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JAK JSEM ZAČAL V AMERICE.
•ravovsuií starého bojovníka za neodvislosť Spojenýclx Sštátuv.

Pro l<;iii'inl;íí·

Amerik lín" mipsil PAVEL ALBIER1.
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minulém ročníku tohoto kalendáře vylíčil
jsem pííhody, které krajana Pavla Bendili
pocházejího ze Sedlce u Písku v Čet
c^ch, zavedly roku 1776, právě v dol
bě povstáníosad severoamerických,"
r.ynéjsicn, bpojeůycTT Siarův, proti kv·^
runě anglické, až do /Ameriky. Jak]
se snad laskaví čtenáři budou trochu*
pamatovat!, přisel jsem náhodou k zá
piskům tohoto zajímavého krajana při
návštěvě ve Filadelfii, kdež hledaje
Lkrajanv, nalezl jsem v občanu Franku1
[Bendovi, vlastníku velkého doutní■ kářského tam M' UU, přímého, ale
odnárodněného potomka onoho
^^■taÉjiO bojovníka za svobodu našeho
I^^^Satí. Zvěděv, že jsem novinář,
ukazoval mi s pýchou černou, starou,
švabachem, ale česky psanou knížku
svého praděda z doby boje za neoda
vislosť. Učinil jsem si z ní obšír
nější poznámky, na jichž základě po
dal jsem loni popsání příběhů, jež po-tkaly ubohého Uraptna našeho Pavla
Bendu v Cechách a v Německu, až
octl se p oti své vůli ve vojenském kabátě kurfiřta hessenského, který prodá
val Anglů rnům vojáky, a učinil totéž i s českým rodákem a poddaným císařovým
Myslím, že přečtení příhod těchto, jež jsem nadepsal loni ,,Jak jsem se octl
v Americe”, pobavilo i zajímalo mnohého čtenáře a doufám v totéž i letoc při po
kračování popisu osudů Bendových, prostého, ale řádného zámečnického cha^níka,
jífk jsem jej loni nazval ,,českého nedobrovolného dobrovolníka německého, boju
jícího proti bojovníkům za svobodu, po níž sám nejvíce toužil”, jsa násilím přes
moře zavlečen, zrazom byv druhem svým, který však za to špatný vděk nalezl' z
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Opustili jsme osudem tal< těžce zása zvláštní přízni, což se mi později vysvět-1
dného krajana již na anglické lodi, která lilo pověrou u nich zakořeněnou, že lodi
>řijala zotročené bojovníky proti svobo- nezahyne, se nerozkotá, dokud jsou myši
lě v ústí Vescry blíže Brém. Nechám na ní.
I
Mají ostatně svátou pravdu,neboť kdyl
ej opčt mluviti samotného, aby nám
vypravoval o dalším, co jej potkalo na to jde už tak do tuhého, že se myši ukíl
žou až na vrchní palubě, pak je ovšeil
é vojenské, nenáviděné dráze.
s každou lodí důkladně zle! U nás lezli
jen do mezipalubí, čímž ale nechci říct
že by loď naše byla příliš jistou proil
I.
možnému utonutí. Asi třikráte, za prudj
Náš zívol na lodi. — Nebezpečný a strašlivý stav. —
rrapné vzpomínky na minulost'. — Smutné myšlénky
ších bouří, zdálo se mi věru, že b
:
na rodiče.)
lépe udělal, abych se rozloučil
Jak mi bylo na moři, ani se neptejte! světem raději dříve, než ocl
bet dlouhých neděl pluli jsme ve starém, zději, neboť se loď otřásaj
válečném korábu anglickém, nazvaném povala velmi povážliv
K čemu také
„Sphynx”, kdež bylo sotva místa tak asi
na tři sta lidí, ale nás tam dali přes pět nebezpečenství £
set! Bet týdnu jsme pluli, ale kdybych smrtí? Spásy
ipet let života svého měl za to dáti, ne- uprostřed
jchtěl bych více prodělati ještě jednou počtem pij
£ieco podobného! A to mohli jsme býti větru od
leště šťastnými, neboť některá další hodně
(oddělení, která po nás odplula k břdHiům šeho 1
iNcmého svřln. mmsila zitávit.j na cestě i
rodnou tak dlouhý čas, což je hrozné poámořník
'myšlení, povážíme li, že člověk vystaven
dověk prot
'•byl větším útrapám, než v nejhorším věnným, bylo m
l/iení. Zajisté, neboť vězení stojí aspoň
velmi úzko!
(pevně, kdežto náš křehký příbytek hroorné ně! Pryčny,
|‘zně vrzal při každém zadutí větříku, Ijgj
SSeli, byly tak přeplněny,
mři každém šplouchnutí trochu větší i
Fravém smyslu slova jeden
ny, neboť, jak pravím, lod’ byla sta
ikdo se nemohl volně obráškatule a voda diala se do ní všemi čj
nevzbudil soudruha. Poddůstojžící na kraji, proto někdy veleli,
nými spárami a skulinami.
Každý den musili jsme nejmi
se má celá, řada, ležící na druhé
nu ráno a večer státí u pump a čerpat?
ryčně jedním směrem, obrátiti na dru
vodu ze spodních prostor, jež se tam za hou stranu těla. Byl to žert, ale smut
noc a za den vždy nabrala, či lépe ře ný, neboť jsme tím nepohodlím hrozně
čeno, vnikla.
trpěli. Na podlaze nebylo možno ležeti,
Lodní důstojníci chodili každou chvil neboť ta byla rejdištěm krys a plna
ku měřiti výšku vody v dolních prosto strašné špíny, jsouc jenom časem mete
rách, což ale bylo úplnou zbytečností; na. Představte si k tomu ty hrozné po
neboť mnohem lepsun znamením bylo měry při prudších bouřích, při silnějším
objevení se četných krys, které, když houpání, kdy většina trpěla mořskou ne
voda stoupala trochu výše, vylézaly ze mocí. Tu v těch polotemnýc i prosto
svých skrýší a draly se do vyšších pater. rách, plných zkaženého, husf 2ho vzdu
.Bývala to honba na ně, ač to námořníci chu, jejž bylo možno, jak se říká, krájeti,
neradi viděli a div se s námi proto vždy panovaly poměry, že jsem s povzdechem
neservali ! Hnusná ta zvířata, kterých vzpomínal, proč jsem v Kasselu přece
přes to úzké sousedství, v jakém jsem jen raději nevolil pevnostní vězení, než
bsU nucen s nimi žiti, nepřestal jsem ští- tyto hrůzy, proti nimž všecky útrapy,
titiSix těšila se u anglických námořníků vylíčené v jezovitském ,,Pekelném žal-
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táři”, zdály se mi býti snesitelnějšími. sku, který se nemohl zdařiti a byl by
A v takovýchto strašných chvílích ne nám přinesl ještě horší zlo, jisté asi de
pustili nás ani nahoru na palubu, na cimování. Vždyť mluvilo se stále o pře
čerstvý vzduch, nýbrž zavřeli nás a jed padení našich strážců, o spoutání neb
nou nám docela nedali celých čtyryadva- zavraždění jich, a o přinucení námoř-níkův, by nás zavezli kamkoliv, ale jen
cet hodin ani jisti!
Ostatně jsme věru neměli v ten děs ku břehům evropským, mimo ovšem
ný den mnoho chuti, aspoň já ne, zvlá Anglii. Pomýšleli jsme na Francii, kte
ště na tu prašpatnou stravu, skládající rá prý jednání s námi odsuzovala.a byla
.se z plesnivých, zapáchajících, obyčejně smýšlením svým při povstalcích, jak se
tflo od krys sežraných bobři, zatuch- aspoň tvrdilo. Tam bychom byli dou
štěných starým nějakým lojem fali nabýti bezpečnosti, svobody. Bylo
íav· Jednou za den jsme měli to však možno? Zajisté nikoliv, neboť
le tak staré, že jsme mu- neznalí jsouce mořské plavby, byli jsme
vybírati. Jenom s nej- i v pádu největšího zdaru v rukou an
jním mohl to člověk jí- glických námořníků a ostatně v nevelké
i! Chleba jsme dálce od nás pluly ostatní lodě, s nimiž
tak půl cihly na jsme se nemohly dohodnouti, ale které
by zajisté přichvátaly na
pomoc při prvním signá
le o nebezpečí, hrozícím
obsádce lodi naší. Jinak
myslím, že i ostatní lo
dě, třeba se jinak jmeno
valy, kuly rovněž tako
vé tajemství ve svém ni
Na vy váznuti^^^^^H
tru jako naše ,,Sphynx”,
ze nebylo pak ani p^^·
neboť poměry nebyly
šlení, ač to bylo stál^H
nikde lepší, všecky byly
předmětem našich roz^
stejně přeplněné, špina
vé a všude byla stejně
prav, práve jako po celé
špatná strava.
cestě Německem až na
Co jsem se v té tupé ode
lodě. Objevovaly se ty
vzdanosti v osud,jež se
nej smělejší myšlénky,
mne konečně zmocnila,
jsouce ovšem plodem
navzpomínal .ia domov
zoufalého stavu našeho.
a na všecko, co jsem byl
Co jsme však mohli dčlati, jsouce vesměs beze zbraně, kterou právě prožil od toho osudného Nového
měli jen naši průvodcové, staří hessenští roku ! Myslil jsem jen na minulost, ne
vojáci, skuteční dobrovolníci na této vý boť na budoucnost mi ani, nepřipadlo
pravě a pak angličtí vojáci a námořníci. počítati. Kdo ví, zda-li kdy ještě pevnou
Ti ovšem bydleli pohodlněji, v kajutách, zem pod sebou ucítím, kdo ví, nepřineměli lepší stravu a volnost’ pohybu po se-li mi právě vstoupení na ni smrť z ru
palubě, kdežto nás tam pouštěli pouze ky těch, jimž jsem vítězství z plna srdce
na dvě hodiny ráno a dvě odpoledne, přál. I kdyby nás vezli proti lupičům,
vždy po odděleních, jedny na přední, byl bych snad přál spíše těmto vítězství,
druhé na zadní palubu, zatím co na pro než těm zlořečeným Angličanům, kteří
středním mostě lodě stáli naši hlídači strašnou bídu naši měli na svědomí!
s nabitými ručnicemi a nasazenými bo Když už nás okradli o svobodu a vlékli
dáky. Nedůvěřovali nám ani nyní, na nás do takové dálky, neměli aspoň takto
širém moři, a měli pravdu! Při' menší nás týrati, měli učiniti, co jim bylo mož
bdělosti jich byli bychom se zajisté do ného pro naše pohodlí, aby stav náš byl
pustili nějakého zoufale násilného kou aspoň trochu snesitelný!
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Tešil jsem se jen minulostí, ač mi po
myšlení to dělalo také bolesť a jímalo
mne nevýslovným smutkem, nutíc mne
k porovnání stavu tehdejšího s nynějším.
Ještě pred Novým rokem žil jsem v kru
hu milované rodiny, byl jsem váženým
mladíkem, s nejlepší nadějí státi se mi
strem v rodném městečku, měl jsem děv
če s pěknou pomocí, Aničku, nemilující
mne snad bláznivou, vášnivou láskou,
aby se pro mne zabila, ale shledávající,
že bychom mohli spolu spokojeně žiti,
svorně pracovati a po případě k radosti
své rodinu vychovati a vedle toho uchá
zela se o mne mistrová Hájková, jíž jsem
mohl říci jen slovo a měl jsem dílnu i
statnou ženskou, o několik let ovšem
starší, ale která by mne byla nosila na
rukou, kterou bych si byl mohl naučiti,
jak bych byl chtěl, zdálo se mi nyní v
této trampotě. Tak působí velká trýzeň
na člověka ! Kdybych se byl mohl z to
hoto otroctví dostati, bylo by se mi teď
zdálo otroctví druhé, jen o trochu lepší,
opravdovým vykoupením, ač bych byl
ovšem toho později zajisté litoval!
Přes to, že mám v zásadě o mrtvých
nejen dobře mluviti, ale pokud možná i
mysliti, musil jsem památku zlotřilého
Wilda mnohokráte proklínati. Ano, je
nom on uvrhl mne do toho neštěstí ! Spo
jil se s mistrovou proti mne, vstoupil 9
ní z pouhé lehkomyslnosti v úzký poměr,’
aby na mne mohla svalití následky a
tím mne donutiti, abych si ji vzal. Že
jsem u vědomí své neviny odešel raději
z domu a šel jej do světa sháněti, bylo
také jeho vinou, neboť proč utíkal, než
aby mne tím více do všeho přivedl ? A
když jsem jej po dlouhém shánění ko
nečne dopadl, ošidil mne za mou pocti
vou nabídku značné pro mne sumy pe
něz, aby mne očistil a z bídy, do níž mne
schválně uvrhl, pomohl aspoň trochu
vytáhnouti. Zklamal mne ještě hůř, snad
nejhůře, jak jen mohl, opiv a zaprodav
mne bosenským darebákům, aby mne
násilím uvrhli do tohoto strašného osu
du! Že sám nalezl tak smutný konec,
byv také naposledy od verbířův bez
ohledně odvlečen a od svých obětí při
vzpouře hned první den na pochodu u
tlučen, neubíralo mu v očích mých viny.

Ten. trest jeho byl plně zasloužen, ale
proč musíme i my nevinně trpět i za jeho
lotrovství ?
A o Aničku jsem přišel také jen jeho
vinou' Ještě že mi řekl aspoň pravdu
v poslední chvilku svého života, pohnut
mým milosrdenstvím, přese vše jeho
špatné činy vůči němu projeveným ! A
nička je provdaná, mistrová mrtva, uto
pivši se s nenarozeným Wildovým děc
kem, jež chtěli na mne svésti! Hrozne
to pokuta a možná, že též Anička
za svou zpronevěru trpce
Ale proč bych jí zlého přál?
mnou jen zaopatření,
když jsem přišel o vše,
zumné děvče také,
uvěřiti aspoň, že J
to bylo ale porno
ale věří a má
mne! r.
za vinu
nechala
Lak ’
mně
o dal,
kd
zprávu
Kaselu
ědovolili psáti a
ti na žádný způíče uvědomil o svém
ti budou asi míti sta
č tak dlouho nedávám
ěděti, proč neodpovídám na jesaní, které Wild podvodně za mne
,. Ml a z něhož mi jen kusé, ale ovšem
nejdůležitější pro mne zprávy, o pro
vdání Aničky a smrti mistrové byl sdě
lil v posledním svém okamžiku. A tato
myšlénka na rodiče trápila mne věru
nyní ze všeho nejvíce. Stará matka mo
dlí se za mne asi celé noci a bude míti
pláčem oči krvavé, musíc ještě k tomu
skrývati žal svůj před otcem, nebo ten
bude míti sám toho dost a hněval by se,
slyše ji naříkati. Byl jsem však pře
svědčen, že ve chvílích osamělosti své
rve šedivé vlasy svoje, proč mne do svě
ta vyslal, do světa, v němž jsem mu zmi
zel tak beze stopy. Neboť kde by je
mohlo napádnouti, co mne skutečně po
tkalo! Měl jsem řádný pas, peníze —
všecko možné neštěstí mohlo se mi přihoditi, mohl jsem býti nemocen, zraněn,
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přepaden, mrtev, ale že bych se nalézal druhům politování hodný stav jejich dle
na lodi, unášející mne jako anglického možnosti ulehčiti a když takový nebo
vojáka do Nového světa, to zajisté si žák musil býti odnášen do nemocnice,
nikdy nemohli pomysliti! Bylo velmi jak se ovšem v poměrech těch velmi
nesnadno, aby se vůbec k nim dostala i zhusta dělo, provázela jej naše všeobec
sama zpráva o tom verbování v Něme ná soustrast’. Bylo toho zaj isté každému
cku, neboť v Čechách po venkově v té nutně zapotřebí, neboť anglický lékař
době byly noviny sotva známy podle na lodi nevzal žádného do nemocnice, u
jména a brali je na nejvýš páni na zám- koho neviděl, jak se říká, duši na jazyku.
A i ty noviny byly velmi maličké, Jinak jsme byli všichni churaví a zmo
^■^^yaly jen o věcech domácích, o no- řeni, že vlastně všichni bychom byli měli
^^^^^^nzeních císařské vlády a o po- v řádných poměrech právo na nemocnici.
Kdo byl však z našeho středu odnesen,
Cujeme-li nikdy vůbec k ten se sotva vrátil a aspoň po celou plav
nám souzen chladný bu jsme ho již neviděli, ba ani oněm po
^^kLna dně mořském, jak většině více nezvěděli. Pohřby do vody,
^^^^^ídou chvilku? Pra- kterých po čas přeplavu udála se celá
býval strašli- řada, byly konány v noci, abychom ne
měl se v oka- byli tím marně děšeni. To byl ale také
l^o tu chvilku jediný ohled, jejž nám Angličané proka
zovali ! Proto loučili jsme se s každým
Ľl, aby při
od o1
útoku
Pak se ubožákem, neseným do nemocnice, bez
nikdy draz^^^^^B
klo vědí, závisti, jakouž bychom byli snad jinak
kdy, kde a ja^M
Bou do pociťovali, a rozžehnali jsme se s ním na
hrobu s ncuspol^·
to vždy, což se také u velké většiny přípa
^^Bka- dů potvrdilo.
zajisté kaliti jim
Mne však potkala mimo to vše ještě
mžiky ! Smutné to poí^^·
příznivá okolnosť, ba mohu přímo říci
pravil, bylo pro mne při^S
štěstí, že jsem nalezl na lodi a to ve stejduševní bídě ze ršeho nejb.r
i né se mnou setnině, v téže podpalubní
bolestnější.
■rrostoře „ubytovaného” krajana, k tomu
^rovněž z jižních Cech, z táborského kra
II.
je, z Lišova, vyučeného ve Vídni, kterou
tedy také dobře znal a pak — což bylo
(Nalezl jsem krajana a přítele. — Kdo jest. to. — Zlý
desátník a jeho týrání. — SpátPili .jsme Nový Svét. —
zajisté nejhlavnější — dobrého hocha,
'Naše sklamaní. — Připlutí do IlalifaxuJ
řádného člověka. Jmenoval se Petr Po
Jediným jakýmsi ulehčením ve smutné korný, a byl vyučený zlatník. Nalezl
oné době byl přátelský a svorný jsem jej následkem českého jména jeho
duch, jenž mezi námi, ubožáky, zastih hned asi pátý den pobytu svého na lodi,
nutými stejným nelítostným osudem, na když mne již přešel nejprvnější nával
lodi panoval. Byli jsme zde lidé všeho mořské nemoci a já pokusil se aspoň
zaměstnání, různých stavů, vychování a trochu rozhlédnouti se po svých dru
povah, velmi různého věku a původu, zích. Jinak byl bych v něm sotva Čecha
ale stejná bída pojila nás k sobě, stejné nalezl, neboť mluvil jako čistokrevný
zájmy., či spíše stejní nepřátelé nás vá- Vídeňák, byv mezi nimi od dětského
žali. Ochota, účinlivosť, jaká mezi námi věku. Jakmile jsme se ale domluvili,
panovala, nemají tak hned sobě rovných. měl také velkou z toho radosť, že nalezl
Každý cítil, že druhý má touž tělesní krajana a mluvili jsme na dále spolu jen
trýzeň a snad mnohem ještě větší duše česky, kteroužto řeč ovšem nezapoměl,
vní, než on sám, a dle toho jednal. Kdo neboť ve většině vídeňských dílen mluví
mohl druhému maličkostí pomoci, jistě se více česky než německy. Byl mladší
L t,ťk učinil, třeba i bez vybídky, bez po než já, sotva dvaadvacetiletý. Před ro
" žádání. Snažili jsme se též nemocným kem opustil Vídeň, aby jej nepotahovali
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na vojnu a šel do Německa na zkušenou.
Nešťastnou náhodou zabrousil z jara do
Kasselu a poněvadž byl beze všech prů
vodních papírů, nadělali s ním ještě mé
ně okolků než se mnou. Sebrali jej v
hospůdce, kde přenocoval, v pravou půl
noc, a odvedli jej z postele přímo do ka
’ sáren. Ze hessenské pochopy za to ne
chválil, netřeba snad podotýkati.
Ukázal se po celý čas, co jsem byl s
ním, jako dobrý krajan a přítel, s nímž
jsem mnohý a mnohý stesk si vyměnil.
Pokorný neměl rodičů, měl jenom star
šího bratra, ve Vídni usazeného, žena
tého, a děvče také neměl. Jemu tedy
bylo přece jen lehčeji loučiti se s Evro
pou, než-li mně a ostatně měl vůbec i
mnohem veselejší povahu než já, bral
vše s bezstarostnější myslí, jak ovšem v
poměrech svých také mohl. Styk s ním
na mne ve mnohém ohledu však velmi
dobře působil a ve chvílích nejzoufalej
ších jsem jej vyhledával a dal se trochu
konejšiti jeho veselejším, či spíše — po
něvadž o veselosti nedalo se věru ani mluviti — méně zoufalým pojímáním našeho
stavu. Dovedl také těšiti sebe i mne na
dějemi do budoucnosti a plány pro Ame
riku. Když jsem mu sděloval své útra
py, jež mne v Cechách stihly, usmíval
se jen, mínil, že jsem neměl z domov
odcházeti a říkal, že se mi to všecl
ještě v Americe vynahradí. Na otázku,
proč ne v Cechách, odpovídal, abych pu
stil ony věci z domova z hlavy, že jest
zbytečno na to mysliti.
„Jakmile stihlo mne toto neštěstí”,mlu
vil, „umínil jsem si využitkovati novou
příležitost’, jak se jen nejlépe dá. Nebylo
a není mi to příjemno, ačkoliv jsem v E
vropě vlastně nic neztratil, ale když se
již jednou to stalo a vezou mne do No
vého Světa, budiž ! Pokusím se o štěstí
tam a možná, že bude mi náhoda pří
znivější než doma! A tak mysli i ty,
ačkoliv uznávám, že je ti mnohem hůře
než mně, poněvadž máš tam dosud ro
diče. Jinak ale nemáš tam právě tak
nic již, jako já. Dříve se ti jednalo o česť,
ale tvá poctivosť jest, jak sděluješ, úplně
již opět osvědčena, děvče provdáno, díl
na nejspíše také — co bys tam nyní dě
lal ? Dívati se na to, jak jiný má tu, kte-

rou ty jsi chtěl a jak jiný hospodaří v
dílně, na kterou ty jsi se tolik přičinil?
O to přece státi nemůžeš. A rodiče ode
jdou za krátký čas také! Co tam? V No
vém Světě pak máš vyhlídku na všecko
a nezlobí tě staré upomínky!”
Když jsem to vzal kolem a kolem, mu
sil jsem mimovolně přisvědčiti, že má
pravdu.
„Ovšem, třeba, ano, zdá se mi odpovídal jsem neurčitě, „ale zapo
že jedeme do Ameriky jako o
ještě hůře, neboť těm nehrozí
bezpečenství života na su
nám! Kdybychom byli
by ovšem jináče .
„Dnes nejsme, a
domitě, abych s
jakmile někd
živě Pokor
louží, ne
v Něabycho
li také
meck
me se v poli,
žitosti k útěku,
v některém mě6 nejhůře, přeběhnu k
přede tváří těch lotrů,
jí našimi důstojníky!”
imysl měli jsme oba spos námi asi všichni druhové !
ilo se o tom skoro veřejně, jakmile
jsme byli jisti, že nás poddůstojníci, kteří
nám byli do těch hanebných prostor dáni
za dozorce, neslyší. Pokud jme mohli
souditi, nenalézal se v našem oddělení
žádný zrádce.
Za to však měli jsme za dozorce pod
důstojníka, pravého trhana. Byl to starý
desátník, jménem Rudolf Baer a věru, že
nemohlo býti příhodnějšího jména pro
starého toho zuřivce, než právě medvěd.
Ostatně ještě pochybuji, že by ve dravci
onom skrývalo se tolik zlomyslné ukrut
nosti a vášně pro týrání, jako v tomto
našem představeném, či spíše mučiteli,
jemuž jsme byli vydáni na milosť i ne
milost’., Ač sám také trpěl mořskou ne
mocí, neměl pro nás žádného smilování
a nedopřál nám ani tolik ulehčení, zajisté
jen pramalého, jež jsme si mohlj udělati. Právě naopak, dole v mezipaEb;
nesměli jsme za jeho přítomnosti ani
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mluviti, nahoře pak, ve chvílích, urče
ných k našemu zotavení, odpočinutí, mu
sili jsme konati obraty, abychom se prý
„provětrali”, jak dodával se zlomyslným
úšklebkem. Jak cvičení takové na vrat
ké lodi a při naší vysílenosti šlo, možno
si pomysliti. Tři každém pohybu jsme
padali, při čemž nás ďábelský ten netvor
pobízel kopnutím a lískovko« k rychlépovstání. Odvolání pak nikde neneboť němečtí důstojníci, kteří jeli
i nás nepřišli, ležíce větpni v kajutách, nebo procháprostředním mostě, kamž
dívali se na naše týrání
d jen s tupou lhoíchem. Angličané,
, nám nerozktei
kdo jim jen do
uměli í.
cesty přisT
zdeckými bii^
ví z
stále s sebou i
Nevyslechli nikoho,'
li každého bez milosti od
sebe, jinak si nás mnoho
ale nevšímali.
Na mne zdál se míti
ten zhovadilec Baer asi
zvláště s vrchu. Snad
pro český původ, jemuž
se stále posmíval, což ti
Němci z říše nečinívají
a podle toho buď pochá
zel odněkud blíže Cech, nebo tam býval.
Jmenoval mne jen „Vendem” a kdekoliv
jen mohl, projevil mně svoji nenávisť,
vůči ostatním ničím zvláště neoprávně
nou, nezaslouženou. Nešel kolem mne,
aby mne nějakým dloubnutím nebo šláp
nutím na nohu netrýznil. Vida, že rád
mluvím s Pokorným a sice česky, což
zdálo se ho nejvíce zlobiti, honil nás, jak
mile nás spatřil, od sebe a zakázal nám
vůbec česky mluviti, což jsme ovšem ne
plnili, neboť u přítomnosti jeho nesměli
jsme mluviti vůbec a když nás neviděl,
tedy také nic neslyšel.
Jak možno pochopiti, těšil se ten ty
ran také všeobecné naší nepřízni a kde
kdo byl, sliboval mu při první hned pří
ležitosti krutou pomstu,pod níž rozuměla
se smrť, a sice smrť nejhroznější!

Vůbec celý stav náš byl skutečně pra
vým peklem, od něhož se nerozeznával
ničím jiným, než-ližeměl svůj konec, ja
ko očistec, kdežto peklo je nekonečné.
Konečně, konečně mělo se i nám dostati
vykoupení. Potkali jsme již dvě menší
lodě, které náležely dle všeho Americe a
nebyly schopny plavby přes Oceán, vi
děli jsme také již hojnější mořské pta
ctvo a čekali jsme nyní denně, že se ob
jeví břeh nové té země, kterou jdeme uvrhnouti do tužších možná ještě okovů
než dosavade měla, a které jí byly ne
snesitelný. Jenom kdybychom už cítili
opět pevnou půdu pod nohami ! Bouře
byly v posledních dnech trochu ustály,
na moři panovalo pěkné počasí, teplo a
hladina byla chvílemi jako zrcadlo, ale
to opět zdržovalo běli lodí, které zdán
livě se sotva hýbaly s mí
sta. Člověk musil hleděti na čeření se vody na
přídě a na proudy podél
lodních boků, aby viděl,
že přece plujeme. Akaždá hodina, jež nás dělila
od částečné aspoň spásy,
jak jsme doufali, a jak
jsme se těšili, byla nám
věčností. Když pak sku
tečně, vyšedše jednoho
rána na palubu, spatřili
' jsme na dalekém mo
drém obzoru tmavší ja
kýsi pruh, na nějž důstojníci pohlíželi
s přídy dalekohledem, tu pojal nás kaž
dého pocit takové radosti, že nemožno
jej nijak vysloviti ani přibližně. Mnozí
se objímali, jiní ronili slze a všichni byli
bychom si zajásali, kdyby nebylo zde o
noho lotra desátníka, jenž, zdálo se nám
jakoby patřil na vyvstávající před lodí
zem s lítostí, že nás nebude moci dále již
tak trápiti. Snažil se však svědomitě o
vylití své zloby ještě dnes a že mu to
obliby nepřidalo, snad každý pochopí.
Opravdu, byla to pevnina Nového Svě
ta, ale v očekávání svém, že hned přista
neme a půjdeme do pole, jsme byli ve
lice sklamáni. Jak jsem se později do
věděl, bylo našich pět lodí, které jsem
viděl, částí loďstva, poslaného na pomoc
siru Howe-ovi, vrchnímu generálu vojsk
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anglických v Americe, který po delším protáhlo by se velice na úkor hlavního
již boji s povstalci, jež nemohl nikterak příběhu, který mne potkal. Sděluji jen
zmoci, byl posléze v březnu roku 1776 tolik, že ani zde nesprostili jsme se lodě
vypuzen z pevného města Bostonu, za a celá úleva naše záležela v tom, že jsme
tím co my nalézali se již na cestě k lo chodili denně na mnoho hodin na cvi
dím. Několik dnů po 17. březnu, kdy o čení na pevnou zemi, nahoru na stráň
pustil Howe po lodích město, zničiv dříve nad městem, na pravo ode tvrze, na ši
mnoho majetku, aby nepadl do rukou roké volné prostranství, kdež nás dů
povstalců, veplulo několik lodí před ná kladně proháněli. K jídlu a na nocleh
mi do Ameriky vyslaných s prvními po chodili jsme na loď, která tedy zůs^
silami, do přístavu v Bostonu, nic nevě stálým našim bydlištěm. Měli jsn
douce, že město jest již v rukou Ameri také zbraně, ale co snimi?
čanů a mužstvo jejich bylo po krátkém silná anglická posádka a
odporu zajato. Nás byl by pak stihl jednotlivými oddíly neby
málem týž osud, na nějž bychom se však šího dorozumění, ač
byli právě tak moc ovšem nehněvali, všeho souditi, že taji
U
kdybychom na několik hodin před pří duch nespokojen
stavem byli se nesetkali s dvěma angli nás. Ostatně i
lo pockými válečnými koráby, na nás již če dařilo pobiti
a zaom si byli
kajícími, které nás varovaly a dodaly strašiti An
!, dále ode
nám rozkaz vrchního velitele, abychom počali v
ydlili ještě hojobrátili se na sever k Halifaxu, pevné-- břehů
frh do města potramu přístavu anglickému na poloostrově ní In
Nové Škotsko, kdež Howe se připravoval
lesní ovoce! Kdybyk velké výpravě, která měla rázem celé
ýlili, bylo by s námi zle a
vzbouření potlačiti.
_
také. Jediný člověk nemtfhl
My ubožáci vojáčkové nevěděli jsme
mysliti a celkové osvobození
, ovšem, kam jedeme a co se s námi bude
ořem nemožno, neboť nás nepře
díti, neboť to si páni důstojníci nechali
li pilně střežiti a cvičili jsme se
jen pro sebe. Země, tak toužebně žá
ochranou anglických děl a bodáků,
daná, zmizela nám opět s očí a celá trý
zbraní nenabitou, beze všech zásob
zeň započala znova. Pouze podle slun ■’střeliva, s čímž jednáno taktéž velmi o
ce hádali mnozí, v tom zkušenější, že patrně. Byli jsme v tuhém zajetí a ani
plujeme k severu, ale kam, bylo ovšem na pochod k nepříteli nebylo pomyšlení,,
těžko říci. Teprve devátý den spatřili neboť ten byl u veliké dálce od nás a
jsme pahorkovité,nízkým lesem porostlé, pak, jak jsme stále slyšeli, bude prý
smutné pobřeží zátoky u Halifaxu,‘jehož snadno potřen, jenom co všecky posily
tvrz na vysokém vrchu ukázala se nám přibudou. Povstalcům daří prý se vel
na levo za skalnatým ostrůvkem, upro mi zle, jest jich hrstka, vládne mezi ni
střed zátoky před námi, proměněným v mi nesvornosť, mužstvo utíká stále od
jediný pevný hrad, střežící velmi dobře nich, vypravovalo se, ač v okolnostech
vjezd do přístavu. Teprve když jsme těchto pád Bostonu byl zajisté velice
se octli za ním, vidíce po obou stranách podivným a ty veliké přípravy anglické
zátoky dřevěné domky u samé vody a také.
Nevěděli jsme, na čem jsme, nemohli
dlouhá dřevěná přístaviště, pojali jsme
kus naděje, tentokráte nezklamané, že jsme se tedy na ničem ustanoviti, ač *
každý toužil po změně, po svobodě.
zde budeme moci vystoupiti.
V Halifaxu zůstali jsme celých šest
III.
neděl, za kteroužto dobu sem přijelo i
(Plujeme dál. ale kam ? — Přistaneme, ale kde ? —
odjelo mnoho lodí anglických, plných
Naše dlouhé ležení. — Táhneme proti nepříteli. —
Noc před bojem.)
vojska a děl. Přijížděly vždy po kolika,
Nebudu zdržovati vypravování své lí neboť pro jednu nebyla asi cesta příliš
čením příhod našich v Halifaxu, neboť jistou. O pohybech vojska a celé vojně„^
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nemohli jsme však skoro nic zvěděti,
neboť nepřišli jsme s nikým do styku,
kdo by nám mohl podati nějaké vysvět
lení. Připadali jsme si jako stádo ne
vědomých ovcí, slepě ovládaných něko
lika anglickými berany.
Jednou v noci, bylo to ve druhé polo
vici června, náhle se probudím. Co se
to děje? Je snad venku prudký vítr,íe
: kolísá? Není možná, povíce praskala! „Co se to
Líže se soused můj na pryčně.
i plujeme!” odpovídám,
ní již o tom pochybnosti.
Talifaxu náhle, aniž by■lý den na cvičení a
''adajíce, zpozoroodplutí. Lodě
'í a „zásoby”,
jak j meno vaľ?
•věci, které
nám dávali jístýl
našem
příjezdu doplněny.
• Ráno, když nás pu
bu, rozkládalo se kolei
moře, po němž pluli jsme
načež vystoupili jsme opět
vlastně k ránu, na nějakou pe
Odtud pak chci počítati vždy pobyt
v Americe, neboť, jak 'jsem se po
dověděl, byl to Long Island, část’ budou'
cích volných Spojených Států, kdež od
té doby se nacházím. V Halifaxu nežil
jsem jako člověk, byl jsem otrokem,
kdežto zde započalo nové období mého
života, ačkoliv za okolností ne právě
vábných.
Již naše vyloďování bylo zcela jiné,
než v Halifaxu. Prohlíženo, máme-li
tlumoky své a Oblek, jejž jsme byli do
stali hned po svém příchodu do Hali
faxu nový, červený, na anglický způsob,
v úplném pořádku. Střevíce jsme tam
obdrželi taktéž dvoje a nyní nám naří
zeno, obouti lepší. Když nás desátníci
za mnohého proklínání a strkání důklad
ně vypravili, přivedli nás se zbraní v ru
ce na palubu, kde jsme nalezli své dů
stojníky, německé i anglické, kteří nám
udělili pořádnou lekci, podobnou oné,
jakou nám četli při odchodu z Kasselu.
Kdo prý pokusí se o útěk, bude bez mi
losti zastřelen, oč pečovati budou jak
poddůstojníci, tak i důstojníci, a pak od

díly anglického vojska, mezi nás přimí
chané ,,k vůli bezpečnosti.” Ostatně kaž
dý z nás měl právo střeliti druha, jakmile
by tento z boje utíkal! Na druhé straně
se nám slibovalo, osvědčíme-li se jako
řádní, věrní vojáci, že můžeme býti po
výšeni za poddůstojníky i důstojníky.
Bylo to dosti krátké připomenutí, ale
jadrné. Na to nám rozdali střelivo.
„Teď to přece jednou půjde do živé
ho!” šeptal přítel Pokorný, stojící v řadě
za mnou a to bylo ovšem naším všeobec
ným míněním, neboť veškeré ty přípravy
poukazovaly na brzkou srážku s nepří
telem.
Pak jsme vstupovali vždycky asi po
dvaceti po schůdkách, připjatých k loďnímu boku, do větších člunů, které nás asi
po čtvrthodinné plavbě dopravily na níz
ké písčité pobřeží. Začínalo se již dníti
a při matném ranním polosvitu pozoro
val jsem ze člunu jen obrysy vzdálených
stromů, nějakých listnatých lesů, neb sa
dů. Za námi pak nacházelo se nejméně
deset velikých korábů a kolem nás množ
ství člunů, vesměs dopravujících vojsko
na břeh. Člun náš konečně vjel spodem
svým na písčité dno a nyní musili jsme
■skákati do vody, hluboké po pás a bro'diti se vlnami, splachujícími povlovný
břeh, asi dvě stě kroků, načež teprv, dů
kladně ovšem smáčeni, stanuli jsme ko
nečně na suchu.
Kde to jsme? Kolem nás rozkládala
se písčitá louka a za ní les. Na louce
jsme svlékali mokré šaty a ždímali. Na
některých člunech se docela vysvlékli a
bředli tak vodou, nesouce šaty na pušce
nad vodou, což bylo to nejrozumnější,
ale náš desátník hnal nás do vody ustro
jené. Nebylo však příliš chladno a brzo
zaskvělo se nad námi letní slunko v plné
své kráse červencového dne. Zatím byl
vyloděn celý pluk náš a jakmile se tak
stalo, dali jsme se na pochod k lesu.
Nešli jsme jím však ani čtvrt hodiny,
když počal již opět řídnouti a my octli
se na širé prostoře, nedávno mýtěné, po
dobné mělkému kotli, asi půl hodiny
cesty v průměru, vroubenému nízkými
lesnatými pahorky, z nichž jeden jsme
byli právě překročili. Zde viděli jsme
již několik oddílů vojska, vesměs červe-
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ného „našeho,” anglického, stojícího po
odděleních vždy kus od sebe a jednot
livé jezdce i houfce jejich, jezdící po
celé prostoře, jakoby šiky ty pořádali.
Tak tomu také skutečně bylo, neboť i
k nám přicválal nějaký vyšší anglický
důstojník, jenž dal příslušné rozkazy a
hned rozestoupil se celý pluk na jednotlivé setniny, tyto zaujaly náležité pro
story a — rozložili jsme se táborem!
Ještě dopoledne přiveženy z lodí veliké
plachty a mnoho prken na stany pro dů
stojníky, tak že do večera stálo zde celé
plátěné a dřevěné město. Po okolních
vrších pracovali pilně vojáci na kácení
stromů k palivu i ku stavbě, větvoví
pak mohli jsme si vžiti my ku stavbě
ochranných střech proti dešti. Několik
tisíc pilných rukou proměnilo úplně za
jediný den vzezření celé té kotliny a mohútné ohně vzplanuly pod večer, vařící
nám první opět večeři, či vlastně teprve
oběd na pevné zemi. Usnuli jsme pak
pod ochranou četných stráží, stojících
po návrších ve dlouhém hustém řetězu.
Stráže tyto nás však také oddělovaly
od spojení s ostatním světem. Pouze
strana k lodím byla otevřena, ale my o
byčejní nedobrovolní vojáci nesmělj
jsme ani tam na procházku, nýbrž zů
stali jsme i na dále pod přísným dozo
rem našich poddůstojníků, my pod ty
ranstvím desátníka Baera. Vyšší důstoj
níci však odjížděli ve průvodu silných
jízdních oddílů, které také s námi v ně
které lodi přijely, často do krajiny a po
dle všeho na delší obhlídky, neboť vra
celi se celí uprášeni a unaveni vždy po
více hodinách. V jízdě však sloužili sa
mi Angličané a nebylo nám tedy možno
zvěděti, kde to jsme a jak daleko stojí
od nás nepřítel, na jehož přítomnost po
ukazovaly četné ty průvody. Nejistota
tato byla velice trapnou, trapnější, než
si kdo může pomysliti, zvláště v našich
poměrech, ač se tyto přistáním značně
zlepšily. Bylo zajisté nám mnohem pří
jemnějším spáti v červencové noci pod
šírým nebem, než v dusném mezipalubí,
s krysami pohromadě a na houpajícím
se moři. Také stravy dodávané nám z
lodí, bylo více a lepší, avšak kázeň byla
stejná, a nějaké jednání k osvobození

našemu v tomto stavu skoro úplně ne
možno.
„Musíme už počkati na první srážku,
až jen budeme přímo před nepřítelem!”
mluvil Pokorný, kdežto já byl již celý
zoufalý.
Tak to trvalo celých šest neděl, ztrávených pod širým nebem, které na nás
sgslalo také někdy liják, proti němuž
naše přístřeší a pláště byly úplně ne
statečnými, ale proto přece ne
nikdo návratu na loď. Zvyklj
tomu, ale proto přece byl
žádostiv již nějaké zn
celé naší situace,
do našeho tábora, k
mého odhadu asi
mezi
žů, ještě a
Též o
nimiž byli
Tbylých jsme
jednom z
essenák
a nazýzvěděli,
?isen. Jinak ale nevá se
:y s nově příchozími
meboť hlídáni jsme byli
jedna setnina, ba skoro kažbyla přísně ode druhé oddě-

to nedovedou udržeti tak na
y!” mluvil Pokorný i ostatní. „Však
opravdu před nepřítelem takto nebu
de a pak — s bohem, anglická službo!”
Bylo to dne 24. srpna, na sv. Bartoluměje, jak jsem si pamatoval dle kmotra
svého, kožešníka, jichž tento svátý je
patronem, když asi o jedenácté hodině
v noci počali nás burcovati troubením a
klením. Poručeno nám, rozespalým, sebrati své věci a o půl noci vydali jsme
se na pochod. Vzpamatoval jsem se
ihned a opravdu jsem se zaradoval, vida,
že snad nyní již přece konečně bude se
něco díti. Což však, aby nás tak
hnali znovu na lodě? napadlo mi najed
nou a prsa se mi sevřela bolestným tu
šením. Avšak nikoliv, dlouhé řady voj
ska táhnou již k lesům před námi, za
nimiž skrývá se země, neznámý, nový,
toužebně kýžený kraj, který bojuje za
svou volnost’, jež snad také nám bude
dříve či později údělem ! Hurrah, na
pochod ! Radostné rozčilení zmocňuje
se nás všech, nejraději bychom dupali,
stojíce v šiku, jako nepokojní, bujníko^ě
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tu půdu pod námi, která nás pálí. Však
již i my se hýbáme a hřmotným krokem
již vykračujeme — k činům, do boje !
Nepociťujeme nijaké bázně, než před
návratem na loď, nelekáme se, že snad
zasáhne nás vražedná kule některého
z bojovníků svobody, s nimiž po
tají souhlasíme a že usmrtí nás,
a — odpouštíme mu to napřed,
iřiko věc, která se rozumí sama sebou,
aevné máme přesvědčení, že při nejtíležitosti přeběhneme.
: do rána, do úsvitu. Nepřišli
na žádnou osadu, ačkoliv
ými ploty. Nevěděl jsem
y Americe je i každé
je široká a dobrá,
musí býti strašně
špatm
to povíme
ný trávník s hlů
ce vyrytými kole
jemi. Koně u nečetných našich děl
zde asi hodně zku
sí. Tamto v dálce
je viděti osamělé
stavení, ale nic ví
ce. A zase lesík a
návrší! Každý pa
horek pokryt list
natým lesem, který
nedopouští rozhle
du, kdežto pole
jsou při rozrytých
potocích v širokých údolích a jen na vel
mi povlovných stranách. Tam v dáli, asi
půl hodiny cesty, opět nějaký dvorec,
nízký, bídný a dřevěný. A zase vrch a
lesy, v nichž však všude na pokraji prokmitají červené kabáty našich předních
oddílů, velice se odrážejíce od zeleného
listí.
K polednímu, když započalo důkladné
parno, zastavili jsme se u lesa na podob
né mýtině, na jaké jsme byli tábořili.
Odpočívali jsme ve stínu vysokých, pří
jemně šumících stromů, na suchém listí
jehož bylo všude vysoko po zemi, měk
kého, ale ze zpod vlhkého. I ty lesy byly
však oploceny v samých čtvercích, s plo
ty z hrubých, na sebe jen složených
oteskúv, tvořících klikaté čáry. Vody

bylo dost z potoka, tekoucího poblíže,
a k večeru přijela celá řada těžkých
dvoukolých kar za námi s potravou a
kotly. Vařili jsme, topíce suchým dří
vím z plotův a větvemi, jichž všude le
želo v hojnosti. Viděl jsem zde poprvé
částečný ještě prales, houštiny, kudy
ještě bytosť lidská snad nikdy nepro
nikla, pouze na pokraji jej ohradivši a
proseknuvši v něm cesty.
A tak skoro to bylo i druhý den po
chodu. Vytáhli jsme k ránu, uvařili v
poledne, ale po té táhli jsme dále, nyní
však již opatrněji, ve sraženějších řa
dách. Každou chvíli zůstávali jsme
státi. Po stranách naší cesty ukazovaly
se mnohem hustěji dvorce, ale stále osa
mělé, nejvýše dva, tři vedle sebe, a le
síky přestávaly.
Jednou zahlédli
jsme s návrší i ně
jaké větší město,
ale velice vzdálené.
A posud jsme ne
věděli, kde to jsme!
Jen tolik mohli
jsme souditi, že se
nacházíme již blíz
ko nepřítele, avšak
neměli jsme ani tu
šení, kde by asi byl.
Posud nebylo po
něm ani stopy, a
stále jsme viděli je
t nom naše hlídky a
jízdné oddíly před sebou. To trvalo až
do večera 26. srpna. Dny podobné neza
pomenou se nikdy ! Viděl jsem nyní ten
nový svět kolem sebe, polopustý, krásný
ve své bujnosti, jaká se všude kolem
nás jevila, ale smutný v té opuštěnosti od
lidí. Pozoroval jsem ale, že nás schvál
ně vedli mimo směr oživenější.
Toho večera jsme již nesměli ani ohně
rozdělati a polnice naše nezněly, vše cho
valo se velmi tiše.
„Jsme těsně před nepřítelem,” rozu
moval Pokorný. „Zítra to asi začne! My
útočíme, o tom není pochyby.”
Nutil jsem se spáti, ale nemohl jsem,
ač noc byla teplá a leželi jsme na pěk
ném travnatém návrší hlídáni jsouce
četnými strážemi. Myšlénka na zítřek
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mi usnouti nedala. Jak to dopadne?
Co se stane? Snad mne strelí! A co
naši v Čechách, v té tiché dedine? Za
jisté nemají ani potuchy o mém osudu.
Jest tomu již skoro osm měsíců,
co jsem opustil domov a půl léta již o
mne úplné nevědí! Jak by si mohli vzpo
menout!, že ležím zde na kraji šumné
doubravy v dalekém Novém Světě za
Oceánem, v zemi, která se jim zdá jen
jako pohádkou, v obleku anglického vo
jáka, večer před bojem, a to v tak zvlášt
ních okolnostech ! Věru, jsou divné ty
lidské osudy ! V tu dobu, kdyby šlo vše
dobře, jak jsem myslil, mohl jsem již
bušiti kladivem ve vlastní dílně, mít
mladou ženu, čekati snad na přírůstek
v rodině, býti spokojen, vesel —- a nyní?
Eh, marně myslit, marně vzpomínat!
Pokorný opět blouznil o útěku.
„Poženu se, jakoby udatně na nepří
tele, a jakmile jsem u něho, odhodím
pušku, nebo dám na ni kapesní šátek,
který jsem si schválně vypral, aby byl
bílý a mám jej připravený. Pak nebu
dou stříleti proti mně, a než si naši vzpo
menou, jsem v bezpečí. Ti hlídají jen
utíkající do zadu!”
Přijal jsem toto jeho mínění i za své
Nemohli jsme však mnoho šeptati,nebo
desátník Baer ležel poblíže nás a byl by
nás zpozoroval.
IV.
(Ľochod do boje. — Pitva u Gowanus Creekn. —
První rány a jich účinek na mne. — Útok či útěk ?
— Osudná rána. r Jsem postřelen.)

Začínalo se sotva dníti, když nám
poručeno bylo vstávati, ale já a se mnou
asi většina druhů, pranic jsme se nehně
vali, neboť bezesná noc zdála se nám
věru nekonečnou. Vstávali jsme bez
snídaně, jako obyčejně, ale dnes připra
vila nám správa naše překvapení, neboť
obdrželi jsme každý asi žejdlík vína.
,,To půjdeme už jistě-do boje!” doka
zovali starší vojáci. ,,To se dává jen před
bitvou !”
Víno dobře působilo,, hřálo, a tak za
pěkného jitra, s prvními paprsky slunce,
dali jsme se na pochod, avšak velmi opa
trně, pomalu. Před odchodem poručeno

nám nabiti si pušky. Vícekráte jsme se
zastavili a po třikráte změnili jsme směr,
jdouce opět polními cestami mezi ploty,
avšak také poblíže velmi hustých nyní
dvorců, farem, jež jsem konečně spatřil
poprvé v blízkosti. Uhnuli jsme nej
dříve na levo, pak na pravo a opět na
levo, jakobychom se něčemu, neb něko
mu vyhýbali ! Komu jinému než nepří
teli ?!
.
Nacházeli jsme se ve krajině
valů a lesíků, které nedovolej
hledu. Proto přece však j
váli, že se zatáčíme kole
horku, pokrytých křovi
jsme také viděli, že
odloučil
ubírali
by v kr;
jsme se
ca sjt* straýti jen velmi
nv oněch p
ná pole, porostlá
málo vid
■rxvJ, bránila větší vyvysol
elmi dobře jednotlivá
hlídc
Fa jmenovitě ony četné
ší oddíly po několika muTupující ve vzdálenosti dvou a
t kroků podél našich boků, zvlá1a straně k těm podezřelým výšinám.
Vše zdálo se býti tak klidným v ce
lém kraji, a jenom ten náš červený had,
vinoucí se zelení, propůjčoval pěknému
obrazu, jenž se kolem nás rozkládal, Lr
chu živosti. Však vždy častěji zůstávali
jsme státi, pochod vázl každou chvilku,
až pokaždé octly se u nás hlídky, které
oznamovaly, že cesta je volnou.
Najednou však bylo slyšeti z .dálky
nějaký praskot. Nebylo to silné a vel
mi vzdálené, ale proto přece rušilo to
hrubě mír, rozkládající se kolem. Zara
zili jsme se mimovolně, neboť každý do
mníval se slyšeti rachot drobné střelby
a také se nikdo nemýlil — boj započal !
Nechtěje zbytečně napínati zvědavost’
laskavého čtenáře, který jednou tyto zápisky čisti bude, a nezamýšleje připral
viti mu ten nemilý pocit úplné nejistoty,
jaký my jsme měli, jsouce hnáni do boje
v úplné nevědomosti, kde se nacházíme,
což bylo velmi trapné, chtěje tedy ušetřiti ten nepříjemný dojem, sděluji přímo zde, co jsem se teprve později dově
děl: ranami těmi započínala pro mne i
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pro Američany věčně památná bitva
dne 27. srpna 1776 u Gowanus Creeku,
jak se nazývá říčka u samého Brooklyna,
který rozkládá se již nyní, padesát let
po těchto událostech, jež zde vypisuji,
daleko po její březích. Tenkráte, však
Brooklyn bylo pouhé ztracené předmě
stí New Yorku, pramaličké. Říčka tato
tekla ještě v širé tedy krajině, mezi po
stavením Američanů, kteří skutečně stáli
Qněch návrších a mezi Brooklynem.
Anglické vojsko, vedené generály Howem, jako vrchním vůdcem, Clintonem,
^Cornwalisem a Grantem, nehledě ku ge^nerálům německým,' čítalo celkem asi
»patnáct tisíc mužů, z nichž asi dvě třeťÍHY> v nichž is=me se nalézali i my, při
pluly1^ •Hatiiaxu ostatek pak z jižních
vod, kcN? PQd Clint<nem dobývaly dlou
ho a riSarnJ^Pevnosť Charleston v Jižní
Karolíně.
»
‘
Síla povstale^ ci vlastsě nyní již A
meričanů, neboť^M^ne 4. července, jak
jsem se také teprve míiohem později do
věděl, prohlásili ve Filadelfii svou sa
mostatnosť a úplné odtržení od Anglie,
byla o něco menší než naše a rozesta
vena byla většinou po návrších kolem
Brooklyna. Avšak anglické lodě byly
již vnikly do zátoky před New Yorkem,
a ohrožovaly valně obě tato města. Amekičanům jednalo se o New York, jako
■rWní město a přístav, velice, a celá
snaha byla obrácena k jeho uhájení,
^a severu města, kde ostrov Manhattan,
K kterém New York leží, je oddělen
píjpuze úzkým průlivem od pevniny, stála
vůči Long Islandu značnější síla a rov
něž tak při řece Hudsonu, tekoucí na
zjápad od města, kam draly se anglické
ljjbdě, a tak byly slabší síly americké v
ojčekávání anglického útoku, o němž ne
věděly, s které strany, ne-li se všech bu
de veden, roztříštěny. Teprve na zprá1 vu o našem vytrhnutí z tábora, kde jsme
Tak. dlouho odpočívali, až přibylo loďRvo sira Clintona, stáhl vrchní vůdce
americký, Washington, trochu větší sílu
před Brooklyn a spoléhal se na těch ně
kolik lesíků a vršků, že mu pomohou zaraziti náš* útok. Avšak již včera dal nejvyšší velitel Howe rozkaz, aby levé kří
dlo, k němuž jsme i my náleželi, hledělo

od jihu přepadnouti Američany, kteří
byli na nás uchystáni pouze od východu.
Postupovali jsme opětně v před, nema
jíce ani tušení o důležité úloze, jež nám
byla přidělena, neznajíce ani směr v těch
ustavičných, jednotvárných a proto tím
více matoucích se čtvercích amerických
polí. Na pravém křídle se již dávno
bili, než my jsme se vydali ráno na po
chod, ale poněvadž táhl od moře dosti
silný vítr, neslyšeli jsme dříve ničeho,
až nyní vypukl boj i ve středu našeho
postavení.
·
Při těchto ranách, jež námi vesměs za
chvěly, všichni jsme se bez povelu za
stavili a každý stiskl mimovolně zbraň.
Poslouchali jsme, vojáci i důstojníci, tře
skot střelby, vzdálené od nás snad asi
čtvrt hodiny nebo i více. Teprve asi za
tři minuty dali jsme se opět na cestu.
Neušli jsme však již zajisté ani pár set
kroků, když v tom, právě za námi, na
vršku po pravé naší nyní straně, zahoukne dvakráte rychle za sebou dělo.
Nové zastavení—- avšak------ můj bože,
nikdy nezapomenu toho pohledu 1
Zarazil jsem se, jako ostatní, v .tom
pevném mínění, že na té straně, odkud
přišla střelba, jsme úplně jistými a že
jsou to děla naše. Dvě koule, které za
létly do našich řad a způsobily zde ško
du, vyvedly mne z toho mínění, či spíše
připravily mne do opravdového, úplné
ho ztrnutí. Několik soudruhů válelo se
asi na deset kroků ode mně ve své krvi,
aniž by bylo možno hned v tom prvním
okamžiku viděti rány jejich, které mu
sily býti strašnými, neboť hned zde byly
celé louže krve. Výkřiky nešťastníků
jen raněných budu slyšeti do smrti! A
to způsobil jen jeden výstřel, druhý padl
asi o třicet kroků dále!
Myšlénka, že se to střílí po nás, te
prve nyní mne ovládla a mimovolně
hledím bedlivěji, odkud jdou rány. Ne
jdou přece z prava, jak se mi zdálo pr
votně, nýbrž skoro právě před námi zvédají se zé zeleného háje dva oblaky bí
lého dýmu. Napadá mi, že jedna z těch
koulí mohla zasáhnouti také mne a mi
movolně hledím úzkostlivě, neukáže-li
se opět někde nějaký oheň. A skutečně,
dříve než se mohu pořádně rozhlédnout!,
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praská kolem nás drobná střelba, a ten i
onen se kácí. S pravé i s levé strany
objevují se nyní pod listím stromů, za
křovím i mezi polemi obláčky, a rány vy
buchují všude.
Následující asi minutu úplně jsem o
sobě ani nevěděl, jsa jako pomaten, bez
smyslů, ohlušen, omámen. Slyším jen
nějaký zmatený křik, prudké volání,
hřmot, klení, řinkot zbraně a stále do
toho třaská střelba. Lidé běhají kolem
a já utíkám s sebou, aniž bych věděl
vlastně kam, jen tak pustým pudem,
abych běžel s ostatními, nezůstal zde
samoten!
Najednou jsem ucítil prudké udeření
do zad. Problesklo mi hlavou, že snad
to zasáhla mne dělová koule a upadl
jsem, více samovolně, než následkem rá
ny. Zdálo se mi, že mám zemříti, ale
v té ohlušenosti veškerého smyslu při
padalo mi, jak se jen na to vůbec ne
jasně pamatuji, že je mi to úplně jedno.
Těžké, bezvládné dopadnutí na zeyn,
a silná rána do nohy, již jsem hned rta
to pocítil, přivedly mne teprve opět k
rozumu. A snad více ještě než to vzpa
matovalo mne hřmotné klení desátníka
Baera, jenž stál nade mnou, chopil mne
za límec a znovu mne kopl do nohy.
Jak jsem později zvěděl,praštil mne, zpitomělého tím náhlým ruchem bitevním,
pažbou do zad, což byla ona první rána,
při níž jsem upadl. Probudil mne z té
ztrnulosti, do níž jsem upadl pohledem
na krev, pocitem nebezpečenství, racho
tem střelby, zmatkem boje a udělal ze
mne opět myslící a samovolně jednající
bytosť.
Rozhlédl jsem se, poznal jsem své
okolí. Asi patnáct nebo dvacet krokfi
přede mnou běžela moje četa v šiku o
dvou řadách, s nasazeným bodákem, až
dřevěná velká pouzdra na náboje se za
nimi házela a dělala podivný šramot.
Ony křiky, které jsem dříve slyšel, byly
povely. Pluk náš se rozvinul, počínal
útok, což bylo mi nyní zřejmé. Před
námi stále vyskakovaly obláčky a bou
chaly rány. Nyní opět zahřměla rána
z děla a za několik okamžiků druhá, ale
tentokráte nevidím poblíže sebe zhoub
né jich účinky.

Pomalu, stále nyní běže s ostatními
v řadě, nabývám klidnějšího rozhledu.
Útočíme na návrší, kolem nichž jsme
dosud táhli a v nichž jsme nepřítele tu
šili. Za námi však jiné oddíly rovněž
dobývají výšiny. Utvořili jsme šiky po
četách,rozvinuli jsme se ve dlouhý řetěz
a rozeznávám, že také s naší strany se
střílí, ale pouze od harcovníků, od hlí
dek a čet, které dříve střežily naše boky,
ale nyní se octly v našem čele.
Desátník Baer, stará vojna, v boji
skutečně chladný a neohrožený, že ne. j
zapomněl ani v takové chvíli na trý
znění, šel nyní, vida, že se opět dobí,
cítím, asi na jiného, aby jej vzparnatA,
val, ale ještě lépe, než jelv zoůsoK při
vedl mne k úplné již pa'ieti
jjřanjiaráda Pokorného, ktej/ nahl^j<'olal‘^|a
mne česky, a to, jaVse mi zd^Qo, ves^Ee:
„Dej pozor, hocmi, ať ji^Tdnes plách
neme ! Snad bude při^zitosť ! Parna
tuj si to! Jak jsme/y sobě, jednej ! J;
budu také'hled^ťí”
Snad nikdy mi nebyly zvuky mateř
štiny z úst toho dobrého přítele tak mi
lými, jako tentokráte. VzpamatoVE
jsem se také i v tomto směru a odět
chvíle jsem měl již útěk svůj na zř^
nespouště Pokorného s očí. Beztc
co mi bylo plátno patřiti jinam ?! S
léhal jsem se pak na něho, chtěl jsem,
jím v každém případu říditi, ať už!
dopadne jak chce.
Octli jsme se nyní v kukuřicovém poli,
pod křovinami pokrytou strání, odkud
na nás posud střílejí. Prodíráme se vy
sokými tvrdými stonky kukuřice velni
obtížně, velmi pomalu, zatím co mnoh
z nás klesá, zasáhnut jsa smrtící koulí,
Nepřítele, skrytého v houští, posud ani
nevidíme, ač jsme jen pár kroků od něho.:
Bolestné výkřiky ozývají se na všech
stranách. Mnozí střílí na stráň, po mí
stech, kdež ukázal se obláček.
Minuli jsme pole a jsme u lesa v hou
ští, úplně u paty stráně. Přeskakujeme
hrubý nízký plot a dereme se do výše.
Střelba kolem mne umlkává, ale za to
řinčí zbraň.
„Pamatuj na úmluvu!” slyším Pokor
ného poblíže sebe. „Ano!” odpovídám,
hledě dostati se k němu,
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Šiky byl}7 hned v kukuřicovém poli
protrženy, vše promícháno, ale červené
naše kabáty posud tvoří jednu čáru, ře
těz, který se nyní smyká po stráni, mizí
v končinách, jimiž jen tu a tam pro
blesku je.
Jsme již nahoře, nenacházejíce odpo
ru a střelba poblíže mně úplne utichla
na nějakou chvilku, na několik minut.
Jsem však tak rozčilen, že si toho velmi
álo všímám. Dereme se bez ustání
před středem hustého křoví, které tluás do obličeje, že nemůžeme se ani
lílédnouti. Kdyby stál zde chlap jako
za křovím, nevidel bych ho a mohl
kne snadno probodnouti, dříve než
pomyslil.
již vynikám
z Šoustí, opět jsme
n« volné, prostořq,
aW proti ním stoji\
j^jto hradba nové
Vysoké pole kuVuřítné. V tom také
S€^ palba obnovuje :
aater Američané, kteří při
k mi prudkém, neústupitova nijm útoku našem,
od·, t netroufajíce si přec
■ ře.t^;sr^iziti se s námi na
ztohjJcdáky, neboť byli
ejspíš as mnohem
serilt«dabŠÍ a v boji ne
Cvičenější, ustoupili
5i|e stráne, když jsme
l>; " še přiblížili, a couvli
jlo kukuřice, která
jim poskytovala výborný úkryt, z něhož
bpět stříleli.
I „Pozor!” slyším v tom podle sebe Po
korného hlas. „Pryč!” a Pokorný řítí
^e.do kukuřice. Já a několik ještě ji
ných za ním.
„Stát!” řve v témže okamžiku za ná
mi Baer.
Já byl již na plotě, který také toto po^e dělil od lesa, když v tom chytl mne
někdo — neviděl jsem, ale tušil jsem de
sátníka á strhl dolů. Padaje nazpět,
vytrhl jsem se, což bylo zajisté mým ště
stím. TSIáhle ucítil jsem v levé noze, v
lýtku, nějakou prudkou bolest, ale nic
silnější, než jakoby mi byla tak silnější

jehla do masa zajela. Zároveň slyším
v téže vteřině bolestný výkřik—rovněž
desátníkův, který byv ke mně shýbnut,
kácí se nyní na mne, či vlastně přese
mne.
Pohlédnu na něho — proud krve barví
mu obličej. Zděšen chci vyskočiti, a
však hrozné píchnutí v noze, a zároveň,
jakoby ji teplou vodou polil! Podívám
se na ni, a noha samá krev, má vlastní,
jak s uleknutím pozoruji, mísící se s krví
úhlavního nepřítele mého, který je stře
len do tváře.
Jediná koule, jak si nemohu po tu do
bu jinak vysvčtliti, zasáhla nás oba,
koule americká. Mně, jak jsem padal
s plotu, projela lýt
kem, a jemu porou
chala čelist’. Mým
štěstím bylo, že mne
strhl, neboť koule
ta byla mířena po
mně, lezoucím přes
plot, a byla by mne
asi zasáhla do těla
— jeho opět, že byla
oslabena mou nohou
ve tlusté kamaší,
tak že ho přímo ne
zabila.
Krev teče mně i
jemu a desátník řve
bolestí. Namakám
se, abych sedostalod
něho dále, ač jsem
věru tím vším jako
ohromen a skutečně
již ochromen. Tíha jeho těla, pocit krve
jeho, jsou mi nesnesitelný. Snažím se,
abych jej se sebe svalil, což se mi také
daří, načež lezu pomocí rukou, více snad
pudem než rozumem veden, do malého
jakéhosi příkopu, asi deset kroku odtud.
Fušku jsem nechal ležeti, kde byla. Ne
staral jsem se již o nic, než o svou bez
pečnost’ před koulemi, lítajícími s obou
stran. Videi jsem běhati kolem lidi, sa
mé ..naše” stejnokroje, křik, střelbu. Na
padlo mi, jak je asi Pokornému. Zda-li
pak se spasil, nebo se mu vedlo jako
mne, že dostal ránu, snad smrtelnou z
rukou těch, k nimž chtěl přeběhnout] ?
Já však snad přece smrtelně zraněn

— 48 —
nejsem ? Kule v noze ! To se snad dá
vyhojiti? Jenom aby ze mně neudělali
mrzáka ! Kdyby tak naši v Čechách vě
děli, kde jsem a jak mi je 1
Kolem přestali nyní běhati, boj se tro
chu zatáhl. Desátník posud naříkal.
Krev tekla, a tu jsem si vzpomněl na
obvazek. Vytáhl jsem šátek, a přidržel
kolem nohy. Pak jsem svlékl svůj vak,
rozepjal kamaší, rozřízl kalhoty a díval
jsem se. Rány byly dvě — kule pro
létla! To byl ten nejlepší nález pro mne.
Pak jsem byl již spokojenějším. Roztrhl
jsem košili z vaku, a obvázal nyní ránu,
jak jsem jen nejlépe mohl.
To byla ale také moje poslední práce,
neboť hned po tom jsem ucítil velikou
ospalosť, které jsem nemohl oddolati.
Vzchopiti jsem se nemohl, neboť raněná
noha byla jako ze dřeva. Alézti? Kam?
Zde bylo nejbezpečněji!
Položil jsem si tornistru pod hlavu,
trochu jsem si ulehčil v odění a pak se
víčka přímo sklížila . . . Jenom Baerův
křik jsem dosud slyšel.
Napadlo mi ještě, abych snad zde ne
byl zapomenut, nemusil bídně zajiti, ne
moha se hnouti, ba není-li ten spánek
snad smrtelnou mdlobou, ale nemohl
jsem býti již hotov s těmito myšlénkami.
Připadly mi již v polospánku, kdy pře
stává úvaha ....

V.
(V polní nemocnici. — Jsem druhem desátníka Baera·
— Noha se hojí. — Jedeme do New Yorku. — Při
jdeme do bytu.)

Najednou mnou někdo silně zaklepal.
Otevřel jsem vyděšeně oči a vida angli
cké kabáty, chtěl jsem vyskočiti. Avšak
silná ruka mne od tcho zdržela. Bylť
jsem úplně zapomněl na své poranění,
na boj, na všecko a myslil jsem, že se
nacházím v táboře. Vše to, co se dálo
před spaním či mdlobou — nevím sám
podnes, čeho to více bylo — zdálo se mi
jako sen, ale anglický hovor osob kolem
mne brzo vzpamatoval. K tomu chopilo
mne několik silných páží — a již octl
jsem se na seně na vozíku, jenž stál ne
daleko.

Rozhlížeje se kolem, spatřil jsem i de
sátníka Baera, ležícího posud u plotu a
obstoupnutého více osobami, anglickými
to důstojníky, kteří s ním něco dělali.
Ano, obvazují jej a na to přinesli jej ta
ké na vůz. A nyní to již šlo. Vezli nás
někam s kopce, při čemž desátník stále
skuhral. Musil míti nesmírnou bolesť,
nebo byl tak citlivým na sebe, kdežto
pro jiného kouska citu neměl. Bývá to
mu tak u podobných lidí!
Bylo podvečer, jak jsem pozorov
podle slunce. Cesta byla špatná a ta/ji
tam leželo nějaké tělo. Byly to mrtvcífýe |
skoro vesměs „naše”, anglické, č.i spíše
hessenské, pokud ubožáci, rov-ni mně;
směli se tak nazývati. Vidě^1isfjn iigji
hodně, snad dvacet, snad
více. Byl
*
to smutné podívání, zvláště pomysli
člověk, jací statní to b/yli hoši r*
ed ně
kolika hodinami, a ,íéo zkusi’ó
čkali se takovéhoto osudu -v cizfejá^,
neznámi, ztraceni! Moů jsem se SJíti
za šťastného/'
Všude pZnovaJtf' ticho a klid, až na
hlídky, které' nás potkávaly, a až na ty
němé svědky zuřivého boje dnešního.
Spalť jsem podle všeho jen několik ho
din a upamatoval jsem se již na vše.
Odvezli nás rychle až do nějaké far
my, kdež nás složili do společnosti ce
lého množství, asi sta raněných vojáků,
Němců.i Angličanů, ba i Američanův
jich mtjÄrýčh kabátech, které jsem zde
poprv£ viděl. Všichni jsme byli vějice
bledí, umazaní, otrhaní a většina j&nás
byla více mrtva než živa.
·
Myslím, že veškerá obvaziště pó^^řě
a veškeré nemocnice ve válce jsou s^éjny a proto, kdo viděl jednu, naúztf'si
představiti veškeré ty smutné výjevy ve
všech jiných. Kdo pak nic podojmého
neviděl, tomu není možno vylíčititím
nejlepším perem všecku tu hrůzu,. ten
děs, ty bolesti, tu žalosť, ty vzdechy, tu
krev, tu špínu, to klení, tu bídu, neskon
čenou, ohromnou . . . Vzpomínám n^
to věru nerad a s ošklivostí, neboť, jsa^r
lehčeji raněn, ale opět ne tak, abych
mohl choditi, mohl, ba musil jšeKi vše
to utrpení kolem sebe pozorovati lépe,
než kdokoliv jiný a zanechalo to ve mně
dojem nesmazatelný. Bylo to skoro hroz-
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nější, než naše plavba v přeplněném mezipalubí, a co zde bylo lepšího, bylo opět
přesaženo tou daleko horší ještě bolestí.
Řezání rukou a nohou bylo na denním
pořádku, před očima všech, na něž na
mnoze podobný osud čekal, kosti hroz
ně skřípěly, puch z hnisajících ran byl
nesnesitelný, vše přeplněno, obvazy málo
střídány, strava opět špatná a málo —
;ěru, že byl div, abych se neroznemohl
m z toho podívání. Opatřoval, zavahL a vymýval jsem si dle možnosti
nohu sám a kupodivu — desátkterého složili také se mnou
yětnice, stal se nyní mým po
loha choditi, přinášel mi vou opět za to dělal obvazvíce bolestnou a zohyzdujíci,
nebezpečnou.
O výstupl
pro oba osudném,
promluvili jsi
druhý den, kdy
Baer po řádném
u dovoloval si
trochu hýbati ústy, T
^osud jen naříkal s polootevř
ěmi. Tázal
jsem se ho, proč mne tahal s'plotu, jako
bych byl ani na útěk nepomýšlel.
„Proč jsi tam lezl, když bylo veleno:
Stůj !”
„To jsem neslyšel! Myslil jsem, že
musíme stále ku předu!”
Desátník něco zachrochtal, z čeho
jsem nevyrozuměl, věří-li mým slovům,
či zda-li o nich pochybuje, ale pak mlu
vili jsme o ráně, již jsme si vysvětlili,
jak jsem byl výše již pověděl. A od té
doby byl mezi námi uzavřen jakýsi mír.
Desátník zdál se býti tou svou ranou
značně pozměněn, pln starostí a obav,
tak že nemohl dle všeho pomýšleti na
nic jiného a zde v nemocnici také ostat
ně nebylo na surovosti jeho místa. Snad
pocítil zde poprvé také, jak něco bolí, a
to jej zkrotilo. Choval se mírně, ale
málo mluvil. Já, rozumí se, také jsem
si z něho nedělal důvěrníka a tak jsme
jgžili podle sebe jako dva lidé, kteří se
vzájemně potřebují, ale při tom se ne
návidí, hledíce to však skrýti!
Prostřednictvím desátníka jsem se do
věděl přece něco bližšího o tom, kde
jsme se nacházeli a oč běželo při bitvě,
* jak jsem byl výše podrobněji pověděl.
1 Věděl jsem nyní aspoň tolik, že jsme

nedaleko Brooklyna, blíže New Yorku,
kterýžto přístav a město jsem ovšem už
dávno znal z Evropy, a že jsme v tom
prvním boji zvítězili nad Američany.
To sdělili desátníkovi jeho dva druhové,
kteří asi třetí den jej vyhledali a já vy
slechl celou rozmluvu. Angličané vpadli
před Brooklynem Američanům skoro v
týl a způsobili mezi nimi takový zma
tek, že horem pádem utíkali, vědouce,
že je nepřítel v přesile a že postavení
jich je velice ohroženo. Mnohá oddě
lení hnána byla přímo k řece Gowanus,
kterou musila překročiti bez mostů, spá
lených v prvním zděšení vlastními lidmi.
Naši Hessenáci pod generály Knyphausenem na pravém a Heisterem na levém
křídle vlastně všecko prý vybojovali,
kdežto Angličané kryli se po většině v
záloze. Jeden americký generál — Stir
ling, jak jsem se mnohem později dově
děl — byl našimi úplně odříznut od ústupní čáry a musil se po tuhém delším
odporu vzdáti. Jiný, Sullivan, se chtěl
protlouci v posledním okamžiku, a mno
hým jeho lidem se to povedlo, ač bojo
vali přímo mezi dvěma ohni, ale on sám
byl nalezen schovaný v kukuřičném poli
a hessenskými granátníky zajat. S věcí
Američanů to vypadá podle všeho velmi
špatně. Dnes v noci opustili Brooklyn a
přeplavili se přes zátoku do New Yorku,
kdež se prý nyní opevňují. Na rejdě
však kolem celého města stojí anglické
válečné lodě, které mohou každou chvíli
New York bombardovati, jak se‘asi také
co nejdříve stane, neopustí-li povstalci
město nebo nevzdají-li se vůbec.
Tak bylo prorokováno, ale dotyčná
osudná zvěst nepřicházela, ač míjel den
za dnem, a dlouhá řada jich již uply
nula. Z dálky bylo sice někdy slyšeti
střelbu z děl, ale nic rozhodného se po
dle všeho nedělo, a tak také potvrzovali
druhové Baerovi, kteří ještě několikráte
přišli. Angličané s Hesseňáky leželi
v Brooklyne a podél celého pobřeží Long
Islandu proti New Yorku, a časem stří
leli přes vodu, ale bez velkého výsledku.
Vrchní velitel Howe prý vyjednával s
vůdci zastupitelstva amerického lidu a
dokud nebude to ukončeno, nepřikročí
prý se k dalšímu nepřátelství. Jinak je
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prý skoro úplně jisto,že jsou Američané bylo, když nesmíme ven. U vrat dvorce
důkladnou tou porážkou velmi zmalo- stojí stráž! Jest to velmi hloupé takto
myslnělí a že ucházejí se o úplné odpu civěti.
Desátník mi ovšem také nemohl vy
štění jejich vzpoury.
Jednání to však trvalo trochu již příliš světlit!, jak se asi věci skutečně mají,
dlouho, než aby člověk v tu malomysl ale potvrzení naší domněnky dostavilo
nost’ tak zcela uvěřil. Z naší polní ne se dříve, než jsme očekávali. K poled
mocnice však neměli, jsme žádné příle nímu přijel nějaký jezdec, podle všeho
žitosti o něčem blíže se přesvědčiti. kurýr, náhodou Němec, který vypravo
Farma, v níž jsme se nalézali, ležela v val bez všech ohledů, máme-li či smíúvalu, který nedopustil nijakého roz me-li to všichni slyšeti nebo ne, že Ame
hledu, ale dle mnohých okolností jsem ričané vyklidili New York, který prj
soudil, že nemůžeme býti daleko od obsazuje vojsko anglické.
„Výborně!” zvolal desátník,
Brooklyna a od břehu. Po cestě kolem
jezdily velké řady povozů s potravinami, se zdržeti a zanechav na ok
a angličtí jenerálové se často tudy honili. vyklé své zaujatosti: „Teď
Noha má se již rychle hojila. Byli ně dostaneme se do pořj
jsme zde 14 dní a při péči a vymývání nice !”
ni, nev teplém dosud počasí rána, či vlastně
Nezklamal se ani v
Tť za dva
rány se do
’dni stěhova
bře zacelo
li nás po vo
valy. Angli
zech pěšky,
čtí lékařové,
jak kdo
kteří násměmohl, do
li na sta
New Yorku.
rosti, si mně
Poprvé te
mnoho ne
dy jsem spavšímali, nač
město, v
jsem se ale
němž jgém
právě nezlo
ztrávil mno
bil,. poně
há létaamuvadž to byli
chlapi suroví, kteří vždy raněný úd stiskli sím říci, že i ona z těch nej šťastnějších,
až nemocní bolestí plakali. Také desát ač mně vzpomínka na vzdálený doipov
níku se rána dosti dobře hojila, ale po vždy mísila trochu rmutu do každé ra
skytovala vyhlídku na velmi hlubokou dosti. To však je už asi údělem lidskýa|,
ošklivou jizvu, která asi tak hned neza- že nikdy nikdo nemůže býti šťasten ůplně. Nemám však nikdy nejmenší příroste.
Tu, bylo to právě 15. září, uslyšeli činy na New York si naříkati, ač jsem
jsme po ránu velmi prudkou střelbu z nalezl jej v okolnostech velmi smutnýph,
děl, a sice někde dosti na blízku. Při jak co se jeho, tak i mně dotýče.
Byla to chvíle, pro mne nikdy neza
nášel nám ji vítr, vějící od té strany, kde
jsem si, zcela správně, přestavoval New pomenutelná, když vůz, či spíše jen kárYork. Rána hřměla za ranou a byla to ka, na níž jsem ve společnosti pěti ještě
patrně velká děla na lodích, jež promlu ubožáků, tíže raněných než já, seděl,
vila. Bombardují tedy snad přece New octl se na kopečku, s něhož se prostíraly
York ! ? Zmocnil se mně opět nepří šírý rozhled na domky brooklynské přecGřf
jemný stav úplné nevědomosti, co se ko námi, dále na tu malebnou, velkolepou
lem mně děje, kdežto přece odehrávají zátoku new-yorskoú, vroubenou krásně
se velké podle všeho události! Co bych zelenými návršími, v níž jakoby plulo
za to dal, kdybych mohl ven! S berlou několik ostrůvků a do níž jako dlouhý
bych už mohl belhati, zvláště při do jazyk zasáhá Manhattan jen jako polo
brém obvazku, ale co by to hned plátno ostrov, souvisící na pravo s pevnou zemí.
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Přední domy new-yorské stojí jakoby slamníky. Mně bylo již skoro hej, neboť
v samé již vodě, město cele se v ní kou rána byla zatím skoro zacelena a já cítil
v noze opět dosti síly. Hleděl jsem se
pá, i ty lesnaté vršky kolkolem.
Teprve nyní mi připadalo, že přichá však co nejvíce šetřiti, neboť k čemu se
zím do nového světa, jiného, ale záro hnáti do pole, do boje, proti kterému
veň i to, že po dlouhé době přicházím jsem byl a který mne vystavoval všemu
opět mezi lidi.Toho půl roku nežil jsem možnému nebezpečenství! Nyní jsem již
skutečně ovšem jako člověk, aspoň ne po boji netoužil, neboť i přes střežení
jako Člověk trochu jen samostatný. Byl naše, jež bylo i zde neustálé, měl jsem
jsem jen strojem, zbožím v cizích ru teď přece více naděje na útěk; jak jsem
kou, bez kouska vůle. A ti lidé kolem aspoň myslil, než v poli. Odkládal jsem
ftpě, to nebyli také svobodní tvorové, to ale vše do doby, až budu opět úplně
stroje, nebo spíše jen součástky ve- zdráv a snažil jsem se jen co nejvíce se
p stroje. Teprve nyní opět uvidím zotaviti. Toť by v tom byl čert, abych se
^nější, zdálo se mi neustále. Zda- nedostal někdy do města a tam nenalezl
aidu moci mezi nimi též žiti ? nějakého amerického vlastence, který
ovšem pochyboval, ale pro by mne uschoval a pomohl ven, počítal
^stačilo, že se octnu jim po- jsem nyní. S Pokorným jsem se ovšem
možností, že budu moci nesešel a také o něm neslyšel. Pluk náš
byl teď již bůh ví kde, nikdo se více
k nim
_______
Co asi
? napadlo mi tu o nás nestaral, než správa nemocnice.
chvíli s novo^^^R^ieboť jsem si jinak Desátník byl se mnou, dost se dotazo
vzpomínal naň G^^kho osudného roz val, ale o pluku nic nezvěděl a nikdo jej
chodu neustále. Zd^^kak se mu přece také nepřišel již navštíviti.
povedlo přeběhnouti, či*snad leží bra
Ale poklid můj v nemocnici netrval
dou vzhůru někde v onom kukuřišti? déle než pár hodin. Třetího dne ráno
Sám pánbůh ví! Zastihla jej kule ame přišel jeden z anglických ranhojičů,
rická, nebo snad anglická? Není třeba jichž byla zde hojnost a prohlédnuv mou
raněn jako já a nenacházel se na jiném nohu, něco ši zapisoval. Rovněž tak
místě ? Nyní bychom se v tom případu u desátníka, jenž měl poranění své sko
mohli třeba sejiti !
ro zahojeno, ale nemohl posud, jak as
Zatím vozík dojel do Brooklyna, kde poň myslil, dobře mluvit, poněvadž jej
jsme zůstali ležeti opět tři dny v něja při tom poraněné místo bolelo. Za chvíli
kém odlehlém domě. Že na stráže neza na to byl desátník povolán do kanceláře
pomněli, není snad třeba připomínati. nemocnice, kdež se dosti dlouho zdržel.
Zde sešel jsem se opět s desátníkem, Jak mi bylo později jasno, vyprázdňo
jenž musil klusati pěšky. Odtud nás vali nemocnici, aby udělali místo nově
převezli do New Yorku na velikém prá příchozím, z bitvy na výšinách harlemmu, ačkoliv korábů stála zde hojnost. ských. Desátníka pak se vyptali řádně
Ty však musily střežiti Američany, tá na všecky poměry. Uslyševše, že jsem
bořící prý někde na vrších, na severu za zámečník, poslali mne na byt k něme
vodou, za Hudsonem, s kteroužto krás ckému puškaři, zde usedlému, abych
nou řekou jsem se také, ovšem teprve tam pomáhal při opravách anglických
později, seznámil. „Naši” svedli s nimi ručnic, jak jen budu moci a desátník,
druhého dne po jich odchodu z New také dosud úplně neuzdravený, byl tam
Yorku někde za městem bitvu, ale prý poslán se mnou, aby mne střežil. Že měl
s nevalným právě úspěchem, což svěd ještě jiný účel, o tom jsem ovšem tehdáž
čilo o tom, že nepřítel přese všechen nevěděl, jsa jen rád, že se zbudu ne
nezdar je přece jen ještě dosti silným.
mocnice a přijdu z té proklaté vojenské
V New Yorku umístili nás ve velké čeládky konečně přece jednou do ob
budově, hned naproti Brooklynu. Byl to čanského příbytku. Chodil jsem již o holi
podle všeho nějaký úřední dům, s vel dosti dobře a cesta nebyla daleka, jen
kými sály, kde jsme byli rozloženi na několik ulic, či vlastně „bločků”, jak
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jsem se nyní naučil říkati. O střežení
desátníkovo jsem se příliš nestaral. Jen
co budu v dílně, pak už bude veseleji !

VI.
(U koho bydlíme. — Nouze o oběd. — Příjemné se
známení. — Schovanka Annie. —Poprvé o; ět pracuji
a sice v poloviční volnosti.)

Tak octli jsme se u dvojnásobného
mistra Matouše Graua, mistra puškařského a mistra ve smyslu „master”. Při
padalo mi to oslovování zpočátku divné,
bral jsem stále zdvořilost „pána” za na
šeho českého mistra, ale člověk zvykne
všemu a tak i já tomu.
Mistr Grau byl Porýfíák a jako větši
na tamějších Němců, zdál se býti hod
ným člověkem, což také vůči mně osvěd
čil. Úřady anglické, zabravše jeho dílnu
pro sebe, poručily mu spravovat] ručnice
pro jich vojsko, právě jako dříve musil
dělati pro Američany Poněvadž se vy
mlouval, že nemá lidi, kteří mu odešli
s vojskem Washingtonovým, sháněli
Angličané puškaře a zámečníky a dali
mu je do dílny. Práce bylo dost a dost,
neboť zbraně anglické byly poměrně
velmi bídné, kohoutky uletovaly po ně
kolika ranách a bodáky se ohýbaly. Tak
vypravovala a vypravuje vždy bohatá
Anglie vojsko své do boje. Nějaký bo
hatý továrník strčí statisíce do kapsy
a ubohý voják je pak trestán, že zkazil
zbraň, která nestála za nic.
V dílně pracovalo nás s mistrem osm.
Dva
z
nucených
dělníků
byli
dáni k puškaři také na byt, jako vů
bec bylo anglické vojsko rozloženo po
domech, následkem „moudré” snahy
anglických vůdců, aby občanstvo, zvlá
ště to nespokojené, bylo pod dozorem.
Každý voják, položený na byt, měl býti
zároveň vyzvědačem a dbáti na to, aby
se nic nekulo proti bezpečnosti anglické
armády. V některých domech byli tři,
čtyři a třeba ještě více vojáků, kteří mu
sili míti zvláštní místnost a pečovati
o svou bezpečnost. Jinak ostatně neměli
Angličané velký strach, že by snad lidé
jejich mohli býti náhle povstalým oby
vatelstvem některé noci povražděni, ale
proto přece odporučována všemožná

opatrnost. Každé ráno svoláno bylo voj
sko na různá shromáždiště a tam cviče
no a poučováno. Často také v plné noci
zavířily náhle bubny a zavřeštěly polni
ce, volající nás do pohotovosti, takže
jsme byli ve stálé nejistotě a mnozí ulé
hali napolo oblečeni. Ostatně chodily po
celou noc četné silné hlídky po všech
ulicích a kdyby někdo byl jenom chtěl
sáhnouti na vojáka, zle by se mu bylo
zajisté vedlo.
Dva oni pomocníci musili nám
prázdniti pokojík v prvním patře
ku, kde mistr Grau bydlil i pr;
blíže Broadway, v menší postr;
ci, která od té doby zmizí
hned po ohni, který brzo na
a celou ji ztrávil, byla zas^_______
lili jsme se s velkou chj^^^^^^nemohu
právě říci, že by
v domě
puškařově bylo při^^^^Ričkoliv Baer
byl krajan a já
a dřívější vo
jáci byli Anglič^O^rau, starý již muž,
s hlavou jako.^^reko, ale dosud velmi
statný, složitý a zdravý, s červenou,
upřímnou tváří, shlížel na nás zcela
chladně, skoro kysele a mrzutě. Krátký
mi slovy sdělil nám, přijav od nás líst
ky, co bylo zapotřebí a my jemu. Mně
řekl, že mne do práce nemůže a nechce
nutiti a abych přišel pracovati, kdy se
mi zlíbí a jak mi má noha dovolí a de
sátník mu odvětil stejným způsobem, že
on je mým pánem a že už vše zařídí,
jak se.j,emu bude líbili.
Bylo před samým polednem, když
jsme přišli a těšili jsme se na oběd, ne
boť jsme měli zde i jisti. Strava v ne
mocnici nezadala mnoho stravě na lodi
a vůbec si naši stravovatelé nikdy ne
dělali práci a starost s naší výživou.
Nyní snad mělo nastati zlepšení, aspoň
kynula naděje. Desátník Baer, který byl,
jak jsem se teď přesvědčil, i přítelem do
bré kuchyně, ačkoliv jedl na lodi nej
horší šlampu s nejlhostejnější tváří, pro
hodil, což bylo vzácností u něho, že cítí
dobrý oběd. Co mu bylo vůbec lépe,
v tom stupni přibývalo mu opět hněvi
vosti, která posud jevila se však jen za
mračeností a úplným mlčením, nevlíd
ností, ale měla brzo přejiti k bývalé su
rovosti a týrání. Avšak hodina oběda se
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přiblížila a nikdo nás nezval. Uplynula a vida, že chce rychle opět odejiti, po
již jedna hodina s poledne a posud nic. spíšil jsem si s otázkou: „A proč pak se
Čtvrt na dvě a ještě nic, a po domě se pan strýc na nás hněvá?”
„Nehněvá se, — ale — milými hosty
přece již šířila podezřelá vůně, jakoby
bylo již po obědě. Tu Baer, který seděl mu zrovna nejste ! Nemá rád vojáky !”
v blahém očekávání oběda v pokojíku odpovědělo děvče otevřeně.
našem již jako na trní, nemohl se udr„A což vy-------?”
žeti a sebrav se, odebral se dolů vyzvě„Také ne!” odseklo, ale usmívalo se
děti, co a jak se stalo. Za chvilku bylo při tom, a odběhlo.
otevřenými dveřmi slyšet s někým dole
Jest to tedy strýc její, onen bručák
mluviti, ale mnoho nekřičel, čemu jsem mistr a ona snad jeho schovanka ! Že
se podivil, vida ho přece tak pohněvaně rád nás neviděl, bylo patrno, ale ona se
^cházeti. Zdálo se mi, že hlas osoby, na nás právě nezlobila, jak se mi zdálo.
s ním tam mluví, je ženský. Pak Jak pak se jmenuje asi to děvče, oprav
lklo, ale desátník nepřicházel, ač du hezké — nebo mi to jen tak připadá
1 již býti.
po tak dlouhé odloučenosti od druhého
pěkdo zaklepal na pootevřené pohlaví a v tom příjemném dnešním do
,
jmu opětného příchodu
po pokojíku,
„mezi lidi” ?
a sebou ne
Zeptal jsem se jí bez
dále !”
ostychu, když hned na
jsa úplň
n, jak
jsme byli přijí
to přišla, přinášejíc talí
bědu, a
ře, vidličky a nože, ale
že se — mladé děví
žádné lžíce.
To mne skutečně pí
„Annie !” odvětila bez
vedlo trochu z koncep
zdráhání, upřímně.
„Ény?” opakoval jsem
tu, neboť na něco tako
vého nebyl jsem skuteč
po ní. „To ale není ně
ně připraven. Proto ale
mecké jméno ?”
neopomenul jsem se na
„Jak pak by ne! Vždyť
ni pořádně podívati! By
to je přece Anna !”
la to dívka asi osmnácti
Zůstal jsem nad tím
letá, plná života, obličej
objevem trochu zaražen,
jako růže a lemovaný
a myslím, že jsem měl
bohatými rusými vlasy.
k tomu právo. Poslední
Ne velká, ale také ne opět malá, se ži děvče, se kterým jsem ve Starém světě
výma očima, s úsměvem na rtech, čer měl co dělati, bohužel nešťastně, byla
vených, jako ty mořské korále, které Aninka a nyní, ve světě Novém, první
měla na krku. Oblečena byla po domá opět ženská vůbec, jež mi do cesty při
cku, v modrých pracích šatech, hlavu jde, nazývá se také tak.
nepřikrytu, nohy ve střevíčkách.
„Jak vy se jmenujete?” tázala se
„Dobrý den!” volala sama německy, Annie.
vstupujíc bez rozpaků ke mně. „Máte
„Pavel Benda !” sdělil jsem ochotně.
hlad, není-liž pravda? Strýc mi však
„Vy ale nejste Němec?”
zakázal zváti vás již dnes na oběd, po
„Ne, jsem z Čech ! To asi nebudete
něvadž není prý povinen. Já ale neohlí vědět, kde je to ?”
žím se na to, když vidím, že jste hlado
„Oh, ano, slyšela jsem o tom doma,
ví a zvláště raněni, a pak jdete z nemoc ve škole, ještě v Německu. Vaše zem le
nice, kde asi dobře nevaří. Nuže, zů ží od nás za Bavory !” vysvětlovala
staňte tedy zde a já vám sem pro dne živě.
šek jídlo přinesu !”
„Nejste zde tedy dávno?”
„Děkuju vám srdečně !” odvětil jsem
„Ano, již pět let, od té doby, co mně
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otec zemřel ! Přišly jsme sem s matkou
ke strýci. Matka je už ale dvě léta pod
zemí!”
Řekla to velice smutným hlasem,
úplně rozdílným od předešlého veselého
výrazu.
„To jest smutné !” pravil jsem, jen
abych něco řekl.
„Ovšem, smutno je zde!” svědčila,
neporozuměvši mi dobře. „Teď jsem už
trochu zvykla, ale první čas a pak po
matčině úmrtí, div jsem si zde ne
zoufala !”
„A co bych měl prve říkati já, jehož
násilím sem zavezli, týrali, do boje při
nutili a tam jej ranili !” vzdychl jsem si,
částečně mimovolně a částečně proto,
že děvče vzbuzovalo mou důvěru a my
slil jsem také, že po sdělení jejím mám
také za svou povinnost říci jí opět něco
o sobě. Vedle toho zkoušel jsem půdu
hned při první příležitosti, věren jsa
ovšem svému úmyslu na útěk.
„Jak to?” tázala ses patrným překva
pením a zájmem.
„Byl jsem v cizině na vandru, tam
mne chytili a přes můj odpor odvlékli
na moře !”
„Nu, a nemohl jste se bránit? Já bych
křičela, volala, až by mě musili pustit!”
Musil jsem se tomu jen usmáti, při
pomyšlení na to celé naše otroctví a utr
pení. Byl bych se ale dal do výkladu
a vypravování, kdyby právě nebylo slyšeti na schodech kroky. To postačilo,
aby se děvče okamžitě ztratilo.
„Jděte jen nahoru, hned vám přinesu
něco k jídlu ! slyšel jsem ještě, načež
vstoupil do světničky opět desátník,
proti mému nadání se však usmívající,
jakoby se mu bylo něco příjemného při
hodilo. Nemluvil však, sedl a čekal.
Annie přinesla brzo na to nějaké ma
so, omlouvajíc se, že polévku již nemá,
ale vaří prý ji každodenně, právě jako
v Německu. Maso hovězí bylo velmi
chutně připraveno, a po dlouhém tom
ustavičném postu při špatné stravě sně
dli jsme je s opravdovou dychtivostí.
Zvláště desátník jedl jako vlk a snědl
celé dvě třetiny přinešeného masa, je
hož byla důkladná porce. To asi nebyl
také žádný zbytek od oběda, ale spíše to

děvče schválně pro nás připravilo. Pak
jsme ještě dostali nějaké jemné pečivo,
jaké jsem až dosud nikdy nejedl, a
o němž .íyní vím, že to byl americký
„kejk” a kávu, která bývala u nás v Če
chách také jen na boží hod a to jen
u pánů. Chudý člověk jí ani neznal.
Bylo mi po tom obědě velmi dobře,
ale skoro se mi zdálo, že mne více ještě
potěšila rozmluva s mladým oním děv
četem. Podívala se po mně, když nám
přinesla jídlo a po té, když opět sklíz
la se stolu, asi dvakráte tak nějak
citně, že jsem pohled ten cítil až y
bi duše. Před desátníkem však
vila, nesmála se, počínala si
ně. Když se jí při sklízení
poměrů, řekla krátce, že ve
ktespodářství zcela sama, b
rých v New Yorku a j
tento
rahé třeba
zlý válečný čas nelze
še odbyto.
peníze dostati a tí
po delší teprve
Desátník, jak :
s mistrem Grauchvíli vyšlo, s
em, který mu é výslovně poukázal na
ubytoyací lístek, dle něhož teprve druhý
den měli jsme zde bydleti s celým zao
patřením a bylo hotovo. Baer se však
smál, že dal v kuchyni dobré slovo a tím
prý nám oběd opatřil. Pak chvíli klímal,
načež jsem mu řekl, že bych se měl podívati do dílny. K velikému mému pře
kvapení bez námitky svolil a já zatím
šel, zatím co se desátník uložil k odpo
lednímu spánku, jehož byl velkým pří
telem na lodi, v táboře i v nemocnici.
Zdřímnout si musil aspoň na pět minut,
třeba na pochodu.
Ubíral jsem se pomalu se schodů, po
máhaje si holí, abych choulostivé noze
snad náhodou neublížil. Rozhlížel jsem
se po dveřích, kam asi vedou. Dílna by
la, jak jsem věděl, v zadu, do dvora
a napřed byl krám, nyní však zavřený,
poněvadž skoro prázdný, vybraný od
povstalců, hned asi při samém započetí
rebelie. Kde pak je asi kuchyně, napa
dlo mi, ale v tom okamžení již otevřely
se jedny dvéře v přízemí a z nich vyšla
opět Annie, pohlížejíc na mne zase tak
ťitrpně. Nahoře u pokojíka našeho bylo
zavřeno, všude ticho.
„Jde se vám těžce, není liž pravda ?
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Bolí noha?” pravila mi vstříc.
„Oh, již to jde, již jest lépe !” odpo
vídal jsem, vida její účasť.
„Jak jste přišel k tomu poranění?”
„Střelil mne při útěku nějaký Ame
ričan !”
„Jakže? Při útěku? Snad při útoku?”
„Ne, při útěku, ale nikoliv snad před
Američany, nýbrž přímo k nim !” sděloval jsem přidušeným hlasem.
Nevím, co mne to chytlo, ale před
děvčetem neměl jsem rázem žádné
žádného strachu, že by mne mopzraditi! Hleděl jsem jen, aby
átník nahoře neslyšel.
’ vám to snad povím, až bude
hvíle,” dodal jsem významně,
hlavou a to mi dostačilo,
abych
ma!” Rozuměla mi.
„To
nyní asi Američany
odotkla.
v pramalé lá!
2u ránu proti mně
„Proč? Tf
^ušiti, že nejsem
vypálil, nemohl pT
nepřítel, když jsem
v tomto kabá
tě a desátník běžel za mnou !”
„Také utíkal ?”
„Ne! Honil mne a byl zasáhnut touže
kulí!” vysvětloval jsem ochotně.
„On jest tedy věren Angličanům ?”
„Jest voják, šel sem dobrovolně, do
stává za to větší plat, má tedy plniti
svou povinposť! Nemám mu to také za
zlé. Se mnou je to však něco jiného!”
„Rozumím!” odpověděla krátce. „Po
znala jsem to ostatně na vás hned!”
„Podle čeho?” tázal jsem se kvapně,
jsa tím překvapen.
„Hm, nevím sama, ale zdálo se mi to
hned, jak jste s otcem mluvili, když jste
přišli. Dívala jsem se na vás oknem. Vy
nevypadáte po vojenskú!” dodala s ú
směvem.
„Nechci také!” odpověděl jsem, mimovolně trochu rozmrzen nad touto
špatnou poklonou, mému zevnějšku uči. něnou. „Ostatně jsem velmi mnoho
’ zkusil!”
„Věřím vám a není to také výsmě
chem s mé strany, jak snad myslíte. Ne
napadlo mi to a že se směju, to neplatí
tomu, že špatně vypadáte. Je mi vás
srdečně líto!” mluvila vřele a podala mi
upřímně ruku.

Stiskl jsem ji přátelsky a se slovy:
„Děkuji vám !” což mi šlo zajisté z hlou
bi srdce !
Na to však zašla opět do kuchyně,
před níž jsme stáli a já šel dále do dílny.
A ku podivu! Také mrzutý, zamrače
ný mistr Grau přijal mne dosti přívěti
vě. Nevedl velké řeči, vykázal mi dílo,
jehož zde byly hromady, ale řekl mi
s úsměvem:
„Nu, spěchati právě nemusíš a práce
ať moc nepotrháš. Hleď raději, ať jsi
opět již úplně zdráv!”
Ovšem, přál jsem si toho také sám co
nejvíce, ale mohu říci, že s opravdovou
chutí dal jsem se po dlouhé opět době
do práce, která mi často scházela! Opět
jednou držel jsem v ruce pilník, kladivo
a kleště, ale připadal jsem si po tom
dlouhém nuceném odpočinku trochu ne
ohrabaným.
Připadalo mi vše jakoby zvláště ve
selé, sváteční a byl to také skutečně
první pro mne svátek zde. Byl jsem za
se v občanském domě, v dílně a takřka
na poloviční svobodě. To vědomí mne
tak rozveselovalo, že bych se byl dal
snad do zpěvu a tance. A při pomyšlení
na ono soucitné děvče, o němž mi pravil
vnitřní hlas, že mi přeje, že jest mi přá
telsky nakloněna, jak jsem mohl ovšem
ze všeho souditi, bylo mi ještě veseleji,
opravdu, tak nějak zvláště blaze okolo
srdce. Vedle toho ale cítil jsem i v nitru
svém přece jen jakousi tíhu a tu půso
bily vzpomínky na domov a rodiče, na
mou bývalou nevěstu, ale zvláště pomy
šlení, kdy se tato šťastnější pro mne do
ba opět asi — skončí !
VII.
(Mé poměry v domě mistra Graua. — Desátník opět
mne pronásleduje. — Annie a mé pocity k ní. — Po
znávám, že ji miluji, ale uvažuji.—Smutné vyhlídky.)

Byl jsem v domě mistra Graua již ce
lých čtrnáct dní, které mi mnohem rych
leji ovšem uběhly, než první dva týdny
na lodi nebo v nemocnici ! Byl jsem
skoro stále v dílně, neboť společnost de
sátníka Baera pramálo mne těšila. Ten
buď celý den nahoře ležel, nebo přechá
zel po domě. Do dílny také někdy na
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chvilku přišel, ale mistr Grau jej tam
dvakráte rád neviděl, což dobře věděl
a proto šel raději stranou. Broušením
svým měl však nejvíce namířeno na ku
chyň, jak jsem brzo vypozoroval nejen
já, ale i Grau, kterýž měl s ním asi třetí
den proto prudkou opět hádku. Desátnjk chtěl se roztahovati, ale starý mistr
mu řekl, že nebude li se slušně chovati,
půjde se stížností k anglickým důstoj
níkům a Baer, vida, že s ním nejsou
žádné žerty, a necítě se právě před ním
velkým pánem, zkrotí. Věděl, že není
v právu, že nemá v kuchyni, kam směle
vlezl a kde jej mistr dopadl, co dělati
a byl dále opatrnějším.
,
Za to byl nahoře opět čím dále, tím
horším, ač věru neměl ani příležitosti,
'aby mne mohl nějak zvláště trápiti. Dal
si ale nesmírně posluhovati, což jsem
konal věru s nechutí a s nemalým sebe
zapřením. Bylo mi to jaksi hanba před
Annií, styděl jsem se velice, že musím
takového surového chlapa bez odmluvy
poslechnouti, jako pes, a má touha po
svobodě tím více vzrostla v této polovič
ní již volnosti, kd-e jsem neviděl tolik
lidí, stižených týmž nelítostným osu
dem, jako před tím u setniny. Spoludělníci moji byli vesměs Angličané,
kteří si počínali dosti volně, nenáviděli
Američany i Němce, ale nemohl jsem
s nimi mluviti, nerozuměl jsem jim atak
'jsem měl s této strany pokoj, až na ně
které to škádlení a útoky s jich strany,
na něž jsem však příliš nedbal.
Ale na útěk z tohoto stavu se mi přece
jen opět nechtělo ! Na jedné straně ne
věděl jsem kam, a mohl jsem přijfti spí
še z deště pod okap, což bylo jistější
než opak, poněvadž jsem nikoho zde ne
znal, kdo by mi mohl k útulku dopomoci, a za druhé byl bych musil nutně opustiti tento dům, na nějž jsem velmi rych
le, až úžasně brzo, náramně přivykl!
Hned od samého začátku lekal jsem se
myšlenky na odchod, na konec těchto
lepších časů, které zdály se mi zde kynouti a pocit ten se rychle u mne stup
ňoval. Připadalo mi velmi brzo, jako
bych tyto první přívětivější tváře, bez
uniforem, s nimiž jsem v této zemi do
styku přišel, nemohl více opustiti a vě

řím ještě dodnes, že tato okolnost, ten
převrat k lepšímu po takové bídě, na
mne hlavně v tomto směru působila !
Vždyť mi věru jen přítomnost desátníka
kalila to užívání několika lepších opět
dnů, neboť nedostatek svobody jsem při
své polouzdravené noze dosud příliš ne
pociťoval, z domu se mi ani nechtělo
a přívětivost mistra Graua činila mi díl
nu dosti příjemnou.
Jenom ten desátník, který jakoby p
zoroval, že mne to všecko těší, snažil
vší mocí o to, pokaziti mi vešker
dost ! Večer, když se nepracovalo
jsem cíditi a spravovati šaty, je
nahoře v pokojíku. Toho by
plně zapotřebí, neboť oble
hým tábořením pod širým
valováním se v nemoc
jsme jej šetřili co nej ví
dlouhé dopak podíval poprvé
přímo jsem se
bě do zrcadélka na
Vousy jako
zhrozil, jak y
strniště, vlasy
~ opálený,
špinavý. Pal^~ovšem Annie nemohla
chváliti mé vzezření! Avšak břitva a
nůžky holiče, k němuž jsme se hned
prvního dne k večeru s Baerem ode
brali, udělaly hlavní věc a několik dnů
mytí, cídění a zašívání udělalo ostatní.
Brzo vypadal jsem opět jako člověk, ale
ovšem v obnošeném vojenském kabátě,
velmi hubený a bledý pod opálenou bar
vou. Než i v tom ohledu byl zde znatel
ný pokrok.
S Annií mluvil jsem málo, jak se mi
zdálo, ale přece často, když se to vezme
kolem a kolem. Jedli jsme každý den
nahoře v pokojíku, ale tam jsem nesměl
před desátníkem opovážiti se k ní ani
slovem. Ostatně jsem se i sám obával
projeviti, že se těším u hezkého děvče- *
te větší přízni než můj velitel, že totiž ý
se .mnou srdečně mluví, kdežto jeho
odbývala krátkými, dosti ostrými od
pověďmi, jakmile se chtěl dáti do něja
ké delší s ní ,,zábavy”. Byloť by mi se
znání takové vyneslo zajisté větší ještě
týrání a snažil by se mne před ní tím
více ponížiti, jak jsem dobře tušil. Za.
to však jsem měl příležitost mluviti
s ní denně dva-, i třikráte, vždy něko
lik slov, ale srdečných a musím se při-

znati, že jsem se na vzácné tyto chvil
ky hned od samého počátku velice tě
šil a že mne, jak mi připadalo, odškodnovaly jaksi za týrání na jiné straně.
Nevím skutečně, jak se to vše stalo,
ale za ten týden jsem počal velmi roz
hodně cítiti, že nejvíce mne bude jed
nou boleti, více ještě než odchod z dílny
a ‘z toho poměrného pohodlí, až bude
se mi rozloučiti s tímto plavovlasým,
íftžolícím, veselým a vždy ke mně laavým děvčetem, které se rnnou cítilo
očividnou soustrast.
Jy bych byl, po smutné zkušenoinkou v Čechách, si nepomyjjych mohl tak brzy přilnouti
jaké dívce a také jsem to sopíral. Přičítal jsem dojem,
jme Annie působí, hlavně
za laskavost její, dobromi projevovala a vů
srdečnosti,
stem, v nichž jsem
bec všem těm <3?
yaí, ale pomalu,
se nacházel dříve T
či vlastně v době poměrně velice krát
ké, musil jsem uznati, že mně je Annie
bližší a milejší, než bych byl kdy tušil,
ba než mne i těšilo, neboť pomyšlení na
nutný jednou a to dosti brzký rozchod,
stávalo se pro mne tím trapnějším a bo
lestnějším. Právě tato okolnost mne při
váděla k tomu poznání skutečného sta
vu věcí, jejž bych byl jinak s těží tak
brzo připustil. Zde však nebylo pochyb
nosti, každá vzpomínka, že jednou budu
musit Annu opustiti, a to navždy, stala
se mi nesnesitelnou, počal jsem ji zapu
zovali vší mocí a na místo toho vkráda
la se mi do srdce i do hlavy myšlénka,
t zda-li by byla nějaká možnost děvče to,
které jevilo takové milé, dobré vlastno
sti, pro sebe zachovati.
Kdo Annii lépe znal, zajisté by se mi
■* byl nedivil. Jak jsem pravil, byla hezká,
svěží, plná života a roztomilosti. Dále
byla řádná, tichá a velice slušná v celém
zjevu i jednání. Do práce byla jako kat,
v domě se všecko lesklo čistotou, ku
chařkou byla velmi dobrou, což je zaji
sté při NČmkyni vzácnou věcí, a když
mám o všem pravdu říci, musil jsem
uvažovati i to, že strýc, mistr Grau, kte
rý ji má podle všeho velmi rád a je zaji
sté úplně bezdětný, dá jí nejspíše po své

smrti všecko! Avšak poslední důvod
u mn? pramálo rozhodoval, nýbrž spíše
zdál se mi býti v rozvahách mých
na překážku. Néboť co jsem já byl ve
dle Annie, s takovými výhodami pro
každého zde stojící ? Nesvobodný voják,
k tomu raněný, jehož, jakmile se ještě
trochu zotaví, poženou opět do boje.
Člověk daleko méně než chudý !
Ale při tom přece snil jsem o někte
rých, jak se mi zdálo, příznivějších pro
mne okolnostech ! Což, zvítězí-li v brzku Angličané, jak se nyní silně podoba
lo? Pak by nás pustili snad na svobodu,
o čem se povídalo vždy mezi druhy,
hned při plavbě přes moře i v ležení !
Stal bych se opět volným člověkem,
úplně samostatným. Zda-li bych ale pak
pomýšlel na návrat v těchto okolno-'
stech ? Připadalo mi ale nyní, že bych
neměl, že bych měl dříve něco vydělat,
abych se vrátil do svého rodiště aspoň
jako slušný chasník, v pořádném obleku,
s trochou peněz, aby se za mne rodiče
nemusili styděti! A příležitost k výděl
ku by zde byla, jak vykládal mistr Grau,
hovoře někdy se mnou v dílně. Dělaly
se zde peníze, a veškerá skoro práce by
la prý dobře placena. Po válce mohlo
býti ještě lépe, ať už tato dopadne tak,
nebo onak. Avšak i tu musil jsem brzy
pozorovati, že se mysl má kloní čím dá
le tím více k delšímu zde pobytu k vůli
Annii. Při pomyšlení na ni dával jsem
se do práce se zdvojnásobenou činno
stí, aby mistr Grau viděl, že umím
a že chci pracovat, aby si mne vážil jako
dobrého dělníka a tím abych si klestil
u něho cestu pro všecky případy. Co
pak, kdyby se tak stalo, jak jsem si před
stavoval, a jak jsem si přál, a já mohl pak
zůstati zde v díle, poblíže Annie, s nadějí
na ni ?
Myšlénka ta mne těšila a povzbuzo
vala, až zatlačovala i pomyšlení na do
mov a rodiče, aspoň pro první tu dobu.
Pomalu jsem již počal připouštěti, že
bych se zde zdržel v takto příznivých
okolnostech po tu dobu, co by mistr
Grau zamhouřil asi oči k věčnému od
počinku, načež že bych teprve vše pro
dal a odjel domů. Pravdu měl Petr, pří
tel Pokorný 1 Když jsem jednou osudem
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vržen sem, měl bych všeho použiti ku
svému prospěchu, neboť kdo ví, k čemu
to celé utrpení nebylo dobré? ! A co teď
hned v Čechách ? Ostatně, kdyby se
vše to vydařilo, jak si to tak v mysli
maluji, byla by Annie daleko lepším
štěstím pro mne, než celá Anninka a to
jak vzhledem & jednáním, tak i těmi pe
nězi, když už o nich musím mluvit a
s nimi počítati! Jenom kdybych mohl
pořádně uvědomiti rodiče, aby se o mne
nestrachovali, o mém osudu a příhodách
nabyli uspokojení. O to se mi nyní jed
nalo v první řadě a ostatní jsem pone
chával, nemoha v tom nic činiti, bu
doucnosti.
Ptal jsem se stran toho mistra Graua,
jak bych asi rodiče o sobě nejlépe uvě
domil, ale ten dal mi jen malou nadě
ji. V době míru bylo to pro soukromého
člověka dosti těžké a v době nynější,
tak pohnuté a nejisté, skoro nemožno
stí. Psaní soukromá dopravovala se do
Londýna namnoze jen z ochoty kapitá
ny a majitely obchodních lodí, kteréž
však nyní řidčeji přijížděly. Na králov
ské poště se všecko prohlíželo, aby ne
bylo psáno nic vládě nemilého a sou
kromá pošta z ochoty byla ještě méně
spolehlivou. Nemaje pak žádné příleži
tosti k jejímu použití, musil jsem chtěj
nechtěj s tímto úmyslem svým sečkati.
Vedle tohoto prvního druhu svých snů,
vedle vyhlídky na ukončení války, my
slil jsem i na jinou možnosť, pro ten
případ, že bych musil znovu do pole,
s malými vyhlídkami na brzký návrat.
Byl to opět ten můj útěk, jejž však jsem
nyní připouštěl jen pro tuto okolnost.
Nastane-li rozhodná chvíle, a měl-li
bych tak nebo tak z domu, uteku raději
k Američanům, než abych ještě jednou
šel do toho otroctví, tak ponižujícího,
jako trapného. Mám-li bojovati, budu
aspoň mezi sobě rovnými, mezi něž
přišel jsem dobrovolně, abych pomáhal
zemi jejich proti anglickému utlačovateli, za nímž mám vroubek ten největší,
který si budu hledět nahraditi. Ale
v hloubi duše jsem si přece jen přál,
aby se raději v.še skončilo prvnějším,
mírným způsobem, neboť válka je pře
ce jenom válka, vždycky zlá, a člověk

v ní vší náhodě vystaven. Nějaká kulka
by mohla trefiti lépe, než ta první a pak
bylo by po všech nadějích, po všem
vůbec!
Avšak — to jsem doposud počítal bez
Annie! Milovala mne, jako já ji, což
jsem cítil každou takřka hodinou vždy
vřeleji, hlouběji? Nebyla to jen soustrast’
a soucit s ubohým zraněným, do daleké
ciziny tak bezohledně vyvlečeným vojá
kem, ubožákem v každém ohledu? ‘
byla ke mně mnohem přívětivější, li
k desátníku, nečinil to jen zcela
ný odpor její k tomu člověku, j
často vůči někomu zaujme, zvlrj
pozorujeme, že je zlý, jako o
cítíme více pro člověka, jenv
yl já
nou obětí jeho zloby, jak
zde?
upřímně,
Mluvila se mnou ot
když jsem se
snesla klidně můj po
;e se jí očima
na ni upřeně po^j
á netroufala, bá co si
povéděti, co sij
dosud ani rozum neosměloval mysliti
a pouze srdce si přálo. Ano, odleskem
srdce byl zrak můj, patřící zaníceně na
ni již i tehdáž, kdy jsem se bránil ještě
myšlénce, že bych mohl někoho znovu
již, tak brzo, milovati! Ale právě ta
klidnost její, ta bezpečnost jakási, s níž
se mnou mluvila, mne mátly. Děvčata
v Čechách chovají se jinak, stydí se, rdí
se, utíkají před člověkem, jemuž jsou
nakloněny, vzdalují se styků s tím, je
muž jsou srdcem blízky.Neznal jsem je
ště mravy této země v onom směru a za
tou přímostí, za tou laskavostí, jež
ostatně byla beze vší okázalosti nebo do
cela, bůh mne chraň, dotěravosti a na
bízení se, obával jsem se úplné chlad
nosti, lhostejnosti, až na tu soustrast se
mnou, ubožákem, o němž, jak mi chví
lemi připadalo, snad myslí, že. se ani ne
opováží, nesmí na to vzpomenouti, by
k ní povznesl zraky, a měl nějakou po
dobnou naději, jakou já jsem choval I
Neklopila ani přede mnou oči, jak jsem
byl vždy u dívek zvyklým, neboť nač by
je klopila před takovým nuzákem, ja
kým jsem já? ! Ani jí snad nenapadne,
že by ji mohl milovati !
A pomyšlení to mne velice bolelo
i zlobilo. Byla stále stejně ke mnělaska-
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vou, až mně to zrovna hanba bylo. Sta
věl jsem se a byl jsem vlastně opravdu
rozmrzelým, ale ona jakoby si toho ani
nevšimla, jakoby tu svou laskavost měla
stále v povaze a nemohla ani býti jinou,
A přece byla, tam nahoře, vůěi desátní
ku, s nímž mluvila, zcela jinak' A právě
ten její otevřený, přímý spůsob chování
ji halil pro mne více,^než-li snad mlčelivost a upejpání a cí ě, že muSím s ní
i£vě tak jednati, nemohl jsem v pomě^svých vystoupiti vůči ní rozhod^mohl jsem se odhodlati k příméBálť jsem se výsledku !
VIII.
(Mé rozh
nesmím, ale

- Rozmluva s Annií. — ,,Nemohu
ítím vám!” — Čeho jsem tím
docílil?)

Avšak
k Annii rozmáhaly
se den o<
ile jsem skutečně
’pojal přesvědčení, že
skutečně mohu
milovati, či vlastně již miluji, musil
jsem přece pomýšleti, abych se dostal
dále. Musil jsem se odhodlati, abych
s ní promluvil blíže a srdečněji, za ka
ždou cenu — snad i za cenu dosavadního štěstí svého, nebo spíše dosud jen
nadějí na ně. Uznával jsem čím dále,
tím rozhodněji, že se tak státi musí, ne_
mám-li býti po případě překvapen ne
příjemnými událostmi, které by mi uči
nily provedení tohoto předního přece
kroku třeba zhola nemožným, vzaly by
mi příležitost k němu a tím vůbec celou
možnosť, která mi takto přece trochu
zdála se kynouti.
. Tato věc mne popoháněla, nutila, ne
boť jinak bych se byl k vyjevení, aneb
aspoň k naznačení citů svých vůči An
nii těžko dostal. Pouze obava, že
třeba bych mohl býti z tohoto domu
v brzku, náhle odvolán, bez naděje na
návrat, hnala mne ku kroku, od něhož
očekával jsem v tomto směru rozhod1» i nutí svého osudu. Osmělil jsem se tedy,
pevně ustanovil na tom, že při první
příležitosti tak učiním.
»■
Tato se naskytla dříve, než bych si
byl snad sám přál, hned odpoledne toho
dne po večeru, kdy po dlouhém zmítá
ní se na loži jsem se na rozhodném

kroku ustanovil, aniž bych si byl dosud
vše pořádně sestavil, jak jsem mínil začíti. Avšak vida zde příhodnou chvíli,
neboť desátník opět již spal nahoře,
mistr byl někde prý ve městě, a Annie
sama v kuchyni, umínil jsem si beze
vší již rozvahy s drahým mi děvčetem
promluviti.
Annie usmívala se, jako obyčejně,
když jsem šel kolem otevřených dveří
kuchyně, které nechávala, jak dnes vím,
schválně tak, aby mne viděla, až půjdu
kolem a mohla se mnou trochu promlu
viti. Kynula mi sama a já tím osmělen
a povzbuzen, zastavil jsem se u dveří,
kamž i ona přišla. Mimo můj zvyk pře
stoupil jsem však dnes práh a vstoupil
do kuchyně, prostranné, čisté a úprav
né, jako sotva světnice mnohých lidí
u nás.
„Aj, aj ? Co to? Kam pak?” usmála
se. „Snad nechcete dostati od strýčka
takový výtopek jako — jako — ten sta
rý tam nahoře?!” narážejíc na srážku
mistra Graua s Baerem.
„Vy stále jen žertujete, Annie !” od
pověděl jsem s maličkou výčitkou.
„A vy se jen stále nyní mračíte!”
smála se však dál, ač již ne tak srdečně
jako dříve.
„Mám věru proč, Annie !” pravil jsem
zcela vážně.
„Oh, ano!” svědčila nyní již zcela
vážně.
„A co myslíte, Annie, že mne mrzí
a znepokojuje nejvíce?” tázal jsem se,
pamětliv jsa cíle svého, kterému jsem
se chtěl tímto přiblížiti.
„Nu, máte toho trochu příliš mnoho,
že je opravdu těžko říci, co by vás mo
hlo mrzeti nejvíce!”
„Jste to vy sama, Annie!” pravil jsem,
stávaje se smělejším.
„Myslila jsem, že jste vážněji naladěn
a vy chcete žertovati!” podotkla nyníAnnie s výčitkou.
„Nežertuji, Annie!” odvětil jsem vá
žně. „Ano, ze všeho toho, co na mne
osud vrhnul, bych si nyní již tak mnoho
nedělal, zvláště dokud nenastane změna
k horšímu v mých poměrech, ale octl
jsem se v okolnostech nových, mnou ne
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předvídaných, až jsem se nyní vzpama
toval, kde se nalézám!”
„Nerozumím vám!” pravila Annie, ale
zdálo se mi, že trochu zbledla, snad
předtuchou. Na sobě pak cítil jsem, že
se mi hlas chvěje.
„Ano, nerozumíte!” zvolal jsem, mimovolně jsa trochu podrážděn. „Pozo
ruji, že mi nerozumíte, Annie! Také já
vám nemohu rozuměti, nemohu nic po
chopiti a proto musím obrátiti se na vás
přímo . . .”
„Mluvte! V čem? Co chcete?” pobíze
la Annie, což mi však bylo tím trapněj
ším, poněvadž jsem již skutečně viděl,
že skutečně nevidí, kam biju, nemůže
nic uhodnouti a to mne zaráželo. Měl
jsem již předem svoji věc za ztracenu,
ale pouze žádost, abych se dověděl, má
li už to býti, úplné aspoň jistoty, nutila
mne k další řeči. Jinak šlo ale se mnou
vše kolem!
„Annie,” započal jsem, přemáhaje dle
možnosti své pohnutí, „byl jsem velmi
šťasten, když jsem do tohoto domu při
šel, ale cítím, že budu velmi nešťasten,
až budu z něho odcházeti, což snad bu
de za nedlouho!”
„Jakže!” zvolala a v obličeji jejím zra
čilo se velmi zřetelně uleknutí, které
však plnilo mne opět radostí. „Vy ode
jdete? A kdy ?” tázala se s patrnou
úzkostí.
„Snad zítra, snad za týden,” mluvil
jsem smutně, jak mi skutečně kolem
srdce bylo, „ale dlouho to zajisté trvati
již nebude! Jsem už skoro úplně zdráv,
a tu jest pobytu mého zde asi již namá
le. Budu se loučiti se vším zde těžko,
ale nejbolestnější mi bude loučení
s vámi !”
„I mně bude vás velmi líto, až budete
odcházeti znovu do tolika nepohodlí
a nebezpečenství!” pravila truchlivě,
soucitně.
„Na to bych se ani neohlížel, kdybych
jen věděl, že budete na mne vzpomínati,
že si budete přáti, abych se šťastně na
vrátil !” pokračoval jsem v nátlaku
svém na ni.
„Oh, kdož by nevzpomínal, a proč
bych vám neměla přáti šťastného vy

váznutí z těch běd, brzkého jich ukon
čení ?”
„Nemyslím to jen všeobecně, Annie,”
doléhal jsem dále, „nýbrž táži se vás
přímo, zda-li budete na mne vzpomínati
více, než byste myslila na koho jiného.
Zda-li budete si z plna srdce přáti prá
vě mého návratu a snad i modliti se zaň
budete! Zda-li vůbec byste si přála sejiti se sq mnou ještě kdy v životě a v ji
ných, lepších poměrech, než jsou dnesl·
ní!”
„Ó, ano, zajisté!” svědčila o
Annie. „Budu vzpomínati, pon
mi vás vskutku srdečně líto !”
„Jen líto?” opáčil jsem. ,
Annie sebou trochu cuk
astalo
kvapením, jakoby jí teprv
zmateně
v hlavě náhle světlo. Po
■ího, očekána mne, ji upjatě po
čkoliv nezdál
vajícího svůj osud, kt
mnohoslibný,
se mi po tom vše
lně nezdrtil jistotou.
přece mne ještě
Ona mne nemiluje, nemilovala dosud,
jako já, nešťastný bloud, ji, to mi bylo
patrno nyní ze všeho a právě z tohoto
překvapení jejího, když poznala, kam
narážím. Kdyby mne byla milovala,
kdyby jen snad ve snu si to představila,
kdyby měla jen stín předtuchy o mých
citech k ní, byla by musila nevyhnutel
ně dávno uhodnouti to, co poznala teprve nyní.
Ale posud, právě pro tu příčinu, zbý
valo mi kousek naděje. Což procitne-li
s tímto poznáním, porozuměním slovům
mým, i její láska, aneb aspoň změní-li
se útrpnost, soucit její se mnou v cit
ještě vřelejší, bližší? ! Posud nebylo nic
ztraceno, ale všeho bylo možno ještě
dosíci.
·
„Nic více?” doléhal jsem na ni, když
mi po několik okamžiků neodpovídala,
měníc každým skoro okamžikem barvu
obličeje. Ani na mne nepohlédla, jsouc
celá pobouřena, stydíc se, jak mi bylo
patrno, přede mnou, poprvé, co jsem ji
znal. A jak jí to slušelo právě v tom
okamžiku ! Ačkoliv zmítán jsem byl ne
jistotou, chvěl jsem se strachem, přefce
jsem si toho musil povšímnouti, a jala
mne při tom hrozná úzkosť, neodpudí li
mne Annie, ku které jsem právě tuto
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chvíli pocítil takovou lásku, o jaké jsem ráda! Není to nic zlého a prosím vás
neměl doposud ani zdání:
za upřímnou odpověď!”
Na mou opětovnou otázku však An
„Není to možná! Nežádejte toho na
nie, nejsouc schopna řeči, zavrtěla pou mně!” odpověděla však opět, pevněji
* ze hlavou. Musila býti ve velikých roz ještě, jak se mi zdálo, než dříve. „Ne
pacích, nevědouc, co by si počala.
mluvte o tom, o takových věcech, neboť
„Annie!” zvolal jsem, zoufalý nad bych musila se na vás opravdu hněvati!”
touto její němou, ale smutnou a rozhod„Proč, proč?”
s. nou pro mne odpovědí. „Pro všecko na
„Nesluší se o tom mluviti! Nyní, v té
■fc^tě — mám vás rád, jako posud ni- smutné době! Nemáte ani mysliti na
něco podobného!”
^^^^^■kjpil jsem ji za ruku silně se chvě„Musím, Annie, musím!” pravil jsem
táhl a mi ji.
horoucně.
pokračoval jsem, jsa si ve
„Nesmíte!” odvětila však rozhodně,
svén^^^H hření vědom, že na tomto nabyvši opět již duchapřítomnosti.
okamžih^B ■Leží vše, „neodsuzujte mne „Kam by vás to vedlo I Buďte rozum
pro ty okCT Bti, v nichž nyní před vá- ným a rozvážlivým, jinak nemohu s vá
mi stojím ! ^^Lvť vše se může změniti, mi mluviti !”
pbráriti k lepšínra! Nepovrhujte mnou!”
„Nedáte mi tedy žádné sebe menší
‘ * „Nepovrhuji !” odvětila tiše, ale roz naděje !” zvolal jsem zoufale.
hodně, teprve nyní, vzpamatovavši se
„Nemohu — nesmím! Ale, odpouštím
trochu při této mé narážce na skutečné vám!” dodala, podávajíc mi druhou ru
poměry, jimž jsem chtěj nechtěj hlavní ku, kdežto jednu jsem dosud držel ve
příčinu jejího jednání přičítal, nechtěje své.
si dosud připustiti, že bych vůbec byl
Stiskl jsem je vřele obě, ale Annii vy
jí lhostejným, že jen skutečně soustrast’ razily nyní bohaté slze z očí. Vyrvala se
to byla, která ji vedla k tak laskavé- mi a odvrátila se ode mne. Stál jsem
♦ mu se mnou nakládání, které zdálo se v rozpacích, nevěda, co činiti. Něco ja
• mne oprávňovati k dalším nárokům, koby mne svádělo, abych ji objal, ale
„aifeb aspoň omlouvalo mou naději na opět odpuzovalo, neboť jsem tušil, že
. · stejné její city ke mně, jako já chovám bych ji tím pohněval, urazil.
V tom však obrátila se ke mně a pou
k ní.
„Tedy byste mne mohla míti také rá kazujíc mi zrakem na dvéře, pravila:
da?!” pronesl jsem chvějícím se hla ‘„Mně se zdá, že strýc přichází !” a ry
sem, ale vřele, vyhazuje tím poslední, chle odběhla, zmizíc za jedněmi dveřmi
v kuchyni, nejspíše aby slzy své a po
osudnou kartu.
Annie podívala se, celá zrůměnělá, na bouření před strýcem skryla.
mne, pohlédla mi pronikavě do očí, pak
Vyšel jsem také rychle z kuchyně, ale
ale sklopila opět hlavu a pravila, jakoby jako pomaten, docela snad vrávoraje.
Šel jsem, nechtěje se s nikým potkati,
ze sevřených prsou:
„Nemluvte takové věci ! Nechci je ale spíše pudem veden, nahoru k našemu
pokojíku, ale přišed na poslední schod,
slyšeti !”
„Proč? Záleží mi na tom vše, Annie!” usedl jsem tam, neboť k desátníkovi
jsem nechtěl, neboť byl bych se těžko
zvolal jsem zoufale.
.
„Není možná mi na to odpověděti ! přemohl, a ostatně nohy jakoby mi ne
* Polekal jste mne ! Myslila jsem, že jste chtěly sloužiti.
Bylo zde šero a ticho. Kroků mistra
jiný !” mluvila, zatím co se jí v očích
Graua jsem neslyšel a neuslyšel. Byla to
LesJ^ly již slzy.
•
„Proč, Annie, proč?” naléhal jsem dle všeho ženská lesť Annie, aby se mě
však dále. „Nechci, abyste mne snad zbavila. „Ano, tak tomu bude! Troč ale
měla za špatného člověka, ale nutí mě mi neřekla vše zpříma, jak jsem ji o to
k tomu vše, abych zvěděl aspoň tolik, žádal ? Co toto vše má znamenat! ?” při
zda-li byste mne kdy mohla míti přece padalo mi po chvilce, když jsem z toho
>
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prvotního omámení se trochu vzpama
toval. „Co se vlastně stalo? Odřekla mi
rozhodně ?” Zdálo se mi při bedlivějším
uvažování, že vlastně ne ! Řekla jen, že
nesmí nic slíbiti, že se to nesluší, ale že
se na mne nehněvá ! Nebyla tedy mým
přiznáním uražena, nechtěla přerušiti
styky se mnou, leda v tom případě, kdy
bych na ni dále tak naléhal. Myslí však,
že mohu si poručiti, abych ji dále nemi
loval? To zajisté ví, že je to nemožno,
jak cítím sám a velmi zřetelně!
• Avšak jak dopadly mé naděje, které
mi malovaly, aě jsem se vlastně vždy
tomu bránil, že Annie po vřelém vyzná
ní mém rovněž přisvědčí?! Než tolik
věru nemohl jsem očekávati, když jsem
veškeré okolnosti posuzoval zdravými
smysly!
.
Co se tedy vlastně stalo? Co jsem do
kázal touto rozmluvou ? Nic jiného, než
že Annie zvěděla o mé lásce, že jsem jí
to řekl a že ona nedala mi na to žád
nou vlastně odpověď. Avšak — řekla, že
nesmí, a to velmi rozhodně. Nesmí! To
znamená, že by vlastně mohla, ale že jí
něco brání ! Ale co ? Není pochybnosti,
že mé poměry, třeba by proto mnou,
jak výslovně řekla, nepovrhovala ! Ano,
ty zlořečené poměry! Ty jsou mi všu
de a ve všem tou nejhorší překážkou !
Nesmím se jí diviti, ba vůbec nemohu.
Ale proto přece mi snad mohla dáti ně
jakou aspoň jiskřičku naděje! Ale ne
dala, ba ženskou lstí zapudila mne od
sebe ! Snad se ale bála, aby v odporu
svém nepodlehla ? Opět taková bláhová
to však myšlénka ode mne, opět se sám
přemlouvám, svádím, dělám vše lepší,
než skutečně to je. Nesmím se podávati
žádným nadějím ! A přece, přece mi to
nedá, přece si vše maluji v lepším asi
světle, nežli to skutečně jest!
Výsledek mého dlouhého uvažování
byl ten, že jsem vlastně svým vystoupe
ním octl se skoro ještě ve větších po
chybnostech, než jsem byl dříve, že jsem
se pranic o svém osudu nedověděl. Má
nejistota a obava nebyly nijak odstra
něny, nic se nevyjasnilo, nic neposílilo,
ani neznítilo moji naději. Oh, tahle žen
ská politika !

IX.
(Nevím dosud, na čem jsem. — Annie se mi vyhýbá.
— Smutný večer, špatná noc. — Co jsem spatřil v za
hrádce. — Dvojí velké překvapení. — Desátníkovy
přípravy.)

Seděl jsem tak na schodech za dveřmi
naší komůrky asi hodinu, aniž bych se
byl dočkal příchodu mistra Graua. ale
ovšem také jsem nemyslil na návrat
k Annii, jež mne takovým spůsobem o
sebe odpudila. Teprve když jsem us
praskání lože pod desátníkem, kt
právě asi obracel, připomněl js
lou svou situaci, a odešel jse
dílny. Dvéře u kuchyně b
vřeny !
Nebyl jsem věru dnes a
schopen, všecko mi z ruky
Mistr
Grau zde posud nebyl státních dělníků jsem si všímal právě tak málo, jako
oni mně. Zabral jsem se do takové prá
ce, na niž nemusil jsenvmysliti a ne
chal jsem myšlénky své těkati, jak sa
my chtěly. Obrátily se nyní však jipým
směrem, a já vzpomínal opět dnes mno
hem více na Čechy, než v posledních
několika dnech, a hlavně vstouply mi
do hlavy vzpomínky na Aninku, na mé
tehdejší pocity a plány.
Oh, nebylo to ani přirovnání, zdálo se
mi nyní, jak jsem měl rád Anittkti a co
jsem teď pociťoval vůči Annii! Tam, to
bylo tiché, klidné žití, beze vší bouře, be
ze všeho rozčilení. Aninka chovala se ke
mně, jako všecky dívky u nás zpočátku
se chovají, když pak jsem s ní rozhod
něji, určitěji mluvil, nedala mi sice také
hned odpovědi, ale věděl jsem, poznal
jsem velmi dobře z celého jejího cho
vání, z celého vytáčení, že je s tím úpl
ně srozuměna, že ji to těší. A dále jsem
se jí neptal, neboť zdálo se mi, a jí nejspí
še také, že je vše mezi námi umluve
no, ujednáno, a také skutečně bylo, ač
jsme o tom veliké řeči ani po té nevedli.
Připadalo mi to všecko tak přirozené,
tak prosté a jednoduché, jako by še to
rozumělo samo sebou.
Ale zde bylo jináče. Překvapovalo li ä
mne již hned zpočátku laskavé, a takřka
důvěrné chování Anniino, mně úplně ne
zvyklé, překvapilo mne nyní tím více její
celé si počínání při určitějším hovoru. Vy-
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světlovalo se mi to ovšem tím, že chovala
sě nenuceně, dokud nevěděla, netušila,
k?^ biji, co se ve mně děje, a byla celá
pgMkána. zvěděvši o tom, uslyševši to
Cjf-wnně, ale proto přece nemohl jsem
jijSřádně a zcela chápati. Rozpaky,
uleknutí její, ovšem na ní velice znatel
né, a podle všeho velké, potrvaly přece
jd^pm velmi krátkou dobu, a pak se už
rychle vzpamatovala, rychle rozloSa o svém dalším jednání a mluvení,
; posléze přece jen ji přemohl pláč, za
íjž se však styděla a proto musil jsem
opustiti. Proč ale plakala? Jakou ktoíu měla příčinu ? Ten pláč mne nyní
mátl Kdybych jí byl úplně lhostejným,
jak o tom svědčilo brzké její opanování,
vzpamatování se, proč by byla plakala.
: A Opět a opět mi tanuly na mysli ty
mé smutně poměry a okolnosti. Věru že
nemůže,'nesmí Annie jinak jednati, než
takto, dokud tyto poměry trvají. Vždyť
to dala sama trochu na jevo svou zmín
kou o té „smutné době”! Ano, ano,
opravdu, ani jí zazlíti nemohu! A proto
snad, ba zajisté plakala.
Potěšil jsem se tím poněkud, alehned
mi opět napadlo: proč pak ale vzdor to
mu riedala mi přece jen aspoň nějakou
malou naději? Proč mne takto odpudi
la, v takových pochybnostech dále ne
chala? Kdyby mne jen trochu ráda mě
la, nemohla by to učiniti, poněvadž pře
ce může jí napadnouti, že mne to musí
boleti ! Nebo měla by tak silnou pova
hu, takovou nadvládu by měl u ní roz
um nad srdcem? Přiznati jsem ale
konečně musil, že si v každém ohle
du počínala zcela rozumně, daleko roz
umněji než já, který jsem se dal příliš
uchvátiti citem a nemyslil na nic jiného,
, než.na svou touhu. Ona si aspoň myslila:
„Kam by to vedlo? !” a ať by mne mo
hla míti ráda neb ne, nechce mne v té
vášni mé, kterou skutečně pro ni poci
ťuji, nijak posilovati, což bylo v okolno
stech těchto nejrozumnějším.
Tam až asi dospěl jsem se svými my
šlénkami k večeru. Mistr se vrátil, ale
vzezření jeho vůči mně v ničem nepou
kazovalo k tomu, že by byl o něčem
zvěděl, co se mezi mnou a Annií událo.
Byl ale nějak mrzut, postavil se k práci

a nemluvil. Večer Jsem Annii ani ne
spatřil, neboť kdyjMjSem přišel nahoru
do komůrky, provgzén Baerem, který
vyspav se, sešel dolil do dílny a tam
zamračeně kouřil, naježí jsem jídlo již
připravené. Dnes nedostavila se Annie
ale také ani k uklízení se stolu, až mi
desátník poručil odnésti náčiní dolů.
Učinil jsem tak, ale v kuchyni nikoho
jsem nenalezl, jak bych si byl přál. Byl
jsem však přesvědčen, že slyšíc mé kro
ky po schodech, odešla opět do ložnice
své vedle kuchyně. Napadlo mi, abych
ji zavolal, ale nechal jsem toho raději,
abych ji snad tím neurazil. Bylo patrno,
že se mi asi schválně vyhýbá, ale skrý
val se za tím jen dívčí stud, nebo přímý
odpor ?
Bylo mi velmi, velmi smutno! Desát
ník bručel, musil jsem mu cíditi oblek.
Vše se mi zdálo dnes tak· velice nepří
jemné, vše na mne padalo! Nevěděl
jsem, co bych dělal, abych zahnal tyto
smutné’dojmy, které mne již přemáhaly.
Udělav všecko, co bylo zapotřebí a co
si desátníkova zloba k vykonání vymy
slila, abych tím byl potýrán, ulehl jsem,
ale nyní nastal roj těch neveselých my
šlének, pochybností a jenom velice sla
bounkých nadějí, znova. Desátník brzo
usnul a chrápal, ale mně nebylo možná
zamhouřiti oka. Celá minulost šla opět
v nepřetržité řadě před duševním zra
kem mým, vzpomínal jsem na všecko
možné a zvláště „události” posledních
dnů, ty nepatrné maličké rozmluvy
s Annií, jsem si znovu a znovu předsta
voval, předváděl, rozpomínal se na ka
ždé slovo, na každý pohyb a z toho sna
žil jsem se čerpati nějaké upokojení
stran řeči dnešní, nějakou naději do bu
doucnosti, nějaké aspoň sebe menší vy
svobození z těch stálých trapných po
chybností, na základě čehož bych mohl
trochu myslí svou spočinouti.
Hodina míjela za hodinou a já stále
ještě přemítal a přemýšlel, uvažoval,
vzpomínal, plány a závěrky dělal, ale
stále nemohl jsem dospěti k nějakému
uspokojivějšímu výsledku svého posu
zování některých těch poměrů, v nichž
jsem se octl věru mimo své nadání, ba
při své prvotní obraně proti nim, jimž
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jsem však úplně podlehl. Stále týž ťísuj^·
vý pocit nejistoty, neuspokojenosti i vů-^
či sobě samému. Usnouti jsem nemohl,
zmítal jsem sebou a neustále převracel
se na loži, které mne takřka pálilo. Ven
ku za okny svítil pak jasně měsíc, jehož
paprsky vnikaly štěrbinami letní okenice do naší světničky a byly částečně
snad také vinny mého vzrušení a bezesnosti. V pokojíku bylo jimi pološero,
venku však musilo býti velmi jasně.
Nemohl jsem již to vydržeti a jakobych nějakou zvláštní mocí byl hnán,
musil jsem tichounce povstati s lože
a přistoupiti k oknu, kudy linula se ta
zář nebeského poutníka. Provedl jsem
to tak tichounce, že toho desátník, spící
se mnou na jedné z těch velikých a ši
rokých amerických postelí, plnících
mnohdy celý pokoj, nemohl pozorovati.
Nelinul sebou ani také,
když jsem z tichounká
povytáhl dolejší tabulku
okna, jak jsem se už na
učil s americkými okny
zacházeti a otevřel jsem
okenici, aby má rozpá
lená hlava trochu poo
křála chladným nočním
vzduchem a abych se
rozhlédl po dvorku s ma
lou zahrádkou, či vlast
ně jen s několika stromy a jediným kolem květin v kusu tráv
níku na jedné straně dvorku, kam šlo
okno naší světničky.
- Chladný větřík' ovál mne, když jsem
vystrčil hlavu oknem, a to mi velmi la
hodilo. Dýchal jsem s rozkoší ten svěží
vzduch, vanoucí sem od východního ra
mena new-yorské „řeky”, totiž průlivu
mezi ostrovem Manhattanem a Long
Islandem, od moře, od širého Oceánu,
od vlasti ! Zdálo se mi, jakobych slyšel
šumot vln, což ovšem byl jen klam slu
chu, vzbuzený vědomím o blízkosti ne
smírného moře, které však odpočívalo,
neboť bylo jinak klidno. Všude bylo
v postranní této ulici ticho a jenom
stromy vrhaly v záři měsíce dlouhé stíny.
Zůstal jsem tak chvíli nehybně v okně
a chtěl jsem právě již opět vtáhnouti
hlavu zpět, když v tom okamžiku spa

třím, kterak ode dveří, vedoucích z do
mu na dvorek, přeběhla rychle pod stro
my bělavá postava.
Srdce mi počalo prudce bušiti —po
stava ta byla ženská, v lehkém domá /ím
jen šatu . . . Nemohl jsem se mýíiti,
neboť jsem ji v tom měsíčním jasu do- «
bře shlédl a byla to — Annie !
.
Zatajil se ve mně skutečně dech ainímovolně snažil jsem se proniknouti Jirá
kem to šero pod stromy, kam zašla.
Co tady chce ? Jest již nejméně půl
noc. Co dělá v tak pozdní chvíli v z
hradě? Jest jí snad tak jako mně?
A zraky svými hleděl jsem proniknouti
šero, panující mezi stromy, v němž mi
zmizela.
Rozčilením, že 'sem ji spatřil, předmět svých snů při bdění, v takovou ne
obvyklou hodinu, za takovýchto okolností, jsem se celý chvěl,
a snad také jakousi před
tuchou. Sevřela se mi
nějak prsa a nechtěla
povoliti.
Ale v tom již — myslil
jsem, že se ten dům mu
sí nade mnou sbořiti a
propadnout! se mnou sto
sáhů pod zem — zahlédl
jsem ji opět, ale tenkráte
------- v průvodu muže !
A tímto mužem nebyl
mistr Grau, ale nějaký muž mladý, ští
hlý, vysoký, v občanském kroji!
Zůstal jsem na několik okamžiků ja
ko omráčen a vypoulenýma očima zíral
jsem na ty dvě jich postavy, jako na
nějaký příšerný přízrak. Nemohl jsem
odvrátiti od nich zrak, jak bych byl
snad chtěl. Myslil jsem, že se musím
skáceti.
'
Oh, můj bože! byla první moje myšlén
ka, na niž se pamatuji, nyní jest mi te
dy jasno. Ona miluje jiného a tobě, že
bráku, oloupený i o svobodu, nejbídněj
ší otroku, i zdraví zbavený, dala jen
soustrast’. Není pochybnosti, jinak se
chovati nemohla. Miluje jiného, miluje
jiného !
A v tomto pro mne zdrcujícím pozná
ní zíral jsem upjatě, dychtivě po tom
párku pod stromy. Stál nyní proti ní
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a šeptali si něco po několik okamžiků.
Pozoroval jsem, že Annie mluví vÍGe
k němu a poodstupuje od něho, jakoby
jej vábila, by ji následoval. Konečně ji
uposlechl a — vstoupil za ní tichounce
do domu ...
Bylo mi, jakoby se o mne pokoušela
tBilná závrať. Opouštěly mne smysly,
ztrácel jsem vědomí. Ale jediný pocit
přece mi zůstal — pocit nesmírného
zklamání! Kdo by si byl pomyslil, že
v děvčeti tak upřímném, veselém může
se skrývati tolik zkaženosti . . . Není
^R|^^fhybnosti, ženejen vpouští, ale přímo
svého miláčka k sobě, potají, v no
ci .. . A to její chování ke mně je asi
pouze následek její líbivosti vůči každé
mu mužskému, jak už jsou podobné po
vahy. Kdož by si toho byl, můj bože,
pomyslil ! A já jí věnuji tolik vzpomí
nek, tolik krásných citů, takové naděje
a mám ji za anděla !
Jímalo mne při tom zoufalství, vše šlo
se mnou kolem a byl jsem tím úplně,
úplně zdrcen.
- Na věky pro mne ztracena ! znělo mi
stále v duši. Nehodná, nepočestná ! A já
o ní tak pěkně smýšlel, za tak čistou
^sem ji pokládal! Sama vábí milence
svého k sobě! Oh, kdož by hledal v té
^^ejí bytosti za tím zdánlivě upřímným,
přímým pohledem, tolik zlého ! Nemohl
. jsem toho věru ani chápati, ale přece,
přece . . . Cítil jsem se jen velice ne
šťastným. —
Pryč odtud ! Pryč ! napadlo mi na
jednou náhle, ačkoliv opět ozvalo se ve
njně přání, abych sečkal tak dlouho, až
muž ten opět odejde. K čemu bych jej
však hlídal ? Mám k tomu právo ? Co
mi po něm i po ní . . . Nyní již přestá
vá vše ! Kdybych byl špatným, hleděl
bych třeba toho, co teď vím, u ní využitkovati, avšak — tak hluboko nekle
snu! Jest u mně nyní opovržení hodna,
a kdybych tak učinil, byl bych horší
*
než ona.
Nikoliv, nechci ho dočkati, nemohu!
A pojav to rozhodnutí, vtáhl jsem hlavu
* z okna nazpět, když v tom------Pro Jýrista, to bylo leknutí!------Vedle mne stojí desátník Baer a svojí

ošklivou tváří, ještě více znetvořenou’
se podivným způsobem usmívá.
Vydal jsem leknutím polohlasný
vzkřek, ale desátník mne rychle chytil
za ústa.
„Tiše! Tiše!” šeptal jen, ale rozhod
ně. „Neprozraď nás, že o tom víme!
Měl jsem už strach, že provedeš hlou
post z okna! Proto jsem se ani neosmělil tě vytrhnouti !”
Bylo-li již dřívější mé překvapení
vzalo mi všechen život z údů, bylo mi
nyní, jakobych zkameněl. Nemohl jsem
se hnouti, ale desátník vida to, zatřásl
mnou prudce, šeptaje mi dále:
„Vzpamatuj se, nestůj jako troup !
Musíme jednat! Číhám na toho chlapa
už déle, a snad bych ho byl i dnes pro
pásl, kdyby nebylo tebe! Táhlo na mne
od okna a to mne vzbudilo. Dostaneme
odměnu, podaři li se nám jej dostati
a tomu starému chlapu i té panence
provedeme pěkný kousek, hezké překva
pení za to jejich jednání ! Nuže, rychle
k dílu !”
Oblékal si rychle jen svrchní oděv
a pokynul mně, abych následoval jeho
příkladu. Spíše pudem, než následkem
jeho rozkazu, činil jsem taktéž. Když
však chtěl jsem natáhnouti střevíce, po
kynul mi desátník, abych tak nečinil.
Sám podal mi pak ručnici se slovy:
„Pozor, je nabita!” což jsem ostatně
sám věděl, neboť bylo nám tak poruče
no, míti vždy zbraň připravenu a po té,
bosi a ve svrchním jen oděvu, ani řádně
nezapjatém, s ručnicemi a nasazenými
bodáky, vyšli jsme tiše z pokojíku. .

(Úklady a láska. — Mé rozhodnutí. — Kuchyň prázd
na. — Příčina a provedení. — Kdo hyl všecko v ložni
ci. — Desátník bez moci. —Kým byl ten cizinec.)

Netřeba snad ani připomínati, že ve
mně bušilo při těch přípravách, jichž
cíle neosměloval jsem se zpola ani tušiti, silně srdce. Byl jsem však tím vším
tak omámen, že jsem poslouchal desát
níka, ani snad nemysle, co vlastně dělám.
Jakmile jsme však vyšli na chodbu
a mne trochu ovanul jiný vzduch, vzpa
matoval jsem se poněkud a počal jsem
aspoň trošku chápati. Co to pravil de
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sátník ? Chce toho muže, či mladíka,
soka mého, který ale asi o tom ani neví,
přepadnouti, chytiti
!
*
Toť patrno přece
ze všeho! Desátník mluvil také o odmě
ně a z celé řeči jeho vysvítalo, že naň
číhá a po něm pase po delší již dobu.
A je připraven k odporu, proto neseme
zbraně! Kdo to asi je? Odměna! Tu vy
plácejí na přednější povstalce a tento
muž byl přef'e v občanském obleku, beze
zbraně! Jdeme jej, přepadnouti tiše,
úkladně, v náručí dívky, snad i------ ne
chtěl jsem opět ani domysliti. A já jdu
s desátníkem, pomoci tomuto proti ono
mu neznámému,neozbrojenému člověku!
A v tom okamžení jakoby se stal ná
hle v celém mozku mém nesmírný pře
vrat! Kam jdu, jako zákeřník, bos, s na
sazeným bodákem, šouraje se po scho
dech ke kuchyni, k ložnici Anniině? Ne
ní to podlé? Čím mi vlastně ublížila?
Že má ráda jiného? Co mi po tom! Já ale
nemám pražádného práva toho člověka,
který může býti zcela hodným a o mých
citech vůči Annii ani rozhodně neví,
proto pronásledovati, nenáviděti. Ublí,žil-li mně, učinil tak nevědomky a vlast
ně neublížil mně nikdo, než-li jen já
sám, svými domysly, svou láskou k An
nii, za niž ovšem nemohu a ona také ne.
Že byla ke mně laskavou, za to se jí
mám ještě takto odměniti ? ! A jak se
mohla zachovati dnes při osudné té roz
mluvě, než jak učinila, davši své srdce
jinému, ač jinak třeba i mně byla naklo
něna. Proto plakala, jak mi je nyní ja
sno! Teď rozumím všemu ještě lépe!
Ona nemohla jinak jednati, neboť jest
v srdci svém zadána a nesmí toho porušiti !
To byly myšlénky, jež mi projely jako
bleskem hlavou, v jediném okamžiku.
A dále!
Ten milenec její je asi americký vla
stenec a proto desátník po něm slídí.
Proto třeba dáni jsme sem byli na byt !
Nyní mám pomáhati k jeho chycení, já,
který by nejraději sám utekl po tom
všem!
A ku své cti musím však říci, že mi
ani nenapadla na jednu jen vteřinu my
šlénka, abych se snad vynasnažil při
spět ku zničení toho neznámého mi člo

věka, mého soka, čímž bych si mohl od
něho odpomoci u Annie, která jinak
zdála se mi býti, jak mi v duchu připa
dalo, přece jen přátelsky nakloněna.
Vždyť proto jen plakala! Ale mohla by
mne po něčem takovém, i kdybych to
jen z pouhé lásky k ní provedl, dále viděti ? Nemusila by mne potom zavrh- ·
nouti, jako nejbídnějšího tvora? Tím
bych jí malou lásku svou prokázal a před
ní objevil se jako nejpodlejší chlap!
Ne, nikdy se to nesmí státi, abych
vůbec desátníkovi v tomto jeho úmyslu
jakýmkoliv způsobem pomáhal, bylo«<^|^H
pevné rozhodnutí, než-li jsme sešli
chounce s prvních schodů. Děj se coko
liv, zůstanu nečinným, myslil jsem si,
*
ale již v hloubi srdce jsem cítil, že vpá
du potřeby zaujmu spíše postavení proti
desátníkovi, svému trýzniteli, než abych
vystoupil proti tomu, jehož Annie milu
je, či milovala !
Ostatně — zde mi může po případě
kynouti daleko lepší příležitost na vy
svobození, než kdykoliv jindy. Zde mohl
se mi naskytnout! útěk a co mi mohlo
býti nyní milejšího, než prchnouti, ode
jiti z tohoto domu, od Annie co nejdále,
abych dle možnosti na ni pozapomněl !
Píchlo mne u srdce, když jsem na to^
vzpomněl, ale bylo to, jak jsem musil
uznati, přece jen to nejrozumnější.
Takovýmto přirozeným, ovšem ry*
chlým průběhem myšlének se stalo, že
jsem byl, dříve než jsme se octli za
dveřmi kuchyně, kde jsme oba, jako pu
dem přímo vedeni, noční návštěvu onu
hledali, nepřítelem desátníkovým, ha
všecko připraveným, a uchystaným za
kročit! ve prospěch neznámého cizince.
Avšak - - dvéře do kuchyně byly sice
pootevřeny a tato osvícena blikajícím
kahancem, ale prázdna ! Desátník, poslouchav nejprvé opatrně u dveří, ne
slyšel ani šustu a strčil tedy odhodlaně
hlavu do vnitř. Tam ale nic !
Prsa se mi div neroztrhla rozčilením,
v hlavě mi to divoce vířilo, když desát
ník, s hrozně sešklebeným obličejem od
jizlivého úsměchu kráčel tiše, ale hbitě ä
ke dveřím ložnice Anniiny. Připravoval ’*
jsem se na výjev nej osudnější v každém
směru, pro nás všecky ! Ruka se mi sil
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ně chvěla. Zdálo se mi, že musím obrátiti ručnici, již jsem pevně jinak svíral,
proti samotnému desátníkovi již nyní,
když drzou rukou sáhal po dveřích lož
nice. Připadlo mi to jako svatokrádež a
hrubý zločinný útok na svatyni, na to,
co se tam skrývalo a co mělo zůstati ta
jemstvím před celým světem, tím méně
aby rušeno bylo chlapem tak spustlým
a zlým, v lotrovském úmyslu, přepada
jícím úkladně oběť svou, nic asi netuší
cí, odevzdanou blahu a rozkoši . . .
Vstoupil jsem za desátníkem do ku
chyně a ručnici s bodákem připravenu
jsem měl pro všecky případy.
- „Nyní již sahá po dveřích, po velikém
knoflíku, jenž zastupuje kliku. Mám jej
probodnout! ?
"Avšak — úkladně?..
Což ale nejde on též
úkladně ?
Již již vztahuje ruku,
aby prudce otevřel a
' položil na tó rychle o
nomu muži bodák na
prsa — —
Nevím, co se se mnou
děje, ale v témže oka
mžiku, kdy již sotva
stopa dělí ruku jeho
ode dveří, volám náhle:
„Stůj ! Ani na krok
dál!”
A sotva nesmírně
uleknutý, zděšený de
sátník mimovolně' se obrátí, již má
nasazený sám bodák na prsou, bodák
můj !
A v témže okamžiku ozve se za dveřmi pronikavý výkřik ženský — Annie !
Dvéře se prudce otevrou a v nich objeví
se — sám mistr Gr^u! A za ním stojí —
onen mladík, jenž přišel sem s Annií 1
V jediném blesku chápe však starý
mistr celý stav věcí. Než ještě může se
desátník vzpamatovat!, vyrve ipu rychle
• starý, ale statný dosud mistr ručnici
a obrátí ji rovněž proti němu.
• „Pavle !” vzkřikne tu znova Annie.
Můj bože ! To je přece mé jméno ! Či
snad by to byla jen shoda? !
Vidím, kterak Annie klesá, snad ve
mdlobách a kterak ji mladý ten muž za-

chytil do náručí. Rád bych jí pomohl
sám, ale nesmím se opovážiti, abych od
táhl bodák od prsbu.desátníkových, kte
rý, doposud zmaten, zírá na vše v tiché
ztrnulosti.
Co se to děje ? Co zde dělal starý
mistr? napadá mi v tom rozčilení, ale
nemám času, abych o tom přemýšlel.
,,Otto !” volá mistr Grau a mladý muž,
položiv bezduchou snád^Annii na lože,
skočí k nám. Nejmenuje se tedy Pavel,
a mne to volala Annie !
„Hneš-li se, nebo zavoláš-li,” praví
mistr tiše, ale zuřivě k desátníkovi, „vra
zím ti tento bodák do prsou !”
Mladík, jehož jmenuje Otto, přiskočil
již k bezbrannému desátníkovi ze zadu
?a chápe jej za ruce, sta
huje mu je na zad, aby
se nemohl ani hnouti.
. „Buď tiše, nebo budeš
synem smrti 1” volá ta
ké na desátníka, který
však, celý bledý a chvě
jící se, ať už strachem,
nebo dřekvapením, ne
činí skutečně žádný po
kus o obranu.
Zatím svazuje mu ně
čím ruce v zadu. Byl to
řemen, jejž rychle ode
pjal od pasu.
„Nestane se ti nic,”
praví opět mistr Grau,
„budeš-li rozumným !
Musíš držeti hubu, neboť ty budeš prv^jfcbětí, strhne-li se poplach !”·
,' NaJto mluvil cizinec něco anglicky,
Čemu jsme ovšem já ani desátník nerozuměligpale tonem jakoby uspokojivým.
Desátník byl pevně svázán a mladík
spěchal nyní k výklenku ve zdi, kdež
vzal čistý ručník. Stočil jej a chtěl
ucpati jím za stálého vyhrožování, z ně
hož však bylo patrno, že nežertuje, ústa.
Baer však začal se teprve nyní brániti,
a sebou škubati, ale nekřičel, sténaje
•jen úpěnlivě.
,,Má rána! Má rána!”
Bál se o své poranění, jež jej, nebo
jácného jinak muže, jak jsem jej poznal
v boji, učinilo zde ve spojení s tím jeho
překvapením, zděšením, tak slabým.
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„Budu tiše! Nedávejte mi to! Pro
všecko na světě!”
„Jakmile promluvíš slovo, střelím tě
jako psa!” zvolal opět mladík, upouště
je od svého úmyslu. „Ústa ti nezacpu,
ale na tvou ránu dám ti pořádný obvazek, ještě za to, že jsi mne chtěl chytiti !”
A sbaliv ručník jiným spůsobem, za
vázal mu jej pevně přes ústa a uši, tak
že si jej nemohl, maje ruce pevně na
zad svázané, tak hned strhnouti a hlas
jeho i sluch byly tím dosti dušeny.
„Annie, Annie!” zvolal mistr Grau,
když tato práce byla vykonána, a on
mohl sňati bodák s desátníkových prsou,
chvátaje do ložnice. „Už je po všem,
neboj se!”
Annie byla již procitla ze své oka
mžité mdloby a ukázala se ve dveřích.
„Už jej máme!” pravil mladý muž
s úsměvem, který ’však lir sd opět zmi
zel vůči vážnosti
chvíle.
„Máme však za
to co děkovati jen
vám!” obrátil se
starý mistr ke
mně.„Nikdy bych
byl neuvěřil, že
jste schopen něco
podobného udělati, ač vím, že Angličany rád nemáte!”
„Ano, děkuji vání!” mluvil mladý
muž. „Zachoval jste nás svým vystou
pením proti němu! Budu vám do sňňfřti
vděčen. Musíte ale nyní s námi z měs^
neboť jde tady nyní i vám o hlavu!”
„Nepřeji si nic vřeleji, než abycW byl
pryč, daleko odtud!” řekl jsem syiiimovolnou trpkostí a smutkem ve hlase.
„Musíme všichni pryč, a to co nejry
chleji !” svědčil mistr Grau. „Toho chla
pa zavřeme zde v ložnici, to bude nej
lepší! Nejsou tam okna a vzdušnou rou
rou se dlouho pomoci nedovolá, kdyby
hned se mu podařilo obvazek strhnouti!”
„Však já mu ho ještě pevněji přitá
hnu, než půjdeme a dám mu dobré na
učení !” usmál se opět trochu mladík.
„Jdi, Annie, odnésti si z ložnice, co bys
chtěla vžiti s sebou !”
„Není mi nic již třeba! Vše je zavře

no, připraveno a uschováno pro tuto
okolnost!” pravilo teprve nyní děvče.
„Vezmu si jen šál !”
Vrátila se s ním v okamžiku, načež
mladík ujal desátníka za rameno a uká
zal mu do ložnice. Mistr Grau.vstoupil
tam za ním, aby mu pomohúggffid Baera lépe svázati a já zůstal s JtiHm v ku
chyni, drže dosuď v ruce nabitrKrpušku.
„A já vám děkuji nejvíce!” pravila
Annie nyní ke mně.
„Nemáte zač !” odvětil jsem suše
a trpce, nemoha na ni při nejlepší vůli
pohlédnouti. Bylo by mne to příliš bo
lelo, popatřiti na ni, náležející nyní již
jinému, jehož jsem já jí vlastně zacho
val. Zajisté, že se jí as odráželo štěstí
v očích a toho n’emohl jsem viděti !
„Vy se na mne hněváte ?” tázala se
mne, jakoby s výčitkou, přistoupivši
blíže ke mně.
„Nehněvám!” odpověděl jsem roz
hodně a upřímně,
ale ovšem smutně.
„Nuže tedy, proč
se na mne ani ne
podíváte ?” pravila
rovněž smutně.
„ŕ^ľoč ? Hm, co
je to všecko plát
no!” odvětil jsem
ještě smutněji a trp
čeji, nemoha si pomoci.
„A proč by nebylo plátno?” doléhala
dále.
,
Nemohu vylíčiti, jak' mi v té chvíli
bylo. Co tím myslí ? Jaká je to povaha,
takto, jak jsem si aspoň vykládal slova
její a více ještě jich výraz, se mnou
mluviti ještě i nyní, dva kroky od své
ho milence, s nímž podle důvěrných
styků s mistrem Grsyiem byla zajisté již
asi docela zasnoubena! Zachvěl jsem se
podivným citem po celém těle. Co chce
ode mně ještě teď?
„Proč by nebylo plátno?” tázala se
dále, upírajíc ke mně zrak, pod jichž
pohledem jsem se červenal i bledl záro
veň, či snad každým okamžikem jedno.
Byl to dojem hrozný, bolestný a trap
ný, jehož jsem nikdy před tím, ani kdy
potom nepocítil.
„Nyní je vše už jinak!’ pokračovala.
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„Půjdete se strýcem a bratrancem a dá
bůh, že se opět všichni ve zdraví a spo
kojenosti shledáme v lepších okolnonostech!”
„S kým že půjdu?” zvolal jsem, vy
třeštiv oči, nemoha skutečně uvěřiti ani
svému sluchu.
„Se strýcem a bratrancem! Strýc zde
také zůstati nemůže! Já pak půjdu na
čas do přátelské rodiny, než se vše pře
žene!” vykládala Annie.
„S bratrancem ? !” opakoval jsem, ne
moha se posud z nového překvapení
vzpamatovati, celou váhu toho slova
pro mne pochopiti a také ne hned tomu
ani uvěřiti.
„Nu ano, s Ottou! Prchnete do tábo
ra Washingtonova!” svědčila.
„To jest tedy váš — bratranec ? Syn
mistra Graua?” tázal jsem se ještě jed
nou.
„Inu, ovšem!” dokládala se Annie udi
veně nad mými otázkami.
Pohlédl jsem na ni hned po tom prv
ním pronešením slova „bratranec”, a pa
třil jsem na ni již neustále, hledě jí pří-^
mo do očí. Nyní však najednou zdálo se,
že Annie náhle pochopila, proč se tak
udiveně a tolikráte ptám a bylo teď na
ní, že sklopila oči a celá se jako růže za
rdělá, usmívajíc se však při tom mimovolně.
Jediné to slovo a dosvědčení Anniino
nyní už skutečně postačilo, aby veškerá
mysl má obrátila se jiným směrem. Byl
bych nejraději chopil Annii do náručí
a pevně ji sevřel, avšak sotva jsem jí
podal ruku, vystoupil opět mistr Grau
a za ním Otto.
„Řekli jsme mu to' důkladně a řádně
zatáhli ruce i nohy,” vykládal Otto.
„Řvát také může, nikdo ho zde neuslyší
a naleznou jej až ráno! Ale vy, krajane,
pospěšte si teď rycKle pro boty4 Nemá
me mnoho času nazbyt !”
Teprve nyní pohlédl jsem-na sebe
a zpozoroval jsem, jak zde stojím polo
oblečení Mžijrem octl jsem se ze dveří,
abych doplnil svůj oblek a zmizel s očí
Annie v tomto stavu, jakož i abych se
v samotě přece snad trochu vzpamato
val z tolikerého překvapení.

XI.
(Mé naděje. — Jak se octl Otto zde. — Svlékám uni
formu. — První hubička. — Velký oheň. —Běží o de
sátníka. — Mistrovo rozhodnutí.)

S ústrojem spěchal jsem co nejvíce,
ale proto přece zdálo se mi, že vše mi
velmi dlouho dnes trvá. Vzal jsem do
kapes několik maličkostí, jež mi zbyly
z Evropy, nebo které jsem sebral již
v novém světě, více pro upomínku,
než k užitečné potřebě.
Hlava mi ale šla takřka kolem, jak
tím vším, co se bylo zde právě sběhlo,
a v čem jsem tak velkou úlohu hrál,
spojeným ve všem s nesmírným ovšem
rozčilením, tolikerým uleknutím a pak
jmenovitě tím posledním obratem, jenž
se ve mně udál stran Annie. Cítil jsem
se nevýslovně šťasten a jenom vzpo
mínka, že musím ji na delší asi čas opustiti, míchala do toho trochu trpkosti.
Snažil jsem se ji však zapuditi pomy
šlením, že rozloučení toho nebude na
dlouze, neboť jak jsem již slyšel od mi
stra Graua, nevypadaly naděje Angliča
nů na opětné nabytí vlády nad těmito
krajinami právě tak moc dobře, jak by
lo vyhlašováno mezi vojskem. Američa
né se drželi a těšili se, že po odražení
tohoto velkého Howe-ova útoku nasta
ne pro ně pokoj, že Angličané tak hned
se opět na ně neodváží.
Naděje tato mne nejvíce sílila a na
nebezpečenství, spojené třeba s útěkem,
jsem .věru ani v tu chvíli nepomyslil.
Rovněž mi nenapadlo ani v nejmenším
přemítati o tom, jak se zde vlastně octl
syn mistra Graua, jak jest to možno, že
jsem o něm hned nezvěděl, co zde chce
a vůbfec o celé souvislosti toho všeho.
Pro mne platila jen ta rozhodující ovšem
okolnost, že Otto jest bratrancem a ne
milencem Annie, o níž jsem měl tak
ošklivé ponětí, že jsem se styděl nyní
sám před sebou. A dále i to bylo pro
mne nyní potěšitelnou, krásnou prav•dou, že Annie mi je přece jen nakloně
na, o čemž ovšem po jejím vyjádření
nebylo pro mne více pochybností. Uvě
řil jsem tomu tak rychle a tak rád! Změ
na v tom směru udála se zajisti ve mně
mnohem hbitěji,než-li jsem podlehl předešlému pocitu zklamání, vida ji vchá-
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zeti s neznámým mužem potají v noci
do domu.
Když seběhl jsem opět dolů, byl také
mistr Grau přistrojen již na cestu, prá
vě jako syn jeho, kterého jsem si teprve
nyní pořádně všiml. Byl to štíhlý člo
věk, o něco mladší než já, hezky slušně
oděný.
Vida mne přijíti v uniformě, dal se do
smíchu.
„Oh, příteli, v tomhle bychom se ztě
žka dostali anglickými strážemi a naši
mi rovněž tak! Nevzpomněl jsem na to
v tu chvíli, že asi nemáte jiný oblek! Na
štěstí ale mám zde dosti svého šatstva
a mohu vám vypomoci. Jsme skoro stej
ně velcí a myslím, že vám vše dosti do
bře padne.”
„Zde je klíč od tvého pokoje!” připo
mínala Annie.
Mladý muž rychle odešel a mistr
Grau teprve nyní nabyl chvíli, aby mne
se vším blíže obeznámil.
„Pustil se do města bez mého vědomí
a proti mé vůli!” vykládal „Je to vždy
velmi nebezpečné a nyní zvláště, když
mi dali toho chlapa — myslil Baera —
sem na zvědy! Měl jsem ho hned právě
tak dost, neboť dobře vím, proč je zde.
Nedůvěřují mi, mají mne za horlivého
přítele revoluce a také se ovšem nemýlí.
Vědí velmi dobře, že syn můj bojuje
v řadách povstalců, pro něž jsem dodal
na sta pušek, až mi to nyní přetrhli, da
vše mi ty čisté pomocníky sem a přinu
tivše mne, abych pracoval pro vojsko
anglické. Nu, mlčel jsem, ale s chutí
jsem to ovšem nedělal. Hleděl jsem
však naší americké věci každým mož
ným způsobem vypomoci a dodával
jsem zprávy o tom, co se ve městě děje,
jakmile se mi jen příležitost naskytla.
Nyní však, co jste vy zde byli, musil
jsem býti opatrnějším a nedal jsem po
celý ten čas nic o sobě věděti. Nemohl
jsem ani a tu syn, nedbaje na nic, že by
mohl býti zde chycen a odvlečen do vě-·
zení na anglické lodě, vydal se do mě
sta. Včera v noci přišel, schoval se
u známých a dnes dal nám věděti, že
večer přijde. Trnul jsem úzkostí a také
jsem se nemýlil, maje jakousi předtu
chu, že se stane něco nemilého!”

„Nebylo by se nic stalo, kdyby mne
nebylo!” měl jsem za svou povinnost
vyje viti a sdělil jsem upřímně, kterak
nemoha pro myšlénky spáti, otevřel
jsem okno, viděl jsem cizince a jak jsem
se ulekl, vida vzhůru též desátníka. Ne
zmínil jsem se ovšem, přo jaké myšlén
ky nemohl jsem spáti a čeho jsem se
zděsil nejvíce. Ale zdálo se mi, že An
nie přece jen sama chápe, neboť se při
mém vypravování silně zarděla.
„Nu, však jste ale za to pohromu onu
od nás opět sám ve svrchovaný čas odvrátil!” opětoval mistr Grau. „Pozoro
val jsem hned na vás, že jste řádný člo
věk a věřil jsem vám, co jste vypravoval
o sobě, ale opatrnosti nikdy nezbývá
a proto se musilo i před vámi všecko
tajiti. Nyní ovšem, po takovém důkazu,
není třeba těch ohledů a myslím, že na
dejdou i doby, kdy vám budu se moci
odvděčiti !”
Nemohu dnes už pořádně vylíčiti, jak
mi při těch slovech a při pohledu na
rdící se, ale usměvavou Annii bylo. Myf šlím, že by bylo došlo i k vyjádření se
určitějšímu s mé strany, k čemuž ale,
jak dnes uznávám, nebyla právě nej
vhodnější chvíle, ba spíše velice nepříhodná, ale zabránil tomu na štěstí opět
ný příchod Ottův, který mne volal,abych šel se k němu do pokoje obléci.
Za pět minut vyšel jsem odtamtud ja
ko zcela jiný člověk, úplně vyměněný.
Šaty byly pěkné, zcela dobře na mne
padly a s odložením vojenského obleku
cítil jsem, jakoby značná tíže spadla še
mně, bylo mi volněji po dlouhé, dlouhé
té době.
„A nyní na cestu!” pobízel Otto.„Ne
musíme chvátati, neboť soudruzi čekají
mne teprve k ránu, kdy jsou stráže nej
méně bdělými, umdleny jsouce dlouhou
hlídkou a chvějíce se mrazíkem, jenž
v ranních hodinách nastává. Očekávám
také mlhu, která nám velmi pomůže.
Bude však lépe pro všecky případy,
když octneme se dříve odtud, neboť
snadno nás může zadržeti na ulici nějaká hlídka a činiti nám delší obtíže. Báti
se ale nemusíme, neboť mám průvodní
list od samotného velitele !”
.
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Podíval jsem se naň udiveně, čehož
si všiml.
„Oh, to není nic podivného!” usmál
se. „Máme u nás přece lidi, kteří dove
dou si opatřiti všecko i z kanceláře ge
nerality a podepíší jméno Howe-ovo lé
pe, než on sám to umí ! Stráž to nepo
zná a on sám sotva, neboť nemůže se
pamatovati na každý list, jichž vydá
denně několik!”
Porozuměl jsem a slova ta zbavila
mne také trochu toho strachu, který
jsem ovšem přece jen pociťoval.
„Nuže, Annie,” určoval starý mistr,
když jsme opět přišli do kuchyně, kde
si mne Annie ovšem překvapeně prohlí
žela a projevila mi své uznání nad změ
nou k mému prospěchu, „ty půjdeš kus
s námi, aby to vypadalo, jako bychom
se klidně vraceli z nějaké rodinné zába
vy, která se trochu prodloužila. Budeme
tím méně nápadnými. Vše v pořádku?”
„Ano!” zněla stejná a současná odpo
věď.
„Nuže, tedy s bohem, pane desátníku,
a dobrou zábavu na těch několik hodin
samoty!” zažertoval ještě Otto a již jsme
vyšli. Světlo nechali jsmehořeti, aby de
sátník tak brzo nepozoroval změnu, ale
aby ho za to ráno tím spíše lidé nalezli.
Mistr Grau šel napřed, za ním Otto,
pak já a na konec teprve Annie, jako
hospodyně, kteréžto příležitosti užil
jsem k tomu, abych jí na temné chodbě
podal nenápadně ruku, kterou když
stiskla, osmělil jsem se statečně k prv
nímu políbení. Podařilo se mi, nelekla
se, nevykřikla a vše odbylo se v úplné
tichosti. Zajímavé to zajisté okolnosti
pro první hubičku!
Vykročili jsme opět z domu, poslouchavše dříve chvilku za dveřmi, neuslyšíme-li po ulici klapati odměřený krok
některé vojenské stráže. Bylo ale všude
ticho, když jsme vyšli, nikde se nic ani
nehnulo! Kráčeli jsme tedy rychle vpřed,
nezavírajíce již dům na klíč. Na prvním
rohu jsme pak hned zahnuli, načež mistr
Grau, kráčeje se synem napřed, počal
s ním něco rozmlouvati po anglicku. Já
šel pak podle Annie, maje duši přece
jen značně stísněnu nastávajícím louče
ním a tím celým dojmem tajného útěku.

Přešli jsme ještě jednu ulici, či vlast
ně čtverec domů, když náhle vyběhli za
rohem dva lidé, volajíce, že hoří. Neu
měl jsem tehdy ještě anglicky, ale tolik
jsem ovšem porozuměl. Spěchali snad
na strážnici, ale volali na každého ko
lemjdoucího, oznamujíce mu onu zprávu.
„Eh, což nám po tom! Kdo ví, kde je
to!” pravil jen mistr Grau.
„Tím lépe pro nás, kdyby se stal větší
oheň a zmatek! Dá nám aspoň každá
hlídka pokoj!” mínil i Otto.
Byl jsem sice krátký jen čas v Ameri
ce, ale přece dostatečně dlouho, abych
se tak nelekal poplachu „Oheň!” jako
tomu bývalo v Čechách. V New Yorku,
tenkrát ještě z velké části dřevěném,
hořelo každou chvíli.
Avšak neušli jsme ještě ani půl blo
čku, jak bych ted’ řekl, když když najed
nou šlehla po ulici veliká záře. V tu
chvíli se zde rozsvětblo, že by člověk
snad špendlík na zemi nalezl!
Mistr Grau se ohlédl a všichni jsme
se mimovolně zarazili. „Na mou duši!”
zvolal překvapeně. „To jest někde blíže
nás!”
A v tom již také běželi opět nějací li
dé kolem, jichž se Otto ptal, kde to urči
tě hoří.
„To je v našem čtverci!” pravil zlekaný mistr Grau, slyše odpověď. „Což
ale na tom! Buď již bohu poručeno! Vše
lepší jest již uklizeno a zazděno ve skle
pě hned od té doby, kdy opět Angličané
obsadili město a musili jsme být povždy
připraveni na tento útěk i na podobný
pád. Bude mi však přece jen velmi líto
toho domečku mého a toho, třeba staré
ho, ale přece jen milého nábytku, v němž
jsem tolik let ztrávil, své doby v blahu,
aneb aspoň spokojenosti!”
„Po válce si vše vynahradíme!” těšil
jej syn. „Ostatně zdá se mi, že vítr jde
opáčným směrem a lid se již sbíhá k ha
šení!”
„Nikoliv, vítr táhne spíše na nás!”
odpíral mistr. „Jaká ale pomoc — musí
me opustiti na světě často věci mnohem
dražší, než je staré obydlí, a to beze vší
náhrady. Ztratil jsem domov, rodiče,
ženu — ztratím snad i tebe . . . Musím
již přijati vše, jak se mi naskytuje
!
*
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Annie, vidouc tu záři plamenů, stou
pajících k obloze a zatemňované velkým
sloupem dýmu, dala se při pomyšlení na
osud obydlí strýcova, a snad i pod do
jmem smutných slov jeho, do tichého
pláče.
Ulice nabyla jiného již vzezření. Lidé
běhali, volali, křičeli a do praskotu
ohně, šířeného dosti silným větříkem,
mísilo se řinčení přijíždějících stříkaček
a rovněž bylo lze spatřiti několik vojen
ských hlídek, spěchajících k ohni. Jasno
bylo jako ve dne, ale nemusili jsme míti
strachu, neboť v tom poplachu a při vše
obecné pozornosti k ohni nikdo si nás
ani nepovšiml a každý chvátal po svém.
Bylo patrno, že se požár rozmáhá, ne
boť sloupy dýmu na obloze stále se
zvětšovaly, podobny jsouce již celým
mračnům, v nichž záře plamenů rudě,
krvavě se odrážela.
„Pospěšme raději!” pobízel Otto,
když jsme tak již asi tři minuty stáli
a rozhlíželi se.
„Ano, ale — což desátník!” zvolal
jsem náhle, jak mi ta myšlénka projela
hlavou!
Mistr Grau se zarazil.
„Ano, desátník!” opakoval. „Ten člo
věk uhoří!”
„To by bylo as nejlepším způsobem,
jak bychom se ho pohodlně zbavili !”
pravil Otto, také se opět zastaviv. „Vě
ru, že by ten chlap nic jiného nezaslu
hoval, ale — je to přece jenom člověk
a v okolnostech, jak jsme jej nechali,
byla by to první vražda, kterou si na
domí vžiti nechci I”
„Také já ne !” odvětil rozhodně mistr
Grau. „Mohlo by nás to sice pohodlně
spasiti, že bychom nemusili z města, ale
přece . . .”
„Nuže, vraťme se!” vybízel jsem sám,
ačkoliv vše se ve mně svíralo při pomy
šlení, co to pro mne znamená. Viděl
jsem však již v duchu strašlivý obraz
spoutaného desátníka, jak hroznou smrt;
má, obklopen jsa plameny a nemoha jim;
utéci, musí býti za živa upálen, v ne
smírných bolestech tělesních i duševních.
„Nikoliv, ještě ne!” rozhodl mistr
Grau však rychle. „Uvažte, co to zna
mená? Snad smrt pro nás všecky tři, po

případě trapné zajetí v anglických lod
ních vězeních !”
Přešel mne mráz po těle při této
vzpomínce na hrozné utrpení na lodi. Co
ale dělat ? Ta představa strašné smrti
Baerovy byla pro mne nesnesitelnou
a byl jsem přesvědčen, že bych hrozný
obraz ten byl viděl před sebou do nej
delší smrti své!
„Jděte jen s bohem a já sám se vrá
tím!” pokračoval však již opět mistr
Grau. „Bohdá, že se všichni opět šťast
ně shledáme?”
„Otče !” zvolal Otto zlekaně. Co
chceš . . . ?”
„Půjdu domů a přeřežu pouta onomu
chlapu, ale jen pod tou podmínkou, odpřisáhne-li mi, že mi poskytne času
k útěku !” pravil pevně a odhodlaně
mistr Grau.
„Půjdeme všichni stebou!” rozhodl se
Otto.
„Nikoliv! Toť by bylo zcela zbytečno. ·
Jděte jen napřed na známé místo, kam
přijdu, doufám, brzo za vámi. Pro všeky ale případy — zatím s bohem ! ;Čás
kvapí, oheň postupuje ! Sbohem !”
Objal a políbil vřele Ottu a něžně
Annii, jak by se ani lépe od vlastní dce
ry loučiti nemohl, a mně stiskl upřímně
ruku. Nebylo věru času k odmluvám
a k nejakému zdržování, přemlouvání
a uvažování, neboť plameny se vzmáha
ly, šíříce se ve dřevěných, letním hor
kem vypráhlých domcích se značnou
rychlostí. Každý z nás pak snad uzná
val, že to, co mistr Grau navrhuje, jest
tím nejrozumnějším, nejpřiměřenějším,
co v těchto okolnostech vůbec lze činiti.
Či měli všichni jsme vydatise do nebez
pečenství? Nebylo pro toho starého mu
že nejvhodnějším, aby on se o to poku
sil ? Na něm nejméně záleželo, on nej
méně se provinil, mohl nejsnadněji
prchnouti, též v pádu chycení čekal naň
nejmenší trest. Tak snad uvažovali jsme
všichni a mistr Grau sám první, k ná
vratu se odhodlávaje. Bylo to v těchto
poměrech přímo jeho povinností.
A již zmizel nám za rohem, rozloučiv
se s námi, stojícími a upřeně za ním hle
dícími, posledním pohledem. ■
Na to kráčeli jsme teprv rychle dál.
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XII.
(Moje vyznání a odpověď na ně. — Dlouhé čekání. —
Mistr Grau se vrátil. — Útěk po člunu. — Další moje
příhody a konec.)

Asi za půl hodiny rychlé chůze octli
jsme se u široké vody. Byl to Hudson,
valící za přílivu vlny své daleko dovnitř·
pevniny, takže objevitel řeky, podle ně
ho nazvané, myslil, že má před sebou
nějaký mořský průliv. V temnotě, jež
dosud panovala, myslil jsem i já, že
jsme skutečně u moře, neboť druhý břeh
nebylo lze dohlédnout! a značilo jej ně
kolik jen světélek, která však mohla býti
také lodními svítilnami.
Až sem šli jsme s Ottou beze všeho
vyrušování, majíce Annii uprostřed,
a velmi málo mluvíce. Měli jsme každý
co dělati se svými myšlénkami, které
ovšem nebyly ani u mne právě růžový
mi. Zde však pravil mi Otto, abych po
čkal v tmavé uličce mezi domy, že se
ihneď Vrátí.
Odešel a nikde se nic nehýbalo. Te
prve nyní otevřel jsem ústa k prvnímu
bližšímu dohodnutí se s Annií. Objal
jsem ji, čemuž ona se nevzpírala, nýbrž
naopak se ke mně přitulila, jakoby hle
dala u mně, ubohého zběha, o jehož
hlavu tu běželo, ochrany a úkrytu.
. „Mohla byste mne míti vždy ráda,
Annie?” tázal jsem se chvějícím hlasem,
ačkoliv jsem si byl přisvědčivou odpo
vědí takřka jist. Hnula mnou však přece
vážnost chvíle a její veškeré okolnosti.
„Áno, vždy !” odvětila pevně a určitě.
„Vraťte se jen brzo a bůh mi vás zacho
vej !”
„Doufám, že vše bude zase dobře!”
pravil jsem pohnutě a druhé vřelé polí
bení spečetilo osud náš na vždy.
Zůstali jsme tak chvíli v tichém ště
stí, snad (jba ani nemyslíce již na vše
okolní, až teprve opět příchod Ottův
nás přivedl ke skutečnosti z toho libého
zapomnění.
„Musíme nyní počkati na otce !” pra
vil Otto. „Podařilo-li se mu vše, může
zde býti za chvilku. Ví, kde nás má hledati. Všecko je připraveno a máme ještě
celou hodinu času. K ránu bude hustá
mlha, která nám dobře prospěje.”
„A což nepřijde-li otec ?” připome-.

nul jsem smutně, obávaje se této mož
nosti.
„Pak počkáme o půl hodiny déle, ale
to jest již nejvyšší, čeho můžeme se odvážiti ! Pak bude záležeti na Annii, aby
uvědomila o tom přátely naše ve městě
a ti se již dovědí o osudu jeho i o pro
středcích, jimiž by bylo možno snad mu
pomoci !”
Uplynulo dlouhé, velmi dlouhé půl
hodiny. Každúminuta zdála se nám býti
věčností. Naslouchali jsme každému šustu a tomu smutnému hučení vodních
proudů, hrnoucích se širokým řečištěm
nedaleké řeky. Zůstávali jsme v temném
úkrytu temné uličky mezi dvěma domy.
Jednou šla kolem po ulici hlídka, již
jsme poznali po stejnoměrném kroku
a zařinčení zbraně a v prsou se nám za
tajil dech. Neviděli nás ovšem a když
přešli, pravil Otto:
„Měl jsem jen strach, aby právě nešel
otec ! Nebyl bych ho mohl upozorniti.”
A opět-panovalo chvíli ticho, až zase
ozvaly se kroky nějakého osamělého
nočního chodce.
„Chválabohu!” oddechl si Otto, vy
kouknuv a spatřiv mistra Graua.
Netřeba povídati, jaké to bylo radost
né shledání po krátkém, ale trapném
prodlení.
„Hořelo již vedle,” vypravoval mistr
rychle a krátce „když jsem domů přišel.
Vstoupil jsem rychle do kuchyně. Chlap
cítil již, že se něco děje a byl více mrtev,
než-li živ. Sňal jsem šátek, jímž měl uši
zavázány a pravil jsem mu přísně: Sly
šíš ten praskot ? Slyšíš oheň ?” V očích
jeho zříti bylo nesmírnou hrůzu. Snažil
se povstati, pouta zpřetrhati, ale ovšem
marně. „Bez mého přispění odtud nevyvázneš!” pravím k němu hrozivě. „Ale
pomohu ti, odpřísáhneš-li mi, že mne
necháš volně odejiti !” Kývl hned hla
vou a prosil očima. Vzal jsem nyní pu
šku, jak zůstaly obě státi v kuchyni
a maje ji po ruce, sňal jsem nyní obvazek s úst. „Přísahej!” Přísahal, nač bych
byl chtěl a byl celý zdrcen. Vzal jsem
nyní nůž, přeřízl řemeny na rukou i no
hou a s puškou v ruce byl jsem hnid ze
dveří. „Má ručnic-· ! Nechte mi ji •'zde,
sice budu trestán ! křičel za mnou zdě
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šeně, ale neodvážil se mne pronásledo
vat!. Zanechal jsem ji dole za dveřmi
a hned jsem byl mezi davem lidu, hasí
cím oheň. Náš domek bude ale sotva
uchráněn !” končil mistr své vypravo
vání.
Později musil jsem se při vzpomínce
na desátníka Baera vždy smáti tomu je
ho strachu o ručnici — v takové chvíli!
Byl to vojenský stroj a ne člověk, myslil
jsem si vždy a odpouštěl jsem mu proto
částečně i jeho darebáctví, na mně spá
chaná. Však byl za ně jedinou tou chvílí
řádně asi potrestán !
„A nyní jdi, Annie ! Máme už čas !”
pravil Otto, když otec skončil. „Však již
opět o sobě zvíme, jak se nám všem
vede. Piš, jak často budeš moci !”
Mistr Grau jí připamatoval totéž a na
stalo nové loučení, pro mne snad nejbo
lestnější, neboť
jsem se ještě ne
odvážil
Annii
před nimi políbiti. Musil jsem
se spokojiti opět
jen vřelým stisk
nutím ruky a
pak — s bohem,
na dlouhý čas!—
Zašla a my vy
dali se kousek
po břehu, kde
dobře ukryt pod
koly dřevěného přístaviště čekal na nás
dosti velký člun se dvěma veslaři. Byli
hned pohotově a šťastně octli jsme se
v loďce, kde jsrrfe však musili ulehnouti,
na dno a veslaři, staří, šediví muži, při
kryli nás rybářskými sítěmi.
„Měli jsme již čas!” pravil ještě Otto.
„Příliv je dnes rychlejší a brzy byl by
musil člun opustiti svůj úkryt pod po
dlahou pieru, načež by si ho byla třeba
všimla hlídka.”
Avšak již bylo po starosti a hned na
to počaly nás houpati vlny přílivu, po
pohánějíce loďku rychleji, než svalnatá
ramena obou veslařů.
„Nelekejte se, kdyby na nás volala
stráž z korábu!” připomínal mi ještě
Otto, již pod sítěmi. „Starci tito jsou
zde velmi dobře známi, plují zde denně,

a nikdo nemá na ně podezření, jaké to
ryby vozí do města a nazpět !”
.
Všecko také dopadlo velmi šťastně,
vyvázli jsme kolem anglických korábů
zcela dobře, ač rybáři mluvili každou
chvíli s někým a také jednu chvíli i ryby
prodávali. Tři hodiny však trvalo naše
ležení, než sňali s nás sítě a mohli jsme
se posaditi. Panovala však kolkolem
úplná mlha, dusící i hlas. Lodě anglické,
střežící řeku, byly již daleko za námi.
Za chvíli pak přistáli jsme ku břehu,
kde na nás již volala hlídka americká,
vojska Washingtonova, postaveného na
opevněných výšinách harlemských. Byli
jsme v bezpečí, na svobodě !

Tím se vlastně končí můj příběh jako
anglického či hessenského nuceného do
brovolníka a započal pro mne život úpl
ně nový. Musil
jsem ovšem oblé
ci opět uniformu,
ale tenkráte mo
drou, v níž jsem
sloužil s větší již
chutí a při lep
ším smýšlení až
do konce války
za neodvislost a
prodělav skoro
veškeré boje s ar
mádou Washingtonovou. Zkusil
jsem dost a dost, ale byly to jen nepo
hody živelní, aneb spojené se štěstím
a životem válečným, útrapy vojenského
tažení. Byl jsem s Washingtonem při
přeplavu přes Delaware o vánocích té
hož ještě roku 1776, a bojoval jsem
u Princetonu, dne 2. ledna 1777. Byl tó
jiný nový rok než loni a vzpomínal jsem
na to moc, když jsme přecházeli právě
toho dne opět přes Delaware do boje
proti nepříteli ! Co se tak za tu kratič
kou dobu jednoho roku může se člově
kem všecko státi!
Sloužil jsem v téže setnině co Otto,
který byl důstojníkem, mistr Grau měl
pak zařízenou zde puškařskou dílnu
a vydělával množství peněz. Mnohdy
musili jsme mu oba- dva pomáhati. Od
Annie dostávali jsme často zprávy,
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a vždy mne také v nich pozdravovala, I ho, aby na to nikdy nezapomněla, což
vyptávajíc se, nejsem-li raněn. Štěstí mi i mi nyní, na stará kolena, činí značné po
však.přálo a vyšel jsem zdráv ze všech těšení, že s nimi a se sestrou mohu v ma
bojů. Spojení s New Yorkem měli jsme teřštině si ještě trochu promluviti.
stále dosti dobré a dopravování zpráv
Abych ale nezapomněl: V ležení na
dálo se přímo ve velkém některou do lezl jsem hned první týden — dobrého
bou. Já pak dosáhl i spojení s Evropou kamaráda Petra Pokorného, který se do
a když asi za měsíc po mém příchodu stal šťastně hned v první bitvě u Gowak „povstalcům” odjížděla americká loď nus Creeku k Američanům a prchal s ni
s učencem a státníkem Franklinem do mi do New Yorku. Rozumí se, že to ne
Evropy, aby tam tento hledal u fran byla malá sláva a radost, když jsme se
couzského dvora pomoc, vezla s sebou opět sešli- Myslil jistojistě, že jsem za
i dlouhé psaní mým rodičům s vylíče střelen, Ouyž mne viděl spadnouti s plo
ním všech mých příhod, ovšem ale pro tu, ale j^ní byl mi opět dobrým druhem,
zatím posud bez Annie. Asi za půl leta který po válce se také dobře pomocí
dostal jsem pak odpověď, radostnou, mistra Graua v New Yorku uchytil,
pohnutou. Otec potvrdil vše, co mi byl s německým děvčetem, přítelkyní to mé
sdělil umírající Wild. Všichni byli zdrá ženy, se oženil a stále se po ta dlouhá lé
vi a jedinou tu starost o mne, ovšem ve ta navštěvujeme a rádi se máme. Ten
likou, jsem listem svým konečně od ta,ké rozmnožil naši „českou osadu”.
stranil. Anička je provdána, však málo
Jediná
okolnost mne bolí a vždy
šťastna, neboť muž její je prý moc do mne rozesmutní, že umru dalek od vla
sti své a přece nemohu, nechci se tam
vrátiti z ohledu na svou rodinu. Zvykla
si zde —co by si tam počala? Děti moje
nejsou více Čechy, vlastí jejich je zem
tato a abych odtrhl se od nich, způsobil
bolest jim a sobě odňal podporu stáří,
k tomu nemám síly. Krajané v Cechách
mne více neznají, co bych si tam počal!
A tak musím uspokojiti se myšlénkou,
že uložím kosti své ku klidnému spánku
mrti v zemi, kam jsem jako otrok byl
ylečen, ale jejíž samostatnost jsem
vyhojovati pomáhal, v ní svého bla
ha dosáhl, v ní děti své vychoval..........
*
*
Yorku zařídili a která nám dobře šla,
*
Tak skončil zápisky své ztracený, za
vedl zatím Otto, jemuž jsem za to při
vezl z Cech po ročním skoro tam poby pomenutý krajan Pavel Benda, podle
tu svou nejmladší sestřičku za manžel nichž příběh tento je vypravován. Kolik
ku. Přijeli’ jsem právě v čas, abych obě krajanů i dnes takto uvažuje ! Zahnáni
ma starým svým rodičům k věčnému sem z vlasti nepřízní osudu, pomáhají
spánku oči zatlačil. Umřeliť krátce za zemí této k rozkvětu a dětem svým
sebou, majíce ještě před smrtí potěše k lepšímu losu, než měli sami, zatím co
ní nad shledáním se synem, dlouho po v srdci svém, vždy přece jen neuspoko
hřešovaným, který jim přivedl s sebou jeném, přes moře táhnoucím, přese vše
náhradou za to dvě zdravá, veselá vnou cko své přemlouvání sama sebe, stiženi
čata.
jsou při všem domnělém „štěstí” svém
Tato naučila se ve via stj otcově ještě tímto pocitem tísně, plynoucím z obklo
dosti česky a dbal jsem vždy pečlivě to- pující nás cizoty !
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V PODVEČER.
Obrázek z česko-amerického venkova od. JĽ5. Bittnera.

AM, kde nížil se svah k úzké
mu, v zelený pažit vtěsna
nému potoku, dělil dřevěný
plot obě farmy. V pravo od pLotu, hned za potokem, prostíral
se rozsáhlý palouk, porostlý buj
nou travou, za ním prořidlý háj
listnatých stromů, jehož neširoký pruh
přecházel v ovocnou zahradu, a z té prozíraly obrysy dvoupatrového, bíle na
třeného stavení. Palouk i háj, zahrada
• i role, která se táhla v jejím pozadí —
'všechno bylo rovné jako stůl a dohro
mady tvořilo to tři sta čtyřicet akrů
usedlosti Jarošovy.
V. levo od plotu trčela do výše
širokolistá, tmavozelená kukuřice, na
úpat1' gsyahu neobyčejně bujná, jako

T

mládím a zdravím kypící dívčina, na
samém hřebenu mírného pahrbku však
značne prořidlá a trochu zakrnělá, jako
sporé vlasy na ustarané lebce. Nad
hřbet návrší, které nebylo vyšší, než
vlna slané vody, když moře poněkud
chvatněji oddychuje, vyčnívaly koruny
dvou nebo tří topolů a v jejich stínu by
dlel starý Svatoš, nebo Bradáč, jak mu
sousedé pro jeho dlouhý šedivý vous
říkali, s třemi dcerami po nebožce:
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Mařka byla nejstarší — byl bys jí hádal
dvacet, ale byla dvě léta přes — Pepič
ce bylo kolem osmnácti a Andulka do
stala se šťastně do období zlatých snů,
jimž říkají děvčata zkrátka „sweet six
teen” a na něž přistárlé panny tak rády
se sladkobolným úsměvem vzpomínají.
Však jak byly ty farmy sobě blízko,
tak byli jejich hospodáři od sebe daleko.
Starší sousedé pamatovali sice ještě,
že bývali Svatoš a Jaroš nerozluční ka
marádi, kteří jeden bez druhého nic ne
podnikali, ale mladší pokolení znalo už
je pouze jako dva mrzouty, kteří se nemračili nikdy více, než když se náho
dou potkali.
Proč svár povstal, nebudeme vyzvídati, tím spíše, že ani Svatoš ani Jaroš
nikdy se o tom ani slovem nezmiňovali.
Stačí nám věděti, že zela mezi nimi ja
kási temná propast, kterou nesnažil se
ani jeden ani druhý překlenouti. Rov
něž třeba však připomenouti, že otcové
nikterak nebránili tomu, aby děti jejich
byly k sobě přívětivý a málo asi přemí
tali o tom, mohla-li by dětská důvěr
nost dojiti vážnějšího zakončení.
Za to přáli si toho tím více Karel Ja
rošův a Mařenka Svatošova.
Oba byli skoro stejně staří a poezie
dětství, která stejně prochvívá všecka
útlá srdce, zanechala duhový pel svůj
v jejich duších i tehdáž, když začalo se
oko panny pod žádostivým pohledem
starého soudruha cudně klopit a když
ohlas Karlových kročejů vháněl růměnec v mléčné líce Mařenčino.
Milovali se, dříve než si toho byli vě
domi a když dospěli konečně k tomu
sladkému poznání, tajil je jeden před
druhým, jako by se obávali, že není
slovo dost vhodnou obálkou pro tak
něžné sdělení. Setkávali se tak často
jako dříve — ba skoro ještě častěji
a nebyl-li jejich hovor vždycky tak
plynným a nenuceným jako kdysi, mlu
vily za to tím živěji kradmé pohledy,
stisk ruky, kvapnější dmutí ňader a tlu
kot srdce. Oba byli v tom čarovném ta
jemství svém blaženi a tím větší bylo
jejich štěstí, že viděli, jak dobře si bez
jediného slůvka rozumějí.
Tak blaze jim při tom bylo, že v noč

ním tichu, když míjel spánek jejjch
horká čela, s úzkostí počítali, jak dlou
ho může to tak potrvati a nenastane-li
"
jim po tom kouzelném snu chladné
a drsné probuzení.
Oba byli přesvědčeni, že nemá nikdo
K
potuchy o jejich tajemství, že nikdo ne
ví, že pějí spolu tak sladkou píseň beze
slov, která zní tím líbezněji, čím méně
má posluchačů. Avšak klamali se: Byl
tu někdo, jenž dávno pozoroval, co se
v nitru mladých lidiček odehrává, jenž
se z jejich štěstí těšil a čekal toužebně,
kdy bude moci syna i dceru najednou
políbiti.
Byl to Karlův otec.
„
Od přírody jsa jemnější povahy, chá
pal snadno ten hluboký výraz, jejž ně
kolikrát v očích svého syna postřehl,
.
když zahleděl se Karel k topolům, je
jichž štíhlé koruny vypínaly se nad
střechou „Bradáčovy” farmy. Popatřil-li
na štíhlou jako jedle postavu Mařenčinu, na její vlídný úsměv a hladé líčko
a zalétl v mysli o čtvrt století zpět, ne
divil se pranic svému nejstaršímu, ze%
přes nesvár otcův necítí k sousedově
dcerušce nepřátelství.
Přece však nebývalo mu časem kolem. O
srdce volno, když pozoroval, jak často
upírá se pohled Karlův k těm topolům
za kukuřištěm a když si vzpomněl, že
*
má v té věci také slovo — a možná že4
rozhodující — starý „Bradáč”.
Eh, aby se tak v rozhodném okamži
*
ku ušklíb’, jak on to umí a řekl prosící
mu Karlovi: „Všecko ti věřím, milý ho
chu, dost se mr líbíš — ale jsi Jarošův
a ten mi kdysi vyctil nuzáků. Vidíš, jak
se časy mění! Tehdáž on nepomyslil,
že bude jednou jeho syn stát přede
mnou co žebrák a bude .škemrat o smi
lování pro své štěstí ...
'
Slyšel jsi, hochu ? Jdi, vyřiď to sta
rému !”
A kdykoliv přišly Karlovu otci tyhle
myšlénky do hlavy, zdálo se být jeho ’
čelo dvakrát tak vrásčité jako jindy
a brada klesala mu na prsa.
A Karlovy myšlénky nebyly zvláště *
poslední dobou skoro o nic veselejší.
To tajemství, které se mu zdálo do
nedávna tak nevýslovně sladkým, začí
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nalo znenáhla v jeho nitru hlodat jako
těžký zločin a pronásledovalo jej jako
neodbytná příšera.
Ve dne, často prostřed nejpilnější
práce, klesly mu ruce a oči jeho zahle
děly se do prázdna. A v noci míval ne
klidný spánek, který míjel někdy na
dlouhé hodiny jeho víčka.
Až bylo to i znát na jeho přepadlých
lících a zimničně se lesknoucích zorni
cích. A jestli dříve jeho pohled i my
šlénky prodlévaly nejraději u štíhlých
korun známých topolů, obracel se nyní
schválně v opačnou stranu a přišlo-li
mu tam přece byť jenom na okamžik
popatřiti, zvážněl a zasmušil se ještě
více . . .
Konec, k němuž úvahy jeho dospěly,
byl asi tak málo utěšený, jako bylo ne
veselé rozjímání jeho otce.
Oh, nebýt toho starého Bradáče, jak
byli by s Mařenkou šťastni ! . . .
Ale čím déle bloudil v tom labyrintu
všelijakých plánů, tím pevnějšího nabý
val přesvědčení, že Mařenky se odříci
jest zhola nemožno a požádati o jejírujiu nevýslovně těžko. Však promluvit
s ní musí v každém případu, bez poku
su nesmí to nechat, i kdyby jej to život
mělo státi. A čím dříve ten rozhodný,
snad pro oba osudný krok podnikne,
tím lépe pro ně — vždyť to drahé děvče
zakouší snad ještě větší muka než on
sám ...
.
Nuže, při první nejbližší příležitosti
poví jí všecko, nechť už to jakkoliv
skončí — hůře než nyní nebude jistě
cítit, kdyby byl třebas hned první jeho
pokus podati štěstí ruku úplně bezna
dějným. Raději hrstku smutné jistoty,
než- toto stálé zmítání v nekonečných
rozpacích 1
A ten rozhodný okamžik nastal, ačko
liv se Mařenka poslední dobou soudru
hovi z mládí až příliš nápadně vyhý
bala.
Jejich nahodilé potkávání, významné
pohledy a všední slova, kterými hleděli
přikrýt své něžné tajemství — to všecko
vzalo už dávno za své. Karel už ani ne
dovedl spočísti, kolik dní uplynulo od
té doby, kdy si posléze v oči popatřili.
Ale v jeho myšlénkách byla ta doba ne

výslovně dlouhá a řada těch smutných
dnů nekonečná.
Ačkoliv chýlilo se léto pomalu ku
konci a paprsky sluneční jakoby se
zdvojeným úsilím s modré, bezoblačné
oblohy sálaly — Karlovi zdálo se přece,
že jest stále pod mrakem.
Slunce jeho více nesvítilo . . .
Však jednou přece prorvalo potměši
lé mlhy a v Karlovi uzrálo v tomtéž oka
mžiku přesvědčení, že teď anebo nikdy
musí je k sobě strhnouti.
Byl podvečer jednoho z těch parných
dnů, kdy paprsky zapadajícího buditele
života odívají celý kraj v pablesk za
rudlého zlata. Tam v dáli, za štíhlými
vrcholky povědomých topolů-zaplál po
chvíli první nádech večerních červánků
jako nach na zrající broskvi a v širém
vůkolí rozhostil se takový blahý klid,
jako když usíná zdravé, mnohým dová
děním unavené děcko.
Němě stály v zahradě stromy, vrhají
ce dlouhý, mrtvý stín — ani nejmenší
ševel neozval se vw^^rášeném listí na
pokraji háje, kde opíral se o temně hně
dý kmen jilmu mladý Jaroš, upíraje
smutný pohled k sousedově farmě.
Náhle zaleskly se oči jeho živěji, ru
ka, která spočívala bezvládně na prsou,
sebou trhla a jinoch kvapil chvatným
krokem, skoro běžel k plotu, za nímž
plížilo sek návrší Bradáčovo kukuřiště.
Tam zakmitl se v té chvíli bělavý šat
mladé dí\ky, jejíž každý pohyb byl
Karlovi tak dobře znám a která se nyní
volným krokem ubírala podél role. Sla
měný širák, za jehož pentií se chvěl na
rudlý a zamodralý svlačec, sejmula
s hlavy a záře zapadajícího slunce roz
lila po jejích světlých vlasech záplavu
hořícího zlata.
Ano, to byla ona — a než mohl Karel
domysliti, jaká šťastná náhoda přivedla
mu družku jeho chlapeckých her takřka
v ústrety, jala jej přímo šílená touha,
sevříti to děvče v náručí a pověděti mu
jediným horoucím polibkem všecko.
Několika skoky octnul se u plotu
a přešvihl se přes něj právě v tom oka
mžiku, když zaslechla Mařenka dusot
jeho kvapných kroků a plnou tváří se
I k němu obrátila. Líce její vzplanula
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temným ruměncem a oči její upřely se
*
k zemi ■— rty její se chvěly, jakoby
chtěla vzkřiknout! — zdálo se však, že
nemá k'tomu síly.
A kdyby byla měla, nemohla, neboť
již pokrýval Karel celou tvář její žha
vými polibky . . .
Stíny stromů splývaly už s vlhkým
soumrakem, na nebi proskočily první
mrkavé hvězdy a več.erní větřík začínal
si robit z kukuřičných trsů tichou, šepotavou šalmaj, když přehoupl se Karel
opět přes plot a pospíchal svižným kro
kem k otcovskému domu.

„Mluvil jsi s ní?”
Karel přisvědčil kývnutím hlavy a otec
prohlásil rozhodně:
„Půjdu s tebou !”
A šli.
Po cestě nepromluvili ani slova. Te
prve když zazářila jim vstříc jasně
osvětlená okna Bradáčovy farmy, za
bručel starý více pro sebe:
„A zachová-li se hrubě — odmítne-li
nabízenou mu ruku ? . . .”
„Půjdu napřed, tatínku l” odtušil Ka
rel, ale starý odbyl jej skoro zhurta:
„Ne ! Znám Bradáče dříve než ty ”

Doma zůstali zpočátku na něj udive
ně hleděti, jako by jej ani nepoznávali.
Tak vesele zněl jeho hlas, tak rozra
dostněně zářily jeho oči — věru zcela
jinak než dnes odpoledne, když odpo
vídal vždycky teprve na třetí otázku!
Karel sám nevečeřel, ale jakmile byli
ostatní s jídlem hotovi, přistoupil k otci
a řekl tiše:
„Já tam půjdu !”
Nepotřeboval říkat, kam — starý roz
uměl mu dobře. Chvíli hleděl na něho
a pak se zeptal, rovněž pološeptem:

A už byli u dveří.
,
Na zaklepání starého Jaroše stichl
hovor ve světnici a na vlídné pozvání
hosté vstoupili.
Okolo stolu seděly pouze tři osoby:
Starý Bradáč, Mařenka a její matka.
Příchozí zastavili se poněkud rozpa
čitě hned u samého prahu. Teprve za
okamžik pronesl starý Jaroš obvyklý
pozdrav:
„Dobrý večer !”
Karlovi tak nějak připadalo, jako by

81

návštěva jejich ani příliš nepřekvapo
vala. Na nikom z domácích nebylo ale
spoň znát nápadné rozpaky.
Ale než mohl domyslit, jestli snad
Mařenka byla rychlejší než on, byl už
u nich Bradáč a s úsměvem ve vrásčité
tváři podával oběma ruku:
„Vítám vás, vítám vás ! To jsou k nám
hosti! Nu posaďte se! Podívejme se,
jaký je z tebe jonák, Karle ! Tak, tak,
hochu. A co jsem neslyšel: chceš prý se
ženit!

Nu co škodí! Jednou to být musí —
a ty, stará, přines kapku vína — máme
domácí !”------Bylo již blízko k půlnoci, když dopro
vázel starý Bradáč své hosty k vrátkám
plotu, který ohražoval jeho dvorec. Vy
kračoval nějak lehce, jako mladík. Nesl
v ruce svítilnu, ač nebylo toho docela
zapotřebí. Měsíc byl skoro v úplňku
a nesčetné stádo hvězd mžikalo tak
důvěrně, jako by chtěly říci: „To jsme
my tady nahoře dávno předvídaly !” . . .

Nihiliste.
Ž na vrata nám buší

dvacáté století:
mrak pochybností duši
hlad tělo naše kruší —
jsme prokleti!

&’ ,

Svět starých ideálů
a dětsky vroucných tuch
jak zlatohlavy králů

s

už pošlapán je v kalu —
v nás zemřel bůh !

Jsou pustá srdce naše,
'a hlava v závrati,
zrak těká'kolem plaše —
všem v zmar, co jeden páše,
se obrátí!

My jedno pouze zříme:
Šílený zisku shon.

A jedno pouze víme:
*Že nad propastí spíme,

žjsť blízek skon;

že spuchřelý je zcela
mrav starý, ctnost i řád,
že nezdrží péč bdělá,
ni lidskosti zář vřelá
náš hrozný pád!

A darmo se nám Stkáni
z chorobných dere plic —
je marné všecko ptaní !
Vždy blíže k nám se· sklání
to děsné Nic !

Je ničím, o čem sníval
kdys věštců světlý kruh,
vše divoký rve příval:
i háj, v němž slavík zpíval
i zdravý vzduch !
Nic, nic, nic ! Stůj — vždyť přece !
To ždáme ze všech sil:
Pryč, ven z té dusné klece ! —
byť při tom naše plece
blesk rozdrtil !
B. Bittner.

ELlXip OTCE q/LUGJHER/L.
Humoresku. Napsal Alphonse Daudet.

Pro kalendář „Amerikán” přeložil J. Ch.

|\l APIJ se příteli a pověz, co o tom proháněl se bujný vítr; shasínal po
I 1| soudíš.” A kapku po kapce, pečlivě chodně a svíčky, lámal okenice a šplý<
jako jedu, «alil mně farář grave- chal svěcenou vodu z kropenek. Nej
senský as na dva prsty do sklenky zla smutněji ze všeho však vyhlížela zvoni
tově zeleného, hřejícího, třpytného liké ce klášterská, prázdná a sirá jako opu
ru. Jen se mi v žaludku po něm zasví štěný holubník. Klášterní otcové, nema
jíce peněz na zakoupení zvonu, byli
tilo.
„Toť elixír otce Gauchera, radost přinuceni „zvoniti” klekání řehtačkami
a zdraví naší Provence,” řekl dobrý ten z mandlového dřeva.
Ubozí „bílí otcové” ! Vidím je dopo
to muž s vítězným úsměvem. „Připra
vují jej v premonstrátském klášteře, dvě sud, když vyšli na procesí v dlouhých
míle cesty od vaší továrny. Nestojí-liž řadách, odění v záplatovaných pláštrókza všechnu šatrézu (chatreuse) celého — hubení, bledí, jichž jedinou stravou
světa? A kdybyste znal zajímavou hi byly melouny a citrony. Za nimi kráčel
storii tohoto elixíru ! — Povím vám ji.” převor s Jilavou skloněnou, stydě ěe
•A na to dobrosrdečné, bez jakéhoko před světem za odřenou svou berlu přeliv zlého úmyslu, jal se farář vypravo vorskou a moly rozežranou mitru. Ba
došlo to tak daleko, že páteři sami sebe
vat). Zde jest jeho povídka.
se tázali, nebylo-li by lépe se rozejiti
a každý hledati si štěstí ve světš- na
I.
vlastní pěst’. —
Před dvaceti lety premonstráti, či lé
pe „bílí otcové”, jak dobrý náš provencII.
ský lid je zove, upadli u velikou bídu.
Jednoho dne, když vážná tato otázka
A kdybyste byl mohl viděti jich klášte
ry, zajisté byste je byl politoval. Vyso byla opětně přetřásána v společné sín+>$
ká zeď kolem kláštera a věž byly na oznámeno bylo převorovi, že bratr Gau-.
spadnutí, sloupořadí v nádvoří bylo po cher žádá, aby byl připuštěn k
praskané a sochy svátých zvolna drobi K snazšímu pochopení celé věcí nutno
ly se ve svých výklencích. Ani jediné tu věděti, že bratr Gaucher by| pasá
okno nebylo celé a dvéře nedaly se za kem klášterním, to jest, od rána cřo
vírat. V kostele na chodbách a v celách čera toulal se různými nádvořími kon-|
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ventu, tahaje za sebou dvé hubených,
nemocných kravek, které pásly se při
tom na trávě, tu a tam mezi dlážděním
pučící. Do dvanácti let žil v okresu Les
Beaux se starou polobláznivou ženou,
jíž říkali „teta Bégouova” a později při
jat byl od mnichů do kláštera. Chuďas
neměl nikdy příležitosti naučiti se něče
mu jinému, než popoháněti pár svých
kravek a odříkávati „otčenáš” a to ještě
v nářečí provensalském. Neboť hlava
jeho byla tvrdá a vtip ostrý jako dýka
z olova. Byl však za to vroucím křesťa
nem, poněkud snad blouznivým. Byl
úplně spokojen se svým habitem, měl
silnou víru a taková též ramena a neše
třil důtek, když konal pokání.
Když vstoupil do síně mezi ostatní
.rokující bratry, klidný a prostý, kloně
.se shromážděné společnosti, jednu nohu
šoupaje za druhou, převor, kanovníci,
pokladník a všichni přítomní dali se do
smíchu. Přihlouplá tvář tohoto ubožáka
učinila podobný dojem, ať objevila se
kdekoli. Pocuchaný vous na kozu při
' pomínající a polodivoké oči doplňovaly
podivný vzhled bratra Gauchera. Smích
nikterak se ho netknul.
. „Důstojní bratří,” pravil nahlouple,
počítaje rozpačitě zrnka v růženci. „Do
bře víme, že prázdný sud vydává nejlepší
zvuk. Jenom si představte, trýznil jsem
’*sl hlavu, nechť už si je třeba prázdná,
a zdá se mi, že připadl jsem na cestu,
ják bychom si pomohli z bídy. Tímto
spůsobem: Slyšeli jste o „tetě Begouové, o dobré té ženě, jež starala se
o mne, když jsem byl klučíkem — bůh
jí odpusť všechno, hříšnici ! Často zpí
vala hrozné písničky, když se napila. —
Mohu vás ujistit, důstojní bratří, že te
ta Bégouova znala za živa horské byli
ny, koření a kořínky, že se jí nikdo
v tom rovnati nemohl. Ku konci života
svého vynašla nevyrovnatelný elixír slo
žením pěti neb šesti odvarů, do nichž
kořínky a byliny sbírali jsme spolu na
horách. To už jest arci dávno, myslím
však, že s pomocí sv. Augustina a s do
volením otce převora mohl bych snad —
po delším zkoušení připadnouti na slo
žení záhadného elixíru. Pak bychom je
nom plnili láhve a draho je prodávali

a brzo bychom zbohatli, jako stalo se
s bratry z La Trappe a Grand—”
Nedokončil. Převor padl mu kolem
krku. Kanovníci potřásali mu rukama.
Pokladník, snad nejvíce ze všech dojmut, políbil roztřepenou obrubu jeho
ro'ucha. Když se bratří zase ustanovili,
odebral se každý na své místo a porada
pokračovala, Shromáždění jednohlasně
se usneslo, aby obě krávy na příště dá
ny byly na starost bratru Thrasybulovi,
aby bratr Gaucher zcela mohl se věnovati svému elixíru.
III.

.

Jak se dobrému bratru podařilo opět
nalézti recept na elixír tety Bégouové, co stálo ho to namáhání, nočního
bdění a studií, historie zamlčuje. Tolik
jest jisto, že v době šesti měsíců elixír
„bílých otců” byl již velice oblíbený.
V celém okolí nebylo chatrče sebe chud
ší, kde by neměli mezi lahvemi vína
a nakládaných sliv uschovanou kamen
nou láhev hnědé barvy zapečetěnou
znakem Provence s obrazem mnicha
v nadšení na stříbrném papíru. Díky ob
divuhodnému elixíru, klášter premonstrátů bohatl a to velmi rychle. Věž po
stavena znovu od základů. Převor do
stal novou mitru, kostel několik krásně
vyzdobených oken a ve zvonici zavěše
na byla celá společnost zvonů, malých
i velkých, jak srdce si přálo. A když
zvonily, budily nejen pobožnost v blíz
kém kraji, ale hlásaly zámožnost klá
štera a slávu bratra Gauchera.
Co tohoto se týče, postavení jeho by
lo dnes určito. Znám byl všeobecně co
ctihodný otec Gaucher, co člověk vtipu
a velké učenosti. Žil zcela odloučen
od všedních starostí a povinností denní
ho života klášterního, zavřen jsa o sa
motě ve své lučebně, co zatím třicet
mnichů prohánělo se po horách, hleda
jíce pro něho vonné byliny a kořínky.
Lučebna, do níž nikdo, ani sám převor,
přístupu neměl, nacházela se v staré,
opuštěné kapli na konci zahrady. Pro
stota duchovních otců obestřela ji ta
jemstvím. A pak-li některý smělec
z mladých mnichů vyšplhal se po révo
ví nahoru ke kulatému oknu nade dveř-
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mi, střemhlav překotil se dolů, polekán
jsa pohledem na otce Gauchera, kloní
cího se nad ohněm s hydrometrem vrú
ce. Kolem stály křivule a zkoumavky,
obrovské pánve a odpařovací mísy a
směs lučebních nástrojů, spojených tru
bicemi, jež jedny v druhých zasazeny,
leskly se příšerně ve světle, které prodí
ralo se sem oknem z barevného skla.
Ku sklonku dne, kdy zvony posledně
zvonily, dvéře tajemné této lučebny obe
zřetně se otevřely a ctihodný otec vyšel
do kostela k večerní bohoslužbě. A tu
stálo za podívání, jaká pocta byla mu
vzdávána v klášteře ! Všichni bratří po
stavili se v řadu, aby mohl projít a še
ptali si: „Ticho ! On zná to tajemství !”
Pokladník jej následoval a mluvil s ním
se skloněnou hlavou. Uprostřed této
pocty otec Gaucher kráčel dále, stíraje
s čela pot. Široký klobouk maje posu
nutý na zad jako aureolu, pohlížeje ko
lem se spokojeností na nádvoří, posáze
ná oranžovými stromy, na střechy, kde
noví větrní kohouti se točili, na cely,
skvoucí se bělostí, na sloupořadí, jež
nebylo vícé popraskané a na řady bra
trů, kráčejících do kostela v nových
hávech.
„Za to vše mně musí býti povděčni!”
pravil sám k sobě ctihodný otec a my
šlénka tato naplnila jej spravedlivou
pýchou.

IV.
Představte si, že jednoho večera za
služeb božích přišel do kostela velice
rozhárán; zarudlý v tváři, bez dechu,
s kapucí na křivo a tak rozčilen, že po
topil celou ruku do kropenky až po lo
ket, když se chtěl pokřižovat ! Ostatní
se domnívali, že se rozčilil tak proto, že
přišel pozdě. Když však klonil se v ná
božné úctě varhanám a kruchtě namí
sto hlavnímu oltáři, když běžel od jed
noho konce kostela k druhému jako
vítr a na kruchtě pět minut hledal svou
lavici a pak konečně usednuv, klonil se
v levo a v pravo, svatě se usmívaje:
šum podivení rozlehl se chrámem. Od
breviáře k breviáři se šeptalo: „Co se
to děje s otcem Gaucherem? Co se při

hodilo našemu ctihodnému otci!” Dva
kráte dopadla berla převorova netrpěli
vě k zemi, nakazujíc ticho. Nahoře na
kruchtě žalmy mezitím byly odříkávány
s litaniemi, ale odpovědi dole v kostele
postrádaly bývalé vroucnosti.
Pojednou zrovna uprostřed „Ave Ve
rum” otec Gaucher položil se na zad ve
své lavici a jal se zpívati, co mu hlas
stačil jarmareční odrhovačku:
„V Paříži býval kdys otec bílý,
patatin, patatan, tarabin, taraban”

Všeobecné ustrnutí! Každý se vzcho
pil. Voláno: „Odveďte ho — jest ďasem
posedlý !” Kanovníci se hbitě křižovali,
berla převorova tančila. Otec Gaucher
však nic nepozoroval, nic neslyšel. Dva
z nejsilnějších mnichů museli jej vynésti úzkými dveřmi vedoucími z kruchty.
Otec bránil se jako šílenéc a po každé
ráně, zasazené protivníkům, zanotoval
hrozným hlasem „patatin, patatan, tara
bin, taraban !”
V.
Druhého dne ještě za svítání nebožák
byl jíž na kolenou v převorové komnatě
prose za odpuštění a utápěje se v moři
slz. „Monsigneur, to všecko je vinou
elixíru. Byl to elixír, který mne pře
mohl,” zalkal, bije se v prsa. Dobrý
převor, vida ho tak kleslého a plnéljp
lítosti, nemohl se ubránit soucitu.
„No, no, otče Gauchere, utiš se. Vše
chno to přejde jako rosa na slunci.
A konečně nebyla to tak velká ostuda,
jak se domýšlíš. Písnička byla ovšem
poněkud bum ! bum ! Doufejme ale, že
novicové z toho nic neslyšeli. Teď však
mně pověz, jak se vlastně všechno při
hodilo. Stalo se to při zkoumání elixíru,
není-liž pravda? Ruka tvá musila býti
poněkud těžkou. Ano, ano, chápu. Prá
vě jako s bratrem Schwartzem, vyná
lezcem střelného prachu — stal jsi se
obětí vlastního vynálezu. A pověz mi,
drahý příteli, jest to naprosto nutné,
aby’s strašlivý tento elixír sám zkoušel?”
„Na neštěstí ano, monsigneur. Dove
du přístrojem změřiti sílu a stupně lihu;
leč vrchol všeho, ona jemná zavilá chuť
jak z aksamitu dá se stanovití jenom
jazykem.”

„Nuže dobře. Však zodpověz mně je
ště jednu otázku. Když takto jsi nucen
okusit elixíru, chutná ti, lahodí ti ?”
„Bohužel! Ano, monseigneur,” odvě
til nešťastný otec, zardívaje se hluboce.
„Před dvěma dny vynalezl jsem novou
aromu, vůni, která pčiní jej ještě více
neodolatelným. Sám démon mně to mu
sil uvésti v pokušení. Musím na příště
užívati jen přístrojů a nikoliv jazyka.
Pak ale elixír nikdy nedosáhne doko
nalosti !”
„Toho nečiň, přerušil jej převor ry
chle. „Nemůžeme se odvážiti tak daleko,
kde bychom ztratili odběratele ! Vše, co
můžeš teď ěiniti, ma
je zvláště na paměti
poslední výstrahu, je,
na pozoru se míti.
Rozvažme-celou věc
klidně. Mnoho-li po
třebuješ, abys poznal
jakost elixíru ? Pat
náct nebo dvacet ka
pek, asi tak ? Řekně
me: dvacet ! Ďas ne
spí a při dvaceti kap
kách bude ti velmi na
blízku. Mimo to, aby
chom se vyhnuli všem
možnostem, mohu tě
cídpustiti pro -příště
z návštěvy chrámu.
Můžeš si odbýt večer
ní modlitby v lučeb
ně. A nyní odejdi v
pokoji, ctihodný otče
George
a nezapomeň — po
čítej pečlivě kapky I”
Bohu budiž však žalováno, že nejlepší
vůle otcova při počítání kapek se stros
kotala. Démon se ho jednou zmocnil
a více jej také již nepustil. Lučebna pá
tera Gauchera slyšela na večer prapo
divné modlitby !
Během dne všecBfno šlo dobře. Otec
byl klidným. Připravil si náležitě vše
chny retorty, pánvice a překapovací bá
ně, roztřídil patřičně přinešené byliny,
vonné, sílící a léčivé. Ale večer, když
ingredience svařeny byly dohromady

dle tajné formule a zlatozelený elixír
vyprýštil z retort jako ze zázračné stu
dánky a sveden byl do obrovských mě
děných chladičů, mučednictví dobrého
otce nastalo.
„Sedmnáct — osmnáct — dvacet 1”
Kapky zvolna padaly ze zkoumavky,
vlastně loučily se do stříbrného poháru.
Loučily, poněvadž otec Gaucher, maje
na paměti napomenutí převorova, svě
domitě zlatý elixír odvažoval a kapka
splynula z hrdla zkoumavky, jakoby
před pádem skok si vyměřovala a otále
la na kraji skleněné nádoby. Pak po ná
ležitém rozmyslu protáhla se v slzu,
třpytící se jako den
nice, ještě naposled
políbila okraj nádoby
a skoro s lítostí opu
stila své družky a —
zvolna padla, klesla
do nastaveného po
háru. Za ní hned dru
há vyšla na pokraj
nakloněné zkoumav
ky v jemném úhlu.
Podívala se horoucím
svým okem na smělou
dobrodružku dole v
poháru plovoucí. Je
ště se ohlédla zpět na
ostatní. Přemýšlela
chvíli, otálela, zatřpytla se, až se páterovi
zatočila hlava chtivo
stí. Skok — a už byla
ve třpytném soused
R. Davis.
ství první. A tak až
do dvacáté. Otec Gau
cher — jen mezi námi řečeno — polkl
je na jediný ráz s malým zadostiučině
ním. Byla to zvláštním řízením osudu
teprve ta dvacátá prvá, jež došla na pra
vé místo. Oh, tato» dvacátá prvá! Pak
vzpamatovav se a aby ušel dalšímu po
kušení, odešel na druhý konec laborato
ře, klekl, odevzdal duši svou bohu
a utonul v nesčíslném počtu „otčenášů”.
Leč z vlažného elixíru vypařovaly se
mlhy v jemných obláčcích, plovaly
komnatou a šířily nebeskou skoro vůni
až do nejzazšího koutu, i do nejuzší
skulinky v lučebně.'A ubohý otec, bije
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se v prsa, myslí vznášeje se nad oblaky,
vzdálen od nízkého světa, tonul v mo
dlitbách a ssál nektar nadpodzemský.
Tu však jeden z mlhových oněch výpa
rů, jediný malounký obláček kolem ně
ho zavanul, zaproudil k výřivému tanci
pod nozdrami pátera jako baletka, když
v záplavě světel víří za zvuku hřímavého orchestru v kmitavém tanci a otec
Gaucher spadl — spadl s oblak a čichal.
Orgán jeho soustředil veškerou fyzickou
i duševní sílu v jediném bodu. Tou
chvílí otec Gaucher byl jenom jeden je
dinký obrovský nos a nos tento ssál
zrádné omamující mlhy elixíru, ssál, až
byl zpit a úplně v moci této žhavé zla
tovlasé ďáblice. Povstal. Ty tam byly
vidiny z onoho světa, ty tam zdrávasy.
Moc neodolatelná táhla, pudila jej na
druhý konec lučebny, kde ve velkých bá
ních zvolna vlnila se takořkamalá jezír
ka elixíru se zeleným okem, jakýmž ho
nosil se snad jen had v ráji. Zlověstné
oko elixíru upjalo svůj pohled na tvář
otcovu a osud tohoto byl rozhodnut —
byl uhranut, očarován, omámen. Něžně,
jako matka nad kolébkou prvorozeného,
sklonil se nad chladičem a skleněnou
tyčinkou míchal zahoustlou zlatozele
nou tekutinu. Vlny její se křížily a od
rážely steronásobné paprsky ku stropu,
kde tančily jako záhubné bludičky na
kraji bezedného bahniska. Otci Gaucherovi zdálo se, že vidí ve vlnkách vábné
té tekutiny zlověstné oči tety Bégouové
se blýskati, vábiti jej hloub a hloub až
k zatracení. „Jen pojď, o kapku více 1
Však neuškodí!” A z kapky na kapku
ubohý páter končil pohárem, plným až
na pokraj. — Morální síla jeho byla
zdrcena. Klesl v širokou lenošku. Na
táhl nohy do délky, rozpoložil se náleži
tě, přimhouřil oči, srkal z hříšného po
háru v rychlých přestávkách a šeptal si
v lahodné lítosti: „Ach, já se zatracuji —
já se zatracuji!” Nejstrašlivější ze vše
ho snad bylóf vlivem jakého černokněžnictví povědeti nedovedu, že s poslední
kapkou v poháru vzpomenul na všechny
hrozné písničky tety Bégouovy, konče
nezbytným refrénem: „Patatin, patatan. —” Zdi lučebny rděly, se studem
a ty už přece něco snesly !

Představte si jeho rozpaky druhého
dne, když bratří ze sousedních cel zlo
myslně se ho tázali: „Oh, otče Gauchere, neměl jsi včera mravence v hlavě,
než jsi ulehl?” Následovalo pokání,
slze, zoufalství a bič. Nic však proti dé
monu elixíru nepomohlo a každý večer
v tutéž hodinu pokušení a pád jeho se
opakovaly.
Právě tou dobou objednávky elixíru
na klášter se jen sypaly. Docházely z Nimes, z Aix, z Avignonu, z Marseilles.
Den ze dne klášter více podobal se to
várně. Byli tu bratří skládací, bratří le
piči (obrázků na láhve), jiní adresovali
a jiní ještě odváželi. Zajisté služba Ho
spodinova tu a tam ztratila trochu na
zvonění, leč chudí lidé v okoliií krajině
neztratili pranic, ujišťuji vás.
Tak krásného jednoho rána, když po
kladník ve sborovně předčítal inventuru
za celý rok a dobří kanovníci naslou
chali mu s jasným okem a s úsměvem
v líci, pojednou otec Gaucher vrazil do
středu shromáždění a vykřikl: „Jest po
všem ! Nechci více s tím mít nic společ
ného ! Dejte mi mé krávy !”
„Co se stalo, otče Gauchere?” táže se
převor, napřed již tuše, o čem se jedná.
„Co se stalo, monseigněur? Že si připravuju pěkné lůžko na věčnosti z pla
menů a síry. Že piji — že opíjím se ja
ko bídák.”
„Vždyť jsem ti radil, abys počítal
kapky !”
„Ach, počítat kapky — musel bych
teď počítat poháry. Ano, ctihodní bratří,
tak daleko jsem to přivedl: Tři láhve
každého večera! Pochopíte, že takto
dále to nejde. Ať připravuje elixír teď
zas někdo jiný. Ať mne nebeský oheň
sežehne, pakli se budu do toho ještě
plésti.”
„Nešťastníce, vždyť nás zničíš,” zvo
lal pokladník, celý se třesa a knihou vy
soko mávaje ve vzduchu.
„Chcete tedy, abych já byl zatracen?”
Tu povstal převor. „Ctihodní a drazí
bratřr;” pravil, vytáhna krásnou bělost
nou ruku, na níž skvěl se pastýřský
prsten, „vidím cestu, jak by vše dalo se
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napravit. Jest to pouze na večer, kdy
ďábel tebe pokouší, není-liž tomu tak,
drahý bratře ?”
„Ano, monseigneur, pravidelně každý
večer, takže blíží-li se večer, potím se
na celém těle — s náležitým respektem
ku shromáždění a prose za odpuštění
— jako náš nákladní osel, když mu při
pínají sedlo.”
„Upokoj se ! Ode dneška při každých
našich večerních pobožnostech zvláště
pro tvé dobro předneseme modlitbu sv.
Augustina, k níž úplné odpuštění jest
připojeno. Vlivem této, ať stane se již
cokoliv, budeš zachráněn. Jest to plná
absoluce v době páchání hříchu !”
„Oh, jak ti děkuji, monseigneur !”
A bez dalších okolků páter Gaucher
vrátil se ku svým pánvím a retortám se
srdcem lehounkým jako pápěrka.

Od toho dne ku konci chórů, předří
kávající bratr nikdy neopomenul dodati:
„Pomodleme se za ubohého otce Gauchera, jenž obětuje duši svou v zájmu
všeobecného blaha. „Oremus domine".
A mezitím co modlitba vznášela se nad
bratřími v chrámu na zemi ležícími, ja
ko vlna severního větru přes sněhovou
plán, daleko na druhém konci kláštera,
z vnitra uzamčené lučebny pronikal
hlas pátera Gauchera, prozpěvujícího
celou svou silou:
V Paříži byl kdysi otec bílý ■—
patatin, patatan, tarabin, taraban.
V Paříži byl kdysi otec bílý,
před nímž jeptišky tančily . . .

Zde dobrý farář v strachu se zarazil.
„Pánbůh s námi, jestli mne ovečky mo
je takhle slyšely !”

Moje žiti.
ití moje, mladé žití,
tryskem ubíháš !
Co mi chystáš : K hodům kvítí ?
či tkáš na rubáš ?

Dnes už vidím: Chyba lávky !
Já jsem v podruží!
Za to tys mne na podávky
bralo bez růží!

My jsme spolu vždycky byli
trochu v neshodě,
rozhodnout spor každou chvíli
dali náhodě.

A dnes, kdybych na tě volal:
Sečkej okamžik !
Já vím, že bych sotva zdolal
šeredný tvůj zvyk.

A ta s námi někdy tvrdě
zatočila dost —
však já myslil vždycky hrdě,
ty že
jsi host.

Ty jen stále divě spěcháš
jak oř v cirku v před
s vazem zlomeným mne necháš
ležet naposled . . .

Žití moje, mladé žití,
tryskem ubíháš!
Ne, to není k hodům kvítí,
co z mé krve tkáš !
li. mttner.

NA HŘBITOVĚ.
Z a.zxg-1. přeložil Jos. Iřrál.

LÍŽIL se večer. Stromy vrhaly del
ší a delší stíny a slabý větérek
zvolna pohyboval šedavými mráč
ky, jež zapadající slunce zlatém lemo
valo.
Slabý dech věfrůs těží mírnil dusivé
parno, které potem zalévalo hlouček
učitelů, dítek školních, jinochův a dí
vek, již nesouce věnce z čerstvých kvě
tin, zvolna kráčeli vesnicí ku hřbitovu
za zvuků hran. Byla to výroční památ
ka pohřbu statečných obhájců vlasti,
již padli v poslední válce. Starostlivější
a ti, kdož se báli o své zdraví, jeli na
hřbitov buď dříve, nebo za průvodem.
A když malé to procesí s tvářemi za
rdělými, unaveno přišlo v chladné záti
ší hřbitovní, shromáždili se ve volném
zástupu kolem vyvýšené dřevěné po
dlahy, která za podobných příležitostí
uprostřed hřbitova kolem velikého jil
mu bývala budována a kde bylo místo
pro zpěváky, řečníky a místní honoraci.
Již kolik let padlí bojovníci odpočí
vali ve svých hrobech, předčasně zahy
nuvše !
A tyto nyní žijící, oddané duše (mno
zí z nich ještě neviděli světa, kdy tyto
hroby byly kopány), ty přišly, aby za
večerního ticha vzpomněly oněch dávno
zemřelých !
Jaká to chvíle pokoje a míru ! Celé
okolí i celá příroda jakoby slavila veli
ký svátek pokoje. Rovina hřbitovní zdo
bena šedými pruhy stínu samorostlých
jilmův a barvena ohněm pestrých květův. Za hřbitovem moře trávy a za ní
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stinné lesy, všechno barev bohatě zele
ných, nedávno vyšlých ze štětce jara.
Zpěváci zanotovali a hudba dojem
ných zvuků je provázela — prsa pří
tomných se dmula dojmem a srdce bu
šilo prudčeji. Větřík, jenž ovíval tvář,
podobal se tajemnému, oblažujícímu
dechu velebné duše všehomíra.
Povstal jinoch, řečník.
Zdálo se, jakoby mezi nimi vznášel
se duch padlých hrdin, opustiv ojizvené^
tělo, když štíhlý krásný jinoch, dítě
míru a miláček Štěstěny za mírného
světla večerního jasným hlasem, plným
vřelého citu a lásky ku domovině, pro
mlouval ku shromážděným. Mluvil
o válce, ač sám znal jenom mír ! Plakal
nad mrtvými, ač sám znal jenom život !
A přece všichni téměř ani nedýchajíce,
upjatě na něho pohlíželi a poslouchali
s výrazem soucitu v líci, divíce se jeho
zápalu i kráse.
Jen jednou vytržen byl z řeči, jen
jednou přerušena pozornost poslucha
čův. Spanilá dívka opozdivši se, přichá
zela zvolna vážnými kroky k zástupu,
pokojná jsouc přese všechen oheň po
hledů, jimiž ji vítali. Oděna byla šatem
žlutavým, asi takové barvy, jako prvo
senka; tmavé vlasy svůdně poletovaly
po lehounkém větérku, v ruce držela
kytici rubínových růží. Jeden nebo dva
pánové několik kroků vyšli jí vstříc
a ona stanula na kraji davu, usměva
vým pohledem pozdravujíc známé tváře
na blízku a obracejíc chvílemi pozor
nost svou k tomu, jenž právě řečnil.

Uprostřed jedné věty oči jejich se
potkaly: Byl to pohled pevný a klidný.
Když domluvil, na řadě byl opět
zpěv, a potom dav odcházel zvolna
k řadám rovů, kde vojíni odpočívali,
jak byli bojovali — společně. Morgan

na blízku ní nerozhodně stanulo. „Zdr
žel jsem vás dlouho ? Nezapomněl jsem,
že na mne čekáte.”
Mužové zdvořile se vzdálili. Oni dva
stanuli v rozpacích. „Dáme — tyto kvčty?” tázal se, hledě ku hrobům vojí-

, W. T. Baker.

sestoupil s řečniště, kráčel davem, při
jímaje slova díků, blahopřání a lichoti
vé úsměvy, až stanul před onou dívkou,
která měla šaty bledě zlaté jako červán
ky a její rty jemně se pohybovaly, když
na ně pohlížel.
„Dobrý večer,” pravil. Několik mužů

nův. Zavrtěla hlavou. „Můj vojín,” pra
vila, usmívajíc se nuceně, „není se svý
mi druhy, ale se svým lidem. Chcete-li
jiti se mnou?”
Ubírali se směrem k té končině hřbi
tova, kde temná lesina smutné tvořila
pozadí. Přišli k poslednímu rovu. Dív
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ka vstoupivši zrezivělou brankou, sklo
nila se nad plochým, šedým kamenem
a položila na jeho sešlý povrch kytici
růží. Jinoch pozoroval ji žádoucím zra
kem.
„Vím, proč to činíte,” vece, když po
vstala a stála zase proti němu. „Vaše
matka milovala jej — tohoto bojov
níka.”
„Ano,” odpověděla uctivě, „Konám
to za ni. Dokud žila, chodívala sem
vždy tohoto dne a vzpomínala na něho.
On” — pohlédla na čerstvé růže, jež
byla položila na kámen — „on umřel
pro ni.”
„Vím,” vece její druh vlídně. „Bylo mi
řečeno, že můj otec také ji miloval, i on
jest mrtev.”
„To všechno se stalo,” pravila měkce,
hledíc na něho sivýma a bázlivýma oči
ma, „dříve než my oba jsme se narodili.
Tento muž” — dotkla se šedého kame
ne — a váš otec šli do války každý s je
jím obrazem v srdci; byli přátelé. Ona
nevěděla tehdy, ke komu z nich své srdce
přichýliti; když tedy odcházeli, slíbila
jim, až její srdce promluví a poví jí
jméno toho, koho miluje, že mu pošle
list, aby prostřed vřavy bitevní i na
osamělé stráži u ohňů v ležení zvěděl
o modlitbách, jež milenka jeho za ním
posýlá. Jedné noci oba seděli umdleni
a smutni u plápolu ohně v táboře, a on
, uzřel, jak váš otec vyňal nějaký list ze
záprsí a pohlížel naň upřeně zaníceným
okem. Jeho tvář zbledla. „Václave!”
zvolal. A váš otec vzhlédna, viděl v jeho
očích tkvíti bledou hrůzu, oči jako při
kované upřeny na list. Té chvíle Václav
zbledl ještě více, než .jeho přítel. „Ano,
x Jeníku, ano,” spěšně zašeptal.
„Příštího dne” — dívka upřela oči na
vzdálené lesy — „příštího dne přítel
vašeho otce hledal zapomenutí v nej
hustším boji — a nalezl je.”
„Nesoudíte přísně orném otci?” tázal
se Morgan hořícím okem stíhaje vítr,
jenž pohrával si s černými jejími kade

řemi. „Pamatujte, že ji tak miloval —
a list, to byla jenom půle lži. Kdyby byl
znal dobře svého soka, zda-li by byl tak
jednal ?”
„Pomlčte,” pravila laskavě, uzřevši
smutek, jenž se byl vloudil v jeho oko.
„To všechno minulo. Ona milovala toho
nebohého, a on za ni zemřel. Dokud
budu žiti, vždy on bude zde míti růže”
— pravila něžně, sotva dýchajíc — „za
svou lásku.”. Vyšla z ohrady rovu a sta
nula podle něho, sladké její oči stýkaly
se s očima jeho, když mluvila.
„Zda pokládáte to za věrnou lásku ?
A chcete ji odměňovati ? Eliško, osudy
se opakují. Více než před dvaceti pěti
lety můj otec miloval vaši matku. Dnes
já miluji vás. Předrahá !” jeho tváře se
rděly. „Má tedy osud mého otce býti též
mým osudem ? Pohleďte na šine. Mi
luji vás věrně.”
Hleděla zpět přes hřbitov a — třá
sla se.
„Hle, odešli všichni. Jest již pozdě.”
„Eliško, milujete mne ?”
Hnula sebou nepokojně. „Prosím —
jest mi líto —” äle slova nejasná umíra
la na rtech a on viděl, jak oči její utkvě
ly na něčem vzdáleném. Ohlédnuv se,
spatřil statnou, svižnou postavu kráčeti
rychle k nim po širokém chodníku pís
kovém; byl to Morganův přítel — nej
mladší bratr muže, jenž dřímal pod rů
žemi Eliščinými.
Chvilku Morgan hleděl za ním, pak
obrátil zrak na svou družku, cítě náhlou
bolest v srdci.
„Eliško!” hlas jeho byl pokojný
a ostrý. „Jest tedy osud mého otce mým
osudem? Milujete mého přítele a ne
mne?”
Nemohla již slovy odpověděti— nový
příchozí dostihl jich a když s radostnou
tváří podával dívce ruku, Morgan četl
její odpověď v temných růžích, jež na
lících jí vykvetly a ve klidných, spoko
jených očích, když ten stisk ruky opa
kovala.

ZFevLilletonové čtení.
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milý bůh ví, kolik století uply1 nulo už od té doby, kdy obral si
jistý královský dobrák podivné he
slo: „Ich dien’ —” t. j. „Sloužím !”
V každém případu musí to však býti
už hrozně dávno, neboť dnes nejen krá
lové, nýbrž i jen tak obyčejní z boží
»
milosti lidé nechtějí ani pomyslit, že by
< je někdo mohl pokládati za sluhy. Čest
nou a také nepochybně jedinou výmin
ku činí pouze „svátý otec” v Římě, kte
rý si dává říkati „sluha sluhů božích”,
což ovšem nesmíme bráti do slova,? ále
- £
% spíše tak, jakoby by se některý Vander
bilt nebo Astor podepisoval: „Žebrák
•žebráků amerických”. Toto porovnání
arci poněkud kulhá — což asi leckterý
7 čipernější čtenář hned postřehl — neboť
i z milionáře může se konečně státi žebrák, kdežto papež nemůže nikdy kles: nouti tak hluboko, aby byl nadobro zba
ven všech poddaných, a stolice Petrova
jest věčná jako hloupost lidská.
(
Svět se za posledních sto let ku podi
vu změnil. Slunce sice doposud vychází
a zapadá a svítí na darebáky i hodné
lidi, — ale ti lidé, ti nejsou ani k po
znání ! Poslouchat nechce už dnes ni
kdo — ani božskou ani světskou super-

naci. Ještě že se tak tak odvádějí daně
a svatopetrský halíř — díky strachu
před peklem a před četníky, kozáky
a pinkertonci ! Kdyby však tyto opory
pořádku jednou padly — čehož nedej
nám se dočkati milosrdné nebe.— bude
amen vší kázně na tomto světě. A co by
znamenalo takové zpuštění, to si snad,
drazí čtenářové, dovedete představit! '
V Německu mají iwkázeň i bázeň boží,
a přece je tam plno socialistů — a kdy
by tam těch dvou právě jmenovaných
krásných věcí nebylo, kdo ví, jestli by
mohl Vilém Trojka provádět své veselé
kousky ! Ztráta kázně a bázně vede
obyčejně k republice a od této k dyna
mitu — jak vidíníe na Francii: proto
musíme dvojnásob obdivovat rozšaínost
zakladatelů našich států, že přijali sice
republiku, ale pána boha nezavrhli mezi
staré haraburdí. Pokloňme se v duchu
jejich šalamounské moudrosti, neboť
ovoce její bují a zraje na všech stra
nách, kamkoli vděku plný pohled obrá
tíme. Naše požehnaná nová, vlast jest
také tou jedinou zemí na širém světě,
kde se s hrdostí.zovou sluhy, kdož všu
de jinde pokládáni jsou za velmožné
pány. U nás neslyšíme titulů „Vaše
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Prevoschoditelstvo”, nebo „Vaše Blahorodí” — za to však můžeme se přesvědčiti o každých volbách, jak bohatý
jsou naše Státy, naše okresy i vísky na
nezištné, obětavé muže, kteří neznají
větší slasti, než sloužit své širší nebo
užší vlasti, sloužit zájmům všech přes
jedenadvacet let starých sourodáků a
míti v bdění i spaní na mysli jenom bla
ho veřejnosti. Šťastná země, kde rostou
tak výtečné karaktery, blahoslavený ná
rod, který vydává ze sebe syny tak zna
menité !
Laskavý čtenář, který třebas náhodou
sám někdy doufal, že bude se moci tím
spůsobem obětovat za své bližní, namít
ne mi tu snad, že není ochota těchto
sluhů národa vždycky tak zcela nezišt
ná, jak bych já se ji snažil vylíčiti, baže
bývá velmi často spíše rouškou dychti
vé lakoty a touhy po dobře placeném
povalečství — ale na podobnou námit
ku já jsem dobře připraven a ozbrojen.
Dejme tomu, že má laskavý čtenář
docela pravdu — jsem tak snáŠelivý, že
možnost toho připustím — měl by šle
chetný čtenář to svědomí, aby požado
val od někoho sebe menší službičky do
cela zadarmo? Mohl by to přenést přes
srdce, aby se někdo za něho plahočil,
za něho myslil a šedivěl bez.nejmenší
naděje, že bude krásná jeho snaha a ob
čanská ctnost uznána a oceněna, že do
stane se mu za ni alespoň částečného
vděku? Jsem skálopevně přesvědčen,
že můj šlechetný čtenář nemá tak za
tvrzelé srdce a tak zamlklé svědomí,
aby mu již při pouhém pomyšlení nápo
dobný nevděk slzy do cituplných očí
nevstoupily ! Ne, nikoliv ! „Hoden jiest
dělník své mzdy,” praví „Písmo” a pro
to platí náš zbožný národ své úřadníky
výborně — tak skvěle, že jsou z velmi
mnohých po několika málo letech svě
domité služby buď boháči, nebo zlodě
jové. Prosím citlivého čtenáře, aby se
neotřásal ošklivostí: V zemi, kde jest
chudoba vždycky hanbou a někdy zlo
činem, svědomitému sluhovi svého lidu
třetí cesta nezbývá . . .
Ale přece ! Na jeden druh velice za
sloužilých a nad všecko pomyšlení
ochotných sluhů veřejnosti byl bych do

čista zapomněl. A přece je to druh mezi
veřejnými lidmi aspoň tak pozoruhod
ný jako mořský koníček mezi rybami —
druh docela zvláštní, bezpříkladně originelní, pravé unikum !
Dovol, laskavý čtenáři, abych se tě
zdvořile optal: Viděl jsi někdy českoamerické noviny ? Ty ohromné plochy
písmenkami různé velikosti a všelijaké
ho tvaru pokaňhaného papíru? Viděl?
Dobrá! Nuže, když jsi tak, milý čtená
ři, nakvap očima hltal tu nepřehlednou
řadu zpráv ze všech končin světa, od
Kamčatky až k zálivu Hudsonovu, od
Špicberku až k úžině Magellanově, —
jestli pak ti někdy vstoupila myšlénka
do hlavy, co to je asi za výborné lidi,
kteří tě v zimě v letě, za každého poča
sí a za každé temperatury tak· ochotně
zásobují potravou duševní, ukájejí tvou
zvědavost a vědychtivost, a zachce-li se
ti, podají ti obšírnou zprávu i o tako
vých věcech, jež oko lidské nevidělo
a ucho smrtelné neslyšelo ?
Česko-američtí novináři, dobrý můj
čtenáři, jsou ty jediné bytosti lidské,
které v tom dnešním lakotném, jenom
peněz a zase peněz žádostivém světě
zachovali starodávnou nezištnost, obě
tavost a sebezapření, které se neleká
žádných obětí. Oni jsou jako druhdy
starořímský rek Mucius Scaevola od
hodláni nasaditi nejen ruku, nýbrž ce
lou svou existenci, jenom aby dokázali
tobě a zároveň celému světu, že nevy
mizela z tohoto slzavého údolí docela
ryzost karakteŕu a nadšení pro ideály.
Sokolské heslo „Ni zisk ni slávu !”
nedochází svého potvrzení na bradlech,
ani na hrazdě, nýbrž u skromných stol
ků našich praskromných žurnalistů. Po
dívej se na některého z nich, trpělivý
můj čtenáři, podívej se nejen na jeho
tvář, nýbrž také na jeho kapsu a budeš
zcela jistě naplněn úžasem.
„Jakže !” — zvoláš — „Deset let že
už vstává ten sluha svého lidu s kuro
pěním a švihá bez ustání pérem po pa
prře až do večerního soumraku — a ne
ní dosud trojnásobným domácím pá
nem ? Jak nesmírně dlouhou pouť vy
koná péro jeho za den, za týden, za rol·
— kolik mil urazilo za deset let ? —

a ještě mu nekyne zasloužený odpoči
nek v některém národním muzeu, kde
bylo by vystaveno na odiv mládeži jako
vzácný svědek nekrvavého kulturního
boje, před nímž musí se studem zardíti
Maximova dynamitová děla, White
headova torpéda, všecky pekelné stroje
a nejnovější vynálezy,, vědy” válečné?”
Ba nikoliv, útlocitný můj čtenáři, —
česko-americký žurnalista nezná odpo
činku a pero jeho teprv ne! Oba jsou
začarováni: jeden musí sedět a druhý
běžet — kdyby mohli občas úkol svůj
vyměnit, snad šlo by jim to k duhu.
„We never sleep !” —toto pinkertonské heslo mohl by každý česko-americký
list postaviti směle pod své ohlavení.
Nikdy spát, vždycky bdít a psát letopi
sy toho našeho národního ruchu, který
vyniká takovou strakatinou všelijakých
kalikových, čepečkových, zástěrkových,
perličkových, mašličkových, kytičko
vých a snad i spodničkových plesů, že
musí Člověk výborně ovládat bohatství
českého jazyka, aby namákl vždycky
pro každý ten bál vhodné pochvalné
slovo. Však na tom není dosti: Kdyby
zůstávali naši vlastenci při plesích a vě
nečkách ! Ale to oni si vymyslili ještě
koncerty, divadla, dýchánky a pikniky,
všelijaké výstavy a závody, ba dokonce
i veřejné zkoušky žáků soukromých

škol — Mon Dieu ! — odpustíte, že za
čínám mluvit francouzský ! — to aby
byl člověk hotovým čarodějem: pořád
jen chválit a nikdy se neušklíbnout, ni
kdy nešlehnout žahavkou satiry — oh,
to je umění! A kdo tomu nevěří, pro
sím, ať to zkusí! Je to také zvláštní
přírodní úkaz: Žádný česko-americký
žurnalista nedočkal se doposud toho zadostučinění, aby umřel s pérem v ruce.
Však já nezoufám ! Snad potrefí přece
dnes nebo zítra někoho z nás ten závi
dění hodný osud. To víte: voják na bo
jišti a novinář nad pokafihaným archem
papíru ! Prosím tedy: Kdo z nás první
zavře oči, nechť odkáže své ubohé tělo
pitevně. Ať probádají jeho ledví i lebku!
Jsem přesvědčen, že bude znít nález
poroty učených lékařů (prosím jen, aby
to nebyli čeští doktoři !): „Zemřel ná
sledkem potlačování vlastního úsudku
zdřevnatěním blan mozečných.”
Však přes to vše, soucitný čtenáři, ne
plač nad naším osudem. Po všech kru
tých bědách zbývá nám vždycky ještě
„duch svátý utěšitel” — neocenitelné
nůžky. A těmi my výborně vládneme:
Co na jedné straně přidáme, to na dru
hé ustřihneme a tak zůstáváme vždycky
v rovnováze. Všecko k větší cti a slávě
jména českého ! —
B. Bittner.

Kdjž óe člověk ožení.
Monolog.

y^dálo se mi právě, že prodělávám zno haje bezděky po pušce. Mžikem byl jsem
na nohou, mžikem svírala ruka křečo
vu okkupaci Hercegoviny . . .,
’
Po dlouhém, namáhavém pochodě vitě smrtonosnou, k výstřelu připrave
> a po chudičké večeři, jež nechce být pro nou zbraň — ničeho kolem sebe nevi
pochopitelnou skromnost svou ani jme- dím, slyším jenom, jak mi srdce náhlým
’
novana, usnul jsem, schoulen v zablá rozčilením buší a------cený plášť, při zimomřivém ohni. Na
Sper to ďas ! Vždyť sedím na pelesti
jednou vyburcovalo mne ze sna divoké své vlastní postele, ve svém vlastním
virem bubnů. „To je patrně poplach — bytu v městě zahrad, č. 1999 Porkopolis
tábor přepaden povstalci,” pomyslil avenue, a to víření bubnů nápodobil tak
jsem si, sbíraje se rychle ze země a sá znamenitě můj osvědčený budíček kta.
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rý ukazuje právě'osmou hodinu ranní,
dne 15. května léta spásy 1892. Jak se
může člověk mýlit — zvláště ve spaní !
- - A teď — Co to bylo ? Vzdech ? ! —
Klamou mne smysly ? — A teď druhý !
Což nejsem sám? Sílím snad? . . .
Ha ! Toť skutečné mámení pekel !.
Zde v pravo čouhá zpod pokrývky něco
jako dlouhá černákadeř------ Stichni,ty
srdce mé, zpateronásob se, ó jemnosti
sluchu mého!, .y. Skutečně, pod tou

pokrývkou dýcha ještě jedna lidská by
tost — a hle ! zde rýsuje se vlna ňa
der . . . Ó nebesa, — vždyť já jsem od
včerejška že— stydím se to vyslovit —
jsem — ženat ! . . .
Oh, to je pro mne hrozné pokoření !
Kolikrát jsem přísahal v kruhu stejně
rekovných přátel, že pevným a svátým
jest můj úmysl, zůstati svobodným mu
žem v svobodné zemi; že za nic ne
vzdám se této rajské volnosti, za žádný
poklad tohoto světa, za žádný půvab
lidské bytosti, byť byla krásná jako
hvězda červencové noci a čistá, jako
v prsou nebetyčné skály stuhlý křišťál
— a já tu svátou přísahu hanebně zru
šil ! Sklamal jsem sebe, sklamal jsem
přátele a celý širý svět — za jedno slad
ké slovo z růžových rtíků, které padlo
v mou duši v okamžiku, kdy věrný
strážce rozum, přemožen dlouholetým
bděním, prosil o minutku odpočinku !
Zrušil jsem přísahu
trest přišel v zá
pětí! Nereptám—vždyť
zasloužil jsemsi ho pl
nou měrou a vím, že
musím trpčti ! Žena
vložila patu svou na
hlavu mou a jenom
smrt může mne zba
vit otroctví —jiné spásy
není! A kdyby bylo ji
né cesty k ní, já bych se

na ni neodvážil. Zženštil jsem, zbaběl
jsem------- Ty víš. ó Jbpže Mahomedův,
proč na nás ten kříž sesýláš ! . . . Je to
osud — nic než osud, jemuž dříve či’
později propadne každý z nás a kdo ne
najde si v čas svou Fatimu, na toho po
věsí se zcela jistě jiná huriska, trpčí
než jádro hořkých mandlí, a jméno její
jest — Podagra !
Alláh kérim ! A budiž jméno jeho po
chváleno, že ze dvojího neštěstí hodil
mi na krk to menší! Vždyť, bude-li ·
v tom jeho svátá vůle, tohle břímě snad
lehko unesu. Hádám mu tak sto třicet
liber nanejvýš — a nastane-li někdy
bouřka, a talíře budou lítat na hlavu
mou — vždyť sralo už se to hodnějším
·
*
lidem — a proč bych medle byl jmín '
filosofem, kdybych nedovedl’sklonit šiji
a zvolati v pokoře: „Bij ještě, bij víc !
— vždyť býval jsem velkým hříšníkem
před hospodinem !”
.
'
Pst ! Tiše ! —■ Pokrývka se pohnula
— teď zas ·— dlouhé, táhlé oddychnutí
jako po výtečném obědě — náhlé škub
nutí rukou, jako by chtěla odehnat do
těrnou mouchu — ještě jednou — po
krývka se svezla------- Hle, taková ala-!
bastrová ručka ! Mohli byste še zdržet,
abyste na ni rty své nepřitiskli ? — Ta
sněhobílá šije — ty broskvové tvářičky,,
do růžová se vyspjnkaly ! To hladké
čílko, tušové obočí,' tý hedbávné řasy
a ty sladké, snivé, laň
čí oči —----Ó otevřete se, vy
hvězdy mého žití!...
„Mužíčku^
<
v „Ženušiek” ”

------- Ahl<------Už se mně drží zas
jako klíště I —
- B. Bittner.

NOVÝ ŽIVOT.
ľovídka. Anglicky napsal U tigli Conway,

Pro „Amerikán” přeloženo.

YLO to o jedenácté hodině ranní;
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jasný svit sluneční rozplýval se po
Russell Terrace, pronikal skrz zpola
zavřené žaluzie jednoho okna v čísle 8.
a ukazoval v šikmých pruzích světel
ných, jež tvořil, neobyčejné množství
tančících prášků.
’ Celý pokoj, do něhož světlo sluneční
takto vnikalo, měl vzhled pustý, nepo
řádný. Vše, co se v něm nalézalo, vydá
valo svědectví o pitce, kteráž zde odbý
vána: odporný zápach tabákový, jenž
komnatu naplňoval; otevřený hrací stůl
v jejím středu stojící; rozházené karty;
všude okolo rozestavené lahve; zbytky
doutníků a hromádky popele mezi skle
nicemi, některé z nich ještě obsahovaly
něco nápoje — to vše tu stálo a leželo
dosud netknuto, ačkoliv hráči již před
několika hodinami odešli. Nedbalost ta
mohla však snad býti omlouvána okol
ností, že se přece dosud někdo v kom
natě zdržoval.
Na pohovce ležel v pevný spánek po
hroužený mladý muž asi dvaceti čtyř
let, jenž vzdor hojné míře zevnějších
předností, jichž se mu dostalo a nepři
hlížeje ani k odpornému dojmu, půso
beném^ jeho večerním oblekem ve svět
le ranním, stejně spustle vyhlížel jako
komnata, v níž ležel. Světlý jeho vlas
byl rozcuchaný, š^ek nákrční v nepo

řádku a jedna z manšet, jež se daleko
na jeho ruce posunuly, ukazovala skvr
ny, spůsobené vínem. Avšak ani nepří
jemnost jeho okolí, ani dusný vzduch
nebyly s to, jej ze spánku vyrušiti; spal
jako člověk, jenž by sám snad nikdy neprocitnul.
Nyní otevřeny z ticha dveře; dovnitř
vešla mladá dívka; přehlédnuvši rychle
pokoj, sklonila se ke spícímu i pozoro
vala jej s jakousi směsicí hněvu i zá
rmutku.
Byla veliké postavy a krásná; hlava
její znamenitě jí seděla na ramenou;
rysy jejího obličeje byly pravidelný,
všechna její postavení, všechny-pohyby
její plny půvabu. Měla podlouhlé, bě
lostné, krásně utvořené ruce a něžnou,
jasnou pleť; vlas i obočí byly tmavý,
oči šedé a ačkoliv obličej její převážně
projevoval hrdost a odhodlanost, dovedl
zářiti něžností a laskavostí. To ukázalo
se nyní, zatím co nevole, s jakouž pohlí
žela na spícího, ’poznenáhlu byla za
tlačována výrazem, jenž měl povážlivou
podobnost s výrazem lásky.
„Ubohý hoch,” zašeptala pro sebe;
„což pak se nadobro přivede na mizinu?
Aneb snad bych jej mohla zachrániti,
kdybych se o to pokusila — kdybych
učinila, po čem srdce mé touží ? Zda-li
pak by se mně k vůli polepšil ?”
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Po několik minut zůstala v zamyšle
ní státi, pak, vlastně ani nevědouc co
činí, položila ruku svou na čelo mladé
ho muže. Toto dotknutí jej probudilo;
mnul si oči, silně jimi zamžhoural, polo
žil ruku na čelo a zdálo se, jakoby osle
pen se ohlížel po ztraceném svém vě
domí. Pojednou si byl vědom, že mladá
dívka naň pohlíží velkýma, zavlhlýma
svýma očima; vzpřímil se kvapně a líce
jeho ruměncem jen vzplály.
„Vy zde, Eleonoro,” pravil; „kde jest
váš bratr ?”
„Vyšel si někam. Uložil mi, abych
vám, až procitnete, nabídla čaje neb so
dovky — co byste si přál?”
Každá stopa něžnosti a měkkosti ny
ní vymizela z její bytosti. Přízvuk ne
vole v jejím hlase přiměl jej ku skloně
ní hlavy. „Musím napřed uvésti svůj
šat v pořádek,” odvětil on a rozpačitě
odkvapíl.
Ve věku, v jakémž on se nalézal, ze
vnějšek neprozrazuje ihned účinky ne
střídmosti. Ani Percy Damian nejevil
po svém návratu, když byl hlavu stude
nou vodou smáčel a šat svůj zaměnil,
žádnou známku svého nočního ludračení.
Mladá dívka očekávala jej v jiném
pokoji a nalila mu koflík čaje.
„Stydím se sám před sebou,” pravil.
„Nikoliv, vy se stydíte proto, že jsem
já vás viděla — to je vše !”
„Nuže ano, stydím se, poněvadž jste
mne viděla — a přece: co jest na tom
záleženo? Vám na mně tak jako tak ne
sejde,” pravil a nepovšimnuv si jejího
zvláštního, o zamyšlenosti svědčícího
pohledu, pokračoval po trpkém pousmá
ní se: „Jak málo vám mohu nabídnouti,
dobře vím — vím i, že celý můj život
jest pustý, ztracený. Nejbližší moji pří
buzní by mne více na ulici neoslovili —
sotva jim známo, zda jsem na živu, zda
mrtev — na každý spůsob jim na tom
nezáleží. Já v dnešní noci prohrál po
slední své peníze i jsem odkázán na to,
že mne váš bratr z milosrdenství proza
tím zde v domě ponechá. Ale vzdor to
mu všemu nemůže můj život v dvacá
tém čtvrtém roce postrádat! všech vy

hlídek — a také bych jich vskutku ne
postrádal, kdybyste mne jen milovala.”
„Vy jste hráč, pijan, nemáte vindry
svého jmění a přece žádáte, abych se za
vás provdala?” odvětila Eleonora klidně.
„Ano, to činím — a stále to budu činiti, neboť vám k vůli započal bych ži
vot nový — pracoval bych pro vás jako
otrok. Marně však plýtvám svými pros
bami. Vaše odpověď bude vždycky stej
nou !”
Přistoupil k oknu. Ačkoliv dle vlast
ního svého výroku byl málo lepším než
tulákem, vyhlížel velmi hezky, velmi
vznešeně — ovšem také velmi se styděl
a byl sklíčený a když nyní k mladé dív
ce zády se obrátil, oči její, za ním zírájíce, neskrytě tlumočily, co pociťovala.
Po chvíli vstala, přikročila kněmu a po
loživši mu ruku na rámě, tázala se:
„Co byste mně k vůli učinil?”
On se obrátil k ní i pohlížel na ni
s radostným údivem, zatím co dívka
kvapně pokračovala:
„Dovolil byste mi opravdu, abych vás
zachránila? Odhodlal byste se opustit
Anglii, prchnouti před veškerým jejím
pokušením a započíti v Americe nebo
Austrálii nový život ?”
„S tebou ?” tázal se nedůvěřivě.
Její líce plály, ale odhodlaně odpově
děla: „Se mnou — chcete-li mne ze
zdejšího mého okolí odvésti.”
„Ty mne miluješ,” zvolal a strhl ji ve
svou náručí.
·
„Ano, já tě miluji — já tě vždycky
milovala!”
Kostky byly vrženy — slovo, kteréž
ji vázalo, pronešeno. Vložila štěstí své
budoucnosti v ruku tohoto muže, ačko
liv dobře si byla vědoma nebezpečí -své
ho rozhodnutí. Eleonora Fordova byla
ženou, nebyla však bloudem; mladou
dívkou, nikoliv však stvořením s vrat
kým srdcem. Milovala Damiana plnou
žhavostí silné své bytosti a přece jen ne
dala se při svém rozhodování pohnouti
pouze svou náruživostí, nýbrž také tím,
že si namlouvala, že se zafl musí provdati, by jej zachránila. Zatím co všichni
ostatní v něm spatřovali ztraceného člo
věka, poznala ona, že není úplně zka
ženým, Všemi jehoWadami a slabostmi

.

(

*
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stále ještě prokmitával zbytek původně
šlechetného nadání, jež v budoucnosti
zase nadvlády nabýti a jej znovu fla do
brou cestu zavěsti mohlo. Nebýti této
možnosti, mladá dívka by jej nebyla
milovala. Takto ale nabyla zmužilosti,
aby se mu mohla oddati, aby profi vy
hledávala nové okolí a nové úkoly a dů
věřovala V lásku, již pro ni, jak pevně
byla přesvědčena, choval.
Byla velmi vážnou, co ovšem tom je
ště jednou uvažovala a její zdrželivé
chování nalézalo se v příkrém odporu
k jeho vášnivému zanícení, když chá
pal, že jest milován. Ona však ztrpěla
jeho polibky, ano je
i opětovala, seděla ti
cha ve štěstí svém po
jeho boku a naslou
chala jeho slibům, že
se polepší a jeho líto
stivému sebe sama
obvinování, jež bylo
promíšeno hlasitými
výbuchy radosti.
„Půjdu k mému bra
tru,” pravil mladý
muž. „Jest sice ne
smírně ctnostným a
považuje mne od del
ší doby za ztraceného
člověka; já však se
mu pokořím; pak se
jistě dápohnouti k to
mu, aby mi poskytnul
několik set liber Ster
lingů. Možná také, že
Anthony F.
nii peníze dá velmi
rád, aby mne dostal
z
Avšak Eleonora považovala
to za nevhodné, aby se pokořoval za
tím účelem, aby peněz obdržel od
bratra.
„Nikoliv, toho neučiníš,” pravila.
„Mám vlastní jmění asi tisíc liber obná
šející; pro počátek jest toho dosti.”
Na tom setrvala s celou rozhodností
svou a vynutila mimo to na mladém
. muži slib, že navštíví bratra teprve po
.^vykonaném jejich sňatku. Dle všeho
zdání chtěla samojediná spůsobiti za
chránění Damiana. Pokud se týkalo
sňatku, mohl se odbjbzati kdykoliv pn

sám si přál; neboť jako pravá žena byla
Eleonora odhodlána, co podávala, dáti
bez obmezení a bez váhání ! MČl-li
sňatek býti cestou k jeho zachránění,
bylo lépe, aby cesta ta raději dříve byla
nastoupena.
Déle jedné hodiny seděli hovoříce
a plány činíce, podle sebe; potom byla
Eleonora odvolána domácími povinnost
mi i zanechala Damiana, aby si sám bu
doval vzdušné zámky a o velkém svém
štěstí přemýšlel.
Celkem vzato, věděl jen velmi málo
o milované dívce, neboť ještě před ně
kolika měsíci byli si úplně cizí. Tehdy
setkal se jednou neb
dvakráte s jejím bra
trem u hracího stolu
a poznenáhlu přišel
v důvěrnější s ním
styk -— v poměr to,
jenž měl Damianovi
při jiti velmi draho.
Robert Ford přinále
žel k oné polovině
člověčenstva, o jejíž
prostředcích existenč
ních druhá polovina
nikdy nenabude sebe
menšího ponětí. Damian byl úplně v prá
vu, považoval-b své
ho nového známého
za dobrodruha; vzdor
tomu přece jen, když
byl dříve dvě neb tři
pozvání zamítnul, po
Seeberger.
sléze se dal pohnouti
k tomu, že u něho po
obědval a s ním pak si zahrál. Ford,
jenž neměl žádný stálý domov, najmul
nábytkem opatřený byt v St. Johns
Wood a po první návštěvě, již u něho
Damian vykonal, následovalo mnoho
dalších. Mladý muž spatřil Eleonoru
a brzy vábila jej do domu bratrova ona
stejně mocně, jako karty, jež mu přišly
tak draho.
Ačkoliv Damian povahou svou se klo
nil k nedůvěřivosti, nenapadlo mu, že
by Ford mohl chovati přání pracovati
k tomu, aby vněm vznítil lásku ku Ele
onoře. Ačkoliv jeho hostitel byl pouhým
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dobrodruhem, takové spojení by mu
přece jen nebylo přineslo sebe menšího
prospěchu. Damian sice dosud ze zdvo
řilosti oslovován jako „ctihodný Percy
Damian”,. avšak poslední halíř jeho
jmění byl již dávno ten tam. Po něja
kou dobu přátelé platili jeho dluhy, ko
nečně však se nevděčného toho úkolu
nabažili, odňali mu pomocnou ruku,
a tak viděl se, dle vlastního posudku na
nejlepší cestě k tomu, státi se buď posluhou u kulečníku aneb drožkářem.
Před nějakým časem vzdal se svého
bytu, prodal co vůbec mohl pohřešovati a odebral se na pevninu evrop
skou. Poněvadž však nyní měl zase pe
něz v kapse, vykonával naň Londýn ne
odolatelnou přitažlivost. Vrátil se, se
známil se s Robertem Fordem a na
domluvu tohoto pána prozatím ubytoval
se v Russell Terrace. Jeho šatstvo a ně
co šperků --- to bylo vše, co mladý muž
dnes ještě mohl zváti svým majetkem,
když hra v karty v předcházející večer
kapsy jeho nadobro vyprázdnila. A na
tom nebylo dosti --- zůstal svému ho
stiteli ještě značnou částku dlužen.
Již několikrát od té chvíle, kdy se se
tkal s Eleonorou Fordovou, zapřísahal
ji, aby se stala jeho ženou, ona však jej
s největší rozhodností odmítla. Včera
zase k tomu se vrátil a jako při dřívěj
ších příležitostech dodal, že pouze její
láska jest s to jej zachrániti a to také
bylo pevným jeho přesvědčením. Svého
počátečního podezření, že Ford používá
krásy a roztomilosti své sestry, aby lá
kal ptáčky do svých sítí, jednou navždy
se zhostil. Vždyť jej sama Eleonora va
rovala před jejím bratrem, naléhavě jej
prosila, aby se vyhnul všeho styku
s ním, mluvila pak s vážnou nevolíc je
. ho vlastních slabostech a vadách, sna
žila se vzbuditi v něm vše, co v něm
bylo lepšího, ano, dovolávala se i jeho
rodinné hrdosti. Jeho odpověď zněla
vždycky stejně: „Miluj mne a budu se
moci státi v každém ohledu jiným mu
žem --- jinak ne !” A nyní, kdy se již
vzdal veškeré naděje a nadarmo se brá
nil onomu pocitu bezuzdnosti, kteráž
muže nabádá k tomu, aby si vehnal kuli
do hlavy --- nyní přichází k němu a vy

jevuje mu, že jej miluje, že jej vždycky
milovala.
Bez odkladu chtěl se dáti s ní oddati; s jakousi stísněností však přece si
kladl otázku, co by lord Kelston, vážný,
počestný, velmi hrdý mladý šlechtic
řekl, kdyby se dozvěděl, že jeho bratr
chce pojmouti za ženu jistou slečnu
Fordovu, jejíž jméno není zaznamenáno
v rejstříku šlechtickém. Vzdor tomu
doufal, že Kelston bude ochoten dáti
mu několik set liber sterlingů na zahá
jení nového života, tak aby skrovné
věno Eleonory mohlo zůstati netknuto.
Vstoupení Roberta Forda, velkého,
štíhlého, asi třicetiletého muže s blédým obličejem a malýma očima, jehož
bytost, jakmile jen chtěl vzdor jehp
schytralému vzezření, něco nepříjemné
ho do sebe měla, učinilo Damianovu
přemýšlení přítrž. Ford kvapně vešel «
do pokoje a podával svému hosti ruku.
„Dobré jitro, starý brachu 1”- pravil.
„Již zase dobře? Zdálo se.mi, že nejlé
pe udělám, zanechám-li vás o samotě,
když jste na bojišti sklesnul.”
*
„Děkuji pěkně !” odvětil Damian
zkrátka.
.
„Byla to pro vás zlá noc — to i$dapi- · *
sko, ten Talbot vždycky jen vyhrává.”'
:
„Mnobo-li jsem vám dlužen ?” tázal
se Damian.
„Sedmdesát pět liber. Chcete mi snad
dáti poukázku ?”
Damian odpověděl, že by tak rád
učinil, kdyby jen směl s větší jistotou
doufati v možnost bankéřovy ochoty ji
přijmouti a vyplatí.”
„V to ovšem nelze doufati,” sjflál se
Ford dobromyslně. Nu, vždyť já pouze
žertoval, neboť dobře vím, že pro tu
chvíli vězíte v úzkých. U mně podivu
hodným spůsobem právě panuje příboj
i mohu vám tudíž sto liber zapůjčiti.
Můžete mi na obnos vystaviti úpis.”
Za slov těch vyňal z kapsy několik ,
bankovek a položil je před svého hosta.
Damian chvíli váhal. Fordova štědrost
jej překvapovala; pak ale vzal bankov
ky. Musel si někde hotových peněz opa- třiti i pomyslil si, že bude moci půjčku ‘
tu splatit z obnosí, kterýž, jak pevně
byl přesvědčen, od svého bratra dostane.
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„Kde jest Eleonora?” tázal se Ford;
musím s ňí mluviti.”
.
„Myslím, že se odebrala nahoru.”
„Já s'e po ní podívám. Jest toto dneš
ní časopis? Jestli ho nepotřebujete,
t
vezmu ho s sebou.”
„Od jednoho čtvrtletí nečtu v časopi.
šech nic jiného, než zprávy o sportu,”
odpověděl Damian a jeho přítel odešel
s nerozevřeným ještě číslem časopisu
„Standard”.
Po několika minutách Ford se na
vrátil. Obličej jeho celý se usmíval. „To
jest dobrá zpráva !” zvolal; „nic by mne
nebylo mohlo více potěšiti — přeji
vám oběma štěstí!”
■*
’ Vzdor svému vzne
šenému jménu byl
* „ctihodný” Percy Da·*
mian ovládán poci. tem, že není žádnou
* zvláštní partií i bylo
mu, jakoby z něho by
lo spadlo těžké břee meno, že bratr Eleo
nory o věci té tak
příznivě soudí.
„Přijměte můj dík!”
, pravil. „Povedu v bu*· doucnosti lepší život
než dosud 1”
•
„Jsem’o tom pře~ , svědčen a dokazuji
vám mou důvěru tím,
že vám svěřuji mou
sestru. Jak mně pra*vila, chcete neprodle
L. J.
ně sňatek slaviti.”
„Poněvadž ona jest
4 ochotna vžiti si mne chudého a bez vy
hlídek do budoucnosti, jakým jsem; ne
vím, na co bychom vlastně měli čekati.
' Ach, Forde, jak pošetilým jsem to byl
bloudem !”
„Však vy ?ase všechno napravíte, až
budete ženat. Eleonora má něco peněz,
* . jak vám známo. Můžete tudíž buď provésti zamýšlené vystěhování, aneb v
Monaku o štěstí své se pokusiti. Já
· bych skoro věřil tomu, ‘že učiníte po
* slednější.”
1 V nynější své lítostivé náladě byl si
, · Paniian svých vad a křehkostí dobře

vědom i bylo mu divno, že Ford štěstí
sestřino beze všech rozpaků svěřoval
rukoum tak nejistým, jako byly jeho
vlastní. Nedůvěřivě tázal se: „Proč tak
máte na spěch, abyste se zbavil sestry
své ?”
„Poněvadž jsem nepokojným, nestá
lým duchem a za břemeno považuji, že
musím opatřovati sestře své domov; to
jest má příčina,” odvětil Ford. „Nyní
však si promluvme o vašem sňatku, —
kdy si přejete, aby byl odbýván?”
„Smluvím se o tom s Eleonorou,” pra
vil Damian stále ještě chladně.
„Dobře ! Poněvadž ale sotva asi za
mýšlíte dělati nějaké
zvláštní okolky, my
slím, že byste se měli
dáti raději čím dříve
tím lépe oddati. Zí
tra, chcete-li, já sám
proti tomu nemám
žádných námitek.”
V tu chvíli přišila
Eleonora a Ford ne
chal milence o samo
tě. Damian sdělil mla
dé dívce, že bratr její
navrhoval, aby sňa
tek uzavřeli v druhý
den a ona nečinila
proti tomu žádných
námitek. Byla spoko
jena s tím, aby nový
život započali co nej
dříve.
Tak se tedy do
Gage.
hodli, že sňatek svůj
budou slaviti ve čtvr
tek, že ztráví několik tichých dnů v ně
kterých mořských lázních a pak navrátí
se do Londýna, aby vykonali své pří
pravy k vystěhování se do ciziny.
Mladý muž byl dosti rozumným, že
nedůvěřoval své vlastní slabosti. Díky
laskavosti Roberta Forda, měl nyní
kapsu plnou peněz a věděl příliš dobře,
že kdyby se dal kteroukpliv z obvyk
lých svých cest, prsty by jej svrběly
a že by musil zkusiti štěstí svého u ze
leného stolku. Nepřihlížeje ani k oprav
dovému jeho předsevzetí, že by opět
ným poklesnutím v staré své chyby zni
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čil svou naději na získání Eleonory
a proto se jako muž opatrný vyhnul ce
stám, po nichž by mohl přijíti v poku
šení. Když byly nutné formality pro na
stávající sňatek odbyty, sotva ještě že
vyšel z domu; použil větší část svého
času k tomu, že se probíral v různých
knihách, pojednávajících o koloniích
a cítil se, jelikož Eleonora po celý den
na blízku mu dlela, velmi šťastným —
šťastnějším, — jak si sám doznával —
než vlastně zasluhoval.
Ve čtvrtek ráno byli spolu oddáni.
Snoubenci, duchovní se svým assisten
tem a Robert Ford byli jedinými pří
tomnými. Z chrámu odjeli na nádraží
paddingtonské, neboť si předsevzali, že
krátké své líbánky ztráví v Cliftonu.
Ford, usmívaje se, se s nimi rozloučil.
„Budeš přece snad v Londýně, až se
navrátíme ?” tázala se Eleonora.
„Nemohu to říci ! Odeberu se nyní
na pevninu.”
„Přece však snad tě'uvidíme, prve
než odplujeme? Nezapomínej, že to
možná bude rozloučení na vždy.”
On se dal do smíchu. j,Ó, však my se
na každý spůsob ještě uvidíme,” pravil. .
„Nemohu nijak uvěřiti tomu, že poje
dete k našim protichůdcům.”
Damian cítil se touto poznámkou
uraženým, neboť zdálo se mu, že jest ní
vyslovena pochybnost o upřímnosti je
ho dobrých záměrů.
Šťastní manželé ovšem jeli po dráze
první třídou. Eleonora sice nad tím
vrtěla hlavou a mínila, že mohli jeti
zcela dobře druhou třídou, ale vzdor to
mu zůstalo při třídě první a úplatný
konduktér vyvěsil na okno jejich oddě
lení železničního vozu tabulku s nápi
sem: „Vyhraženo”. Pro případ, že by se
jim nedostávalo zábavy, koupil ženich
několik obrázkových časopisů i h-odil
je na sedadlo; oba naši novomanželé
měli si však tolik co povídati, že Da
mian teprve pak když minuli již stanici
Bath, k tomu se dostal, že mohl prohlížeti „London Illustrated News”.
Pl^a hrdé něžnosti pozorovala Eleo
nora manžela, zatím co on nedbale pře
vracel listy časopisu. Vzezřením svým
byl mužem, na nějž každá žena mohla

býti hrda, neboť pustý jeho život neza
nechal ještě žádných stop na jeho zje
vu. A ku všemu vyhlížel nyní svěžím
a štěstím jen jen zářil. Eleonora pozo- ‘
rovala jej s klidnou blažeností, slibovála sobě samé, že mu bude dobrou, věr
nou manželkou a oddávala se naději, že
za to bude odměněna tím, že on povede
život stejně užitečný jako šťastný. Dra
hý Percy — jak vroucně jej milovala
a jak krásně nyní vyhlížel!
Pojednou proměnila se celá jeho by
tost; obličej jeho zsinal, pak se polil
nachem, a obočí jeho zasmušile se stá
hlo. Upustil noviny na zem a zíral pro
nikavě na překvapenou svou mladou
ženu.
„A tys to po celou tu dobu věděla !”
pravil s ostrým, trpkým přízvukem.
„Percy, co jest ti ? Co že jsem vědě
la?”
w
„Toto!”
.
♦
Zvednul zase časopis a přistrčiv ho
k ní, ukazoval jí na zvláštní odstavec. "
Pod ohlavením „Úmrtí” nalezl Zprávu
o nedávném úmrtí lorda Kelstona a té
hož jediného syna. Pokud ve zmatení
svém mohla pochopiti, co právě čtla,
zemřeli oba difterií dvacet čtyři hodiny
přede dnem, v kterýž vyznala Damianovi lásku svou. Zpráva končila po
známkou, že dosavadní „ctihodný” Per- 1
cy Damian jest jediným dědicem.
Ačkoliv Eleonora chápala, že budouc
nost jejího manžela doznala velké změ
ny, přece jen nebyla s to, vysvětliti si
tuto podivnou proměnu v jeho jednání.
Zdáloť se jí, jako by Se, když od časo
pisu k němu vzhlédtfhla, zcela jiným
člověkem byl stal. Oči jeho prozrazo
valy hněv, nevoli, nedůvěru a ani pa
mátku po lásce,
„Tys o tom věděla a tvůj bratr o tom
věděl,” pravil. „Nyní vím, proč mi Ro
bert Ford peněz půjčil a .proč učinil
vše možné, aby náš sňatek urychlil.
A proto jsi také ty po několikerém mne
odmítnutí z čista jasna poznala, že mne
miluješ a vyjevila’s mi to právě, Jídyž
jsem procitnul z mé opilosti. ”
”
Eleonora na smrt zbledla, chápajíc
dosah jeho slov. Nahlížela, že manžel
její jest oprávněn k domněnce, že bratr
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její měl vědomost o tom, co se přiho
„Věříš tedy,” pokračovala Eleonora,
dilo, neboť si vzpomenula, s jakou ra „že jsem ti vyznala lásku svou, poně
dostí vyslechnul zprávu o jejím náhlém vadž jsem věděla, že’s bohat a lord?
se zaslíbení a jak nabádal ku přispíšení Věříš, že jsem se s bratrem mým do
r si se sňatkem. Bylo patrno, že Robert hodla, abychom ti zprávu tu zatajili;
Ford v nehodné obavě, že by přání věříš, že jsem se obávala — což se nyní
a tužby mladého muže s proměnou jeho pohříchu osvědčuje býti pravdou — že
hmotných poměrů mohly rovněž do- bys se mne odřekl, kdyby se poměry tvé
znati změny, smrt lorda Kelstona Da- jinak utvářely ? Ty, můj manžel, můžeš
mianovi zatajil a pro tento hanebný něčemu podobnému věřiti ?”
On stále ještě mlčel. Vlak uháněl dá
podvod byla od svého právě získaného
manžela — od muže, pro nějž byla le. Eleonora tu seděla a ostře mu v obli
ochotna všeho se odvážiti a jejž nade čej hledíc, vyčkávala jeho odpovědi.
vše milovala — obviňována, že jej pod Mladému muži šla hlava kolem. Jeho
vedla ! On pokládal za možno, že brala bratr a syn bratrův byli mrtvi — on
účasť v lstivém zá
sám byl nyní lordem
Kelstonem ! Co měl
měru bratrově, aby si
počíti ? Nejlépe bylo
vdavky zabezpečila 1
by, kdyby z nej bližší
Jaký div, že pozná
stanice telegrafoval
vajíc tuto pravdu, na
* okamžik obličej rukaprávnímu zástupci
* ma si zastřela! Jaký
bratrovu. Pak musel
div, že počala pochy
se do Londýna navrátiti a co nejdříve
bovat! o jeho lásce,
když z ukrutné jeho
do Kelston Parku se
obžaloby musela vy
odebrati.
čisti, že by v tuto hoOstatně musíme doznati, že Kelston byl
dinu nebyl jejím man** želepi, kdyby byl měl
truchlozvěstí srdečně
dojat. Ačkoliv nebyl
vědomosti o tom, co
s bratrem svým v do
se stalo! Tato po
chybnost bolestně se
bré shodě a po léta
dotýkala její duše, ny
s ním se nestýkal,
ní však pozvedla zra
přece jen jej miloval.
Ubohý muž ! Že také
ků svých a pohlížela
musel
tak bídně zemu tak pevně i hrdě
Benjamin Butterworth.
do jeho hněvivých
mříti, aby udělal mí
očí, že se musel odsto takovému ničevrátiti. „Pověz mi,” počala tichým hla movi, jakým byl on, Percy Damian !
Nejbolestnější však při všem byla my
sem, „zda-li by se tvá přání, tvé záměry
byly změnily, kdybys byl zprávu tu za šlénka, že jej nemiluje žena, kteráž od
včas zvěděl ?”
povědi jeho vyčkávajíc, ztrnule naproti
Nedal jí žádné odpovědi. Možná, že němu seděla. Nedůvěřivá jeho povaha
si ubližoval tímto svým mlčením; byl si nepřipouštěla, aby věřil v její nevinu.
však vědom, že kdyby byl mel jistotu, Nejrozmanitější okolnosti poukazovaly
že vládne ročním důchodem dvanácti na to, že věděla o všem, co se sialo;
tisíc liber, se sňatkem svým nebyl by jedna po druhé vynořovaly se v jeho
mysli a odsuzovaly Eleonoru. Odhodla
tak pospíchal.
„Pověz mi,” počala ona znovu, „zdaž la se provdati se zaň teprve pak, když
bys se byl za těchto okolností ucházel jí bylo známo, že jí může nabídnouti
o ruku sestry muže, jakým jest Ford?” důstojenství a bohatství a rozhodně jej
„Uráží mne, že jsem byl takto pod zrazovala od jeho úmyslu, obrátiti se
veden,” odvětil s výrazem zasmušilosti. k bratrovi o pomoc! Průběhem času
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snad se mu podaří jí odpustiti; nyní
však nebyl s to tak učiniti a jako odpo
věď na pohled, jenž že naň dosud
upírá, živě pociťoval, zamručel opětně
před sebe:
„Uráží mne, že jsem byl takto pod
veden.”
Ona se lehce zachvěla. „Ty tomu te
dy věříš,” pravila, „věříš, že tě tvá žena
podvedla a obelstila? Budiž tedy !”
Po slovech těch se od něho odvrátila,
i pohlížela jako ve sny pohroužena
okénkem na luhy, jež se okolo vlaku
kmitaly. On na ni pohlížel, zdálo se
však, že si toho Eleonora nevšímá.
Vlak hnal se dále a dále a Percy znovu
a znovu pohlížel na mladou svou ženu.
Jak.jen mohla bytost s takovou tváří
býti schopna lsti? Srdce jeho měklo;
slova smíření drala se mu na rty; po
něvadž však v tu chvíli pronikavé za
hvízdnutí parostroje oznamovalo, že
vlak dojíždí do Bristolu, odložil zamý
šlené dorozumění se na dobu pozdější.
Vlak přijížděl k dlouhé, oživené plat
formě nádražní.

„Zde musíme vystoupiti,” pravil Per
cy; mlčky uposlechnula Eleonora jeho
vyzvání a když jí byl sdělil, že musí
ihned odeslati telegram, opustil na ně
kolik minut manželku svou. Navrátiv
se, marně se po ní ohlížel; na nádraží
nebylo po ní ani stopy. Odebral se
k vozu, kterýž právě opustili, snad se
tam Eleonora vrátila pro něco co zapo
menula — však ne ! Oddělení vozu, jež
zaujímali, bylo prázdno. Zatím co se
takto ohlížel, viděl okolo jedoucí vlak,
jehož cílem byl Londýn a u jednoho
okénka spatřil zsinalý, hrdý obličej a
dvé temně šedých očí, jež se po dlouhou
chvíli na něho upíraly a jak nyní dobře
chápal, na vždy se s ním loučily.
Tento jediný pohled jasně pověděl
lordu Kelstonovi, co byl učinil. Jeho
nehodná podezřívavost zapudila od ně
ho nejdokonalejší ženu. Eleonora od
jížděla, aby jí nikdy více nespatřil. Te
prve nyní, když přišel k rozumu, do
vedl pochopiti šlechetnou hrdost její
bytosti. Urazil, potupil ji i vznikla
v něm obava, že se raději uchýlí do nej

vzdálenějšího koutka světa, než aby se
navrátila k muži, jenž ji takto týral. Potřeboval-li ještě nějakého důkazu její
neviny — v tomto jejím útěku mu byl
podán. V bídné, zbabělé vypočítavosti
zatajil Eleonořin bratr nejen jemu, ale
i jí, co se bylo stalo. Kdyby lord Kelston byl měl v rukou svých švakra své
ho, byl by za jednání své pykal.
Jak ale mohl Percy chybu svou napraviti ? Pohlížení za ujíždějícím vlanemohlo mu přivésti ženu nazpět a stej
ně marný byly v tom ohledu výčitky,
jimiž sama sebe zahrnoval. Že se Eleo
nora nyní ubírala do Londýna, nepod
léhalo žádné pochybnosti, kam se ale
potom poděje? Vrátí se do Russel Ter
race? Zajisté že ne! Přáním jejím pa
trně bylo, přijíti mimo dosah všeho pá
trání. Bídný bloud ! Nyní, kdy ohavným
obviňováním milovanou ženu zapudil,
teprve nyní ji dovedl spr^vq^ pósuzovati.
’
; ·
Především jiným ji musel ná^fedovati
do Londýna. Jízdní řád mu ale. ukázal,
že po několik hodin nepojede tímto
směrem žádný vlak. Mohla tudíž na&ýti
velkého předskoku. Telegrafoval jí do
Swindonu v naději, že některý z ůřadníků telegram ponese z vozu do vozu
a adresátce ho doručí. Pojednou si
vzpomenul, že jsou vypravovány zvlášt
ní vlaky. Kdyby se pomocí zvláštního
vlaku dostal o dvě nebo tři hodiny ďříve do Londýna než by tam přibyl pří
štím pravidelným vlakem, byl úkol nalezenf manželky značně usnadněn. Ipro
případ, že se strachovala stíhání z jeho
strany, zajisté že účtovala s dobou, kte
ráž uplyne před příjezdem příštího pra
videlného vlaku, i dopřeje si JČasu, aby
se připravila na další útěk.
'
Měl dosti peněz ku zaplacení za
zvláštní vlak, i usmíval se trpce, když
platil bankovkami a při tom na změnu
svých poměrů pomyslil. Dnes ráno sot
va se pokládal za oprávněna, jeti první
třídou; nyní vracel se do Londýna ve
zvláštním vlaku. Chvěl se netrpělivostí,
než vůz a parostroj byly opatřeny, za
choval však tolik smyslů, že vyhledal
i svá zavazadla a naložiti je dal. Koneč-
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ně bylo vše připraveno a samotný lord dále,” pravil. „Trať jest zatarasena —
Kelston uháněl rychlým vlakem za svou rychlovlak potkalo neštěstí.”
•
mladou manželkou.
Lord Kelston zavrávoral nazpět.
Cestou měl o všeličems co rozvažo„Má manželka — má manželka nalé
váti, ale hlavním předmětem jeho my zá se na tom vlaku !” vyrazil ze sebe.
šlének zůstávala Eleonora. Podařilo-li „Rychle mne tam dopravte — zaplatím
se mu ji přistihnouti, doufal bezpečně, vám, mnoho-li chcete.”
že na ní prosbami smír vynutí; obával
Vstoupil zase do vozu a zakryl si ru
se jen, že by mohla opustit Anglii, prve kou oči. Tušil, co mu osud uchystal —
než se mu podaří stopu její vypátrati. viděl před sebou Eleonoru, zkrvavenou,
Peněz měla dosti v rukou, neboť státní zohavenou, mrtvou I
papíry, v nichž malé jmění její uloženo
Strojvedoucí a nádražní strážník vy
bylo, včera prodala a obnos takto str měnili spolu několik slov a pak se vlak
žený na výslovné jeho přání uložila na zvolna hnul. U nejbližšího strážního
své vlastní jméno v londýnské jedné domku zastaveno a podáno vysvětlení;
bance. Peníze ty mo
zase chvíli se jelo,
hla, jakmile tak učipotom ale nadobro
niti chtěla, do posled
zastaveno a lordu Kelstonovi sděleno, že
ního ■ haléře vyzvednouti a pak na útěk
se nalézá ve vzdále
gse dáti.
nosti již jen několika
Rychlovlak spěchal
set kroků od místa
dále, ale spěch nebyl
neštěstí.
dosti velkým pro ce
Vyskočil z vozu a
stujícího, jenž se na
spěchal po trati dále.
lézal v něm; zuřil pro
V malé vzdálenosti
každé, i nevyhnutelné
spatřil na trati hro
zdržení a když před
madu nakupených na
samou stanicí Swin
sebe vozů a uviděl
don nastala delší za
i parostroj, jenž jako
stávka, vystrčil hlavu
zraněný obr na straně,
z okénka, i tázal se
ležel.
hněvivě, co jest příči
„'Elenoro!” Má Ele
nou tohoto otálení.
onoro !” zasténal a
Dáno mu za odpo
hnal se dále, však ni
věď, že signály při
koliv již k místu ne
kázaly zastávku; do
štěstí. Viděl, jak po
Ť. W. Palmer.
kud signály nebudou
levé straně kráčí přes
změněny, že zvláštní
pole zvolna několik
vlak musí zůstati státi. Nahlížeje, že lidí, kteří na nosítkách na kvap zříze
proti tomu nelze ničeho namítati, sklesl ných nesou tělo nějaké ženy. Vzdor
lord Kelston nazpět na své sedadlo.
vzdálenosti poznal Percy zsinalý obli
Hned na to slyšel, jak muž nějaký, čej — jeho tušení jej nezklamalo ! Ele
. jenž kráčel podle trati, k strojvedoucí onora stala se jednou z obětí neštěstí!
* mu něco volal, i zdálo se mu, že za
Vzdor tomu kmitl se, zatím, co šíleně
slechnul slova: „Rychlovlak potkalo ne kvapil k mužům zvolna si vykračujícím,
* * štěstí.”
paprslek naděje jeho duší: Obličej EleZblednuv, vyskočil z vlaku a tázal se, onořin nebyl zakryt rouškou; kdyby by
co se přihodilo. S veškerou uctivostí, la mrtvou, jistě že by byli tvář její za
* jakou dlužno projevovat nájemci zvlášt střeli ! Spěchal dále, až doběhnul smut
ního vlaku, přistoupil k němu nádražní ného průvodu.
strážník.
„Zastavte !” volal na muže; „jest to
„Jest mi líto, pane, že se nesmí jeti má žena !”
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Nosiči se zastavili.
S výkřikem bolesti sklesnul Percy na
kolena. Eleonora zdála se býti mrtvou.
Krásny její obličej byl bílý co mramor,
oči zavřené, údy nehybné a ztuhlé. Při
tiskl rty na její ubledlá ústa a divoce se
rozhlížel okolo sebe.
„Řekněte mi, že není mrtva,” vyrazil
ze sebe a dodal pak srdcervoucím hla
sem: „Jsmeteprvod dneška rána svoji !”
Drsní ti muži soucitně naň shlíželi;
žena jedna, která se k průvodu přidru
žila, vzykala jako dítě a pán prostřed
ního věku položil lordu Kelstonovi ruku
na rameno, i řekl: „Mrtva není. Nepo
chybně že spůsobeno prudké ochrnutí
mozku. Více však v tu chvíli říci nelze.”
„Kam má býti dopravena?”
„Do malého hostince zde na blízku.
Musí jí býti dopřáno úplného klidu. Ku
předu, muži, — neste ji co nejopatrněji
můžete !”
Muži pronesli své břímě skrze ploto
vá dvířka na silnici; konečně dospěli do
hostince a nešťastná žena uložena na
lože. V stavu poloviční zmámenosti vy
slechnul lord Kelston zprávu o tom, jak
se neštěstí přihodilo.
Rychlovlak srazil se s vlakem ná
kladním; pět osob bylo okamžitě usnjjrceno, mnoho jiných více méně těžce
zraněno. Poslední živoucí bytostí, kte
ráž ve vlaku neštěstím postiženém byla
nalezena, byla Eleonora. Lékař, jenž se
nalézal mezi cestujícími, seznal, že bylo
možno život její zachrániti jen pak,
bude-li dopravena do nejbližšího domu.
Přestojí-li tuto dopravu a neutrpěla-li
žádných vnitřních pohrom, zbývalo je
ště něco naděje. Když lékař po ohledání
Eleonory lordu Kelstonovi sdělil, že
myslí, že dáma neutrpěla žádných, aneb
jen nepatrných vnitřních pohrom, byl
by mu mladý muž málem padl okolo
krku.
„Musíte setrvati u ní, pane doktore,
nesmíte ji ani na okamžik opustit!”
zvolal. „Prosím, povolejte telegrafickou
cestou z Londýna ošetřovatelky a nej
lepšího lékaře, kterého byste si k ruce
přál. Ubohé, milé mé dítě ! Ona musí
býti na každý spůsob zachráněna !”

Lékař vyjevil proslulé jméno své,
ukázal však mladému rozechvělému
muži, že jest mu nemožno zde setrvati
a jediné nemocné osobě se věnovati. Za
to však nabídnul se, že místnímu lěkaři,
jenž se rovněž v domě nalézal a ostat
ním nešťastným pozornost svou věno
val, vyjeví svůj náhled o stavu nemoc
né a o tom, čeho dlužno pro ni učiniti.
„Ne, ne !” vpadl mu lord Kelston
prudce do řeči. „Nemohu ovšem očekávati, že vy — sir James — zde setr
váte. Prosím vás ale, abyste mi poslal
z Londýna lékaře, jemuž plně můžete
důvěřovati.”
'
Sir James nalézal se v rozpacíqh; vě
děl, jak lidé nerozvážně jednajř, nalezá-li
se život těch, jež milují, v sázce. Lord
Kelston porozuměl jeho váhání.
„Neobávejte se ničeho,” pravil trpce,
„mohu to zaplatit. Před osmi dny nebyl
bych býval s to tak učiniti — nyní
mohu ! Jsem lord Kelston.”
Sir James se uklonil a slíbil mu, že
vyhoví jeho přání: že mu pošle ošetřo
vatelky a mladého lékaře, v jehož umě
ní a dovednost má plnou důvěru. Lord
Kelston vyslovil mu nejvroucnější svůj
dík a vrátil se pak do pokoje, kde Eleo
nora stále ještě bezvědomá ležela.
Hodinu za hodinou trávil u ní, ji po
zoruje a modlil se, aby mu byla zachrá
něna. Teprye nyní poznával, jak vrouc
ně ji miluje a čím déle pozoroval její
jakoby krve prostý, sličný obličej s jeho
ušlechtilými rysy, tím více nepoznával
sebe sama. Jak jí jen mohl jediný oka
mžik nedůvěřovati ? Jak jen mohly jeho
rty pronésti ukrutná ta slova, jež ji mu
sela tak hluboce uraziti ? Zemře-lf —
zemře-li, aniž by mu byla odpustila,
musí zšíleti!
Dokud se nedostavila pomoc z Lon
dýna očekávaná, převzal místní lékař
ošetřování nemocné a lord Kelston lpěl
na každém jeho slově. Ještě průběhem
noci přijely ošetřovatelky a mladý, lékař.
I on, jako proslulý jeho přítel, sir Ja
mes, pokládal zachránění trpitelky za
možné.
.
Po celých třicet šest hodin zůstala
Eleonora v stavu bezvědomém, potom
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dostavila se horečka a nemocná posti
žena blouzněním. Srdce muže, jenž
dnem i nocí zůstával po jejím boku, by
lo bolestně rozrýváno blouznivou její
řečí, pouze jemu srozumitelnou.
Pouze aby si dopřál nevyhnutelného
odpočinku, aneb aby vyřídil neodkladné
záležitosti, jež mu změněné jeho pomě
ry ukládaly, dal se lord Kelston po
hnout: k tomu, opustiti občas Eleonoru.
Povolal právního rádce rodiny a písem
ně se omluvil, že nemohl se osobně dostaviti ku pohřbu bratrově, udávaje ne
bezpečnou chorobu své manželky jako
omluvu.
Dny a noci míjely v stálém střídání
se básně s nadějí, až Percy jednoho
rána do pokoje nemocné chtěje vstou
pit:, nebyl vpuštěn. Horečka pominula;
nemocná byla pohřížena v klidný spá
nek a každá minuta tohoto spánku byla
krokem k uzdravení.
„Musíte mi prominout: mou upřím
nost, lorde Kelstone,” dodal doktor.
„Pakliže se stalo mezi vámi — jak se
domnívám — něco, následkem čehož by
nemocná, spatříc vás, byla rozčilena,
učiníte nejlépe, budete-li se své paní
manželky na několik dnů vzdalovati.”
Se slzami radosti v očích připustil
lord Kelston, že domněnka lékařova jest
podstatnou; potlačil svou touhu a pro
hlásil svou ochotu nespatřit: Eleonory,
dokud by nenabyla plně svých sil.
V trapném vyčkávání potloukal se po
tři dny sem a tam, stále jen se zabývaje
otázkou, zda-li mu milovaná žena jeho
vinu promine. Konečně dostalo se mu
dovolení ji spatřit:. Tiše připlížil se je
jímu lůžku. Měla oči zavřené, domníval
se však, že ví o jeho přítomnosti a že
zúmyslně jej nechce spatřit:. Dojat
sklesl podle jejího lože na kolena, zatím
co se ošetřovatelka k nemocné sklonila.
„Mylord jest zde, mylady,” pravila
něžným hlasem.
Eleonora obrátila zraky své k man
želi:
„Proč jsi to řekl?” šepotala. „Nemu
sel o tom nikdo zvědět: — byla bych
odešla a nebyla bych tě nikdy více ob
těžovala.”

On tiskl rty své na bledou její ruku
a oči jeho zalily se slzami.
„Proč jste mne nenechali zemřít:?”
pokračovala jako ve snu. „Když sráž
ka se udála, bylo jedinou mou myšlén
kou, že nyní vše jest napraveno — že
jsi zase svoboden. Mohu snad ještě
nyní zemřít:.”
Slzy jeho kanuly na její ruku, již do
sud držel ve své.
„Ó můj drahoušku ! Můj drahoušku!”
více nemohl ze sebe vypravit:. On a Ele
onora byli samotni; ošetřovatelka jem
nocitné se z pokoje vytratila.
„Proč pak pláčeš?” tázala se Eleono
ra s přídechem překvapení v slabém
svém hlasu, zatím co ruku svou z jeho
vyprostila. „Já bych měla plakat:!
Vždyť majíc nejlepší úmysly, dosáhla
jsem jen toho, že jsem otrávila život
dvou lidí! Nezbývá mi ani naděje, že’s
mne kdysi miloval. Ano, já bych měla
plakat: — já — nikoliv ty ! Tys byl pod
veden, obelstěn !”
Percy pozvednul hlavu. „Eleonoro,
probůh, měj smilování — měj smilová
ní se mnou a odpusť mi!”
„Ano, já ti odpustím, alespoň po ča
se ! Já odejdu a odpustím ti!”
„Ó ne, ty neodejdeš ! Pouze smrt nás
může rozloučit:. Vyslechni mne, Eleo
noro, má milovaná ženo!”
A potom ji tiše, ale s výmluvností, ja
káž mu byla obyčejně cizou, vypověděl
vše, co srdce jeho naplňovalo. Nikdy
dříve takto nemluvil! Líčil jí, jak sebe
sama obviňoval, když spatřil její obličej
v okolo jedoucím vlaku a svůj strach,
že ji na vždy pozbyl; líčil jí zděšení, jež
se ho zmocnilo, když zvěděl o neštěstí
vlaku; hrozné předtuchy, jež ovládaly
jeho duši a zoufalství, jemuž propadl,
když seznal, že jeho předtuchy doznaly
částečného uskutečnění. Mluvil o vzrů
stající své naději za posledních dnů,
o své velké radosti, když mu bylo sdě
leno, že Eleonořin život mimo všechno
nebezpečí se nalézá a o bolu, který ny
ní pociťuje a vždy bude pociťovat:, do
kud neuslyší slov lásky a smíření, o něž
ji vroucně i pokorně prosí.
Z počátku mu naslouchala jako by
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byla pohroužena v sen, pak zase po
vznesla zraků svých k jeho vášnivě po
bouřenému obličeji, i ponechala mu
svou ruku, kteréž se byl znovu uchopil.
Eleonora byla hrdou a Percy ji hlu
boce urazil, když její nejčistší, z nej
lepších popudů ženského srdce vychá
zející úmysly zneuznal, křivě si vyklá
dal a ji potupil. Jeho nepředložená
slova proklála jí srdce a jeho mlčení,
jež v ní musilo vzbuditi domněnku, že
by si jako lord Kelston jinou byl vybral
ženu, urazily její sebeúctu. Vzdor vše
mu tomu však zůstávala ženou, pravou
ženou, která slovům milovaného muže
věří a mu odpouští. Když konečně lé
kař, jejž dlouhé trvání rozmluvy znepo
kojovalo, do pokoje vstoupil, měla lady

Kelstonova ovinuty ruce své okolo šíje
manželovy, líc její tiskla se k jeho vlast
ní a oči její byly zroseny slzami radosti.
Lékař trval na tom, že mladý muž
okamžitě musí opustit pokoj nemocné;
avšak již po několika dnech musel ku
své radosti doznati, že škoda spôsobená
pobouřením mysle nemocné, blahodár
ným účinkem znovu nabytého poklidu
duševního a pojištěného nyní štěstí daleče byla převážena.
Patnáct roků uplynulo od té doby,
avšak podnes jest náklonnost, již lord
a lady Kelston k sobě chovají, předmětem dobromyslného škádlení v celém
hrabství, kdež se oba těší všeobecné
lásce a vážnosti veškerého obyvatelstva.
''

V zimní noci.
Z anglického pťí ,, Amerikán“ upravil B1. C. Molkup.

ÍLÉ vločky sněhové nesly se ry
chle zasněženou silnicí; ostrý, zim
ní vítr, jenž hnal je v před, šlehl
jimi občas prudce do ucpaných oken
starobylého statku poblíž cesty a nara
ziv zde na odpor, zaskučel, proletěl dvo
rem a nesl se dále do hor, tvoře cestou
závěje a kupky sněhové, takže okolní
pole široko daleko vyhlížela jako velký,
zasněžený hřbitov.
Starožitné hodiny v síňce odbily osmou
a John Ryfell, vyrušen byv temným jich
zvukem, povstal od krbů, do jehož plá
polajících plamenů v zadumání se byl
zahleděl, rozsvítil svíčku a odebral se
do svého soukromého pokoje.
Manželka zemřela mu před pěti lety.
Své jediné dítě, hezounkou, tmavo
vlasou dívku, vyhnal z domu — dnestomu bylo právě rok — poněvadž ža
manžela zvolila si muže, jenž byl jí ne
hoden.
Dodnes myslí, že učinil dobře.

B

Byl dobrým, milujícím otcem, leč byl
a jest přísným, příkrým a nezvratným
ve svých úsudcích a náhledech.
Mladý Štěpán Thayer, který s ním
seděl u krbu; zůstal nepohnutě a celý
jsa zabrán v myšlénky u ohně.
Na statku byl záměstnán již od svého
dětství a nyní větší část celé správy
přešla do jeho rukou. Starému pánovi
byl milým jako vlastní syn a také jej
jako syna miloval a jemu důvěřoval.
Dnes večer vloudila se Thayerovi do
mysli bolná vzpomínka na hezkou Hed
viky Ryfelovu.
Přemýšlel, jak vše mohlo lépe dopadnouti, kdyby si tehdy nebyla vyvolila
Harolda Breuta, jaké štěstí mohlo sídliti v těchto starých zdech — a jak
šťastným mohl býti i on, jenž rovněž ne
výslovně ji miloval.
V tom vešla z kuchyně do pokoje
Mary Donovanova dohlédnout, zda není
třeba přiložiti na oheň.

«
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Mary byla statná, bodrá Irčanka asi
v padesáti letech.
Na statku pracovala se svým „sta
rým”, jak mu říkala, již na pětadvacátý
rok a tehdy, když malá Hedvika se na
rodila, byla jí Mary věrnou a pečlivou
chůvou.
Na lících staré ženy jsou viditelný
stopy slz. Také jí dnešním dnem přišel
na mysl osud ubohé Hedviky.
„Muj drahý pane, poslyšte, co to by
lo !” zvolala v tom vyrušena něčím
a přikročila rychle k zadumanému Ště
pánovi. Hned na to se obrátila a pootevrouc dvéře do chodby, naslouchala.
„Je to vítr, MaryJ”
odvětil Štěpán, zvedhuv poněkud hlavu a
hned zase nechav ji
sklesnouti do dlaní.
Co tak učinil, do
znělo k sluchu jeho
dlouhé, bolestné za
úpění, jež z venčí až
Sgni proniklo a zcela
různilo se od skučení
a řádění zimního, ven
ku panujícího větru.
V mžiknutí nalézal
se Štěpán na chodbě
a. jedním rázem strhl
závoru u těžkých do
movních vrat a ote
vřel. Mary třesouc se
na celém těle, jej ná
sledovala.
Mrs. Potter
Na prahu zavrávo
rala V\tom okamžení
drobná nějaká ženská postava a hned
na to klesla k zemi na chladný, posně-.
žený kámen.
„Pro všechny svaté!” zvolala Mary,
„to je Hedvika !”
'Štěpán pojal něžně bezvládné, zkřeh
lé pod ním ležící tělo do silných paží
a nesl je do světnice. Tam lež^la^nyní
Hedvika bez hnutí jako mrtvá, vzdor
tomu, že použili všemožných prostřed
ků, bý ji vzkřísili.
„Doneseme, ji do ložnice v severním
křídle domu,” navrhla Mary konečně.
„Ještě dobře, že jsme tam dnes zatopili
k vůli provětrání ”
·

„Mám dojiti pro lékaře ?” tázal se
úzkostlivě Štěpán.
„Mohu jí právě tolik prospěti jako
lékař,” odvětila rázná a upřímná Mary;
„budeme raději o všem mlčeti. Pan Ryfell mohl by ji naposled znovu vyhnati,
leč do oné ložnice v severním křídle ne
přijde celý čas a ona bude tam úplně
bezpečnou. Musíme jí v nynější její ne
snázi pomoci dříve, než nová se jí na
skytne. Má zlatá, ubohá děvuška ! Bo
hudíky, že nalezla zde svou starou
Mary.”
Oči staré, dobrosrdečné ženy zkalily
se slzami, když spolu se Štěpánem od
nášeli nehybné tělo
zamlklé Hedviky do
staré, zapomenuté a
nepoužívané ložnice v
severním výběžku Ryfellova statku. Na kr
bu v ložnici této zá
řilo dosud ještě něko
lik žhavých uhlů a ze
světnice, jež toho dne
byla vyvětrána a pak
V ní zatopeno, sálalo,
vstříc příchozím pří
jemné teplo.
Manžel Maryin, ti
chý a malý dobrák,
byl v celé tajemství
zasvěcen. Štěpán vrá
til se však do domácí
světnice, aby trpělivě
opět pohřížil se ve
Palmer.
své zadumání, leč v
hlavě jeho to bouřilo
a srdce jeho svíralo se úzkostí o tu, kte
rou dnešní noci zachránili. „Ubohá
Hetty” — bylo všecko, co v tu chvíli
abyl schopen pronésti. Staré Marii po
dařilo se posléze zkřehlou a unavenou
Hedviku z bezvědomí vzkřísiti. A netr
valo to pak dlouho, stará Mary otvírala
staré, vysoké šatníky, těžké, uměle vy
řezávané prádelníky a z útrob jejich
vyjímala tenounké košilky, hebounké po
dušky a pokrývky a dlouhé, bílé řízy,
do nichž Hedvika sama bývala obléká
na před dvaceti lety----------- Útulnou
ložnicí ozýval se po té občas tichý dět
ský pláč ...
-
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Po bouřlivé noci vyjasnila se krásná
obloha a ranní paprsky sluneční vykou
zlily na zasněžených, umrzlých polích
a vrcholcích hor tisíce zářivých déman
tů. Jeden z těchto paprsků vnikl oknem
i do ložnice v severním křídle Ryfellova
statku a zde rozložil se na bělostné, ky
pré podušce; a když smělý paprslek
pronikl výše, ozářil rozkošnou, malin
kou dětskou hlavinku těsně přimknutou
k prsoum bledé, mladé matky, která
hlubokýma, snivýma očima pohlížela
a usmívala se na přívětivou tvář u lůž
ka sedící staré Mary. Pět měsíců po
zději seděl starý John Ryfell v kuchyni,
když tu náhle praštil novinami a zvolal:
„Už to mám zase v uších !”
Mary celá vyděšená upustila talíř
a ten s třeskotem se rozbil.
„Co se stalo,” táže se celá udivena.
„Opět týž zvuk, Mary. Někdy si již
věru myslím, že na stará kolena počí
nám třeštiti, neboť často se mi zdá, jako
bý zazněl v sluch můj dětský pláč a tu
si myslím, jak by mi to asi lahodilo,
kdybych skutečně tak mohl zaslechnouti žvatlání vnuka, takto však —
trudno domyslit, viď, Mary, ty------- ”
Však stará Mary neposlouchala, co
pán dále chtěl ještě říci a jako mladice
běžela po schodech nahoru, vracejíc se
v okamžiku s hezounkým malinkým
chlapečkem, který v náručí jejím skákal
a houkal.
Dříve než starý John Ryfell mohl po
chopiti její úmysl, položila mu Mary
děcko do náruče. Chlapeček pak hned
zabořil pevně své malé prstíčky do še
divých kadeří statkářových.
„Čí je to dítě?” tázal se v údivu.
John Ryfell měl dobré, milující srdce,
leč v posledních letech, kdy zlý osud
jej zkoušel, zkornatělo a stalo se nepří
stupným. Ledovou koru na něm však
dovedl rozhřáti jediný nevinný úsměv
hezounkého dítěte, jež leželo mu nyní
na klíně.
Položil jeden ze svých velkých, za
hnědlých prstů na růžovou, buclatou
tvářičku dítěte a malinký klučina ihned
jej zafl chopil s tím skotačivým spůsobem, jaký bývá zvláštní u dětí, dostáva
jících zoubky; na tuhé, drsné koži statká

řova prstu zkoušel pak jeden ze svých .
drobných, bělounkých zoubků.
„Věru, celá vaše podoba, pane,” vy
jelo z ťj^t staré Mary a pivoňková její
tvář ještě více zčervenala.
„Co — že ?” —
Čelo Ryfellovo náhle se zachmuřilo.
„Je to váš vlastní vnuk, Mister Ryfell,”
pravila nyní odhodlaně Mary, podeprouc
si ruce v boky. Hned na to však pokra
čovala jemněji: „Dva dni po štědcém
večeru loni přišla sem vaše vlastní dce
ra Hedvika v noci a za metelice sněho
vé, jako žebračka. Mister Štěpán a já
nalezli jsme ji na prahu omdlelou a od
nesli do domu. Tento maličký narodil
se potom ještě téže .noci přede dnem
v staré ložnici v severním křídle domu.
Sama jsem od vás slyšela, že byste si
přál mít vnuka. Nuž, zde je ! Pohleďte
na toho hezounkého, malého broučka
a jistě že ho neodmítnete od sebe, od
svých prsou, aby, až doroste, musil po
tloukat! se mezi cizím lidem v tom veli
kém, zlém světě.”
Děcko zatím skákalo, házelo nožičkama, radostně houkalo a vesele řádilo
v šedinách svého dědouška.
„Dítě Harolda Breuta,” šeptal v za
myšlení starý muž a hlubokou vráskou
ve tváři skanuly mu dvě bohaté slzy.
„Harold Breut — ten odešel daleko,
nechrne jej odpočívati. Byl přejet po
uliční dráhou a Hedvika byla zanechá
na ve velkém městě opuštěna, bez přá
tel a v chudobě. Měla ještě tolik, že si
mohla zaplatiti jízdné na nejbližší sta
nici odtud. Ze stanice pak až sem krá
čela ubožátko v tehdejší vánici pěšky.
Byla blízka smrti, když jsme ji vzali do
domu.”
„Ubohá Hedvika !” vzdychl starý
muž, pohlížeje zamženým okem na chla
pečka před sebou. „Ano — on bude
mým — Hettin malý hoch ! Leč kam
pohřbili jste ji?” otázal se náhle a dy
chtivě a přece nevýslovně citlivě. „Jak
mohli jste to vše poříditi bez mého vě
domí? — Kolik mých sousedů jest za
svěceno v toto tajemství? odpověz !”
„Kde-je pohřbena ? Kdo ?” — opako
vala si Mary, pohlížejíc naň, jako by ne
byl při zdravém rozumu. „Hedvika? —
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Té zlaté devušce vede se teď dobře a je
„Věru, tohle povím svému „starému”,
podotkla; „ten tomu jistě nebude věřiti.”
zdráva jako ryba.”
Když příštím rokem o štědrém veče
A již spěchala přes pokoj a otevřela
ru zářilo za oknem Ryfellova statku
dvéře vedoucí do hořejšího poschodí.
„Hedviko, drahoušku, pojďte dolů !” sta plápolajících světélek na vánočním
Bylo slyšeti zvuky rychlých, lehkých stromku, — dostal Štěpán Thayer „k Je
kroků, šustění ženských šatů a hned na žíšku” dárek, který mu byl na celém
to cítil starý Ryfell, že byl něžně obe- světě nejdražší, hezkou, mladou vdo
jmut dvěma hebkýma rukama a v oka vu, Hedviku Breuterovu, dceru starého
mžení na to již klečela Hetty Breutova Johna Ryfella — a malý hošík vesele opět
na kolenou u křesla svého otce, lkajíc hrabal nožičkama a houkal si, jako by se
předem těšil na nového, dobrého tatínka.
a smějíc se zároveň.
„Hetty — Hetty”
— pravil starý muž
trhaně — „Hetty, mo
je drahá děvuško, tys
.přišla zpět k svému
starému, mrzutému
otci ?”
„Ano — o — ano,
otče, smíme-li zůstati
— já a můj maličký
hoch !”
Hlava její spočinula
na jeho prsou, zatím
co jeho ruce ji obejmuly.
Dítě zatím vesele
houká a jásá.
' Stará Mary vytra
tila se z pokoje a na
'chodbě veběhla zrov
na do náruče Štěpá
novy, jenž stál u vcho
du, naslouchaje.
Tento vtiskl staré
ženě na její čerstvé
a svěží dosud rty
upřímné políbení.
„Mary, vy jste an
děl!” pravil blouz
nivě.
Marie se zasmála —
tím tichým, spokoje
ným smíchem, jejž
bývá tak příjemno
poslechnout!.

POUZE KOVÁŘ
Pro kalendář „Amerikán” přeloženo

YL to jen Jack Burns, vesnický ko
vář a ona byla slečna Maud Maitlandova, dcera milionářova. On byl
však mlád a ona spanilá a vzdor velké
té propasti, již osud mezi ně položil,
mladý muž ji miloval. Pošetilou, ne
smyslnou, šílenou byla jeho vášeň, on
však si říkal, že žije v zemi svobodné
a v republice, kde si jsou všichui lidé
rovni a naděje, ta sladká těšitelka všech,
našeptávala mu stále, že splnění je
ho smělých snů přece snad by "bylo
možné.
Skoro den co den přicházela dívka do
vesnicky za nějakou záležitostí aneb
proto, že ji tudy právě vedla cesta; snad
že nalézala zálibu v pozornosti a obdi
vu; jež povždy její přítomností vzbuze
ny byly, neboť Maud byla stejně koket
ní, jako byla krásnou. Někdy vyjížděla
si v lehkém kočárku košíkovém, ale ča
stěji vyjížděla koňmo
vzpřímená, pů
vabná i ušlechtilá to postava, jež bez
bázně seděla na uš^htilém oři.

B

V počátcích, když cválala okolo, v pa
tách majíc svého jízdného sluhu, Jack
jen na ni zíral, jako na ni všichni oby
vatelé vesůičky zírali — z pouhé zvě
davosti. Ale jednoho dne, bylo zrovna
parno a ona nechávajíc svého koně
zvolna kráčeti, ubírala se okolo kovárny
i nahlédla dovnitř a viděla, jak Jack
upustil kladivo a spatřiv ji, rychle ke
dveřím spěchal.

Věděla, že spěchá, aby ji spatřil i po
hlédla naň.
Jack byl širokých plecí, pěkné stavby
tělesné, měl pronikavé černé oči a silné,
bílé zuby, jež se vždy zaskvěly, kdyko
liv rty jeho v bezděčném přívětivém
úsměvu se rozevřely. Maud naň upřela
okamžikový pohled údivu — pohled,
jenž se setkal s jeho očima, plnýma dy
chtivosti. Pouze jediný pohled 1 Přího
da jediného okamžiku, ale v tom oka
mžiku byli ženou a mužem, mezi nimiž
se nerozevírala žádná propast stavov
ská. Byli tu jen dva mladí tvorové, kteří
si byli pouze vědomi svých obapolných
osobitostí.
Maud se potom zarděla a dotknuvši
se zlehka bičíkem koně, kvapně odjíž
děla.
Neohlédnula se ani jednou, ale Jack
ji sledoval zrakoma, až mu zmizela
z dostřehu — vyšel i do prostřed cesty,
aby zachytil poslední zjev mizící její
postavy.
Od té chvíle bylo jeho životní vášní
vyčíhavati jejího příjezdu a trudnými
i ztracenými proň dny, kdy nejela oko
lo. Jela-li kolem v průvodu některého
mladého muže — a to nebylo příhodou
zrovna řídkou — bylo Jackovi ještě hů
ře, než kdyby ji vůbec nebyl viděl, ač
koliv i tu nalézal jakési útěchy, alespoň
v tom, že to nebyl stále jeden a týž
mladý muž, nýbrž skoro pokaždé jiný.
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Bylo patrno, že neměla žádného zvláště
oblíbeného společníka, nýbrž že si roz
mar sličné mladé dámy vybíral z celé
kopy nápadníku.
On číhal a toužil stále po druhém ta
kovém pohledu, nedostávalo se mu ale
více pohledu takového, jakým byl první.
Maud často mžikem pohlédnula k němu;
on cítil, že jest jí známo, že na ni číhá,
ona však nepřipustila více, aby se její
zraky setkaly s jeho.
Rozumí se samo sebou, že jako všude
jinde, i zde kovárna byla shromáždištěm
hovorných lidí. Velké její dvéře byly
otevřené a příjemná záře z výhně žhavé
unikala na venek za prvních večerů par
ných; neboť bylo to
v květnu, když Maud
se vrátila z Evropy a
Jack ji počal vídati.
Často pracoval u ve
čer; vyznal se zname
nitě ve svém řemesle
a dostávalo se mu ob
jednávek na rozmani
té práce ze železa, jež
si jen vrtoch zámož
ných obyvatelů okol
ních usmysliti mohl.
Jack věděl, že dobře
pokračuje a měl pev
nou důvěru, že jako
kovář dodělá se čest
ného úspěchu. To byl
Benjamin
však úspěch tak nepa
trný ! Musel dokázati
něco zcela jiného, — chtěl-li překlenouti tu propast, jež se mezi ním a Maud
rozevírala !
V jeden večer nalézal se v kovárně,
dokončuje správku senosečky, když tu
zaslechnul u dveří klopýtavé kroky
a mladý muž asi stejného s ním stáří
vešel dovnitř. Po jeho přiblížení se
k světlu seznal Jack, že jest to Harry
Scott, strojvedoucí dráhy, která vedla
skrze vesničku. Všimnul si též, že Scott
nalézá se pod účinkem opojných ná
pojů.
,,Hello, Jacku !” zvolal těžkým hla
sem. ,,Myslil jsem si, že tě naleznu při
práci. Na mou věru, tys mi na práci
chlapík !”

„Mám právě hodně na pilno,” odvětil
Jack. „Co však to znamen.á, že dnes ne
jsi na svém vlaku?”
„Neodvážil jsem se toho, Jacku,” od
větil Scott, významně zamžhourav. „Vě
děl jsem, že mám pořádně naloženo ko
řalkou — proto jsem si za sebe opatřil
Browna.”
„Jakým to jsi bláznem, Scotte,” zvo
lal Jack netrpělivě. „Jak jen můžeš piti,
dobře veda, že jest to pro tebe tak ncpezpečné ?”
„Vím, že jsem bláznem,” připouštěl
Scott bez hněvu. „Přál bych si, abych
byl rozumnějším — ale „hoši” se na mě
zavěsili a já jim nemohl odříci.”
Pak pracně se vzpří
miv, dodal: „Měl jsem
ale dosti rozumu nevstoupiti na vlak, Ja
tku. Nechtěl bych
mou popletenou hla
vou vydávati v ne
bezpečí životv jiných
lidí.
'
'
„V tom ohledu jsi
ovšem jednal rozum
ně i správně,” odvětil
Jack. „Nesebereš li se
a nebudeš-li se míti
na pozoru, přijdeš jed
noho pěkného dne o
své dobré místo.”
„Vím to, Jacku,”
Harrison.
připouštěl Scott líto
stivě: „Povím ti něco:
přál bych si, abych tebe měl u sebe
na vlaku — tys takový pevný a rozum
ný chlapík.”
Jack pohlédnul zamyšleně na svého
soudruha, odloživ ^Jia chvíli kladivo.
„Myslíš, že bych v tom oboru rychleji
pokračoval než zde?” tázal se.
„Ovšem že ano,” odvětil Scott s urči
tostí. „Jakmile bys se naučil zacházeti
s parostrojem, rychle bys pokračoval.
Stal bys se třeba dohlížitelem na trať —
jakýs ty probudilý chlapík 1 Slyšel jsem,
že nejeden z těch bohatých železnič
ních králů započal jako prostý stroj
vedoucí.”
Jack setrval ještě chvíli v zamyšlení;
pak chopil se zase kladiva a nechávaje

— 112
sršeti jiskry ze zubu senosečky, kterýž
uváděl v náležitou formu, pravil:
„Kovář také může prospívati a pokračovati. Bylo kdysi obdivuhodného
muže v mém povolání, jenž nabyt tako
vých rozsáhlých a všestranných vědo
mostí, že o něm jinak nemluvili než
jako o „učeném kováři”; a v New Yor
ku žije přítomně velice proslulý kazatel,
jenž pracoval u kovadliny zrovna tak
jako já, když byl v mém věku.”
Vzdor všemu slova Scottova nešla
Jackovi z mysle. Kdyby se nalézal ve
službách železnice — přivedlo by jej to
něco blíže k Maud ? To bylo u něho
převládající otázkou životní; otázkou,
s níž ráno vstával, která jej zaměstná
vala v hodinách bdění; otázkou, kteráž
nalézala projevu u veselém . zpěvu, za
tím co mladý muž statně bušil perlíkem
do železa a ve své sny splétal tisíceré
lepé barvy lásky a naděje.
Vše, co náleželo jí, stávalo se posvát
ným v jeho očích. Často u večer obchá
zel bránu parku, uprostřed něhož stál
její domov. Nemohl se odvážili dg·nád
herné budovy; prostý kovář nemSHpráva učiniti jí svou návštěvu; zatím ale co
zamyšleně pohlížel přes železné mřížo
ví, zdálo se mu, že stezky v parku j^sou
rozdílné od všech jiných štezek a to jen
proto, že-její nožky po^hich kráčely
a každý strom, každé stebélko trávy na
bývaly zvláštní jakési krásy, poněvadž
náležely jí.
Někdy v neděli vystoupil na vzdále
ný pahorek, odkud bylo možno viděti
její dům. Když pak z daleka s roztou
ženýma zrakoma zíral na schránku, kte
rá chovala tento klenot, zdálo se mu,
že nádherný panský dům se stkví a září
stkvělým tím jasem šířeným jejím meš
káním ve zdích bud^fy.
Když někdy její kůň Fanny k němu
byl ku kování přiveden, tu mu bylo, jakó/’Jay ona sama blíže k němu přichá
zela. Vykonal službu tu něžně a laska
vě, prodlužuje svou práci tak, aby jen
mohl déle u sebe podržeti tvora, jenž
tak často cítil její dotknutí. Kladl ucti
vě ruku svou na hřívu zvířete, o níž vě
děl, že ji Maud často hladila a jednou,
když jízdný sluha někam poodešel, Jack

v nadšení lásky— sám v kovárně se na
lézaje — políbil hlavu koně i místo, na
němž nožka Maud obyčejně spočívala.
Letní týdny mizely jeden za druhým.
Jack s nelibostí pozoroval postup sezó
ny, neboť každým dnem více se blížila
chvíle, kdy Maud měla odejiti — kdy
opustí letní venkovské sídlo, aby se ode
brala v jiná veselejší místa. A ubožák
ani se neodvažoval mysliti na to, jaký
že to bude život, až ji nebude moci více
spatřiti.
Nadešlo odpoledne dne, kdy z rána
pršelo, později však se vyjasnilo a ovzdu
ší se vyznávalo příjemným chladem.
Jack s obavami pozoroval bouři; věděl,
že neustane-li řádění to, Maud si nevy
jede a on se naučil ocefiovati každý den
a všecky hodiny každého dne dle toho,
jakou měl vyhlídku na její spatření. ■
Vzhlédnul radostně do výše, když vi
děl, jak se slunko probralo z mraků
a paprslek sluneční vnikal do kovárny
skrze okno, jež vyhlíželo na stranu zá
padní. Sotva Že paprslek dopadal na
černou zemi u jeho nohou, zanechal
*
práce a přistoupil ku dveřím, aby se
přesvědč^ zdá-li se opravdu vyjasňuje.
Ano, mraky se v bílých hustých ko
toučích valily dále; příjemný větřík za
hrával si větvemi jilem; na trávě krů
pěje de|£gvé se skvěly jako opály tu
a tam r^^oušené a ovzduší bylo přesy
ceno libou vůní osvěženého rostlinstva.
Zatím co ještě pohlížel na tyto pří
znaky příjemné povětrnosti, srdce Jackovo náhle mu poskočilo v hrudi, neboť
postřehl pod stromy v nevelké vzdále
nosti od. kovárny Maud k němu přijíž
dějící. Tentokráte opravdu pohlížela
přímo na něj; promluvila něco k jízd
nému sluhovi, jenž se za ní nalézal a
ukázala bičíkem ku kovárně. Zatím co
Jack zde ještě stál jako kouzlem jatý,
ona přijela k němu a zastavila. S lehr
kým i ušlechtilým úklonem hlavy po
zdravila, pak pravila:
„Dobré jitro, pane Burns. Fanny má
uvolněnou podkovu; budete tak laskav
a podíváte se na ni?”
„Zajisté, slečno Maitlandova,” dovedl
Jack ještě odpověděti; vbude|e tak la-.
skava vjetí do vnitř ?”
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Náhlá bledost a hned na to zase tem tou,, ženou, která snadno vítězství odný ruměnec rozhostily se po jeho ble ,bývlla a přece nikdy na všem tom obdém obličeji, zatím co mluvil. I Maud , dívu, jehož se jí dostávalo, dosti ne
se zarděla, když se setkala s jeho očima měla, nalézala něco velmi příjemného
i musila si povšimnouti jeho rozechvě i v obdivu tohoto prostého, ale bodrého
venkovana.
ní, neboť pohlížela jinam, řkouc:
„Já slezu, zatím co budete spravovat!
„Bylo by snad lépe, kdybyste se dříve
přesvědčil, zda-li podkově opravdu něco podkovu,” pravila.
Jack předstoupil. Byl i dosti smělým
schází. Obávám se, že jest to na této
noze. Fauny dvakráte klopýtnula, ačko vztáhnouti k ní ruku, aby jí při seskoku
byl nápomocen, avšak Maud chladně
liv obyčejně bývá pevnou na nohy.”
Maud špičkou bičíku lehounce se do ucouvnula a povolala sluhu.
„Robert mi pomůže,” pravila a Jack
tknula levé přední nohy koňovy a Jack
pokročil v před a pozvednul označenou k tomu přihlížel, jsa žárlivým i na toho
nohu zvířete. Při tom přišel tak na blízko hranatého, pihovatého anglického jízMaud,že řasajejíhojízdeckéhoobleku se deckého sluhu, jenž na okamžik ve své
dotýkaÄ jeho rame
vlastní držel pěknou,
rukavičkou krytou ru
ne, ano, že i pocítil
ku své velitelky.
teplo její bytosti. Po
Seskočivši lehoun
cit omamujícího po
ce na zem, Maud roz
hnutí jej ovládnul.
kázala sloužícímu:
Byl rád tomu, že hla
„Můžete nyní zajiti
va jeho byla skloně
na poštu, Roberte; vy
na a že se mohl chvíli
čkám zde vašeho ná
zabývati podkovou a
vratu. Pan Burns za
zatím zase se vzpa
tím bude s prací ho
matovat!.
tov,” dodala, věnujíc
„Vypadl jeden podJackovi úsměv v prav
kovák,” pravil, pou
dě okouzlující.
štěje nohu koňovu a
Sluha odjel. Jací
zase se vzpřímiv. Ten
osamotněl s touto že
tokráte oči jeho byly
nou, již zbožňoval ja
plny smělého, odváž
ko člověk věřící zbož
ného pohnutí a —
Whitelaw Reid.
fíuje světici, i připa
Maud ukryla se za
dalo mu, jako by nej
úsměv.
„Měla jsem tedy pravdu,” pravila, divočejší z jeho vidin některého dne
„řekla jsem Robertovi, že se něco mu v pravdě skutkem se státi mohla. Tak
selo přihoditi. Vezme vám dlouho, než jako Dianě se zalíbilo shlédnout! na
Endymiona, jenž byl pouhým pasákem;
to spravíte ?”
„Pouzeokamžik, ” odvětil Jack. Usmál jako Titana opustila své kouzelné krá
se v odvěť na její úsměv a v tu chvíli lovství pro lásku svou ku „věrnému Toopravdu vyhlížel velmi slušně. Jeho í máši”, jenž jí ničeho nabídnouti nemohl,
tmavomodrá flanelová košile nechávala kromě poctivého svého srdce, tak i tato
co nejlépe vystupovat! jeho pěkné, jako skvělá děva mohla sestoupiti s ovzduší
by ulité formy tělesné a jeho silná, širo přepychu a bohatství, čtouc v jeho věr
ká prsa; zpod ohrnutých rukávů vyční ných očích lásku větší i vznešenější, než
vala svalnatá, ale souměrná jeho ramena. jakou jí kterýkoliv jiný muž vůbec kdy
Jeho obličej plál bouřlivou rozkoší a byl mohl věnovati.
Však vzdor-všem těmto luzným vidi
ozařován tmavýma, výmluvnýma očima
i bělostnýma zubama, prozírajícíma za nám Jack s důstatek se uměl ovládati,
že na venek projevoval pouze uctivou
jeho úsměvu, jenž byl plný obdivu.
Maud, kteráž byla skrz na skrz koke- oddanost.
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,,Přinesu vám židli sem ku dveřím,”
pravil, „neboť zajisté že byste nerada
vešla do vnitř.”
„Ó . . . však já bych přece ráda,” od
vetila Maud. „Často jsem si přála vstoupiti do vaší dílny a podívati se, jak to
v ní vlastně vyhlíží. Kdykoliv jedu oko
lo, záře ohně z tmy vynikající na venek
má na mne účinek nanejvýše vábivý.
Pak také jest vítr poněkud chladný a
já jsem uhřátá jízdou — myslím tudíž,
že mně bude uvnitř lépe.”
Jack tedy uvedl koně do kovárny
a zatím co se zabýval opravou podko
vy, Maud zvědavě si prohlížela starou,
začmouzenou dílnu. Zrezovatělá kola
a polámané radlice pluhové, jež byly
nakupeny v jednom koutě, článečky ře
tězů, jež byly rozházeny po zemi, část’
sekacího stroje, kteráž se zdála býti po
divnou nestvůrou — všechny ty věci
zdál}' se míti pro ni zvláštní zajímavost.
Mezitím co Jack vykonával svou
práci, kradmo ji sledoval svýma zrakoma, jak opatrně si vykra^^^ majíc
dlouhý jízdecký svůj šat přehozenýpřes
jednu ruku a šat tak těsně jí přilehal,
že půvabné formv těla její ho.krásně*
se
obrážely — ubohý Jack mohl pohledem
zachytiti i její malou nožku.
Pak když za chvílí' ustál v práci a
dívka věděla, že jest hotov, přišla k ně
mu i stála u něho, aby se na práci po
dívala.
„Jste již se vším hotov ?” tázala se.
„Ano, slečno,” a Jack hladil lehce
krk koňův.
„Jaké podivné to jest místo — ta va
še kovárna 1” pravila Maud, rozhlížejíc
se okolo sobe.
„Kovárna je prastará.” odvětil Jack.
„Muj otec již zde pracovával přede
mnou.”
Rudý žár výhně vehnal teplý jas ve
sličný obličej Maud}’ a zruměnil něž
nou její tvář. Hluboké její oči plály
ušlechtilou, ale žhavou září. A když
takto Jack- na ni pohlížel, byl přesvěd
čen. že ona jest nejspanilejší stvoření,
jež vůbec kdy \e s\ětě meškalo.
„Zda-liž pak tu jste spokojen ?” tá
zala se hlasem laskavého zájmu.

„Ne zcela,” odvětil Jack. „Toužím po
tom, státi se něčím lepším, než nyní
jsem a doufám, že se mi to podaří. Vím,
jako každý Amerikán, že mnozí muži
v této zemi z nejnepatrnějších počátků
vysoko se vyšinuli a i já mám své sny.”
Nemohl za žádnou cenu potiačiti
vroucí významnost, kteráž vyzařovala
z jeho očí a piochvívala jeho hlasem.
Maud náhle se odvrátila stranou.
„Robert by zde již měl býti,” pravila
i pokročila ku dveřím. Sluha venku již
čekal a na zavolání své velitelky vy
vedl koně ven ke stupátku a Maud le
hounkým výskokem dostala se do sedla.
Po celý ten čas stál Jack ve dveřích,
přihlížeje k tomu bezpomocně a obličej
jeho výmluvně tlumočil náruživou lítost,
kteráž byla skoro zoufalstvím. Maud
nezdála se všímati si ho, když však slu
ha zašel ku svému vlastnímu koni, ona,
urovnávajíc si své jízdecké roucho, upu
stila bičík. Jack přiskočil, aby ho zvednÚS a když ona podávaný bičík přijí
mala, po jediný kratičký okamžik jeho
ruka .se dotknula její a krásné její oči
*|ifir-setkaly
opětn@
s jeho zrakoma.
„Děkuji vám srdečně, pane Burns,”
pravila-s pěknou, vznešenou svou úklo
nou hlavy. „Dobré odpoledne.”
Něka^jřokamžiků a byla z dostřehu
a Jack vrátil se zase do kovárny. První
jeho myšlénkou byla myšlénka povdě
ku za to, že dívka neřekla ničeho o za
placení za jeho práci. Měl stálý účet
s jejím otcem, umínil si však, že tato
práce nikdy nebude zapsána do knihy.
Po tomto dnu byla kovárna Jackovi
místem očarovaným. Postava Maud
zdála se mu stále vynořovati se ze stin
ných koutků, aneb tančiti ve světle slu
nečním, jež do dílny vnikalo. Každý
předmět v kovárně, na nějž ona byla
pohlédnula, měl nyní proň zvláštní za
jímavost, každé místo, na něž vstou
pila, bylo mu posvátným.
Jednoho dne, když zašel do odlehlé
ho kouta pro kus starého železa, vypá
tral v prachu, zemi pokrývajícím, vy
tisknutou malou šlépěj. Byl jist, že jest
to šlépěj Mandy a upadl následkem to
hoto v rozkošné vytržení.
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On v pravdě, v plném toho slova vý
znamu, „zbožňoval zemi, po níž ona
kráčela.” Obložil posvátné to místo ko
lem do kola kusy železa, aby šlépěj za
choval neporušenou a když týden po
zději zahálčivý jeden hoch, klackuje se
po kovárně, obražení toto povalil a zni
čil šlépěj nemotornou svou nohou, tu
Jack skočil po něm i vyhodil jej s tako
vým spěchem a důrazem, že bezděčný
provinilec nevěděl, co si má o tom my
slet!.
Dny míjely; cvrčkové počali táhle
a pronikavě cvrčeti a pozdní letní kvě
tiny nalézaly se již v kvetu. Bylo to
v srpnu a Maud již byla odjela. Po ně
jaký čas, následující
po okování koně, kdy
koliv Maud míjela ko
várnu, zdravila Jacka
lehkou, přátelskou ú
klonou a naplňovala
takto život jeho bla
hou nadějí. Vídal ji
však stále řidčeji; mí
sto, aby byla vyjíždě
la každodenně, poda
řilo se mu jen po
dlouhých přestávkách,
vyplněných unavují
cím čekáním a číhá
ním, postřehnouti děvu zbožňovanou a pak
když od posledního ji
Grover
spatření
neobyčejně
dlouhá doba uplynula,
dozvěděl se, že Maud odjela na měsíc
do Sea Cove, lázeňského to místa po
břežního, asi padesát mil vzdáleného.
Dokud Jack ještě měl potěchu, že ji
mohl vídati, často si představoval, jaké
by to asi bylo, kdyby zde Maud nebylo
a kdyby neměl více naděje, že bude
moci pohlédnouti v půvabný její obli
čej a potěšiti život svůj; jakkoliv se mu
však ztráta ta zdála býti předem hroz
nou, představa ta nebyla ničím u po
rovnání se skutečností. Když ráno pro
citnul, zdálo se mu býti zbytečno \ stáváti ku prožití zase jednoho trudného
dne, jenž nebude oslněn jejím půvab
ným zjevem; a dlouhá, nekonečná noc
dopřála mu pouze neklidného spánku,

z něhož byl vyrušen divokými a oškli
vými sny.
Nadarmo snažil se uvésti se v dušev
ní rovnováhu a nalézti nějakého zájmu
ve své práci. Nemohl se jí nikterak od
dat! s bývalou svou rázností; konal
práci svou bezděčně, i cítil pouze zdr
cující bolest srdce svého.
Konečně zžírající touha ji spatriti,
tak silně jej ovládala, že počal činiti
všeliké divoké plány o výpravě do Seti
Cove. Pouhé pomyšlení na to, že ona
tam jest obklopena oddanými zbožfiovateli, činilo jej skoro šíleným. Neměl
ovšem naděje, že by naň promluvila,
kdyby se tam s ní setkal, zdálo se mu
ale, že musí zemříti,
pakliže ji v brzku za
se nespatří.
Nalézal se jednoho
večera v takové ná
lade, sede ve dveřích
své kovárny; nepra
coval nyní jak druhdy
činíval, nýbrž byl po
hroužen v zadumání,
když tu Harry Scott
přicházel po cestě.
„Ilello, Burns!” zvo
lal. ,,Jak se máš? Na
mou.věru že nepracu
ješ — jaký to zá
zrak 1” dodal, zatím
co se přibližoval.
Cleveland,
Ve výhni bylo mí
sto plápolajícího ohně
již jen řeřavé uhlí, perlík byl pohozen
na kovadlině. Měsíc jasně svítil a při
jeho svitu Scott lepe pohlédnul na své, ho soudruha, jenž jej zkrátka a jako by
duchem nebyl přítomen, pozdravil.
i
„Co se to s tebou deje, Burnse ?” pra
vil. „Zdá se mi, že’s jako by na psu.”
„O, není to nic,” odvětil Jack. namá
haje se, aby se vyburcoval ze své otrlo
sti. „Jsem zcela v pořádku.”
„Ale aspoň tak nevyhlížíš,” trval na
svém Scott.” „Myslím, že by ti změna
hodne prospěla a já jsem přišel, abych
ti ji nabídnul.”
„Co jest to?” tázal se Jack lhostejně.
„Pamatuješ
snad na to, co jsem ti
před nějakým časem řekl o tom, že bys
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mohl jezditi se mnou? Nuže, nyní se kými přátely v kočáře po cestě, kteráž
mi naskytla pro tebe příležitost. Byl na malou vzdálenost se táhla souběžně
jsem přeložen na jiný parostroj a po s tratí železniční; a poněvadž vlak jeho
třebuji nyní topiče. Rozumí se samo se okolo se hnal, měl Jack na několik oka
bou, že bys takto musel započíti; ne mžiků to vědomí oblažující, že zraky
mohl bys hned sám říditi parostroj, brzo jeho zase jednou ji spatřily. Od té doby
se tomu však přiučíš a já ti povím ně občas ji spatřil na nádraží, kamž při
co,” dodal důvěrně; „potřebuji při sobě cházela buď přátelům vstříc aneb je
muže, jemuž mohu důvěřovati, na nějž provázejíc. Byla skoro vždycky prová
se mohu spolehnouti, když jsem někdy, zena nějakým svým obdivovatelem, na
jak ti známo, tak drobet popletený.”
nějž Jack ovšem hrozně žárlil; když
„Nemyslím, že mohu s tebou jiti,” však stála na nádražní platformě, na
odvětil Jack. „Nicméně přece ti dekuji skytovala se mu příležitost spatřiti ji
za tvou laskavost, Scotte.”
lépe než kdykoliv dříve. Bývala často
„Ó nech těch hloupostí ! Vzmuž se, bez klobouku a v tenounkých letních
starý brachu a jednej přece rozumně !” šatech, jež měla na sobě, byla roztomi
zvolal Scott netrpělivě. „Velice ti pro lejší a půvabnější, než v jízdeckém ha
spěje, půjdeš-li se mnou; je to elegantní bitu.
dráha -- vlastně dráha pro elegantní
Jednou seděla samotna čekajíc na la
lidi — jest to odbočka vedoucí do lá vičce ve vzdálenosti pouze několika stop ·
zeňského místa Sea Covc !”
od jeho stroje a po několik okamžiků
„Do Sea Cove?!” zvolal Jack a těšil se Jack neskonalému štěstí, že na
v okamžiku byl v největším, rozechvění^ -ni mohl nevyrušován ponlížeti — pohlína nohou. „Ovšem, že
Scotte, ; í zeti na čisté zruměnění jejího krásného ..
ty’s přece jen zlato. PůjíHratébou hned obličeje, na mdle zlatý její vlas, na zá
hyby a řasy bílého šatu, jenž objímal
zítra.”
■
„Na mou tě věru !” pravil Scq^t s li její^H^krouhlenou formu. Skrze tkané
di vem na Jacka pohlížeje. „jFv mém rukávy mohl viděti krásný útvar jejího
životě neviděl člověka iako isi ty«dacku. rámě a pod krajkami sněžnou bělost
Nechť tomu však jakskôliv, jsem ^»vdě jejího hrdla ! Když zvonem dáno znameaOfeodjezdu vlaku a Jack se jal přičen, že tě pro sebe získám !”
*
uhlí do ohně, tu bolestně pocí
Prve než uplynul druhý týden, Jack kláSSt
ponechal svou kovárnu pod správou til, jak velký rozdíl jest mezi jejím a je
dělníka a jezdil jako topič na vlaku drá ho osudem, (žna jej ovšem nikdy nevi- *
hy, vedoucí do Sea Cove. Jeho přítom děla; kteráž pak dobře vychovaná dáma
nost na parostroji hned z počátku Scot- by pohlédla na topiče na parostroji?
V jedno odpoledne, když čekali v Sea
tovi byla velmi prospěšná. Scott byl ja
ko strojvedoucí velmi nedbalým ve svých Cove mezi ranní a večerní jízdou, došel
návykách a Jack zabránil několika omy telegram, že parostroj číslo n. má
lům, jež by byl}7 býval}7 značně mrzuty. svézti dolů superintendenta dráhy na
Scott nikdy si nezakládal na vzhledu pomoc nákladnímu vlaku, jenž byl po- ■
parostroje. Jack v brzku učinil číslo je stihnut neštěstím. Dospěvše na místo,
denácté nejúhlednějším a nejčistším seznali, že nespůsobena žádná velká
strojem na celé trati; všechna mosaz jen škoda; aby však nabyl jistoty, že trať
zářila a každá částečka stroje byla až patřičně uklizena, superintendent se roz
úzkostlivě čista. Přítel náš býval vždy hodnul, že vyčká vlaku nahoru jedoucí
cky čistotným ve svých návykách; ho i poslal nazpět číslo n„ aby paro
i když pracoval v kovárně, dovedl toho stroj byl na místě pro večerní cestu.
Zpáteční cesta konána dobře až do
zachovati se slušně a nyní nabyl brzo
pověsti, že jest „nejčistším topičem na spěli k lesíku, kterýž se táhnul na jistou
vzdálenost za stanici. Kočárová cesta
celé dráze.”
Prve než zastával mnoho dnů nové vedla lesíkem i křižovala železniční trať
své povolání, spatřil Maud. Jela s něja na několika místech. Jack navrhoval
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Scottovi, aby raději jeli hodně zvolna
a často nechávali zazněti píšťalu, po
něvadž v tu dobu obyčejně žádný vlak
nejezdil a mnoho lidí trať mohlo křižovati.
Jack k nemalé své nelibosti spozoro
val, že Scott, jenž byl v hospodě, když
pivě zmíněný telegram došel, byl hodně
napilý.
Poněvadž však strojvedoucí vždy měl
velký respekt před návrhy Jackovými.
vyhověl jim i nyní a parostroj jel takto
zvolna, když ku své potěše i ku svému
překvapení Jack pojednou spatřil Maud
stojící na lesní stezce těsně při trati.
Měla na sobě temně-modrý oblek vy
cházkový i zdálo se, že se okolo sebe
rozhlíží, jakoby nevěa děla, co má pocítí.
.,Scotte!” zvolal Jack,
velice
jsa rozčilen.
,,Hleď, tamto jest sleč
na Maitlandova 1 Zastavme a přezvěďme,
zda-li si něčeho ne
přeje.”
Scott ochotně svolil
■ a parostroj se zastavil
*
u samé mladé dámy.
Ona vzhlédnula patrně
překvapena do výše a
hned také poznala Jacka. On sejmul čepici
a přistoupiv k stupátAdlai E.
*ku parostroje, pravil:
„Doufám, že nás omluvíte, slečno
Maitlandova. Zastavili jsme stroj, do
mnívajíce se, že třeba něčeho potře
bujete.”
„Myslím, že jsem zbloudila,” odvětila
Maud s kvapným i sladkým úsměvem.
„To jest: já vím dobře, že Sea Cove leží
v onom směru,” a ukazovala v tu stranu
svým slunečníkem, „zdá se mi však, že
jsem šla dále, než jsem původně zamýš
lela a nevím jistě, která cesta by byla
kratší k domovu. Právě jsem si myslila,
že se pustím nazpět po trati, když jsem
zaslechla píšťalu parostroje.
Náhlá myšlénka namanula se Jackovi
a naplňovala jej rozkoší, když seskočil
se stroje k dívce.
„Vezmeme.vás na parostroj a dopra

víme vás nazpět,” pravil. ,,Jcst odsud
pět mil do Sea Cove a my tam právě
jedeme.
Maud chvíli byla na váhách a pak
pravila, přívětivě se smějíc:
„Myslím, že pojedu s vámi, jsem vě
ru velice znavena. Chtěla jsem se pro
jiti, nemám však nyní chutě uraziti ještě
těch pět mil. A bude to nová pro mne
zkušenost — jeti na železničním parostroji. Vždy jsem si myslila, že bych to
ráda zkusila.”
Jack pomohl jí nahoru a byl při tom
tak hrdým, jako kterýkoliv vévoda, jenž
někdy přijal svou královnu ve svém pa
láci. Malý domeček parostroje byl podi
vuhodně čistý, uváží-li se, jak byl blízko
uhlí a popeli. Mosaz
na stroji leskla se jak
zlato, podlaha byla či
stě vydrhnuta a sedát
ko, na němž aby used
la, Jack ji vybízel, by
lo čisté jako zrcadlo.
Však Maud usednouti nechtěla a ra
ději vyhlížela do pře
du před parostroj, i tí
žívala plným douškem
potěšení, plynoucí z
nezvyklé té jízdy.
„Mám ji popustit?”
šepotal Scott Jackovi.
Uhodl z daleka to ma
Stevenson.
lé sladké tajemství
' Jackovo a slova jeho netýkala se slečny
Maitlandovy, nýbrž jeho „jedenáctky”.
Jack přisvědčil pokynem hlavy a pa
rostroj hnal se rychle i hladce po trati.
Vítr pohrával si volným vlasem Maudy
j a v lese zdálo se, jakoby stromy honily
jeden druhý nazpět podle trati.
„Ó to je^t rozkošné !” zvolala Maud.
„Avšak, jak vy jste se sem dostal, pane
Burnse !”
i
„Učím se, abych se mohl státi stroj
vedoucím,” odvětil Jack. Myslím, že
zde budu pokračovali mnohem rychleji,
než bych byl pokračoval v staré mé ko
várně.”
Vážné jeho oči spočinuly na ní s poJ těšením, při čemž zapomínáno všeho
1 jiného. V úzkých mezích domku želez-
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ničního parostroje byli těsně při sobě.
On pocítil libovůni jejího šatu, vlas její
dotýkal se chvílemi jeho tváře; Jack za
pomínal rozdílu mezi jejich společen
ským postavením; on zapomínal svých
strastí, zapomínal minulosti, budoucno
sti — všeho ostatního kromě toho, že
žena, již zbožňoval, stála podle něho.
Scott zabýval se parostrojem; rych
lost jejich jízdy vzrůstala příliš silně,
jak se Jack domníval; uráželi příliš
rychle tu vzdálenost několika mil; krát
ký ten sen nebeského blaženství dozná
brzkého skončení. Maud' však se zdála
nalezati velké potěšení v rychlé jízdě;
oči její jen zářily, líce její se rděly a sla
bý smích svědčil o tom, že v jízdě nalé
zá skutečné záliby. Jack nemohl činiti
nic jiného, než okouzlen na ni patřiti.
Pojednou bylo viděti Sea Cove; blížili
se postranní trati, kde stálo několik vo
zů nákladních. Jack si toho nepovšim
nul, až když se ozval podivný lomoz
a vzhlédnuv v před, viděl u velkém zdě
šení, že, místo aby byl dále po hlavní
trati, parostroj vjel na trať vedlejší, kde
stál na dohoz kamenem dlouhý řad vo
zů nákladních.
Scott ihned se uchopil páky,' aby
uvedl parostroj v opáčný pohyb. Jsa
v obličeji hrůzou zsinalý, zvolal: „Velký
bože, Buruse, já jsem zapomenul na vý
hybku. Seskočte, seskočte, chčete-li ži
vot zachrániti!”
Ještě dříve než domluvil, Scott sesko
čil dolů a zaklopýtnuv, uniknul bez
úrazu.
Vše to trvalo pouhý okamžik. Těm,
kdo na parostroji zůstali, zbývalo málo
více než okamžik života. Jack věděl, že
možno učiniti pouze jednu věc. Černé
jeho oči zářily rozhodností a odhodla
ností, zatím co obličej jeho byl zsinalý
jako mrtvoly. Zasípěl jen:
„Musíte se zcela svěřiti mně — jest
to jediná vaše naděje.”
Maud rovněž na smrt zsinalá byla
nyní pouze bezpomocnou ženou; v tu
chvíli zaměnili spolu své postavení a
Jack byl velitelem. Nebylo času k řečím — sotva že na ni mohl prosebně po
hlédnout!. Pojal ji ve své silné ruce
a i v osudné té chvíli byl ovládnut ne

výslovnou rozkoší, když ucítil teplý do
tek jejího těla a její dech ve svém obli
čeji. Potom přiblížil se pozadu ku dve
řím parostroje a aniž by se byl otočil,
vyskočil se svým sladkým břemenem.
Jen takto bylo možno ji zachrániti a
Jack to dobře věděl. Dopadli spolu na
štěrk a kamení podle tratě právě v oka
mžiku, kdy parostroj s děsnou prudko
stí vrazil do prázdných vozů nákladních
a je rozdrtil.
Maud unikla úplně pohromě a když,
ji Jack pustil ze svého obejmutí a ona'
vyskočila na nohy, tu setřásla prach ze
svého šatu a s úsměvem se obrátila ku
svému záchranci.
Však Jack sebou nehýbal; ležel na
znaku podle tratě — krásná, athletická
jeho postava byla nehybná a hrozná ble
dost rozkládala se po jeho obličeji.
S výkřikem hrůzy Maud poklekla po
dle něho na zem.
„Ó pane Burnse! Co se vám stalo?
Jak jste si ublížil?”
Jack bezpomocně k ní vzhlednul a
pak, ačkoliv záchvat bolesti křečovitě
mu stáhnul ústa, statečný mladík přece
dokázal toho, že se pousmál.
„Byl to jediný prostředek a spůsob,”
pravil. „Nemohli jsme oba uniknouti
bez úrazu. Jestiť lépe, že jsem to já,
jenž přišel k úrazu.”
~
·
„Vy jste ale zachránil můj život,” zvo- ,
lala Maud vášnivě. „Vy také musíte býti
zachráněn.”
Neodpověděl jí — zdálo se, že pozbyl
vědomí. Scott přikvapil k místu neštěstí
a s hrůzou i zděšením v obličeji se k ně
mu sklonil.
„Burnse ! Burnse !” zalkal. „Což pak
utrpěl tak těžkého úrazu?”
„Musí to býti hrozný úraz,” pravila
Maud, snažíc se ovládnout! své pohnutí.
„Musí se mu dostati bez odkladu po
moci; pospěšte co nejrychleji pro léka
ře — já zde zůstanu u něho.”
Všechna její hrdá zdrželivost byla
v tu chvíli ta tam. Zatím co Scott odkvapil, poslušen jsa jejího rozkazu, ona ,
něžně pozvedla Jackovu hlavu a jem
ným svým šátečkem snažila se stírati
1 mu smrtelný pot s čela.

‘
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Ubožák otevřel oči a obrátil je, plné
smrtelných bolestí k jejím.
„Není žádné pomoci,” zašeptal, „my
slím, že mám přeraženu páteř. Vidíte,
že nemohu sebou pohnouti. Bude brzo
po všem — po hrozné té bolesti. Ze
mru. Však možná, že lépe tak !”
Byli zde samotni v sladkém tichu pří
jemného letního večera a Jack promlu
vil, když se k němu sehnula, aby lépe
zaslechla jeho slov:
„Já vás tak velice miloval, slečno
Maud ! Já vás z celé duše své miloval!”
Vášeň na okamžik zvítězila, vyznívá“
jíc pevně z hlasu jeho.
„Vím, že bych vás nikdy nebyl moh^
získati,” dodal slaběji. „Vzpomenete-li
si někdy na mne laskavě ?”

Slova jeho pronášena nynpjiž jenom
v přestávkách.
„Zajisté, zajisté že vzpomenu,” zavzlykala Maud. „Věřte, že po celý život
s vděčností vás budu vzpomínati.”
Pohyboval slabě rukou a Maud, uhod
nuvši jeho přání, stiskla ji svými teplý
mi prsty. Pak vtiskla mu polibek na čelo.
Oči Jackovy již zavřené, při tomto do
tknutí ještě jednou se otevřely.
„Děkuji — vám — sleč—no —
Maud,” šepotal slabounce. „Já — vás
— tak — mi—lo—val! Já — vás — tak
mi—lo—val!”
To bylo vše. Nepromluvil nikdy více
slova.
Možná, že tak bylo lépe — jak pra
vil — vždyť ji tak — tak vroucně mi
loval !

Mandarin v mtplénkách.
Čínská povídka· Z analickéko prelozil Josef Král·

ANDARÍN Čang Cen z krajiny počínání znamenalo, Čang Cen přiblížil
Soung byl mudrc, jehož pátrání se k dámě a uctivě ji pozdraviv, vece:
neslo se za životem posmrtným.
„Smím se vás otázati, paní, kdo od
Procházeje se jednoho dne po května počívá v tomto rovu a proč jej s takou
tém úbočí hory Nam Hoa, ocitl 'se ná péčí ovíváte ? Jsem mudrc a pátrám po
hodou u hřbitova, kde zesnulí odpočí příčinách věcí; ale této nemohu po
vali dle obyčeje té krajiny, pod rovy, chopiti.”
nasypanými z kypré prsti. Vida ty ne
Mladá žena, ještě hrajíc vějířem, za
sčetné hroby, jichž řady ztrácely se rdělá se, sklopila hlavu a zašeptala něco
v nedohlednu, mudrc se zadumal; pře nesrozumitelného v odpověď. Mudrc
mýšlel o osudech lidstva.
opakoval otázku svou několikrát, ale
„Běda !* zvolal, „zde ústí stezky ži nadarmo. Nevšímala si ho již a jemu se
vota. Kdokoli jednou zaujal obydliv do zdálo, že všechna její duše přešla do
mě tomto, v domě smrti, nevrátí se ni její rukou, jak čile vějířem pohybovala.
Čang Cen odvrátil se nevrle. Ačkoli do
kdy na světlo denní.”
Jeho zrak šel s jeho myšlénkami řa bře věděl, že všechno jest marnost, pře
dou rovův; i uzřel mladou ženu, obleče ce rád zkoumával pohnutky lidských
nou ve smutečním šatu toho kraje, činů, zvláště u žen, neboť ty jej nad mí
t. j. jednoduchém dlouhém oděvu z hru ru vábily. Obrátil se a odcházel, chvíle- ·
bého, bílého plátna. Seděla vedle jed mi ohlížeje se za podivnou onou ženou;
noho rovu a velikým bílým vějířem ne jejíž vějíř zmítal sebou stále jako křídla
únavně ovívala kyprou a ještě vlhkou velikého motýla. Ušed několik kroků,
spatřil starší nějakou dámu, již byl před
zemi, hrob kryjící.
Dychtiv zvěděti, co by asi to podivné tím nespozoroval. Dala mu znamení
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aby ji následoval. Dovedla jej do stínu
jednoho vysokého náhrobku a pravila:
„Slyšela jsem vás, že jste se tázal mé
velitelky na cosi a nedostal odpovědi.
Upokojím vaši zvědavost ze své dobré
vůle a v naději, že mne odměníte něco
penězi, abych si mohla koupiti od kněží
zázračného papíru a prodloužiti svůj
život.” Čang Cen dal jí nějaký peníz a staře
na vyprávěla:
„Paní, již jste viděl u hrobu, jmenuje
se Lu. Jest to vdova po mandarínu Taoovi, jenž zesnul před několika dny po
dlouhé nemoci a jest pohřben ve hrobě,
u něhož má paní sedí. Milovali se oba
něžnou láskou. Ani ve smrtelném zápa
se Tao na ni nezapomněl a myšlénka
o tom, jak ona samotna zůstane ve víru
světa, jsoucí ve květu svého mládí a své
krásy, zdála se mu hroznou. To bylo
příliš pro jeho mudrctví. Ale jeho duše
poddala se nutnosti. Plačíc na podušce,
na níž hlava manželova spočívala, mla
dá paní v rozechvěnizapřisáhala se, že
svého Tao-a nepřežije, ale že s ním bude
sdíleti jeho rakev, jako s ním byla sdí
lela jeho kočár. Ale na to Tao řekl:
„Ne, paní, nepřísahejte tak !”
„Nuže,” odtušila Lu, „musím-li· vás
přežiti, bohové-li mne odsoudí, abych
zřela světlo denní, když vy se jím ne
budete již těšiti, buďte ubezpečen, že
nikdy nesvolím státi se manželkou jiné
ho a jako že mám jednu duši, chci míti
jen jednoho chotě.

—
„Paní,” vece Tao, „nepřísahejte tak!”
„Ó Tao, Tao,” ona zavzdychla, „aspoň
mi dovol přísahati, že se nep’rovdám do
pěti let po tvé smrti.”
Ale Tao odpověděl:
„Paní Lu, nepřísahejte tak ! Přísa
hejte jen, že budete věrna mé památce,
dokud země na mém rovu bude vlhka.”
Lu přísahala přísahu velikou a dobrý
Tao zavřel své oči, aby jich už nikdy
neotevřel. Žal vdovin byl nezměrný.
Oči její div neosleply pláčem. Sotva
jsme ji zdržely, aby svých tváří nerozedrala svými nehty. Ale všechno jednou
skončí a potok slz jejích ponenáhlu osla
boval. Tři dni po smrti Tao-ově se do
věděla, že jeden z jeho žáků si žádá,
aby jí směl projeviti svou soustrast v její
neštěstí. Ona soudila — jako rozumné
stvoření — že by neměla odepříti. Se
tkala se s ním, vzdychajíc. On ji těW.
On byl velmi ušlechtilý jinoch, krásných
tváří. Mluvil k ní něco málo o Too-ovi
a hodně mnoho o sobě. Vyprávěl jí, jak
jest ona krásná a jak jeho láska k ní je
veliká. Ona ho neodřekla a on odešel
se slibepi,‘ že zase přijde. A čekajíc na
jeho návštěvu, pafíí Lu sedává po celý
den vedle hrobu, jak jste ji viděl a suší,
vlhkou zemi svým vějířěip.”
..
Když stařena do
mluvila,
*
Čan Cen «6
zamyslil: Toto byl jeho závěrek:
„Mládí jest krátké; a hroty žádostí
bodají mládež. Konečně tato panL Lu
jest počestná žena, neboť nechce foýti
nevěrnou své přísaze 1”

Klid.
WKLIVĚ bledá byla v líci
®r® jako luny svit,
jak když na tvář věčně spící
padá svíce kmit

V nadru chorém tajně hlodal
zkázy břitký nůž,
výčitkou hled smutný bodal
— ach, vše marno už !

A když v tiché noci jednou
shas’ těch očí svit,
padla na tvář mrtvou, lednou
záře svic a — klid . . .
Iiartoš ílittner.

LEBKA.
Historie ze Španěl. Vpravil T. "V. XHa.xxálc.

I.

Donna Mercedes de la Mares.

PRACOVNÍ komnatě svého ele
gantně zařízeného mládeneckého
obydlí v malém, nedaleko Granady
ležícím městě seděl jednoho listopado
vého večera roku 18— vrchní soudce
don Antonio de Pereira u stolu pokry
tého akty. Venku burácel vichr a vrhal
těžké dešťové krůpěje na vysoká okna,
časem protrhl·-modravý záblesk tmavé
oblak^· a mocně, znejprvka třeštivým
rázem, pa^^mně rachotivě, zahučela
bouře s hromobitím.
Ale don Antonio de Pereira málo se
staral o bouři, déšť a hromobití; též ne
o svá akta. Pro něj stával na světě pou
ze obraz dámy, obraz sličné donny Mer
cedes de la Mareš ! Velké černé oči,
v nichž pálil nikdy neuhasínající žár,
okouz ily Antonia de Pereira. On, ten
chladný, hrdý vrchní soudce, muž, kte
rýž až dosud jenom svou povinnost ko
nal, žil jedině pro ni, byl zamilován do
originálu onoho obrazu, pohled na nějž
působil, že neslyšel řádění živlů a že si
nevšímal svých soudních akt. Donna
Mercedes byla nevěstou dona Antonia
de Pereira. Kde ji poznal? V malém
hotelu na březích Manzanares. Tam don
Antonio ztrávil za parného leta několik
týdnů k vůli zotavení, tam chtěl nalézti
novou sílu k nové práci, tam jeho ne
zdolné srdce utrpělo porážku ! Také
donna Mercedes vyhledávala samoty.

V

Donna Mercedes byla mláda, bohata,
sličná a — po tři měsíce vdovou. Její
vážná, zdrželivá bytost, ušlechtilost je
jího zjevu a bledý, zajímavý obličej
s drsným tahem kolem koutků rtů, kte
rýž vypravoval o těžkých duševních
utrpeních, jej neodolatelně vábily k donně Mercedes.
.
A donna Mercedes? Když jí jednoho
večera sluha na stříbrném táci přinesl
kartu s nápisem „don Antonio de Perei
ra”, tu přijala tohoto hrdého muže s or
lím pohledem a kamennými rysy v obli
čeji, ve svém saloně. Když o hodinu
později don Antonio mladé vdově přál
„dobrou noc”, tu jeho láska proměnila
se v šílenost.
Od tohoto dne byl don Antonio otro
kem donny Mercedes de la Mares.
Vypravovala mu svou historii, starou
smutnou příhodu mladé dívky, kteráž
musela následovat nemilovaného, staré
ho muže k oltáři, poněvadž rodiče tomu
chtěli proto, že muž ten byl nesmírně
bohat. A tento muž byl surovec, hovící
těm nejhorším, nejsprostším náruživostem, urážejícím mladou manželku nej
surovějším spůsobem, kterýž pronásle
dován jsa vzteklou náruživostí, ji učinil
otrokyni. Tři leta ztrávila Mercedes
v tomto pekle na zemi, pak nebesa její
prosby za vysvobození vyslyšela.
Mrtvicí raněn klesl po pustém popí
jení starý smyslník a za několik minut
na to byl mrtvolou. Žádná milující ruka
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nestírala mu smrtelný pot s chladnoucí
„Až na východě ranní slunko nového
ho čela, žádný přítel jeho nedržel ledo roku bude vzcházet — ještě dva mě
vějící ruku ve své, aniž kněz mu udělil síce,” pravil tiše před sebe a tahy jindy
poslední pomazání — nikdo nebyl pří přísné nabyly výrazu k nepopsání jem
tomen kromě jeho ženy, usoužené ženy, ného.
kteráž prosila nebesa za vysvobození.
„Přísahám —”
A tato žena nevrhla se v divé bolesti na
„Vaše ctihodnost promine, klepal jsem
mrtvolu manželovu, nikoliv, tato žena již asi tucétkrát, ale —”
zděšením a ošklivostí prchla z ložnice a
Don Antonio se obrátil a proti němu
svolala služebnictvo, poslavši pro léka stál jeho sluha.
ře. A ten přišel a prohlásil, že mrtvice
„Dobrá, starochu, co pak chceš ještě
mozková učinila konec životu tohoto tak pozdě ?”
opilce.
„Venku na chodbě stojí hrobník
Donna Mercedes byla vdovou, byla z A . . ., tvrdí, že musí s vaší ctihodno
svobodna, byla vysvobozena. A don An stí mluvit ještě dnes večer.”
tonio předstoupiv před tuto krásnou
„Nech jej vejít, starochu, ať hned ·
ženu, pravil: „Miluji tě, buď mou man vstoupí, zajisté nepřichází nadarmo.”
želkou, budu tě na rukou nosit.”
Don Antonio měl pravdu. Za několik
Tu proud slz z těch krásných očí vy minut na to hleděl na šklebící se umrlčí
trysknul a Mercedes pravila: „Miluješ hlavu, již starý hrobník vyňal z pytle
mne, Antonio ?”
a na stůl postavil.
„Když jsem na našem malém hřbito
„Více než svůj život.”
vě
dělal místo pro nové zákazníky, tu
„Pak nedotírej nyní na mne? Opusť
jsem
našel tuto lebku,” pravil muž.
mne!”
Ale don Antonio neslyšel ničeho. Jeho
„Nemohu bez téT>e žiti, Mercedes, ty
oči zíraly jako ukovány na dlouhý hřeb,
mne usmrtíš.”
kterýž byl lebku úplně provrtal.
Tu palčivý žár vytrysknul z očí jako
„Zde se stala vražda a dříve neusta
noc černých a pokorně skláníc svou hla nu, dokud pachatele nenajdu. Čí mrtvo
vu, Mercedes pravila: „Chci býti tvou
manželkou, Antonio. Vrať se domů, z^- la ležela v hrobě ?”
Starý muž mlčky sáhnuv do kapsy,
řiď svůj dům k mému příchodu a až ran
vyňal odtamtud stříbrný štítek a podal
,
ní slunko nového roku bude na východě
jej
soudci.
vzcházet, pak se dostav opět do tohoto
Don Antonio četl:
malého salonu a pak dodržím svého
slova.”
„A co mezi tím, Mercedes?”
A. F. S.
„Mezitím neuvidíš Mercedes.”
„Mercedes, přísahej —”
*
184
.
„Přísahám, že zde budu, že svého
slova dodržím. Teď jdi, musím býii sa
R. J. P.
motná.”
A Antonio de Pereira tiše odešel.
„Tento štítek pochází z rakve ?” tázal
. Venku v přírodě nastal opět mír se krátce.
„Ano, vaše ctihodnosti.”
a klid. Bouře odešla; jen zde onde za
„Dobrá, to postačí mi úplně. Naleznu
blesklo se slabě v krajích mraků na zá
pad spějících, jen zde onde zaznělo sla pachatele a až jej naleznu, na popravibé zahřmění odtamtud, jen zde onde za ště s ním. Na popraviště a kdyby byl
šuměl jednotlivý náraz větru vrcholky mým vlastním bratrem.”
Ten co tak mluvil, nebyl don Antonio
starých kaštanů.
Don Antonio de Pereira ’stál u ote de Pereira, zamilovaný, ne, to byl don
Antonio de Pereira soudce.
vřeného okna a vzhlížel k hvězdám.
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Počátek konce.

Před domem kněze v malém městeč
ku A . . . zastavil večer následujícího
dne lehký kočárek, z něhož vystoupil
vysoce rostlý muž. Zaklepal klepátkem na dvéře a za několik okamžiků na
to otevřel kněz dvéře před cizincem.
„Jsem vrchní soudce don Antonio de
Pereira a přeji si vidět od vaší důstoj
nosti vedenou matriku mrtvých z roku
184* a na hřbitově zdejším pochova
ných.”
„Prosím, by
ste mne násle
doval.”
Opět něco po
zději seděl don
Antonio za ob
sáhlou kostelní
matrikou.
V tomto ma
lém místě téhož
roku zemřelo
jenom devět osob. Pod číslem
3 četl don An
tonio následu
jící: „Na hřbi
tově této ko
stelní osady byl
dne 2. ledna r.
184* pochován
don Alfonso Fi
lipe de Santiagos, majitel té
hož jména zám
František
ku a uvnitř té
to kostelní osa
dy ležící. Svátostmi* umírajících nebyl
opatřen, poněvadž zcela náhle zemřel
na mozkovou mrtvici. Poslední vůli ne
zanechal žádnou. Byl ženat s donnou
Blanka Maria de Santa Anna, rozenou
v Madridu. Dětí nezůstavil.”
Don Antonio věděl dosti. Jeho bystrozrak a vtip jej neklamal. Na lebce, již
mu hrobník přinesl, visely ještě jednot
livé černé kadeře — déle tedy než rok
nemohla lebka odpočívat v lůně země.
Že se mrtvoly po tak krátkém čase
vyhrabávají, aby se pro nové místo udě
lalo, není nic neobyčejného v malých

místech Španělska. Když Antonio si
čtení opsal, rozloučil se duchovní a
odjel.
„Hřeb mám, teď jenom nalézti kladi
vo,” pravil tiše před sebe, když přijda
domů, překročil práh své pracovny.
Za dva dny napotom stáli v této pra
covně kastelán ze Santiagos a tehdejší
služebnictvo zemřelého dona Alfonso
Filipe de Santiagos před vrchním soud
cem donem Antoniem de Pereira. Tento
se dověděl následující:
Don Alfonso se tři leta před svou
smrtí oženil se
s oslňující krás
kou, donnou —
Blanka Maria de
Santa Anna. Je
jich manželství
nebylo šťastné.
Častěji došlo ku
strašným výje
vům. Blanka by
la andělem, Al
fonso ďáblem.
V noci z prvního
na druhého led
na bylo služeb
nictvo probuze
no ze spánku
voláním donny
o pomoc. Bledá
zděšením, s vla
sy rozpuštěnými
vyběhlana chod
bu a volala: „Na
pomoc! Běžte
Chalupa.
pro lékaře ! Don
Alfonso umírá !”
Kastelán vběhl do ložnice a nalezl
tam svého pána ležícího na posteli. Dva
lékaři — čekali v předsíni — přišli, pro
hlédli mrtvolu a prohlásili, že don Alfon
so podlehl mozkové mrtvici.
Druhého dne byla mrtvola pochována
a tři dny po té odešla Blanka na cesty.
Don Antonio předvolal nyní lékaře
před sebe. Potvrdili ve všem výpovědi
služebnictva.
„Dejme tomu, že byl vražen hřeb do
lebky člověka, následovala by smrt za
týchž příznaků, jako při mozkové mrtvi
ci ?” tázal se soudce.
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Lékaři přisvědčili.
Výslech byl u konce.
Don Antonio si učinil následující po
známky:
Don Alfonso Filipe de Santiagos ze
mřel náhlou smrtí.
Smrt byla přivoděna vražením hřebu
do lebky.
V době jeho smrti nebyl nikdo u ně
ho, leč jeho manželka, donna Blanka
Maria de Santa Anna !
Don Alfonso byl zavražděn a — vraž
du spáchala jeho manželka, donna Blan
ka Maria de Santa Anna.”
Za hodinu později nacházel se zaty
kač proti donně Blance v rukou úřadů.
„Myslíš, že bude zatčena?” tázal se
přítel soudce.
„Ano,” odvětil tento, „neboť když
mrtvý sám vystoupí z hrobu, aby svěd
čil, pak není pro vraha žádného útěku.”
Tak rychle, jak don Antonio myslil,
nešlo to se zatknutím donny Blanky.
Její stopa zdála se býti ztracena.------3.

Katastrofa.

„Pietrn!” *
„Zde, seňore !”
„Zítra odcestuji a až se vrátím, nebu
du sám.”
Blažený úsměv při těchto slovech
přelétl Pereira a starý šedý sluha, kte
rýž svého pána kdysi co dítě na loktech
svých houpával, pravil pohnutým, tře
soucím se hlasem:
„Svatí a světice nechť vás ošetřují,
pane, vás i ji, kteráž —”
„Dobře, dobře, starochu ! za osm dní
zde opět budu, já s ní! A nyní dobrou
noc !”
A don Antonio přistoupiv k oknu,
otevřel je a hledě k hvězdám, pohybo
val rtoma:
„Až na východě slunce nového roku
bude vzcházet------- přísahám —”
Don Antonio nedokončil. Venku bylo
slyšet rychlé kročeje, dvéře se rozlétly
a dovnitř vkročil se zářivým pohledem
policejní kapitán.
„Triumf, triumf !”
„Muži, co jest? Mluvte!’”
, Máme ji, pane, máme ji !”

„Koho máte ?”
„Donnu Blanku Marii de Santa An
na, vražednici !”
Postava Antonia se vzpřímila.
„Kdy a kde byla zatčena ?”
„Před několika minutami na nádraží.
Přijela vlakem z východu. Právě když
chtěla přesednout na vlak k severu, za
tknul jsem ji.”
„A kde jest nyní?”
, „Ve vězení.”
■ „Výborně, můj kapitáne. Ještě této
noci zasednu k soudu nad donnou Blan
kou Marií de Santa Anna a ona nebude
zapírat, neboť — my vezmeme toto za
svědka !” A don Antonio ukázal hněvi
vě na lebku ve své zasklenné skříni.
A zlostně se holá lebka uvnitř skříně
zasmála — či to bylo jenom šálení ?
Umrlčí lebky mají všecky ten zvlášt
ní úsměv !----------Hrobové ticho panovalo v malé, jas
ně osvětlené soudní síni v hořejším po
schodí soudní budovy.
Za malým stolem seděl, maje žalobce
na své pravici, policejního kapitána na
levici, don Antonio de Pereira, oblečen
jsa ve svém úředním rouchu. Upro
střed stálo — ano, co pak tam vlastně
stálo? Pod černým suknem jakýsi kula
tý předmět! Co to asi bylo ? ! —
Nyní pozdvihl don Antonio svou hla
vu — tlukot srdcí přítomných mohl
býti slyšán.
„Předveďte donnu Blanku Marii de
Santa Anna !” zaznělo ostře tichou
komnatou. Dvéře vedlejší komnaty se
otevřely, policejními úředníky obklope
na, objevila se na prahu----------Don Antonio de Pereira chopil se kře
čovitě okraje stolu, jeho obličej zbledl
jako stěna, vlasy mu vstávaly na hlavě
a oči, nichž se obráželo nevýslovné zdě
šení, upřeně hleděly na ženskou posta
vu, kteráž právě, ozářena jsouc jasným
světlem, stála uprostřed síně.
Byl to duch ?
Byla to Blanka Maria de Santa Anna,
vražednice ? aneb to byla Mercedes de
la Mareš, nevěsta vrchního soudce An
tonia de Pereira?
·
Aneb to byla vražednice a nevěsta
v jedné osobě ?
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A nyní postava ta pozvedla svých očí
k soudci a paprslek vřelé, horující lásky
sálal z očí jak noc černých. A nyní ote
vřela rty a — tu padly její zraky na
temné postavy kolem ní a hrobová ble
dost pokryla ten spanilý obličej.
Don Antonio de Pereira se vzpama
toval, vzpamatoval nadlidským namá
háním.
Poněvadž oči všech byly na zajatou
upřeny, zůstalo jeho rozčilení nepozo
rováno.
„Jak se jmenujete !” tázal se chrap
tivým hlasem.
„Mercedes de la Mareš,” zaznělo měk
kým hlasem se rtů tázané.
„Mercedes de la Mareš, předstupte
sem. Znáte toto?”
Černé sukno odlétlo stranou — děsné
vykřiknutí zaznělo komnatou.
„Alfonso ! ·:— Alfonso !”
Tahy dona Antonia nabyly děsného
výrazu.
„Jak se jmenujete ?” hřímal.
„Blanka Maria de Santa Anna de San
tiagos !”
„Tedy znáte tento hřebík zde ?”
Blanka se opět vzpamatovala. Po
zvedla svých očí s nevypsatelným výra
zem k donu Antoniovi a pravila pevným
hlasem:
„Ano, znám jej !”
„Ano, jsem vinna ! Chci zemřít. Mám
jen jedinou prosbu a ta jest: Nechte
mne brzy zemřít!”
Opět se objevil nevypsatelný výraz
v tazích Blanky.
„Kromě boha ví pouze jeden, co jsem
trpěla a tento jeden
”
Nešťastná bytost se potácela, vzpa
matovala se ještě jednou násilně a pra
vila:
*
„V některém francouzském klášteře
chtěla jsem svůj život uzavřít, tam jsem
se chtěla káti ze své viny. V bohu, vím
to, bych byla nalezla laskavého soudce.
Tu jsem se na cestě v jednom malém
lázeňském místě setkala s tímto jedním
a zamilovala jsem se do něj. A on? On

mne také miloval. Zapřisáhal se, bych
se stala jeho manželkou ! S krvácejícím
srdcem pravila jsem mu, aby odešel,
on ale pravil: „Nemohu bez tebe žiti,
ty mne usmrtíš.” Tu jsem mu nemohla
odolat a slíbila jsem, že se stanu jeho
manželkou. „Přísahej mi !” pravil a já
přísahala ! Tato přísaha byla mou zká
zou. Zítra jsem ji chtěla vyplnit, na ce
stě k němu zasáhnul mne osud. Jeho
jméno nepřejde ^nikdy přes mé rty, ne
boť jsem jej milovala. A nyní—soudce,
konejte svou povinnost!”
Blanka dokončila. Vysoce vzpřímena
stála před donem Antoniem de Pereira
a její palčivý pohled ztápěl se v jeho
očích.
A don Antonio?
Také on povstal.
„Donno Blanko Maria de Santa Anna
de Santiagos, pro úkladnou vraždu, spá
chanou na svém manželi donu Alfonso
Filipe de Santiagos, odsuzuji tě k smrti
sekerqu. Pán budiž tvé duši milostiv.”
S hlasem, kterýž ničeho lidského na
sobě neměl, promluvil don Antonio tato
slova, pak sklesl bez sebe do náruče
k němu přiskočivšího kapitána. — —
Za dva týdny na to potvrdil králov
ský soudní dvůr rozsudek a téhož dne
opustil don Antonio de Pereira město.
A opět za čtrnáct dnů v průvodu kně
ze vystoupila donna Blanka po stup
ních na šibenici, kdež na ni kat čekal.
Tu na koni pěnou pokrytém v nejdi
vějším úprku přijel jezdec. Vysoko ve
své pravici mával bílým šátkem: „Za
stav kate, milost, milost !” zněl jeho
mohutný hlas k popravišti.
U schodou, vedoucích k popravišti,
uvázal jezdec zpěněné zvíře.
Byl to don Antonio de Pereira ! Při
nášel milost od krále ! S rozepjatým
náručím chvátala Blanka k milovanému
muži: „Bůh ti žehnej !” vydralo se z je
jích rtů, pak náhle zavrávorala a klesla
na popravišti.
Blanka Maria de Santa Anna byla
mrtva !

ČÍNSKÉ NÁMLUVY.
Dle spisův amer, misionářův.

EJPODIVNĚJŠÍ věc v čínských
námluvách jest, že právě ti dva
lidé, jichž se nejvíce týkají — mí
ním ženicha a nevěstu — nemají v nich
pražádného účastenství. Rodiče nebo
poručníci snoubenců vyjednají všechno,
ale proto přece jest hlavní .osobou
smlouvčí nebo-li tlampač. „Bez smluvčího není námluv,” praví čínské příslo
ví. Smluvčím bývá muž, anebo také
žena, bez rozdílu. Obyčejně najímají jej
rodiče hošíkovi, ale jeho služeb užívají
po tom i rodiče nevěstini. Pravil jsem
rodiče hošíkovi, poněvadž Číňané rádi
zasnubují své dítky, sotva že dva, tři
měsíce viděli světlo světa, ačkoliv záko
nitý věk pro vstoupení ve stav manžel
ský jest 18 let u dívek a 20 u mužův.
Když tedy rodiče hochovi se rozhodli
vyhledati svému synu nevěstu, zjednají
smluvčího a odevzdají mu papírovou
blanku (jako visit card), na níž ozdobně
napsáno jest osm značek, udávajících
hodinu, den, měsíc a rok narození na
dějného ženicha. Tuto blanku smluvčí
donese rodině, z níž byla vyvolena bu
doucí nevěsta. Jestliže rodina ženicho
va jest rodičům dívčiným neznáma, vy
ptávají se tito na její poměry, a shledají-li všechno v pořádku a jsou-li na
kloněni smlouvě, pošlou blanku onu
k prorokovi, který ze značek hádá, bu
de-li manželství šťastné. Je-li zpráva
jeho příznivá, rodiče dívčiny připraví
podobnou blanku, na níž jest udána ho

dina, den, měsíc a rok narození dívčina,
doručí ji smluvčímu, který pak ji dodá
rodičům ženichovým. Tito zase vyptá
vají se proroka, a je-li všechno příznivo, zasnoubení se umluví mezi stra
nami.
Toto vyjednávání trvá obyčejně tři
dni a kdyby v těchto třech dnech něja
ké neštěstí se přihodilo jedné z obou ro
din, na př. kdyby se mísa rozbila, nebo
lžícé ztratila, smlouvání jest ihned pře
rušeno a blanky vráceny, neboť neštěstí
v rodině je zlé znamení pro budoucí
manžele.
’
Po tyto tři dny blanka jest uložena
pod jakousi kaditelnicí, v níž hoří vonn^
předměty a která stojí na zvláštním stole
před obrazy předkův. Po obou stra
nách její hoří svíce.
Někdy se stává, že smluvčí nedosta
ne určitého navedení, ku které rodině
má jiti; tehdy on sám vyhledá rodinu, z
o níž myslí, že se bude líbiti jeho páno
vi a vyjednávaní pokračuje jako oby
čejně. S podivením jest, že i sousedé,
rodiny zdávna přátelské, užívají služeb
smluvčího, chtějí-li manželstvím spo
jití své děti. Naopak zase rodiny, dříve ·
sobě zcela neznámé, se skrze smluvčího sbližují a seznamují.
·
Zasnoubení neváže žádné z obou
stran, dokud spolu nevymění zvláštních
desek. Desky tyto jsou ze tvrdého papí
ru a podobají se'deskám knihy bez lis
tů. Vnitř i vně jsou kryty červeným pa-
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pírem.
jedné jest nale
pena podoba draka ze zlatého papíru;
jest to znak muže (drak s pěti drápy je
znak čili erb čínského císařství); na dru
hé desce jest podobně vypodobněn bá
ječný pták fénix, znak ženy. Rohy desek
jsou ovázány stuhou.
Rodina ženichova obyčejně opatří obě
takové desky a na vnitřní straně té
s drakem napíše se ozdobně jméno
a příjmí otce ženichova a smluvčího a
jejich den narození. Druhá deska zůsta
ne čista, nepopsána. Mimoto zapíchnou
dovnitř každé desky čtyři veliké jehly
a dvě dlouhé hedbávné niti, z nichž
každá jest prodita uchem dvou jehel.
Obě desky donese smluvčí k rodině
nevěstině, tam si ponechají desku s dra
kem, do druhé pak napíší jméno a pří
jmí otce dívky a smluvčího a pak ji
pošlou zpět ženichnvi. Každá rodina má
pak jednu z těch desek jako důkaz za
snoubení. Výměnou těchto desek za
snoubení jest dokonáno a uzákoněno,
a žádná strana nezruší ho, leč pro velmi
důležitou příčinu. Číňané neruší ho tak
často, jako Amerikáni.
Když ženich anebo jeho rodiče posýlají tyto desky nevěstě, obyčejně posýlají s nimi nějaký dárek pro ni, na př.
dvé stříbrných nebo zlatých náramkův,
a pro její rodinu obyčejně potraviny,
nečastěji vepřové nožičky, dva ptáky,
dvě ryby atd. Rodiče dívčiny opět posýlají zpět rodičům ženichovým: umělé
květiny (ty jsou pro ženské příbuzné
ženichovy), něco čínských nudlí, bo
chánky chleba, nebo koláče. Tyto dár
ky považují za šťastné znamení pro bu
doucí manžele, že budou žiti v blahoby
tu. Ony hedbávné niti znamenají, že
manželství bude pevné. <Čífiané věří
že sňatky se uzavírají v nebi a že jemon ti za sebe se dostanou, jimž je to
’souzeno.
Přípravy k sňatku. Čas, jenž uplyne
.piezi zasnoubením a sňatkem, bývá roz
dílný (ode dvou měsíců do 18 až 20 ro
ků), dle věku snoubencův. Dva neb tři
měsíce před svatbou přítel ženichovy
rodiny dojde s dívčinou deskou ku pro
rokovi, jenž vybere šťastný den —
pro svatbu, pro vyšívání nevěstiných

peřin, pro připravení lože a i hodinu
pro její vstoupení do nosítek v den
svatby. Svou radu prorok napíše na
červený papír, smluvčí donese jej ro
dičům nevěstiným a když ničeho nena
mítají, obě strany počnou své přípravy
ku svatbě.
První věc jest, že rodina ženichova
pošle druhé straně svatební koláče a lát
ku na šaty pro nevěstu. To bývá obyčej
ně měsíc před sňatkem. Počet svateb
ních koláčů bývá rozdílný, jda od šede
sáti do několika set. Jsou kulaté, asi
jeden palec tlusté, váží jednu a tři čtvr
ti libry kus; v průměru mívají skorém
jednu stopu. Pekou je ze pšeničné mou
ky a do těsta dávají cukr, sádlo a malé
kousky tučného vepřového. Poněkud se
tyto koláče podobají americkým mince- ·
pies. S koláči také posýlají jistou sumu 1
peněz, větší neb menší, dle předešlé‘na
úmluvy, asi patero červené hedbáví proxri‘
nevěstu, patero sušené ovoce, něco ma- ’^a
lých koláčků, kohouta a slepici, house- '
ra a husu. Rodina nevěstina podrží jen
část velikých koláčův a rozdělí je — ja
kož i ty malé — mezi příbuzné a zná
mé. Boháči dávají mnohem skvostnější
dary, zlaté náramky a skvosty pro dá
my, hedbáví, satin, atd. Dary ty jsou
neseny veřejně, aby je každý viděl. Na
některých jsou ozdobně psány moudré
průpovídky.
S dárky se posýlají dvě navštívenky.
Rodina nevěstina ponechá si jen část
nabízených darův, ostatní pošle zpět
a přidá jiné pro rodinu ženichovu. Po
nechávají si všechny peníze, hedbáví
a satin, ale jen jedno zvíře, jeden hrnec
vína (dostanou-li je) a část koláčův
a jiných věcí dle obyčeje krajiny. Zpět
pak pošlou ostatek a přidají dvě velké
červené svíce, dva bronzové svícny, nu
dle, pár satinových bot, červenou čap
ku a látku na kabát a umělé květiny ze
sametu, nebo rýžového papíru.
Dary se řídí dle bohatství rodin, ale
všichni chtějí býti pokud možno oká
zalí a štědří.
Nudle znamenají dlouhý život, pro
tože jsou dlouhé.
Asi dva neb tři dny před svatbou ro
diče dívčiny pošlou ženichovi po smluv-
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čím červený list s oznámením, kdy k ně
mu nosičové přinesou výbavu nevěstinu.
To se děje proto, aby si ženich zatím
připravil peníze pro nosiče a mohl jim
ihned zaplatiti, sice kdyby potom se
musel sháněti po penězích, bylo by to
zlé znamení pro něho. Večer před tím,
než výbavu pošlou, nevěstini rodiče její
svatební šat vykuřují nad žhavým uhlím.
Příštího dne výbavu nevěstinu odná
šejí nosiči ve veliké parádě na dlouhých
tyčích k ženichovi. Nesou šaty, stoly,
židle, kufry, záclony atd. Nosičů bývá
sto, ba ještě více. Boháči dávají tyče
svázati hedbávím. Celou výbavu nesou
ve velikém průvodu městem a jsou-li
obě rodiny sousedé, nesou ji schválně
odlehlými ulicemi, aby je lidé viděli.
Zkrátka, zbytečné nádhery je při tom
dosti, zrovna jako někdy v Evropě.

Poslední den před svatbou ■ nevěsta
oblékne své svatební šaty, aby se pře
svědčila, jak jí zítra budou slušeti. To
je velmi důležité (také v Čechách) a
všechno ženské přátelstvo jest sezváno
na poradu. Jenom ženy, jež právě „mají
smutek”, nesmějí býti přítomny. Když
jest oblečena, zapálí se kadidlo, rozžeh
nou se svíce, nevěsta se pokloní obra
zům předků, pak svým rodičům, dědo
vi, atd., jsou-li živi.
Nosítka pro nevěstu obstará ženich
a pošle je večer před svatbou ve veli
kém průvodu s hudbou k nevěstě. No
sítka se podobají malé kapličce, jsou
kryta těžkou, drahou látkou a nesena
čtyřmi muži. Ti zůstanou přes noc v do
mě nevěstině, aby byli připraveni příští
jitro, v den svatby.
Josef Král.

Objevení Ameriky od Číňanů.
Dle rusfeých pramenů „Amerikánu“ podává František JMacli.

0

OBJEVENÍ Nového světa bylo na

1

nespokojenost národa. Národní soud vy
psáno tolik knih, že by bylo lze se- hlásil jej za zbaveného ochrany zákona.
staviti z nich celé knihovny; dějiny V očekávání tohoto výroku vystrojil
jeho objevení zná každý žák, a přece koráb a odplul z Islandu, přislíbiv svým
tyto dějiny oplývají mnohými neprav přívržencům, že se navrátí, až vyhledá
dami. Jest známo na příklad, že Kolum zemi, kterou před sto lety viděl Grunbus do samé smrti neměl tušení, že ob bjern, zahnaný bouří do moře. Erik ne
jevil celý nový díl světa; uvádí se také, jen že objevil tyto ostrovy, (Schery
že před Kolumbem bývali v Americe Grunbjerno), nýbrž dále celou zem, již
severní Germáni, však faktum, že čest nazval GrcRenlandia (Gronsko — zelená
prvního objevení Ameriky přísluší Čí země), očekávaje, že tento název přilá^
ňanům, jest známo pouze učencům a ká vystěhovalce. Po třech letech vrátil
přece jest záhodno, by se stalo všeobec se Erik na Island a smířil se se svými
nepřátely. Čtvrtý rok po svém vyhnání,
ně známým.
Pohlédněme nejprve zběžně na obje po patnácti letech po zavedení křesťan- ·
vení Normanů. V roku 980 žil na Islan ství na Island, t. j. roku 985 odebral se
du Erik Rauda čili Roede (Erik červe opět do Grónska a založil tam kolonii
ný), jenž po vraždě, spáchané otcem, Brantahild. Vzdor nevlídnému podnebí *
byl nucen s ním opustiti norvéžskou počali se na březích Grónska usazovali
otčinu. Erik byl též prchlý a vykonaná islandští vystěhovalci. Sto padesát let
jím dvojnásobná vražda zbudila k němu po prvním usídlení založili v Hardaru
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první biskupství. Kolonie se udržela do
15. století a byla zničena nájezdy Esky
máků a nemocemi.
Mezi přistěhovalci, přišlými s Erikem
červeným do Grónska, nalézal se Herjulf, jehož syn Bjarn, milující daleké
cestování, nemohl provázeti otce, jeli
kož se nalézal na cestách za obchodem.
Po svém návratu na Island umínil si
jeti za otcem do Grónska, s čímž též
souhlasili jeho lidé. Třetí den po jejich
vyplutí rozzuřila se bouře, jež zahnala
plavce ku břehům chlumnaté, lesem po
rostlé země. Po dvou dnech plavci opět
spatřili lesnatou, avšak rovnou zemi
a chtěli přistáti k břehům, čemuž se
však protivil Bjarn. Dále plavili se jiho
západ. směrem a po třetí spatřili zem,
hornatý, ledem pokrytý ostrov. Za tři
dni potom dopluli do Grónska. Tam se
Bjarnovi posmívali, že nechtěl prozkoumati nalezené země, jež vyvolaly mno
ho výkladů mezi vystěhovalci. Leif
Erikson, starší syn Erika Rauda, umínil
si odebrati se na cestu k prozkoumání
těchto krajů a r. 1000 nalezl ostrov, jejž
Bjarn viděl z lodi. Na ostrově nebylo
ani stopy nějaké vegetace; dále od bře
hu v hloubi ostrova spatřili mnoho vy
sokých, ledem pokrytých hor, místnost
mezi nimi á břehem byla pokryta množ
stvím plochých kamenů, pročež tento
břeh nazval Leif Helluland, t. j. kamen
ná země. Toť byl poloostrov Labrador
na severozápadě Severní Ameriky.
Z Hellulandu dostihli jinou zem, rov
nou a lesnatou. Břeh byl pokrytý pís
kem. Zem tuto nazvali Markland, lesna
tá země (Nové Škotsko). Po dvouden
ní cestě na jihozápad dostihli k jezeru,
z něhož vytékala řeka. Zde hodlali ztráviti zimu. Příchozí byli překvapeni krá
sou krajiny. Zde nemuseli dělati zásoby
trav na zimu, zde mrazu nebylo a tráva
vadla jen velmi málo. V jezeře a řece
lovili lososy nevídané jimi velikosti.
Den byl více roveň noci, nežli na Islan
du a v Grónsku; v nejkratší dny vychá
zelo slunce o půl osmé hodině a zachá
zelo o půl páté. Tato délka dne souhlasí
s trváním dne v severo amerických stá
tech, Novém Yorku a Massachusetsu.
K prozkoumání krajiny rozdělili se pří

chozí na dvě oddělení a odcházeli stří
davě na výzkumy. Jelikož zde nalezli
vinnou révu, nazvali tuto krajinu Vinland, zemí vína Zásobivše se stavebním
dřívím a vinnými hrozny, vrátili se do
Grónska. Nalezené jimi jezero mohlo
býti jedině jezero Ontario a vytékající
z něho řeka — řeka sv. Vavřince.
Při druhé plavbě podniknuté Thorvaldsem Erikem, setkali se Normani
s domorodci, což vy volalo krvavou sráž
ku. Na břehu massachusetského zálivu
spatřili Normani tři kožené loďky a v ka
ždé po třech domorodcích. Chladnokrev
ně ubili všechny, kromě jednoho, jenž
utekl. Následující noci přepadli tuzemci
spící Normany a ačkoliv tito svými
zbraněmi dostali převahu nad nepříte
lem, vykoupili draho své vítězství, jich
vůdce Thorvalds byl zabit. Pochovali
jej na mysu Kod, označili místo dvěma
kříži a nazvali ho Krossan t. j. mys kří
žů. Následující výprava na Vinland byla
podniknuta z Grónska bohatým Norvežanem Torfinem Karlsefnem, jenž se vydal
na cestu, aby tam založil kolonii, s pěti
ženami a šedesáti muži. On vezl sebou
různý dobytek', který vypustili na svo
bodu, a jenž brzo zdivočil. Na jaře z le
sa, před nímž sq páslo stádo, vyšli do
morodci. Přiblížili se k osadě a za
vedli výměnný obchod kožešinami, za
něž obdrželi sýr a jiné. Vzdor mírumilovnosti domorodců poručil Torfin opevniti osadu. V témž čase porodila žena
Torfinova Gudrino syna, jemuž dali
jméno Snorre. Toť bylo první dítě Evro
panů, narozené v Americe. V následu
jící zimu objevili se opět domorodci
k vůli výměně, avšak pro nedorozumění
nastal boj, jenž skončil pobitím domo
rodců. Následkem stálého nebezpečí
změnil Torfin svůj záměr zůstati v této
krajině a vrátil se v letě do Grónska
s bohatými zásobami kožešin, vína a
dříví. Odtud odplul Torfin do Norvéžska, by prodal své zásoby.
O přebývání Normanů na severo-východě Ameriky svědčí skála na břehu
řeky Assone (řeka Tauton) ve státě
Massachusettsu. Skála tato zachovala
se dosud ve vzdálenosti dvou mil od ústí
řeky v záliv Mount-Gop. Ve skále jsou
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hrubě vytesané dvě skupení v nepřátel
ském postavení proti sobě. Před jednou
skupinou nalézá se býk. Též se uchoval
nápis psaný latinským písmem: Nam
Thornfins. Nelze pochybovati, že po
tomci Normanů, objevivších Ameriku,
nejednou tam podnikali plavby. Po
slední, o nichž zprávy spadají dor. 1317,
kdy neVelká grónská loď, podniknuvši
plavbu za Markland, byla zahnána bou
ří na Island.
Čest objevení severní Ameriky příslu
ší tudíž z evropských národů Norma
nům, avšak jak již dříve praveno, před
nimi tam byli Číňané. V letopisech Čí
ny, v tak zvaných ,,22 historických spi
sovatelích”, nalézá se poukázání, vstahující se k 7. století. Zde následujž dle
možnosti věrný překlad originálu:
„Za panování dynastie Tsi, v prvním
roce éry „Věčného počátku” (t. j. r. 499
po Kristu), buddhistický mnich, jmé
nem Gvui Šan, vrátil se z krajiny Fu
. žang do Číny a vypravoval následující:
Fuzang leží na 20.000 li (čínská míle)
východně od velké země Han, jež se
nalézá na západ císařství. Tam roste
mnoho stromů fuzang,‘od nichž země
obdržela své jméno. Listy tohoto stro
mu podobají se strom.u tung; první vý
střelky mají podobu bambusu, lid je
požívá, jakož též plod, jenž se podoba
načervenalé hrušce. Z kůry předou nit
ky, z nichž připravují plátna na oděv.
K stavbě domů upotřebují trámy. Tam
není ani pevností, ani stěnami obehna
ných míst. Lid užívá písmenná zname
ní a připravuje papír z kury fuzangu.
V této zemi neznají zbraň a válku. Vě
zení jsou ďvě, jedno v severní a druhé
v jižní části země: velcí zločinci zaví
rají se v první a menší v druhé. Odsou
zení k doživotnímu vězení muži a ženy
mohou uzavírati sňatek, jejich děti sta
nou se otroky. Nad vykonaným zloči
nem vynese národ rozsudek a shromážďují se za tím účelem v jeskyních. Zde
se odbývají slavnostní hody, loučí se se
zločincem, jako s umírajícím a posypou
jej popelem. Při těžkých zločinech trest
zastihne děti a vnuky; při nejtěžších
zločinech rozšíří se trest až do sedmého
pokolení.”

Král se jmenuje Iky. Když vyjde, pro
vázejí ho bubeníci a trubači. Barva jeho
oděvu bývá rozličná v různých dobách
jeho panování: nejprve modrá, pak čer
vená, žlutá, bílá a konečně černá.”
„Býci mají tak ohromné rohy, že po
jmou do desíti měr; v těchto rohách
uschovávají rozmanité předměty. Koně,
býky a jeleny zapřáhají do vozů. Jeleny
rozmnožují jak skot v Číně a připravují
z jejich mléka máslo. V zemi rostou též
jablka a rákos, z něhož pletou rohožky.
Železo neznají, užívají však měď; zlato
a stříbro nemá ceny a neslouží k výmě
ně na trzích.”
„Sňatky uzavírají následujícím spůsobem: muž vystaví před dveřmi své vy
volené chýši, ráno a večer polévá a čistí
podlahu. Po uplynutí roku, jest li dívka
souhlasí, stane se jeho ženou, v opáčném případě ženich odejde. Svatební
obřady podobají se čínským. Po smrti
rodičů postí se sedm dní; po smrti
ostatních příbuzných kratší dobu. Lidé
sedí tehdy od rána do večera před obra
zem ducha, pohrouženi v přemýšlení.
Smutečních oděvťi neužívají.”
„Učení Buddhy bylo dříve neznámo
v zemi Fuzang. Avšak za panování dy
nastie Sung, v druhém roce éry „Veliký
svět” (r. 458 po Kristu), přišlo pět bud
dhistických mnichů do této země. Oni
seznámili lid s učením a životem Bud
dhy, založili obce buddhistických mni
chů a zjemnili hrubé zvyky lidu.”
Tak sděluje Gvui Šan. Abychom při
šli do země Fuzang, třeba se obrátiti
k jiným čínským zprávám, dávajícím
ponětí o vzdálenostech. Tam se praví:
„Ze země „pomalovaných lidí” — pod
tímto jménem vyrozumívali řadu Aleutských ostrovů, tvořících přechod od severo-východu Asie k severo-západu
Ameriky— do „Veliké země” jest 5000
li. 5000 li rovná se 1600 anglickým mí
lím a to nás nutí hledati „Velikou zem”
v Aljašce. A skutečně, jméno Aljaška
značí v jazyku domorodců „Velikou
zem”. Tím spůsobem tato část americké
pevniny byla známa Číňanům dříve,
nežli Normanům a Kolumbovi.
Kde však leží země Fuzang ? Na ji
ném místě praví Gvui Šan, že Fuzang
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leží od Veliké země na 20.000 li východ
ně od Číny. Tato vzdálenost odpovídá
Mexiku, jakož též všechny zprávy Gvui
Šana. On praví, že Fuzang nazván dle
stromu, rostoucího v zemi. A skutečně
slovo Mexiko znamená v jazyku domo
rodců „místo agavy”. Jest to tak zvaná
mexikánská agava a užívání jejích
plodů v nynější době úplně souhlasí
s vypravováním buddhistického mnicha
o tomto stromě. Z vláken jejích listů
připravují přízi na oděv, mladé výhon
ky, podobné bambusu, užívají za po
krm. Gvui Šan se pouze mýlil, mluvě
o červených hruškovitých plodech, on
si pomíchal tuto agavu s kaktusem.
O zvycích a mravech země Fuzang,
jakož též o jeskyních, nalézají se zprá
vy u cestovatelů. Tak mnozí z nich,
mezi jinými Devis, sděluje, že v horách,
obydlených Indiány, nalézají se pod
zemní koupele, sloužící zároveň k shro
mážděním a poradám. Takové jeskyně
mají až 160 stop v obvodu a nalézají se
velmi často na severu Mexika. Staří
cestovatelé po Mexiku sdělují, že velcí
zločinci podrobeni jsou smrti udušením
v popeli.
Co se týče náboženství a umění, nale-

zají se v Mexiku četné stopy buddhis
mu; pozoruhodná jest podobnost mezi
znamenitým buddhistickým chrámem
v Boro-Budoře na ostrově Jávě a chrá
mem Palenkve v mexické krajině Šiapas. Asijský symbol Buddhův — slon,
nalézá se též v mexických skulpturách,
ačkoliv sloni v Americe nežijí. Konečně
v mexickém podání připomíná se o ve
likém učitelovi Kvecalkoatlu, žijícím
bez ženy. Možná, že za vzor této legen
dární osobnosti posloužil jeden z bud
dhistických mnichů, učících v zemi své
náboženství. Aneb vděčný národ za do
brodiní Gvui Šana zvolil ho za hrdiriu
podání, jelikož jeho jménovznamená
„ctihodný host”'
Daleké cesty misionářů nejsou vzác
ností v historii buddhismu. Již 600
roků před Kristem pravil Buddha svým
učedníkům: „Jděte do světa a rozšiřuj
te spasitelné účení ze soustrasti k světu,
k radosti, štěstí a spasení lidí.
Nikdo nevezme Kolumbovi zásluhu
uvedení Ameriky do kruhu světových
zájmů, nepodléhá však více pochyb
nosti, že první objevil tuto část světa
buddhistický mnich — — Gvui Šan
z Číny.

Mladé dívce.
U|YS ještě poupětem, a v plný květ
&®tě teprv rozvije tvůj příští máj;
j{pak vystoupí ti před užaslý hled
íř-div pestrý, ž i v o t, neznámá ti báj.

O křídla silnější než bouř a vír,
ó křídla poesie, jichžto vzlet
nad žití příbojem dá duši mír
a plný kras jí v hloubce zjeví svět !

A jako moře na poklidný břeh
když doráží svým šumným příbojem,
tak život bouřný překvapí tě v snech
i s mírem sr.dce, duše pokojem.

O poesie svátá, pravdivá,
jež v srdci zdravém hluboký má zdroj,
svým křídlem stříbrostkvělým přikrývá
co štítem hruď, v níž míří podlá zbroj.

Proud rychle urve tě tak závratný,
že jedva v slabý člun se uchráníš,
v tom vír již uvrhne tě úchvatný
tu v hloubku hrozivou, tu v smělou výš.

Tím křídlem sladce zastře hlavu tvou
i hlavy těch, jež k sobě přitulíš!
Tak s drahými, nechť vlny dole řvou,
tě spasí v tichou, ponebeskou výš,

Břeh mizí daleko, a divý proud
člun žene rázem na skalnatý val —
jeť v troskách — hotuješ se zahynout —
však hle ! tu vzletíš— bůh ti křídla dal!

Jeť poesie výsosť myšlení,
jeť v srdci plápol čistých obětí!
A šťasten ten, čí vznese nadšení
ves národ v křídel jejích objetí
Eliška KriísnofiQrská,
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CESTA DO CHICAGA,
arxeb

Jak se dělá politika.
Nevázaným veršem p. o „Amerikán“ napsal Bartoš Bittner.

I.

posteli.

8yio ráno posledního aprýle,
na posteli vzdych’ si kmotr Nechvíle:
Vzpomněl si, že dřív než bude den,
musí dneska hupky z peřin ven,
neboť s kmotrem Váňou sfixovali včera
— nebudou-li sídla padat dnes —
že se sejdou na dypu za šera,
aby je trejn do Chicaga svez’.
Toť se ví, že nejdou tam hrát karty !
Dobyteček teď dost platí
a než na prajzu zas ztratí,
šipovat jej budou na stokjárty.

zkřikl: „Vašku,
podej mi tu s whiskou flašku !”
A už bral se ze světnice.
Na prahu však obrátil se náhle,
jako by si vzpomněl — pravil táhle:
„Nu tak mámo ! . . . Hezky zkrátky
drž ty kluky — ve čtvrtek jsme zpátky!”’

Třebas vhodný k tomu čas
nepřijde tak brzy zas, —
proto kmotr čile sebou trh’,
málem by byl postel zvrh’,
až i máma sebou prudce hnula
a hned oči dlaní mnula.
„Stará, gidap !” kmotr přál,
„abych v posled nezmeškal!
Není radno času mařit —
pojď radš honem kafe vařit!”

Máma byla od jakživa
zvyklá na vše haryap;
.
. než se táta vrátil z chlíva,
plotna plála do žíznivá,
hrnec bublal „bla-bla-blap !”
A než táta umyl tváře,
vlasy, vousy rozčesal,
máma v líci samá záře,
jak kuchařka na farářa
kývla naň, by už si přál!
Táta pojed’ a by vypadal víc k světu,
ještě honem poopravil toaletu: .
Nedbal tuze na parádu sice,
ale přece do holinek strčil nohavice,

Kmotr Váfia — nevím, co měl za náturu,
prodělával asi stejnou proceduru.
Na dypu se sešli oba dva —
byla skoro ještě hustá tma.
Dobyteček šťastně naložili,
počkali, až zazvoní trejn, chvíli,
pak se do kabúzu uchýlili.
Jestli trejny povrchně jen znáš,
snad se, čtenáři, teď ptáš:
Co to za kabúz ?
Nu, můj milý, to je vůz:
Kola má a osy taky,
hází sebou jako všecky šlaky.
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oSfel^^avda, nemá moc,

tvrdí, že prý výlet taký
všatr těž tmavý není jako noc,
není žádným požitkem.
nejsnáze jej poznáš podle toho,
Nu buď tomu, jak buď — jisto
že je vždycky v řadě poslední,
jest a pravdou zůstane,
nikdy ale prostřední,
že se člověk s dobrou vůlí
ať má trejn kar jak chce mnoho.
i do pekla dostane.
To snad proto, kdyby přišel krach,
Natož teprv do Chicaga !
aby neschvátil jej tuze kách —
Po nějakém házení,
sic by moh as sotva někdo vyskočit,
když už ani z butelky se
však přec rty své aspoň v posled omočit nedá zahnat mrazení;
v trunku sílícím,
když jsi rozbit, jako by tě
jenž vznik dává opicím.
kat byl kolem polámal;
když už myslíš: Na mou duši,
II.
kabúzu.
radši zhynout, než jet dál —
Když se s Váňou uvelebil
Slyšíš k svému překvapení,
v kabúzu strýc Nechvíle,
že už jsi tu na místě !
zdálo se jim být v té arše
Chutě skočíš a jsi v — louži . . .
komód dost a rozmile.
Začíná to nečistě !
Butelky šly hnedle z kapsy,
přátelsky si zavdali,
III.
£Plzni.
mlaskli si a farmářského
Osmnáctá ulice je
do fajfek si nacpali.
jako jiná ulice, —
Takový baf hned po ránu
jenom že tam Čechů bydlí
• dělá dobrý apetýt,
síla velká velice.
v krku prahne — štěstí ještě,
Mají na ní hauzy, loty,
že je po ruce co pít!
především však hospody —
a krom toho všelijaké
biznysy a obchody.
Když jde člověk po sajdvóku
z rána nebo k večeru,
nepotká, krom v masopustě,
jistě žádnou příšeru,
za to ale fešných děvčat
prochází se tady dost —
kdyby si moh’ člověk vybrat,
dost by našel pro radost!
Strejkové tu také chodí
vážně, s fajfkou po česku —
inu je to zrovna jako
Trejn se zatím začal šourat
v Plzeňsku neb Milevsku.
jako hlemýžď po treku,

*
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jak by zkoumal, pokud trvá
trpělivost v člověku.
Lokomotiv dýmal statně,
víc než naši strýcové,
kteří zvolna ztichli -zcela,
seděli jak duchové.
Klímali a v pravo, v levo
hlavou při tom kývali,
že by mohli oběd zaspat,
mnoho asi nedbali.
Do Chicaga cesta dlouhá —
kdo jel jednou s dobytkem,

Když tak hleděl na ten rumrejch
s Váňou kmotr Nechvíle,
uhodil se náhle v čelo:
„Jářku, to je zpozdilé !
Vždyť je tohle přece Plzeň,
a mne právě napadá,
že tu někde salon musí
mít kamarád Hromada.
Abych toho nenavštívil, .
to bych musel pavouk být!
Z jedné mísy jídali jsme
a krom toho chtěl bych pít.
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„Jářku, mistře !” — panáček šel
právě kolem jako stín,
papírů měl plné kapsy,
vypadal jak od novin —
„Jářku, mistře, víte-li pak
pro nás flákou poradu ?
Znáte-li pak tady někde,
salonáře Hromadu?
Je to chlapík velký dosti,
bezmála as jako já
a pod nosem jako kartáč
trojbarevné vousy má.
Bývali jsme spolu kdysi
— ovšem zpátky pár to let —’’
Panák sebou prudce škubl:
„ „Neznám sice celý svět,
Hromadu však, ten má tamhle
v druhém bloku vinárnu — ” ”
A už plaval. Kmotr bručel:
„Bodejť by měl plynárnu !
Podívej se na kakruče !
Je tó jako nedochůdče,
sotva hubu otevře —
už to ve mně všecko vře 1
Pojďme, kmotře ! Však se nějak
k Hromadovi doptáme
a u něho na zdraví si
důkladně pak zavdáme!”
A hle, věru, co tak kmotr
rozhorleně rozkládá,
sotva ušli kousek malý,
...

před šoukhejzem skvělým stáli,
na něm pracně přeříkali
v zlatě „H. R. O’Mada.”
Za sklem velkým jako vrata,
tlustým skoro na palec,
stál řad flaší všelijakých —
věru, totě pěkná klec !
A na nich zas psáno zlatém:
„Old rye, bourbon, cognac, wine” —
Nechvíle štouch kmotra loktem:
„Jářku, tady bude fajn !”
Ale Váňa kroutil hlavou:
„Tento, kmotře, mně se zdá,
to bude spíš Ajryš fíáký,
než váš starý Hromada !
Nu však ale za optání
nepřijdem snad do křiku” —
a už kmotr Nechvíle vzal
taky šťastně za kliku.

IV.

salooně a v politice.

Vešli. Hned u dveří v levo
táh’ se vyleštěný bár,
za ním velké zrcadlo a
zase flaší dlouh pár.
Za bárem stál mladík štíhlý,
.
načesaný, škrobený,
na prsou měl velký démant,
z čistého skla zrobený.
\
Ani nemrk — s hadrem jakýms \ \
na pilno měl velice,
vyplachoval štamprlata
a třel vztekle sklenice.
V pravo stál půltucet stolů,
u nich židle z rákosu. —
„Nehne-li se,” kn^otr bručel,
dám mu jednu dó nosu !
Hospodo, hej ! Bude-li to?”
Mladík drhnul klidně dál. —
„Či snad mám si pro vás dojít?”
Teď poskočil:· ,, „Pán si přál?” ”
„Nu to je přec moudré slovo !
Máte-li pak Korbelovo ?”
.
„ „Prosím !” ” „I jen bez prošení!
Přineste nám flašky dvě:
Jednu tuhle kmotříčkovi
a tu druhou vemte mně !”
Sotva dořek’, už tu stály
*
jak dvě štíhlé panenky,
mladík byl teď saníá vlídnost,
' sám naléval do sklenky.

i Nechvíle si mlaskl sladce:
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„Nu co, kmotře, je to pití!
V Chicagu holt mají přece
jinší než my živobytí!
Pijte, kmotře, kdo pak ví, kdy as
k takovému trunku přijdem zas !
A co, jářku, mládenečku:
Zavdejte si s námi taky !
Nic si z toho nedělejte,
že nemáme černé fraky —
pustí chlup i farmáři,
když se piodej vydaří !
Stálé zdraví! A co jářku
dělá starý Hromada?
Ten by přilít’, kdyby věděl,
kdo tu o něm rozkládá!”
„ „Znáte jej snad ?”” hoch přál zdlouha.
„Jak pak by ne ! To je šúr,
vždyť jsme spolu pomáhali
v Clevelandu dělat sůr.
To vám byla tenkrát švanda !
— Nu a co, snad nespí ještě ? —
Chyba byla, že nám přišly
do té práce tehdáž deště !
To byl džab ! — A víte co ?
Jděte na něj, zbuďte ho !”
„ ,Ó maj, nó, ó to já nesmím !
Však on hnedle přijde sám —
Snad už vstal — nu já se zatím
do kuchyně podívám !” ”

Sotva za ním vrzly dvéře,
hned se druhé otevřely,
vůně šla z nich, jak by tudy
nesli pomády pejl celý.
A na prahu v plné kráse
jako ňáký Apollo
stanul pán a bystrým okem
rozhlížel se okolo.
Mladý právě arci nebyl,
měl však nakroucený knír
a obočí do oblouku
vyzdvižené jako výr.
Na vestě měl zlatý řetěz —
nu bylo ho notný kus —
moh’ se na něj dobře zavřít
kapitálně těžký vůz.
A nad vestou límec tuhý,
bílý jako padlý sníh —
*
když
tak na něj hleděl, sotva
Nechvíle moh’ zdržet smích.
„Já řku, inu, tohle přece
naposled snad není Džán?”
Mrkal, mrkal a otevřel

sivé oči dokořán.
„Ať jsem tento — já řku, jste snad Eh, co mne to napadá !
Chtěl jsem se ptát, zůstává-li
tady někde Hromada?”
„ „Yes, to já jsem. Frank, do hurry !
Přines mi ten klobouk nový !” ” —
Potom jak by k sobě mluvil,
přál: „ „Jdem dneska k mayorovi !” ”
Frank už skočil — stov-pajp se mu
na dva štoky v ruce skvěl,
rukávem mu polehoučku
v pořádek srst uváděl.
Blýskal už se jako boty
jeho čistě leštěné —
Nechvíle si myslil: „U všech —,
snad přec na mne Izpomene !”
Když však viděl, ke dveřím že
míří zvolna jeho krok,
povstal bystře, pravou ruku
podepřel si rázně v bok:
„Já řku, Džán !” . . . Hlas se mu trochu

při tom monologu chvěl —
„Považ si, to jsou přec leta
co už jsem tě neviděl!
Což mne neznáš, starý Švejdo ?
I Vzpomeň si ! Vždyť Nechvíle
kolikrát ti býval dobrým
i ve chvíli opilé !
Nu tak přece ! . . .” „ ,,Oh yes, yes sir,
! mně se taky něco zdá —
Nechvíle — ob yes, už vím teď —
tehdáž byla doba zlá !
Nu jestli snad do večera
v Chicagu se pozdržíš,

— 136
promluvíme spolu blíž —
já jsem slíbil hochům včera.
To víš, samá politika ! . . .
Franku, dej jim něco pít !””
A byl z dveří, Nechvíle než
hubu moh’ jen otevřít.
Ten tu stál jak zkamenělý,
lapal vzduch a bled byl celý,
potom vzkřik, až chyť strach všecky:
„Nech ty si jen svoje břečky !
Pojďte, kmotře!” Žádný div,
nežli Vána že byl venku dřív !

V.

koncích.

od začátku nemyslil,
že to tak flák divně skončí 1
Nezlob se a radši kuř !
Ba že půjdem rovnou domů —
nedopadnem aspoň hůř !
Ale ať kdo co chce říká,
teď vím zcela,
jak se dělá
v Chicagu ta politika !” ”
Ušklíb se tak hořko-sladce —
Plzeň Plzní nechali
a co noha nohu mine,
oba k dypu jechali.

Chvíli mlčky vedle sebe
kmotr s kmotrem kráčeli,
jak by chtěli poklad najít,
k zemi pilně hleděli.
Nechvíle jen „hm, hm !” bručel,
Vána, ten mu notoval,
náhle oba štapovali
a Nechvíle zlostně přál;
„I ten kujón ! Inu to je — !
Klacek pyšný ! U sta hromů !
Co říkáte: půjdem jinam,
Nebo hajdy zrovna domů?”
A poprvé na té cestě
Váňa vážně promluvil:
„ „Ať jsem macek, jestli jsem si

Co 11<?n
EŠTĚ, ó mladinká vesno, jak před léty
sázíš mi do duše poupata na květy,
uf pouta pro radost, na štěstí, na touhy,
^a křídla rozpjatá, na vzlety.

«

Ještě tvůj vanot mé myšlení ladí mi
na věštby růžové, na sny a na rýmy,
ještě jsem v ráji tvém celičkou duší svou
s blaženci blažena i mláda s mladými.

A jako v korunky duhových krůpějí
rosíš mi do duše tisíce nadějí,
tisíce rozkoší spanile tušených,
'
které se v rozkvětu, v splnění usmějí.

Nechť se to v kytici pro mne již nesviji,
větší kol blaho vlá, než to, jež pomíjí,
ó blaho všech, blaho bez konce, bez míry!
Bude tu ještě ráj, až dávno dožiji.

Eliška Krásnohorská.

Z PRÉRIÍ ZÁPADU.
Podává August Volensliý.

esko-americké časopisy přinášejí leckdy vyobrazení a popisy rozličných

G

českých podniků, buď průmyslových, neb chrámů, síní a též vynikajících bu
dov obydelních, ale o oněch začátečnících se dějí pramalé, neb zhola žádné
zmínky. Mám vlastní přesvědčení o tom, že naši čeští krajané, usazení v městech,
zvláště městech velikých, nemají mnohdy ani nejmenšího pojmu a představy o ži
votě farmerů a jich příbytcích, ojích budovách veřejných, o jich počátcích hospo
dářských vůbec a celém spůsobu života rolníka amerického. Takových měšťáků,
mohu směle říci, jest více jak polovice, neb někteří si jednou za milostivé leto vy
jedou také na venek, ale obyčejně to bývá blízko města, kde se však již staví
a žije velkoměstsky, an jest vše po ruce k nakoupení. Výletník prodlí nějaký den
u přátel, obyčejně již zámožnějších, dobře si požije a — seznání venkova jest ho
tovo, ovšem že velmi povrchně.
’
Chci tedy seznámiti ony, kterým není dopřáno vyjeti si a prohlédnout! tuto
zemi, aspoň počátečně s našimi česko-americkými venkovany. Většina našinců ve
velkých městech představuje si, že život rolníka jest po Americe asi všady stejný,
leč v tom jsou na velkém omylu. Tak jako každý skoro stát má více méně jinou
polohu, jinou klimu, tak i spůsob života se dle toho třídí. Jinak vede se rolníku,
který usadil se v lesích, kde bylo mu dlouhá léta zápasiti, než vyčistil půdu od
pařezů a kořenů, co tu vyceděno potu, než první úroda se sklidila, sekána jsouc
mezi pařezy; sotva tak vystačila k obhájení života do příští sklizně a mnohdy ani
toho nedocíleno. Velikým nepřítelem takového farmera jest lesní požár. Dokavad
není dostatečná plocha lesní okolo srubu obydelního a stájí vysekána, je far
mer stále v nebezpečí. Tu výhodu však má, že dříví mu nechybí, že může míti su
chý a teplý příbytek.
Krajané naši se zajisté ještě pamatují na pohorská srubová stavení ve vesni
cích našich, jež hotoveny jsou z klad a vkusně, mnohdy velmi dovedně z venku
upraveny. Zde osadník srubuje stavení sám z poražených, neotesaných kmenů,
mezery pak hlínou vyplňuje. Komín bývá obyčejně přistavěn z venkovní strany
stavení a bývá téměř vždy kamenný a široký, by se nesřítil. Střecha z počátku
kryta větvemi, na které se klade drn, samodělný šindel, někdy též i prkna, kde
totiž jsou k dostání.
Jinak to vypadá ale v kraji bezlesém, kde pro dříví se musí jezditi sto a více
mil. Tu nezbývalo nováčkovi nic jiného, než upraviti si drnák. Jest to byt polo
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podzemní; zde podaná vyobrazení jsou drňáky
v Nebrasce. V mírně svahovité stráni vykopá
se čtverec obyčejně 18x24 stop velikosti a asi
6 stop hloubky a počne se se stavbou drňáku.
Nalezne se dobrá kyprá půda hustým drnem
prorostlá a pak rýpou se drny do čtverce, po
kud možno největší; tlouštka jest dle jakosti
pudy. Když jest již zásoba drnu, přikročí se ku
stavbě samé. Stěny staví se čtyři stopy silné,
v předu nechá se otvor pro dvéře a na druhých
stranách po jednom otvoru pro okno, kteréž bý
vá pramalinké; aby však vrhalo více světla den
ního,
rozši
řuje se šikmo
Drňák v Nebrasce.
do vnitř stě
ny. Když stěna je střevíc neb dva nad zemí, klade
se krov, k čemuž používá se silnějších větví
stromových; na tyto kladou se opět slabší. Pro
tyto musí se jeti k potokům a řekám mnohdy
několik mil. Takto se pokládá, až je krov dosti
silným, aby snesl drnovou pokrývku. Takto se
klade drn stále, až jest celé obydlí jako jediným
drnem přikryto. Aby to všechno dohromady
drželo, zavla
žují se jed
notlivé drny,
aby se slily
Drňák v Nebrasce.
a když pak jarní slunce mile a přívětivě po
čne hřáti, tu celé obydlí se pěkně zelená
uvnitř pak jest příjemný chlad; v zimě však je
,dosti teplo při malém zatopení. Pro komín oby
čejně nechává se v rohu nahoře otvor. Kdo se
Studili na kamna, dá si plechovou troubu skrz
živý strop ven vyčnívati. Podlaha bývá dobře
upěchovaná zem. Někteří si drfiák uvnitř bílí,
což se musí však velmi často opakovat, neb
vápno brzy odprýská. Takto postavené stavení
slouží za ku
Farmerské obydli Josefa Koláře v prérii.
chyň,
jídelnu, přijímací síň,
šatnici,
lož
nici, špižírnu
jest to jediná jizba pro všechny
a pro všechno.
Nalezl jsem krajany, kteří mimo svého
drňáku měli již pěknou budovu dřevěnou posta
venou a jimž nechtělo se z drňáku. Byli mu
již zvyklí a proto raději dřevěný' dům pronajali
a sami zastali až do dnes v drňáku. Pro dobytek
se jednoduše němí ve stráni díry, dosti málo
opatřené.
Když se byl prérijní iarmer aspoň trochu
zmohl, hledí si postavili stavení dřevěné. Že
však v préiii bzlcsné vvdán jest velikým vět
rům. nestaví hned, slavení vy-rnké. Zde jest vy
Nádvoří u farmy.
obrazení d i c vO 1 ié 110 farmerského obydlí.
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Následujícím obrázkem znázorňuje se nádvoří
s kolnami, stájemi, studnicí, jakož i sýpkou na —
kukuřici (corncrib), dokud se tato neodveze do
trhu neb dobytkem neškrtni. Je-li totiž kuku
řice laciná, dávají ji farmáři dobytku, obzvlášťě
vepřovému. Často také kukuřicí topí a je-li pří
liš laciná, topí i plnými klasy, neb se to lépe
vyplácí, než kupovati uhlí.
Každý řádný farmer jak postaví, hledí se do
moci stromků, jež nasází na západní a severní
straně svého obydlí. Ponejvíce sází vrby, anebo
jiné stromy rychle rostoucí. Obrázek prostřed
ní ukazuje již
vyrostlou a
Alej u prérijní farmy.
lej, vedoucí
k příbytku farmera. Jako farmer lesní, i farmer
prérijní měl svého škůdce, požár prérijní, který
snad jest horší lesního pro svoji úžasnou rych
lost. jakou se béře v před. Lesní farmer vypo
máhá si v pozdějších letech odprodejem dříví,
prérijní pak odprodejem dobytka, jehož krmí
mnohdy celá stáda. Prérijní farméři mají též
průměrně více půdy zaujato nez lesní, protože
mohou ji snáze vzdělávati.
Znázorněný
drňák je ma
Poštovní stanice Pishelviíio.
jetkem p. V.
Prokopa v Milligan, Neb. a ftirmerská druhá sta
vení jsou majetkem p. J. Koláře v Exeter, Nebí
Nyní seznámím milé čt^.ná-ř^ s venkovskou
starou poštovní stanicí·' Pishébs^e, kterj
'
před 20 rolľy^ds^^jj .Éeälíý ýrá’4·"’'’

něhož také své.
staveno je o samotě podnes," vjplkdí drav-ďTeky
Niobrara, mezi městečky Niobrara a Verdigree,
s nimiž tvoří trojhran asi 18 mil dlouhý.
Stavení jest poblíže samé řeky, která činí
zde rozhraní
mezi okresem
Síň řádu Č. S. P. S. v Pishelville.
Knox a reser
vací Kniene Ponča, kmene Siouxů, nyní právě již
zrušenou. V dřívějších časech dojížděla sem po
šta vždy jednou za čas, ale nyní již skoro každý
den, vyjímaje bouřlivé zimní dny, kdy nemožno,
jest na cestu se vydati, jak jsem sám zkusil.
Mladý Pišl vedle pošty zabývá se obchodem
smíšeným i farmerstvím, jak to na vzdálené sta
nici ani jinak možné není. Osadníci zde usazení
jsou skoro vesměs Češi, staří to pionýři. K ně
mu dojíždějí pro svoji poštu a na koupi. Jeli
kož se zde často scházeli, založili si řád C.S P.S.
a post 'vili si síň, ač nevelkou, ale pro ne dosta
Farmerskě obydli p. Vosoby v Oxford
čující, neboť jest jich malý počet a proto jsou
Junction. ia.

s·
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spokojeni, scházejíce se jednou měsíčně. Tak ja
ko poštovní stanice, i spolkové síně bývají na
venkově dosti často o samotě. Řarmeři vyberou
si místo, kam by měli všichnjxbíiz&o, obzvláště,
mají-li daleko do mčstdČÄŕ- Zámož#SĎak již
farmeři dovedou si též domácí svůj k^ dobře
zaříditi, jak nám již stavba sama ůfeazuje.
Obrázek ukazuje nám obydlí zámožného,fármera
p. Vosoby u Oxford Junction, Ia. Staveníiobklopeno pěknou zahradou a vypadá jako malá villa.
Že vnitřek dobře jest opatřen, netřeba se zmifíovati. V městečkách na západě shledáme mnoho
vkusných, ale
ne rozsáhlých
Obydlí p. Hrabáka v Dodge, Neb.
českých oby
dlí. Přiložené obrázky ukazují příbytky českých
obchodníků pp. Hrabáků, v Dodge, Neb., mla
dém to městečku, kde též jest již založen čte
nářský spolek, který si postavil síň, jež zná
zorněna jest v našem obrazci.
Zde v pořadí jest znázorněno několik budov
v poslední době postavených, nalézajících se na
venkově, nebo v nově založených městečkách.
Jeden představuje bankovní závod p. Lepšy
z Clarkšon, v
Nebrasce.Mě
Obydli p. Hrabáka v Dodge, Neb.
stečko toto je
teprve asi dva nebo tři roky založené a již má
svoji banku, důkaz to čilého života západního.
Následující tři budovy představují největší
[veřejná stavení v novém též městečku Milligan.
Jest to síň řádu Č. S. P. S., veřejná obecná ško
la, v níž jsou až na několik samé české dítky
a český katolický kostel. Novou kostelní budo
vu postavili si též krajané naši ve Wahoo, Neb.,
kterou též přinášíme vyobrazenou a jež jest zdě
ná. Lid náš rra venkově zachovává více českých
zvyků nežli v
Slň Čtenářského spolku v Dodge,Neb.
městech, ačkoliv můžeme směle tvrditi, že lépe jsou sezná
meni s povinnostmi občanskými této země, než
dělný lid velkoměstský. V tom ohledu volám ku
domýšlivým městským politikářům: Jděte učit
se k farmářům politiku znát, než začnete klábo
sit páté přes deváté ve schůzích, jež svoláváte
jen tenkrát, když vám kyne politický žlab. Far
mer na západě zná mnohem lépe povinnosti a
práva občanská, než mnohý vykřičený wardní
politik v Chicagu neb New Yorku.
Než, dokončím napřed řadu mých obrázků.
Další vyobrazení jest malý kostelík v nové osa
dě Oděli, Neb., při hranicích kansaských. V mě
Bankovní závod p. Frant. Lepšy,
stě samém bydlí pouze několik málo rodin česv Clarkson, Neb.
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kých, ale okolí počíná se silně Čechy osazovati,
neb krajina jest velmi úrodná. Do kostelíka, kte
rý stojí za městečkem o samotě, dojíždí občas
jednou kněz z Milligan. Další obrazec předsta
vuje síň řádu Č. S. P. S. ve Wilson, Kans., kde
se mnoho našeho lidu jak v městečku, tak i na
mnoho mil v okolí usadilo. Kraj tento jest vel
mi úrodný; zvláště pšenice daří se tu první ja
kosti.
Poslední tři léta byly kraje, našinci osazené,
úrodné, takže lid ten za těžkou svoji práci do
jde zasloužené odměny. Jediné co lid český ne
rad nese, jest
zbrklý temperenční zdejší
Slň rádu Rábí c. S. P. S. v Milligan, Neb.
zákon, který naprosto vylučuje všechny nápoje,
a dovoluje jen se žábami pít vodu. Že však vždy
se tak mezi našimi nedělá, ukazuje mnou zachy
cený obrázek, který jest věrqým tlumočníkem
■· toho, že člověk tu sklenku ječmenovou přece do
stane. Obrazec náš představuje stanici Black
Wolf. Celá osada čítá tři stavení: železniční sta■ nici, Stavení p. Cypry, který je též poštmistrem
a jednu irskou farmu. Skupina na obrázku před
stavuje našin
ce, kteří sešli
Škol- v české osadě Milligan, Neb.
se na poště
při
tom „pijí vodu”. Že i popro noviny, nu a
čestný cech hostinských na západě se po česku
uchoval, představuji vám jeden exemplář, pravý
to český typ hospodského jak v pohybu, tak
*v jednání. Jestli také po českých svých bratřích
zdědil křídový dvojitý tah, nemohu arci tvrdit;
prohlédněte si jej a utvořte si úsudek sami. Dal
ší obrázek představuje nám pravidelného české
ho hospodského farmeřského druhu, p. Jos. Led
vinu, ve Wahoo, Neb.
Učinil jsem
l
Český kostel v Milligan, Neb,
krátký náčrt
ze i|í západních států, jež jsou si sousedy a jichž
hospodářské poměry jsou si podobny v ohledu
pěstění a výchovu. Zde všude farmaří se ponej
více na rozsáhlých farmách, mnohé až 1200 akrů
půdy, kdežto ve státech Wisconšin, Michigan,
Ohio atd. již nalézáme dosti malých farem, však
téz rozmanitější pěstění různých druhů obilí a
vš eho, co farma podává, kdežto v prvně jmeno
vaných státech ponejvíce jeden druh se pěstuje.
Najdou-li řádky mé souhlasu mezi čtenáři naši
mi, podám příště obrázky z jiných států, kde
opět jiný spůsob života i živnosti vládne. Sezná
mení se s poměry této žerně ve všech její pomě
Nový český kostel ve Wahoo, Neb.
rech, slouží každému k jeho vlastnímu prospěchu
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a zvláště našinci měli by si více všímati států
západních, kde tak mnoho krajanů še již usíd
lilo, kteří budou nám v budoucnosti zárukou
delšího našeho národního života v této zemi.
Že tomu možno důvěřovati, mohl se každý pře
svědčit! z mých cestopisů: „Z Českých osad a
usedlostí”, jež každoročně podávám ve „Svor
nosti” a „Amerikánu”.
Že našinci na farmách mají život z počátku
dosti perný, nedá se upříti, ale vydrží to každý,
vždyť v Čechách venkovan musí též hodně pracovati a přec neočekává jej tak dobrý výsledek
svého přičíně*
ní, jako zde.
Jak jsem, sám
Český kostelíček v Odell, Neb.
se přesvědčil,
jsou oni krajané, kteří z Čech přímo na farmu je
dou, vždy lepšími·· farmery, než oni, kteří se
zdrželi ze začátku v některém městě a naučil i se
znáti rozličné, věru zbytečné požitky, jimž pak
o samotě farmerské těžko se odvyká, čehož je čet
ných důkazů po ruce.
Zároveň stá
vá se farmer na
západě se usa
divší vždy sa
mostatným muSiň řádu Č. S. P. S. ve Wilson, Kane,
žem, který nezávisí na svém prácidajci. Stravo- vání na farmách, zvláště českých, jest dobré azá- .
živné. Američané arciť budou mít dispepsii všu
de, protože si nedovedou jídla upravit.
Co se týká vzdělání, tu farmeři činí se dosti, by
měli školy ve
stavu dobrém
a nenajdete je
diného farmeObydli p. Cipry s pošt, stanici v Black Wolf, Ks. ra, který by
nedržel novin. Mnozí odbírají kolikeré, což ne
možno říci celkem o lidu městském, kde oby
čejně nájemník odbírá noviny a domácí si je od
něho jde vypůjčit. Pak ve společnosti trousí
rozumem o farmářích, jimž nemůže se vyspělo
stí rozumu vyrov-nati. Výsledek farmerovy sa
mostatné činnosti v politice jest tím přivoděn,
že všímá si občanských povinností i mezi ča
sem, kdy nejsou’ volby a nečeká na politické
bumlery. Jděte, a shledáte slova má pravdivými! , Český hostinský p. Ledvina, ve Wahoo, Nota
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PRO SMUTNÉ CHVÍLE.
Důvod pro svornost manželskou.

Nepodařená poklona.

Domníváš se tedy kamaráde, že všichni
manželé více nebo méně řežou své polovič
ky ?” «

On a: Ale, milý pane, nepřestanete-li se
svým lichocením, budu nucena zakrýti si
rukama uši.
On: O slečno, k takovému něčemu jsou
vaše ručky příliš malinké.

„VšaÄ já tě ubezpečuju, že mně nikdy
api veš«iu nenapadlo natlouci své ženě.”
,, „TWk, to máš tedy anděla za ženu !” ”
„To ne . . . Ale ona je mnohem silnější
než já.”

f

'

Jistému starému pánovi domlouváno, by
si nebral tak mladé děvče. „Když už mám
kousnout do toho kyselého jablka,” odpověděl tento, „tedy ať má alespoň červené
líce !”
Žid u zubního lékařet který se přebírá
v umělých chrupech:
Pane doktore, jaký je rozdíl v ceně při
zubech malých a velkých ?
K é k a ř: Cena je stejná.
Žid: Tedy mi vsaďte ty největší !

Kdosi stěžoval si známému, že má v za
hradě jabloň, na které se po sobě tři jeho
manželky oběsily. „Ach, příteli,” pravil
druhý, „prosím vás, buďte tak laskav a
dejte mně z té jabloně nějaký štěp.”
Nemožný nájemník.

Domácí pán: Vy tedy povídáte, že
‘ nemáte žádných dětí ani piana ? Jest mi
velmi líto, ale za takových okolností nemo
hu vám byt přenechati, neboť rámus u ná
jemníků, to jest to jediné, nač se mohu
u ženy vymluviti, když chci jiti večer do
hospody.
Kmet jesT ctihodný, pokud nechce být
mladíkem,

Ku poctě jakéhos výtečníka zemřelého
byla pořádána slavnost, při níž přednášeli
dva řečníci. Když první dokončil řeč svou
slovy: Nad takovými se však nepláče, pro
tož ukažte velkodušnost a neplačte, bratří!”,
vstoupil druhý na řečniště a žsfcčal·; „Plačte,
bratří . . .” Dál nemohl pro nastalý smích
pokračovati.
Hle příroda se otvírá
a s ní tobolka moje,
neb dcera jarní klobouk chce
a žena šaty dvoje.
Mini: Čím to je, že má ječmen vousy
a pšenice ne?
Tin i: Hm ! Což nevíš, že ječmen jest
rodu mužského a pšenice ženského ?

Vedle bolestí zubů jsou to ženy, jež jsou
příčinou mnohých bezesných nocí.
V proudu řeči.

Mladý malíř (ke kamarádovi): „Ten
hle Pavlousek ale nějak zpyšněl od té do
by, co mu v novinách pochválili jeho obraz
— už mne ani nepozdravuje. Co si ten osel
o sobě myslí ? To, co je on, jsem já taky!”

Kdosi se chlubil druhému, že má velmi
učenou tchýni, která mluví pěti jazyky.
„Bože, to tě lituji,” zvolal soucitně druhý,
„já mám na jednom jazyku své tchýně až
dost.”
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S poctivosti nejdál dojdeš.

„Člověče, mějte přece na paměti přísloví:
,s poctivostí nejdál dojdeš’.”
„Což o to, pane soudce, měl bych, ale já
nejsem přítelem velkého chození.”
Kosa na kámen.

„Lepší polovice”: Drahý mužíčku,
jak jsi dnes laskavý a dobrý ! Mám pro te
be o poledni také prekvapení — tvé zami
lované jídlo !
Horší polovice: Dobře, dobře! —
kolik dollarů že už zase potřebuješ ?”
Šetrný.

Otec: Co to stále svítíš pod stolem ?
Vždyť vypotřebuješ celou škatulku sirek !
Synáček: Mně upadla sirka.

Tulák venkoncem zjanečkovatělý byl
chycen i upíral, že není Janečkem, začež
dostal pětadvacet. Po exekuci té usmíval sc
dareba a když se ho ptali, proč se směje,
pravil: „Protože budete míti vztek, až se
přesvědčíte, že nejsem Janeček a že marně
se mnou štrapicírujete.”

Host vybírá si půl hodiny v jídelním
lístku. Konečně praví: Sklepníku, je ta
vepřová čerstvá ?
Sklepník: Prosím, vašnosti.
H.: Tedy mi ji přineste. Nebo víte co?
vepřovou měl jsem včera, přineste mi sko
povou, je-li libová.
S.: Prosím, vašnosti.
H.: Ale ne, počkejte, raději přineste mi
filet s chřestem.
S.: Prosím, vašnosti.
H.: Ale podívejme se: vždyť vy tady má
te husu. Je čerstvá ?
S.: Prosím, vašnosti.
H.: Přineste mi tedy husu, pěknou nohu.
S.: Račte, prosím, pravou nebo levou?
V jedné učebné knize statistické stojí do
slova: Čech jí ovoce sušené, Vlach jí kašta
ny pečené atd. Pan profesor, zkoušeje Po
spíšila, táže se mimo jiné: „Jak jí Vlach
kaštany?” Pospíšil docela logicky odpoví:
„Prosím, kouše je.”
Právnická záležitost.

Tahle Eva byla přece jen hloupá osoba.
Ona kousala do rajského jablka, místo aby
uvařila z něho omáčku.
Co je lacinější?

„Co říkáš mému novému obleku ? Vyho
dil jsem za něj čtyry desítky.”
„ „Tak? Já za svůj vyhodil jen — tři
krát krejčího, upomínajícího o zaplacení.” ”
„Co myslíš,” tázal se kdosi v New Yor
ku druhého „zda-li g-enerál Jackson do ne
be se dostal ?” Po krátké přestávce odvětil
druhý: „Nevím, příteli, umínil-li si ale při
jití do nebe, tož tě mohu ubezpečiti, že ani
peklo, ani ďáblové proti němu ničeho ne
zmohli.”
V hostinci.

Host: Sklepníku, kolik je hodin?
Sklepník (ospalý): Jedna s půlnoci.
Host: Hrome, jak ten čas utíká, — a
Žena čeká mne k obědu !

„Ráda bych se s vámi poradila, doktore!”
— ., „Já též, milostivá paní!” ” — „Do
stala jsem právě hezké dědictví.” — ,, „Já
pěkné místo.” ” — „Uzavřeni tedy smlou
vu, milý doktore.” — „ „Na věky k služ
bám, milostpaní!” ”

145
Prostředek k dojiti poklidu v manželství.

Malý chytro uäek.

Nedávno přihnal se mladý muž do úřa
dovny policejního řiditelství ve čtvrti in
fant rouges v Paříži, volaje: „Moje paní
chce mne zrádně opustiti a toho nemohu
přežiti. Volím proto raději smrt. Jméno mé
je C · . . ., bydlím v rue Franche-Comté!”
Po těchto slovech vytasí již také ze své
kapsy veliký nůž a bodne se jím k srdci.
Krev proudí a omdlévaje padá C. k zemi.
Chvátají mu na pomoc, dozorce běží k jeho
paní. Její obydlí nalézá se náhodou poblízku. Paní C. přiběhne, klesne k svému choti,
zasypávajíc ho polibky a slavnostně slibu
jíc, že ho nikdy neopustí. Sotva domluvila,
posadí se C., vyjme šátek a otírá krev z le
vé ruky své, vstane k velikému obdivu kolemstojících bez všeliké námahy a praví ku
své paní: „Dobře, pojďme!” Policejní ko
misař, který právě od oběda odvolán byl,
aby samovraždu potvrdil, diví se velice, že
C., ač tolik krve ztfatil, přece jenom tolik
síly ovládá, aby jiti mohl. — C. konečně
se přizná, že toliko vraždu napodobil, chtě
je srdce své paní pohnouti. Měchýř koupil
u řezníka a krev obstaral si u svého sou
seda !

Francínek (k matce): Mami, jestli mi
nedáš hned dva centy, tak jdu ven a nastu
dím se.
Dětská fantasie.

„Maminko, já bych chtěl míti tak velké
břicho, jako má strýček!”
— Proč pak miláčku ?
„Pak bych moh’ sníst hroznů, co by se
tam vešlo.” —
Starostlivý.

„Prosím, tati, jdi teď z pokoje pryč !”
— Tak? Podívejme se na toho cvrčka !”
Proč pak mám jít pryč?
„Vždyť říkáš, že nemůžeš dětský rámus
slyšet — a teď to začne!”
„O anděli, ty chceš být mou ! Kdy mám
mluviti s matinkou, hned dnes nebo zítra?”
— Raději pozítří. Zítra máme moc
prádla ! —
Zlomyslný.

Dáma: Slyšel jste moji dceru zpívat;
myslíte, že má budoucnost ?
Pán: O, zajisté; může býti hodně
stará.

Neni falešnějších peněz nad peníze dobré !
Chlapec dle vzoru.

„Máte dítky ?”
— Jednoho syna.
„Kouří ?”
—:'Nikdy, ani doutníku se nedotkne.
„To jest chvalitebné. Tabák jest haneb
ný jed. Kam chodí do hostince ?”
— Dosud ani nohou v hostinci se neob
jevil.
„Blahopřeju vám k takovému synovi.
Ovšem, pak přicházívá zajisté večer hezky
záhy domů ?”
— On vůbec večer ani nevychází.
„Ale to jest věru vzor pořádného syna.
Jak pak je starý ?”
— Osmnáct měsíců.

Odbyt.

Pán (který se pro jistou maličkost ne
může se sluhou dohodnout): Chlape, jsem
blázen já nebo ty?
Sluha: Ale milostpane, snad jste si ne
vybral bláznivého sluhu ?”
Manžel (k ženě): Když tě takto vi
dím před zrcadlem, jsem dvojnásobně šťas
ten, an tě vidím dvakrát a za toilettu jsem
dlužen jen jednou.”
Na dráze.

U zkostlivý: Pro milé nebe, tam
jede proti nám vlak a srazíme se.
D a k o m e c (zlostně): To jsem měl
věděti, byl bych si nekoupil zpáteční lístek:

Zúmyslné nedorozumění.

Učitelka (přiklavíru): ,, . . . Tak, za
hrej nyní C — dobře. Nyní Gis — správ
ně, a nyní G (dží) !”
Žačka (jež velmi nerada hraje): „Adieu
slečno.”
Fřetrumfován.

Cizinec: Zdá se, že je zde mnoho
ovec: tu věru připadá po jednom páru na
jednotlivý dům ?”
Sedlák: U nás jsou ovce ve stáji a ni
koliv, jak tomu u vás, v domech !”

Dibánky jsou při lásce to, co hlavičky
u chřestu.
Kupec: Vaše bezpečnostní zápalky
jsou mizerné, vždyť ani nechytají.
Prodavač: V tom vězí právě ta
bezpečnost!
Flegmatig.

Sklepník (k právě
hostu): Co si přejete ?
Host: Dobrý den.

vstoupivšímu
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bebevédomá.

Třináctka.

„Myslíte opravdu, že je to nešťastné čís
lo, sedí-li jich kolem stolu třináct?”
„Tvrdím to zcela určitě — je-li totiž mí
sto pro dvanáct uchystáno pouze pro šest
osob.”
Učitel: Vopálko, jmenuj nám nějaké
ho ptáka, jenž na zimu odlétá do teplých
krajin.
V o p á 1 k a: Čáp.
Kašpárek jeví nepokoj a hlásí se.
U č it e 1: Co si přeješ, Kašpárku ?
Kašpárek: Prosím, to není pravda,
protože nám čáp v zimě přinesl Pepíka :
Zbyté čno.

Soudce: Proč pak jste nalezenou tobol
ku neodevzdal na policii ?
Obžalovaný: Bylo již pozdě večer.
S.: A následující ráno — —Ob.: — V ní už nic nebylo.
„Dejte mi pro tuhle maličkou za pět ctů.
khendy!”

Pověstný český matematik Jos. Jandera
(nar. r. 1776 v Hořicích, zemř. roku 18.57
v Praze), chtěje žákům dobře vštípiti prav
du, že trojčlenkou skutečně ze tří známých
dá se nalézti čtvrtá neznámá, říkával po
sluchačům svým: „Já mám kuchařku Marjandl a když neví co by vařila, a ptává se
někdy mne, tu se jí otáži: „Máš mouku,
máš vejce, máš mléko ?” A když řekne: že
ty tři věci má, odpovím: „Nuže, vař kned
líky !” Ejhle, tak ze tří známých nalezena
čtvrtá neznámá.”

Přistižen.

Panička: Čím pak jsi zastřelil toho za
jíce ?
Muž: Nu flintou !
P a n i č k a: Ale vždyť zde vězí ještě ce
lý hadr, co jsem tam ráno nacpala.
Zná ho.

Kupec (louče se ráno s paní): Když
půjde dobře obchod, ženuško, tedy ti při
vezu ten opičí kožíšek, co jsi sobě tak- dáv
no přála.
Paní: Jenom nepřines hned — celou
opici !

Host poručil si v hostinci k večeři jater
nice. Když mu je sklepník přinesl, ptal se
ho: „Jak pak jsou staré ?” I odpověděl
sklepník v rozpacích: „To, prosím, nevím;
já jsem tu teprve tři měsíce.”

Klučino jara! K nám jsi té chvíle
přikvapil čilov košilce bílé.
Pověz již, komu zasvětils něhu ?
Sněhu.
Vizte, jak metá fialy v tváře,
a jak již z jara vidět ho v páře,
Víte čím čtverák si cestu k nám razí ?
Mrazy !
Družkou mu Vesna ! Básník už v chvatu
opěvá všecky záhyby šatu.
Ptáte se, kde že hned uzřel tu Vesnu ?
Ve snu

„Ctěná paní navštíví zajisté též naše
vzdělávací přednášky pro ženy?”
,, „Ani mně nenapadá ! Byla bych blá
zen, abych do sebe cpala vědomosti, jejichž
účelem jest zničiti můj smysl pro modu..” ’’
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Z fysiky.

Profesor: Teď jsem vám právě podal
postačitelné vysvětlení, Hubálku, co se tedy
stane, padne-li světlo pod úhlem 45 stupňů
do vody ?
H u b á 1 e k: Zhasne, pane profesore.
Ze Šetrnosti.

Ona: Dnes jsou mé narozeniny a tys
mne pranicím nepřekvapil, ba ani jsi mi
negratuloval.
O n: Ano, má drahá, to jsem neučinil ze
šetrnosti, abych tobě tím nepripomenul, že
jsi zase o rok starší.
Osud kokety.

„Pane doktore, náš dum se právě celý
předělává a okrašluje· To raději na chvíli
odcestuju !”
,, „Ale slečno, to byste měla právě zustati !” ”
Známý americký generál Jackson měl
služebníka Irčana, který se rád opíjel.
„Martine,” pravil k němu Jackson, „ko
nečně tě budu muset přece vyhnat, neboť
mi lidé o tobě hrozné věci povídají.” —
„Aj, což, pane generále,” odvece Martin,
„kdybych měl všemu věřiti, co lidé o vás
zlého vypravují, byl bych musel sám už
dávno utéci 1”

Byla kdys jak růže, která voní,
pěkně rostlá, jako mladý doubek, —
žádný ale nechtěl kousnout do ní.
tvrdilo sé, že má mlsný zoubek.
S mužskými si hrála, pravzor koket,
hrála si a vybírala stále, —
potom ale špičatěl jí loket,
ramena i brada a tak dále.
A dál čas, ach, ohlodal ji hrubý.
osud koket všech i před ní vzrůstal:
už jí všecky vypadaly zuby,
jen zub času, bohužel, jí zůstal.
Čistý průvodčí.

Vedený: Člověče, mně se zdá, že jsme
zbloudili. Víte, kde jsme ?
Průvodčí: I ano, pane! Zrovna na
tomhle kameně našli loni jednoho zabitého
s roztříštěnou hlavou a sváděli to potom na
mne — ale nic mi nedokázali,

Prohlédnut.

Milý strýčku 1 Ditu ji, že nemohu do tebou
pozvané dámské společnosti se dostaviti, an
trpím strašným bolením zubu.
.
Tvůj synovec.
Milý synovce ! Přijeď jen v svém jedno
duchém společenském obleku jako tvoji
bratranci Karel a Bedřich, kteří své salon
ní obleky také zastavili.
Tvůj strýc.
Kmotr B u ch t a: C</ myslíte, kdy že
nejlépe trhat jablka?
Soused Ku ch t J Když je hlídač obrú
cen k vám zádi^i^^H beš spí.
iáel.

■rý jí právě vyznal
I otec přichází.”

L

..Ale moje dámy, to hlasité mluvení bě
hem koncertu jest přece nesnesitelné !”
A n d í 1 e k: Není-liž pravda ? Člověk musí
opravdu hrozne křičet, aby mu bylo rozI umět
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Ode všeho.

Ano, ano, člověk okusí na světě ode vše
*
ho. Jako mladík měl jsem na světě nebe>
genatý měl jsem očistec a s věřiteli peklo.’’

Otázka: Kdy se pozná plzeňské ?
Odp.: Připlacení.
Když znamenitý anglický admirál Hawke
ještě hochem byl a jeho otec jej poprvé
s sebou vzal, napomínal jej, aby se dobře
choval a připojil k tomu: „Doufám, že tě
jednou ještě spatřím jako kapitána.” „Jako
kapitána? zvolal hoch, „milý otče, kdy
bych se nechtěl státi admirálem, tedy bych
se byl ani nestal námořníkem.”
Vždy připraven.

„Ach, Arthure, býti s tebou samotna na
tichém ostrůvku někde v dálném oceáně —
jak byla bych šťastna !”
„Máš ještě nějaké přání, drahá Božen
ko?”
„Ach ano, — vezmi mne přece jednou
do opery !”
.

Kdysi přišla jistá dáma velmi živé leto
ry k Hamerníkovi do ordinanční síně a otá
zala se ho, jakého prostředku by měla užiti
proti své chorobě. „Co pak je vám?” tázal
se profesor. „Jazyk mně trne —”, „Tak;
nu, jste vdaná?” „Ano.” „Tak jeďte na
tři měsíce na venek, váš jazyk potřebuje
oddechu.”
Z vojny.

Poddůstojník (ku svému krejčímu):
Krejčí, co musí voják býti, má-li čestně po
vojenskú býti pochován ?
Krejčí: Musí být mrtvolou.”
Ze školy.

Učitel: Karlíku, když máš tři jaternice
a dvě z nich sníš, co ti zbyde ?
Žák: Špejle.
Baruška, jež slouží u paní N., stěžovala
si u profesora Hamerníka na bolest v kříži.
Tento se jí vyptával na to a ono a nemohl
zvěděti původu bolesti této. Konečně se Ba
ruška přiznala, že den před tím tančila
s milým. „A kdo jc ten váš galán?” tázal se
profesor. „On je prosím dragounem.” „Ale
ale, to je od vás hrozná lehkomyslnost, ten
je pro vás příliš těžký, musíte si namluvit
raději někoho od linie.” ”

Kupec (k cestujícímu agentu): Prosím
vás, už mi dejte pokoj. Pět takových, jako '
jste vy, už jsem vyhodil.
Cestující: O já to věděl, že ráčíte se
ctěnými objednávkami počkati si až na
mne.
Jistá šlechtična, referujíc o své návštěyě
tureckého harému, podotkla, že tam viděla
vše, co krásou a leskem se zove, ale ani je
diné knihy. Nejspíše proto, že bývají knihy
vázané, kdežto tam je všecko nevázané.

---- *----

. 4

Jistý pocestný šel lesní pěšinou a za- *
hlédnuv sedláka, jenž vezl dříví, volal naň:
„Hej, člověče, jdu tudy dobře do Oujezda ?”
— „Co?” zahoukl sedlák, „já nejsem žád
ný člověk, já jsem první radpí !”
·

Muž své ženy.
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Z něžného světa.

Obráceně.

„Mladší vás také učiniti nemohu, ma
dame,” pravil zlostně lékař k nemocné, jež
mu výčitky nad neúspěchem lékův činila.
„Vy mně nerozumíte,” odvětila tato, „já
také od vás nijak nežádám, abyste mne
mladší učinil, ale spíše abyste mne starší
udělal.”
Socialistický potulný řečník X. měl ve
Zvyku do své řeči celé množství přívěsků ze
spisů a řečí svých soukmenovců přimichovati. Předešlého leta přišel také X. na svých
potulkách do Švýcar do města sv. Havla a
měl tam delší přednášku. Starší jeden ob
Paní Rosolová (k služce paní Strun čan, jenž X. dobře znal a také jeho řečni
ková): Řekněte svým pánům, že je uctivě cké vlohy dobře prozkoumal, usadil se
Zveme k nedělnímu dýchánku. Ať dojista právě před samým řečníkem. Netrvalo to
dlouho a řečník vytasil se s cizím citátem.
přijdou!
Služka: Pan Strunka přijde asi jistě, „To jest od Cabeta,” šeptal starý pán.
X. zarazil se v řeči na okamžik, než pokra
ale paní Strunková sotva !
Paní Ros.: A proč? Není snad malé čoval dále. „To jest od Dassalla,” vysvětlo
val posluchač, když jiný citát přednešen.
Aničce dobře ?
Řečník ač již mrzut, musil v řeči pokračo
Služka: To ne, ale já mám příští ne
vat!. „To je od Bellamy-ho,” musil řečník
děli „aus”!
na své uši slyšeti, uváděje jiný citát. Řeč
Kuřák (u doutnikářky): Dejte mi dobrý ník stával se již nad křídu bělejším, než
musil dále řečniti. „To je od Diebknechta,”
doutník!”
Pro dračka: Má to být silný dout slyšelo brzy na to poslucháčstvo. To bylo
již pro X. příliš mnoho, sklonil se k staré
ník ?
Kuřák: Nu, asi tak, aby se vešel do mu pánovi a pravil posupným hlasem: „Vy
úst ! .
nestydo, nebudetc-li již hubu držeti, dám
vás Z této místnosti odkliditi!” „To je nyní
Nej nepřij emněj áí.
Pan A: Co by vám bylo nepřij emněj- od vás,” dostal za odpověď podivuhodný
ší, odkrýti na své mladé paní falešné vlasy řečník.
neb falešné zuby ?
Ženy mají rády hlupáky, neboť domní
Parf B: Falešný jazyk
vají se, že pozbyli rozumu z lásky k nim.

ky

E*

*

Krátká cesta.

Věřitel vejda do pokoje, táže se malé
dcerušky svého dlužníka (který se před ním
ukryl): Kde pak je tatínek ?
Děvčátko (rozpačitě): Tatínek odce
stoval.
Věřitel: Hm, tak a kam pak, miláčku?
Děvčátko (ukazuje): Tam — pod po
stel !
V prenáhlení.

A. (k sousedu): Slyšte, zapovídám si na
prosto, abyste mi stále chování mých dětí
opravoval, hleďte jenom na to, že vaše dít• ky jsou vždy hodnými a že totéž od mojich
požadovati nemůžete !
~

Zaražen.

Student^k věřiteli, jenž ho upomíná):
Pravil jste, že mi počkáte až do nového ro
ku a dnes žádáte opět ode mně peníze ? Kdo
vám dal to právo, abyste mě „pumpoval” ?

l·-

Mařenka (ku své neprovdané tetě):
Není-liž pravda, teto, „sedeíf’ časuje se tak
to: sedím, seděla jsem, zůstala jsem seděti!”
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Ah, tak !
„Pravím vám, moje paní vaří jako an
děl !”
,, „Jak tomu mám rozuměti ?” ”
„Nevaři pranic!”

Matoušů Filip vyprávěl tatíkovi, jak pan
farář kázal o nemravnosti světa. „Zejména
o nás kázal,” vykládal Filip, „a přál, že sv.
Jan Nepomucký nechodil do kostela tak ja
ko my.” — „To měl pravdu,” doložil tatík; „svátý Jan to ale mohl dělat, on byl
svátý a my jsme jen sedláci.”
V lázních.

„Paní, venku je nějaký pán a přeje si
s vámi mluvit !”
,, „Neřekl, jak se jmenuje?” ”
„Neřekl. Povídal, že to není třeba.”
,, „A neznáš jej ?” ”
„Neznám — štípl mne do líce !”
,, „Ah ! To je mfij bratr Gustav !” ”
V lásce zpívá slavík ouverturu a čáp kla
pe finále.

Synáček: Viď tatínku, že už je jaro ?
Otec: Pst, nekřič tak, ať to neslyší ma
minka, sice bude chtíti hned nový klobouk.”

Pacient: lna zdar, doktore, co pak vy
Zde děláte ?
Dr. Roušek (zívaje,'nedbale): Jak vi
díte, zabíjím čas.
Pacient: Ale pro pána boha, doktore,
co pak nemáte na nás dost ?
„Slyšela jsem zvláště zamotaný případ !”
,, „Co pak ?” ”
„Jen si pomyslete. Soukromník K. líbal
po tmě svoji paní a myslel, že je to její
sestra. Ona líbala jeho, myslíc, že je to jeho
bratr. Tak se drželi plných deset minut
v objetí, než spozorovali, jak se. to vlastně
má. A teď se proto chtějí nechat rozvésti!

Ve zvěřinci.

Paní (k svému muži): Co bys říkal,
kdyby ten lev najednou vyrazil ven a mne
snědl?
Pán: Divil bych se jeho apetitu.
Mlsný.

O n: Jen jednu hubinku, andílku.
Ona: Ale jdi, Oldřichu, vždyť mám stu
dené rty.
On: To je právě dobře, já rád malino
vou zmrzlinu.
Stará vesničanka prohlížela si svatovít
ský kostel na Hradčanech. Když přišla ku
náhrobku sv. Jana, zula si jeden střevíc,
poněvadž ji tlačil. Kolemjdoucí kostelník
počal ji kárati: „Ale matko, co to děláte?
To se nesluší u hrobu takového svátého !”
,1 neráčej se zlobit,” odvětila selka dobro
myslně: „však on to na mě sv. Jan nepoví.”
Šetrný.

Sousedka: Čím pak překvapíte vaši
dámu k svátku ?
On: Bezpochyby svým zmizením.

„Rozkošná jsi v tomhle šatě, jen co je
pravda — ale ty peníze —”
Ženuška: Na těch pranic nezáleží,
jde-li o to, abych ti udělala radost!

Žena za mřížemi Ve ótředověku.
Napsal J. V. Pražan.

krásnějšího a vznešenějšího na svě
tě, jako ideál ženy. V ženě, jakožto
ideálu jest zapotřebí, aby pud s rozu
mem, aby mravnost se smyslností sply
nula. Jak vznešené stanovisko na světě
•zaujímá, netřeba dokládati. Vždyť sa
mou přírodou povolána jest, aby člově
čenstvo v. nejútlejšim a nejdůležitějším
věku odchovávala.
Leč tohoto ideálu zůstala žena vždy
daleko vzdálena, což zavinily částečně
její vášně a slabosti, částečně zatvrzelost a tyranství muže.
Ve středoyěku nebyla žena na sedmi
osminách povrchu zemského za jiné po
važována než za děvečku a milostnici.
Značný vliv měli ve středověku na
osudy žen barbaři. Kalmukové i Mon
golové vyvlékli z Asie a z Evropy ty
nejmladší a nejkrásnější ženy do otroc
tví svého. Možno si představiti ty bědy
a, soužení žen, které z nejněžnějších
poměrů vytrženy a zavlečeny byly pod
drsné podnebí, do středu surového lidu,
jehož řeči neznaly.
A když konečně odkvetly a sestaraly,
ve sbory služebné luzy vřaděny byly.
Jáké zoufalství, jaký děsný osud potkal
ušlechtilé ty tvory. Jak úžasně rychle
podlehlo jejich druhdy vyhýčkané tělo.
A co bránilo, aby se žena k ideálu
povznesla ? Bylo to na východě zřizo
vání serailů, na západě zřizování kláš
terů.
Mohamedánům dostalo se v přísných
výrocích koránu a v životě jejich lehko
myslně žijícího proroka vítaného usta
novení poměru k ženám.
Ženy byly Mahomedem za tak nepa
trné tvory považovány, že se jedenkráte
ptal archanděla Gabriela, zda-li se ženy
také do ráje dostati mohou. Přisvědči
vá odpověď Gabrielova přiměla proro
ka k tomu, že mnohá, ženám příznivá
ustanovení učinil. Ano, čtyry z nich i za
svaté prohlásil, totiž sestru Mojžíšovu,
matku Kristovu, vlastní manželku svou

Kadišahu a vroucně milovanou dceru
svou Fatimu.
Kadišahu miloval s takovou vroucno
stí, že po dvacet dvě léta s jinou druhou
ženou se nezasnoubil. Svou dceru pak
Fatimu považoval vždy za svou důvěr
nici a srdce svého přítelkyni.
Ženy byly jemu mnohými díky zavá
zány, neboť obmezil horkokrevné Ara
by naproti mnohoženství beze všech
mezí, na čtyry toliko zákonité manželky
a milostnice. On ustanovil přísný trest
pro nevěru a cizQložství. On zrušil svo
bodu rozvodu manželského a požadoval
pro ustanovení zákonitých důvodů v pří
čině rozvodu čtyř mužských svědků.
Dále upravil práva lože manželského,
věna a vydržování vdov.
Ale ze všech přísných ustanovení zá
konů těch vyj mul sebe sama. Neboť
tajné zjevení udělilo mu jakousi privilej
na ženy a dcery všech pravověřících.
K vykonání této privileje vyzname
nával se prorok obzvláštní tělesnou si
lou, takže ještě po smrti Kadišahy pojal
jedenácte manželek, z kterýchžto jede
nácti bylo deset ovdovělých.
Jedenáctá z těchto žen, Ayeša, do
mohla se svým panenstvím, svou neo
byčejnou sličností a svými duševními
vlohami nad stárnoucím již prorokem
značné nadvlády. A přece nebyla s to
zabrániti, aby prorok ostatních deset
žen dle pořádku manželskou návštěvou
nepoctíval.
Ayeša sama provinila se nevěrou,
vzdálivši se jedenkrát za nočního pocho
du a vrátivši se příštího jitra do táboru
s jiným mužem. Prorok zuře ve své žár
livosti, odsoudil Ayešu k přísnému tres
tu. Avšak zjevivší se anděl ujistil pro
roka o neporušitelné věrnosti jeho man
želek.
Však sám Mahomed zahořel prudkou
láskou ku sličné Zaneibě, manželce
z otroctví propuštěného Zeida. Když
pak jedenkráte při milostných proje-
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věch, které nad míru krásné otrokyni
Marii činil, od svých manželek přisti
žen byl, tu mujseT·1 Hafne, jedné z nich,
slavně přísahat??, že se na svých manžel
kách nikdy více nevěry nedopustí.
Ale archanděl Gabriel sestoupil s ne
be a sprostil Mahomeda přísahy té.
A když manželky jeho vzbouřivše se
předhůzek a slídění zanechati nechtěly,
pohroženo jim rozvodem na tomto i na
onom světě, což mělo účinek úžasný.
To tím více, an rozvedená s prorokem
manželka nikdy více nesměla se těšiti
pozornosti jiného muže.
Takovýmto jednáním pokazil prorok
mnohem více, než byl svými slovy na
pravil, takže se napotom jeho chalifové,
vezírové, emirové i sultáni jeho příkla
dem napořád spravovali. Počali zřizovati seraily, ve kterých celé zástupy
nejvybranějších žen uzavírali. V těchto
byly ženy úplné libovůli mužově v šanc
vydány, aniž by se ochranných práv a
zákonů z venčí dovolati a domoci mo
hly.
A jakým spůsobem byly pro takové
seraily oběti opatřovány?
V nejpříznivějším případu byla malá
děvčátka kupována neb kradena, aby od
nejútlejšího věku až do nastalého pa
nenství před každým mužským pohle
dem přísně střežena a t.ak pro serail od
chována byla.
Jinak byly desítileté a jedenáctileté
dcery svými rodiči za dary nebo zaopa
tření do serailů prodávány.
Ve všech ostatních případech byly
ženy kupovány aneb násilím unášeny.
A nyní přihlédněme k následkům, ja
kých zařizování serailů zavinilo.
Mladší ženy serailů, nepoznavše smys
lu pro domácnost a vychovávání dítek,
snaží se všemožně vnadami svého těla
se zalíbiti. Ale velmi záhy, v mladém
ještě věku odkvetou, načež následuje
mnoholeté opovrhování a zanedbávání
se strany muže. Povážíme-li, že všecky
tyto krásky předmětem jediného muže
jsou, tu seznáme, že příčinou tak brzké
ho odkvetu jest hlavně žárlivost, která
ducha i tělo jejich neustále otravuje.
Neboť muž ten poctívá brzo tu, brzo
onu předností a zvláštní pozorností.

A když pak úplně jsou zanedbávány, tu
promění se žárlivost ta v nenávist a zu
řivost, z které pochodí úklady a msta
i lest.
• Však přihodí se často, že tyto ženy —
hříčky odložené — buď chvíle slabosti
pocítí, aneb za dary a zlato k zapome
nutí věrnosti svésti se dají. V případech
prozrazení jsou okamžitě strážcové se
railů hotovi svůdce zavražditi. Nepatr
nější projevy nevěry trestány jsou met
lou, což dospělou ženu na stupeň ne
rozumného dítěte snižuje. Hrubší po
klesky trestány jsou smrtí. Což divu, že
v mnohých takových případech obě ®
zpronevěřivší se strany chtíce krutému
trestu uniknouti, společně vládnoucího
tyrana zavraždí, jehož syn neb příbuzný
pomocí pozůstalých žen se povznese,
v němž pak nového tyrana získají.
Jest na omylu, kdoby se domníval,
že pán takového serailů závidění hod
ného pohodlí a rozkoše požívá. On ni
kdy nepozná rozkoše získané lásky a
samovolné oddanosti. Příliš častým po
žíváním rozkoší ve mladém věku pře
sycen a otupen jest ve věku mužném
tou měrou, že jen zlato a bohatství činí
ho pánem nad těly jeho žen.
Hluboko zasahující vliv na osudy žen
měli bez odporu papežové. Oni prohlá
sili nauky Kristovy za tak přísné, že
úplné rozvedení manželů učiněno jest
nemožným, že totiž od stolu i lože roz
vedení manželé nikdy více v jiné man
želství vejiti nemohou. Zapovězené svaz
ky příbuzenství a překážky v příčině
svazků manželských činěné potáhli před
svou soudnou stolici a s nemalými obtí
žemi prosadili coelibat kněžstva. S jak
velikým odporem vyššího i nižšího du
chovenstva potkalo se zavedení coelibatu, ukazují dějiny. Že toto ustanove
ní mnoho porušení kázně a mravů
v zápětí mělo, jest přirozeno. Mnoho
žen zůstalo následkem toho bez manže
lů, což přivodilo u žen mnohého poru
šení mravnosti v příčině nepřirozeně
potlačovaného pudu. Naproti tomu po
vznesli slib panenství na neslýchanou
výši cti. Jiná pak padlá děvčata byla
tak krůtě odsuzována, že těmto krutým
trestům buď samovraždou, buď pohoze

ním neb vraždou dítěte aneb vypuzováním plodu ujiti se snažila.
V zmíněném již povznesení stavu
panenského jeví se příčina zakládání
klášterů ženských po příkladu klášterů
mužských. Pohnutkou ku zakládání
klášterů ženských byla idea panenské
zásluhy a morální i fysická nejistota
dívek v životě lidském.
'
K tomu cíli vychovávány bývaly
v klášteřích dívky již od nej útlejšího
věku, aby v klášterním životě a před
sudcích jeho naproti přírodě spatřovaly
přirozenost, dříve než se v nich samých
přirozenost probudí. Jinak přispívaly
zbožné city a ženská obrazotvornost
těch dob ku složení slibu panenství, ob
zvláště pak zklamané naděje, nešťastná
láska a hrůzy války. Druhdy zase zaví
rány byly do zdí klášterních třeba pro
dosti nepatrný poklesek aneb nuceně
z náboženského fanatismu neb odporu
rodičů k dětem. Mnohdy též z příčin
hrabivosti a bažení po jmění dívek se
strany příbuzných.
Klášterním životem odcizena byla dív
ka ideálu mateřských radostí a povin

ností, domácnosti vůbec a moudrému
požívání rozkoší života. Naproti tomu
potlačován v nich veškeren. cit, úzkost
livě střeženy před každým pohledem
muže, i vštěpováno jim umrtvování těla,
takže mnohdy i duše umrtvena, i klesly
v úplnou otupělost.
Ale jak žena ve své lehkomyslnosti
lehkomyslnou, jak výstřední ve své
obrazotvornosti bývá, jeví se patrně
v klášteřích středověkých. Mnohdy pře
kročily jeptišky všecka pravidla slušno
sti a studu. Mnohé bičovaly se a trýzni
ly tělo své pro dosti nepatrný přestu
pek, a přece se nepřestávaly stracho
vat! pekelného ohně. Mnohé porušení
panenského slibu ztrestáno jest dle dě
jin zazdíváním jeptišek, k čemuž valně
přispíval neblahý
obyčej kláštery
ženské stavětí vedle klášterů muž
ských.
Zevně klášterů jevil se klid a svátý
mír, vně pak vévodilo hoře, zášť, nená
visť, slídičství, nesvornost a hašteřivosť.
Nelze ovšem upříti, že v těch dobách
byly též kláštery útulkem pronásledova
ných, sirotků a shromáždištěm kajícnic.

Proč nejóme všichni ótejní?
.ĺ

Pojednává Jos. Král.

EZI tisíci listy na tomže stromu ve stej"
ném vzduchu vypučelými není ani dvou’
jež by byly úplné stejný. Právě tak mez
*
čtrnácti sty miliony lidí není dvou stejných
ani podle těla, ani podle mysli. Proč? Člo
věk jest synem svého okolí a dle jeho různo
sti i lidé se různí. Jak rozdílně chovají se
lidé na př. v lásce, ve zlosti a pod. Jednoho
urazíš jediným i nevinným slovem, jiným
nepohneš, ani kdybys mu vytýkal celé kapi
toly. Máme, jak se často prostě říká, každý
. jinou „náturu”. Prohlédněme si, pokud mo
žno, některé hlavní různosti v lidských my
slích.
První jest stavba těla, tělesná konstrukce,
závislá na Zdraví předkův a na dostatečné
a rozumné výživě. Lidé, jichž tělo jest ve
svých částech úplně souměrno, vynikají by
strým duchem a velikým nadáním. Vezme

me-li výšku hlavy, od úst vzhůru přes čelo
za jedničku, má býti obvod hlavy od úst
třikráte tak veliký, výška trupu od klíční
kosti dolů taktéž třikráte a pod. Karel Veli
ký a anglický filosof David Hume měli veli
ké hlavy, ale těla jejich byla také veliká
a hřmotná. Lidé prostředního nadání nemají
té souměrnosti tělesné.
Lidé těla zdravého a statného vystupují
sebevědomě, hrdě; člověk slabý, třeba sám
sobě i jiným namlouval, jakým jest silákem,
přece zůstane vždy jen slabým a.povolným.
Nelze mu býti mužným, třeba se za svou
slabost styděl. Ale běda, dostane-li se mu
do rukou moc! Tehdy chce ukázati, že jest
přece statečným a zatím stává se tyranem
a ukrutníkem, silným se však nestane.
Důležitá jest dále zeměpisná poloha naše
ho okolí. Lidé, bydlící v horkém a teplém
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Zeměpásu, vynikají velmi čilou fantasií, ja
ko Arabové, Peršané, Italové, Španělové
a jiní a proto u nich kvete básnictví a rozlič
né víry a pověry. Na jihu mají původ svůj
fantastická roucha a podivínské mnohdy ob
řady církevní, z jihu přišlo nejvíce bájí. Do
Itálie putují malíři i básníci. Kdosi řekl, že
slavný anglický básník Byron nebyl by Byronem, kdyby nebyl přišel do Itálie.
Na jihu sídlí daleko více vášní, než na
studeném severu. Na jihu velmi mocný jest
pud pohlavní, tam vzniklo mnohoženství; na
severu panuje zase více pud obživný. Jih
miluje lesk a nádheru, jih jest otcem despo
tismu; seveřané jsou opět klidnější a váha
vější.
Záleží také na tom, jak daleko národ by
dlí od moře a jak vysoko nad mořem. Didé,
bydlící na rovinách, pravidlem jsou míru
milovní, sáhajíce k válce jen tehdáž, jsou-li
napadeni. Národové, bydlící na horách, jsou
opět horlivými hájitely svobody a volnosti
a vynikají neobyčejnou udatností; pěkný
příklad toho vidíme na Černohorcích a Švý
carech, Člověk pak bydlící na břehu moř
ském, trápí se touhou po vzdálených krajích,
jako Angličané.
Na horách panuje svoboda, na rovinách
mír, na moři obchod a často lakota!
Také geologické složení půdy působí prý
na ducha lidského. Didé, žijící na útvaru
křídovém, vynikají prý bystřejší obrazností,
lidé na prahorách větším smyslem prakti
ckým.
Ve hlubokých údolích, zvláště alpských,
kam slunce nepřicházívá, žijí zakrnělí blbci,
tak zv. cretinové (čti kretén). V krajinách
hollandských, které jsou skoro stále mlhou
zahaleny, žije 80.000 blbých.
Ve hlubokých lesích člověk divočí. Dokud
Německo mezi Dabem a Rýnem plno bylo
bažin a pralesů, Germané byli divocí; s kul
turou krajiny rostla kultura obyvatelův.
Velmi důležitá jest rovněž potrava, kte
rou tělo jest vyživováno po dlouhou dobu
neb ustavičně. Dátky, jež hojně škrobu ob
sahují, činí člověka pokorným; kdo požívá
masa, jest srdnatým a smělým. Národ, je
hož potravou jsou a budou brambory, bude
vždy slabým, poníženým a trpělivým. — To
jsou některé okolnosti, jež působí různý ráz
člověka, ale nade všechny důležitá jest le
tora naše, kterou mnozí mylně pokládají za
povahu. Ale jest mezi nimi veliký a pod
statný rozdíl, jak se ukáže. Detora zakládá
se v tom, jak rychle v člověku city povstá
vají a jak dlouho trvají. Ku příkladu: Mno
ho jinochů zamiluje se a miluje, ale jeden

zamiloval se rázem, jiný teprve, když svóti
zbožňovanou dávno znal; jeden miluje dnes
tu, zítra onu, jiný jest stále věren dívce je
diné. Vidíme, že cit lásky u každého jinou
rychlostí povstal, jinou dobu trval, i praví
me, že oni jinoši json různé letory.
Poněvadž při růz~né rychlosti může býti
různé trvání citů, jest letor nekonečné
množství, ale my rozdělujeme je toliko ve
čtyři význačné skupiny.
Máme zde tento rozvrh:
Jak rychle.

1.
2.
3.
4.

prudce
prudce
zvolna
zvolna

Jak dlouho.

krátkou dobu
trvale
krátkou ' dobu
trvale.

Detora prvního spůsobu nazývá se san
*
guinickou, česky lehkokrevnou. City san"
guinikovy rychle vznikají a brzo prchají·
Podíváme se, jak sanguinik chová se v ně"
kterých případech, zejmenave zlosti, lásce«
přátelství, neštěstí. Ke hněvu a zlosti snad"
no jej ponukneš, nepatrným slovem urazíš«
ale snadno zase smíříš; hněv prudce propu
ká, ale hiied zase prchá. A tak jeto i v lás
ce. Sanguinik zamiluje se hned, jak jenom
hezké tvářičky uvidí, ale zítra obletuje zase
jinou krásku. Dnes přísahá té, zítra na to
zapomene a přísahá jiné. Sanguinik je pří
telem nestálým a v neštěstí brzo „ztrácí
hlavu”.
Nejvíce sanguiniků jest mezi mládeží,
jmenovitě mezi chlapci. Mezi evropskými
národy jsou sanguiniky Francouzi a Jihoslované. Také my Čechové z veliké části
k nim přináležíme. Či „neztrácíme hlavu”,
jakmile se nás něco nemilého hlouběji do
tkne? Staročeši jistě jsou sanguiniky, ne
boť jejich zápal i ráznost jak rychle vzpla
nula, tak brzy shasla.
hloubi duše bych si
přál, abych mohl Mladočechy, nebo všecky
Čechy raději, zařaditi pod číslo druhé, totiž
aby jich ráznost byla stálá.
Z osob historických patří mezi sanguinické většina Přemyslovců — totiž ti lehko
myslní a lehkověrní. Též německý básník
Goethe byl Sanguinikern. O jeho láskách,
jichž byl slušný počet, napsány jsou v Něm
cích celé knihy. Mezi sanguiniky jest nej
více lehkomyslných, veselých, zamilova
ných a básníkův
Detora číslo druhé sluje cholerickou, hor
kokrevnou. Cholerikové jsou oni, jimž se
obecnou mluvou říká „bručáci”. Jsou to lidé
přísní, prudcí, hněviví, snadno vzplanou,
ale zápal jejich neshasíná, dokud nedosáhli
svých účelů, bylo-li to vůbec možno. Mezi
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nimi jsou proto zastoupení hlavně slavní
vojevůdci a velcí reformátoři společnosti,
ne však náboženství. Žižka, Petr Veliký,
car ruský a Napoleon I. jsou vzory podob
ných choleriků. Z národů evropských patří
k nim Italové a Španělové. Proti sanguinickým hochům jsou jinoši choleriky.
Jak se chová cholerik v oněch případech?
I jeho snadno urazíš a ke hněvu popudíš,
ale jeho hněv hned nezmizí: on od tebe po
žádá zadostiučinění. Souboj koná se jenom
mezi choleriky. Ale když jej usmíříš, bude
ti zase přítelem: zapomene. Proč ? Poněvač
jiné dojmy a city prudkostí svou prý zatla
čují. V lásce cholerik podobá se sanguinikovi, ale jest mnohem rozhodnější a dbá
o svůj prospěch. Vzorem jest známý Don
Juan.
Ve přátelství a v manželství cholerik je
příčinou mnohých hořkých sporův, ale po
sporech přicházívá sladké smíření, které je
pák tím sladší, že před ním byl hněv.
Lidé obou těchto letor vynikají zvlášt
ním spěchem v jednání a často se ukvapují;
sanguinik snadno dá se odstrašiti překáž
kami a upouští od svých předsevzetí, chole
rik snaží se mocnou rukou rozbiti a zpřevraceti vše, co se mu do cesty staví.
Naproti tomu lidé obou letor pod čísly
třetím a čtvrtým jednají rozvážně a neu
kvapeně a všechno uvažují, nežli co pod
niknou.
Letora číslo třetí sluje flegmatickou,
chladnokrevnou. Zajisté jste četli mnoho
anekdot o Angličanech, jako lidech až pře
pjatě chladnokrevných a necitelných. Když
na př. Angličanu bylo zvěstováno, že jeho
sluha, jenž s ním po dráze, ale v jiném vo
ze jel, byl srážkou vlaku na kusy rozbit,
Angličan odvětil: ,,Well, přineste mi tedy
ten kus, kde jsou klíče od mého kufru . . .”
To jest až přemrštěný flegmatik, jakých
ovšem i mezi Angličany zajisté velmi málo
jest.
Flegmatig jest mírným a klidným; nikdy
ho neurazíš, ani ke zlosti nepopudíš. „Mně
jest to jedno !” a „Co pak je mi do toho !”
tyto věty náleží flegmatikovi. Nic ho přes
příliš nedojme a nerozehřeje; proto flegma
tikové u dam zřídka mívají štěstí. Za to vy
nikají trpělivostí a vytrvalostí. Proto mezi
nimi jsou největší učenci a vynálezci. Náš
nejznamenitější vzor: tichý genius, Josef
Jungman. Pěkným vzorem flegmatika jest
také anglický hvězdář a učenec Isaac New
ton. Po čtyřicet let pracoval o jediné větě
ze zákonů přírodních a jen jednou se trošin
ku rozzlobil, když mu jeho psík Diamant

převrhl inkoust na jeho rukopis. Tehdy zvo
lal: „Diamante, Diamante, nevíš, co jsi zni
čil!” a bylo zase dobře ! Neštěstí flegmati
ka příliš nedojímá. Flegmatiky bývají star
ci, jižto všichni bývají osudem zkrušeni.
Z evropských národů jsou jimi Němci a
z velké části Rusové.
Čtvrtý způsob letory jest letora melan
cholická, těžkokrevná. Melancholikové jsou
lidé vážní, nepříliš hovorní, nesdílní, ale
důslední a svědomití. Dokonalý melancholik
jest „mužem” ve pravém slova smyslu.
Nesnadno jej rozhněváš, ale rozhněváš-li
jej, pamatuje si dlouho urážku, třeba že
bys toho na něm nepozoroval. Urážka jej
bolí, i když se mu dostalo dostiučinění.
V lásce jest melancholik vzorem pravého
milovníka: on vidí na své vyvolené jenom
ctnosti, má ji za anděla a jest nezdolně věr
ným. Všichni tak zv. tragičtí milovníci a
vůbec hrdinové tragédií jsou ponejvíce me
lancholiky. Ale běda, byl-li zklamán. Pak
jest nejnešťastnějším ze všech, poněvadž
svůj bol tají. Na venek zdá se býti klid
ným a vážným, ale uvnitř hlodá červ . . .
Poněvadž melancholikové rádi se v sebe
uzavírají a hloubají, nalézáme mezi nimi
hluboké myslitele, filosofy a náboženské
reformátory. Naším nejkrásnějším vzorem
jest Mistr Jan Hus. Jak rozdílný jest od
něho cholerik Jeroným Pražský ! Hus pev
ný a důsledný karakter až do své mučed
nické smrti, Jeroným sice prudký, ohnivý,
ale nestálý. Jiným vzorem je Jan Amos
Komenský. Cizí hlaviií melancholikové jsou
Mahomed, Luther, Savonarola a j.
Mezi evropskými národy jsou melancho
liky jedině Angličané a Skotové. Angličané
bývají sice vystavováni jako největší fllegmatikové, ale jejich literatura i filosofie
jsou příliš vážny, že nelze jich míti za fleg
matiky.
Pravili jsme, že letora jest něco jiného
než povaha a teď si povíme proč.
Povaha čili karakter jest dílo lidské vůle,
která si vytkla určitá pravidla, čili zásady,
jimiž se vždy a všude řídí. Zásady ty pod
minují mravnost a jsou tak pevný, že v kaž
dém případě můžeme napřed říci, co učiní
člověk, jenž má charakter. Víme vždy, že
naprosto odmítne, žádal-li by kdo od něho
něco nemravného.
Jinak jest u letory. Detora závisí toliko
na povaze a vodivosti nervů, která jest člo
věku dána jeho tělem a která jest od naší
vůle neodvislou. My za svou letoru nemů
žeme, my takořka musíme podle ní jednati;
můžeme se sice pro chvilku přemoci, ale za-
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příti se na dobro, toho nikdy nedovedeme,
ačkoli cvikem dá se docíliti mnoho. A po
něvadž člověk dle své letory jedná, dfiležito
.jest nám znáti jeho letoru, chceme-li s ním
o něčem jednati, nebo s ním dokonce žiti.
Proti flegmatikovi a sanguinikovi můžeme
si lecčeho dovoliti, ale proti cholerikovi a
melancholikovi jest nám býti opatrnými.
Mimo ony čtyři hlavní tvary letory, kte
ré na mnohých lidech tak jasně viděti jest,
jakoby schválně pro ně byly objednány,
vídáme ještě rozmanité odstíny různých le-

tor a přechody od jedné k jiné. Někdo jest
mírnějším a jiný prudčím Cholerikern a p.
Proto jest vlastně tolik leto
*r,
kolik jest lidí
na světě.
Táže-li se kdo: „Proč nejsme všichni lidé
stejní?” odpovíme mu: „Poněvadf šez růz
ných rodičů rodíme, za nejrůznějších okol
ností žijeme a máme nej různější letory.”
Proto se také nikdy jiným nedivme, že
nejsou zrovna jako my a buďme shovíva
vými. Každý jest více nebo méně otrokem
své letory I

Socialismus v praksi.
Pro „ AmerllxAii“ podává Jos. Buňata.

Z

ASTANCOVÉ} učení socialistického opí

rají se hlavně o doklady, že zřízení té
jejich společnosti by bylo nejvýše spra
vedlivé a každému že by zajistilo celý a ne
zkrácený výnos jeho práce. Je známo, že theorie od prakse se velice liší v každém ohle
du, avšak v záležitosti socialismu vypadne
prakse co pravý opak theorie. Socialisté
ovšem tvrdí, že jejich nauka nebyla v praksi ještě nikdy provedena, avšak pokusy
k tomu cíli směřující dokázaly již dostateč
ně, že socialismus jest utopií nemožnou
a neuskutečnitelnou.
Moderní socialismus vznikl ve Francii,
odkud byl teprve do Německa přenešen,
trochu opraven a pak dále šířen. Aby zdál
se něčím novým, dána mu různá jména, ja
ko kolektivism, stát sociální, společenská
výroba atd., kdežto francouzský jeho před
chůdce nazván komunismem. Stalo se to asi
hlavně z té příčiny, poněvač se praktické
pokusy prvních francouzských socialistů se
tkaly vesměs s nezdarem, na což bylo v Ně
mecku poukazováno. Proto němečtí sociali
sté zavrhli komunismus a přidrželi se socia
lismu, poněvač prý to je něco jiného. Zá
kladní zásadou obého však jest společné
vlastnictví kapitálu, jenom že komunismus
byl prý prováděn v malém a socialismus
chce vše začíti hned velkém. Kterak jest ale
množno prováděti tuto ohromnou přeměnu,
aniž by se pokusy v malém prováděly, na
to nám nedovede odpověděti ani ten nejuče
nější socialista.
Následkem agitací prvních fruncouzských
socialistů rozšířila se nauka jejich do všech

vrstev národa a pomýšleno ihned na prak
tické její provádění. Tvořily se společnosti,
sestávající z boháčů i chudých dělníků a ty
zakládaly ihned obce, či komuny se společ
ným majetkem. A pevnina americká byla
považována za nej přiměřenější působiště
oněch korun, pročež jich zde také několik
Založeno, kteréž ale vesměs se nezdařily.
Jedna taková komuna byla založena také
zde v Texasu, asi 4 míle západně od kvetou
cího města Dallas, kdež dosud rozvaliny
a zbytky pevných staveb kaméných hlásají
světu nepraktičnost této utopie. Již několik
podobných podniků francouzských se dříve
nezdařilo a z nezdarů těch se čerpalo pou
čení pro podnik příští, takže' socialistická
osada texaská započata byla s velkou opa
trností a řízena velmi obezřele.
Roku 1852. založena byla v Paříži spo
lečnost, která si obrala za účel provésti
v praksi theorie socialistické. Společnost ta
nabyla přívrženců i za hranicemi Francie,
ve Švýcarsku a v Belgii, neb přijímala za
členy každého, ať měl kapitál, nebo jen sí
lu pracovnou, jen když uznával učení socia
listické za dobré. Poněvač pak tehdejší po
měry politické ve Francii nezdály se společ
nosti oné dosti příznivými, vzala si výsadu
v Belgii a hned přikročila k dílu. Victor
Considerant, muž to vysoce vzdělaný a prak
tický, poslán byl sem do Texasu, aby vy
hlédl nej vhodnější místo pro příští osadu
socialistickou. Ten procestoval koňmo veli
kou část Texasu a uznal pozemky asi 4 míle
od Dallasu za nejlepší pro podnik.
Když se Considerant vrátil do Paříže, by-
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la svolána valná hromada členů společno
sti, do níž se dostavilo 748 osob, z nichž 115
měli akcie odkohpené v obnosu 579.000 fr.,
čili $116.000. Společnost ta měla v progra
mu sehnati a v nové osaditi asi 10.000 lidí,
ku kterémuž účelu mělo býti sehnáno 8—10
milionů franků. Dílem k agitaci, dílem
k vzájemnému se dorozumívání se členů za
ložen časopis nazvaný „Bulletin de la So
cietě de Colonisation Rurope-Americaine au
Texas”. Tento list vycházel čtvrtletně po 3
roky, až totiž roku 1857 následkem úpadku
celého podniku také zanikl.
Nová osada u Dallasu nazvána byla ,,Reunion” a v listopadu 1854 posláni do ni
první osadníci počtem 21, kteří se pod ve
dením M. F. Cantagrela z Havru na cestu
vydali. Poněvač Considerant uznal Texas
za velmi výhodný ku pěstování vína a stro
moví, sebráno bylo 300.000 sazenic vinné
révy a 40.000 mladých stromků pro novou
osadu, což dáno v moc první výpravě. Těch
to 21 osadníků přistálo ku konci ledna 1855
v New Orleansu a poněvač pro různé příči
ny na místo určení se hned vydati nemohli,
čekali taip na druhou výpravu, která z 50
osob sestávala a pod vedením dra. Savardana se nalézala. Takto sesílení kolonisté
dostali se ku konci března přes Galveston
do Houstonu, kdež si teprve musili zaopatřiti potah a vozy, aby se do osady dostati
mohli. Tak uplynulo zase několik dní, tu
však se shledalo, že sazenice vinné i stro
mové nemožno sebou vésti částečně pro
ohromné množství, částečně že již začaly
pučeti. Aby se nezkazily, koupena malá far
ma blíže Houstonu, tam sazenice umístěny
a dům zařízen ku fyqstění příštích osadníků.
Vypisuji tyto podrobnosti proto, aby se
vidělo, kterak obezřetně vše bylo řízeno,
takže nelze nezdar onoho podniku připsati
na účet nepraktické a neschopné správě.
Konečně po 15denní obtížné cestě dora
zila karavana na místo vyhlédnuté a tu za
ujala 2430 akrů půdy velice plodné, za níž
bylo zaplaceno státu po $2 za akr. Nyní za
počala práce. Na setí bylo ovšem již pozdě,
neboť bylo to již v druhé polovici dubna,
proto se zaselo jen na několika málo akrech
kukuřice a věnovala se hlavní pozornost
stavbám. Asi za měsíc přibyl do osady Con
siderant sám, přiveda sebou ještě 70 osad
níků a tu pak se pracovalo o překot. Po
zemky ohraženy, asi 300 akrů půdy podlomer o a budovy všeho druhu byly zhotoveny
dle plánů již sebou přinesených.
Společnost socialistická, která osadu tu
Zakládala, počínala si v každém ohledu

praktičně. Neposlala do osady, kdo by Chtěl
jen jiti, nýbrž vybírala k tomu cíli pracov
níky jen dle potřeby. Rozdělila je pak na 6
tříd a každé té třídě určila jistý plat — ne
sice peněžitý, nýbrž jen ve spůsobě pouká
zek na společné skladiště. Tak byla třída
první, dělníci to stavební, honorována za
lOhodinovou dobu pracovnou $1.65. Do tří
dy druhé náleželi řemeslníci nábytek zhoto
vující a těm bylo psáno za den $1.50, či 15
centů za hodinu. V třídě třetí byli hotovitelé hospodářského náčiní s platem $1.35
denně. Ve čtvrté třídě byli hotovitelé oděvů
s platem $1.20, v páté připravovatelé po
travin s platem $1.05 a konečně zemědělci
s platem 90 centů denně. Vybralo pak se
z ucházečů do každé třídy jen tolik lidí,
mnoho-li bylo od kterého zaměstnání třeba.
Dozorci a obchodvedoucí měli po $54 mě
síčně.
V každém ohledu bylo tedy jednáno veli
ce opatrně, avšak jakmile se přikročilo k dí
lu, již se vyskytly první obtíže. Z počátku
nebylo pro krejčí a obuvníky dosti práce
a tu bylo dvěma určeno, aby šli na práci
zemědělskou. Krejčí a ševci bývají vždy po
važováni za rebulanty mezi dělnictvem a tu
v té socialistické osadě jimi také vskutku
byli. Na místě $1.20 měli se spokojiti jen
s 90 centy denní mzdy a to ještě za práci
daleko namahavějjí, nežli jakou řemeslo je
jich vyžaduje. To se jim ovšem nelíbilo, oni
pověsili zásadu socialistickou na hřebík
a odešli do blízkého Dallasu, kdež si vydě
lali více a lehčeji. Nu a který rozumný člo
věk by to neudělal podobně?
Ostatně však nebyli oni dva řemeslníci
jediní nespokojenci se stavem věcí v osadě.
Bulletin v Paříži dostával dopisy, v nichž se
vedla stížnost na poměry v Reunionu, avšak
žádný z nich uveřejněn nebyl. V Bulletinu
bylo místo jen pro chválu nového podniku
a nikoliv pro hanu. V tom jest viděti ten
pokrok ideí socialistických’ že se svobody
slova šetří jen potud, pokud se vše chválí,
kdo však s poměry spokojen není, toho vol
né slovo se potlačí. To náleželo k zásadám
socialistickým již tehdy, a dosud se nezmě
nilo.
Ještě r. 1855 přibyla jedna karavana při
stěhovalců do osady a sice ze Švýcarska,
v níž bylo též mnoho Němců. Také se ještě
přikoupilo a ohradilo několik set akrů past
vin pro dobytek a Considerant se ucházel
o dar několika tisíc akrů půdy u texaské legislatury, avšak neobdržel je. Majetek osa
dy zkvétal utěšeně, avšak mezi členstvem
I se šířila nespokojenost vždy víc a více. Po>
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něvač nespokojenost ta nenalézala průcho
du do orgánu společnosti, vedli si členové
stížnost v dopisech soukromých, zasílaných
přátelům ve staré vlasti. Tím pak podkopá
na byla důvěra v podnik ten, takže se noví
členové nehlásili, ba i staří odpadati počí
nali. Ještě se sice uhledalo několik členů,
kteří se odhodlali vydati se do osady, avšak
nadšení již valně ocháblo. Poslední přírů
stek osadníků přibyl ještě v květnu r. 1856,
avšak ten již rozklad komuny zastaviti ne
dovedl.
Nespokojenost osadníků se jevila hlavně
nechutí k práci, neboť listina nemocných se
stále zvětšovala. Mnozí byli sice vskutku
nemocní, jiní však se nemocnými stavěli,
aby se práci vyhnuli. Když pak nadešlo leto
roku 1856, doba to pro texaskou zimnici
nej příhodnější, dostoupil počet nemocí také
výše, že ani polovice osadníků ku práci
schopna nebyla. Kteří nemoci nepodlehli,
byli teprve nespokojeni, poněvadž na ně če
kalo nadlidské namáhání.
Že u všech nebyla nemoc skutečná, ný
brž jen líčená, to dokazuje nejlépe ta okol
nost, že si Considerant stěžoval správní ra
dě v Paříži na osadníky a poukazoval na
to, že jest jich většina obci zadlužena. Jak
dříve podotknuto, psalo se každému k dobru
za práci vykonanou dle stupnice ustanove
né, avšak za potřeby od společnosti vybra
né se jim čítal také určitý obnos. Tak čítá
no bylo muži za stravu 22 centy denně, že
ně 20 centů, dětem v stáří od 6 do 15 let
,12 centů a pod 6 roků starým 6 centů den
ně. Za postel se čítalo 20 centů měsíčně ve
společné noclehárně, kdo však chtěl míti
pokoj sám, čítalo se mu z něj $1.80 měsíč
ně a kde se dva spokojili s pokojem společ
ným, napsalo se každému z nich 60 centů
za měsíc. Přikrývky a jiné potřeby· domácí
si však každý musel poříditi sám.
Porovnáme-li plat za práci s platem za
potřeby životní, musíme uznati, že postave
ní osadníků bylo dosti výhodné. Nejméně
placení dělníci zemědělští dostávali 90 ctů.
denně a platili jen 22 centů za stravu. O ne
mocné vedl péči lékař komuny bezplatně,
neb byl vydržován od celé společnosti. Tak
též učitel byl společný, na jehož vydržování
se dělníkům nic nestrhovalo. Výlohy člena
komuny byly tedy u porovnání s příjmy do
sti malé, ale vzdor tomu byla veliká většina
členů zadlužena. Vybrali totiž od společno
sti více, než jí ve spůsobu práce dali. Tato
okolnost nasvědčuje fnalé píli, ba lze zřejmě
tvrditi, že se ogadn^i práci vyhýbali a hle
děli více užívat!
pracovat!, Neukázal se

tu pravý opak toho, co socialisté tvrdí, že
by se totiž v té nové společnosti přičinlivost
a hospodárnost sesílila?
Když Considerant dopsal do Francie, jak
se věci mají, tu chtěla správní rada zlu od
pomoci. Chtíc učiniti přítrž dalšímu žadlužování členů a zamýšlejíc podnítí pracovi
tost jejich, vydala následující rozkaz: „Žád
ný člen osady nesmí být dlužen více než $30
a koho dluh obnáší více, musí do měsíce
částku přes $30 buď hotově splatiti, nebo
prací nahraditi. Ti pak, kteří toho neučiní,
mají býti z obce vyloučeni.”
Sotva že se toto ustanovení správní rady
v Reunionu ohlásilo, vypukla všeobecná ne
vole. Ukázalo se, že skoro dvě třetiny členů
osady bylo takto zadluženo. A místo, aby se
osadníci k vydatnější práci odhodlali a své
dluhy odpracovali, sebrali své sakypaky
a odebrali se do Dallasu, kdež všichni práci
nalezli. V osadě zbylo jen něco málo zásadě
věrných a značný počet nemocných, jež
ovšem obec vyhnati nemohla. Takto byl
podniku onomu náhlý konec učiněn a něko
lik zbylých osadníků konečně za malou ná
hradu převzali majetek onen v soukromé
vlastnictví, kdež potomci jejich dosud co
zámožní občané žijí. Roku 1857 rozpadla se
celá společnost ve Francii, aniž by podílníci
dostali jaké náhrady za akcie splacené. Po
celém podniku zbyly jen stopy pevných ka
menných budov v někdejší osadě Reuniou
u Dallasu, na nichž zub času stále hlodá.
Tam kde se v letech 1855—56 soustředilo
kolem 300 lidí pracovitých, aby si podle
theorií socialistických lepší a bezpečnější
obživu zajistili, panuje nyní všeobecná
spoušť, již příroda tvým hávem zahaluje.
Bujná tráva a křoviny obrůstají zbytky bu
dov, komunisty tak pracně vystavených.
A z této společenské práce nikdo neměl žád
ného užitku, ba všichni jen škodu. Když
pak se osadníci ti rozešli a každý sám na
vlastní pěsť pracovati započal, teprve se do
dělali lepších výsledků, neboť dodnes tvoří
potomci bývalých socialistů nejzámožnější
třídu občanstva dallaského.
Před několika lety navštívil jeden občan
anstinský ony rozvaliny bývalé osady Re
union a tam si dal vše ukázati od staré
ho Francouze, bývalého to vynikajícího čle
na obce. Ten neztratil víru v blahodárnost
zásad socialistických vzdor onomu nezdaru
a přičítal hlavní vinu blízkosti městečka
Dallasu. Tehdy byl Dallas takřka jenom
vesnicí a přece zavinil pád obce socialisti
cké svou blízkostí. Dle náhledu onoho sta

rouška měla býti ona osada založena kdesi
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daleko ode vší civilisace, aby prý z ní čle
nové utéci nemohli. Tedy ku zdaru podob
ného podniku náleží nutně obmezení osobní
svobody. Jen tehdy, kdyby neměli členové
žádné jiné vyhlídky, drželi by se pohroma
dě při společné práci.
Není tomu však ještě tak dávno, co
v mexické Kalifornii u zálivu Topolobampo
založena byla podobná osada, daleko ode
vší civilisace. Po celém vzdělaném světě by
lo agitováno pro tuto osadu socialistickou
a k dílu přikročeno s největší obezřelostí.
Ale i tam se během krátké doby asi dvou
let udělalo veliké fiasko. Vše to, co se ode
hrálo v Reunion, opakovalo se v Topolobampu, ač to bylo daleko vzdáleno ode vší
civilisace. Smutné zprávy o nezdaru nej no
vější této obce socialistické byly také dlou
ho potlačovány, ale konečně se přece do
staly na světlo denní. Někteří členové, aby
se dostali pryč z toho ráje socialistického,
podnikli raději nebezpečnou cestu dálnou
pustinou, nedbajíce na svízele a nebezpečí
života.
Tyto nezdary socialistických podniků
nám podávají zřejmé důkazy, že. idea spo
lečné práce a společného majetku není
v praktickém životě uskutečnitelná, poněvač
osobní svobodu ničí, ba činí ji zcela nemož
nou. Touha po nabytí osobního vlastnictví
jest jen prostředkem po domožení se větší
volnosti a kde není možnosti takového
vlastnictví se domoci, tam nemůže býti ani
pravé svobody. V nynější soustavě spole
čenské panuje všeobecný zápas, v němž
zhusta i ti nejpřičinlivější podléhají; avšak
tento tak zvaný nepořádek společenský, jak
to socialisté zovou, přece ještě vítězně ob
stojí v soutěži s tím socialisticky uspořáda
ným státem. Komunism neb socialism jest
možný jen nuceně, jako se děje v klášteřích
a některých náboženských společnostech,
avšak co výsledek svobodného dohodnutí
jest nemožným.
Socialisté hlavně kladou váhu na to, že
ten jejich ideál musí býti velikých rozmě
rů a pak že to půjde, jak by namazal.
Z toho ohledu nazvali tu příští společnost
státem sociálním a nezdary podniků komu
nistických připisují tomu, že byly v malém
zařizovaný. Jak patrno z historie texaské
, osady Reunion, měla společnost na mysli
dílo velkolepé, ale nemohla přece posiati

těch 10.000 lidí do osady najednou. Vždyť
při rolnictví není velkokapitál nutným ku
zdaru, neboť tisícové našich českých rolní
ků započali s holýma rukama a přece se do
pracovali blahobytu. A titéž lidé, kteří
z osady Reunion odešli, dodělali se cestou
soukromého vlastnictví také blahobytu. Ne
zdary komun nespočívají tedy v tom, že
podnikány byly v malém, nýbrž v soustavě
samé. Jak možno tak určitě tvrditi,-že by
to šlo ve velkém, když zkoušky v malém se
neosvědčily? A pak, kterak jest možno na
jednou v celém národě provésti změnu tu,
aniž by se dříve pokusy v malém s dobrým
výsledkem potkaly?
Socialisté tvrdí, že lid musí býti k tomu
jejich pořádku připraven a vychován. Kde
ale se má k tomu připravovati, a vychová
vat!? V obecném životě zajisté nikoliv, neb
tu nelze sobectví z lidu vyinítiti, poněvač
jest každý jen sám na sebe odkázán a ten,
kdo by si přisvojil největší míru obětavosti
pro obecné blaho, stal by se nejméně spôso
bilým k zápasu o vlastní existenci. Odstra
nit! sobectví a vštípiti lidem zájem pro obec
né blaho lze v ústavech k tomu zařízených
a takovými ústavy byly by jednotlivé osady
socialistické. Když by se zdařila jedna, dala
by podnět k zavedení druhé, třetí, čtvrté
a tak dále, až by celý národ byl přeměněn
na socialisty. Takovými plány se také zabý
vali všichni starší komunisté a osada Icaria
ve státu Iowě jest na tom základě zbudová
na. Ale ani tain se nedospělo k žádnému
skvělému výsledku, nýbrž jen k úpadku.
Socialismus jest krásnou utopií, . jak ji
načrtl Moore a zůstane jí povždy. V život
skutečný ten ideál uvésti nelze —· leč nási
lím a potlačením citů lidskosti. Ideál ten ve
skutek uvedený byl by nestvůrou, pravým
opakem toho krásného ideálu Nejen že by
osobní svoboda byla potlačena a pobůdky
pokroku zničeny, ale ani skutečného blaho
bytu by se tím nedocílilo. Jeden by se odka
zoval na druhého a místo aby se předstiho
vali v pilnosti, spíše by se každý hleděl prá
ci vyhnouti, takže by se naposledy nezhoto
vilo ani tolik, čeho by bylo nutně třeba. Ne
dosáhlo by se tedy blahobytu a zničil by se
pud po vyniknutí, což by mělo jen za ná
sledek všeobecný úpadek hmotný i duševní.
Takové jsou praktické výsledky toho tak
vynášeného a slaveného socialismu,

Kolumbijôká Vgôtaťa v Chicagu r. 1893.
K hlavnimu obrazu,

NE i. května r. 1893 zahájena bude
v Chicagu světová výstava, ťak zv.
Výstava Kolumbijská, která svojí roz
sáhlostí a jak se praví i nádherou, slibu
je překonati veškeré výstavy světové,
až posud pořádané. Možná, že zrakům
rafinovaných Evropanů objeví se někte
ré nedostatky, jmenovitě ve stránce
umělecké, avšak přece jen spatří zde
množství zvláštností, neboť snahou těch,
jimž uspořádání výstavy bylo svěřeno,
jest originálnost v každém ohledu. Jed
no jest jisté, že co do rozměrů žádná
světová výstava se chicagské nevyrov
ná a žádná také nebyla spojena s tako
vým báječným vydáním.
Z počátku zdálo se, že výstava utrpí
velice žárlivostí jednotlivých států a
měst, která v národním zákonodárství
kladla překážky každému návrhu, čelí
címu ve prospěch výstavy, leč příkladná
vytrvalost a energie Chicagčanů vše
šťastně překonala a dnes snahou celého
národa amerického jest, učiniti výstavu
co nejvelkolepější; národ americký chce
ukázati světu, jak dalece pokročil na
poli kulturním a průmyslovém a jak ve
zkoušce té obstojí, ukáže budoucnost.
Chicago vzalo na svá bedra těžký
úkol, ale již nyní pohled na výstaviště
přesvědčí každého, že úkolu svému
v plné míře dostálo.
Myšlénka, uspořádati světovou výsta
vu na oslavu 4ooleté památky objevení
Ameriky Kolumbem, vznikla v letě roku
1889; americký tisk hned se ji uchopil
a návrh setkal se se všeobecným sou
hlasem. Sotva ale že myšlénka ta se po
někud hlouběji zakořenila, že uskuteč
nění její bylo lze pokládati za jisté, na
razila na sebe některá čelná města, kte
rá chtěla výstavu pro sebe získati, z če
hož vyvinul se velmi tuhý spor, který
v jedné době zdál se i zdar výstavy
ohrožovati. O předáctví ucházela se ná
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sledující města: New York, Washing
ton, Chicago a St. Louis. Hned z počát
ku bylo patrno, že zápas veden bude
pouze mezi Chicagem a New Yorkem
a obě tato města napnula všechny síly,
aby zvolena byla za sídlo světové vý
stavy.
Ve prospěch New Yorku mluvila ta
okolnost, že jest to město staré a že
hostům evropským by byla usnadněna
návštěva tím, že jest to město přístavní.
Avšak zde rozhodoval jiný činitel: new- '
yorští boháči, jimž ve skrblictví s těží
našlo by se rovných, zamkli své poklad
ny na dva zámky — kdežto lid chicag
ský upsal $5,000.000, město Chicago
přispělo též půjčkou pětimilionovou a
Chicago pustilo se ve Washingtonu do
zápasu se základním kapitálem 10 mili
onů, který také zápas v jeho prospěch
rozhodl.
Co Chicagu také velice napomáhalo,
bylo rozkošné místo Jackson park
(sad Jacksonův), které zdá se býti pro
výstavu jako stvořeno a rozkošná jeho
poloha bude též jednou z četných před
ností, jimiž bude výstava chicagská nad
jiné vynikati.
Jakmile kongres rozhodl, že Chicago
má býti sídlem Kolumbijské výstavy,
svoláni byli chicagští akcionáři do valné
hromady, v níž zvolili sbor řiditelů, kte
rý hned na to provedl svoji organisaci,
zvolil úřadníky a ustanovil všechny vý
bory. Po sestavení sboru řiditelského
sestavena byla tak zvaná Národní ko
mise, která zastává funkci rady dozorné
a na odporučení místního řiditelstva
zvolila generálním direktorem výstavy
George H.Davise a utvořila tak zvanou
komisi dam, která stará se o to, aby
i ženy byly na výstavě zastoupeny.
Předsedkyní komise dam jest paní P.
D. Palmerová.
Když byla celá správa výstavní sesta-
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vena a základní kapitál $10.000.000 za
jištěn, vydal president Harrison provo
lání ku všem národům, v němž vyzval
je, aby výstavu Kolumbijskou roku 1893
obeslaly a dle odpovědí došlých dá se
očekávati, že na výstavě této zastoupen
bude celý vzdělaný svět.
Nemalou potíž činila místnímu řiditelstvu volba místa, neboť bylo mu zápasiti velice s osobním prospěchářstvím, které v praktické Americe začasté mnohou dobrou snahu ubijí. Někteří
majitelé rozsáhlých pozemků usilovali
o to, aby výstava odbývána byla tam,
kde pozemky jejich ležely, neboť oče
kávali, že je budou moci dobře zpeněžiti; jedni žádali, aby výstava byla od
bývána na jezeře a částečně v tak zva
ném Lake Front Parku — avšak poslé
ze zvolen byl Jackson park, který leží
sedm mil jihovýchodně od městské rad
nice a zaujímá 586 akrů půdy. Jelikož
ohromná tato prostora nepostačovala
pojmouti všechny budovy a jiné atrakce
výstavní, povolila komise parkov ní, že
může správa výstavní použiti ještě úzký
pruh, táhnoucí se západně od Jackson
parku, zvaný Midway Plaisance (80
akrů) a Washington park, jenž oním
úzkým pruhem jest s Jackson parkem
spojen a obnáší 371 akr. Na úpravy
těchto parků vydáno bylo již dříve 4
miliony doll. a výstavní řiditelstvo vyna
ložilo k tomu ještě milion, aby je pro
výstavu náležitě upravilo. Peníze tyto
obráceny byly hlavně na zřízení průpla
vů, jimiž jest výstaviště na všechny
strany protínáno, úpravu ostrůvků, te
rasů, mostů a soch. Některé budovy jsou
kolem do kola vodou obklopeny, což
celé výstavě dodává zvláštního půvabu.
Abych popisoval jednotlivé budovy,
k tomu nedostává se místa a pak po
drobné zmínky učiněny byly již na ji
ných místech. Zmíním se o celku jen
stručně, aby čtenář se s výstavou aspoň
částečně seznámil.
Nejsevernější cíp výstaviště sahá až
k 55'. ulici, kde byla dříve upravená
část’ parku. Zde také bude hlavní
vchod, a návštěvník octne se ve skupi: ně budov jednotlivých států americ
·■ kých. Budovy tyto budou velice růz

ných tvarů, takže celá skupina poskytovati bude pohled velice malebný. Hned
vedle nalézá se budova krásného umě
ní, v níž vystaveny budou práce výtvar
ných umělců celého světa. Před budo
vou uměleckou jest rozkošné jezírko, na
jehož severním břehu stojí imposantní
budova státu Illinois. Naproti této hned
budova rybářská a budova spolkové
vlády. Západně od těchto stojí.vkusný
palác dam, vedle něho budova zahrad
nická se svojí obrovskou, skleněnou ko
pulí, od které rozkládá se na východ až
k šatnému jezeru palác průmyslový,
největší to výstavní budova, jaká až po
sud byla postavena. Jižně od této nalé
zají se budova pro vynálezy z oboru
elektřiny, budova pro výstavu prostřed
ků dopravních, budova zemědělská a
krásná, s vysokou a bohatě zlacenou
kopulí budova správy výstavní, zvaná
budova administrační. Jižně od těchto
budou budovy a rejdiště pro výstavu
koňstva a všeho druhu domácích i di
vokých zvířat. Obrovská fontana, která
státi bude na břehu laguny před budo
vou administrační, jest pravým mistrov
ským dílem tohoto oboru. Byla shotovena americkým umělcem, v Paříži meškajíc’m a bude chrliti spousty vod od
rána až pozdě do noci. Večer budou
mocné prameny vod zbarveny světly
elektrickými.
Jak již na jiném místě bylo pozname
náno, velkého půvabu dodají výstavišti
četné laguny, po nichž probáněti se bu
dou různé loďky, mezi nimiž ani benát
ské gondoly scházeti nebudou. Terasy
zdobeny budou četnými sochami a kví
tím. Uprostřed výstaviště jest malý,
stromy porostlý ostrůvek, a Cus této
přírody uprostřed báječné nádhery vy
jímá se přímo roztomile. V jezeře vy
stavena byla z cihel a cementem omít
nuta válečná loď, v níž uspořádána bu
de poutavá výstava námořnická, a vel
kou přitažlivost bude míti pro návštěvníkv zábavné kasino, které postaveno
bude v jezeře, 1.500 stop od břehu.
Na tak zvané Midway Plaisance bu
dou rozličné vesnice, výstavy národů
orientálních, osada indiánská a p. Pro
každý měsíc bude vypracován zvláštní
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program, tak aby výstava stále něčím
novým k sobě vábila. Pořádány budou
rozličné sjezdy, koncerty, závody tělo
cvičné a p. Celkové vydání vypočtěno
jest nyní již na $18,000.000. Slavnost
„otevření budov” odbývala se okázale
v říjnu r. 1892 a zahájení výstavy bude
dne 1. května r. 1893. Výstava potrvá
až do 26. října.
To nejobratnější pero nedovede vylí-

čiti mohutný dojem, jaký na každého
výstava již nyní učiní a končím krátký
popis tento v naději, že komu z krajanů
našich jenom poněkud poměry dovolí,
že nedá si ujiti příležitost spatřiti nej
větší a nejbohatší výstavu všech posavádních, neboť poučení, jakého bedlivý
pozorovatel návštěvou nabude, vyváží
vydání, s výstavou spojené. Na shleda
nou v letě v Chicagu !

Oo budeme čisti? Ml·
Dovolujeme si mezi časopisy česko-americkými jakožto nejvhodnější doporučit! milým kra
janům svým tři z nejstarších a nejoblíbenejších
časopisů v Chicagu, a sice politicko-národohospodářský, svobodomyslný denní list .Svornosť,
nejobsažnější český týdenník „Amerikán” a
přední česko-americký obrázkový list zábavněpoučný, svobodomyslný a žertovný ,Duch Času’.

____________________________ .

jím bylo poslouženo i těm, kdož z nedostatku
příležitého spojení poštovního nemohou bráti
list denní. Dobyl si též nemalé obliby jako list,
který neodvisle a jen dle pravdy vedený, přináší
obsah velice bohatý a rozmanitý. Každé jednot
livé číslo čítá nejméně 32 stran užitečného i zá
bavného čtení a novinek z celého světa.
Svérázným směrem zábavně poučným, svobo
domyslným a humoristickým veden jest

Denník „Svornost”

nedělní list „Duch Času”,

přináší každý den všecky důležitější zprávy po
litické, obchodní, vůbec zajímavé a místní, jako
kterýkoliv list anglický nebo německý. Zpravuje
o průběhu všeho jednání v zákonodárných sbo
rech, o všem jednání moci výkonné, o politi
ckých schůzích a proudech, o všech zvláštních
novinkách a zajímavých příhodách v této zemi.
Stejně horlivě sleduje zprávy zámořské a zvlášt
ní pozornost věnuje událostem ve slovanských
zemích. Poutavé zprávy ze starých vlastí jsou
v něm velice hojny. Přehled stavu věcí v Če
chách a Rakousku vhodně doplňují i časté pů
vodní dopisy z Čech. Denně dva i tři původní
články, jimiž se v jakosti i mnohosti nemůže
•vykázati žádný druhý český list zde, rozšiřují
vhodně jak politický, tak všeobecný světový a
životní rozhled a psány jsou slohem každému
přístupným, s úplnou věcnou znalostí a bez ohle
du na politické strany a zájmy vždy jen se zře
telem ku prospěchu našeho národa v Americe.
Ve zprávách místních a národně důležitých jest
„Svornost”, pokud se českých záležitostí týče,
rozhodně nejlépe a nej rýchlej i zpravena, majíc
zvláštní místní a soudní zpravodaje. Zprávy trž
ní a obchodní přehledy čerpány jsou z nejspo
lehlivějších pramenů. O zvláštní zábavu svých
čtenářů pak pečuje přinášením velkých románů
a kratších, vybraných povídek, pro každého
poutavých. Co tuto pak pravíme z plna přesvěd
čení o denníku „Svornosti”, platí zároveň stej
nou měrou i pro

vycházející redakcí B. Bittnera v XVI. již roč
níku s pěknými a četnými obrázky. Věnuje se
v něm stejně bedlivý zřetel jak článkům zábav
ným, povídkám, tak i poučným a svobodomysl
ným, psaným vesměs každému pochopitelným
slohem. List stojí úplně na výši předních časo
pisů českých, přinášeje vždy jen nejlepší a nej
vhodnější výběr. V žertovné části humoristickosatirické nalezne čtenář vedle vtipů původních
nejlepší a velice hojný výběr z časopisů nejen
českých, ale i cizojazyčných, takže o látku sku
tečně dobrou je vždy postaráno. „Duch Času”
jest tou dobou jediným česko-americkým listem,
v němž je pěstován původní humor a jehož sati
rické šlehy bičují vše, co je nezdravého v našem
spolkovém a národním životě. Kdo navykl si jej
jednou čisti, víckrát od něho neupustí! Veškeré
časopisy tyto vynikají zároveň svou skutečně
velikou lácí. „Svornost” s ned. listem „Duch
Času” stojí v předplacení na celý rok $7.50, na
čtvrt roku $2.00, na měsíc 70 ctů„ takže si ji
může dopřáti každý, kdo n.ohl by ji jen trochu
pohodlně denně odbírati. Předplatné na „Ame
rikána” obnáší ročně $2.50, pulletně $1.30 a kaž
dý, kdo se předplatí nejméně na půl roků, jest
oprávněn obdržeti za prémii nějaký spis z hojné
zásoby buď bez doplatku, neb za doplatek jen
nepatrný. „Duch Času”, jenž přikládá se ku
„Svornosti” zdarma, může býti také vzat za
prémii k „Amerikánu” při doplatku pouze $1.00
ročně. Sám o sobě předplacen stojí pak „Duch
Času” jen $2.00 na celý rok.
Laskavé objednávky všech těchto časopisů
dějtež se pod adresou:
.

---------------- c

»

$ <»—·----------------

týdenník „Amerikán”,
----------·---------------------------- —

složený z výborné čítací, všeobecně důležité lát
ky „Svornosti” a vydávaný za tím účelem, aby

uÄ.’ĽLg'. Grerizi§
er,
*
150 W. 12th St.,

-

-

.

Chicago, 111.

PAMĚTI ČESKÝCH OSADNÍKŮ V AMERICE.
J#

Zprávy o prvním osazováni

sb

krajanů a o poměrech českých osad.

Jan Straka, vlastník dámské koncertní
kapely t. č. v St. Paul, Minn. — Jenom
málo kdo a zvláště málokterý krajan může
říci o sobě to, co náš oblíbený a na slovo
vzatý hudebník a kapelník Straka, že život
svůj rozdělil takřka ve tři díly světa! V Bvropě se zrodil, byl vychován a prožil jinošský svůj věk, v muže vyspěl v Africe a ve
věku nejlepším přišel
do této země, kdež
mešká již skoro po
20 let a nabyl širo
kých známostí, navštíviv a delší dobu
prodlev skorém ve
všech velkých měs
tech amerických, do
sáhnuv značných ú
spěchů v každém
směru.
Narodil se v staro
slavném Jindřichově
Hradci, bývalém mě
stě pánů z Růže, kte
ří ovládali „jezerní
říši” jiho-českou a
rozmnožuje jménem
svým četnou řadu
vynikajících rodáků,
kteří se vyznamenali
na všech skoro polích umění i vědy. Otec byl „paprskářem”,
řemeslo to, které po úplném skoro zhynutí
průmyslu tkalcovského, jemuž dodávalo pa
prsky na stav, také vymizelo, a hleděl hned
v mládí synkově, aby tento vedle učení ve
škole přiučoval se hudbě, k níž jevil značné
nadání. Příležitost byla zde také po ruce,
neboť známý v Jindřichově Hradci a širém
okolí co nejchvalněji známý hudebník a
učitel i ředitel hudby Neuwirth, na něhož
se starší jindřicho-hradečtí občané se záli
bou ještě i dnes pamatují, byl jeho strýcem.
Neuwirth, jenž s ochotou mladého Straku
vyučoval, dbal na to, aby vedle kornetu,
jemuž hlavní píli věnoval a na němž záhy
vynikal, seznámil se i s jinými hudebními

nástroji, až žák jeho dospěl nemalých hu
debních vědomostí i zručnosti.
Avšak rovněž záhy procitla ve mladém
hudebníku nepokojná krev, která jej vy
hnala do světa. Pustil se se společností hu
debníků z Hradce a okolí na okružní cestu
do Rakous, hlavně ovšem do Vídně a setr
val při nich skoro rok, což mu však nebylo
na škodu, neboť se
při tom stálým hra
ním značně zdokona
lil a i dosti peněz vy
dělal. Byliť to hu
debníci velkou větši
nou dobří, jako Ma
šek, Salaba, Štefl a
jiní, jichž jména ve
kruzích hudeb, jindřicho hradeckých do
sud jsou dobře zná
ma a v paměť chvalně zapsána. Když ale
hudba tato odjela do
Cařihradu, kam Stra
ka s nimi nemohl,
nemaje potřebného
přes hranice, vrátil
se domů, ale velice
nespokojen,
mrzut.
Vedle toho, že se mu
pohyblivé, volné žiI vobytí hudebnické líbilo, že život plný změn
a stále nového podívání jej lákal, vábilo jej
zvláště povídaní o báječném Východě, o je
ho krásách a pak pudila jej z domu ne
' šťastná — vojna. Mladík skoro již devate
i náctiletý měl jiti k odvodu a poněvadž byl
; dobře zrostlý, úplně zdráv a k tomu hudeb
ník, neměl valné naděje na vyváznutí z to
ho osudu, jenž se mu přes bílý, čistý kabát
a lesklé knoflíky na něm nechtěl přece líbiti. Věděl, že by se dostal k hudbě, ale ta
' vojenská vázanost na dlouhých osm let se
mu přece jen nezdála.
Aby po případě přece jen vojně ušel
: a mohl odebrati se k cíli své touhy, do „zla
I tého” Cařihradu nad modrým Bosporem, do
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toho pohádkového města sultánová, mezi
Turky, před nimiž ale nepocitoval žádného
zvláštního strachu, zažádal si o průvodní
list, jejž mu však bez odvodu nechtěli vy
datí, Šel tedy dobrovolně k odvodu a pomo
cí dobrých známých, jež si udělal při vo
jenských úřadech, proklouzl, nebyl vzdor
všemu očekávání odveden a po té mu vydán
byl již pas beze zvláštních překážek.
Jakmile držel tuto drahocennou pro sebe
listinu, chystal se již hbitě na cestu, kterou
nastoupil r. 1860 na jaře, v květnu. Jel do
Cařihradu, jako přátelé jeho, přes Vídeň
a po Dunaji. Maje dosti peněz, zaplatil si
za 125 zl. místo v kajutě na r· chloplavebním parníku, ale — první nehoda! Zmeškal
jeho odjezd a vstoůpil omylem na loď ji
nou, také parník, ale pomalu plující. Tepr
ve když byl již za Vídní, zvěděl o svém
omylu, ale nezbylo mu, než jeti takto až do
Pešti, kdež teprve sedl na vlak a dohonil
svůj parník u Baziáše. Lístek jednou u du
najské paroplavební společnosti koupený
platil mu na štěstí i pro onen pomalý par
ník i pro dráhu a tak šťastně octl se milý
mladý krajan po několika menších dobro
družstvích na palubě té pravé lodi, která
ze Ršavy jela po Dunaji do Černé Vody
v Bulharsku, odkud dráha dovezla cestující
do přístavu Kystendže na Černém moři,
kdež opět čekal na ně velký parník, jenž je
dopravil konečně ke Zlatému Rohu, do Ca
řihradu, staré Konstantinopolis, tureckého
Stambulu.
Mladý Straka, po nezvyklé cestě, plné
překvapení, shonu a přesedání ještě zcela
rozrušený, zíral na tu vřavu, jaká se mu je
vila na přístavišti ve světovém městě Vý
chodu již ne v udivení, ale přímo ve stra
chu. Všude plno lodí, a mezi nimi se hbitě
proplétají turecké dlouhé lodice, ,,kaiky”,
tyto „přístavní drožky”. A na nich množ
ství lidí, křičících, ba řvoucích, v nezná
mém, divokém jazyku, lidí bílých i černých,
v nejpodivnějších krojích, v hadrech i ve
zlatě, ba polonahých, strkajících se, rvou
cích se, k tomu zasmušilé stráže s tasenou
zbraní a v pozadí veliké, nesmírně rozlehlé
město, vystupující jako přízrak, jaké dosud
nikdy neviděl — není divu, že milý krajan
pocítil nemalou hrůzu, při níž se mu ani
s lodě nechtělo. Zde ještě mluvili německy,
ale tamto začínal již zcela jiný svět, o němž
slýchal jen samé zlé věci. Ukrutní Turci,
poutající křesťany do otrockých okovů, neb
bez milosti je vraždící, po tichu je topící,
1-nověstná cařihradská špína, velicí
psi, kteří mají iilice přímo obsazeny a vrhají

se vztekle na každého cizince, vše to vířilo
jeho hlavou a nebylo věru veselé pomyšle
ní ! Již trpce litoval své smělosti, s níž se
nazdařbůh do Turecka pustil, mysle, že
druhy své najisto nalézti musí, jakmile se
jen poptá a nyní — těžko bude se zeptati,
když nikoho ani německy mluviti neslyší,
a v tomto obrovském městě, o jehož roz
sáhlosti neměl dříve ani ponětí !
V tom přiblížil se k němu starý shrbený
žid, jenž s úšklebkem, který měl býti pří
větivým, důvěru vzbuzujícím úsměvem, při
šel se mladíka otázati, koho vlastně hledá.
Viděl jej přecházeti po palubě nejistého,
úzkostlivého a nyní přišel nabídnouti za do
bré zaplacení svých služeb. Příchod jeho
poděsil však Straku, tím více, poněvadž byl
kdysi slyšel nebo četl, že právě židé nejvíce
zavlékají mladé, nezkušené křesťany Tur
kům do otroctví. Bál se ho tedy následovati
a teprve po delším dotírání a domluvě žido
vě, který mluvil ovšem, jako každý žid, ně
mecky, odhodlal se jiti s ním do křesťan
ské prý čtvrti, Pery, do kavárny Flammovy,
jak mu žid sděloval, slyše, že je hudebník
a že hledá krajany. Kavárna ona byla sku
tečným „herberkem” pro evropské hudeb
níky v Peře a skutečně povedlo se Strako
vi, šťastně sem dovedenému, doptati se na
příbytek aspoň jednoho českého hudebníka,
Pikory, který bydlil v německém hostinci
a krajana ovšem srdečně přivítal.
Nyní bylo již hej ! Straka seznámil se
i s jiným hudebním krajanem, Janem Vitákem a vstoupil s ním do dobré kapely
skládající se většinou z Italů, která hrávala
velmi často v palácích vyslanců evrop
ských mocností a v různých veřejných
místnostech a dobře se jí dařilo.
Tak vedlo se mladému hudebníku první
čtyři měsíce v Cařihradě poměrně dobře,
ale pak přestala sezóna a mimo to nalezl
zde konečně své rodáky z Jindřichova
Hradce. Čeští hudebníci ti přišli do Cařihradu právě v nejhorší době, dostali se do
dluhů, sešli a nemohli se nijakým spůsobem uchytiti, jak v podobných povoláních,
závislých velmi mnoho na náhodě, často se
stává. Na radu rakouského konsula, jenž
vůči nim jevil skutečný zájem, ač finančně
jim příliš pomoci nemohl, šli hráti do letní
ho sídla Bujukdere v době vyjížďky sultá
nek a prvních odalisek. Upravili se slušně,
jak to jen šlo, do černých obleků, by dělali
co nejlepší dojem a když se objevily císař
ské povozy, spustili. Avšak naděje na pěk
ný „bakšiš”, značnou odměnu, na niž se
těšili, jim sklapla ! Kočáry odjely a bylo
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pô všem! Hudebníci ubírali sě jako zmoklé
slepice do hostince, kde již každý měl uříz
nut pořádný dloužek, zlobíce se na konsula, na sultánky, na celý svět. Než druhý
den změnili své smýšlení. První sultánka,
známá Fatima, Evropanům velmi nakloně
na, dala se ptáti, kdo jsou oni hudebníci,
kteří jí připravili poctu a překvapení a
když se to kavasové na vyslanectví dově
děli, oznámili milým krajanům, aby přišli
koncertovati i do harému, kde ovšem obdr
želi slušnou odměnu a Salaba stal se tam
docela i řiditelem hudby, prý velmi oblíbe
ným. Všem bylo pomoženo.
V té době sešel se s nimi Straka, z ěehož
byla vzájemná radost. „Musíš s námi do
harému !” bylo všeobecné mínění a Straka,
žádostiv jsa viděti ty tajnosti, o nichž se
tolik vypravuje, ovšem hned byl při tom.
Usnešeno bylo dovésti jej tam jako zvláště
vynikajícího hudebníka na kornet, což se
ovšem dobře vydařilo. Po dlouhém putová
ní tmavými chodbami a dvory sultánského
paláce octli se na jakémsi kůru ve velké
síni, skvostně upravené, ale moc se rozhlí
žet! nebylo jim dovoleno. U každého stál
černoch, dle všeho kleštěnec, a jakmile po
zvedl kdo hlavu, upomenul jej řízným
„Yok!” na místo, kde se nalézá a kde dívati se není dovoleno. A i při tom byly
ženštiny harému za hustými mřížkami gallerií, za nimiž bylo by sotva viděti jich
matné obrysy. Straka hrál ku všeobecné
spokojenosti a obdržel za to, po spůsobu
v harému obvyklém, peníze, 300 piastrů
v hedbávném šátečku.
Za pobytu v Cařihradě naučil se dosti
dobře na Východě hlavně běžnou a nezbyt
ně důležitou italštinu a takto již valně se
životem východním seznámen, počal pomýšleti při nastalé opět špatnější sezóně na
další cestu. Dohodl se asi s 12 druhy svý
mi, mezi nimiž byli většinou Češi a sice
Viták, Pibora, Jirmus, Moravan Šubrt a j„
že se podívají do Egypta, který je vábil
uejen svou historií, ale i vyhlídkou na do
brý výdělek, o němž každý, kdo tam byl,
-vypravoval. Rozloučili se s Cařihradem a
odjeli po lodi do Alexandrie. Na lodi nale
zli pašu ze Smyrny a k vyzvání kapitáno
vu chystali se mu zahráti. Avšak k nemilé
mu překvapení teprve nyní se přesvědčili,
že nemají nástroje řádně obsazeny. Hous
listů a trubačů bylo dost, ale hlavně klari
net úplně scházel. Nezbývalo nic jiného,
než aby se Straka dal pilně do klarinetu,
což také učinil a dosáhl za krátký čas na
tomto nástroji stejné zručnosti, jako na

kornetu, zůstav na dále nástroji tomu vě
ren. —
V Alexandrii zdrželi se jen asi měsíc,
dávajíce koncerty a jakmile byli trochu ví
ce „sehraní”, vydali se do hlavního města
egyptského, Kaira, kdež však bylo neméně
zle o vhodné místo, kde by se hraní vyplá
celo, jako svého času v Cařihradě. Choť
rakouského generálního konsula v. Schrei- ,
nera, k níž se obrátili, uvítala české hudeb
níky srdečně jako krajany a snažila se prospěti jim, co jen mohla, ale dlouho se nic
nenaskytovalo, aby se mohla kapela ta
trochu vytrhnouti. Také krajan Černý, hu
debník, nazvaný v německé společnosti
v Kairu všeobecně „Diamanten-Karl”, dle
šperků, jež stále nosil, nevěděl rady, až tu
naskytla se dobrá příležitost. Hudba na
bídla se jakémusi Řeku, jenž měl malou,
ale slušnou kavárnu v oblíbeném, ač tehdy
ještě divokém háji „Uzbekij”, dnešním
skvělém parku, kde se schází první evrop
ská elita, sídlící v Kairu. Řek dal si říci,
seřídil trochu místnost svou a zahradu k to
mu účelu a úspěch české kapely byl roz
hodný. Kavárna byla den co den naplněna,
ba přeplněna a peníze se jen hrnuly. Mar
ně zařídil soused Řekův, Francouz, který
zprvu krajany naše odmítl, místnost svou
nyní co nejelegantněji a povolal až z Pa
říže dobrou a silnější ještě hudbu — tato
musila se brzo vrátiti a obliba českých hu
debníků zůstala.
Tenkráte byly však také v Egyptě vůbec
znamenité časy. V Americe zuřila občanská
válka a následkem toho platila velice dobře:
egyptská bavlna, neboť celá americká vý
roba odpočívala. Obyvatelé jižních státu
Unie stáli se zbraní v ruce proti Severu,
otroci byli rozprchli a co se předce i v těch
to poměrech vypěstovalo, nemohlo býti do
Anglie a Evropy dopraveno, poněvadž yankee-ské lodě střežily dobře jižní přístavy.
Továrny bavlnářské byly odkázány hlavně
jen na Egypt a tam se nyní takřka prou
dem valilo zlato. Obchodníci vydělávali
denně tisíce. Více předních cizozemských
bankéřů a velko-obchodníků sehnalo znač
ný fond a vysadili oblíbené hudbě skvělý
měsíční plat. Řek vystavěl k pobídnutí jich
divadlo, kamž povolal italskou operní spo
lečnost, která dělala nemalou parádu s Verdiovými operami, tehdháž právě v největ
ším pro ně nadšení. Česká hudba při nich
účinkující byla zasypávána potleskem, po
ctami a penězi. Každou takřka noc, po di
vadle, hráli za dobrou odměnu na soukro"
mých zábavách, prováděli serenády dcerám"
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boháčů evropských, nebo súčastnila se ho
stin a pitek kairské „zlaté mládeže” evrop
ské. A to trvalo, s kratšími jen výlety do
Alexandrie, kam ovšem byli čeští hudební
ci také často zváni po více než dvě leta.
Straka při slušném a veselém tom živo
bytí uspořil si za tu dobu tolik, že mohl pomýšleti na návštěvu domova, což také pro• vedl. Přijel do Čech r. 1864 a zdržel se zde
několik měsíců, v průběhu jichž se oženil
s býv. sl. Ginzelovou, dobrou houslistkou,
která stala se svému manželi pravou rukou.
Spolu sestavili v Čechách pěknou dámskou
kapelu, s níž mínili v Egyptě udělati oko a
odjeli zpět do Kaira. Podnik tento se za
obratného a pečlivého řízení úplně vydařil.
Při slušné pověsti, jakou si v brzku prá
vem získal, a všeobecné oblibě, uzavřel vý
hodné smlouvy na určitá místa a po tři léta
hrával šest zimních měsíců v Kairu, v letě
pak v Alexandrii a okolí. Po třech letech
vrátil se Straka opět do Čech, sestavil no
vou dámskou kapelu, poněvadž se mu vět
šina dosavadní vdala a opětně zaujal postuvení své v Egyptě, kdež setrval celkem
třinácte let, což je nejlepším svědectvím
přízně, jaké zaslouženě požíval. V r. 1866
meškal s kapelou v Suezu, kdež se kopal
tehdáž velkolepý Eessepsův průplav a zde
rovněž těšil se značným úspěchům. V Egyp
tě narodily se krajanu našemu také dvě
dítky a sice syn Emil, nynější virtuos,
v Suezu, a v Alexandrii dcera Žofie, také
výborná houslistka, nyní dirigentka dnešní
jeho kapely. Po dlouhý čas byl také engažován v místokrálově parku. Naučil se do
bře mluviti arabsky, jak je běžno v Egyptě.
Tu setkal se náhle jednou se starým zná
mým hned z první doby pobytu v Egyptě,
Z těch veselých časů české hudby. Byl to
syn bohatého bankéře, jenž tehdáž náhle
Z Kaira odjel a nyní, po více než desíti le
tech se zde opět objevil. Vypravoval Stra
kovi, že byl za obchodními záležitostmi
v Americe, kdež se mu velice líbilo a odporučoval mu důrazně, aby se tam odebral,
že tam jsou pro hudebníky opravdové zlaté
doly. Z vlastního popudu dával odporučení
na vynikající Němce v New Yorku a vůbec
nutil dle možnosti, aby Straka se tam po
díval. Tomuto se to vše dosti líbilo, ale
přece váhal, aby nezadal snad jisté za
nejisté, avšak konečně rozhodl se dříve pro
cestu domů, do Čech, aby se opět trochu zo
tavil £0 tom životě v horkém Egyptě.
V Čechách setkal se náhodou s pí. Blechschmidtovou, která právě přijela z Ameri
ky, majíc tam známou dámskou kapelu.

Vyptával se jí na poměry a ona slyšíc, že
by měl v úmyslu vydatí se za Oceán, na
bídla mu týdenní plat 27 doll. a místo ma
nagera. Straka, jemuž zdálo se přece jen
velmi odvážným, jeti do neznámé mu úplně
země, mluvící řečí, již tehdáž ještě neznal,
s celou kapelou na vlastní risiko, přijal pro
zatímní tuto nabídku, jež mu pomohla pře
svědčit! se lacino o Americe a seznati po
měry její a tak octl se zde, v nové, vlasti
naší.
Jezdil s kapelou Blechschmidtové, známé
svého času po celé Americe, od r. 1873 po
čtyry léta. V New Yorku zdrželi se 3 mě
síce, v Newarku půl roku, v Clevelandu
rovněž tak dlouho, v Detroit, v Cincinnati
a v Chicagu také se déle zdrželi. V Omaze
dověděli se o něm čeští rodáci, kteří si pro
kapelu zvláště zajeli. V Utah hráli po 8 dní
pro Brighama Younga, „proroka” mormonského, až se octli v San Franciscu, kdež se
Strakovi tak zalíbilo, že se tam trvale usa
dil a zůstal tam po celých osm let 1
V San Franciscu započato s koncerty, ve
Zvláště postaveném divadle, či koncertní
síni „Tivoli”. Obecenstva bylo zprvu hoj
nost a vše se dobře dařilo, ale podnikatel
stvo, jež mělo budovu, přepjalo nesmírně
ceny vstupného, takže i při velmi dobrých
časech, jež měla tehdáž Kalifornie, zdálo
se to lidem trochu mnoho a podnikatelstvo
to odstonalo úplným úpadkem. Straka zku
sil to však nyní na vlastní pěsť a najav
sám místnost, dobře pochodil.
První ten rok v San Franciscu zažil
zvláštní dobrodružství. Bylo to ve druhý
svátek vánoční a společnost chystala se
právě hráti ouverturu, jež byla na progra
mu, když tu objevil se v přeplněné téměř
místnosti policejní úředník, jenž vystoupil
beze všech obalů na estrádu pro hudebníky
a krátce ohlásil, že veškeré dámy, v míst
nosti se nalézající, jsou zatčeny, nevyjí
maje ani ovšem dámy z orkestru. V San
Franciscu, kde žilo mnoho cizozemců, zvlá
ště Francouzů, nestaral se nikdo o zasta
ralý blbý „modrý zákon”, jenž zakazoval
ženštinám všeho druhu dlíti v místnostech,’
kdež se prodávají lihové nápoje jakéhokoli
způsobu a veřejné místnosti bývaly plny
dam. Avšak mayor města, od nějakého po
kryteckého Yankee-a poštván, vyslal nyní
policii, aby koncert zmařila, a přes 60 po
licistů mělo obklopeno celou budovu. Lid,
slyše, co se děje, nechtěl z místnosti, aby
dámy jeho nebyly zatčeny a nastal ovšem
ohromný rámus. Tu policie vtrhla násilně
do místnosti a počala ženské odváděti. Prů-
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vodci jejich postavili se ovšem na odpor a poznati. Jest to opravdová „rodinná kape
tak strhla se vřava a řež k nepopsání. Je la”, neboť účinkuje v ní šest členů rodiny
den policista kopl prý jednu dámu, což vy Strakovy, sesílená jen několika silami cizí
volalo boj ještě větší. Konečně policie zví mi a pro přesné výkony své a umělecké sna
tězila, množství zatčených odvedeno nu sta hy požívá v hudebním světě zaslouženého
nice a ovšem proti záruce propuštěno.
uznání. Straka, jenž přese všechen dlouho
Jaký hřmot povstal z toho však následu letý pobyt v cizině zůstal řádným, pravým,
jícího dne v novinách, možno si předsta- poctivým Čechem, pěstuje dle možnosti
viti. Na mayora útočeno nejhrubším, ale i český program a je vůbec v českých kru
zaslouženým ovšem spůsobem. Policie vině zích st.-paulských osobností všeobecně ctě
na, že chtěla tím rozmnožiti pokutami nou a všude rád viděnou. V poslední době
městský důchod atd. Mayor i chef policejní stal se i členem „svobodných zedníků” a
malováni co nej roztomilej i a vůbec výsle vůbec těší se rozsáhlé vážnosti a přízni ja
dek celého pitomého zakročení úřadů, mož ko málo kdo.
ného skutečně jen v přepjaté, bláznivé
Martin Trázník. Dne 4. ledna byl po
Americe, byla otevřená vzpoura všeho obe chován ze síně Těl. Jed. Sokol na ulici Tay
censtva proti městským úřadům, až koneč lor, jejíž dlouholetým a obětavým členem
ně dal mayor do novin prohlášení, že žádá byl, vážený občan a jeden ze starších osad
dámy za odpuštění;
níků v Chicagu, pan
žaloby nechal padMartin Trázník, stár
jsa 60 roků, jenž do
nouti a s nimi porou
čel se i policejní
Chicaga přijel ro
chef, který musel být
ku 1860. Byl rozeni
v roce 1832 v Tolzu
propuštěn. Událost
(Dolce) u Merklína,
ta^ která vrhá praokr. Přeštický, v Če
špatné světlo na po
chách a vytrpěl Ži
měry osobní svobo
vot plný nesnází, ú
dy v Americe, po
trap a strádání až
mohla znamenitě to
do smrti své! Jeho
muto podniku Stra
neštěstí bylo, že ač
kovu, který stal se
tím oblíbenějším a
vtipný byl a otevře
ného ducha, neměl
populárnějším. Po 4
léta vedl sám společ
skoro žádné školy.
Tato byla vzdálená
nost, při čemž míst
nost stále zvětšová
od jeho domova, že
na a vůbec dělány
děti často v zimě na
dobré obchody. Hrá
cestě omrzlý a on,
ztrativ záhy rodiče,
val s hudbou svou
Martin Tràznik.
i v prvním tamějším
byl od 13. roku své
divadle, postaveném bratry Krelingy, jež ho odkázán na cizí lidi, kteří se o to nesta
zahájil.
rali, aby se něčemu užitečnému ve škole
Když pořádána byla velká výstava již naučil. S tíží naučil se čisti a trochu psáti,
ních států v New Orleansu, dostalo se Stra ale při zkoušce přece mu dal pan vikarius
kovi z New Yorku vybídky, aby se tam ode za odměnu obraz sv. Máří Magdaleny za
bral a za velmi dobrých poměrů setrval to, že chodil do kostela, řka: „Tu máš obraz
v New Orleansu asi osm měsíců. Po té od sv. Máří Magdaleny; modli se k ní, a ona
jel do Chicaga, kdež započal nejprve sám ti ve všem pomůže.”
Přišel pak do služby k německému voz
s dorůstající již rodinou, ale brzo po té roz
množil opět společnost, načež účinkoval kovi a jezdil pron tři roky. Pak dostal služ
v zábavné místnosti André-ově na North bu v Plzni, kde měl nositi pytle s obilím
Side, nyní „Engel’s Pavillion”. Po vícele po schodech nahoru a dolů a při tom se na
tém pobytu obrátil se však dó Minnesoty, učil trochu více psáti a počítati. Když mu
a sice nejprve do Minneapolis a po té do bylo nejhůře, modlil se k Máří Magdaleně,
St. Paulu, kdež nyní již po 4 léta těší se ale nepomohla mu a ztrácel v ní víru. Když
dámská koncertní kapela Strakova vše mu bylo 18 roků, šel k odvodu a jsa silný
obecné oblibě a řiditel její oprávněné váž a zdravý mladík, byl odveden. Přihlásil se
nosti všech, kdož mají příležitost blíže jej k vozatajství, neb uměl dobře s koňmi za-
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čházeti, ale dali jej k hulánům pluku L/ichtensteinova. Jak dostali koně, jezdili neu
stále po Rakousku až do Solnohradu a pak
zase přes Moravn a Halič do Bukoviny, až
ze stehen krev tekla a čím více volal Máří
Magdalenu na pomoc, tím se mu vedlo hů
ře. Hladu při tom zkusil též, neb dědiny,
kde nocovali, byly chudé a chudáci pro vo
jáky nic neměli. Necháme p. Trázníka vypravovati samého dále:
Sotva jsme se v Černovicích trochu na
jedli, vystonali a si odpočinnli, dostali jsme
hulánský mundur a píky, který nám slušel,
že se nás naši vlastní koně báli, musili jsme
na ruské hranice. Dorazili jsme k Járovu,
kde už byla veliká síla našeho vojska, tak
že nebylo lze dostati ani za peníze nic jisti.
Nebylo komisárka, ani masa, ba ani poste
le. Museli jsme spáti zahaleni do houní
svých a zima byla tu zlá. Zimou a hladem
byli jsme zmořeni a vysíleni, že nemohli
jsme ani píkou vlásti. Když jsem viděl rus
ké jezdce, pomyslil jsem si, že jeden tako
vý našinců by 12 potloukl. Na stráži jsme
stáli každý jen hodinu, ale pak nám musili
muži pomáhati s koňů, jak jsme byli překřehlí. Vzpomínal jsem na Napoleona a je
ho zmrzlou armádu u Bereziny. Všechny
kostely, školy,
vinopalny a stodoly
byly naplněny vojskem a konstvem.
V budovách těch se dělal oheň z celých po
len, ale vařit nebylo co a jíst také ne ani
pro muže, ani pro koně. K tomu byly všec
ky vody zamrzlé, sněhu bylo na stopy a
mráz třeskutý. Hlady jsme pískali, neb
„myslilo břicho, že čert hubu vzal”. Koně
nám počali zdechat. Zaváželi jsme je dale
ko od vojska a tam jsme si z nich nařezali
masa, kterým jsme si při ohních našich pe
čeným přilepšovali. A jak nám chutnulo !
Na konské mrtvoly chodili psi a my je chy
tali do ok, neb nesměli jsme stříleti a maso
jejich jsme hltavě pojídali. Vodu museli
jsme si dělati ze sněhu. Někdy z velké nou
ze šel důstojník s několika vojíny k před
stavenému a vzal za jeho průvodu některé
rodině poslední krávu, kterou jsme rozse
kali a snědli. To bylo nářku a pláče chudá
ků, obraných a posledního pramene výživy
zbavených, ale dostali poukázku vždy od
důstojníka, kterou jim vláda později vypla
tila. Naše koně dostali chlupy jako medvě
di, že se kartáčem do nich ani nemohlo.
Čechů nás při pluku bylo málo; nejvíce
bylo Charvátů, Poláků a Němců.
Jak jsme si oddechli, když bylo prohlá
šeno příměří a my se mohli zase vrátiti do
Černovic. Spravili jsme se brzy a pak jsem

byl poslán, jsa silný a požívaje důvěry dů
stojníků, s 20 jinými do Krakova pro re
mundy. V Krakově byl život zcela jiný, neb
bylo tu lacino a měli jsme o něco větší pří
jmy na cestu. Byl jsem tomu velmi rád.
Museli jsme arci remundy učiti, což trvalo
15 měsíců. V té době maje uhospodařeno
něco peněz, kupoval jsem v Krakově pečivo
a kořalku, a prodával jsem to vojákům v tá
boře v malém a vydělal jsem si něco, když
mi to totiž důstojník náš povolil. Za vyuče
ní mé remundy dostal jsem 20 zlatek, neb
měl jsem dobře vycvičenou.
Odebrali jsme se do Trnová, kde jsme
nastoupili zase k pluku a já přišel pak do
poutnického místa Kalvárie, kde jsme byli
ubytováni v klášteře. Měli jsme se tam vý
borně. Převor byl Čech, rodič z Plzně, měl
celé leto procesí a výdělky veliké, a po kaž
dém svátku a výdělku dal vojákům sud pi
va a dvě pečená telata. To bylo něco pro
vojáky. Viděl jsem tam také, proč chodí lid
na poutě. Po lese bylo 14 kapliček, u nichž
modlili se poutníci křížovou cestu, a co se
polovička modlila, druhá polovička válela
se v houštinách se ženskými a to se jmeno
valo pobožností. Vyzpovídali se a bylo zas
dobře.
Odtud jsme přišli do Štýrského Hradce,
a dostali jsme dovolení, že kdo chce, může
jiti domů. Šel jsem s jinými. Vzali nám pěk
né šaty a dali nám špatnější, staré. Tak se
nám odměnili za služby naše. Přišel jsem
přes Vídeň a Prahu do Plzně a nemaje pe
něz, vzal jsem službu za kočího. Když pak
známý jeden vypravil se s rodinou svou do
Ameriky, pustil jsem se s ním. Bylo to
v roce 1860.
V Hamburku jsme vsedli na loť Hammonia, ale sotva jsme do moře vypluli, potkalo
nás hrozné neštěstí. Nějakou neopatrností
vybuchly dva sudy prachu, který vezou s se
bou, kdyby museli stříleti z děl, jež dvě na
palubě mají a výbuch ten roztrhal celou
palubu a kajuty a smetl to vše i s lidmi
v nich do moře. My seděli v mezipalubí do
le a tak jsme byli zachráněni. Vyběhnuvše
nahoru po schodech, viděli jsme hroznou
spoustu. Na vodě už byly čluny, které sbí
raly raněné i mrtvé a paluba hořela. Bylo
hrozné podívání na ty nešťastné, jak je vy
tahovali z vody nahoru. Jak jsme byli rádi,
že jsme nebyli bohatí a nejeli jsme v kaju
tě, neb by nás to bylo také stihlo. Byli
jsme zpět do mezipalubí a loď plula zpět do
přístavu. Na lodi bylo nás pět set osob, ale
nedozvěděl jsem se, kolik jich zahynulo při
tom výbuchu. V přístavu jsme byli přene-
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š^eni na velmi peknou loď, kde jsme byli ja
ko v hotelu častováni. Dost jisti a piti, hud
bu ve dne i večer, tančiti se mohlo, komu
se líbilo a měli jsme po tři týdny časy vý
borné. Konečne jsme se dočekali nové lodě
a pustili se znovu na moře, ale se strachem.
Nicméně dostali jsme se šťastně do New
Yorku, ale já byl bez centu. Kamarád je
den mne vzal s sebou do Bostonu a já do
stal hned práci v slévárně na kamna, poně
vadž jsem znal německy. Kamarád nedo
stal práci a maje ještě něco peněz, umínil
si, že pojede do Michiganu, abu tam koupil
půdy pro nás oba. Zaplatil mi cestu, dojeli
jsme do Chicaga, zaplatil na týden stravu
a byt a bylo po penězích. Dále jsme tedy
nemohli. Zaslechl jsem, že jsou v Chicagu
Češi. I šel jsem po kostelích, zda-li bych
podle modlitebních knížek poznal krajany.
Nalezli jsme jistého p. Pokornýho, který
nám dal udělat sáh dříví za 75 ctů. Dělali
jsme ho oba tři dni.
Tím jsme ale zmoudřeli. Zanechali jsme
hospodu, najali si byt na ulici State, vzali
kozlíky na ramena a šli jsme dělat dříví,
neb to se pálilo všude po městě. Dostali jsme
16 sáhů za $8. Dali jsme se do toho. Když
jsme byli hotovi, roznemohl se můj soudruh
a umřel. Město jej pochovalo. Mně zbyly
tři dollary. Na ty peníze jsem se oženil
v německém kostele na ulici Clark. To mne
stálo $2 a s $1 jsme začali hospodařiti. Ne
bylo co jisti a na čem jisti, ani kamen, ani
^postele. Druhý den jsem šel hledat práči.
Stavěli dům. Hledím na ně a hned se mně
po němečku jeden táže, jsem-li tesař. Jsem,
odpovím, a dal mi hned práci řezat trámy.
Když jsem jich ale několik zkazil, nabil mi,
proklínaje, až mi byla všechna prkna zele
ná. Usedl a plakal jsem usedavě. Přišel
stavitel a zvěděv, co jsem vyvedl, dal mně
jinou práci. Dělal jsem 20 dní a dostal jsem
za to $10. Koupili jsme kamna, lacinou po
stel, trochu mouky a když jsme zatopili, já
si nacpal dlouhou svou dýmku a chodil jsem
kolem svých kamen, dýmaje, myslel jsem,
že mně patří celé Chicago.
Brzy na to šli dva staří lidé do sousední
Indiány na sasafras. Šel jsem s nimi a na
sbíral jsem ho, že jsem ho sotva unesl.
V Chicagu vzala žena polovic a já polovic
a jdouce od domu k domu, prodávali jsme
ho. Za nakolik dní jsme za to utržili $12.
Z toho uplatil jsem $10 na svůj dluh a zase
n^zbyhrhic. Druhý den šel jsem pracovat
do dř4jL/ny za 50 ctů. denně. Byli tu sami
IrčanM iteří mi dali nej těžší práci. Tehdy
nebyW, 'élníci tak váženi jako dnes a zku-

šili velice. Za 14 dní jsem si rozbil palec á
nemohl jsem dále pracovati. Šel jsem do
městské práce ža 50 ctů. denně, ale nebylo
tolik práce. Šel jsem po ulici Markét, a tu
zakládal Němec dřevní sklad. Tázal se mě,
zda-li znám německy a když jšem mu odpo
věděl, přijal mne do služby za $16 měsíč
ně. Pracoval jsem pron 13 let a stal jsem
se dílovedoucím neb foremanem, kde jsem
měl pod sebou 16 dělníků, měsíčně $80 služ
by, šaty, nájem a palivo. Konečně mi ob
chod teu prodal za čtvrtý díl, ale nemohl
jsem s ním ničeho poříditi. Čechů tolik ne
bylo zde, aby mne udrželi a Američané se
mnou neobchodovali. Musil jsem toho zanechati.
I šel jsem.na farmu do Algonquinu roku
1870, kde jsem vzdělal sám 80 akrů půdy
koupené na dluh, živil jsem 11 dětí a starou
matku, ale nemohl jsem také stačiti. Za
sedm roků byli jsme na mizině, dluh jsme
uplatiti nemohli, a museli jsme farmu
nechati za dluh. Navrátil jsem se do
Chicaga a započal jsem obchod uhelný.
Až potud vypravuje p. M. Trázník sám.
Dodáme jen tolik, že se mu počalo poněkud
lépe dařiti, neb měl značnou přízeň obchodní
mezi Čechy, a mohl nejen děti posýlati do
školy, ale i dům postavil na 12. ulici, arci
na značné dluhy. Nedostatek vzdělání škol
ního jej však stíhal stále, neb nemohl v stáří
dohoniti to, čeho mu v mládí nebylo do
přáno. Mnoho blaha nezažil. Dítky už
dospívající počaly mu umírati jedno za
druhým. Pochoval jich sedm, svou matku,
pak i svou manželku Magdalenu, a sám
v stáří svém z nenadání byl stižen rako
vinou v dásních, která mu celou dolenní
čásť úst rozezřela a počala se šíříti ústy
k hrdlu. Dékařů několik nesvědomitých
vymámili na něm veliké peníze, slibujíce
jej uzdraviti, ale nemoc byla stále horší.
Když mu pak zemřela poslední 181etá
dcera, která jej ošetřovala, ztratil sílu
ducha a věda, že nemoc je nevyléčitelná,
přál si jen smrť, kterou si také způsobil
střelnou ranou z revolveru dne 2. ledna
1892, učiniv tak rázem všemu trápení
svému i ostatních dítek svých kopec. Po
hřeb měl slavný ze síně Těl. Jednoty Sokol,
a všichni staří osadníci, s nimiž po tolik
let na národní roli pracovával, dostavili se
ku vzdání mu poslední pocty.
Byltě Mart. Trázník vřelým národovcem
vždy, vychovával své děti v duchu tom,
a působil činně od počátku v národním
životě Čechů chicagských. Již v letech
60tých, když AI. Kareš zanášel se poněkud
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blouznivou myšlénkou založiti český jeden bou v čele, tu vždy daleko je vyprovázel*
stát v Americe, byl Trázník horlivým až mu zaniklo v těch neb oněch kasárnách.
Jedenkráte viděl zvláště veliký oddíl vojska
členem klubu toho.
Při založení Slovanské Iyípy byl spolu- v plné zbroji, i šel s ním (tehdy bylo mu
členem a v první řadě stál při založení sedm roků), až se dostal z Prahy ven, neb
odboru Sokol ve Slov. I/pě. Byl spoluza voj tento táhl do jiného města posádkou.
kladatelem blahodárně působivšího prvního Jak daleko šel sebou, se již nepamatuje, ale
dělnického sboru a pak spoluzakladatelem byl mezi cizími lidmi, aniž by jim mohl
Občanských řádů. Jsa vždy svobodomy říci, čí jest, když žádného neměl. Jediné co
slným slovem i skutkem, byl také členem věděl, bylo jeho jméno Antonín Krop; tak
Svobodné Obce po několik let. Při zaklá to sloužil po vesnicích, odkázán jsa na mi
dání české osady z Chicaga v Dakotě byl losrdenství soucitných lidí. Již mu bylo dva
velmi činným, a když se jednalo o založení a dvacet roků, když se oň představený za
české osady v Kalifornii odebral se s 20 čal zajímat, že prý by mohl jiti na vojnu,
jinými na vlastní útraty do Kalifornie, aby nejspíše za synka některého sedláka. Tu
vyhlídli pozemky žádoucí. Byl též členem začal pátrat po svém původu a také bližší
spolku pro přistěhovalce české, a pak po ho vysvětlení se mu dostalo v Praze na
slední léta přidal se s manželkou k řádu Vyšehradě, ale zároveň mu sdělili, že bude
vojínem. Také jej brzy
,Vyvolení přátelé’ (Cho
sen Friends), u něhož se
odvedli, ale ne k rakou
ské armádě, nýbrž do
trval do smrti a tak za
Mexika, kde byl se stal
jistil si nějaké úmrtné,
Maximilian Habsburský
z kterého obdržev část’,
císařem. Dovezli jej s
mohl si v nemoci své
přilepšiti. Čtyři jeho sy
mnoha jinými do Vera
Cruz, kdež bylo jim hned
nové a jedna vdaná dce
nastoupiti do činné po
ra zůstávají v Chicagu
vinnosti. Dva, a půl roku
mezi námi, jsouce členy
proháněli je Z místa na
národních spolků.
místo a ze šarvátek ani
Antonín Krop. Podiv
nevycházeli. Nějaký čas
ný jest osud mnohých
dělal také vojenského
lidí — jedni narodí se
kuchaře. Nej prudší boj
v nádheře, aby zemřeli
prodělal při dobývání
v chudobě — jiní, naro
Clakapoja. Byl mezi prv
divše se v chudé komprce, umírají co veličí
-Íse’
ními, kteří slezli hradby,
■u'—
1
'm Mel ,
kde kule hajitelů sypaly
haci neb co slavní mu- ,
’
Antonin Krop.
žové, Jakých to obraití'
se na ně jako hustý déšť
a tu i Krop poraněn do
musí še státi s lidmi, než
dospějí k svému hrobu, co mnohý prožije nohy, takže jej odnést musili z bojiště.
a zůstane to neznámé. Proto dobře jest, že
Stal se poddůstojníkem, vyznamenán byl *·
sbírají se životopisy mužů zasloužilých, ač zlatou a stříbrnou medailí za hrdinné slézání
třeba nepožívají slavného jména. Ze zku hradeb Clakapoja a sotva se trochu vyléčil,
šenosti takových lidí čerpají jiní vědomosti nastoupil opět službu, ale byl zajat a dán
pro svůj životní zápas; čerpají zároveň od jednomu vyššímu důstojníku mexickému
hodlanost pro boj životní, vědouce, že jiní později k obsluze. Sotva však dostal trochu
před nimi třeba ještě více zakoušeli. Tuto volnosti, prchl a dostal se ku své setnině,
podávám krátký nástin života starého osad která byla asi padesát mil vzdálena od ne
níka v Texasu, tak, jak jím samým mi byl přátelského ležení. Obdržel sice od svého
sdělen.
*
setníka dvacet dollarů odměny, leč vojen
Antonín Krop narodil se v Praze 15. bř. ský život počal jej mrzeti, neb'bylo jim
r. 1835. Rodiče zemřeli mu, když byl ještě snášeti útrap neslýchaných, i bídy i hladu,
malým dítkem, takže byl odkázán úplně na an byli neustále ze všech stran ^přítelem
cizé lidi a že neměl na růžích ustlá tísněni. Pomýšlel tedy na útěk do SW>j. stá
no, toho se asi každý domyslí, leč běhal tů, leč cesta byla příliš daleká a v<
pražskými ulicemi bezstarostně jako sta ji bezpečná, avšak utrpení stávalo se
ných dítek. Největší jeho radostí bývalo, le tím krutším a proto prchl a cest
když viděl ulicemi táhnouti vojsko s hud lým Mexikem, až se dostal do Sanx
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do, pdkud se pak převezl do Motamoras, ale
tu uvízl, neb rána v noze znovu se rozjitřila jednak i dlouhou cestou, úplně jsa vysí
len, takže v tomto místě plných sedm týdnů
ležel těžce nemocen. Když se trochu po
zdravil, odejel do Galvestonu, kdež obdržel
v jednom velkozávodě zaměstnání. R. 1868
oženil se a začal pilně šetřiti, aby mohl sa
mostatně nějakou živnost začíti, což se mu
též podařilo. Otevřel restauraci v Brenham,
r. 1873, leč různými nehodami jsa proná
sledován, přišel dvakráte o celý závod a tu
rozmrzen, umínil si, že zanechá obchodo
vání a raději se věnuje farmaření a také
hned začal. Štěstí mu ve farmaření přálo,
tak že domohl se slušného jmění. Nyní má
rozsáhlou, krásně zpracovanou farmu, asi
šest mil od Grager, jest šťastným otcem
pěti synů a dvou dcer, kteří všichni, ač zde
rození, a na venkově vychovaní, jsou vý
bornými Čechy a pilnými čtenáři českých
časopisů a knih. Vřelou touhou jich je, poznati rodiště svého otce, o němž se tak
krásných historií dočetli, a těší se, že po
světové výstavě, kterou společně též přijdou
navštíviti, podívají se prý též na krásnou
českou vlasť.
Ztrávil jsem několik hodin s nimi velmi
příjemně, potěšen jsa, že v dálném Texasu
žijí upřímní Češi, kteří, ač jen zlého bylo
jim ve staré vlasti zažiti, přec vroucně jsou
jí oddáni. Zahanbují tak mnohého nadutce,
který na vlasti své stane se zrádcem jejím.
Kéž by všichni naši přistěhovalci zachovali
dítky své rodu svému, jako to činí starý ve
terán Ant. Krop !
A. V.
Jan Kroulík (doplněk k ročníku 1890
toho kalendáři.) ,,Setkal jsem se na cestách
svých po Texasu s p. Kroulíkem osobně
a tu aciť přivedli jsme řeč na jeho zkuše
nosti ve válce občanské a shledav, že tyto
mají daleko více zajímavosti než v krátkém
dřívějším podání, učinil jsem si proto
poznámky, aby krajané naši, zvláště oni,
kteří později sem přijeli, poznali, co pionéři
čeští museli zažiti, též i podobiznu jsme
přinesli v onom ročníku, kteráž jest věrná
jeho podobě. Kroulík přijel s rodiči do
Ameriky r. 1853. Když přistáli v Galvestoně, bylo jim se zařizovati na cestu do
Houstonu, an dráhy tehdy tam nikde nebylo.
Jeli tedy s povozy a po trapné čtyřtýdní
čtbbě se konečně dostali až na místo, kdež
si zakoupili malinkou farmičku, na níž
lopotili se všichni až do únavy, jen aby
holé to živobytí získali. Hůře jím pak ještě
bylo, když nastala občanská válka, neb tu
sháněli na jihu k vojsku, kde jen koho

mohli dostati a tak stal se i náš Kroulík
proti své vůli konfederačním vojínem při
prvním pluku jízdy Wolfs Begion. Odveden
byl v Industry r. 1862 a táhli hned přes
Bouisianu do Mississippi, kdež u Holý
Spring přišel do první bitky. Na to dostal
se do Grunady, kdež pobyli dva měsíce.
Prudké bitky měli u Greenville a Port
Templeton. Největší však boj byl u Nicksburgku. Tu prodělal Kroulík celé válečné
štrapáce, ale šťastným při byl, že vyvázl
bez pohromy. Jedna čásť jeho pluku do
stala dovolenou na krátký čas domov na
vštíviti, ale měla co nejdříve opět se k
pluku dostaviti a tu s nimi byl i Kroulík.
Beč k pluku zpět se žádnému nechtělo.
Schovávali se po lesích a jen noční dobou
docházeli si domů pro potraviny. Jedenkráte
se Kroulík opozdil, když tu přitáhne vojsko
a hned jalo se všude hledati uprchlíky.
Kroulík schoval se v kolně pod žlab a
vojáci krmili tu koně; byli to právě od jeho
pluku. ,,Tu arciť byla ve mně duše malá”,
praví Kroulík, „leč konečně přece odtáhli
a my spěchali do lesů. Druhý den šli jsem
ke známému svému farmáři Votýpkovi, aby
chom se tam najedli. Tu však nás přistihli
opět vojíni a hned jako po uprchlících stří
leli. Já unikl do lesa v naději, že mne
nechytí, leč tentokráte jsem se přepočítal.
Vojáci měli s sebou slídící psy a ti mne
také hned měli, Byl jsem zajat a odveden
do Galvestonu, kdež se konaly soudy nad
uprchlíky. Tu však již řádila žlutá zimnice,
pročež nás poslali do Houstonu. Beč i tu
již nemoc řádila a tím se náš soud pro
dloužil. My toho však použili k novému
útěku. Bylo nás osm, kteří jsme prchli. Já
vylezl po čtyřech první ven a druzí lezli za
mnou. Žádný z nás téměř ani nedýchal,
neb bylo třeba jen dost malý šramot způsobiti a jistě by nás byli stráže postřílely
jako kočky. Avšak jakmile jsme se dostali
z dostřelu, tu rozprchli jsme se na všechny
strany. Celou noc v divém chvatu spěchal
jsem, jen abych byl hodně daleko. Jaké
však bylo mé leknutí, když se rozednívalo
a já vidím že nalézám se opět blíže vojen
ského ležení na starém místě; nyní teprve
viděl jsem, kudy mám prchati a tak rěchal
jsem až jsem se dostal do Draze
unty.
Reku Brazos jsem přeplaval
n byl
již vysílený. Ve dne jse.u
1 v lese
v houštině a v noci pokrč
al na svém
útěku, až jsem se dostal k svému domovu,
kdež pak dovedl jsem se již další vojančině
uchrániti. Válka skončila a já věnoval se
s celou pílí farmaření a že nelenil jsem,
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mohu nyní již vésti pokojný a pohodlný bližšímu sousedovi, který nám aspoň dal
najísti. Na mou prosbu nechali u nich mé
život”.
Kroulík má u Industry pěknou farmu dítky a já šel hledati práci, abych se mohl
o 173 akrech a ve Washington Co. má 206 obživiti. Nalezl jsem práci u dosti zá
akrů. Znamenitě se mu nyní daří. Při možného farmáře, u něhož jsem pracoval
tom jest upřímným národovcem a svobo- po delší dobu až nastal čas pracovati na
dářem všeobecně váženým. Se Stuplem se poli vlastním Když jsem byl s prací
velmi často schází a vyprávějí mladším'bo hotov, šel jsem zase ku svým sousedům,
kteří měli potahy a ochotně mi pomohli,
haté své zkušenosti.
A. V.
Frant, Mariška v Montgomery, Le Sueur tak že jsem skrovnoučkou svoji sklizeň
Co., Minn. Ne příliš lákavým obrázkem domů dostal. Též něco obilí setého, které
jest životopis stařičkého Marišky, klerý se jsem se vydlužil, jsem sklidil a toto pak
mnohým povzdechem a slzou v okou vy sám jsem si českým cepem vymlátil. Tímto
právěl mi své zkušenosti v Americe. Fr. způsobem protloukal jsem to při svých
Mariška narodil se v Deštném ve kraji dosud maličkých dětech po čtyry roky, až
Táborském r. 1820, tak že nyní čítá 71 měl jsem uschráněno třicet dollarů, za
rok věku svého. Na veškeré ty svízele, jež které jsem si pořídil potah, Pak již mi to
prodělal, jest to pěkné stáří. Ve vlasti šlo trochu ku předu, načež jsem se opět
své byl chalupníkem a vida, že by jen oženil, neb za ty čtyry roky měl jsem toho
stále se dříti musel, aniž by co z toho vlastního kuchaření až po krk dost! Dlouho,
měl, odhodlal se vystěhovati do vychva to ještě vzalo než jen trochu mohl si v těžké;
lované Ameriky, což též učinil skutkem práci uleviti, neboť pořáde jsem byl ke vší;
v roce 1885. S ním jeli jeho manželka venkovské práci sám, v letě v poli a na.
o jich dvě dítky. Cesta po·-plachetníku louce, v zimě v stodůlce a v lese. Do>
trvala přes pět týdnů. Ze prodělali všechnu mlýna jsme jeli až do Waterville a prodápsotu, jakéž vystěhovalci byli tehdáž vy váti a nakupovati až do Jordánu. Chtěli-li
staveni, dá se mysliti. Konečně dostali se však jsme koupit něco důkladnějšího, tu
do Milwaukee, kde po jeden rok nádeničili. jsme museli do St. Paul, padesát mil vzdá
Z Milwaukee odejel Mariška se starým Su leného a sice pěšky. Abych trefil zpět,
chomelem do St. Paul a za krátký čas pak dělal jsem na stromech „lišky” a tím pak
usadil se na pozemku vládním za Novou se cesta velmi zdržovala.
První čas málo koho jsme u nás spatřili,
Prahou ke straně, kde nyní se rozkládá
městečko Montgomery, o kterémž tehdy stále sami jsouce, vyjma Indiánů, kteří
téměř denně ke mě docházeli, ale nikdy mi
arciť nebylo ještě ani tušení.
„Začátek mého farmaření byl velice neubližovali, jen posunky mi dávali na
bídný”, vypravuje doslovně,. „Vše, co jsem jevo, mám-li řepu, kterou měli velmi rádi.
měl, byla bedna bramborů, soudek klasové Též i jiná jídla na nás žádali. Když jsme
korný, 50 liber mouky a padesát centů na měli, dali jsme jim, když nebylo odcházeli
penězích! Zabral jsem 160 akrů. Vše s pokřikem, ale přišli zase, jako by byli
pokryto bylo hustým velikým lesem a já dostali všeho dost. Zvěře jsme tu tehdy
byl k práci sám, nemaje ani potahu, ale jsa měli veliké množství. Kdo měl zbraň mohl
mlád a zdráv chutě dal jsem se do porážení si nastřílet, ale kdo té neměl, jedl pěkně
lesa a připravoval jsem si půdu, bych na nemastný šrot. Po letech začalo nás Čechů
jaře mohl něco zašiti. Vše musel jsem tady přibývati a tu častěji sešli jsme se:
obdělávati motykou. Též obydlí jsem si u některého, ražíce cestu více mil, abychom t
musil sám postaviti a sice srub bez střechy. viděli krajany a mohli se vespolek potěšiti..
Na strop nanosil jsem hlíny, komín byl Když nás bylo již více, pomýšleli jsme na.
dřevěný a jen uvnitř hlínou vypéchovaný. to, jak a kde bylo by nám možno se častěji
Bylo to děsné dření, než dost malý kousek scházeti, i usnesli jsme sě, že si postavíme
lesa jsem mohl vymítili a k tomu onemoc kostelíček. Já dal k tomu tři akry půdy,
něla mi manželka a za krátký čas také jiní dali špalky, obilí, co kdo měl z hospo
zemřela. Byl jsem tedy sám se dvěma dářství, neboť peněz jsme neměli a zařídili
malýma dětmi. Konečně přišlo jaro a já jsme si též i hřbitov, na nějž podnes
vyšel bych sázel brambory a sel kornu. z Montgomery a okolí se pochovávají. Když
Měl jsem jediný pejlek bramborů a pintu zavedena sem byla dráha, tu arciť již pře
kukuřice i svěřil jsem to mnou tak těžce stali choditi na naše tříakrové stanoviště
zpracované půdě. Ale druhý den neměli neb jak začalo městečko se stavětí hned
jsme dáti co do úst i odebral jsem se k nej- tu též byly kostely. Dlouhá, ba dlouhá
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leta pracoval jsem na farmě, již jsem
řádně vzdělal, vystavěl dům pro nás, stáje,
kolny, sýpky, stodoly a vše co třeba, leě
když vše nejlépe již stálo, přestávalo se mi
dostávati sil, abych hospodářství dále řídil
a že syn byl již dospělý, odevzdal jsme mu
vše. Tento oženil se a měl jsem radost,
když ětyry vnoučata mne obskakovala
a synu dobře se dařilo. Avšak zlá smrt

vyrvala jej z rodiny jeho. Odkázal farmu
svým čtyřem dítkám, které s matkou jejich
dále hospodaří a já po všech strastech
a namáhání dělám hrobaře na bývalém
vlastním pozemku, který jsem tehdy byl
pro kostel daroval. Mnoho jsem zkusil, ale
vzpomínám všeho s uspokojením, že jen
vlastní silou dopomohl jsem potomkům
svým k šťastnějšímu životu”.
A. V.

Čekanci preôidentôtví od 4. března 1893.
Přinášíme podobizny čekanců presideniství a
místopresfdentství obou velkých stran. Repu
blikáni mají Benjamina Harrisona, dosavadního
• presidenta, jemuž, přidali za náměstka White
law Reidn; demokraté jmenovali opět bývalého
presidenta Grovera Clevelanda a přidali mu za
náměstka A. E. Stevensona. Oba presidentští
čekanci jsou tedy ěekanci pro druhou lhůtu.
Oba už jsou dobře známí a osvědčení a každý
občan ví, co o nich smýšletímá. Podáváme tuto
stručné jejich životopisy:
President Benjamin Harrison z Indiány

narodil se r. 1833 v North Bend, Ohio, a pochá
zí ze staré rodiny anglické. Generál major Har
rison byl jedním z nej věrnějších následovníků
Cromwellových a měl účastenství při odsouzení
a odpravení krále Karla I., začež však odpykal
též svým životem, byv oběšen dne 13. října
roku 1660. Potomci popraveného generála vy
stěhovali se do Ameriky a shledáváme ses nimi
opět v osadě Virginii Člen rodiny té, Benjamin
H trrison, byl členem koloniálního kongresu a
účastnil se čile hnutí revolučního; byl jedním
z těch, kteří prohlásili neodvislost Spoj Států
severo amerických. Po třikráte byl zvolen gu
vernérem státu Virginie. Byl to otec generála
William Henry Harrisona, který později vyzna
menal co vojín i co státník a který zvolen byl
za presidenta Spoj. Států v roce 1840. President
Harrison byl dědem Benjamina Harrisona. Ten
to vstoupil do university v Oxfordu, Ohio, když
byl 16 roků stár a graduoval po dvouletých stu
diích. Byl znám co pilný žák. který ačkoliv ze
všech nejmladší, přece jenom všechny ostatní
překonával. Když vystoupil z koleje, jal se studovati práva v Cincinnati, v kanceláři Hon.
B S. Storera. R. 1854 přestěhoval se do India
napolis. kde věnoval se praksi právnické, súčasť
nil se též politického hnutí a tehdejší bouřlivá
doba, kdy jih hotovil se k odboji, poskytnula
mu příležitost k vyznamenání a v r. 1860 pova
žován byl za nejlepšího řečníka v celém státu.
Ve volební kampani měl míti politickou dispu
taci s‘Thomasem Hendricksem a. všeobecně se
' očekávalo, že se mladému Harrisonovi v tomto
boji zle povede, tolikož Hendricks byl znám co
zkušený a obratný politik. Avšak vystoupení
Harrj^oppyp každého překvapilo a republikán

ský tisk tenkráte prohlašoval, že Hendricks
byl v debatě té na hlavu poražen. Téhož roku
byl Harrison jmenován co zpravodaj nejvyššího
soudu a byl zvolen. Když r. 1862 president
Lincoln vydal provolání, žádaje 300 000 dobro
volníků na dobu tri roků, byl Harrison po
zván guvernérem Mortonem, aby mu pomohl
sbírati vojsko v šestém kongresním okrsku ve
státu Indiana. Harrison ustanoven byl druhým
colonelem a když byl celý sedmdesátý pluk sorganisován, jmenován byl colonelem. Guvernér
Morton chtěl na místo Harrisonovo postaviti
někoho jiného, chtěje, aby tento zůstal v civilní
službě, však Harrison zůstal při vojsku a odejel
v čele pluku svého do Kentucky aby súčastnil
se operací válečných. V bitvě u Resacca dobyl
ětyry děla a u Peach Tree Creek vyznamenal se
tak, že gen. Hooker požádal tajemníka války,
aby Harrisona jmenoval brigádníkem. Později
' súčastnil se tažení válečného v Nashville a byl
■ při generálovi Shermanovi, když generál Jobn; ston se vzdal. R. 1868 měl býti znovu zvolen za
zpravodaje soudního, však odmítl hodnost tu a
věnoval se praksi právnické. R. 1879 kandidoval
pro úřad guvernéra, byl však poražen. R. 1880
často bylo jméno jeho vyslovováno co možného
kandidáta pro úřad presidentský, však praví se,
že na jeho vlastní žádost nebyl nominován.
V nastávající kampani volební pracoval pro
svoji stranu tak, že pak měli v zákonodárství
i většinu a Harrison na místě McDonalda zvolen
! byl za spolkového senátora V senátu, podporo
val předlohu, zapovínající dovážení Číňanů do
| Ameriky; též podporoval předlohu, zapovídající
i dovážení bílých dělníků na smlouvy. Jeho lhůI ta vypršela v r. 1887, od kteréžto doby provozo! val právnictví až do r. 1888, kdy byl zvolen preI sidentem Soustátí na 4 roky
Whitelaw Reid, kandidát místopresident; siví strany republikánské, narodil se 27. října
' 1837 blíže Xenia, Ohio. Nabyv vzdělání na uni| versitě v Miami, vystoupil r. 1856, oblíbiv sobě
jmenovitě žurnalistiku a politiku. Brzy prošla
' vil se svými řečmi při straně republikánské a
! stal se redaktorem ..News” v Xenia. Počátkem
občanská války byl vyslán do pole co dopisovaj tel ..Gazetty” v Cincinnati, zvoliv si za stan
! Washington, odkud činil vyjížďky v místa, kde

— 174
se armáda zdržovala a již tehdy obracel na sebe
pozornost současníků svými jadrnými články
politickými, které byly tehdy v ,,Gazetě” uve
řejňovány. Pod generálem Rosecrancem súčastnil se co zpravodaj bitvy u Shiloh a u Gettysburghu. Byl zvolen za knihovníka Domu zá
stupců a zastával úřad ten po tři roky. Po
ukončení války občanské věnoval se plantážnictví ve státu Lousianě a popsal svá pozorování
v knize nadepsané „After the War (Po válce).
Potom navrátiv se do Ohia, napsal knihu „Ohio
in the War” (Ohio ve válce). Dílo toto jest nej
důležitějším, ze všech státních popisů občanské
války. Na vyzvání Horace· Greeley ho odebral
se do New Yorku, kdež přijmul místo redaktora
„Tribuny” Po smrti Greeley-ho r. 1872 stal se
majitelem listu. R. 1878 byl zvolen správcem
university na doživotí, kterýžto jediný úřad za
stával, nepřijav žádný jiný jemu nabízený.
Whitelaw Reid cestoval mnoho jak zde, tak
v Evropě. Mimo výše zmíněných děl vydal ještě
jiné spisy, jako „Schools of Journals”, „The
Scholar in Politics” a mnohé jiné.
Grover Cleveland ěekanec presidentského
úřadu strany demokratické, byl zrozen
v Caldwell, okres Essex, N. J., v roce 1837
v březnu; když byl ještě hoch, přestěhovali se
rodiče jeho do Fayette, N. Y. Studoval na ko
leji, ale dostal místo za učitele V ústavu pro
slepce v New Yorku, kde byl jeden rok. Pak
přišel do Buffala, kde měl strýce a studoval tam
jeho pomocí práva. V r. 1859 byl připuštěn před
soudy a v r. 1862 byl zvolen v okresu Erie za
příručího okresního, v kterémž postavení, ač te
prve 25 roků stár, osvědčil se schopným. Roku
1865 byl jmenován za návladního od demokratů,
ale republikán byl zvolen. R. 1870 byl zvolen
šerifem a vydržel po tři roky. R. 1874 byl zvo
len za starostu města Buífala, k čemuž obdržel
hlasy mnoha republikánů a osvědčil se spraved
livým k oběma stranám v úřadě svém. Používal
zápovědného svého práva na republikánské i de
mokratické usnesení rady stejně a uspořil tím
poplatníkům mnoho výloh' Tím se stal známým
i mimo město své co opravce. Když pak guver
nér Cornell, jenž byl zvolen od stalwartů, od
padl od nich, postavili se tito proti němu a vy
brali si za čekance pro guvernerství tajemníka
Folgera, doufajíce, že president Artliur jej veli
ce bude podporovat!. Celý vládní stroj byl po
staven v práci tu a republikáné mysleli, že zví

těziti musí. Demokraté postavili proti Folgerovi
Clevelanda a jeho vítězství nad Folgerem bylo
neočekávaným a slavným úkazem v americké
politice, po celé zemi napjaté. Zvítězil ve státu
většinou 196.000. V úřadu svém zalíbil se všem
občanům bez rozdílu stran, takže i republikán
ské listy jej stále chválily, neboť věnoval se po
vinnostem svým osobně a pilně a probral všech
ny zákony sám, které měl potvrzovati a kde jen
viděl marnotratnost nějakou, zapověděl zákon
s podstatnými důvody. Tímto zapovídáním zá
konů, škodných obecenstvu, zájmům lidu, neb
nedbale a nedokonale sestavených, získal si
přízně největší na všech stranách, netázal se ni
kdy, zda li republikáné nebo demokraté podob
ný zákon sdělali a zda-li jedna neb druhá strana
měla tím získati, ale jen kde zásluh zákonů sa
mých s nimi nakládal. Byl na sjezdu v Chi
cagu r. 1884 postaven za čekance pro úřad presidentský s náměstkem Hendricks-em a byl zvolen
na základě boje proti vysokému ochrannému
clu za presidenta, kterýž úřad zastával od 4. bř.
1885 do 4. března 1889 se vzornou svědomitostí
a neohrožeností a ještě mu zbylo času oženiti se
s dámou, která požívala při něm úcty a lásky
v celé zemi.
Adlai E. Stevenson z Bloomingtonu, Ill , na
rodil se v okresu Christianson, Ky. r. 1835. Stu
doval v Danville, Ky., na koleji a když byl 16
let stár, odstěhoval se s rodiči do Bloomingtonu ,
Illinois, kde studoval práva a byl připuštěn
k soudům. R. 1859 umístil se v Metamora, okres
Woodford co právník. Zde zůstal 10 let a byl
okresním návladním. R. 1864 byl jmenován presidentským volitelem za svůj okrslek. Pracoval
ve státu pro gen McClellana za presidenta.
R. 1869 navrátil se do Bloomington f spojil se
s právníkem Ewingem, s nímž až dosud stojí ve
spolku a mají výbornou praksi před vyššími
soudy. R. 1864 byl zvolen do kongresu od de
mokratů. Po druhé jsa navržen, propadl, ale po
třetí byl zvolen zase r. 1878. President Cleve
land jmenoval jej prvním příručím poštmistra.
Jeho úkolem bylo vyklízetiz pošt urážlivé stranníky a uměl to výborně, neboť sesadil na 30.000
úřadníků a to tak obratně a tiše, že někteří úřadolovci stále obvinovali presidenta Clevelanda,
že příliš zdlouhavě činí změny v úřadech. Za
zásluhy své o stranu dostalo se mu uznání v chi
cagském sjezdu, že byl jmenován proti mnoha
navržencům na druhé místo pres, lístku.

K podobiznám v „Amerikánu”.
Col. George R. Davis, hlavní řiditel světo
vé výstavy. (Vyobrazení na str. 85.) Volba plu
kovníka Davise za jenerálního řiditele světové
výstavy Kolumbovy r. 1893 v Chicagu, byla
jednohlasnou, což jest nejlepším důkazem vše
obecného přesvědčení o povolanosti jeho pro tak
důležitý úřad. Narozen r. 1840 v Three Rivers,
Palmer Co., Mass., kde jeho rodina byla po více
než sto let usazena a graduoval na Y^illistonově
semináři v East Hamptonu, Mass. r. 1860. Při
vypuknutí občanské války vstoupil hned do voj

ska a bojoval v armádě Potomacké, kde dosáhl
důstojenství majora a velitele pluku. Vynikl
zvláště ve službě dopravní a přešel s jenerálem
Sheridanem již jako plukovník k armádě Missourské, která měla později hlavní stan v Chi
cagu. Získal si značné zásluhy svou organisační
činností v ubytovacím odvětví vojenské správy,
což vyžadovalo jasný přehled, ráznost a neúnav
nou píli ve spletitých a pohnutých tehdejších
poměrech, jež potrvaly dlouho i po válce, než
bylo vše opět uspořádáno a upraveno. Vystou-
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piv r. 1871 z vojenské služby, usídlil se v Chica
gu a účastnil se operací předních pojišťoven
v Americe, se značným pro ně úspěchem, rozvi
nuv i zde vzácné organisační nadání. Roku 1878
byl po třikráte zvolen do kongresu a r. 1886 byl
povolán za pokladníka okresu Cook. V tomto
postavení byl zvolen za hlavního řiditele podni
ku světové výstavy, o jejíž uskutečnění se velmi
přičinil a kdež bude míti zajisté příležitost, ba
nutnost ukázati se jakožto nad jiné povolaný
organizátor, má-li velké dílo býti šťastně dove
deno k cíli.
T.
**
W.
Baker. (Vyobr. na str. 89.) W. T.
Baker se narodil ve Wesi Winfield, N. Y., roku
1841. Věnoval se obchodu a již ve 14. roku
vstoupil co prodavač do venkovského obchodu
v Grotonu, N.Y. Později byl zaměstnán u firmy
D. B. Marsh & Co. v McClean, N. Y. R. 1861
přišel do Chicaga, kdež obdržel zaměstnání co
účetní u firmy Hincley & Handy, v bývalé bur
so vní budově na South Water ul. Po rozpuštění
firmy Hincley & Baker vedl obchod dále, vstou
piv ve společenství s C. A. Knightem a W. F.
Cobb-em, pod jméuem: Knight, Baker & Co.,
kterážto firma prospívala zdárně až do r. 1872.
Brzy po velikém požáru chicagském přesídlila
se tato firma na západní stranu, načež si zařídila
místnosti v č. 86 LaSalle ul. Po sedmiletém zde
pobytu přesídlila se do budovy obchodní komo
ry. Po dohotovení nynější budovy bursovrí pře
sídlila se tato firma do č. 245. LaSalle ul. a po
zději do budovy Phoenix, kde se až dosud na
léhá. — Pan Baker jest předsedou chicagské
bursy, kterýžto úřad zastává již podru
hé. Jest jedním z řiditelů světové výstavy a byl
za posledního roku povždy přítomen schůzím
výboru, který jej později zvolil též za předsedu
řiditetetva pro světovou kolumbijskou výstavu
v Chicagu.
Anthony F. Seeberger. (Vyobr. na str. 97.)

Muž tento jest jedním z předních úřadníků svě
tové výstavy. Sotva by se byl nalezl kdo, který
by tak svědomitě zastával úřad pokladníka svě
tové výstavy, jako Mr. Seeberger, který je spolu
jedním z vynikajících obchodníků chicagských.
Dokud byl Cleveland presidentem, byl ustano
ven za kolektora pošty. Jsa jedním z předních
zastanců výstavy, byl zvolen za pokladníka téže.
Ač není činným politikářem, jest Mr. Seeberger
rozhodný demokrat. Jeho jasné názory dovolují
mu súčastniti se v tak velkolepém podniku.
L. J. Gage. (Vyobr. na str. 99.) Bývalý před
seda místního řiditelstva světové výstavy Ko
lumbovy v roce 1893, vynikající finančník a ob
chodník chicagský, narodil se 28. června 1836
v Madison County ve státě New York, kdež byl
otec jeho jedním z nejstarších osadníků. Mladý
Gage započal obchodní dráhu svou při bance
v Rome, N. Y., načež přišel do Chicaga a počal
zde ve spolku obchod dřevařský. R. 1856 stal se
účetním obchodní společnosti „MerchanťsLoan
and Trust Co.”, sedm let po té příručím poklad
ny a po několika měsících dosáhl postavení po
kladníka první národní banky zdejší. Zde nalezl

dobrou půdu k rozvinutí svých obchodních a
podnikatelských schopností a přispěl ve spolku
s rozvážným řiditelstvem velice ku ohromnému
vzrůstu peněžního ústavu, jenž patří dnes mezi
nej rozsáhlejší na světě. O úctě a důvěře, ja
kou v něj jeho spoluobčané kladou, svědčí celá
řada vysokých čestných hodností ve spolcích
i ústavech, z nichž uvádíme jen postavení jeho
jako pokladníka společnosti pro šíření umění
,,Art Institute” a jako místopředsedy ligy chi
cagských občanů, vedle velmi četných hodností
v obchodních společnostech, zvláště bankovních.
Od něho očekává se pro světovou výstavu zdejší
zvláště uspořádání rozsáhlých finančních záleži
tostí výstavních, vedení celého toho namáhavé
ho finančního aparátu, jenž dnes již pracuje na
sbírání upsaných příspěvků. Jest to práce vyža
dující muže co nejzkušenějšího, nej obezřelejší
ho a nej pilnějšího, kteréžto vlastnosti doufá
obecenstvo chicagské v Mr. Gage ovi v plné
míře ku prospěchu a finančnímu zdaru výstavy
nalézti !
Benjamin Butterworth (viz str. 101.) člen
kongresu z prvního distriktu státu Ohio, prosla
vený řečník v novém kabinetu presidenta Har
risona, narodil se v okresu Warren, Ohio, dne
22. října 1839. Rodiče jeho byli kvakeři. John
Linton, jeden z těch, kteří přibyli současně
s Williamem Pennem do Pennsylvanie, byl po
matčině straně jeho předkem. Otec jeho se při
stěhoval z Virginie do Ohia r. 1814, kde se
i s rodinou Lintonovou usídlil v Miami Valley,
k jehož prvním osadníkům se tyto rodiny počí
tají. Jeho rodiče, William a Alžběta Butterworthovi, sídlili tam do jich smrti, která ne
dlouho po usídlení se následovala. Do 8. svého
roku žil na farmě, nabyv asi takového vzdělání,
jako všecky farmerské děti tehdejší doby. Jak
to obyčejně bývá u mladíka nadaného a píle ne
všední, farmaření nevyhovělo jeho choutkám a
proto chtěje se věnovali životu profesionelnímu,
odebral se do Cincinnati, kde vstoupil do práv
nické kanceláře W. Durbina, jednoho z největ
ších demokratů OL ia. Tam pokračoval v práv
nických studiích, načež v r. 1861 graduoval
právnickou školu v Cincinnati. Svoji právnickou
kancelář neotevřel však dříve, dokud nebyl vše
obecně znám, což se dosti záhy stalo. Jeho ve
řejný život počal r. 1868, kdy byl ustanoven
asistentem právnického dist. Spoj. Států. Úřad
tento zastával po jistý čas, načež poděkovav se,
věnoval se praksi. R. 1871 byl jmenován do
státního senátu v Ohio a sice v distriktu povět
šině demokratickém. V roce 1873 byl pro úřad
tento znovu jmenován a sice většinou 86 hlasů.
Povinnosti své co státní senátor zastával s horli
vostí neobyčejnou a znám byl co jeden z nejlep
ších řečníků a nejpilnějších členů senátu. Na
jaře 1873 přesídlil se i s rodinou do Cincinnati,
kde na dále provozoval praksi právnickou. Roku
1878 byl republikánskou konvencí jmenován do
kongresu za první distrikt. Hon. Milton Saylor,
který po tři období tentýž distrikt representoval,
obdržel také nominaci a volba skončila zvolením
Ben. Butterwortha většinou 720 hlasů. V roce
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1885 byl Znovu jmenován aklamačně, maje za . né Američanky pí. Loganové, vdovy to po pro
soupeře populárního gentlemana a řečníka S. T. i slaveném generálu J. Á. Loganovi. Pí. Potter
Hunta. Mr. Butterworth odnesl opět palmu ví Palmerová byla za mladých let známa co krás
tězství z volebního boje, byv zvolen většinou ná Berta Honore. Narodila se v Louisville, Ky.
1293 hl. R. 1882 byl po třetí aklamačně jmeno Otec její byl francouzského původu, matka pak
ván, leč tentokráte byl v zápase volebním pora pocházela z jedné nejstarších aristokratických
žen od J. F. Folletta, kandidáta strany něme rodin na jihu. Dčtský a dívčí svůj věk prožila
ckých republikánů. Po uzavření 47. kongresu na v Louisville, kde i prvotního vzdělání nabyla.
vrátil se opět ku právnictví do Cincinnati, Ohio. Později, jak již na jihu zvykem, poslána k vůli
V červnu 1883 byl vyslán presidentem Arthu dalšímu vzdělání do kláštera blíže Baltimore,
rem ku prozkoumání některých bodů na dráze Maryland. — Z ticha klášterního vstoupila v ži
Northern Pacific. V říjnu téhož roku nabídnuto vot praktický. Její duševní schopnost·, jakož
mu presidentem místo komisionáře patentové i vrozená duchaplnost a spanilost získaly jí brzo
kanceláře, které též přijal. R. 1884 byl po čtvrté předního místa v společnosti. R. 1871 provdala
aklamačně nominován do kongresu, maje za se za Pottera Palmera, jednoho z předních a zá-.
soupeře téhož Folletta, který jej r. 1382 byl po možných měšťanů Chicaga, od kteréž doby zde
razil. Po tuhém volebním zápase byl opětně zvo sídlí. Paní Palmerová cestovala mnoho a těší se
len a sice většinou 1.609 hlasů. Opětně r. 1886 značné známosti v společ. kruzích Ameriky
byl nominován, maje za oponenta S. A. Mille- i Evropy. Štědrost a dobročinnost její jsou vše
ra, leč dosáhl opět vítězství vzrůstající většinou obecně známy. Lze očekavati, že pod vedením
2.346 hlasů. Po celý čas pobytu jeho v kongresu jejím vykoná dámský odbor výstavy svou po
stál vždy v popředí a v přečetných řečích svých vinnost co nejlépe.
'
dovedl vždy živě upoutali pozornost před
Fr. Chalupa. (Viz str. 123.) Rok co rok vy
sedovu. Jeho velký vliv jest všeobecně hlédne si Morana nějakou oběť z řady českých
uznán a rozšafnost jeho se stala příslovnou. spisovatelů, kteří často v mladém, nadějném vě
O poctivosti jeho nepochybovali ani jeho poli ku nám odcházejí tam, odkud návratu není. Jak
tičtí protivníci a u národa je ctěn a vážen co často umírá s těmito mnohá krásná myšlénka,
slavný zákonník a řečník.
mnohý šlechetný úmysl a zlaté srdce, které po
Thomas Withereil Palmer. (Vyobrazení na chopilo a tlumočilo city našeho lidu. — Jedním
stránce 103.) Předseda národního výboru pro z takovýchto krutou smrtí nám uchvácených
nadějných mužů byl František Chalupa. Naro
pořádání světové výstavy Kolumbovy v r. 1893
dil sedne 30. prosince 1857 ve Velikých Králi
v Chicagu, narodil se v Detroit, v Michiganu, cích u Uhlířských Janovic. Otec, chtěje mít i sy
dne 25. června 1830. Po otci pochází z no- na knězem, dal jej později na gymnasium ve
voanglického státu Connecticut, předkové jeho Hradci Králové, kdež záhy vynikal zvláště v la
súČastnnili se bóje za neodvislost a otec jeho, tině a řečtině. Mimo to oblíbil sobě ruštinu a
který byl soudcem, souvisí více než kdo jiný polštinu, kteréžto řeči sobě tak osvojil, že mohl
s dějinami vývinu státu Michiganského. Palmer záhy básníky polské a ruské z originálu a správ
vzdělal se na koleji St. Clair a na universitě ně překládali. Do Prahy přišel Chalupa r. 1877..
Michiganské, kdež graduoval. S několika Z počátku bylo mu zápasiti se značnou nouzí,
přátely konal pěšky cestu po Spanělích a sezná an otec jeho vida, že syn ku kněžskému stavu
mil se tak se zemí, v níž později zastupoval Spo žádné chutě nejeví, omezil a konečně i zastavil
jené Státy. Vrátiv se, věnoval se obchodu ve tu skrovnou podporu, kterou mu před tím byl
Wisconsinu a po té v Detroit, všímaje si ovšem poskytoval. Chalupa vstoupil na filosofickou fa
bedlivě politiky a vůbec všeho, co se dělo v roz kultu v Praze a již první rok dostal cenu asi
sáhlé vlasti. Stal se státním senátorem, po té 40 zl. za studii o filosofii Epiktetově. Ve druhém
spolkovým a rozvíjel zvláště činnost svou ve roce jeho pobytu v Praze počalo se mu dařiti
lépe a v dubnu 1880 stal se vydavatelem čapisopróspěch Západu. Byl plnomocným vyslancem su „Ruch”, jejž redigoval až do roku 1882, vydo Španěl, a nyní v nové hodnosti své po třetí plnovav
dobrou polovici obsahu sám svými pra
je ve styku s touto zemí, při slavnosti, pořádané cemi. Téhož roku napsal i tragedii, jejímž hrdi
na památku objevení Ameriky španělským ob nou byl Přemysl Otakar II. První jeho obsáh
čanem. Při prvním sjezdu národního výboru lejší, o sobě vydanou knížkou byla epická bá
světové Kolumbovy výstavy, konaném v Chica seň „Záviš” (viz Poetické besedy č. IX.). Dru
gu 26.' června 1890, byl jednomyslně zvolen za hou knihou byly povídky z venkova: „Naše ves
předsedu a všecky hlasy spojují se v mínění, že jindy a dnes” vyšlá v Libuši r. 1880. Později
ráznost jeho a rozhled zaručují podniku výstav pak vydal v Příteli domoviny historickou povíd
nímu zdar, jakž ovšem jest si ve všeobecném ku z dob posledního Přemyslovce. Jako povíd
kář měl Chalupa tu vzácnou vlastnost, že do
zájmu co nej vřeleji přáti !
vedl psáti vesnické povídky, opírající se o zna
Mrs. Fotter Palmer,' předsedkyně dámské lost poměrů a lidu, jeho názorů a citové stránky.
ho odboru Kolumbijské výstavy. (Vyobrazení Tato stránka vypravovatelské činnosti Chalu
na stránce 107.) Při prvním zasedání dámského pový činila jej zvláště způsobilým a i hledaným
odboru pro světovou výstavu, odbývaném dne spolupracovníkem kalendářů. Bylť Chalupa po
20. listopadu 1890, byla za předsedkyni téhož několik roků redaktorem Pečírkova oblíbeného
odboru zvolena 'pí. Potter Palmerová. Jmeno kalendáře Co básník psal ponejvíce básně epi
vání této dámy stalo se hlavně přičiněním váže cké, ve verších vynikajících plynným a zvuč-
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tu,

ným rýmem V lyrice dovedl dobře postřehnouti
hloubku citu. Ve formě jeví se studium nár. písně. I satirické básně se mu dařily. Přispívalť
jimi do Šotka i Paleěka. Od r. 1886 Chalupoví
příjmův a tím i vytrvalosti ubývalo. Často po
celé týdny, ba i měsíce nepracoval, ale také ni
komu své soužení a tíseň nevypravoval. Byl uza
vřeným. Stav jeho stával se stále povážlivějším,
poměry trudnějšími. Šlo to s ním s kopce. On

sám zřekl se již naděje na uchycení se a očeká
val se smutnou odevzdaností konec. Smrt jej
vysvobodila dne 1. ledna 1890 a byla profi vy
koupením a — štěstím Byl stár teprve 32 roky.
Chalupa byl jeden z oné družiny básnické, ze
které vyšel almanach „Máj”. Chalupa byl čtvr
tý, který z ní smrtí ubyl. Prvním byl Koukl,
druhým L. Tesař, po něm Ot. Prokeš a čtvrtým
— Chalupa.

Čemu má matka učiti dceru.
Při jedné schůzce rozumných lidí ne
10. Uč ji dobrému starému pravidlu,
zapomenuto při zábavě i na věci pro že každá věc má míti své pravidelné
spěšné a poučné. Jedna paní vytasila místo.
se s otázkou: „Čemu mám učiti své dce
11. Uč ji, že žena, která umí jídla
ry ?” a hned se sypaly odpovědi, z nichž chutně připravovat!, je hledanější, než
jen několika místa dopřáváme:
která umí na pianě hráti.
1. Uč ji, že sto centů jednotlivě na
12. Uč ji tomu, aby byla roztomilou,
shromážděných činí jeden dollar.
laskavou, vlídnou a úslužnou vůči všem,
2. Uč ji v bytu pořádek stále udržo- s nimiž přichází ve styk.
13. Uč ji významné té pravdě, že čím
vati.
j
3. Uč ji říci „ne I” a míniti to — a více přizpůsobí svá vydání svým pří
říci „ano !” a při tom setrvati.
jmům, tím více bude vzdálena chudo
4. Uč ji nositi šat kartounový, a to bince.
s důstojností královny.
14. Uč ji tomu, že hudba, kreslení a
5. Uč ji přišívati knoflíky, punčochy malování jsou opravdu pěkným umě
zašívati a rukavičky zpravovati. Prádlo ním, jsou-li zde vlohy a zbývá li na ně
a šaty sama si poříditi, má každé pořád času a peněz, pro něž však nesmí býti
ně vychované děvče znáti.
zapomínáno na vše to, čeho je třeba
6. Uč ji květiny pěstovati a zelinář dívce, aby se z ní stala dobrá hospody
skou zahrádku obdělávati.
ně, manželka a matka.
7. Uč ji, aby při svém šatu dbala na
15. Uč ji tomu, že pilný, střídmý ře
předpisy zdravotnické a na předpisy meslník, rolník, obchodník, jenž pracu
dobrého vkusu a aby je stavěla nad je, aniž by byl zámožný, mnohem větší
předpisy mody.
má cenu, než padesát hejsků, kteří žijí
8. Uč ji, aby svůj vlastní pokoj uči z peněz svých rodičů neb příbuzných.
nila nejpěknějším v domě.
15. Uč ji tomu, aby každé v pravdě
9. Uč ji, aby při volbě svých družek volné chvilky použila ku čtení knih a
a osob, s nimiž se stýká, dbala na dobrý časopisův, a aby volila takovou četbu,
jejich mrav a způsob a aby jich nikdy která jí poskytne nejužitečnější a nejneposuzovala dle jejich lesku a bohat praktičnější poučení, tak aby pokračo
ství.
vala s duchem času.

Dr Antonín Dvořák,
Národ náš jest malý, chudý, v cizině málo byli: F. Blažek a J. L. Zvonař; řiditelem ústavu
známý a v širší své vlasti neuznaný; ký tedy byl toho času výtečný paedagog K. Pič a pak
div, že tím více cení a váží sobě ťěch, kdož jmé J. Krejčí. Ve škole varhanické zůstal Dvořák
no jeho daleko široko přes hranice vlasti u ná do r. 1860; z počátku ho otec hmotně částečně
rodů velkých a slavných rozhlásili, kdož jméno podporoval a když tato podpora přestala, nucen
české proslavili všude tam, kde se vynikající byl Dvořák starati se sám o sebe, přijav místo
plody ducha lidského opravdu cení.
violisty u kapely K. Komzáka; r. 1862 při ote
Národ náš není však mezi národy kulturními vření samostatného divadla českého stal se čle
nej chudším; neboť právě z těch nej chudších je nem orchestru divadelního, kdež setrval až do
ho chaloupek a chýží vyšli velikáni ducha ve roku 1875, načež byl po tři leta varhaníkem
u sv. Vojtěcha v Praze, zabývaje se při tom sou
všech oborech lidského vědění a umění.
Zej mena v tom božském umění, ať slovesném kromým vyučováním.
hudebním neb výtvar
Od r. 1875 požíval
Dvořák státního sti
ném, druží se národ
náš čestně k předním
pendia na základě
kulturním národům
skladeb. —
světa. A na poli umě
Antonín Dvořák již
ní hudebního dobyl
co žák varhanické
školy horlivě kompo
sobě v poslední době
rozhodně primát nad
noval a co 231etý ji
velkým národem ně
noch složil 2 symfo
meckým: nemáť velenie; stud, neúnavně
mocná říše německá
partitury a použil co
na ten čas většího
člen divadelního or
chestru každé příleži
umělce na housle nad
našeho Františka On
tosti, by seznal i oper
dříčka, nemáť slavněj
ní skladby různých
šího a plodnějšího,
směrů; tehdy nejra
ději studoval partitu
svérázného hudební
ry Bachovy a Beetho
ho skladatele nad na
šeho Antonína Dvo
venovy.
řáka !
V té době složil
Dvořák operu „Král
Dr. Antonín Dvo
a uhlíř”, kterou po
řák jest povolán ra
zději úplně přepraco
zí ti jménu a umění
val; později Dvořák
českému dráhu slávy
přilnul větší měrou
i na druhé polokouli
světa, v naší nové vla
k mistrům klassickým, na základě če
sti, kamž byl pozván,
hož vyšinul se k své
aby nastoupil skvělé
úplné samostatnosti,
a velice čestné místo
řiditele konservatoře
kteráž se v skladbách
jeho čím dále tím více stávala zřejmou. Avšak
new-yorské.
Dr. Antonín Dvořák narodil se dne 8. září širšímu obecenstvu Dvořák do r. 1873 znám ne
1841 v Nelahozevsi u Kralup; otec jeho byl řez- byl; toho roku byla v koncertě Hlaholu praž
zníkem. Vychodiv ve svém rodišti školu, byl ského provedena skladba Dvořákova,,Hymnus”
poslán ku strýci svému do Zlonic, kdež chodě a tato na znalce i obecenstvo svou původní
do školy, učil se mimo to u varhaníka A. Lich- hloubkou citu a ryzostí myšlének účinkovala
manna hře na varhany, na piano a theorii hu tak, že Dvořák považován byl ihned za jedn ho
dební, neboť jevil velké hudební nadání. z prvních našich skladatelů.
R. 1855 byl poslán do České Kamenice, aby se
R. 1878 způsobil ve vnějším životě Dvořákově
zde naučil němčině; tu také pokračoval v hudbě velký obrat; bylť znám do té doby jen ve vlasti,
u varhaníka Josefa Hanke. Rok na to vrátil se kdežto za hranice práce jeho se nedostaly. To
ku svým rodičům do Zlonic, kam se byli mezi hoto roku žádaje Dvořák opětně za státní sti
tím přestěhovali. Po vůli otce svého měl se od- pendium přiložil k své žádosti co přílohy mimo
dati řeznictví, k čemuž neměl však pražádné jiné skladby také „Třinácte dvojzpěvů morav
náklonnosti, obíraje se nejradčji hudbou, k níž ských”, které byly také tehdy tiskem v Praze
vroucí láskou přilnul.
vydány ; moravské dvoj zpěvy vzbudily obdiv
Po dlouhém přemlouvání konečně otec dovo slavného skladatele Brahmse, který se počal
lil, aby se Antonín úplně hudbě věnoval. 1 ode o skladatele našeho zajímati a seznámil jej se
bral se tedy v říjnu 1857 do Prahy, kde byl při širší veřejností, odporučiv jej berlínské firmě
jat do varhanické školy; učitelové jeho tehdy yimrpkově, která zmíněné Dvojzpěvy v němči-

»
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ně tiskem vydala a tím spůsobem přišlo jméno
našeho slavného skladatele i za hranice. V Ber
líně vydány hned na to ,,Slovanské tance”
v klavírní úpravě a pak i pro orchestr; tyto
tance učinily v roce 1878 pravou sensaci a ta
rozšiřovala se nejenom po celé Evropě, nýbrž
i za oceán. Vedlo by nás to příliš daleko, kdy
bychom počítali zde všechny skladby Dvořáko
vy; Dvořák se věnuje úplně uměleckému tvoře
ní již od r. 1876; za své zásluhy v oboru umě
leckém dosáhl mnoho vyznamenání, zej mena
vyznamenán byl r. 1889 od císaře řádem železné
koruny, jmenován členem české akademie věd
a umění, v r. 1890 jmenován jest doktorem hud
by university v Cambridgi, v jehož slavnostním
promočním rouše jest Dr. Dvořák zde vyobra

zen, dále jmenován čestným doktorem filosofie
na české universitě v Praze; před rokem pak
jmenován byl professorem na české konser
vatoři.
Skladby Dvořákovy známy jsou na celé pev
nině ano i za mořem, kdež se s velkým úspě
chem provozují; Dvořák náleží mezi nejoblíbe
nější skladatele naší doby.
Dvořák jest povahy rjzí, nestrojené a upřím
né a rozhodným vlastencem, ovšem s tělem
i duší též hudebníkem a skladatelem obdivuhod
ně pilným a plodným; jeho tvůrčí síla roste
s prací; skladbami druhů nejrůznějších dokazu
je nejen svou všestrannnost, ale i svou samo
statnou českou rázovitost. Dvořák jest mistrem
ženiálním a cnlouboujaaší doby.

Vládní pozemky a jak je lze dostati.
Pozemek lze od vlády dostati co do
movinu, na předkup a na lesní nárok.
Veřejné pozemky v Dakotě nejsou ještě
nabízeny ku prodeji v trhu a proto ne
mohou býti zabrány za zaplacení hoto
vými bez skutečného bydlení na nich,
jako se může státi na pozemcích, nabí
zených ku prodeji.
Fředkupy.

Hlavy rodin, vdovy nebo svobodné
osoby (mužské i ženské), stáří nejméně
dvacet a jeden rok, občany jsouce Sou
státí, aneb pakli prohlásili úmysl svůj
státi se občany dle zákonů o přinárodnění, mohou zabrati nabízený nebo ne
nabízený pozemek, neb jakýkoli nezmě
řený pozemek, na němž právomoc Indi
ánů byla už vyhlazena a mohou koupiti
ne více nežli 160 akrů pod zákony
o předkupech. Když uchazeč se usadí
na pozemku nabízeném, musí nechati
vtěliti své prohlašující udání u okresko
vého úřadu pozemkového v 30 dnech,
začež se požaduje $2.00, a během jed
noho roku ode dne usazení, musízadati
konečný důkaz o svém skutečném usa
zení na pozemku a vzdělávání ho, a zaplatiti zaň po $1.25 za akr, pakli jest to
ipimo hraniče dráhy, aneb jdo $2.50 za
akr, pakli v hranicích dráhy, a může
zaplatiti hotově, aneb poukázkami vo
jenských odměn pozemkových (military
bounty land warrants), poukázkami na

zemědělské koleje, soukromými nároky,
neb ooukázkami Nejvyššího soudu.
Pakli byl pozemek vyměřen a není
nabízeným pozemkem, musí osoba, ná
roky činící, zadati své prohlašující udá
ní během tří měsíců ode dne usazení a
podati důkaz i složití poplatek během
třiceti tří měsíců ode dne us,azení. To
jest to první, co dlužno učiniti dle zá
konů o předkupech.
Pakli stane se usazení na pozemcích
nerozměřených, musí osadníci podati
své prohlašující udání během tří měsíců'
po dni obdržení z úřadovny pozemkové
toho okresku schválené mapky townshipu, v němž jejich nárok se nalézá, a
musí podati důkazy a složití peníze bě
hem 30 měsíců po vypršení řečených
tří měsíců, kterýž plat jest týž, jako
v případu pozemků nabízených.
Předkupník může podati důkazy oby
dlení a vzdělání půdy kdykoli po šesti
měsících skutečného usazení se. Musí
dokázati vlastním svědectvím a dvěma
hodnověrnými svědky, že skutečně jest
usazen a půdu vzdělává a že má přimě
řené obydlí a jiné zvelebení k uspoko
jení úřadníků pozemkovýeh, že dostál
úmyslu zákona.
’
Kdykoli před vypršením lhůty povo
lené k dokázání a zaplacení může osad
ník pomocí příslušného zadání v úřa
dovně pozemkové a zaplacení žádaného
poplatku, zaměniti svůj uárok na domo-
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vinu k obývání, když si toho přeje. Ni
žádná osoba, která by opustila obydlí
své vlastní na vlastním pozemku, a
chtěla by bydliti na vládním pozemku
v tomže státu neb území, aneb která
vlastní už 320 akrů půdy, není opráv
něna k výhodám zákonů o předkupu.
To však neplatí o těch, kdo vlastní sta
veniště nebo dům v městě. Nároky ne
mohou se přenášeti, pokud právomoc
není dokonalá. Druhé zadání prohlašu
jící výpovědi od některého předkupníka, když první zadání bylo ve všech
ohledech zákonité, jest zakázáno. Nežli
se provede důkaz a složí zaplacení na
předkupní nárok, musí uchazeč zasiati
písemné udání knihovnímu, jenž musí
u veřej niti v časopise vycházejícím nej
blíže od toho pozemku na nejméně 30
dní, jako při domovinách.
Domoviny.

Každá osoba, která jest hlavou rodi
ny, aneb která dosáhla stáří dvaceti a
jednoho roku a jest občanem Soustátí,
aneb prohlásila své úmysly státi se ob
čanem, jest oprávněna zabrati jednu
čtvrt sekce neb méně a nezadaných po
zemků pod zákony o domovinách. Ucha
zeč musí odpřisáhnouti, že zabírá poze
mek pro svůj osobní prospěch a užitek,
a pro skutečné usazení a vzdělávání a
^musí zaplatiti zákonitý poplatek a onu
část komise, která má býti splacena při
oznámení záboru, a sice: Pakli v mezích
železnižních pozemků za 160 akrů po
platku $10.00, komise $8.00; za 80 akrů
poplatku $5.00 a komise $4.00. Mimo
hranice železniční za 160 poplatku $10
a komise $4.00 a v poměru tom za 80
neb 40 akrů.
Každý osadník, jenž si přeje podati
konečný důkaz, musí napřed zadati ku
knihovnímu příslušné úřadovny pozem
kové písemné oznámení úmyslu svého,
popíše pozemek a podá jména čtyř
svědků, jimiž může dokázati pravdivost
svého usazení, stálého bydlení, vzdělá
ní atd. Jeho oznámení musí být prová
zeno složením dostatečného obnosu pe
něz k zaplacení oznámení toho v novi
nách, neb knihovní musí oznámení to
uveřejniti po 30 dní (pětkráte) v časo

pisu od něho ustanoveném, aneb ujedná*
s vydavatelem časopisu o tom. Taktéž
se učiní oznámení o tom v pozemkové
úřadovně na stejně dlouhou dobu.
Konečný dotaz nemůže býti podán
leč až po vypršení pěti roků ode dne za
brání, a musí býti podán ve dvou letech
následujících. Když by osadník na do
movině zemřel, nežli může podati dů
kazy, tu vdova, neb i kdyby ta nežila
více, dědicové mohou pokračovati v usa
zení a obdrží právomoc k majetku a po
složení důkazu v přiměřené době. V pří
padu úmrtí obou rodičů a pozůstání ne
dospělých dítek, může se domovina
prodati za hotové ve prospěch dítek a
kupec obdrží právomoc.
Nároky na domoviny mohou se opustiti, ale v případech těch pozemek při
padne vládě zpět. Pakli osadník nepře
je si zůstati pět roků na svém pozemku,
může naň zaplatiti jako pod zákonem
o předkupech, v hotových penězích neb
poukázkách, kdykoli po šesti měsících
skutečného bydlení na něm. Důkaz toho
musí se podati okreskovým úřadníkům.
Domovináři mají povoleno šest měsíců
po usazení se započíti se vzděláváním
půdy a založením obydlí. Zákon povo
luje jen jedinou domovinu pro každou
jednotlivou osobu.
Nároky vojínů.

Každá osoba, která sloužila nejméně
90 dní ve vojšti neb u loďstva při po
slední rebelské válce, byla čestně pro
puštěna a zůstala vládě věrnou, může
zabrati domovinu a doba její služby vlá
dě bude odečtěna ze lhůty pěti roků,
pakli totiž osoba ta bude bydleti na po
zemku a vzdělávati jej nejméně jeden
rok po započetí zvelebování ho. Vdova
po vojínu, aneb kdyby zemřela, neb
opět se vdala, nedospělí dědicové, je-li
jich, mohou skrze svého poručníka učiniti zábor domoviny a pakli vojín ze
mřel ve službě, celá lhůta jeho zadání
se službě bude odečtena od lhůty po
třebného bydlení na pozemku. Vojíni a
plavci shora zmínění mohou zadati při
hlášení se o sto a šedesát akrů půdy
skrze jednatele, a pak mají šest měsíců
času k zanešení své domoviny do knih,

- 181 —

.

Toto poslednější zanešení musí se státi
osobně. Tak vojín, přející si zajistiti ná
rok, může učiniti to plnomocenstvím za
slaným a přiložením potvrzeného opisu
svého propuštění k někomu spolehlivé
mu zde, jenž to může za něho zadati a
pojistiti pozemek žádoucí. Pozemky zí
skané pod zákony o domovinách nepro
padají za žádné dluhy učiněné před vy
dáním patentu na ně.
Nároky na pěstování stromů.

t

Pod zákony o pěstování stromů může
býti zabráno ne více nežli sto šedesát
akrů na kterékoli sekci prázdné stro
moví, a nižádná osoba nemůže učiniti
více, nežli jeden zábor pod zákony těmi.
Vlastnosti uchazečů jsou tytéž, jako
oněch o domoviny a předkupy. Pozem
kový úřad čítá za 160 akrů, neb za více
než 80 akrů $4.00 při zadání přihlášky,
• a $4.00 při konečném průkazu. Za osm
desát akrů neb méně čítá se $9.00 při
zadání a $4.00 při konečném průkazu.
Osoba, zabírající čtvrt sekce, musí
zorati pět akrů pozemku toho během
prvního roku, a dalších pět akrů během
roku druhého. Oněch pět akrů roku prv
ního zoraných musí vzdělávati vysetím
obilí neb jinak, i během roku druhého,
a musí vysázeti stromy ze semene neb
sazenic roku třetího. Oněch pár akrů
zoraných roku druhého, musí vzdělávati
pod osením neb jinak i třetím rokem, a
vysází na nich stromy ze semene neb

sazenic rokem čtvrtým. Při zabrání
menších pozemků nežli 160 akrů, musí
objem půdy vzdělané a stromy osázené
býti poměrný. Učiněno jest též opatře
ní na prodloužení lhůty této pro případ,
že by sucho neb kobylky mladé strom
ky zničily. Tyto stromy musí pěstovati
a chrániti a pakli po vypršení osmi let
od zabrání, aneb kdykoli během pěti let
následujících, osadník, neb v případu
jeho úmrtí jeho dědicové vykážou se
dvěma svědky hodnověrnými, že sázeli,
chránili a pěstovali stromy nejméně osm
roků a že na konci doby této mají na
živu nejméně 675 zdařených stromů na
každých deset akrů k vysázení přede
psaných, on neb oni obdrží patent. Nut
no dodati, že při skládání konečného
důkazu musí se dokázati, že ne méně
nežli 2.700 stromů bylo vysázeno na
každý akr.
Štěpné stromy nejsou považovány za
les v ohledu vzdělávání lesa pod tímto
zákonem.
Oprávněný uchazeč nemůže zabrati
domovinu a předkup zároveň, ale může
zabrati jeden z nich a nárok lesní záro
veň. Někdo může zabrati předkup a ná
rok lesní a po vykázání se a obdržení
právomoci ku předkupu, může pak za
brati domovinu (aneb může zaměniti to,
zaplatiti za domovinu a pak zabrati
předkup! a tak může zabrati 480 akrů
půdy.

All rigrht
Dle H. Gr. upraveno pro „Amerikána“.

Tato dvě slůvka „all right” jsou prv
ní anglické zvuky, které přistěhovalce
v Americe pozdraví a kamkoliv obrátí
potom kroky, odevšad slyší „all right”
zaznívati. „All right”, praví lékař, který
zkoumá zdravotní stav přístěhovalecké
lodi. Lodivoda dostane rozkaz, aby za
vedl parník do přístavu. Celá jeho od
pověď zní pouze „all right”.
„All right” volá celní úřadník, když

prošťoural zavazadla a nenašel v nich
nic, co by clu podléhalo.
„All right, tady tě máme,” zazní vedle
vás, byl-li někdo dopaden při podloud
nictví.
„Co to asi znamená, „all right ?” táže
se třebas v duchu přistěhovalec a čím
dále kráčí, tím zdá se mu býti význam
toho slova záhadnější. „All right” musí
mít dle všeho mnoho různých významů.
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Kufr přistěhovalcův jest dopraven
šťastně· v nešťastném, t. j. rozbitém sta
vu do jeho'příbytku. Nový obyvatel
velké republiky táže se „expresáka”:
„Jak to? To je můj kufr?” —„Co chce
te ?” odpoví majicel „expressu”, „ten
trunk je all right. Zrovna takový jsem
ho dostal.” — Aha, myslí si přistěhova
lec, „all right” znamená nejspíše tolik
co „rozbitý”. Avšak když ptá se druhý
den ve vystěhovalecké kanceláři po ně
jaké práci, změní hnedle svůj náhled,
neboť tam představili jej nastávajícímu
jeho zaměstnavateli se slovy: „Tohoto
člověka můžeme vám odporučit; ten je
„all right”.
Přistěhovalec je tedy zjednán a jede
koňskou dríhon. kam mu byla udána
adresa. „Kára” je přeplněna a jakmile
vstoupí nebo vystoupí některý pasažér,
zvolá někdo: „All right !” Konduktor
zatáhne šňůrou od zvonu a vůz pohybu
je se dále. Náhle cítí pasažéři jakési
trhnutí —zazní výkřik — „kára” se za
stavuje. Zástup lidí shrnul se okolo vo
zu — v okamžiku nastává tlačenice, ne
boť „kára” přejela jakési děcko.
Ubohý červík leží na zemi bez vědo
mí a pokryt krví. „Jest mrtvo,” myslí si
přistěhovalec a je-li z pobožného kraje,
dodává v duchu: „Bůh buď jeho dušič
ce milostiv,” a následuje zástup k lékár
ně, kamž domnělou mrtvolu odnášejí.
Avšak nikoliv, děcko otvírá oči. „Ži
je ?” táže se přistěhovalec svého souse
da „mezinárodní” a „světovou” němči
nou, kterouž si prozatím místo angličiny vypomáhá.
„O does Goeren, hei lebt un bis
Morrn is does wieder all right,” odpo
vídá „plattdajčský” grocerista.
„All right ?” táže se udiven „zelený”.
„All right !” opakujegrocerista, který
si vykládá přistěhovalcovo „all right”
jako: to mi stačí.
Jak často Američan tohoto slova uží
vá a zneužívá, to sám dobře neví, neboť
stalo se mu to zvykem, tedy druhou
přirozeností.
*
*
Chceme uvésti pouze několik přípa
dů, kde místo „all right” vlastně by se
mělo říkati „all wrong”.
Vlaku na trati pošle se vstříc signál,

aby zastavil. Most jest rozbořen. Honem
postaví se z na. rýchlo sehnaného dříví
prozatímní most a snosnost jeho zkusí se
vozem naloženým kamením, který přes
dvakrát šťastně přejede.
<
„All right,” zvolají dělníci na hlídače
dráhy. Vlak dostane nový signál, hne se
ku předu — ale běda ! Most se zakolísá,
trámy praskají a vozy řítí se do propa
sti. „Opět hrozné neštěstí na dráze!
Mnoho životů zmařeno !” hlásají druhý
den noviny.------A. a B., dva obchodní přátelé, potkají
se na hlavní ulici východní metropole,
na newyorské Broadwayi.
„Slyšel jsem,” praví A., že je firma
Dollar & Greenback v úzkých. Jest to
pravda ?”
„Dollar & Greenback ? Nikdy ! Těm
bych půjčil neobmezené sumy. Ti jsou
all right, pravím vám — all right 1”
O týden později zastaví firma Dollar
& Greenback platy. Jméno A. jest v se
znamu věřitelů a pan B. byl, jak se pro
slýchá, nejmenovaným společníkem pad
lé firmy. —
„All right” povídá sklepník, když ob
jednali jsme jídlo a nápoje v restauraci.
„Je to všecko all right?” táže se, když
jsme přinešeného okusili. — „All right,
sir,” praví s úsměvem, když obdržel
zpropitné, kteréž přichází poslední do
bou v Americe vždy více do módy. —
„Ubohý hříšník” stojí před soudem.
„Nic se nebojte,” šeptá mu do ucha
jeho advokát.w„Nebudete odsouzen, po
rota je all right !”
„Proč pak vracíte to zboží ?” slyšíme
hovořiti v jakési obchodní místnosti.
„Vždyť je to all right !”
„All right?” odpovídá druhý hlas po
drážděně, — „shnilé je to, na capart
shnilé ! nazýváte-li. takové zboží all
right, pak nejste buď sám all right v ho
řejším poschodí, nebo jste švindléř !”
„Švindléř? All right — toho slova
budete litovati !”
„Co děláte ?” volá někdo třetí. „Chce
te se prát? Nesmysl 1 Mějte přec roz
um ! Podejte si ruce a bude to all
right !”
„All right!” praví oba rozčepejření
kouhouti a podávají si ruce.

Na studijní cestě.

—m„All right” jest první slovo, kterým je
pozdravováno novorozeně. Bledá matka
odpočívá na lůžku ave vedlejší světnici
Čeká manžel. Tu otevrou se dvéře. Na
prahu objeví se lékař a šeptá úzkostí se
tetelícímu muži do ucha: „All right.
Můžete jít dovnitř. Všecko je all right.”
Štěstím takřka přemožen, vstupuje
novopečený otec do světnice šestinedělky.
„Zde jest dítě,” praví opět lékař.
„Jest to dceruška.”
„To je mi jedno,” odpovídá tiše muž,
„jen když je žena all right.”
Narodí-li se však hoch, pozdraví lé
kař muže ihned slovy:
„Kluk jako buk ! Ten chlapík je all
right, já řku; ten může být jednou pre
sidentem !”
„Je mé dítě bez vady, je all right ?”
jest první otázka, kterou šeptá slabý
hlas matčin.
„Úplně all right,” ujišťuje lékař. —

„All right for you,” praví školák ka
marádovi. „Nebudu s tebou víckrát hrát.
Ještě dnes povím to na tebe tvému ta
tínkovi a zítra budu to vypravovat uči
teli.”
„All right, jen to udělej ! Mému „pá”
na tom pranic nezáleží a učitelovi tepr
ve ne!
„All right, uvidíme!”
Uplyne opět několik let.
V útulné jizbičce laškuje párek
mladých lidiček.
„Milované děvče, buď mou ženou !
Nemohu bez tebe déle žiti. Miluji tě tak
vroucně, tak nevýslovně ! Řekni „ano”
a budu tě po celý život na rukou nosit.
Rci, nemáš ke mně také aspoň trochu
náklonnosti? A máš-li mn^ráda, drahá,
chceš býti mou milovanou ženuškou?”
Co mu asi odpoví ?
Snad zašeptne tiše „ano”: Pak zajásá
on: „All right, moje drahá nevěsto !” a
sevře ji v náručí.
Ale snad nemiluje tak náruživě a tak
bouřlivě jako on. Jest snad povafiy klid
né neb docela letory flegmatické a pak
odpoví nepochybně: „All right, pane;
rozmyslím si váš návrh a za několik dní
sdělím vám své rozhodnutí. Nebo řekne

snad prostě: „All right, promluvte s mým
otcem !
Možná také, že dá mu košem.
Pak zaúpí nešťastný jinoch zlomeným
hlasem: „All right, slečno !” a na vždy
ji opustí.------„Jsi zase docela all right?” táže se
manžel své drahé choti, která se naň
celé dva dny mračila, neboť právě po
stih na její tváři něco, co se mu zdá být
špatně potlačovaným úsměvem.
„All right?” odpovídá ona, „nikoliv,
nikdy nebudu s tebou opět all right,
protože jsi mne tak hanebně podvedl.”
„Pojď, má drahá, nezlob se už na .
mne. Jsi tak krásná, směješ-li se. Ty
nevíš, jak mám tě rád. Je mi srdečně lí
to, že jsem tě zlobil. Koupím ti také no
vý klobouk, který jsi onehdy tak obdi
vovala. Nebudeme zase all right, má
drahá ?”
Ona se ještě trochu vzpírá, když chce
ji ten „ošklivý” políbit, však konečně
praví přece: „All right”, a mír jest opět
uzavřen.
Jiný párek — řekněme hned, že je to
párek nešťastný — stojí před soudními
šrafiky.
»
„Jste pevně odhodlána, dáti se roz
vést od svého muže ?” táže se soudce
mladé paní.
„Ano, mé rozhodnutí jest nezměnitel
né, odpovídá tázaná.
„All right, madam,” „je-li tomu tak,
tož vyslechli jsme nyní všecky svědky;
proces jest skončen. Zde jest váš roz
vodní dekret.” ·
„All right.” — Více nepromluví ani
slova, avšak §&kíč?j její jest bledý jako
tvář mrtvoly.obod
„All right !”w voíX nyní zlobně bývalý
manžel.
„Přijdu zítra a udělám to s vámi vše
cko all right; Očekávám zítra hojný pří
jem. Zítra budu Opět all right,” praví
polozoufalý dlužník.
| „All rigíit, počkám do zítřka, avšak
, nezaplatíte-li pak nájem, dám vás vy
stěhovat.”
|
„All right,” vzdychá ubožák.
I A konec ?
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Pohřební vůz stojí před domem.
„All right,” praví farář k pohrobníkovi a tento přišroubuje víko rakve.
Truhla už je vynešena z domu, dvéře
pohřebního vozu zavřeny a „all right”
zazní vstříc, kočímu.
Koně zatáhnou, kola se otáčejí, jízda
k poslednímu odpočinku začíná.
Na hřbitově stojí rodina zesnulého
v slzách kolem otevřeného hrobu. Ra
kev spouštějí na provazech do jámy.
„All right,” praví potichu hrobař,
když octla se rakev na dně.
„All right,” praví jeden z mužů, kteří
drželi provaz a zároveň vytahuje jej
z hrobu.

Temně duníc, padá první lopata prsti
na rakev a vedle hrobu klesá na zem
žena v mdlobách.
Ruce přátel pomohou jí opět na nohy
a když se zotavila, hledí ji okolostojící
těšiti:
„Musíte se šetřit, drahá paní. Máte
ještě dítky, příbuzné a přátele. Těm
musíte žít. Hledejte útěchu v práci.
Vzpomínka na zesnulého zůstane vám
provždy nevymazatelnou — to víme.
Avšak nebožtíkovi samému neprospívá
pranic všecka žalost a všecko bědování.
Živí musí dále zápasit, dále se plahočit
a.snažit — zesnulý ale, ten je — „all
right !”

Pomník čcókgm Vtjóloužileům na čeóko-národ. hřbitove.
K druhému titulnímu, obrazu tolioto kalendáře.

B

YLO to dne 30. května 1888, kdy
ponejprv uspořádána byla na česko-národním hřbitově slavnost zdo
bení hrobů— první to slavnost tohoto
druhu, Čechy chicagskými upořádaná.
Podnět k slavnosti té dal mezi Čechy
známý starý veterán, Lewis, společně
s několika českými vojíny, kteří bojo
vali za celistvost severo americké Unie
a od té doby schází se chicagští Čecho
vé na hřbitově každého roku, aby dří
majícím bojovníkům a obhájcům prapo
ru hvězdnatého vzdali zaslouženou po
ctu.
Při oné první slavnosti vzala vznik
myšlénka, postaviti na hřbitově pomník
oněm synům Čechie, kteří v době ne
bezpečí neváhali a chopili se zbraně,
aby Unie zůstala nerozštěpenou. Stav
ba pomníku měla míti účel národní.
Americká veřejnost až posud málo o nás
věděla, netušila ani, že v boji za nedílnost Unie česká krev tekla proudy, ni
kdo nevěděl, že byla to česká setnina,
která z Chicaga nejdříve vytrhla do po
le — a pomník ten měl hlásati lidu
americkér < že lid český dovede neje
nom sveď .i, jež země tato nám posky
tuje, sobě vážiti, ale jako lid svobody
milovný, dovede svobodu tu se zbraní
v rukou udatně hájiti.
Hned utvořil se výbor jenž počal na

uskutečnění myšlénky té pracovati a po
několikaletém namáhání přivedl ji ku
šťastnému zakončení.
Abychom rozepisovali se podrobně
o působnosti výboru, pokládáme za úpl
ně zbytečné. Podotkneme toliko, že my
šlénka ta nalezla vřelého ohlasu u čes
kých spolků, které poskytly jí štědré
podpory-a jim náleží zásluha o šťastné
provedení díl^ které k širší známosti
jména českého v zemi této již tak valně
prospělo. Zasloužené uznání musí býti
projeveno též sboru česko-národního
hřbitova, který později věci s uznáníhodnou obětavostí se ujal a výboru byl
nápomocen, aby věc ukončena byla
v čase co možná nejkratším.
Jakmih
zvednuta byla u státního
tajemníka ...Korporace, o kterou požá
dali pp.: LfiJ^is, Kašpar, Čermák, Shulz
a Kub^čeájWyzvány byly české spolky,
aby do výboru zaslaly po jednom zást - pci s vkladným pěti dollarů. Spolky
žácx^ ’.i té vyhověly, načež pořádány
byly ^avy a sbírány příspěvky. Zába
vy byr)r m>jně obecenstvem naším pod
porovány á i dobrovolných příspěvků
scházelo se hojnost, takže již z počátku
zdar podniku ton >to byl zajištěn.
Když byla jakási částka pohromadš,
vypsán byl konkurs na nejlepší návrh
pro pomri’k a súčastnili se jej snad

Zatahování o svatbě v okolí Dětvy na Slovensku.
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stí, aby potřebná částka ($5.000) byla
co nejdříve sebrána. Pořádány byly opět
slavnosti, zábavy a sbírky dobrovolné.
Avšak jelikož český lid jest ustavičnými
sbírkami již příliš unaven, uzavřeno
bylo konečně, aby sbor hřbitovní věc
převzal a ku konci přivedl. R. 1890 po
řádána byla slavnost kladení zákl. karůene, která setkala se s velkým úspěchem
a dne 30. května r. 1892 byl pomník již
slavnostním spůsobem odhalen.
Ku slavnosti pozváno bylo mnoho
chicagských hodnostářů, kteří se také
v hojném počtu dostavili. Slavnostním
řečníkem českým byl Jos. Čermák a an
glickým bývalý mayor C. H. Harrison.
Příležitostné řeči přednesli též pánové:
Kostner, jako správce hřbitova, Matas,
jako předseda sboru hřbitovního a Ma
toušek, jako bývalý předseda sboru to
hoto. Slavnost setkala se s velkým užit
kem hmotným a zejmena mravním, ne
boť anglický tisk rozepsal se při příleži
tosti té široce o českém lidu, oplývaje
o něm zaslouženou chválou.
Kdo z cizinců pomník ten spatřil, ne
otálí prohlásiti, že jest to nejvkusnější
vojenský pomník ze všech, co jich až
posud v Chicagu bylo postaveno. Pom
níky zde staví se dle obvyklé šablony
— avšak pomník český vyniká originál
ností — americký vojín drže v jedné ru
ce hvězdnatý prapor a v druhé pušku,
zdá se býti odhodlán za symbol svobo
dy pustiti se v nový boj —a postava vo
jína jest to právě, co Američanům tak
imponuje. Též podstavec vyniká vytří
beným vkusem a původností a vše tvoří
krásný, harmonický celek. Pomník jest
okrasou česko-národního hřbitova a na
ši krajané, kteří letos výstavu světovou
navštíví, neměli by opomenouti hřbitov
navštíviti a mistrovské dílo toto si prohlédnouti.

všichni česko-američtí umělci. Výbor
nechtěl sám o návrzích rozhodovati, je
likož nezasedali v něm odborní znalci,
ale usnesl, aby požádáni byli umělci ne
stranní, kteří by naznačili, který z po
daných návrhů jest nejlepší. Za rozhod
čí vyvoleni byli: známý sochař chicag
ský, pan Volke a známá česká umělky
ně, paní Marie Koupalova-Lusková.
Za nejlepší návrhy uznány byly, kte
ré podali pp. Klír a Layer a P. Nádher
ný, nadaný umělec, jenž mešká nyní
v Paříži, aby se v umění malířském zdo
konalil. Avšak rozhodčí znalci různili se
v tom, že p. Volke uznal za první návrh
pp.: Klíra a Layera a návrh p. Nádher
ného uznal za druhý. Pí. Lusková opět
uznávala za první návrh p. Nádherného
a návrh pp.: Klíra a Layera druhým.
Věc přišla k rozhodnutí před sbor, kte
rý rozhodl se pro návrh pp. Klíra a
Layera, na kterém později provedeny
byly dle přání výboru některé změny.
Nebude od místa, když o navrhova
telích se též krátce zmíníme. Pan Josef
Klír jest nadaný akademický malíř a
před několika roky přibyl do Ameriky,
aby si zde hledal štěstí. Obrazy jeho na
lézají čím dále tím více obliby a umění
jeho razí si stále cestu do kruhů jinomárodních. Přítomně maluje p. Klír vel
ký obraz pro světovou výstavu „Volební
sázka”, který svojí originelností jakož
i provedením již nyní budí všeobecnou
pozornost. Pan F. C. Layer jest v Chi
cagu známý stavitel a v oboru svém zí
skal si takové pověsti, že svěřovány jsou
mu i Američany důležité stavby. Jme
novaní pánové podali návrh společně
a sice návrh pro podstavec vypracoval
p. Layer, sochu vojína vypracoval pan
Klír.
Když bylo již rozhodnuto o návrhu,
počalo se pracovati se zimniční činno-

♦♦t·-··-"·—.

Nový způwb čisčéni nábytku. Z jemně
utlučeného rýžového škrobu udělá se
pomocí mákového nebo bavlněného ole
je (z bavlnových semen) těsto a pak
třdu se hlazené stěny nábytku bavlnou
(vatou), která se v kaši té namočí, tak
dlouho, až všechny skvrny s politury

·

zmizí. Na to se nábytek přetře kouskem
plátna nebo hedbáví, až se úplně zase
leskne. Při vyřezávaných čásech nábýtku nanese se těsto kartáčkem měkkým,
načež se vlněným klůckem tyto části
třou. Jednoduchým tímto spůsobem vy
čistí se skvrny jakékoliv na nábytku.

PRO DOMÁCNOST Ä HOSPODÁŘSTVÍ.
Ovoce lékem,
Jest opravdu povšimnutí hodno, jak
mnoho léčiva chová v sobě zralé ovoce.
Vinné hrozny, zvláště modré, jsou ne
jen živné, ale čistí také krev. Po nich
přicházejí v příčině léčivosti hned bros
kve, které ale nesmějí býti přezralé, a
časně z rána, na lačný žaludek, jsou
nejzdravějšími. Jeden pomeranč denně
požitý jest výborným prostředkem proti
špatnému trávení a vyléčí, déle požíván,
žaludek dokonale. Vařená jablka jsou
pro menší dítky přímo nezbytná a mat
ky i ošetřovatelky mohou pak obejiti se
bez jistých prášků a lektvarů. Šťáva
z rajských jablíček poslouží výborně
při chorobách jater a střev, kdežto šťá
va melounová při zimnici a chorobách
ledvin jest přímo neocenitelná. Lze ji
požívati v jakémkoli množství a toliko
při choleře, kde vůbec žádného ovoce
se nepožívá, budiž od ní upuštěno. Šťá
va z citronu v koflíku horké kávy je vý
borným prostředkem proti bolení hlavy
a jak znamenitě prospívají dětem vše
cky ovocné šťávy jakožto příměsekk vo
dě, jest asi každé matce známo. Šťáva
z ostružin, zavařená s cukrem, utišuje
kašel, taktéž marmeláda z černých bo
růvek, zavařená s cukrem a s horkou
vodou rozmíchaná a večer před spaním
požitá. Při křtících prospívá znamenitě
odvar z trnek, pitý za studená, a při
oznobeninách jahody rozmačkané na
kůži a ponechané tak až přischnou.
Příroda poskytuje nám tudíž v ovoci
nevyčerpatelný téměř poklad léčivých
prostředků, jichž účinku netřeba než
poněkud pozorněji dbáti, abychom jich
s náležitým prospěchem mohli používati. —

Připravování okurkového
salátu.
Nakrouhané jemné řízky čerstvé okur
ky poleji se nejprve olejem, pak se osolí
ocet a tímto se salát poleje a konečně
opepří a nese na stůl. Přidáme-li k sa
látu jemně rozsekaného kopru, jest prý

žáživnější. Jak staré lahůdkářské pra
vidlo zní, nestačí k připravování dobré
ho salátu jedna osoba, nýbrž čtyry, co
do své podstaty úplně různé bytosti, a
sice: marnotratník, který nalívá olej,
lakomec, který poskytuje ocet, moudrý,
který dává sůl a třeštěnec k promíchání
salátu.
Zdraví zubů.
Nejlepší okrasou lidského těla jsou
zdravé údy, plíce, oči, barva i zuby. Ale
zdravých zubů stále méně, za to čer
ných, děravých, polámaných, bolavých
dost. Před nedávném nevěděly děti
o bolesti zubů skoro ničeho. Ale nyní
nemohou už děti ve škole vydržeti bo
lestí zubů, v noci nemohou spáti, potře
bují kapek, až konečně doktor s peliká
nem pomůže. Za nějaký čas zase tako
vá. Potom splasknou tváře u čtrnácti
letých dětí už, a jsou-li hubenější, dělá
se jim rýha ve tváři jako u stařen.
Scházejí třenovní zuby pod tvářemi.
Zbylé zuby černají, děraví, zbytky jídel
v nich hnijí: potom není na takové zuby
příjemný pohled, ani zápach z úst libý.
Dle náhledů lékařských můžeme toto
poraditi:
1. Cukr zubům opravdu škodí: zuby .
jím černají, ačkoli je cukr bílý (viz
Kneippa). Dětský zoubek měkne v cuk
rové vodě. O tom se přesvědčíme, dáme-li asi na týden takový zoubek do
vody s cukrem a pak jej otíráme. Velký
zub ovšem měkne méně, ale měkne a
kazí se přece též cukrem, který v ústech
se rozplynul. Protož, jí-li kdo něco s cuk
rem, jako kávu a pod., zajez ještě chle
bem a vypláchni dobře zuby vodou.
Cukr jest ovšem i v kořalce a jiných vě-.
cech.
’
2. Snaž se každý po jídle zuby, lobzvláště děravé, vyčistiti vodou.— Tů je
dobře nejisti každou chvíli málo, nýbrž
méněkrát a více. Před spaním rozhodně
vymyj každý zuby; tak zabrání se těm
strašným zápachům z úst, které škodí
i plícím.
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3- Nestřídej rychle za sebou studené,
a horké.
4. Nakažené zuby nejlépe vytrhnouti,
aby nevadily a nekazily jiných.
5. Mezi přírodními lékaři vzmáhá se
přesvědčení, že úplně bílá mouka bez
otrubů oslabuje zuby: v otrubách jsou
nejlepší látky pro výživu.a tření kostí a
zubů.
Jest známo, že lidé, kteří jedí mnoho
kávy, cukrových věcí a velmi bílého pe
čiva, ztrácejí brzy bujaré vzezření a zu
by. Rodiče by měli zubům svých dětí
věnovati větší pozornost, dětem nedávati mlsků a za to naváděti k čistotě té
laciné a drahocené okrasy úst. Co jest
už zkaženo, to se nenapraví; proto v čas
dbáti !
Zdravé zuby podporují trávení a tak
také zdraví celého těla.
Skvrny Inkoustové
odstraní se s papíru, pakli nejsou zasta
ralé, tímto prostředkem. Dva díly chlo
rového vápna se rozpustí ve dvou dílech
vody, směs se dobře protřese a nějakou
dobu nechá státi. Asi za půl hodiny je
vápno rozpuštěno; kdyby však nebylo,
budiž znovu směsí zatřeseno i vyčká se,
až vápno docela se rozpustí. Pak štět
cem v této tekutině namočeným natře
se místo, kde se nalézá skvrna, jež brzo
pak zmizi.

IV^jrdlinek po prádlo
mělo by se všade, kde je k tomu příle
žitost’, užiti k zalévání v zahradách;
jest to výtečné hnojivo pro růžové keře,
pro révu, ovocné stromy a zeleninu
všeho druhu; i na vzrůst trávy velice
mydlinky působí.
Obnovení vybledlých po
dobizen.
Vybledlé fotografie mohou se obnoviti,
namočí-li se obraz do slabého roztoku
chloridu rtuťnatého na tak dlouho, až
zažloutlá barva úplně zmizí. Na to se
fotografie ve vodě vypere. Je-li obraz
za rámcem, nemusí se ani vyndavati.
V tom případě namočí se přiměřeně
velký kus pijavého papíru do roztoku
a vloží se na podobenku. Ale podrob
nosti časem na obraze zmizelé nedají
se tímto spůsobem nahraditi; tím od

straní se pouze žluté zbarvení, pod nímž
jemnější polostíny mizí. Obraz však
přece je jasný a čistý jako nový.

Světležlntó klobouky
slaměné
vyčistí se dobře v mydlinkách. Mýdlo
svaří se v čisté vodě, k níž, jakmile byla
vychladla, se přidá kávová lžička šumí
cího prášku a pak čistí se klobouk
pomocí houby. Tímto spůsobem vyčistí
se klobouky velmi dobře; jsou pak jako
novy. Na konec je třeba vodou, v níž
arabská guma je rozpuštěna, dodati jim
původního lesku.
Hedvábné šátlty kapesní
i kravaty
lze práti dobře v benátském mýdle, jež
však dřív bylo svařeno a ochlazeno. V
tomto mýdle se šátky dvakrát vyperou,
načež se ve studené vodě vymáchají
a lehce vyždímou. Po té se uchopí za
dva rohy i třese se s nimi, aby tím spů
sobem zbylá voda z nich vyšla. Pak
zavinou se do čistého plátna a nechají
se asi čtvrt hodiny ležeti, načež se
horkou cihličkou žehlí. Předpis tento
platí hlavně pro hedvábné šátky, bílé
i barevné; po vyprání pak mají vzhled
šátků úplně nových. Ale po vyprání
dlouho se nesmí nechat ležeti, musí
vyžehleny býti ještě za vlhka.

Hedvábné látky a samety
čisti se takto:
Tři brambory prostřední velikosti se
oloupou, rozkrájí na tenké plátky a vy
perou se. Pak naleje se na ně asi kvart
vařící se vody i nechá se tu vystydnout.
Voda tato se procedí i vezme se jí pak
tolik, mnoho-li k čistění jest třeba a tato
část’ smísí se se stejným dílem líhu.
Směsí tou se čistí hedvábná látka po
mocí houby po líci a když látka napolo
byla uschla, po rubu se žehlí. I nej
jemnější hedvábí jasných barev dobře
se tímto spůsobem vyčistí. — Stejně tak
čistí se samet aiiaé jemné látky.

Čistění rukavic.
Místo čistění rukavic benzinem dopo
ručuje se poznovu tento jednoduchý
prostředek: Rukavice rozprostřou se na
složený ručník, pak se namočí kousek
flanelu do čerstvého mléka i vyždímá

*
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se trochu a po té potře se hnědým
mýdlem; takto upraveným flanelem se
rukavice trou a čistí. Čistota jich se
pozná, jsou-li ve vlhkém tomto stavu
bílé rukavičky žlutými a barevné ruka
vičky černými. Když pak uschnou, na
budou barvy a vzhledu jako by byly
nové.
Uchování ryb,
aby delší dobu vydržely a nezasmrádly,
činí potíže. Dobrým je tento spůsob,
který uchová ryby při stejné chuti,
jakoby byly čerstvě nachytané. Ryba se
otevře, vnitřnosti se vyndají a na masité
části se nasype cukru, při čemž se ryba
(rozpůlená) jpoloží na stůl (v chladnu),
aby cukr do masa mohl vniknouti. Tak
nechá se ryba dva až tři dni ležeti. —
Lososy, k uzení určení, nabudou velmi
lahodné chuti, připraví-li se tímto spůsobem dříve, než se nasolí a udí. Lžíce
cukru postačí na rybu 4 až 6 liber
těžkou. ·
Nože stolní
čistí se nejlépe tím spůsobem, že před
mytím zarážejí se do hrnce plného písku
nebo hlíny. Tím dostanou pěkného lesku
a nepoškrábou se jako při drhnutí jich
pískem. Je radno nedávati nože a vid
ličky při umývání do horké vody, neboť
tím střenky se uvolňují a je věru pak
věc mrzutá, když každé chvíle se nůž
nebo vidlička rozdělá. Je-li však již
tomu tak, budiž dirka ve střence vypl
něna utlučenou kalafunou, smíchanou
s křídou na prášek utlučenou a nůž pak
do červena rozpálen budiž do otvoru
vražen. — Nože čistí se také dobře
širokou zátkou, na kterou dá se trochu
čistícího prášku.
O praní světlýcli látelc
na šaty.
Z jara mnohá paní dlouho se rozpa
kuje, než obstará si světlé šaty. Obáváť
se, že světlá barva při praní se zkazí,
kdežto čistění chemi<cké_je zase trochu
nákladné, čímž šatf^fé^zdražují. Tu
budou praktické pokyny, kterak se šaty
světlých barev jarních a letních čistí,
dojista v mnohé domácnosti vítány. Je-li
látka květovaná na světlé půdě, budiž
z pšeničné mouky upraven řídký škrob,
podobající se husté polévce. Užije-li se

tohoto škrobu vlahého při praní, ušetří
se mýdla i škrobu a látka nabude tím
i pěkného lesku. Je radno rozetříti
látku na čistém plátně a jen z části
nechati ji oschnouti. Pro světlomodré
látky je dobrým prostředkem čistícím
’
voda bramborová, jež takto se připra
vuje: Čistá voda naleje se na ustrouhané brambory a po delší době se sleje.
Červené nebo tmavomodré látky perou
se ve vychladlém odvaru volí žluče; po
té se na rubu škrobí slabým roztokem
želatýnovým. Voda k máchání se pro
modré látky musí dobře omodřiti. Ko
nečně doporučuje se ku praní pestrých
látek i pestrých a černých punčoch
voda s octem smíšená, jíž při míchání
prádla se užiti má.
rjetx
olej
*
ové lampy špatně
svítí:
1. Když knot není ustřižen rovně nebo
vůbec není ustřižen; 2. Když cylindr
není vhodným; 3. Když knot je příliš
starým. — Postačí, ostřihne-li se knot
jednou za týden; ostatní dny stačí, otře-li
se hadříkem. Cylindr je nevhodným,
pak-li nesedí pevně a u lamp s kulatým
hořákem, je-li stažen výše než 2 cm.
nad krajem hořáků. Stahovati knotu
dolů, aby se petroleje ušetřilo, je špatná
špekulace. Co se knotu týče, doporučuje
se obnovovati ho každé tři měsíce, pro
tože za tu dobu nassaje do sebe z petro
leje tolik nečistoty, že pak petrolej
nessaje nebo aspoň špatně ho ssaje,
čímž se ovšem stává, že pak lampa
špatně svítí.
Plechové nádoby
podrží svůj lesk a zachovají se jako
nové, čistíme-li je silným roztokem so
dovým a pak vlněnou látkou je vyle
štíme. I terpentýn anebo křída’ dobře
se k čištění plechových nádob hodí;
pro předměty hrubší je třeba jen sody
a jemného písku.
Maso hovězí, at»y se brzo na %
měkko uvařilo,
mnohdy činí hospodyňkám starostí.
Když se vypěnilo při vaření a nejvíce
se vaří, dá se na libru masa asi půl
lžičky kávové dobré kořalky žitné do
polévky. Maso tím změkne a kořalka
při vaření se vypaří tak, že nezůstane
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po ní žádné stopy.
dáti více.

Ovšem nesmí se jí

K čištění stříbra
hodí se nejlépe salmiakový líh. Také
může se rozpustiti vinný kámen, ku
chyňská sůl a ledek v stejném množství
v destillované vodě, již pak necháme
svařiti a do ní, pokud se vaří, na několik
minut ponoříme stříbrné předměty, jež
mají býti vyčištěny, načež je v destillo
vané (nebo říčné) vodě opláchneme a
osušíme.
Kterak rozezná se víno pra

vé od uměle strojeného?
Večer nakape se 6—io kapek vína do

Aby brambory neklíóily ve
sklepě,
vynalezl francouzský prof. Schribaux
jednoduchý prostředek, kterýž obdržel
státní cenu francouzskou. Prostředek
ten zamezuje klíčení a pozůstává jedno
duše z toho, že se brambory ponoří na
10 hodin do vody, která obsahuje 1 a
půl procenta kyseliny sirkové. Vody
takto upravené dá se i vícekráte k účelu
tomuto užiti, i stačí hektolitr vody na
hektolitr bramborů. Chuť bramborů
touto přípravou nikterak netrpí.

Dobréjzrcadlo

při koupi velmi snadno se dá poznati.
sklenice, do níž pak naleje se studničné Je známo, že mnohé zrcadlo ukazuje
vody a přes noc nechá se to státi. Z jinak a že někdy ukazuje každé jinak.
rána okus na lačný žaludek tuto vodu: Kdo zrcadlo chce zkoušeti, nechť při
má-li nepříjemnou chuť vína, jež z loží blízko k němu čistý šátek. Je-li
oněch několika kapek vzešla, bylo to obraz tak bílý jako šátek sám, je sklo
víno pravé. Po strojeném víně voda čisté; ale zhusta se nalezne, že obraz
nikdy zvláštní této příchuti nenabude. šátku je zelenavý, červený, žlutavý a
podobně zbarvený. Taková zrcadla ne
Mosazný svícen
jsou
dobra. — Ve skelných hutích se
není radno, pak-li je svíčkou pokapaný,
zrcadla
podobně také zkouší, jenom že
škrabati, aby se vyčistil, neboť tím trpí
politura svícnu. Nejlépe je postaviti šátek se tu klade za sklo, nikoli před ně.
svícen na horká itamna a nechati zbytky
Ocet z medu.
svíce stéci nebo v hodně horké vodě je
Zkysalý med dá se dobře užiti k pří
umýti, načež je třeba hned ho vyčistiti. pravě octa. Kvart medu se smíchá
Zalévání Květin v hrncích s 8—10 kvarty teplé vody; na to se
teplou vodou se velmi doporučuje. V přidá asi na 10 kvartů této tekutiny
zimě by ani jiné vody nemělo býti uží kvart dobrého silného octa a nádoba se
váno. Ale i v letě je teplá voda pro směsí tou postaví se pak na vlažné
zdar květnic dobrým prostředkem. Voda místo, přikryje se dřevěnou nebo papí
může býti až do 90 st. F. zahřáta. Ne rovou puklicí a nechá se kvasiti. Čím
mocné a napolo svadlé květiny mohou silnější byl ocet, který byl přidán, tím
se často zaléváním teplou vodou ’opět dříve bude ze vší tekutiny ocet, a čím
silnější byla medová voda, tím lepší
vzkřísiti.
bude ocet.
Cibulová šťáva — klihein.
Často se stává, že má se na kovové
Krvavé skvrny
předměty přilepiti lístek papíru. Užívá z prádla odstraní se tímto způsobem:
se k tomu klihu, dextrinu nebo jiných Pšeničný škrob se rozmočí s trochou
lepidel. Tu pak často shledáváme, že studené vody a kaše ta nanese se na
lístky se odlepují a nedrží. Nejlépe se skvrny a nechá se na nich uschnouti.
hodí k takovému přilepování papíru na Pak se s dnjheé^strany látka vyklepe pr
kovy cibulová šťáva. Předmět kovový stem, čímž škrob se odstraní; čerstvé
se z prvu umyje vodou, v níž je rozpu skvrny pak hned zmizí, při starších
štěna obyčejná soda, načež se naň kápne skvrnách nutno pokus opakovati. Vý
šťáva z cibule i přitiskne se pak papír hoda spočívá hlavně v tom, že se při
na to místo. Když šťáva uschla, není tom neuškodí ani barvě látky ani látce
možno papír rukou holou odlepiti a samé, což při ostatních prostředcích
vždy nebývá,
také sám se neodlepí.
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Jak. zbavíme se myší.
Z hrubé mouky, vody a utlučeného
skla upraví se těsto a na řepkovém oleji
upeče se z něho koláč. Kousky tohoto
koláče se poházejí v místech, kde myši
a krysy se zdržují. — Jednoduchý a
levný prostředek k zapuzení myší je
balšám, jehož vůni myši nesnesou.
Není-li po ruce této byliny, muže se
nakapati do děr, kde myši se zdržují,
větrových kapek nebo větrového oleje.
Aby inkoust neplesnlvěl,
což zhusta se stává, lze zabrániti kapkou
kreozotu, jejž do inkoustu nakápneme.
— Arabská guma uchrání se plísně,
kápne-li se do ní trochu líhu.

Kožené věci
(boty, řemení a pod.) lze nejlépe v
dobrém stavu udržeti, namažeme-li je
občas koňským sádlem. Praskání obuvi
se tím najisto zamezí. Čisté sádlo ve
přové se k tomu rovněž dobře hodí.
Oleje však nemělo by se k natírání
užívati, protože činí, když byl zaschnul,
obuv nepřístupnou vzduchu a pak se
nohy potí.

Nože a světlo sluneční
1 měsíčné.
Všechny nástroje řezací, nože, dláta,
kosy a pod. nabudou modré barvy, působí-li delší dobu na ně paprsky slu
neční. Při tom však ostrost nástrojů
trpí a ocel měkne. Má se tudíž kupující
chrániti, aby takové modré nástroje
nekupoval. Obyčejně se pak připisuje
špatná jakost’ těchto nástrojů špatnému
materiálu; ale není tomu tak, špatnost
zavinily paprsky slunečního nebo i mě
síčního světla. Následkem toho veškeré
nástroje ve výkladním okně dlouho dlící
stávají se špatnými.
Mastné a jiné skvrny na pl
stěných l<lOt>OUCÍCll
odstraní se takto: Pět lžic salmiakového
lihu smísí se se stejným množstvím
obyčejného lihu a k tomu se přidá půl
druhé lžíce soli kuchyňské. Směs tato
se důkladně protřese v lahvičce, aby
sůl se úplně rozpustila. Směsí tou natrou
se pak pomocí vlněného klůcku skvrny,
které vznikly potem, mastnotou a pra
chem a natírají se tak dlouho, až je
klobouk čistý, načež se plátnem osuší,

Alby se oknanepotlla a v zimě
nezamŕzala,
užívá se v Anglii zejmena na sklech
výkladních skříní prostředku velmi jed
noduchého. Tabule skel těchto se totiž
natřou lehounce smíšeninou z vody a
glycerinu po obou stranách, zevně z i
uvnitř.
O Iru.v učiní se vodě nepro
stupnou a trvalej ší,
natře-li se olejem ricinovým; tento pro
středek je ze všech nejlacinější. Stačí
natírati obuv dvakrát za měsíc. Póry
kůže se olejem vyplní a tím kůže změkne
a stane se ohebnou. Podrážky nové
nechť natírají se tak dlouho teplým
olejem lněným, pokud se olej do nich
vsakuje: na to se nechají podrážky dobře
vyschnouti. Tím velice se na obuvi
ušetří, neboť podšev takto upravený
jednou tak dlouho vydrží než obyčejná
podrážka.
Okna a zrcadla
vyčistí se nejlépe, přidá-li se k míse
vody, v které je chceme umývati, ká
vová lžička salmiakového líhu.
Skvrny z Jjílélio atlasu
vyčistit!.
Čistá, bílá vata namočí se do zahřá
tého lihu a poskvrněné místo se jí tře.
Skvrna ku podivu rychle zmizí. Plesové
světlé střevíčky lze tímto způsobem vyčistiti, že jsou pak jako nové.
Jahody na podzim
mnohému pro svou vzácnost v tu dobu
by chutnaly. A lehce dají se vypěstovati, aby na podzim dozrály. Listí,
výběžky, větvičky nechají se z jara vyrůsti, až keřík rozkvete; pak se listí,
květy i větvičky seříznou několik palců
nad zemí, záhon se hojně zalévá a jako
ostatní jahody se ošetřuje. Za 6 — 7
neděl vzrostou nové jahody zase tak,
jako byly před operací; pak ale zůstanou
plny květu a ovoce až do zimy, než na
stanou mrazy. Zejmena zahradníkům
se způsob tento odporučuje, neboť na
podzim se jahody vždy dobře zpeněží.
Vliv slunečnic na med.
Anglické časopisy zahradnické přiná
šejí tuto zprávu od svého spolupracov 
níka: „Když jsem choval včely, zasadil

jsem v zahradě několik slunečiíic. Med
pak nabyl toho roku temné barvy. Druhý
rok, abych zjevu tomuto přišel na stopu, '
nasázel jsem slunečnic celý záhon. Med
toho roku byl černý a nebyl tudíž na
prodej. * Třetí rok jsem slunečnice od
stranil, ale na blízku úlu zůstala obrovská
ruská slunečnice; následek toho byl, že
toho roku měly včelky opětně med
černý.” — Je dle toho tedy radno nesázeti slunečnice poblíže úlů, protože tím
se med zbarví a do obchodu se nehodí.
INejnovější spůsob nakládání
okurek.
Kyselá okurka jest dobrým příkrmem
k masu hovězímu a jiným jídlům, je li
mírně kyselé, nepříliš ostré a nepříliš
peprné a palčivé chuti, avšak při tom
též pikantní, spíše tvrdší nežli těsťovitě
měkká aneb dokonce snad již úplně
rozbředlá. Docíliti takovéto jakosti
okurky nelze vždy tak snadno; velmi
mnoho záleží na vhodném výběru oku
rek a vhodném spôsobu nakládání. Jaké
okurky vybrati nutno, ví zajisté každá
z našich českých pečlivých hospodyní;
o spůsobu naložení okurek stůjž zde
následující rada: Okurky buďtež naklá
dány do vysokých hliněných (kamených)
nádob, nikdy do dřevěných belíků. Pře
brané okurky nutno omýti ve studené
vodě a když uschly, prosolí se a nechají
pak po 12 hodin státi. Vodu, která se
potom na okurkách objeví, slejeme a
počneme s nakládáním. Klademe je do
hluboké nádoby ve vrstvách, přidávajíce
koření: černého pepře, nového koření,
kopr, něco málo papriky, mladé listí
vinné a višňové. Když nádoba jest na
plněna, polejeme okurky vřelým a sla
ným vinným octem nejlepší jakosti,
přikryjeme a zatížíme čistým kamenem.
Po třech týdnech slejeme kvasící teku
tinu, okurky vysypeme na sýto a omejeme studenou vodou a opět dáme do
čisté nádoby a vlejeme na ně vinný ocet
teplý a slaný, k němuž — mají-li míti
okurky ostřejší chutě, přidáme něco
papriky a několik zrn hřebíčků, přikry
jeme a zatížíme. Nádoby sluší uschovati
v místnosti chladné, nejlépe ve sklepě.
Po io dnech lze okurky takto naložené
dávati na stůl jako výborný příkrm.

Tajemné písmo.
Docházejí nás četné dotazy, kterak
inkoust na tajné písmo se zhotovuje,
aby písmo s papíru zmizelo a později
uměle opět bylo lze je čisti. Inkoust
takový bývá mnohdy dosti důležitým,
chceme-li někomu sděliti něco tajného,
aniž by to nepovolaní četli jako na př.
na korespondenčních lístcích. Velmi
jednoduchým jest tento prostředek: vy
tlačí se skrze čistý šátek šťáva z bílé
cibule. Šťáva tato je docela čistá. Píšeme-li jí na papíře, zmizí písmo úplně,
když uschlo a nezbude po něm ani
stopy. Dáme li však papír takto po
psaný na teplá kamna, objeví se ihned
písmo černé. Rovněž mléko se dobře
k takovémuto pí mu hodí. Písmo toto
pak.již nezmizí.
O stravitelnosti vajec

Je známo, že vejce na tvrdo uvařené
těžko se ztravuje, kdežto na měkko
dříve a snadněji. Ale není známo, že
ten, kdo vejce na měkko uvařená vypíjí,
bez chleba rozkousaného polyká, těžko
je ztravuje, poněvadž v žaludku vajíčko
ztvrdne v chuchvalec a těžce se pak
v látky výživné rozděluje. I na měkko
uvařená vajíčka je radno jisti vždy s
chlebem a dobře ho při tom rozkousati.
Nejhůře však ztravuje se vejce syrové,
jež často někdo pije, nebo na př. rozmí
chané v pivu a pod. Žaludek se pak
velmi namáhá a odtud přichází člověk
do potu. Tím však se spíše tělu uškodí
než prospěje; neměl by tudíž nikdo
vajec v pivě piti, kdo chce si tím přivoditi pocení.
Zkoušení plátna.
Pravost plátna z příze tkaného lze
poznati dobře hlavně pomocí zvětšova
cího ^kla (mikroskopu). Ale v dománosti
snadno rozezná se pravé plátno také
tím, když kápneme na plátno kapku
olivového oleje a rozetřeme ji. Příze
stane se průsvitavou jako mastný papír,
kdežto tkanivo bavlněné, je-li jaké při
míšené, zůstane čistě bílé. Nebo roz
pustí se košenila v lihu a kápne se pak
na plátno: příze dostane barvu fialovou,
bavlna světle růžovou. Tímto způsobem
velmi snadno i laik tkanivo rozezná.
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JečLnodixcliý způsob, jakým
lze si zjednali světlo Bez
sirek.
a beze všeho nebezpečí ohně. Jakkoli
způsob tento jest neobyčejně jedno
duchý, jest nicméně v širších kruzích
obecenstva naprosto neznámý, ačkoli
pro svoji nepopiratelně velikou cenu
zasluhuje co největšího rozšíření. Do
podlouhlé láhvičky z čistého skla dá se
kousek fosforu, zvící hrachového zrna,
na nějž nalije se asi do třetiny láhvičky
čistého, až k bodu varu zahřátého oli
vového oleje, načež se láhvička uzavře
zátkou. Chceme-li si opatřiti světlo,
vytáhne se zátka, nechá se do vnitř
vniknouti vzduch, načež se láhvička
opět ucpe. Prázdný prostor její počne
pak vydávati velmi jasné světlo. Jestliže
světlo toto slábne, lze je zvětšiti tím
způsobem, že láhvičku opět otevřeme
a vpustíme čerstvý vzduch. Je-li po
časí velmi studené, jest často nutno
láhvičku v ruce zahřátí, čímž olej v ní
obsažený stane se tekutějším. Jedna
taková láhvička vystačí prý na celou
zimu. Téměř zázračný tento prostředek
lze přechovávati v kapse. Prostředek
tento doporučoval by se zejména našim
hospodářům, kteří jsou často nuceni
vcházeti večer do místností, kdež ulo
ženy jsou látky snadno chytlavé, na př.
seno a sláma a kamž není radno vchá
zeti se světlem obyčejným.
Čistění dubového nábytku.
Když nábytek dubový je špinavý,
poprášený, skvrnitý, lze jej umýváním
horkým pivem očistiti, že vyhlíží pak
jako nový. Je-li však hladkosť stěn,
polituře podobná, již upotřebována,
uvaří se kousek vosku, asi jako vlašský
ořech veliký, a kus cukru dvakrát tak
velký v půllitru piva a tím pak natře se
pomocí měkkého štětce nábytek/Nátěr
nechá se úplně uschnouti, načež se
vlněnou látkou vyleští.
roti
*
•r
zajíkavému Kašli
doporoučí se následující prostředek: 2
až 3 quarty dobrého čerstvého mléka
nechá se na mírném ohni stále vařiti
tak, dlouho, až se konečně svaří na
*
hustou, žlutavou tekutinu. Ta nechá
se pak vystydnoůti a když ztvrdne,

roztluče se v hmoždíři na jemný prášek,
jehož dává se nemocnému každou ho
dinu kávová lžička. Nechce-li dítě požívati prášek tento suchý, navlhčí se
mu s trochou vody.

Nepropustné deštryíKy.
Aby deštníky nepromokaly, zejmena
z alpakové látky ušité, je dobře užiti
tohoto prostředku: Jeden díl paraffinu
se rozpustí v láhvi, v níž je 10—15 dílů
benzinu; deštník se otevře a pak rychle
se polévá roztokem tím a to spůsobem ’
spirálovým; počne se totiž u hůlky v
prostřed a kolem se polévá rychle vždy
šíř a šíř. Práce tato buď vždy konána
za dne, neboť při světle je spojena
s nebezpečím, ježto výpary benzinu
snadno chytají. Barva, jemnosť látky
i trvanlivost tím nikterak se neporuší,
za^to pak je deštník úplně nepromokavý.

Výtoěnýprostředek K zaho
jení spálenin
jest směs kollodia a glycerinu. Natřeme-li tím ránu, utvoří se ihned na ni
jemná kůžička, jež bolesť velice zmírní;
opakuje-li se pak natírání častěji (deset
krát nebo dvanáctkrát denně), zahojí se
spálenina v kratičké době.
Bronzování háčko váných a
pletených předmětů
(košíčků a pod.) děje se snadně tímto
způsobem: Předmět namočí se do říd
kého roztoku klihového a pak se napne
k usušení na formu ze dřeva, hlíny nebo
pod. Když uschnul, potře se kopálovým
lakem, na nějž nasype se bronzového
*
prášku
dle potřeby, aby na laku se
přilepil. Není radno, jako někde se děje,
dávati bronz do laku, a pak směsí zlatiti, neboť tím ztrácí se kovový lesk
bronze. — Háčkované práce stuhnou
také, když smočíme je v roztoku šelaku
v líhu; po té pozlatí se bronzí, jako prve
jsme udali.
Jednoduchý prostředek
proti „pilousům”.
■ Od hmyzu toho lze si na sýpkách
snadno pomoci, dáme li do hromady
obilí několik celých cibulí a stroužků
česneku. Tolikéž i máta peprná a ko
řeny puškvorce suchého pomohou od
hmyzu tohoto.
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Výpary v Itlrcioli ptačích
mnohdy nebývají příjemný lidem a ptá
kům pak i škodlivý. Dají se lehce
odstraniti tím, že posype se dno klece
sádrou, zejména v těch místech, kde
jsou misky s vodou k pití a ke koupání.
Na sádru pak nasype se vrstva říčního
písku. Prostředek tento osvědčil se
i v holubnících a v klecích pro drůbež;
ve velkém množství osvědčí se i tím —hlavně v hospodářství — že po odstra
nění ze směsi té je znamenité hnojivo.
proti průjmu telat.
Ve francouzském časopise „Journal
d’agriculture” odporučen jest zkušeným
hospodářem následovný osvědčený pro
středek proti průjmu telat: 5 lb. rýže
svaří se s hrstí kořenů jahodových ve
3—4 kvartů vody. Tekutinu takto na
bytou slejeme a vlažnou dáme telatům
z rána a večer vždy před krmením. Po
tomto prostředku přestane průjem již
druhého dne.
Starý recept pro liolLil>áve.
Staří holubáři zvykali holuby na krby
a holubníky následujícím prostředkem:
Z 1 části anýzu, tolikéž fenyklu a dymiánu a něco žlutého jílu uhnětli malé
kuličky, které dali holubům do krbů
a holubníků; mimo to vykrápěli hnízda
olejem levandulovým. Jest prý to nej
bezpečnější prostředek k udržení ho
lubů.
F*roti rheumatismu kloixbovému
odporoučí dr. Quesse ve Štutgartu lázně
tříslové, případně obkladky tříslové- Na
lázeň vezmou se as 4 lb. dubového třísla
a voda 100 F. teplá. Pacient zůstane
počátečně čtvrt, později půl hodiny v
lázni a osobám, jež nejsou lázním uvyklé,
dá se v první době studený obkladek na
hlavu. Po lázni omyje se tělo vlažnou
vodou a nutno delší dobu v pokoji zůstati a se před studeným vzduchem
chrániti. - ·
Výborná polévka houbová.
Půl kvartu čerstvých hříbků dobře
očisti, omyj, osuš-a velmi jemně usekej.
Na kuthan dej čtvrt lb. čerstvého másla

a půl lb. ustrouhané neb jemně usekané
cibule a vlož ty houby do toho. Nech
to asi 5—10 minut dusití a vlij na to pak
1 a půl až 2 kvarty dobré hovězí polévky.
Nyní si udělej ze lžíce mouky a potřeb
ného másla bílou jíšku, zapraž jí onu
polévku, prolij sýtkem a rozkloktej v ní
4 s kouskem másla rozetřené žloutky.
K polévce podej na kostky nakrájenou
sušenou žemličku.

Chutných a moučných
zemáků
docílíme, pak-li je po vykopání krátkou
dobu na vzdušném místě rozložíme, aby
se z nich zbytečná vodavypařiti a škrob
vyvinouti mohl (týž proces jako u do
zrávání- ovoce po česání); zvláště v
mokrém roce toho nezbytně třeba, kdy
půda po dešti špatně vysýchá. Mokré
zemáky nemají se nikdy do sklepů nakládati, neboť snáze hnilobě podléhají.

Cídění skvrn.
Zelené kvrny, které na bílém prádle
povstanou travou (když na př. hovíme
si v trávě), odstraní se snadno slabým
roztokem cinkové soli, jímž skvrny se
potrou a ihned ve vodě důkladně vy
perou. -Skvrny povstalé smůlou odstraní
se z látek terpentýnem (sílicí terpentýnovou, nikoli olejem!), s rukou lze je
olejem umýti.—Skvrny, povstalé kávou
nebo čokoládou, lze vyčistiti dobře za
čerstva studeným mlékem; starší skvrny
toho druhu namočí se do studených
mydlinek a usuší na bělidle. Skvrny
z ovocné šťávy na dřevě nebo na látce
odstraní se tím, že navlhčíme skvrny
tyto čistou vodou a sirku se sírou ne
cháme pod nimi hořeti, aby dým ze síry
skvrny ty vyčistil.—Skvrny petrolejové
odstraní se z látek tímto spůsobem:
Skvrna podloží se pijavým papírem a
pak navlhčí se benzinem a posype práš
kem magnesiovým, načež se i svrchu
přiloží pijavý papír a celek se něčím
obtěžká. — Skvrny, vzniklé barvami
olejovými (když se na příklad o něco
čerstvě natřeného barvou olejovou ne
vědomky otřeme), odstraní se vypráním
skvrny v silici terpentýnové.

·

Děti v lese.
Brožíkův obraz, jehož kopii tuto čtenářům
přinášíme, byl vystaven letos v Palais de l‘Industric na Polích Elisejskýcli v Paříži a před
stavuje veselou družinu dětí z lesa k domovu se

ubírající. Nasbíraly, kde co bylo, a nyní unave
ny hrou, hledáním a sbíráním, volným tempem
a ku podivu v pořádku vracejí se domů. Obraz,
ač prostý motivem, honosí se všemi přednostmi

Brožíkova štětce, stejně mistrného v zobrazová
ní velikých aktu historických jako klidných
výjevu genrovych. Lesní intericur malován
s vervou krajináře specialisty a ta drobotimi tak

je pravdivá v každém svém hnutí, tak přirozená
v celém svém seskupení, že účinkuje dojmem
naprosté životnosti. Hledíce na ni, bezděky
vzpomínáme na úvodní sonet ze Sládkovy nej-

iô:

krásnější sbírky „Na prahu ráje”, v němž líčen
s velikou plastikou a měkkým humorem vpád
dětí do lesa.
A. večerem až domů táhnou děti;
a hledíc na podrost, dí jedle bříze:

—
„Vždyť tušila jsem psotu v každé sněti!”
a bříza: „Sčinily tona pasece !”
A starý kos, jenž ve vsi ulít’ z klece,
dí k mláďatům: „Po těch je těžká sklíze !”

Na studijní cestě.
(Vyobrazení na str. 183.)

*

ím

Není příjemnější chvilky pro turistu, než když
po dlouhém pochodu v úpalu slunečním nalezne
milý útulek v čisté a přívětivé venkovské hos
půdce. A je-li příjemnost té chvilky zvýšena je
ště náležitým řízem chmelového nektaru a spanilostí Hebe, která jej přináší, olympický poži
tek je dokonalý.
Takový vrchol blaženosti kyne právě trojici
mladých turistů na veselém obraze Strakově,
a z rozpjatého náručí jednoho z nich i z úsměvu
obou jeho druhů lze souditi, že dobře předvídají

sladkost jeho slibného požitku a jsou odhodláni
vyčerpati až na dno.
„Na studijní cestě” nazval umělec svůj obraz
a tím napovídá, že trojčlenné kollegium náleží
do cechu adeptů vědy neb umění. Je-li v jeho
středu malíř, sázíme, že spanilá Hebe neujde je
ho mapě, je-li mezi nimi básník, jedno čtververší věnováno bude sladkosti jejích rtů a druhé
hořkosti chmeloviny.
Případný kontrast dojde jistě náležitého využitkování.

Zatahování o svatbě v okolí Dětvy na Slovensku.
'

(Vyobrazení na str. 186.)

Na českém, moravském i slováckém venkově
panuje prostonárodní svatební obyčej „zataho
vání”, jenž v tom.záleží, že svatebnímu průvodu,
vracejícímu se ž kostela, zatáhne se cesta, ať již
* lanem, pentlemi neb čímkoli a svatebčané mu
sejí si volný průcíiod vykoupit! nějakým dár
kem na penězích. V Cechách při zatahování blag|.
hopňají nevěstě a nabízejí zároveň skleničku
S rosolkou, presentovanou na talíři s barvínkovým anebo rozmarínovým věnečkem. Na Moraá n^-Skrvensku zatahování takové sluje zalikování a doch ází k němu bez výminky, odvádí-li
přespolní šobaj děvče do své dědiny. Většinou
ovšem ženské zalikují a to pentlemi a ženichu
jest nevěstu si vykoupiti.
Na obraze Věšínově chudí obyvatelé malé sa
moty, kolem níž svatební průvod za zpěvu, vý
skání práskání bičův a střelby jede, použili sta
rodávného zvyku a zalikovali. Náhodou nama
nuli se k tomu potulní muzikanti cigánští — a

ti ovšem ochotně použili vhodné příležitosti, aby
zahráli svatební píseň a nějaký groš ukořistili.
Však se o svatbě na groš nehledí a ochotná tetka
na saních nalévá muzikantům rosolky, kdežto
ženich furiantsky si prozpěvuje a šátkem do
taktu si mává.
Ze na krásném obraze využil velenadaný náš
umělec jako výborný kolorista všech předností,
jakých malebnost slovácké svatby poskytuje
malíři v míře nejhojnější, že se zřetelem k nále
žitému účinu této pestrosti seskupil postavy své
co nejýýhodněji a že každou figuru obmyslil
případnou charakteristikou, aniž by při tom pu
stil se zřetele nezbytnou míru účasti její na akci
hlavní, rozumí se u malíře talentu a významu
Včšínova samo sebou. Bez odporu patří „Zata
hování” k obrazům jeho do té doby nejlepším,
i jsme jisti, že získali jsme vděk čtenářův, se
známivše je s dílem českým tak venkoncem zda
řilým.

Tělocvičná Jed. Sokol Čechie v Chicagu.
.

[Vyobrazení na str. 198.]

Mezi nejčilejší sbory Sokolské v Ame dnes náleží p. Smržoví. Sbor při svém
rice Nadití můžeme Těl. Jed. Čechie založení čítal pouze 16 členů, kteří však
Chicagu. Sbor tento založen byl dne ale oddáni byli celým srdcem věci so
i. února 1879 v síni na Wade ulici, kte kolské. Prvními úřadníky byli: Starosta:
rážto síň náležela p. Jos. Bartuškovi a F. Tichý, náměstek Jos. Křišťán st., ná-

— 198 —
čelník Aug. Volenský, jednatel V. A.
Červený, účetník Jan Tichý, pokladník
Jos. Bartuška. Ve správní radě byli:
V. Hána, Jan Baloušek a K. Toušek.
Sbor ač slabý, počtem záhy počal vynikati svou činností a rychle razil si cestu
mezi obecenstvem severo-západní české
kolonie v Chicagu, kteráž od hlavního
středu Čechů chicagských nalézá se asi
hodinu cesty.
Ač mnozí prorokovali brzké zaniknu
tí Čechie a pochybovali o jakémsi úspěchu mladých So
kolů, tito tím úsilovněji pracovali
na poli národním.
Ochotně nabídli
služeb svých, kde
toho žádal pros
pěch národní věci.
Obecenstvo vidouc
to a přesvědčivši
se o nezištném pů
sobení Sokolů, je
vilo více důvěry
k nim a členstvo
počalo se množiti.
Největší však zá
vadou bylo, že sbor
neměl příhodného
místa ani ku cviče
ní, ani pro schůze
a pro zábavy, ba
stávalo se dosti ča
sto, že na jednom
místě se cvičilo, na
jiném místě odbý
vány schůze a opět
jinde odbývány zá
bavy. Že sborové
pokladně při takovém rozhárání nešlo k duhu, může sobě
každý pomysliti, neboť nájemné musilo
se platiti na tré. Nejhůře bylo se cviče
ním, neboť žádná síň nebyla zařízena
pro cvičení, takže některé výkony nemo
hly se ani prováděti. Členové mnohdy
dosti trpce ztěžovali si na tento stav;
vždyť i schůze musely se odbývati často
v sklepních místnostech. Čím více člen
stva přibývalo, tím byla tíseň trapnější.
Mnohdy muselo se s cvičením nadobro
ustátí, jestliže mohl majitel síně tuto

výhodněji pronajati a to stávalo se dosti
často. V pokladně se málo co zdrželo,
neb sbor ochotně přispíval na národní
účely nejen v místě, ale i na venek, kde
jen mohl, ač důchody sborové nebyly
valné. Členové museli sáhnouti mnohdy
hlouběji do kapsy. Když stávaly se po
měry s cvičírnou nesnesitelnými a sbo
rová existence byla tím již ohrožována,
počalo se o tom jednati, aby sbor pořídil
si dómov vlastní. Veškeří členové sou
hlasili, aby se něco podniklo a tak dne
20. listop. r. 1886
byl zvolen tříčlen
ný výbor: Janeček,
Křenek a Beránek,
který 18. prosince
téhož roku vydal
provolání v ohledu
stavění síně sboro
vé. Provolání ono
našlo ohlasu nejen
mezi sokolstvem,
ale i mezi obecen
stvem, kterému již
byly známy obtíže,
s nimiž musí Soko
lové Čechie zápašiti. Výbor pak zakoupil staveniště
číslo 32 a 34 Emma
ulice, v měsíci lis
topadu 1890. Radost sboru bylg. povšéchná. ^Jsneše-·,,
no, aby byla odbý
vána-věcná výsta- '
va a sice' dne 28,
29., 30. a 31. ledna
a 1. února, r. 1891,
k níž obdrželo se
*
četných darů, takže čistý výnos obnášel
pěknou částku $2.204.61. Volení pak
důvěrníci, již byli pověření plnou mocí
jednati za sbor v otázce stavební. Tito
vydali 2000 dluhopisů po 5 dollarech.
Všichni členové horlivě upisovali a hned
spláceli částky dle možnosti na vydané
dluhopisy. V srpnu 1801 výbor jpředlolil
první plány, avšak až io..-«^®;pr^ty
byly plány člena Čechie, archljrekta Peniastka. Usnešet^s a přijato sborěm, by
se síň stavěla, roku následujícího áhtak
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5- června 1892 položen základní kámen
spůsobem slavnostním. Slavnosti té
súčastnili se nejen všechny sbory sokol
ské, ale i četné jiné spolky, jak mužské,
tak i dámské.
Připojené vyobrazení na předešlé
stránce přesvědčí každého, že Sokol
Čechie postavil si síň krásnou, vyhovu
jící všem jeho potřebám v plné míře.
Budova tato jest chloubou čtvrti, v níž
se nalézá, neb jest vkusněji zařízena než
kterákoliv jiná síň v této části města.
Budova ta má v předu tři patra a polosklepení. Střed jest zdoben věžovitou
kopulí.
Polosklepení používáno jest z části
za skladiště jednatele, p. Fr. Ohmatala,
jednoho z nejstarších členů sboru. Jest
tam též holírna, koupelny pro Sokoly
a rrpstnost k topení, neb celá budova
jest vytápěna parou. V prvním patře je
krásně zařízený hostinec jednatelův,
v středu vchod hlavní a po druhé stra
ně jest krásná místnost pro školu neděl
ní. Místnost tato jest rozměru 27x17 st.
Výška pak měří 12 stop a 10 palců.
Průčelí tvoří jediné veliké okno, takže
jest světlo jako na ulici. Za místností
školní a hostinskou jest cvičírna 52 stop
dlouhá, 48 stop široká a 22 stop vyso
ká, do níž vniká světlo šesti okny jež
jsou po 10 stopách vysoké. Celá prosto
ra jest volná, bez sloupoví. Roury k vy
tápění js^u vedeny po Stěnách ve výši
asi dešíťi stop, aby nemohl se nikdo
spálitn Cvičírna jest hojně zásobena tělocvičnýni ilářadím. Do tělocvičny samé
jnají přístup jen činní členové. Pro hos
ty zřízena jest na jedné straně galerie,
na niž vede zvláštní vchod. K tělocvič
ně přiléhá koupelna a šatna pro cvičící
se Sokoly. Každý člen má od své šatní
skříně svůj klíč, takže členové nemusí
tělocvičný oblek sebou vláčeti a pořá
dek tím stává se sám sebou. V tomto
patře jest síň pro menší zábavy v roz
měru 48x23 stop, jíž používáno bude též
co jídelny při velkých zábavách, odbý
váních v hlavní dvoraně, s níž jest spojeflBžržví^štními schody.

Druhé patro zaujímá hlavní dvoranu
s jevištěm. Tvíístnost tato jest velmi
vkusně zařízená. Jest 68 stop dlouhá a
48 stop široká s obloukovitým železným
stropem. V středu má 30 stop výšky a
světlo padá světlíkem, který jest 30 stop
dlouhý a 16 stop široký. Ventilace dvo
rany jest výborná. Jeviště jest 48x23 st.
s potřebnými pohodlnými šatnami. Opo
na jest zdvihaná rovně do výše, bez na
táčení na válec. Nad oponou v středu
jest podobizna Washingtonova, na stra
nách pak podoby Fuegnera a Tyrše. Na
zadní straně dvorany jest po celé šířce
široká galerie. V předu dvorany přiléhá
šatna, za ní nálevna, takže z této není
rušen klid při divadle. Po pravé straně
jest toaletní místnost pro dámy a po le
vé straně pro pány. Všechno je velmi
pěkně upraveno, všude dosti světlo a
vzdušno. Schodiště do hlavní dvorany
jest mírně stoupající.·
V třetím patře jest sin zasedací pro·
schůze, velikosti 33 a půl při 26 stopách
s předsíní. Vedle této místnosti nalézá
se byt jednatelův.
Tímto naznačeno jest zařízení celého'
domova Sokolů, jehož slavnostní otevře
ní dělo se dne 9. října 1892 důstojným
spůsobem za velikého účastenství Češstva chicagského.
Sokol Čechie čítá nyní no členů hor
livých to pracovníků národních.
Obecenstvo zachová jistě i na dále
přízeň svou sboru tak horlivému, jako
provázelo Sokolíky Čechie za posled
ních 14 roků. Staybu provedli k plné
spokojenosti čeští stavitelé, pp. Strnad
a Havel. Celý náklad na stavbu a po
zemky obnáší 30 tisíc doll.
Nynější úřadníci jsou: Starosta: Jos.
Křišťán ml., náčelník: Fr. Čech, jedna
tel: Petr Churan, účetník Fr. Kabofi, po
kladník: M. Pelikán, jednatel síně Fr.
Chrnatal. Zodpovědný neb správní vý
bor: Jos. Husák, Vác. Kudrle, Vác. Čer
vený, Jos. Křišťán st. a Ant. Potůček.
Šťastné budoucnosti Těl. Jed. Sokol
Čechie vřelé Na zdar !
A ugust Volenský.

• Arnošt Renan.
Ernest Renan narodil se v Tréguieru
v departementu Cotes du Nord 27.
února 1823. Počátečního vzdělání na
byl Renan v koleji ve svém rodišti,
kde tehdáž knězi vyučovali; jsa pak
určen k stavu duchovnímu, byl v 16.
roku k přímluvě svého rodáka Tréveauxa, titulárního kanovníka v chrámu
Matky Boží v Paříži, přijat do chlapec
kého semináře sv. Mikuláše v Paříži,
jehož představeným byl tehdáž abbé
Dupanloup, potomní biskup Orléanský.
Již tam, nedbaje zá
bav svých soudruhů,
obíral se Renan rád
přísnějšími studiemi
a při mnohých příle
žitostech osvědčil své
zvláštní nadání. Ro
ku 1842 přišel do ve
likého semináře ďlssy
na studia filosofická,
kde s velkou oblibou
čítaj spisy Jouffroyovy, jehož morální
filosofie, kloníc se
k směru Guizotovu
a jsouc se živly pro
testantskými pomí
chána, přímou proti
vou byla náboženské
mu blouznění Chateaubriandovu, který byl před tím Renanovým zamilovaným spisovatelem.
Aby všem pochybnostem, z tohoto
sporu v něm vznikajícím, ušel, oddal
se studiu řečí i platil potom v semináři
sv. Sulpice, kde měl odbyti studia the
ologická, za znamenitého orientalistu,
osvojiv si tam vedle důkladné známo
sti hebrejštiny též jazyk syrský a
chaldejský. Mezi tím obdržel tonsuru
a čtvero nižších svěcení; maje se však
konečně rozhodnouti, zdaž co kněz
může se službě církevní oddati čili nic,
zpozoroval, že víra náboženská značné

změny v něm utrpěla, ano že se stala
profí předmětem pochybování a kritic
kého bádání; proto umínil si také odřeknouti se stavu kněžského, kterýžto
úmysl na konci prázdnin roku 1845
svým představeným oznámil. Ti snažili
se od kroku toho jej odvrátiti, i po
slali ho za studijního prefekta na kolej
Stanislavskou. Renan však opustil ji za
několik dní, a živě se vyučováním
v jednom pensionátu a připravoval se
důkladnými studiemi na úřad profe
sorský.
R. 1847 poctěn
byl jeho ,, Mémoire
sur les langues sémi
tiques” od Franc. In
stitutu cenou Volneyovou, roku následu
jícího pak jiné jeho
pojednání,, Sur ľétude du grec dans l’Oc
cident aumoyen age”,
což patrně svědčí o
rozmanitosti a dů
kladnosti jeho vědo
mostí. Nutno však
připomenouti, že vše
cky ty rozmanité stu
die, kterými tehdáž
se obíral, jako theo
logie, filosofie, filolo
gie a historie, soustřeďovaly se v jedi
ném účeli, totiž v kritice náboženské,
jak o tom svědčí jeho Články v perio
dickém žurnálu „Laliberté de penser”,
namnoze velmi ostře křesťanství se
dotýkající. On považuje křesťanství
za dílo lidské a přirozené. Studium
řečí orientálních přivedlo Renana také'
k otázce, kterak vznikla mluva lidská
vůbec? Memoar, který o tom před
mětu v zmíněném již žurnálu podal,
obrátil naň pozornost i učenců něme
ckých; nerozřešil sice Renan záhadu tu
snad navždy nerozřešitelnou, ale vyložil
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vystupuje proti theologickému názoru
světovému, než v samém spisu posled
ně připomenutém. Mezi tím byl Re
nan r. 1856 zvolen za člena akademie
pro nápisy na místo zemř. Aug. Thierryho, a brzy potom od téže akademie .
členem komise pro literární historii
franc, jmenován. Důležitou událostí
pro další rozvoj a ustálení se jeho ná
zoru světového byla jeho cesta do Pa
lestiny; byv totiž roku 1860 od franc,
vlády vyzván, aby postavil se v čelo
vědecké komise, vyslané do Syrie ku
prozkoumání tamnějších fénických sta
rožitností, užil té příležitosti a zašel si
do Palestiny, by tam ohledal a z vlast
ního názoru poznal místa, která se ži
votem Ježíšovým tak úzce spojena
jsou. Navrátiv se z Palestiny, byl jme
nován prof. hebrejštiny na Collège de
France, na kteréž místo ho odporuco-'
valy nejen již zmíněné, nýbrž i další
jeho spisy, jako ,,De l’origine du language”*) (1857); ,,Le livre de Job, trad.
de l’hebreu, précédé d’une étude sur
ľageetle caractère du poeme”**
) (1859)
a ,,Le Contique des contiques, traduit
del’hebreu avec une étude sur le plan,
l’age et lé caractère du poeme
)
***
(1860). Nové toto postavení Renanovo
vzbudilo ale proti liëmu silný odpor
strany klerikální, která mu jeho svo
bodné úsudky a přísnou kritiku u vě
cech náboženských nikterak zapomenouti nemohla. Proto shromáždila se
četně na první přednášku 2. ún. 1862,
zamýšlejíc proti němu demonstrovati;
mnohem četnější však strana Renanových přívrženců a obdivovatelů, kteří
svými potlesky a nadšeným provolává
ním při vstoupení jeho do sálu stranu
protivnou zastínili. Po přednášce, s obou
stran často přetrhované, doprovázelo
veliké množství jeho .poslucháčstva a li
du venku čekajícího Renana za hluč
ného jásotu do jeho bytu. Vláda, tímto

podatky o tom s velikou důmyslností,
jakož i dokázal marnost a nepostačitelnost hypothesí, pomocí kterých až
posud o rozřešení té záhady se pokou
šeno.
Byv r. 1849 od akademie pro nápi
sy poslán do Itálie v záležitostech lite
rárních, přinesl si odtamtud materiály
k své historické práci o znamenitém
arabském filosofu Averroesu, kterou
r. 1852 vydal pod názvem „Averroěs
et ľAveroisine” (2 vyd. 1860). Zvlášt
ního povšimnutí zasluhuje předmluva
k tomuto spisu, v kteréž Renan za
charakteristickou známku XIX. století
označuje zavedení methody historické
na místo theologické ve všech bádá
ních k duchu lidskému se vztahují
cích. Po návratu svém z Itálie r. 1850
byl dosazen do národní bibliotéky a
sice v odboru pro rukopisy, kdež maje
dosti času k svým studiím, napsal, ,Histoire générale et systéme comparé
des langues sémitiques” (1855 a 1858),
kteroužto prací získal si rovněž tako
vé zásluhy o řeči semitické jako Bopp
o řeči indoevropské; ano, maje před
mět svých bádání mnohem menší roz
sáhlosti, pojal a provedl jej tím úplněji.
Kdežto totiž Bopp podal obraz gramatikálního systému předních jazyků indoevropských, měl Renan za vhodno
předeslati svému gramat. systému řečí
semitických jejich historii, totiž ukázati, kterak každý idiom se tvořil a
vyvíjel, dřív než ku své zralosti a ustá
lenosti dospěl. Další jeho spisy, , ,Études ďhistoire religieuse” (1856) a ,,Essais de morale et de critique” (1859),
které povstaly sebráním jeho článků,
dříve v ,,Revue des deux Mondes” a
v „Journal des débats” uveřejněných,
označují jeho zásady filosofické a jeho
poměr k theologii, jakož i objasňují je
ho stanoviště v nazírání na svět, z kte
rého potom znamenitý spis ,,Vie de
Jésus" svůj původ vzal; ano, což zvlášt
ního jest, že Renan v řečených ,,Étude’’ a „Éssais” rozhodněji a otevřeněji

L

*) O původu jazyků.
**) Kniha Jobova.
***) Píseň písní.
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zjůvem zästrašetia, zakázala již druhý lecké, přece i obecnému vzdělání íehkó
den na to jeho přednášky, čímž však srozumitelné. Představujeť život Ježí
srocování velikých davů lidstva před šův jako velké drama, počínající pů
kolejí, senátem a ministerstvem vyu vabnou idylou v Galilei a končící tra
čování, jakož i před bytem Renanovým gickým obrazem utrpení a smrti jeho
spôsobila, kterému konečně četným v Jerusalémě, na které však ni jeden
zatýkáním přítrž učiniti nucena se vi paprsek záře nadpřirozené nepadá.
děla. Renan užil potom prázdného ča Rozumí se, že takového pojímání živo
sů k urovnání a připravování do tisku ta a působení Ježíšova se stanoviska
svých listů v Palestině sepsaných, kte lidského a historického, čímž nutně
ré vyšly roku 1863 pod názvem ,,Život i křesťanství objevuje se pak býti
Ježíšův”. V tomto díle, které jméno pouze dílem lidským a přirozeným,
Renanovo ihned po celém vzdělaném vzbudilo proti Renanovi rozhořčení jak
světě rozneslo, vylíčen jest život Ježí katolického tak i protest, duchoven
šův se stanoviska historického, prosté stva, kteréž neopomenulo četnými spiho všech legend evangelických, a ve sy polemickými aneb lépe řečeno po
svém postupu a v jednotlivých svých tupnými proti jeho spisu brojiti, čímž
úkazech vysvětlován z povahy země a ovšem Renanovy údaje vyvrátiti se nenároda, kterému Ježíš náležel, jakož podařilo. Nejdůležitější odpověď na
i z tehdejšího stavu a z psychologické spis Renanův podal bývalý jeho učitel
ho rozvoje individuálního. Renan, vy Dupanloup, biskup Orléanský, který
sloviv se již před tím ve spisech nedrže se ,,Života Ježíšova” ani Rena
svých, že dějepisec Ježíšův má býti na samotného, zároveň dotýká se
rovněž tak nepředpojatý a kritický, i ostatních mladších myslitelů franc.,
jako dějepisec Budhy neb Mohameda, jako Dittréa a Tainea, podávaje výta
vidí také v Ježíšovi pouhou osobu hi hy z jejich spisů, ospravedlňuje jimi
storickou,
tudíž pouhého člověka, ztracení, které nad jeho atheistickým
ovšem člověka velikého, který však a materialistickým učením vyslovil.
nikterak nebyl prost rozmanitých sla Renan však nedbaje nižádných úto
bostí lidských. Divy pak, kterými Je ků, jal se pracovati na dějinách prv
žíš své božské poslání dotvrzoval, po ního křesťanství, až roku 1866 vydal co
kládá Renan buď za básnické vystro pokračování k ,,Životu Ježíšovu” další
jení aneb vykládá je z motivů psycho spis pod názvem ,,Apoštolově”, v kte
logických. Ze dílo to s tak znameni rém líčí počátky křesťanství od z mrt
tým úspěchem se potkalo, byvši ne vých vstání Kristova až do doby, kdy
jen ve Francii v četných a velikých misionáři přeplavivše se přes moře
vydáních rozprodáno, ale překládáno Středozemní počali pohanům hlásati
(do češtiny přeloženo v Praze 1864), evangelium. Co hlavní momenty vy
přičítati sluší jednak novověké vzděla tknuty jsou zde organisace církve Jenosti, vymanivší se již valně z dogmat rusalémské, mučenictví Štěpána, obrá
theologických, jednak a to hlavně veli cení Pavla a založení církve Antiochské.
Co třetí díl dějin prvního křesťan
kému spisovatelskému talentu Renanovu, který nevleče s sebou čtenáře ství vyšel ,,Svatý Pavel” a čtvrtý díl
pracnými a neschůdnými cestami bá ,,Anti Christ”. Poslední leta života
ní a kritiky, nýbrž vše to sám v so svého pracoval na rozsáhlém díle ,,Děbě spracovav, podává již hotové vý jiný národu židovského”, kteréž nalézá
sledky ve formě, ač půvabné a umě- se ještě v tisku.
Oprava: V básni Dva prapory na str. 32. je v 3. řádce se shora mylně vysázeno „tka”; má státi „tak”

a v třetí řádce od konce jest vysázeno „hdua” místo „duha”.
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Únava v údech, bolesti v kříži, bolení
hlavy, zádumčivost, krvácení z nosu, nervosnosť, bušení srdce, krkání, pálení žá
hy, kyselost1 v ústech, nadýmání atd. jsou
příznaky nestravitelnosti. Všemu tomu
předejiti se může aneb odstranit! lze uží
váním Dra Krompholze Žaludeční Hořké,
an užívání jív mírných dávkách podpo
ruje trávení, upravuje stolici a zamezuje
jsoucnost všech těchto trapných pocitů.
Dra. Krompholze Žaludeční hořká jest
výtažek účinných rostlinných látek přesně
dle originálního předpisu. Profesora Dra.
Krompholze připravovaná.
1 pintová láhev 75 centů.

Při příznacích žen
ských chorob, jako:

Pro veškeré nemoce plieni, modrému
kašli, chrapotu, chrlení krve, zánětu plic,
dušností a všem chronickým katarrhům,
průdušek, jest,, Radhoštská Tresť” lékem
nenahraditelným. Při souchotinách ulevuje kašli stavíc proces souchotinný, pro
dlužuje život. Cena láhve 50c. a větší 75c.
Zácpě, bolení hlavy, nestravitelnosti,
horké i studené zimnici, tekoucím a bola
vým očím, škrkavkám u dětí, zlaté žíle,
větrům, mdlobám, odpomohou snadno
Starobylé kapucínské kapky.

Kapucín

ské kapky účinkují též jako léčivý balsám
na rány všeho druhu hnisavé bradavice,
vředy, napuchliny atd.
Cena malé láhve 50c a velké $1.00

Proti zácpě, nestra
vitelnosti, nadýmání,
bolení hlavy, hučení
v uších a rheumatismu
s dobrým výsledkem
bráti se mohou C. K.
krveěistící pilulky.
Cena 1 krabičky 15 ct.
1 tucet krabiček $1.20.

Unavenosti bez patrné
příčiny, žlutých skvr
nách na obličeji, tma
vých kruzích kolem
očí, závrati, hlavy bo
lení, bolestech ve kříži,
časté nutkání ve spod• nich částech břicha, ča
stějším nucením na mo
čení, zácpa, bolení ve
střevách, otékání noh,
bolení v kloubech,
chřadnutí, mdlobách a
těžkomyslnosti, upo
třebte jako záchranný
lék Prof. dra. Brauna
Elíxir pro ženské cho
roby. Cena lahve $1.

Ukrutné bolesti rheum atické, otékání klou
bů a chronické bolesti
neuralgické, utiší a vy
hojí se jistě s K. Kvít
ka lékem a mazáním
proti rheumatismu
Cena obou $1.00.

Migréna, ono periodické se denně opa
kující bolení hlavy, zimnice a neuralgické
bolesti v hlavě, odstraní se užíváním
K. Kvítka prášku proti bolení hlavy.

Cena krabice 25 centů.

Dále na skladě chovám uznané staré
léky jako: Dra Kiesova životní Essenci,
Seehoffrův životní balsám, Davidovo Thé,
Pražskou domácí mast1, Hamburský flastr,
Benediktinku, Bilkovan železitý proti
chudokrevnosti atd.

Poradní hodiny v mé lékárně drží následující vynikající lékaři:

MUDr. Fr. Kejř, bývalý lékař všeobecné zemské nemocnice v Praze, odborník pro
ženské a vnitřní nemoce.—Profesor MUDr. L. Wedeles, bývalý lékař všeobecné nemocni
ce v Praze, odborník pro ranhojičství a choroby dětské. Profesor Pathalogie na Ch. H.
College. Dr. Habenicht. MDr. Stretz, Dr. Illinguvich, Dr. Propeck a Dr. Héller, dipl
zvěrolékař z univversity ve Vídni.
Dopisy od venkovských nemocných budou předloženy sboru lékařů v mé lékárně
a bezplatně se zodpoví.
Léky, jakož i provedení analyse, moče a potravin vyřídí se vbrzku a přesně.
S úctou.

KAREL KVÍTEK, lÉMk a lttllft,
599 Throop St., Chicago, III.

Léky mé má též na skladě pan Vaněk 885 záp. 19. ulice.

Vopička & pCubíp,
1©HICAGO, ILL.

OBSTARÁVAJÍ SPOLEHLIVĚ A SPRÁVNĚ

Vymáhání dádictví v Cechách, na Moravě, v Rakousku a Německu.
přeplav PRES

HAMBURG A BRÉMY.

Půjčování a ukládání peněz v každém obnosu.
ZASTUPUJEME pp. KAREŠ A STOTZKÝ V BRÉMÁCH.

Zásylky peněz do Evropy levněji než pošta.
Pojištění proti ohni i na
život. Obstaráváme prodeje a koupě majetků. Zkoumání abstraktů
a veškeré notářské práce vykonáváme správně a levně.

Číslo 207 západní 12. ulice,

^CHICAGO, ILL.

DOMY A LOTY V CHICAGU prodáváme na mírné splátky; proto
dříve než koupíte neb prodáte pozemkový majetek, poraďte se s námi.

Josef KWčHA,
VYRABITEL A VELKOOBCHODNÍK :::::::

MOULDINGS

do pokojů a na obraztj.
Vyrábí římsy ze všech druhu dře
va jakož i pozlacené, stříbrné
a bronzované.

Nejúplnější výběr vzorů na světě
K VYRÁBÍ ŘÍMSY
(MOC BDI NOS)

z n.ej<5.ražšioL·. d.reNr,
----- jakož i - - -

napodobeniny cllo přáni.

Majitel tohoto rozsáhlého závodu jest dokonalým odborníkem svého
závodu, neb od svých 15 rokli stáří zaměstnával se \ e všech odborech to
hoto průmyslu až založil závod vlastní, který jedním z největších od
Atlantu až po Pacific se stal. V sedmi patrové veliké budově pracuje přes
sto dělníků mimo personálu v kanceláři, tři cestující projíždí Spoj. Státy,
Canadu a Mexice.— zW ■cr/hAVc o teto tovéirně duvédí se i do starého světa.

Objednávky prijímaj
*
se pouze ve velkém. —*·
Veškeré dotazy neb objednávky adre saji se:

JOSEF KLIČKA,
114-1 IG So. Jefferson St., CHICAGO
*']
W

k

TRINEROVO HOŘKÉ VÍNO,
Jest nejlepši prostředek proti nezáživnosti, zácpě, slabosti, těžkomysinosti, jakož i všem
žaludečním. jaternim a břišnim neduhům. Jest připraveno z pravého červeného vina nej
lepši jakosti a z výtažků hořkých bylin k účelu tomu přírodním způsobem upravených.

Chvatně známi co zkušení lékaři pp. Dr. F. Formánek, W. Strzyzovski a J. Habenicht lučebně prozkoumali toto „Hořké víno” a uznali je nejen co výtečný
žaludeční a jaterni lék, nýbrž co nej lepší silitel krve pro osoby každého stáří.

*

*

Odporučiti

7. října 1891

J. Triner v místě:
Hořké víno”
které jste mně
zaslal, shledá
vám býti připra
veným z čistého
vína a dozná
vám, že jest to
výtečný žalu
deční lék.
V úctě

mohu všem, kte
ří trpí nezáživností a slabostí,
piti „Trinerovo
hořké víno” kte
ré když se po
nějaký čas pra
videlně užívá
dostane se dobré
trávení a chuť
k jídlu, anto
jsem je sám uží
val a užívám je
i dále stálému
udržení chuti k
jídlu, poněvadž
poznal jsem je
co lépe účinku
jící, nežjakýko
liv jiný lék a
proto je odporu
čuji. V úctě

F. Formánek, M.D.

8. října 1891

J. Triner v místě:
Užíval jsem
vaše „Hořké ví
no” v mé prakci
ve velikém po
čtu případů a
vždy s velmi do
brým v ý s 1 e dkem. V úctě

«

*

Frant. Prsti,
185 záp. 20. ulice,

Chicago, lil.

Dr. W. Strzyzovski.

*
Chicago, 5. října 1891

J.' Triner v místě:
Mě zaslané vaše „Horké víno” po dů
kladném prozkoumání, uznávám zajeden
z nejlepších léků proti všem žaludečním
ajaternim chorobám. V úctě
__

Dr. J. Habenicht.

Chicago, 5 června 1893.

Ctěný pane Triner!
Užívala jsem vašeho „Hořkého vína”
stále ráno i večer po malých douškách
skorém tři nedele, když se moje žaludeč
ní a jaterni clióroba tak dalece zlepšila,
že jsem mohla pracovati, při čemž mně
chutnalo dobře jisti. Nyní jsem již zdrá
va a odporučuji je všem, jenž podobnou
chorobou trpí.
Marie Vlková, 833 Allport ul. Chicago.

Všiclmi,
jenž trpí špatným zažíváním, zácpou, sla
bostí krve a jinými žaludečními neduhy,
nechť užijí „Trinerova hořkého vína” co
nejlepšího domácího léku.— Již dlouhou
dobu v před, onemocněl jsem na žaludek
nechutnalo mne zcela nic jisti a čím dále
tím více jsem slábl; více známých poradi
lo mně, bych užíval „Pravého hořkého
vína”, což jsem učinil a užíval jsem je
třikráte denně, vždycky před jídlem.
Hned po třetím užití chutnalo mně lepší
jisti a čím dále tím více cítil jsem se sil
nější a během 8. dní byl jsem zcela zdráv
a tudiž je všem odporučuji co nejvýbor
nější a nejlacinější lék.
Jan Široký, 4937 Wood ulice,
Chicago, 111.

K dostání v lékárnách a čelnějších hostincích a vůbec všude kde náš plakát ,,Trinerovo
Hořké” k spatření jest. Zadejte pouze tímto nápisem opatřenou láhev, an pouze toto
jest pravé a nejlepší vyráběné u vyrabitele Hořkého vína

JOS. TRINERA,

397-401 W. 18th St., Chicago, III.

»

4

Též mám na sklrfdě všeho druhu vína importovaná:

Česká Mělnická, Rýnská, Francouzská

Uherská a Francouzskou Brandy,
Taktéž všeho drtili ti velmi jemné likéry.

Objednávky vyřizují ve velkém i malém na dobírku do kteréhokoliv státu neb Territorie. Ceny nízké. Krajané, kteří zavítáte do Chicaga, neopomeňte navštiviti závod
můj a občerstvit! se sklenkou dobrého vína neb vínem hořkým dle přání.

Veškeré dopisy a objednávky posílejte pod adresou

JOSEF TRINER,
397-401W. 18th St„ Chicago, III..

Frank A. Kapsa, veřejný notář.

*

Výměna

Obchod
pozemkový.

Reirerq
městský majetek
a opáčně.

Prodej majetků, ob
chodů a všech cených
papírů jako jsou Bon
dy, Akcie a vše po
dobné.

Přeplav a želez
Výměna peněz a vy
máhání dědictví.

niční doprava.
JVIoje adresa zní:

ZFZEB.

ZEZ-^-ZPlS-A-,

675 Loomis St., CHICAGO, ILL

i

Kuřte » Vojanský · Tabák I
Jest tím nejlepším a nejčistším tabákem v trhu.
Uschovejte lístky, jež jsou k tabáku přiloženy a obdržíte tyto předměty:

Za 25 lístkO
Nůž, tobolku,
neb
pěknou dýmku.

*

Za 50 lístkO
Malé stojací
hodiny.

Za 100 lístku
Krásné kapesní
hodiny.

KUŘTE

Vojanský tahôk
a ony 1 stky oprávnující V á s
k některé z uda
ných odměn ode
vzdejte a sice
i red ukončením
svetové výstavy
jedinému vyrabiteli, jímž jest
níže podepsaný
Karel Smola.

Slovo ko kuřákům!
Vida, že čeští kuřáci přednost’ dávají tabáku silnějšímu, prostému všech jim
nepříjemných „úprav”, odhodlal jsem se vyrábiti takový.
Ač „Zižka” tabák setkal se s dosti velkou přízní tož doufám, že „Vojenský
tabák”, jenž jest čistý, nejlepší tabák kentucký a virginský, ještě větší obliby nalezne
a že čeští kuřáci zajisté vždy přednost' mu dají před cizími, často špatnými výrobky.
Na venek zasýlám nejméně 50 lb. (v liberních paklíkách). Rovněž mám hojný
sklad všech ostatních tabáků jak kuřlavýcb, tak žvýkavých a šňupavých, domácích
i importovaných. Velký výběr dýmek a všech potřeb kuřáckých, vše v cenách nejnižších. Prodávám pouze ve velkém se značnou srážkou.

OZZAS. SMOLA,
583 Centre Ave., roh 18. ul., CHICAGO, ILL.

pro pivovarnickou spoleé. zvanou.

West 6ide Brewing itómpanp
ochotně každému poslouží
v každý čas.

Kdo přál by si se mnou jednati,
nechť mně laskavě dopíše na
mojí adresu:

FR. SLEPIČKA, 283 W. 20th St.
CHICAGO, ILLINOIS.
i
j

Ústně mohu s každým mluviti veěer
po sedmé hodině v udaném ěisle.

Frant. Polívka,
612 již, Throoj ulice, roh 18. ni.
CHICAGO, ILL.

v čísle 406 západní 18. ulice,

Obchod v galanterním zboží, hračky,
papírnictví, cukrářství, školní knihy,
knihy obchodní, albumy, voiiavky a
jemná mýdla.

vedle Česko-Ang. Svob. Školy,

CHICAGO,

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

ILLINOIS.

Ctění krajané kteří zavítáte do Chicaga
neopomeňte navštiviti můj hostinec. Též
čisté postele a chutná česká strava vždy
k dostání vše v nejlepším způsobu za níz
ké ceny. Navštivte moji místnost a bu
dete bezpečně a řádně obslouženi jako
doma.

Pravé plzeňské se zde čepuje.

Pffl kllříkv1 dýmky, doutníkové násůvky,

*■ * ■■·"■;1 jemné doutníky všech druhů,
tabák kuřlavý i šňupavý. — Tisícero uži
tečných předmětů lze u mne nakoupiti.
Vyrábí všech druhů doutníky.
ľNej vhodně]ši dary k svátkům a no
vému roku pro velké i malé.

Na venkov též posíláme zboží zcela správně
dle přání.

VÁCLAV * ŠŤASTNÝ,
<l ■VEIjZSZOOBOZIOZDISrïZr. >

importovanými a domácími víny, lihovinami a likéry všeho druhu.
Skladiště a úřadovna nalézá se v čísle

599 CENTRE AVE.,

CHICAGO, ILL.

mezi 18. a 19.

Závod můj může vyříditi každou objednávku k úplné spokojenosti odkupníka. —
Páni obchodníci na venkově, kteří přijedou na výstavu do Chicaga, nechť navštíví můj

závod a přesvědčí se, že mohou u mne koupit! s lepší výhodou než kdekoliv jinde.

Mám na skladě všechny druhy vina i lihovin i
jakých si jen kdo přeje. Ceny dle jakosti, s
Adresujte jednoduše:

VáclaV Šťastrxý,
599 Centre Avenue, CHICAGO, ILL.

P. T. Českým obchodníkům a farmářům

odporučuje se jediný český velko

obchod v Americe

Wolf, Bečvář & Rose,
-- - komissionári a importéři, - -
13-15-17 Μ. Union St,

CHICAGO, ILL,

Kupujeme za hotové aneb přijímáme do komisse za
nejmírnějších podmínkk: Máslo, vejce, sýr, drůbež,
brambory, eibuli, ovoce, vlnu, zelí, fazole, hrách, med,
vosk a vůbec veškeré hospodářské výrobky a plodiny.

Importujeme a nabízíme v nejlevnější ceně: Mák, švestková, povidla, ětské sušené hříb
ky, kmín, jáhly, mandle, hrozinky, ořechy, šafrán, jalovec, cikorii fíkovou i obyčejnou.

Každé dotazy zodpoví se obratem. £=£
*·
Banka:

PRAIRIE STATE NATIONAL BANK,

CHICAGO, ILL.

Tomáš Havlátko

Chcete si chutne zakoufiti ?

má elegantně zařízený

Znamenité doutníky vyrábí
ve své dílně

HOSTINEC,
v o. 643 Throop ul.
roh Zion Plače.
CHICAGO,

ILLINOIS.

CHICAGO, - ILLINOIS.

Výborný ležák vžiy Čerstvý oi Cenu
Importovaná a domácí vína.

CHUTNÉ ČERSTVÉ ZÁKUSKY PO
CELÝ DEN.

Pěkně upravená místnost
pro kluby a rodinné zábavy

»

L

''ÝT

V čase výstavy zvláště postaráno bu
de pohodlí pánů hostů.

Mám vždy v zásobě všechny dru- *
hy doutníků jemných i levnějších
dle přání ct. zákazníků.
Používám vždy jen dobrého tabáku a
proto mohu každého uspokojití.

Objednávky na venek se rychle a
správně vyřizuji.

J

čeští staViteloxžé zděrxýcK domů

P________ A VELIKOSTÍ PŘESNÉ DLE PLÁNŮ.
KU VAD1JHK STAV15I V&JUUH 1JKUH.U

*

jjlúžeme poukázat! na velikou řadu staveb námi
provedených k úplné spokojenosti majetniku.

VÁCLAV Le BLAHNÍKt
»

Český lékárník,
Vyrabitel níže jmenovaných

výtečných a světoznámých léků
TRADE MARK

Blahníkův krvečistitel a silite ledvin
a jater. Tento lék léčí veškeré nemoce

pocházející z nečisté neb zkažené krve.
Též výtečný prostředek všech nemocí
ledvin a jater. Předčí všechny tak zvané
Sarsaparilly neb krvečistitele a jaterní
léky v trhu. — Cena láhve $1.00
Blahníkova žaludeční hořká. Osvědče
ný lék pro sílení žaludku a proti nezáživnosti. Léčí též veškeré neduhy žaludku,
spůsobenémalarií, zimnicí atd.—Láhev $1
Blahníkův balsáin pro plieni neduhy.

Tento jest dlouho hledaný lék proti kašli,
zápalu trubic, dýchavičnosti, zašlěmování, píchání na prsou, ošklivému vyhazo
vání, záškrtu a vůbec pro veškeré nemoce
plieni a prsní. — Cena lahve 50 ctů.
Blahníkův regulátor pro ženské ne
moce. Jest oblíbeným lékem pro zvláštní

ženské nemoce, jako pro zatajený neb
přílišný měsíční tok, obtíže při těhoten
ství a proti potracení, odstraňuje bělotok
a napravuje spadnutí matky a vůbec re
guluje při změně života. Pomáhá v kaž
dém případě. — Cena lahve $1.00.
Blahníkova Zlato-Bůžová Masť na oči.

Léčí veškerý zápal, zrno na oční klapce,
vodnaté oči (což vždy pochází ze slabo
sti), katar oční neb u dítek bolavé oči, po
vstalé z různých nemocí. Blahníkova Zlalo-Růžová Masť na oči jest neocenitelnou
v každém případu očních chorob. — Cena
krabičky 25 ctů.
Blahníkova magnetická náplasť (flastr)
jest jistý zevnější prostředek proti rheumatismu v zádech, stržení kříže, zápalu
svalů a kloubů, bolení a nastuzení na
prsou a nemoci ledvin. — Cena 25 ctů.
Blahníkův Ničitel kuřích ok. Jediný
to odstraňovatel tohoto lidského trapitele. Zároveň hojí veškeré otlačeniny na
nohou, tvrdé i měkké a hojí též bradavice
s dobrým výsledkem. Tento ničitel ku
řích ok poskytuje vždy rychloa pomoc
a proto by neměl scházet v žádné rodině.
— Cena krabičky 25 ctů.
Blahníkovy kapky proti bolení zubů.

Tento maličký lék se osvědčil v tisících
případech a vždy stojí k jisté a rychlé
pomoci a tudíž by jej měl každý zkusit.
Zastaví bolení zubů hned. — Cena lah
vičky 10 ctů.
Pp. překupníkům nabízím ku prodeji mé léky
s velkou provisí a tudíž prosím pp. překupníky
by sobě neobtěžovali mně dopsati pro zvláštní
cenník.
S úctou službovolný

Blahníkův lék proti choleře a průjmu.

Tento lék osvědčil se v každém pádu
a jest tudíž jeden z nejlepších pro chole
ru, průjem, choleru-morbus, koliku, kře
če, neuralgii, bolestem v žaludku a nej
lepší a nejspoleldivější lék pro letní ne
moce u dítek. — Cena lahvičky 25 ctů.
Blahníkův olej sv. Bernarda. Zahání
všechna píchání v těle, bolesti kříže,
stuhlá záda, otoky, pakostnici, suché lá
mání neb bolení v kloubech a kostech
a obzvláště výborný lék proti rheumatismu. — Cena lahve 50 ctů.
Blahníkovy oplatky proti holení hlavy
a neuralgii. Rychlý a bezpečný lék proti

nervosnímu bolení hlavy, neuralgii, unavenosli mozku, bezsennosti atd. — Cena
25 centů.
Blahníkův konejšivý syrup pro děti

(Soothing Syrup). Tento tak zv. ,,Soothing Syrup” jest prvním z nej lepších vý
robků pro nemluvňátka obzvláště při do
stávání zubů, horkosti, bezsennosti, na
dýmání břicha a všem bolestem střevním.
Jest to pravý konejšitel dětí. — Cena
25 centů.
Blahníkův Červokaz. Jest pravým niči
telem všeho druhu červů, škrkavek a tasemnic u dítek. Nikdy se ještě neminul
dobrým výsledkem. — Cena lahvičky
25 centů.
Blahníkovy jaterní pilulky. Znameni
tý prostředek proti zatvrdlosti, zácpě,
špatnému zažívání, ošklivosti, pocháze
jící od žaludku, žloutenici, závrativosti,
bolení hlavy, zlaté žíle a jiným jaterním
nemocem. — Cena 25 ctů.
Blahníkova masť proti svrabu a vyraženinám. Hojí rychle a bezpečně veške

ré druhy svrabu a vyraženiny společně
s Blahníkovým Krvečistitelem, který se
užívá vnitřně. Zkuste krabičku ! — Cena
krabičky 25 ctů.
Blahníkova hojivá masť na rány a bole
sti. Tato masť zázračně hojí staré ote

vřené rány (bolesti), noví bolest' neb ře
zy, odřeniny, popáleniny, vředy a vůbec
hojí všude, kde zevnější léčení třeba —
Cena krabičky 25 ctů.
Hořejl uvedené léky jsou k dostáni ve všech
českých lékárnách a obchodech s léky.

VÁC. L. BLAHNÍK, jfeský lékárník,
372 záp. 18. ul., CHICAGO, ILL

*SONS,
®GREENEBAUM
™
*
Sme»

*
peněz

EyrQpg, ZVláŠtě <ÍO ČeCll.

Činíme půjčky na pozemky a stavby v Chicagu.

Obstaráváme pečlivě veškeré bankovní záležitosti.
Úřadovna naše jest stále v číslech

116-118 LASALLE ST.,

CHICAGO, ILL.

Václav Kudrle, Frant. Chmatal,
jednatel nově postavené síně

známý svojí zdvořilostí po celém
Chicagu má pěkně upravený

Tělocvičné Jedn. Sokol Čechie,
drží v této síni velmi
pěkně upravený

v í. 663 Milwaukee Avenue,
CJIliOclgfO,

HOSTINEC

Illinois.

Jest to č. 32 a 34 EMMA UL.,
mezi Noble ul. a Ashland Ave.
blíže Milvvaukee Ave.

Zaručuje hostům výtečné nápoje,
čisté postele a chutná jídla.

CHICAGO,

Co bude chybět třebas na zdvořilo
sti, o to se vice zasmějete.

ILLINOIS.

Každý kdo zavítá do Chicaga bude
řádně obsloužen. — Pronajímá též síň
tuto pro zábavy všech druhů v cenách
přiměřených. Přijďte si prohlédnouti
tuto novou Sokolskou síň.

Kdo přijede do Chicaga, ať neopomene
navštívit známého sedláka

Václ. Kudrle.

PT A V Pa P\
I praktický stavitel g
Provádí veškeré stavby přesně dle plánů a rozpočtů. Za veškeré přijmuté práce se zaručuje, že budou provedeny k úplné spokojenosti.
Úřadovna moje nalézá se v čísle

©5^ -A-Slxland. Ave.

-

-

CHICAGO, ILL.

mezi Van Horn a 19. ul.

Svěřte mi stavbu Vaši a budete miti beze všech obtíží vše správně provedeno.

i

-

f
DLUŽNÍ ÚPISlj
PRODÁVÁ

PENÍZE

(MORTGAGES)

na mírné úroky

'!

na spolehlivé a (loj
hře vyplácející se|
majetky.
|

v částkách jakýchkoliv,
zvláště na

grantovní majetek.

Obstarává ■ pfepla

Zasílá peníze
Evropy levněji
pošta.

■ · přes ♦ ■

j

HAMBURG

Pojišťuje proti
ohni a na život.

BREMEN^
J

------------’ll----------- I

Prodává a kupuje majetky ve Vóeeh eáótech meóta
1

i

Téz má hojné lotů v mírných cenách na prodej.

i

Zvláštní pozornost věnuje zkoumání i hotovení Abstractu (knihovníci
záručních listin). Vykonává veškeré notářsko práce správně a levně.

3íe vtáué-tio fuit-OLí.

V každý čas Vás ochotne obslouží Váš ochotný

POBERJ h. PIJTE

í

FRANT. · ZAJÍČEK,
567-573 W. i8th St., CHICAGO.

FRANT. MANCL
má vkusně zařízenou

*
PLZEŇSKOU
PIVNICI
♦♦♦♦♦♦♦
------ -v čísle-------

845 ASHLAND AVE.,
roh Van Horn ul. půl bloku od sině
Plzeňského Sokola,

CHICAGO,

-

-

ILLINOIS.

Ctění hosté když navštíví Chicago,
nechť též laskavě navštíví tuto ho

Obchod bankovní a pozemkový.

stinskou místnost a mohou se nadíti,’

Prodává přeplavní lístky.
Pojišťuje proti o líni.
Peníze půjčuje na stavby a na pozemkový majetek
v Chicagu a podobné hypoteční jistoty má
stále na prodej.

že budou řádně obslouženi těmi nej-

Pěkné pozemky ve všech českých osadách
v Chicago má lacino na prodej,

lepš'nr nápoji.

*

Pravé jMstÉ vživ vyleželé se Cepuje.

i Deubler & Gash,
'

ŕ

drží všeobecně známou plzenskou
pivnici pod jménem

drží vkusne upravený

a, jíd-elxivL,
Jest to v stredu města naproti radnici.
Jest po všechny léta Cechy hojně
navštěvována.

narVhu Randolph a LaSalle ul.
čísla na Randolph ul 161,

v čísle 487 jižní Canal ulice,
mezi Bunker a 12. ulicí,
CHICAGO,

-

-

ILLINOIS.

na La Salle ul. 58, 60 a 62.

Cestující krajané

Znamenité Plzenské i jiná impor
tovaná piva vždy dobře
vylezelá se lepuji.

naleznou zde

vždy čistou postel a chutnou
českou stravu.
Pouliční káry ulice Canal, 12. a Jeffer

son jezdí blíže mého hostince.

