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ČESKO-AMERICKÁ SIN V MILWAUKEE, WIS.

K

RAJANÉ naši v městě Milwaukee mohou se konečně též pochlubiti pěkným, vzduš

ným a důstojným stánkem národním.
V posledních létech pociťována byla trapně nedostatečnost staré síně na Prairie
ul. a každý, kdo ku př. súčastnil se závodů sokolských r. 1891. které zde byly pořádány,
doznával, že sin ona jest pro větší slavnosti nezpůsobilou. Sokolové od sboru Věrní
Bratří, (nyní Těl. Jednota Sokol) byli prvními, kteří fedrovati počali myšlénku na posta
vení řádné síně, která by českou osadu v Milwaukee důstojně representovala. Sbor onen
však cítil, že jest příliš slabým na provedení díla toho a proto hledal spojení s jinými
národními spolky. Po mnohých vyjednáváních docíleno konečně spojení se těchto sborů:
Těl. Jednota Sokol, řád Wisconsin č. 17 Č. S. P. S. a řád Čechoslovan č. 78 Č. S. P. S.
Spojenými silami pak přikročeno k uplácení dluhu, který vázl na pozemku, zakoupeném
již dříve od německých turnerů, na rohu ulic, 2. a Vine, tedy uprostřed české osady.
Pozemek stál $9250.00. Různé zábavy, výlety a výstavy, jichž se vlastenci tamní
vždy hojně súčastnili, vynesly tolik, že r. 1893 byl pozemek doplacen a pomýšleno na
stavbu, k níž přikročeno r. 1895 a sice dle plánů českého architekta p. A. V. Vysko
čila. Peníze na stavbu celkem $20,000 vypůjčil si Patronát od Prvního Česko-Nár.
Výp. a Stavebního Spolku. Dílce, jichž jest celkem 100, rozebrali krajané mezi sebou
a nyní dluh splácejí. Jest tedy všechen majetek úplně v českých rukou. Sin i s pozem
kem má cenu as $35,000. Jest vzdušná, prostorná a vnitřní zařízení pěkné a praktické.
V přísklepí jest tělocvična a menší sin pro schůze, v přízemí pak dvě obchodní místno
sti. V jedné jest hostinec a obydlí pro jednatele síně, druhou pak Patronát pronajímá,
V prvním poschodí jest sin pro zábavy, ne příliš prostranná, však svým účelům zajisté
plně vyhovující. Jeviště jest dosti velké a vhodně upravené v druhém poschodí jest síň
lóžová, kde odbývají schůze téměř všechny vlastenecké spolky milwaucké.
lak stavba
z venku, tak i celé vnitřní zařízení zamlouvá se svým ladem a vkusem. Krujar.é naši
doufají, že sin tato stane se střediskem českého ruchu společenského a vzpružinou ku
další, svorné a účinlivé práci. Přejeme ze srdce, aby se naděje jejich plnou měrou
splnily!

Jaromír Krušina.
Obrázek ze života českých pionýrů v SAmerice.
NAKRESLIL HUGO CHOTEK.

Ve ■\7vrisoozisizivu
I.
VE STŘEDU BLAHA A ŠTĚSTÍ.

CHYLOVALO se k večeru. Zlaté paprsky zapadajícího slunka ozařovaly
daleký obzor a zapadaly do tajemných vod krásné zátoky Green Bay, tříští
ce se v tisícerých barvách o modrou hladinu. Na temeni vysokého pahorku,
s něhož skýtal se oku čarokrásný pohled na vůkolní stromů prostou krajinu na
západ a jih, stála mladá dívka, upřeně hleděla směrem k zapadajícímu slunku.
Byla to dívka ztepilé postavy, jasných zářících očí a pravidelného krásného obli
čeje. U nohou její ležel obrovský pes, plemene bernhardského, střeže každý po
hled i pohyb své velitelky a o několik kroků dále stál osedlaný kůn, vlastně malý
pony plemene texasského.
Vršek, na němž dívka stála, tvořil pouze stupen k vyššímu pohoří, které vy
stupovalo směrem severním a na míle se táhlo na západ, porostlé jsouc obrovský
mi stromy pralesa.
Po dlouhou chvíli kochala se dívka pohledem na krásný zjev přírodní, pak se
vzchopila a zvolala vesele:
“Well, Césare, myslím, že máme již čas, podívati se co dělá tatínek. Musíme
si přispíšiti, chceme li doprovázeti jej domů, neboť máme dobrých dvacet minut
rychlé jízdy před sebou, nežli dorazíme k místu, kde dnes kácejí se nejkrásnější
stromy v našem lese.”
Pes jakoby rozuměl, vyskočil, zaštěkal radostně a jal se tak prudce skákati
na svoji velitelku, že tato s tíží udržela se na nohou.
“Nu, nu, jen pomalu, ty divochu!” kárala jej dívka. “Takto neurazili bychom
míli ani za dvě hodiny. Vari s cesty a nech usednouti mne na mého Dicka.”
Odhánějíc obrovského psa od sebe, pokročila dívka ku koníku, v jehož sedlo
se právě chystala vyhoupnout!, když na severozápadním obzoru spatřila černý
bod rychle pohybující se k vršku. Bylo to na cestě z Green Bay do Wrightstownu a odtud do malé, nedávno teprvé založené osady českých a německých
pionýrů.
“Ach,” zvolala dívka stanouc. “Ten má na spěch!” Aby lépe viděla, zastí
nila si čelo rukou. “Je to jezdec a blíží se cvalem a patrně má namířeno k nám.
Kdo je to asi a co nám přináší?” César také již byl postřehl jezdce v údolí a
zavrčel zlostně.
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“Nech jen, nech,” tišila jej dívka, nespouštějíc s očí jezdce, který každou vte
řinu stával se znatelnějším. V napjatém očekávání uplynulo pět, pak deset minut
a postava jezdce stala se úplně znatelnou.
“Ach, to je Jaroslav!” zvolala dívka a líce její zaplály nachem. “Co ale přivá
dí jej sem dnes a v tuto dobu? Byl u nás včera a já čekala jej zase až v sobotu.,r
Jezdec mezitím dojel k patě vršku a zmírněným klusem postupoval vzhůru.
Dívka nečekala však jeho příchodu, nýbrž rychlým krokem spěchala mu vstříc a
setkala se s ním asi na polovici svahu.
“Aj, Miluše, ty zde?” zajásal. “To je velké štěstí pro mne!” A nečekaje ani
na odpověď chopil dívku ve svou náruč a pokryl růžová ústa její nesčíslnými po
libky. Miluše jen s namáháním vyprostila se z jeho objetí a uskočíc o krok zpět
pravila s líčeným hněvem: “Ty divochu! Ty nenasyto! Což nedostaneš rozum
nikdy? Myslím, že nakrad jsi si těch hubiček včera tolik, že vystačiti by ti měly
na celý týden.”
“Myslíš?” opáčil Jaroslav. “Já ale jsem náhledu opáčného a myslím, že by
mně neškodilo, kdybych dostal jich před snídaním sto, po snídaní dvě stě, před
obědem dvě stě a padesát, po obědě tři
sta a do večera ještě asi tisíc. To dodalo
by mi chuti k jídlu i k práci a já byl
bych nejšťastnějším člověkem ve světě.”
Dívka zasmála se hlasitě, hned ale
pravila vážně: “Myslím, že by tě to omr
zelo brzy a že bys za krátko stal se zrov
na tak chladným, jako jsi nyní prudkým.”
“Nikdy, Miluše má!” zvolal Jaroslav.
“Láska má k tobě je trvalá—je čistá a
vroucí. Tvoje bytosť je součástí mé by
tosti vlastní a bez tebe nebylo by pro
mne na světě žádného blaha a žádného
štěstí. Ty víš to velmi dobře a musíš to
pociťovati.”
“Zajisté, můj Jaroslave,” pravila měk
ce. “Jsem přesvědčena, že miluješ mne
s toutéž vroucností jako já miluji tebe a
proto právě jako ty i já toužím po oka
‘ Aj, Miluše, ty zde?” zvolal Jaroslav
mžiku, kdy zcela budem náležeti sobě.”
a dívku obejinul.
“A to bude již po příštích žních, tedy za pět měsíců!” zajásal Jaroslav, znovu
líbaje svoji snoubenku.
“Ano, již za pět měsíců,” snivě pravila Miluše, opětujíc polibek miláčka.
“Naši rodiče—tvoji i moji—těší se již také na naši svatbu a dobrá matička moje
schraňuje každé husí pérko, abych měla hodně teplé peřiny do malého našeho
hnízdečka. I sám ve všem tak vážený tatínek bére velikou účast na mé výbavě
a za časté ptá se—ovšem že žertem—jak daleko pokročili jsme se svým věčným
šitím šatů a prádla a— —” tu zarděla se jako pivoňka a skryla hlavinku na rame
ni Jaroslava.
“A”—tázal se, zpozorovav její rozpaky z podřeknutí se a uzardělý obličej
k sobě nazdvihal.
“A dále nic více, ty všetečko!” zvolala dívka vinouc se z jeho objetí, načež
dodala vážně: “Nyní ale pověz, proč přijel jsi dnes na místě až zítra, jak bylo
umluveno.”
“Pravda, na to bych byl zapoměl a každá minuta je přece tak vzácná.”
“Ty mne děsíš! Stalo se něco u vás?”
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“Nikoli, ale Vám hrozí velké nebezpečí.”
“Nám?”
“Ano. Ty víš, že potok, vlastně malá říčka, po níž plavíme vory do řeky Fox
a odtud až do Green Bay, kde překládány bývají na velké lodě, se někdy na jaře
rozvodní a že stane se z ní pak dravá řeka, která roztrhá a odnáší sebou vše, co
nachází se v jejím dosahu.”
“Ano‘ to vím a způsobeno nám povodní takou již mnohých škod. Avšak—
“Nech mne domluvit, Miluše má. Ty chceš namítati, že my jsme nebezpečí
tomu zrovna tak vysazeni, jako vy. Pravda. My ale letos máme málo vorů ho
tových a za měsíc teprvé chceme zasiati větší počet klád a prken do Green Bay a
tudiž nevěnovali jsme okolnosti té žádné pozornosti. Dnes odpoledne byli jsme
s otcem nahoře v lesích a tu k svému úžasu zpozorovali jsme, že sníh nápadně
rychle taje a že skrze rokle a po stráních valí se celé spousty vod do říčky. Ná
sledkem toho musí řeka do zítřka se rozvodniti. To mého otce zarazilo a věda,
že máte několik vorů připravených k plavbě, vyslal mne rychle, abych vás na to
upozornil. Můžeš se domysleti, že nedal jsem se dvakráte pobízeti. Je tatínek
doma?”
“Není. Je v lesích asi tři míle odtud a kácí stromy s mými bratry, Jaromí
rem, Kochanem a Ondřejem. Já právě byla na cestě k nim, když viděla jsem tě
přijížděti.”
“Nemeškejme tedy je vyhledati. Myslíš, že zastihneme je ještě? Soumrak—”"
“Ah, bah ! Ty víš, že slunko wisconsinské dá si na čas jak se svým východem
tak i západem a že soumrak zde trvá hodně dlouho. Naši nezanechají však dnes
práce dříve, nežli až se úplně setmí, protože chtějí s kácením stromů býti brzo
hotovi.”
„Rychle tedy na koně!” pobízel Jaroslav a jal se pomáhati Miluši, ač tato
pomoci nepotřebovala, neboť sama a lehce vyhoupla se v sedlo, prozrazujíc tak
jezdkyni velmi obratnou. Cesta do délky jedné míle—totiž až k okraji hustého
lesa—byla velmi ujetá a dobrá a postupujíc pouze lehkým svahem vzhůru posky
tovala jezdcům příležitost k rychlé jízdě. Odtud’ ale stávala se Čím dále tím neschůdnejší, užší a kamenitější, vedouc příkře k hřebenům vysokého horstva.
Snoubenci byli nuceni zmírniti spěch svých koní a tak mohli opět rozmlouvati.
“Divím se tomu,” pravil Jaroslav, “že otec tvůj sám koná práci tak těžkou a
nebezpečnou. Proč nepošle tam Davida s několika čeledíny?”
“David musí křesat mlýnské kameny. Vyzná se v tom nejlépe, neboť je to
jeho řemeslo. Také ostatní zaměstnáni jsou ve svém oboru a jelikož tatínek ne
chtěl s porážením obrovských těch stromů, pro něž má právě nyní zvláštní potře
bu, odkládati, pustil se s bratry sám do práce. Ostatně neděje se tak často a on
práci tu považuje spíše za zábavů, nežli za práci skutečnou — co exercise, jak
Amerikán říká.”
“Pravda. Otec- tvůj i bratří jsou jako ze žuly a neúnavní v práci. Jsou to
zdární potomci těch starých českých zemanů, jichž nejlepší vlastnosti byly: po
ctivost, přičinlivost a spořivost.”
“Však i tvůj rod nezůstal v ohledu tom nikdy za naším. Tvůj otec, Vojtěch
Lisy, i tvůj děd jsou z toho samého dřeva, co můj otec, můj děd a bezpočetní jeho
předkové až do Kochana Vršovce,” odvětila dívka s hrdostí. “Žel jen, že s těmito
dobrými vlastnostmi zdědili i také jejich prchlivost, tvrdošíjnost a nepřístupnost.”
“Aj, Miluše má,” zvolal mladík, jehož velice mile dotkla se chvála dívčina
o jeho rodu, “snad nechtěla bys, aby mužové z rodu Jaromíra Krušiny byli třtiny
větrem se klátící, bezmyšlenkovití kývalové, nebo jak se říká: “Kam vítr tam
plášť?”
Právě tyto vlastnosti tvoří část’ pevného jich charakteru a vycházejí
z určitého sebevědomí a z poznání svých vlastních sil. Pojem o cti a osobní sta
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tečnosti hluboko zapustil kořeny v jejich srdcích. Proto také rodiny naše již po
•celá pokolení stály sobě blízko a když otec tvůj odhodlal se k vystěhování do
Ameriky, nemohl otec můj jinak, nežli jej následovati. Bylo ti to snad nemilé?’'
“Jak můžeš se tak ptáti ty zlý, ošklivý Jaroslave!” kárala jej dívka. „Tak já
to ostatně nemyslela;” dodala postřehnuvši šibalský úsměv v jeho tváři. „Já vá
žím si všech dobrých vlastností našich mužů—jen ta jejich prudkost a svéhlavost
mne často leká. Vy jste tak z horka nakvašení a někdy tak popudliví a urputní,
že z vás jde hrůza!”
„I ze mne, Miluše má?” s úsměvem tázal se mladík, tisknuv koně svého
těsně k jejímu.
„Někdy i z tebe!” zvolala dívka ve smíchu. „Avšak, né, né, můj Jaroslave!
Tys povždy byl ke mně dobrým, povždy něžným a milování hodným.”
Na místo odpovědi nahnul se Jaroslav trochu a ovinuv dívku kolem krku,
přitáhl hlavinku její blíže k sobě a ohnivě zlíbal oči, tváře i ústa milky, která stej
ným mu splácela, blaženě se při tom usmívajíc.
Ze slastného toho opojení vyrušeni byli pojednou hlasitým štěkotem Césara,
jenž ohromnými kroky pádil ku předu; ze vzdálí pak zároveň zavzněly jasné zvu
ky sekery a ozvěna několika mužských hlasů.
“To jsou naši!” zvolala Miluše. “Jak nám ta cesta rychle uběhla. Spěš Ja
roslave, ať jsme jižu nich!”
Neujeli daleko, když skrze řadu obrovských velikánů lesních spatřili čtyři
muže, osekávající tlusté větve před chvílí teprvé poraženého stromu. Nejstarší
z nich, Jaromír Krušina stál tu opřen o svoji sekeru a dával pokyny svým synům,
tak aby práce šla rychleji ku předu a jeden nepřekážel druhému. Byl to statný
muž s prošedivělým již vousem a vážné až trochu přísné tváře. Mluvil odměřeně
a určitě a bylo zjevno, že činí tak po zralém uvážení. Synové jeho Jaromír, Ko
chan a Ondřej, ve stáří 24, 21 a 17 roků, byli rostlí jako jedle, tváří červených a
zdravých a vzezření velmi příjemného. Vykasané rukávy, těžké vlněné košile
obnažily osmáhlá rámě, jichž napnuté svalstvo prozrazovalo velkou sílu tělesní.
Nebylo divu také, neboť starý Krušina nenechal děti své zaháleti, ale pilně přidr
žoval je k práci jim a síle jejich přiměřené. “Práce tuží.tělo, sílí ducha a oslazuje
život,” říkával. “Práce činí zemi naší pro člověka rájem a bez ní bylo by tu pusto,
temno, trudno.” Hluboko v srdce svých dítek snažil se vštípiti heslo svých před
ků: “V práci a vědění, jest naše spasení.” “Vědění usnadňuje a zpříjemňuje prá
ci, \ poučoval své dítky, “probuzuje v nich lásku ku čtení a přemýšlení samostat
nému. Ve vědění spočívá síla ducha, moc vůle a zručnost ruky. Člověk nevědomý
byť přírodou sebe více nadán, zůstává vždy jen intelligentním zvířetem, prost
všeho vzletu duševního a toho vyššího rozumového rozhledu, jenž řídí jeho kroky
k šlechetným cílům.”—Takové a podobné byly jeho návody, jež dával dětem svým
při každé příležitosti, zejména pak za zimních večerů, kdy rodina usadila se kol
velkého dubového stolu ku čtení nebo rozmluvě.— — —
Příchod a hlasitý štěkot Césara upozornil pracující na příchod milenců. Starý
Krušina se obrátil a přes obličej přeletěl mu zákmit radosti.
“Aj, hle, moje děti přicházejí nám ku pomoci!” zvolal vesele. “Proč nepřišli
jste o hodinu dříve?”
“To byste teprvé nebyli hotovi,” zažertovala Miluše,” neboť my bychom vám
jen překáželi. Myslím však, že máte již té práce dosti pro dnešek a že je čas pomýŠleti na návrat k domovu. Hleď, tatínku, slunce již zašlo a počíná se rychle
stmívati.”
Mezitím mladí lidé seskočili s koní a dívka přistoupivši k otci, obejmula jej
srdečně, kdežto bratří její potřásali si ruce s Jaroslavem.
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“Máš pravdu,” pravil starý Krušina, hladě uzardělé líce svého miláčka. „Prá
ce ta nám neuteče. Já chtěl jen kmeny tyto připraviti k odeslání co nejdříve.
Víš, že následkem příliš slabé zimy zůstali jsme s prací tou trochu pozadu a firma
Thompson & Co. naléhavě píše o novou zásilku. Avšak je opravdu čas, abychom
pomýšleli na návrat. Maminka bude již také netrpělivá a bude míti strach, že jí
večeře vystydne. Odvalte kmen ten k těm druhým až k cestě,” obrátil se na své
syny, „a pak půjdem domů. David může zítra odvléci je až k řece, sestaviti nový
vor a doplaviti tento až k ústí Fox.”
“To bude asi sotva možné,” prohodil Jaroslav.
“Oho hochu—a proč ne?”
“Piotože říčka naše bude zítra dravcem, který vše potrhá a vezme s sebou.
Sníh v horách taje a celé spousty vod valí se úžlabinami. Já schválně přijel dnes
k vám, abych vás na to upozornil.”
“Přišel-li’s pouze pro to, mohl jsi cestu tu uspořit, milý Jaroslave. Nebo my
slíš, že starý Krušina má vlčí mlhu a nevidí, co se kolem něho děje? Jsem dosti
dlouho ve Wisconsinu, abych znal zdejší povětrnost a pozoroval jsem již včera,
hned jak jsi odešel, něco podobného. Proto hned časně z rána učinil jsem vše
chny přípravy k přivítání vodního toho draka. Mlýn i pila jsou v bezpečí a těch
pár vorů poslal jsem k ústí Fox hned z rána. A až k domu záplava nikdy nedosáhla.”
„Mínění mé bylo dobré,” pravil zklamaný Jaroslav.
“To vím, hochu, a děkuji ti také. Já ti ale za tu cestu platit nebudu, to sprav
si tuhle s mojí Miluší,” dodal žertovně.
“Nemějte starosti, tatínku,” taktéž žertovně odvětil mladík, „však já u ní ne
přijdu zkrátka. Bude muset platit i úroky a sice tisíc ze sta.”
Synové mezitím odvalili kmen k ostatním a přehodivše sekery na ramena,
následovali otce a párek snoubenců. Za veselého hovoru plynula jim cesta rychle,,
přece ale byla již úplná tma, když dorazili ku stavení, v jehož dveřích netrpělivě
byli očekáváni paní Krušinovou.
“No konečně že již přicházíte!” zvolala jim tato vstříc. “Já měla již strach,
že se vám něco přihodilo. Beztoho to nerada vidím, když jdete kácet stromy. Je
při tom tolik nebezpečí—avšak co vidím, Jaroslav je tu také? No, buď vítán:
Pojďte jen dále, večeře bude hnedle připravena ”
“Musím hned domu,” omlouval se Jaroslav, „naši mne budou také očekávati.”
“Hlouposti! Vždyť vědí, kde jsi a nebude to poprvé co jel jsi od nás v noci
domů. Jen zůstaň k večeři,” pobízel starý Krušina. Měsíc beztoho hnedle vyjde
a pak bude noc jako rybí oko.”
Jaroslav, pohlédnuv na Miluši nedal se pobízeti dvakráte, jen měl starosti je
ště o koně.
“Jen pojď,” nutil Krušina, „o toho postará se David.”
“Hej, Davide!” zvolal hlasitě, „zaveď koně do stáje, dej jim žrát a přijď pak
k večeři.”
Zavolaný vyšel z jizby a mrštiv zlostný pohled na Jaroslava, vzal koně za
uzdy a odváděje je, mručel: “Ještě aby mu člověk sloužil, klackovi!”
David Pačák byl mladík asi jedenadvacetiletý, pěkně zrostlý a jemného, ač
ne valně sympatického obličeje. Byl vzdáleným příbuzným paní Krušinové a co
sirotek přišel do její rodiny. Hoch jevil velikou náklonnost k řemeslu mlynářské
mu a starý Krušina, nemaje pro něho přiměřené práce doma, dal jej do učení ku
známému jemu mlynáři, jenž vlastnil velký mlýn při řece Nežárce. Tu z hocha
stal se dobrý mlynář a zejména byl velice zručným při „broušení,” čili „sekání”
mlýnských kamenů. Často však navštěvoval statek svého dobrodince, neboť táhla
jej tam láska ku Miluši, kterou miloval nejprudší smyslnou vášní. Ovšem, že chrá
nil se toho, aby vášeň tuto dal na jevo, věda, že nejen zle by pochodil u rodič^,
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své zbožňované, nýbrž i u ní samé, která hezkého sice, ale potměšilého a bezkarakterního Davida neměla v lásce přílišné. Blížil-li se k ní, vždy se otřásla, ja
koby blížil se k ní jedovatý had a vyhýbala se mu proto, kde jen bylo možné.
To jej popouzelo ku hněvu, který dostoupil až k bezměrnému vzteku, když viděl,
že Miluše lásku svoji věnovala Jaroslavu Lisýmu, synu zámožného rolníka, jehož
pozemky sousedily s pozemky Krušiny a jehož rodina od mnoha pokolení žila
v nejdůvěrnější shodě s rodem Krušinů. Lstivý David dovedl však i tento vztek
v sobě tajiti a úlisnějším chováním ještě získati si přízeň rodičů a bratří Miluše.
Když pak starý Krušina, jsa syt té nevolnosti v Čechách a utlačování a pronásle
dování se strany vládní a kněžské—byltě on rozhodným svobodářem—odhodlal se
ku vystěhování do Ameriky, nepřestal tohoto prošiti, až vzal jej s sebou. Krušina
prodal usedlost svoji obstojně a hojnými prostředky zásoben, usadil se s rodinou
ve Wisconsinu, kde zakoupil rozsáhlý les, kterýž jal se ihned mýtiti. Byla to kru
šná a namahavá práce a vyžadovala mnohého sebezapření, byla ale ve Wisconsinu
nejvýnosnější, jelikož dřevo mělo dobrou cenu. Plavba vorů po řece Fox až k ústí
jejímu do zátoky Green Bay a do obrovského dřevařského trhu stejnojmenného
města nestála také mnoho a nebyla příliš nebezpečná. Ta krutá zima, která ve
státu tom panuje, byla pro obchod ten dobrou jeho společnicí, neboť usnadňovala
mu dopravu obrovských a těžkých klád pó saních z lesa až k řece. Pudem ob
chodním hnán, postavil za krátko na pozemku svém mlýn a pilu, při čemž ovšem
•četná rodina jeho, sestávající ze čtyř synů—Jeromíra, Kochana, Ondřeje a Otokara—a tří dcer—Jiřeny, Miluše a Klárky—byla mu velice nápomocná. Ve mlýně
ale nejzručnější rukou osvědčil se David Pacák. Znaje se dobře ve svém řemesle,
dovedl dobře využitkovati místní poměry a uspořil pánu svému mnohý dolar za
nástroje nepotřebné. Krušina uznával jeho práci a schopnost, věnoval mu důvě
ru a považoval jej za člena své rodiny. David byl šťasten a zanášel se daleko
sáhlými plány, jichž nejskvělejším cílem byla Miluše. „Ona bude a musí býti
moji,” neboť starý nemůže se beze mne obejiti a bude tomu rád, když šiji vezmu.
Ten klacek Lisých—on Jaroslava v duchu jinak nepojmenoval—okopává svoje
brambory v Evropě a Miluše na něho konečně také zapomene. „Sejde s očí, sejde
s mysle, je dobré staré české přísloví a osvědčuje se zejména u ženských.” Proto
jako blesk s modré oblohy zasáhla jej před několika roky zpráva, že rodina Li
sých s jinými rodinami toho kraje je na cestě do Ameriky a že usadí se v nejbližším sousedstvu usedlosti Krušinový. Toho dne nebyl schopen žádné práce a
když viděl, jak Miluše radostí plesá a jásá, když slyšel jásavý její zpěv a ty roz
mluvy, které točily se jen o osobě Jaroslava, tu div si nezoufal. Zaběhl do lesa,
rval si vlasy, tloukl hlavu o stromy a přísahal, že milence musí rozdvojiti a Milu
še že musí býti jeho. Když se dosti vybouřil, jal se přemýšleti a uvažovati. Že
násilím, nebo překvapeným jednáním nesvede ničeho, věděl dobře a proto musel
vžiti útočiště ku přetvářce a lsti. Hlavním účelem jeho bylo, rozsévati nesvár a
hněv mezi přátelskými rodinami a přivésti to k úplné roztržce. To se mu ale ne
chtělo dařiti. Jen jedenkráte byl v ohledu tom neopatrným a málem byl by se
musel stěhovati z mlýna. Stal se proto ještě opatrnějším. Přetvařoval se a ovlá
dal jak jen mohl a stal se z něho v oboru tom pravý mistr. On neztratil naději ani
tehdy, když prohlášeno a slaveno zasnoubení Miluše s Jaroslavem a nepohnul ani
brvou, když ustanoveno, že svatba odbývati se má již příštího podzimku, zároveň
se svatbou nejstarší dcery Jiřiny, která taktéž zasnoubena byla s mladým Václavem
Sokolem, jediným to synem v sousedství usedlého rolníka Václava Sokola. Vzdor
tomu on stále doufal, spoléhaje na náhodu, na prudkou povahu starého Krušiny a
na jeho pověstnou neústupnost.—Tak stály věci na počátku našeho vypravování.
“Tak odlož, hochu,” pobízel Krušina svého nastávajícího zetě, „a ty, mamin
ko, přines nám trochu naši domácí třešňovky; budeme mít větší chuť k jídlu.”
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Večeře byla, jako u všech wisconsinských rolníků a zálesáků, hojná, vydatná
a silná a stoly jen se prohýbaly pod tíží pečiva a masa. Byloť v dobách těch
* mnoho divoké zvěře v lesích, jak čtvernohé tak i pernaté a vydatný býval společ
ný hon na medvědy, jichž kýty a tlapy skýtaly dobrou lahůdku. Proto chov pra
sat a hovězího dobytka nebyl nikterak zanedbáván a tvořil značné procento výnosu pro hospodářství a domácnosť. K tomu ke všemu hospodyňky a jich dcery
věnovaly velkou péči chovu drůbeže a zejména na dvorech českých osadníků
hemžilo se to slepicemi, krocany, perličkami, kachnami a husami. Výběr byl pro
hospodyně tudíž dosti veliký a pestrý a o chuť k jídlu postaral se vyhladovělý
žaludek mužů, kteří z pravidla těžce pracovati museli v lese a na poli.
U Krušinů prostírán stůl při každém jídle obyčejně dvakráte. Nejprvé poje
dla rodina a pak teprvé chasa. Né snad proto, že by byl starý Krušina činil
nějakého rozdílu a stavil se nad své dělníky, nýbrž proto, že on a jeho synové mu
seli vystřídati děl niky ve mlýně a na pile, jež nesměly zůstati bez dohlídky. Dře
vorubci, pracovali-li na místě vzdálenějším, brali si oběd obyčejně s sebou a
večeřeli pak zároveň s rodinou.
Po večeři, při níž panovalo nelíčené veselí a živý rozhovor, měl se Jaroslav
k odchodu.
“Pozdravuj mi rodiče a ať neopomenete dostavit se všichni v neděli hned
časně z rána!” nařizoval Krušina. “Víš, že je můj svátek a že chci jej oslaviti,
jak se patří.” Jaký by to byl ale svátek bez vás? Tatíkovi pak řekni, že objednal
jsem několik sudů piva z Milwaukee a že on si bude moci vžiti s sebou jeden do
mů pro příští neděli, až my k vám přijdeme.”
“Aj, milý otče,” odvětil Jaroslav s úsměvem, “vy stanete se na stará kolena
ještě labužníkem!” “A proč né?” smál se Krušina. ,,Dobré pivo je v naší krajině
ještě vzácností a naskytne-li se nám příležitost jeho dosící, nesmíme toho opomenouti. Víš přece, že v Čechách jsme bez něho nebyli a že i my za časté si tady
zazpíváme:
“Pijme pivo s bobkem, jezme bedrník,
nebudeme stonat, nebudeme mřít.”
a nebo:
“Kdo tě bude pivo pít
až já budu v hrobě hnít.”—
“Máte pravdu, milý otče,” pravil Jaroslav. Pivo rozproudí nám krev a roz
váže jazyk, aniž by opanovalo smysle, jako ta americká whiska. Tatínek bude ze
zprávy té také potěšen.”
“Že vy mužští nemůžete obejít se bez toho pití,” prohodila paní Veronika,
manželka Krušiny.
“Tak jako vy ženské bez vašeho kafíčka,” žertoval starý Krušina. „Jen nám
trošku toho piva nezáviď, stará. Máme ho tu beztoho z řídká.”
“Chraň bůh, abych tobě něčeho záviděla,” dobrosrdečné odvětila statná a na
léta její ještě švarná a čiperná hospodyně. „S tím kafíčkem to není ale tak zlé—”
“A s naším soudečkem piva také ne,” se smíchem přerušil ji manžel. „Každý
má rád to, co jde mu k duhu—požívá-li to totiž střídmě. A na nestřídmost u nás
jistě nemůžeš si naříkati.”
Paní Veronika objala svého chotě a položíc mu lehce dlaň na ústa, zvolala
vesele:
“Ale, jdi, jdi, starý. Kdo pak bude hned na to myslet. Víš přece dobře, že
jsem se vším spokojena, co ty děláš. Jsem hrda na tebe a také šťastna a úplně
spokojena.”
Jaroslav byl se připravil k odchodu a podávaje ruku rodičům, bratřím a se
strám Miluše, pravil:
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“Na shledanou, tedy v neděli!”
Opustil jizbu, následován jsa Miluší, která obyčejně vyprovodila ho malý
kousek cesty, majíc po boku Césara, jenž co věrný strážce klusal vždy podle ní,
jakmile opustila stavení.
Jaromír, Kochan a Ondřej, kteří vždy živě účastnili se všeobecného rozhovo
ru, opustili jídelnu, aby vystřídali chasu ve mlýně a pile a Jiřena a Klárka odešly
do kuchyně, by přichystaly druhý stůl pro chasu. David Pacák nezdál se bráti
žádného podílu na všeobecné zábavě a hned, jak se najedl, opustil jizbu, ab)7 do
hlédl ke koním a pak podíval se do mlýna, je-li vše v pořádku. Byl to obyčejný
je ho způsob a nikomu nebylo to nápadno. Starý Krušina pak, po dávném zvyku
odebral se se ženou do jich společné jizby, zapálil si dýmku a tu pak ztrávil tak
zvanou ,,černou hodinku.” rozmlouvaje se ženou o denních událostech. Byla to
obou manželů, kteří na vzájem se ctili a milovali, až do posud, nejšťastnější chvíle.
“Jaromíre,” pravila paní Veronika, když oba usedli do svých pohodlných lenošek, “ten David se mně v poslední době nějak nelíbí. Pozorovaľs dnes večer
ty jeho pohledy?”
“Ale jdi, stará. Ty máš vždycky něco. Proč byl by u nás nespokojen? Chybí
mu něco? Nezacházíme s ním, jako s vlastním synem?”
“To ovšem—ale on tak podivně pohlíží na Miluši a zdá se, že Jaroslava
nenávidí.”
“T—á—k—?” táhle odvětil Krušina. ,,To jsem dosud nepozoroval. Co také
s Miluší—vždyť ví, že je již zadaná. Naopak, já myslím, že má rád Klárku, pro
tože je stále kolem ní a ve všem jí vypomáhá.”
“Myslíš?” s ulehčením pravila paní Veronika.
“Zajisté. A já také bych nebyl proti tomu. David je hoch spořádaný, praco
vitý a dobrý mlynář. Že nemá jmění, na tom nezáleží. Do začátku mu dáme a
k ostatnímu on si již zde v Americe pomůže svojí prací a svými schopnostmi. Či
myslíš jinak?
„Nikoliv. Má-li ho holka ráda, já jsem spokojená.”
„A jsi spokojená vůbec?”
„Zajisté! Jsem spokojená i šťastná. Co nám ostatně chybí? Ty’s povždy
byl vzorem muže, manžela a otce, a miloval jsi mne upřímně a vřele. Máme pěk
nou usedlost, zdárné a dobře vychované děti a do budoucnosti naděje ty nejlepší.
Hoši jsou všichni po tobě, Jiřena a Miluše budou šťastny po boku těch milých,
dobrých a pracovitých hochů, Václava Sokola a Jaroslava Lisých a Klárka—nu,
ta má ještě dost času, aby pomýšlela na budoucnost. Co nám chybí tedy? Nejsme
šťastnější, nežli miliony jiných lidí?”
„Ba právě, milá ženo. Avšak bez tvojí pomoci, bez tvé něžné péče a bez tvo
jich pracovitých rukou nikdy by nebylo v našem domě té spokojenosti a toho ště
stí, jakému těšíme se dnes. Tys byla ta dobrá víla, která do domu mého přinesla
lásku a štěstí. Ano, milá Veroniko, s tvojí pomocí nacházíme se dnes ve středu
blaha a Štěstí.”
“ Ve středu blaha a štěstí” tiše opakovala paní Veronika, spočívajíc na prsou
věrného svého chotě.

II.
BOUŘE A ZÁHUBA.

Byla neděle. Děvčata Krušinovic Jiřena, Miluše a Klárka byla vzhůru ještě
časněji, než obyčejně, aby hotova byla s prací před příchodem milých hostí. Po
dlahy vydrhnuty již v sobotu odpoledne a drůbež zabita, očištěna a k pečení při
pravena pozdě na večer. Jaromír, Kochan, Ondřej a David vyčistili dvůr, mlýn
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a pilu, vyhřebelcovali koně a natřeli řemení. Všude čisto jako v klícce, všude jas
jako v americkém parádním pokoji. Jiřena jen se kmitala. Z kuchyně do jídelny,
z jídelny do hostinského pokoje—jako vítr přes dvůr do kurníku a odtud zase do
kuchyně—při tom samý zpěv, samý jásot, samý žert a vtip. Vždyť čekala snou
bence, jehož nebyla spatřila po celý dlouhý, ach tak nekonečně dlouhý týden.
Miluše u veselí, zpěvu a žertu zrovna s ní závodila a jen Klárka, jejíž srdce zůsta
lo dosud neporušené před šípy Amora, byla chladna a posmívala se oběma.
Manželé Krušinovic byli také již vzhůru a jen se usmívali blahem, vidouce
milené dítky své tak veselé a čiperné. Vstup obou manželů do jídelny byl pro
všechny domácí dnes vážným okamžikem, neboť bylo jim blahopřáti a podávati
malé dárky panu otci, jenž světil padesátý výroční den svého narození. To vše
odbylo se ale krátce, jelikož starý Krušina nebyl přítelem velkých okázalostí, do
bře věda, že jest od každého jednotlivého člena své rodiny ctěn a milován. Ty
malé dárky—většinou ruční práce dcer—těšily jej sice, ještě více ale ten vřelý,
srdečný a upřímný polibek ženy a dítek. Byltě on ve všem jednoduchý, přímý a
prostý a nenáviděl obřadnosti, které málo kdy jdou od srdce a spíše jen známkou
falše a klamu, nežli pocitů v pravdě přátelských.
Snídaně odbyla se dnes jen tak ledabylo a paní Veronika hned odebrala se
do kuchyně, co zatím pan otec šel do mlýna, aby podíval se na ty tři sudy piva,
jež došly včera odpoledne z Milwaukee po lodi “Mackinaw.” Lahodilo mu velice,
že mohl hosty své počastovati dobrým pivem milwauckým, které v krajině této
v dobách těch bylo vzácností, protože doprava jeho spojená byla s mnohými
obtížemi.
První hosté dostavili se již o deváté hodině. Byla to rodina přítele Lisýho.
Miluše byla první, která viděla ji přijížděti a byla také první u vozu, aby přivítala
rodiče svého snoubence. Že za to dostalo se jí několik perných vtipů se strany
jejich nastávajících švakrů a švekruší, toho nedbala, naopak nezůstala odpověď
dlužna ale vtipně oplácela všem.
U vchodu vítáni hosté paní Veronikou a jejím chotěm velmi srdečně a do spo
lečenského pokoje zavedeni, co zatím hoši pomáhali při vypřáhání koní. Jaroslav
a Miluše vytratili se jako rtuť ze stavení a paní Veronika* marně se sháněla po
dceři. “A nechte ji,” dobrosrdečné pravil otec Jaroslavův; „víte přece sama ze své
zkušenosti, že snoubenci mají si vždy co povídati. Ať se těší spolu, dokaváde
netíží je žádné starosti. Však ono je to přejde také.”
„Ale vždyť si napovídali toho dost včera—”
„I to víte—rozmluva milenců je niť nekonečná.”
„Sokolů jedou!” zvolala náhle Jiřena radostně a již byla ze dveří, aby vítala
rodiče svého snoubence.
“Ty holky ti dnes mnoho nepomohou.” s úsměvem prohodil starý Krušina.
“Jen je nechte. Já a moje holky, Mařenka a Stáza, je zastaneme,” vmísila se
do řeči paní Marie Lisá, malá, objemná to ženuška, s modrýma, vesele do světa
hledícíma očima a půvabného, chytrého obličeje. Jako muž její Vojtěch, byl
vzorem pravého českého sedláka, tak i paní Marie byla vzorem pravé české selky.
“To by bylo hezké!” horlila paní Veronika. „Přijít na návštěvu a potom
tady pracovat!”
“Neděláte vy to u nás také? Nejsme sobě cizí a také nepřišli jsme sem, aby
chom si na vzájem ruce líbali. To ponechme tomu pokryteckému panstvu ve
městě.—Alou, děvčata; kazajky dolů a marš do kuchyně. Jiřena a Miluše mají
dneska taky svátek. Ony vám to oplatí, až vaši milenci přijdou za vámi.”
“To bude u mne ještě dlouho trvati,” vesele prohodila patnáctiletá Stáza.
„Dáme-li ale prázdno Jiřeně a Miluši, musíme dát prázdno také naši Marii, neboť
její hoch taky přijede”—doložila.
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“Oho!” zamručel starý Lisý a “aj, aj—ona tedy už také” paní Marie. Ma
řenka ale, jako pivoňka zardělá, rozehnala se po Stáze, která jako diblík se smějíc,
prchala na dvůr, kde mezitím zastavily tři vozy. Jiřena se nemýlila, neboť s prv
ního seskočili rodiče a bratří a sestry Vojtěcha Sokola a s druhých rodiny Josefa
Chramosty a Petra Kramoliše, vesměs to sousedů a důvěrných přátel rodiny
Krušinů.
Vítání nebylo dlouhé, aniž obřadné, nýbrž jednoduché a srdečné, jak milují je
bodří naši venkované, již neznají žádného: ,,Ruku líbám,” „račte,” „prosím” atd.
Jim postačí vřelý stisk ruky, přímý a vlídný pohled a srdečné: „Buďte nám vítá
ni,” při čemž u ženských obligátní „pusa” ovšem nechyběla.
Paní Veronika radostí jen jen zářila a zavedla ženské hosty své ihned do
„parádního” pokoje, v němž ladně a vkusně vyloženy měla všechny ty malé
ozdobné tretky, které ženské mají tak rády.
„Jděte jen, vy ženské, s paní Veronikou; ona a Klárka se již o vás postarají,”
vesele zvolal starý Krušina. „My ale,” při tom obrátil se k mužům, „podíváme se,
jaké pivo nám poslali z Milwaukee.”
S tím ovšem souhlasili všichni, vyjma starších synů dotyčných rodin, kteří
dříve postarati se chtěli o koně. Jeť to první starostí každého českého rolníka, že
více hledí na svůj dobytek, nežli na sebe. Krušina, vida to dodal: „Tak se to pa
tří, hoši. Vypřáhněte a zaveďte do stájí. David a Jaroslav dají jim píce a vy pak
přijďte všichni za námi do mlýna.
Jelikož vše tu bylo k načepování sudu připraveno, netrvalo to dlouho, že ve
společnosti kolovaly sklenice, naplněné pěnicím se ležákem, čímž veselá nálada
všech ovšem zvýšena.
Rozhovor stal se živějším a točil se, jak na venkově obyčejem, nejprvé kolem
domácích poměrů, hospodářství, obchodu s dřívím a pak kolem různých novinek,
domácích i zahraničních. Krušina provedl hosty své mlýnem a pilou, ukazuje
jim mnohé novoty, jenž byl v poslední době pořídil, zavedl je do polí a do lesa a
neopomenul pochlubiti se stavem svého dobytka a koní. Všichni provázeli ho
rádi, neboť ač většina bývala tu často, přece jen přiučili se od něho mnohému, co
s prospěchem dalo se zaváděti i v jejich hospodářství. Byltě Krušina co rolník a
hospodář nad míru praktický a inteligentní a všeho dovedl použiti ve svůj pro
spěch. Přicházejíce k lesu, skrze nějž valily se proudy jindy tak tiché říčky, pra
vil starý Lisý:
„Nebojíš se, že povodeň poškodí tvojí pilu? Voda stoupá stále a tam nahoře,
jak jsem slyšel, sebrala Němcům mnoho dřeva—některým i domky, tak že mají
hodnou škodu.”
“My dím, že my jsme tady v úplném bezpečí,” odpověděl Krušina. “Proč
také staví obydlí svá při nížinách. Na povodeň v tuto dobu musí býti každý při
praven. Proč jejich krajané, kteří jsou tu již déle a znají mocnost živlů a nehez
čí bouří sněhových nebo povodně, jim neporadí?”
“Hm, v tom ohledu dá si málokdo raditi,” prohodil starý Chramosta.
“Pak ať nesou následky své nepozornosti. Komu není rady, tomu není pomoci.”
“Slyšel jsi již, že starému Křivánkovi rozdrtil peň nohu?”
“Slyšel, a lituji rodinu tu velice. Ale to máš zase tak. On ne a nedá si říci.
• Já mu často radil, aby nepouštěl ty ohromné pně dolů po válcích, nýbrž aby šou
pal je tak, jak děláme my všichni. Je to sice práce namáhavější a zdlouhavější,
ale také jistější. Když taková kláda nebo takový obrovský peň řítí se dolů jako
běs, tu těžko je uskočiti v pravý čas. Divím se tomu, že podobná neštěstí neopa
kují se zde častěji.
“Ubohá rodina prý má velkou bídu. Mají houf malých dětí a výdělky nejsou
tak skvělé,” útrpně pravil Petr Kramoliš. “Měli bychom se o ni trochu postarati.”
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“To se také stane. Měl jsem beztoho v úmyslu s vámi o tom promluviti.
Prozatím jest o ně postaráno, neboť já poslal jim tam po Kochanu dva pytle mou
ky, jednu šunku a něco kávy a cukru. Mléko a vejce mají doma. Lékaře Schmieda poslal jsem tam také. Zítra dojedu tam sám, abych zvěděl, jak věci stojí a co
se dá dělati dále.”
“Tys přece jenom pravý muž a vždy na pravém místě,” vřele pravil Lisý.
“Jen se nestav tak hloupým,” s úsměvem odvětil Krušina. “Myslíš, že nevím,
že tvůj Jaroslav byl tam dříve nežli můj Kochan a že nešťastnou rodinu zaopatřil
vším, co prozatím bylo nutné?”
Starý Lisý zarděl se jako nevěsta přistižená při líbání a zamručel něco, čemu
nebylo dobře rozuměti.
“Jen se rekohouti, starý brachu,” smál se Krušina.
“Však my všichni dobře víme, že ty nezůstaneš za nikým po zadu, jedná· li se
o dobrý skutek nebo konání povinnosti. A postarati se o rodinu nezaviněným
neštěstím stiženého krajana je naší svátou povinností. Kdo mu pomůže, když ne
my, jeho sourodáci?”
“To je pravda,” ozval se Chramosta jaksi nesměle.
“Myslím však, že v první řadě je to povinností jeho spoluvěrců a kněze, je
muž do bezedného kapsáře strkal největší díl svého výdělku. Pro nás neměl
nikdy vlídného slova a názvy jako: „ďáblovo plémě,” „nevěřící berani,” „kvítka
z čertovy zahrádky” a podobné byly u něho zvykem, kdykoliv o nás mluvil.
On
zajisté nepomohl by nikomu z nás, protože považoval by to za trest boží.”
Krušina se zastavil a upřeně zahleděl se v obličej mluvčího.
“Tvůj jazyk předhonil tentokráte srdce,” pravil vážně.” “Ty to jistě tak ne
myslíš Chramosto, k tomu znám tě příliš dobře. Nemáme co dělati s jeho vírou,
nýbrž s jeho neštěstím. Že nám spílal, to nám neublížilo. Neví lépe, protože nevy
rostl ještě z těch bludů, jež vsál s mlékem mateřským; on nemůže za to, že duch
jeho není dosti silným, aby mysleti mohl logicky a samostatně; není to jeho vinou,
že nedovede rozeznati tu ryzí, čistou pravdu od klamu a lži, nýbrž je to vinou
vychování a poměrů. Fanatismus, nechť jeví se ve formě jakékoliv, má vždy zá
rodek svůj v mysli choré. Nevérec může býti zrovna takovým fanatikem—ano dáv
no horším ještě—jako ten věřící a má pak od té pravé svobodomyslnosti dále než
pravověrný křesťan, žid, nebo mahomedán. Svobodomyslnost má za podklad lá
sku ke všemu, co krásné, ušlechtilé a dobré; svobodomyslnost znamená touhu po
osvětě a pokroku; svobodomyslnost žádá na svých stoupencích, aby bojovali za
nejsvětější práva lidská: svobodu osobní i duševní, aby byli laskaví, úslužní a dobrodějní. Kdo jedná proti tomu, ten není svobodomyslným, třeba byl nevěrcem sebe roz
hodnějším. Žel, že takových nevěrců máme mezi sebou mnoho a že často povy
šujeme je za své vůdce. Takoví jsou pak horší kněze a kletbou každé osady v níž
působí. Oni svého bližního znají jen tehdy, mohou-li z něho těžiti a jej využitkovati, nepomohou nikomu a nejsou tudíž prospěšnými ani celku. To je ten rozdíl
mezi pravým svobodářem a pouhým nevěrcem.
Čím ale chceš býti ty milý
Chramosto?”
Chramosta sklopil zrak a po dlouhou chvíli neodpověděl. Pak ale podal
Krušinoví ruku a pravil v rozechvění:
„Máš pravdu, Krušino a já děkuji ti za tuto pořádnou lekci. Budu si to pamatovati po celý život.”
“Dobře tak,” pravil Krušina. „Bude ale již čas, abychom se vrátili domů.
Paní Veronika bude nás asi vyhlížeti k obědu. Co se mne týče; mám hlad i ží
zeň, neboť obchůzka naše byla delší, nežli jsem očekával.”
Při obědě panovalo nenucené veselí a staří i mladí závodili u veselém rozma
ru. Vtipy—někdy i dosti hrubého zrna—lítaly jako jiskry a paní Veronika zasmála
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se často tak srdečně, že jí i lalůšek poskakoval. Snoubenci, jak se samo sebou
rozumí seděli vedle sebe, tiskli si ruce pod stolem a často byli terčem mnohých
narážek. Nikdo ovšem netušil, že je to poslední jich zábava v tomto domě a že
za nedlouho rozpoutané náruživosti slaviti tu budou své vítězství a nekonečných
běd zanesou tam, kde po tak mnohá léta panovaly štěstí a radosť.
Kolem třetí hodiny dostavilo se několik českých hudebníků z okolí. Jásot
mládeže dostoupil tu svého vrchole a mladí lidé přispíšili si, aby v prostorném
mlýně upravili dobrou tančírnu. Nebyla to sice hudba skvělá—pouze dvoje hou
sle a jeden klarinet—pro účel ten ale stačila úplně. Nebyloť tehdy vůbec v če
ských osadách—jichž bylo tu ještě po skrovnu—hudby lepší a po zorganizované
hudební kapele—ani památky. Nacházel-li se v osadě nějaký dudák nebo flašinetář, byla celá osada na něho hrda a mladíci i děvčata předcházeli si jej, jak jen
mohli, aby jim v rozhodné chvíli nezastrajkoval a do o^ady jiné neodešel.
“Pan otec” Krušina zahájil podle starého zvyku tanec se svojí ženou Veroni
kou vystřídav všechny vdané ženské, odešel do svého obydlí, kde ve společenském
pokoji usedl za dlouhý, čtverhranný stůl, následován jsa staršími svými hosty. Za
nedlouho dostavila se i paní Veronika a ostatní ženy přítomných rolníků, jednak
proto, aby vypomáhaly při donášení piva a zákusků, jednak aby nepřekážely mlá
deži při tanci. Usedly k sobě a nedbajíce na hovor mužů, sdělovaly si domácí
starosti i radosti a co kde která slyšela, nebo viděla. Zábava byia, jak každý
uvěří, velmi živá a aby “huba nevyschla,” o to postarala se s důstatek paní Vero
nika, navařivší dvě velké konve kávy. “Jen pijte, P’Íte” pobízela často. „Když
mají mužové své pivečko, můžeme míti my své kafíčko.”
Čím více schylovalo se k večeru tím živější byl rozhovor u stolu bodrých
venkovanů. Dýmka v ústech ani sklenice s pivem, v ruce nepřekážela nikomu,
aby pádnými argumenty pravdivost svého tvrzení nedokazoval.
Z počátku točil se hovor kolem povětrnosti, hospodářství, prodeje stromů a
dřeva, povodně a vyhlídek na příští úrodu a přešel pak na politiku. Otázka jižní,
otrocká, počínala bráti na se větší určitost a budila pozornost každého obyvatele
v Unii. Jižní baroni počínali vyhrožovati odštěpením se a tehdejší president John
C. Fremont byl příliš slabochem, nežli aby rázně opříti se mohl zpupnosti Jižanů.
Avšak za krátko již měla se odbývati nová volba presidentská a každý těšil se již
z předu, že za presidenta zvolen bude neohrožený a svérázný Abraham Lincoln.
Poučení o tom a o celé otázce vůbec čerpali osadníci čeští z časopisů buď něme
ckých, nebo anglických. Časopisu českého nestávalo v době té v Americe, neboť
první list český “Národní Noviny" vyšel teprvé dne 21. ledna 1860. Vzdor tomu
(možná též že i následkem toho) Čechové doby tehdejší dobře se uměli vpraviti
do otázek politických a již v roce 1856 (při volbě presidenta Fremonta) odbývali
politické schůze a činně vystoupili na politické bojiště. V osadách: Kossuthtownu,
Racine, Manitowocu a jinde k činnosti na poli politickém povzbuzoval nezapome
nutelný Vojta Náprstek, jenž, přibyv právě z cest po jižní Americe v tyto končiny;
horlivě jal se agitovati pro zařízení českého časopisu a české tiskárny—v osadě
pak při řece Fox byl to Jai omir Krušina, který sousedy své seznamoval s politi
ckou situací a k činnosti je nabádal. Jako obyčejně, měl hlavní slovo i dnes.
“Každý hlas, vržený pro Lincolna, je hlas odevzdaný pro osobní svobodu a
proti otroctví, jež jest hanbou pro každý stát civilizovaný,” pravil s důrazem a
všichni mu přisvědčovali. Hovor přirozeně přešel tak na poměry v Čechách, na
úpadek národa, na boje husitské a na historii českou vůbec. Krušina rád hovor
taký zaváděl a tu neopomenul nikdy zajiti až do dob Přemyslovců, neboť tím na
skytla se mu příležitost, mluviti o svých předcích, Vršovcich. Nezvyklé množství
silného piva počínalo jeviti již svůj účinek. Tváře mužů zrovna hořely a řeč jejich
stávala se ostřejší a důraznější. David velmi obratně zavedl hovorna nepřátelský
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poměr jaký panoval mezi Přemyslovci a Vršovci, a věda že Lisý vždy více byl na
straně prvních, prohodil:
“Bojujíce proti Přemyslovcům, byli Vršjvci v právu. Co byli Přemyslovci
za knížete Jaromíra, Oldřicha, Václava a jiných? Otroci kněží a stvůry německořímských císařů.”
“Tomu ty rozumíš, jako koza petrželi,” opovržlivě pravil Lisý. “Přemyslovci
byli hrdinové—udatní v poli a moudří v radě. Zejména Oldřicha mi nech na po
koji, neboť byl on jedním z nejrekovnějších a nejmoudřejších knížat, jaký kdy se
děl na trůnu Českém.”
“David má pravdu,” odporoval Krušina. “Co byl Jaromír? Slaboch, kostelíčkář a zrádce, jenž český národ by byl zaprodal Němcům, kdyby Vršovci tomu
byli připustili.”
“Nemluv na piano,” rozkřikl se Lisý. “Byl-li kdo zrádcem vlasti, byli to
jen Vršovci.”
“Lžeš!” zahromoval Krušina, vyskočiv ze sedadla a uhodil pěstí o stůl, že
sklenice a talíře na něm jen poskočily.
Lisý vyskočil taktéž. Žíly na čele mu naběhly a oči div nevystoupily z důlků.
“Cože? já že jsem lhář? Myslíš, že neznám dějin? Opakuji to ještě jednou,
že Vršovci byli zrádci národa—zákeřníky a úkladnými vrahy!”
“A já opakuji tobě, že jsi bídný utrhač a lháři”
“Ha, to mně?” rozkřikl se Lisý a nejsa vzteky sebe mocen, chopil se těžké
sklenice a mrštil jí po hlavě Krušinově. Na štěstí uhnul se tento a rána, jinak
snad smrtelná, svezla se jen po tváři a bradě, spůsobivši poranění velmi bolestné.
Krušina zavrávoral, v okamžiku ale se vzpamatoval. Nedbaje krve po tváři se
mu řinoucí, vztýčil se v celé své výši a pozdvihnuv pravici, zvolal hlasem
hromovým:
“Pryč z mého domu bídný utrhači a lháři a děkuj osudu, že nestal se z tebe
vrah! Od této chvíle jsme nepřáteli na život a na smrt a já přísáhám, že žádné
z mých dětí nesmí vstoupiti ve spojení s tvojí rodinou. A buď ujištěn, že spíše
blesk spadne s mo
dré oblohy, nežli
já přísahu svou
zruším!”
“Nebudu se tě
doprošovat v ni
čem,” úsečně od
pověděl Lisý, maje
se k odchodu.
Přítomní byli ja
ko ohromeni, ne
boť vše odehrálo
se tak rychle a
prudce, že nezbylo
jim času zakročiti.
Na neštěstí nachá
zela se paní Vero
nika v okamžiku
tom právě v ku
chyni a přišla teprvé, když bylo již
pozdě a rozruch
v celé společnosti
“Ha, to mně?” vzkřiknul Lisý a sklenicí po Krušinoví hodil.
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byl nepopsatelný. Některé ženy vyběhly totiž ven s hlasitým nářkem, čímž při
volaly v mlýně se baviči mládež. Miluše a Jiřina první vrazily do světnice a
spěchaly k otci, o nějž pečovala již paní Veronika, Krev studenými obklady zastaviti se snažíc.
“Pro bůh, co se stalo?” volaly leknutím strnulé dívky.
“Teď není času na vysvětlování!” rozhodně odbyla je matka. “Přineste ry
chle umývadlo, studenou vodu a lněné šátky. Ty, Miluše doskoč do komory; na
polici je flaška s arnikou a hned vedle ní krabička se žlutou mastí. Přines obé—
anebo počkej, já půjdu s tebou. Jiřena se za tu půl minutky o tatínka postará
sama. Ty však milý muži, upokoj se a buď rozvážný jako vždy. Neštěstí není tak
velké, aby nedalo se napraviti. Oba jste trochu mnoho pili.—”
“Mlč!”—vskočil ji do řeči Krušina. “Překročili mi někdo z rodiny Lisých
práh, stane se neštěstí, jako že se jmenuji Krušina a pocházím z rodu Vršovcú!”
Znajíc svého muže, neodpověděla paní Veronika více, ale vyšla ven s Miluší
pro arniku a masť. Hlavně činila tak ale proto, že chtěla promluviti s Lisým,
jeho ženou a Jaroslavem, kteří vyváděli již koně ze stáje, chystajíce se k odjezdu.
“Rychle, Miluše,” pobízela paní Veronika, “promluv s Jaroslavem, já budu
hledět zadržeti jeho otce. Ať neodjíždějí, pokud nepokusíme se o smíření. Paní
Veronika, znajíc tvrdošijnou a neústupnou povahu svého muže nekojila se sice
velkými nadějemi, přec však to chtěla zkusiti. Byla ráda, že se jí podařilo, přemluviti Lisýho, aby s odjezdem ještě asi půl hodiny počkali.
Veškerá práce však byla marná a Krušina zuřil, když žena zmínila se mu
o smíření. Také starý Lisý, neméně prudký a tvrdohlavý jako Krušina, byl tomu
rád a podvolil-li se přání paní Veroniky, učinil tak jenom k vůli Jaroslavu a Milu
ši. Ubozí milenci byli neočekávanou tou ranou celí zdrcení. Miluše byla bledá
a oči její zaroseny slzami, Jaroslav pak sotva mohl zapřáhnouti koně, tak se mu
ruce třásly. Slíbili si, že ať děje se co chce, od sebe neupustí a ustanovili si
schůzku na zítřek odpoledne.
Ostatní hosté také rozejeli se domů, potřásajíce hlavami a soudíce tak čí
onak. Celá osada litovala této roztržky mezi rodinami, které považovány za vůd
čí, jen David Pacák v duchu velice radoval se tomu, že konečně nadešla chvíle, po
níž tak dlouho toužil. Spoléhaje na povahy obou mužů,· byl si jist, že ku smíru
nedojde nikdy a Miluše že konečně ráda stane se jeho choti.
*
*
*

Od té doby uplynulo několik týdnů. Jaro se vší svojí krásou a velebností, se
vším svým jasem a vůní zavítalo do kraje, rozveselilo mysle lidí a v srdce jejich
vlilo potěchu a mír. Veselí a radost panovaly všude, jen v rodinách Krušiny a
Lisýho ovládl smutek. Krušina byl nemluvný, urputný a bezohledně přísný, paní
Veronika chodila po domě jako duch a Miluše podobala se zlomené lilii. Skřivánčí její hlas neozýval se více po domě a mlýně a milostný její zjev neokouzloval celé okolí. Sotva že vyšla z domu a všechny prázdně chvíle proplakala ve
své komůrce. Jiřena taktéž byla smutná a jen Klárka občasně rozesmála obyva
tele mlýna a jarou myslí svojí na okamžik zapudila trud. Jaromír, Kochan a On
dřej pracovali jako obyčejně, ne však s tou veselostí jako jindy. Farmě Lisýho
vyhýbali se všichni, zrovna tak jako rodina tohoto chránila se přijíti ve styk s údy
rodiny Krušinový. Milenci, totiž Jaroslav a Miluše, nespatřili se od posledního
jich sejití po děsné oné udalosti. Miluše byla příliš dobrou dcerou, nežli aby
bezohledně protivila se přání otce, jenž zapřísahal ji, aby přerušila veškeré styky
s milencem. Dala otci své slovo, že nebude se více s Jaroslavem scházeti, neslí
bila ale, že vzdá se veškerých s ním styků. Milenci nemohouce se scházeti, dopi
sovali si často a korrespondenci tu prostředkoval věrný její pes César. Kdykoli

47 —
vložila mu psaníčko do obojku a nařídila: „Césare, běž k Jaroslavu,” běžel tento
k známé mu farmě Lisýho, vyhledal Jaroslava a vším možným způsobem dával
tomuto na jevo, že má něco v obojku. V dopisech těch milenci utvrzovali se ve
své lásce a dodávali sobě naději pro budoucnost’.
V takovýchto poměrech opět uplynulo několik měsíců. Bylo po žních a úro
da byla tentokráte nad míru bohatá. Nadešla doba, kdy měly u Krušinů odbývati
se dvě svatby najednou—hlučně, a co možná okázale. Zatím odbývala se pouze
jedna, Jiřeny s Václavem Sokolem, a i tato odbyta tiše a smutně. Jiřena, ač milo
vala rodiče své a bratry a sestry vřele, byla přece konečně ráda, že vyjde z poměrů
již skoro nesnesitelných a z domu, z něhož od mnoha měsíců vystěhovaly se ra
dost a veselí.
Opět uplynul měsíc po odjezdu Jiřeny, dlouhý, žaluplný měsíc pro Miluši;
paní Veroniku i starého Krušinu. Práce bylo sice více nežli kdykoli jindy jak vé
mlýně tak i na pile, tato však konala se jen jakoby s nucením. Co nikdy se nepři
hodilo, stalo se tentokráte. Rolníci, mléči a dřevaři stěžovali si na nevlídnost
starého Krušiny a zaříkali se, že příštím rokem půjdou do jiného mlýna a na jinou
pilu. Krušina slyšel o tom sice, nedbal toho ale a když mu žena jeho domlouvala,
pohladil ji po líci a prosil, by nechala ho jen jednati, jak uzná za dobré. Podobně
vypadalo to i v hospodářství starého Lisýho. Tvrdošijný muž ten pozoruje, že
statná jindy jeho žena schází vůčihledě a Jaroslav že bledne a počínává pokašlávati, rmoutil se velice a předhazoval trpce sobě, že nedovedl se přemoci a uzdu své
vášni popustil. Dával vinu všeho jen sobě a rád byl by podal ruku k smíření, kdy
by jen Krušina byl mu dal k tomu příležitost.
Bylo v sobotu večer. V den ten obyčejně přestalo se s prací dříve jak oby
čejně a dělníci rozjeli se hned z večera do vůkolních osad, aby navštívili známé a
přátele. Vůbec mlelo se v sobotu málo kdy a hlavní práce pozůstávala v sestavo
vání pytlů s obilím, které mělo příští týden přijití na řadu. Nezřídka bylo ve mlýnici přes neděli uloženo několik tisíc pytlů pšenice a žita na pile mnoho set pnů
z obrovských stromů, za něž v každém případu zodpovědným byl majitel mlýna a
pily, starý Krušina.
Řečené soboty byl Krušina nad obyčejně znepokojen. Po celý den duch jeho
svírán byl neblahým tušením nějakým a on neměl pokoje a klidu nikde. Chodil
z mlýna k pile a odtud zase zpět, jako pitomý. Paní Veronika i Miluše pohlížely
naň s velkou starostlivostí a nespustily jej s očí a i synové nemohli se domysleti,
co dnes otce tak znepokojuje a trápí. Jaromír a Kochan po večeři odjeli do sou
sedství za svými děvčaty a po celém hospodářství záhy rozhostil se klid svat ve
černí. Krušina dlouho nemohl usnouti, pak ale usnul tvrdě.
Bylo dávno již po půlnoci, když pojednou vyburcován byl ze spánku straš
ným vytím psů a neobyčejným praskotem hořícího dřeva. Vyskočiv z lůžka, osle
pen byl děsnou září a pocítil zároveň dusivý kouř. Bývalá rozvaha jeho vrátila se
mu okamžitě a on byl zase tím starým Krušinou, jenž z duševní rovnováhy nedal
vyrušiti se žádným neštěstím. Zbudil rychle ženu a vyběhnuv ven, poznal oka
mžitě, že mlýn nachází se v jednom plamenu a pila i stáje že počínají chytati.
Paní Veronika, resolutní jako její choť zbudila rychle Miluši a Klárku a s nimi
spěchala ku stájím, aby vypustila dobytek a koně, nezapomínajíc ani na drůbež.
Ondřej, Otokar a David byli také již vzhůru a vidouce, že mlýn a pilu nelze
zachrániti více, hleděli aspoň zachovati obydelné stavení. Ondřej vylezl na stře
chu a ostatní podávali mu džbery s vodou ku polejvání. Záře ohně rozlila se po
celém dalekém okolí a pokřik: hoří—hoří! přivábil za krátkou dobu mnoho po
mocníků, Nežli svítalo, byl oheň uhašen, ale včera ještě zámožný Jaromír Krušina
byl dnes žebrákem. Stavení bylo sice zachráněno, mlýn ale se vším svým bohatým
obsahem a pak pila s obrovskými zásobami dřeva, lehly popelem. A pojištění ne-»
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Obklopen dětmi a o choť svoji se opíraje, pohlížel Krušina na trosky svého jmění,
bytu okem suchým. Jen ten matný pohled, jen Škubot v jeho tváři a pevně sevřené rty pro
zrazovaly tu bouři, jaká as zuří v jeho nitru a ten bezměrný bol, jakým je ovládán.
“Ať žádný, jenž přivezl do mlýna obilí, nebo k pile kmeny se nebojí, že při
jde o jediný cent,” byla první jeho slova. “Kdybych měl prodat poslední kalhoty,
nebo oddělati jim to prací rukou svých, učiním tak.”
V těchto slovech zračila se opět část jeho povahy. V největší své bídě my
slel dříve na jiné nežli na sebe.
Odpoledne dostavil se Jaroslav a měl delší rozmluvu s paní Veronikou. Mi
luši stiskl jen ruku a odebral se do jizby starého Krušiny. Nemálo udiven pohlížel
tento na příchozího a pravil pak drsně:
“Co tě sem vede? Zapomněls, že jsem přísáhal, že žádný z vašeho rodu ne
smí vícekráte překročiti práh mého domu? Já nemám zapotřebí žádných projevů
sympatie od Vojtěcha Lisýho, nebo kohokoliv z jeho rodiny a dobře uděláš, když
odstraníš se co nejdříve.
“Nepřicházím sem s projevy sympatie—ač bylo by to ode mne zcela přiro
zené—nýbrž na rozkaz otce, jenž vzkazuje vám toto:
“Řekni Jaromíru Krušinoví, že bývalý jeho přítel, Vojtěch Lisý, již dávno
hluboce želí toho, co přivodilo nepřátelství mezi našimi rodinami. Řekni mu, že
já Vojtěch Lisý, ho tvými ústy odprošuji za slova v rozčílení pronesená a že ho
prosím—řekni že ho prosím—aby z mé ruky přijmul pomoc, kterou mu tuto nabí
zím. Řekni mu, že mám na bance ležeti tři tisíce dolarů a ty že mu půjčím na de
set, patnáct nebo více roků beze všech úpisů, bez úroků a aniž by o tom měl kdo
tušení, mimo něj, tebe a mne. Nestačí li to, postarám se o více—o tolik, co bude
zapotřebí, aby nezaviněné neštěstí nemělo dalších následků. Řekni mu, že činím
tak po zralém uvážení a že přijmutím této mé nabídky vrátí mi zpět duševní klid
a učiní mne opět šťastným.
Vzpřímen a o stůl se opíraje stál tu Jaromír Krušina nehybně jako socha a
nevyrušil mladíka ani slovem. Jen v obličeji mu to škubalo jakoby v jeho nitru
sopka zuřila, jen ruka jeho poněkud se chvěla a jen oko jeho zvlhlo. Dlouho,
dlouho stáli tak oba muži proti sobě, pohlížejíce si upřeně v oči, pak starý Jaro
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mír Krušina vzpřímil se ještě více a odpověděl zvolna a vážně: “Řekni otci své
mu, Vojtěchu Lisýmu, že jsem něco podobného od něho očekával a že mu děkuji.
Je ten starý, šlechetnomyslný a bohatýrský Vojtěch Lisý. jejž znal jsem od svého'
dětství, který činí mi tuto nabídku v době, kdy všichni bývalí přátelé se bezpo
chyby ode mne odvrátí. Řekni mu ale,” pravil ještě vážněji, “že Jaromír Kruši
na neklesl dosud tak hluboko, aby zapotřebí měl pomoci a podpory a že cítí se
dosti silen, aby sám vypracoval se z toho co zlý osud mu nadrobil. Řekni mu
dále, že Jaromír Krušina ještě nikdy přísahu svojí nezrušil a že neučiní tak ani
tehdy, kdyby jednalo se o největší jeho štěstí nebo o úplnou jeho zkázu zde na
zemi. Přísaha moje rozdělila nás jednou a pro vždy a dokud neuvidím spadnouti blesk s oblohy jak azur modré, nemohu podati mu ruku k smíření.”
“Je to vaše poslední slovo?” s chvějícím se hlasem tázal se Jaroslav.
“Ano, mé poslední!”
Neodpověděv ani slova více, obrátil se mladík k odchodu.
Krušina pohlížel za ním a oko jeho se zarosilo také.
“Statný to hoch,” pravil pro sebe, pak sklesl na židli a ponořil tvář ve dlaně.
“Ó, kéž nebylo té kleté přísahy—jak vzdor všemu mohli jsme býti šťastni,”
zaúpěl. “Avšak, né, né!—Já nemohu—nesmím, Vršovci vždy plnili své přísahy a
byť to stálo je i život a já—učiním také tak!”—
Tu noc nezahmouřil ani oka, ale stále chodil po jizbě, přemýšlel a uvažoval.
Ráno pak, po snídani, měl dlouhou rozmluvu se ženou a po té svolav všechny
dítky svoje do společného pokoje, je takto oslovil:
“Potkalo nás velké neštěstí a je třeba, abychom domluvili se, co dále činiti.
Já jsem již rozhodnut a tuto vaše matka souhlasí se mnou. Vy však jste většinou
již plnoletí a rozumní a nemám práva, abych nutil vás ke kroku, s nímž snad
nebudete souhlasiti. Vy všichni asi víte, jak věci naše stojí. Cizí obilí, které měli
jsme ve mlýně a dřevo, které dodáno nám k řezání, musí býti zaplaceno. To však
bude dělati větší obnos, nežli máme na hotovosti a budeme muset prodat kus po
zemku. Za těchto okolností není na znovu zbudování mlýna a pily ani pomyšlení.
Mně se zde hnusí již vše a proto rozhodl jsem se k vystěhování bud’ do Kansasu
nebo Nebrasky. Tam jsou pozemky posud laciné a my, prodáme-li zde vše, co
máme, budeme mít dost do dobrého začátku. Chcete-li, vy hoši, totiž ty Jaromíre,
ty Kochane a ty Ondřeji jiti s námi a sdíleti náš osud, budu povděčen tomu, neli, zůstaňte zde. V tomto případu postarám se------ ”
Nemohl domluviti, neboť všichni jakoby jedním vnuknutím hnáni, vyskočili
ze svých sedadel, přiskočili k otci a matce a jali se je objímati.
“Co ti to napadá, otče!” volal jeden přes druhého. „My abysme vás opustili?
Tisícerá kletba by musela na naše hlavy padnouti. “Třeba i do očividné propasti
půjdu za tebou,” zvolal Kochan.
Tentokráte nemohl se statný Jaromír Krušina přemoci, a nestyděl se za slzy,
které v bohatých perlích mu po lících kanuly. Objímaje dítky své, pravil:
“Šťastný otec, jenž svými nazývá dítky takové a šťastná matka, která jej jimi
obdarovala!”
Vzdor neštěstí, přece tak šťastná rodina!

Zpráva, že Jaromír Krušina hodlá vystěhovati se z Wisconsinu až do žírné
Nebrasky, způsobila po celé krajině velkou sensaci. Četní jeho přátelé, kteří tvo
řili velkou většinu obyvatelstva malé této české osady, obléhali takřka jeho dům,
prosíce aby tu zůstal a nabízeli všemožnou výpomoc buď v podobě vykonání prá
ce, nebo zálohy peněžité. Mladíci chtěli zdarma káceti mu stromy a postaviti
nový mlýn a pilu.
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Všechny tyto projevy nelíčené příchylnosti a lásky krajanů dojímaly Krušinu
velice, nezviklaly jej v jeho jednou pojatém úmyslu.
Paní Veronika neříkala ničeho, ale konala pilné přípravy na cestu tak dale
kou a pak ku blízké svatbě nejstaršího syna Jaromíra, jenž milku svojí Annu
Kramolišovu chtěl vžiti s sebou co svoji ženu. Jiřena, nyní manželka Václava So
kola prodlela větší část svých prázdných chvil u rodičů a vypomáhala matce, kde
jen mohla.
Miluše, jejíž láska k rodičům byla bezmezná, vpravila se také do svého osu
du, přemáhala bol svůj udatně a zejména před otcem stavěla se býti klidnou, ano
veselou. Měla za to, že je posud mladou, že čas zahojí všechny rány a uvede opět
vše do starých kolejí. Že na stálost Jaroslava může spoléhati, věděla dobře, zna
jíc horoucí jeho lásku k ní a jeho pevnou povahu. To také dodávalo jí síly, že ne
klesla pod těžkým břemenem, které tak náhle na mladá její bedra bylo vloženo.
í
] Jediná Klárka nezměnila se v ničem. Byla stále veselá a plna bujných šprý
mů a stala se tak slunečním paprskem, jenž rozehřál a obveselil celou smutnou
domácnost.
Jediný, jenž skutečně jásal nad neštěstím, které rodinu Krušiny stihlo, byl
David Pacák. Dávná jeho touha vyplnila se konečně a on nyní byl pevně přesvěd
čen, že Miluše stane se jeho. Svatba Jaromíra odbyla se v tichosti, zrovna
jako jeho sestry
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měsíci září, když
na dvoře stály tři velké, plachtami pokryté vozy, v něž zapřažený tři páry statných
koní. První sloužiti měl za prozatímní obydlí pro ženské, aby mohly cestovati co
nejpohodlněji a druhé naloženy nejnutnějším nábytkem, nástroji a farmářským ná
řadím, při čemž brán ohled, aby zbylo dosti místa k odpočinku, pro ty, kteří byli
jízdou nebo chůzí unavení. Na množství zásob potravních ovšem nezapomenuto.
Cestování také bylo v dobách těch nejlepší a nejlevnější, neboť železných dráh
bylo tehdy ještě málo a doprava na západ příliš drahou. Jaromír, Kochan a starý
Krušina měli své jízdné koně a i Miluše vzala si zamilovaného svého “Dicka”
s sebou. Ondřej, Otokar a David Pacák měli dělati vozky.
Rozumí se samo sebou, že všichni muži byli ozbrojení výtečnými puškami a
revolvery, neboť v dobách těch bylo cestování po západě dosti nebezpečné ještě a
cestující stále museli se míti na pozoru před útokem krvežíznivých Indiánů. Ře
čeného jitra dostavil se velký počet přátel Jaromíra Krušiny, aby se rozloučili
s rodinou jim tak milou. Jediný Vojtěch Lisý a jeho rodina chyběla.
“Piš nám, kde se usadíš a jak se ti bude dařiti!—Možná že za tebou přijede
me taky.—“Pamatuj, že s bolestí budeme očekávati zprávy od tebe!”—Tak a po
dobně znělo to na rozloučenou ze všech stran.
Objímání a líbání, pláč a vzlykot u ženských nebraly konce.
Ještě jednou rozhlédl se Jaromír Krušina kolem po bývalém svém hospodář
ství a dlouho, dlouho tkvěl zrak jeho v tu stranu, kde stálo obydlí bývalého, ach
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tak drahého přítele Vojtěcha Lisýho—ještě jednou podal ruku svým přátelům
jednomu po druhém, pak zvolal třesoucím se sice, avšak vzdor tomu pevným hla* sem: “Ku předu, hoši!—Na zdar přátelé!”
Biče zapraskaly, povozy se hnuly a Jaromír Krušina vedl rodinu svojí nové
budoucnosti vstříc.
?

m.
V NEBRASCB.
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Uplynuly dva roky. Je to krátká doba pro toho, kdo žije v štěstí a radován
kách—nekonečně dlouhá ale pro toho, kdo trpí, ať již tělesně, nebo duševně. Na
malé vyvýšenině stojí velký úhledný dům á ve vzdálenosti asi dvou set kroků vel
ká stodola, srub a prostorné stáje pro koně a četný dobytek. Kolem vine se malý,
po obou stranách nízkým stromovím a křovinami vroubený potůček, jenž příjemně
bublaje, nese malé vlnky svoje do vzdálené řeky Republican. Celá krajina, ač po
strádá poněkud pestrého života, skýtá oku pohled rozkošný—ne sice každému ale
jistě tomu, kdo unaven bojem života, hledá v přírodě klid a mír. Milovníku divo
ké romantiky, častých změn, nebo hlučného společenského života by ovšem nelí
bily se ty na míle se táhnoucí, nepřehledné vlnité prerie, bez hájů, hor a lesů a
bez těch četných farmerských budov a zahrad, které každé krajině dávají ráz zá
možnosti, plodnosti a štěstí. Jemu by prérie ty zdály se příliš monotoní, bezbarevné a smutné a on prchal by z nich tak rychle, jak jen možno.
Jinak ale ti staří zákopníci civilizace, kteří přišedše sem, okamžitě poznali, že
panenská tato půda štědrou poskytne jim odměnu za jich práci, za počáteční
strádání a sebezapírání a nelenili proto, se tu usaditi, nedbajíce, že mnoho mil
nemají žádného souseda a do trhu daleko. Oni tušili předobře, že za málo roků
krajina ta poseta bude bezčetnými farmami, že pilné ruce evropských vystěhovalců jednotvárné tyto a smutné prérie promění v jedinou zahradu a ráj a že půda,
kterou tak lacino byli zakoupili vystoupí v ceně desateronásobné.
Schylovalo se k večeru a celé vůkolí rozsáhlé farmy, podobající se velkému
statku, oživeno pojednou vracejícím se stádem dobytka, řehotem koní a hlučným
voláním mužů.
Ze stavení vystoupila dívka s vědrem v ruce a spěchala k nedaleké studni
pro vodu. Hopkovala si po cestě vesele a zpěvný její hlásek rozléhal se krajinou.
Pohlédnemeli do čtveráckého obličeje, poznáváme, že je to Klárira nej mladší dce
ra Jaromíra Krušiny. Jak ale změnila se dívka ta za dva krátké roky. Nejen, že
povyrostla o celé tři palce ale celá postava její stala se plnější, okrouhlejší a lad
nější. Z patnáctiletého děcka, vyvinula se sedmnáctiletá panna—z poupátka
skvostná růže.
Prozpěvujíc, přistoupla dívka k studni, spustila okov a když tento se napl
nil, jala se vytahovati jej vzhůru. V tom okamžení ale pustila jej s výkřikem
dolů, neboť dvě silné páže jí objaly, nad rameny vynořila se kadeřavá hlava mla
dého muže a ona pocítila na rtech žhavý polibek.
Jako blesk vyvinula se statná dívka z objetí a odhodíc drzého útočníka od
sebe, uskočila stranou.
“Ha, ha, ha! To jsem tě překvapil, Klárinko, viď? Či snad jsem tě polekal?”
Dívka, poznajíc mladíka zasmála se radostně a tváře její se zardělý.
“Ah, to jsi ty, Jiří? Ano, překvapils mne, ale nepolekal. Našinec se tak
hned nelekne,” dodala s hrdostí. “Vím dobře, že nám ublížiti neodváží se tak leh
ce nikdo, věda ze skušenosti, že mojí bratří splatili by to okamžitě a že s otcem
mým není radno žertovati.”
“MáŠ pravdu, drahá, tvůj otec je muž velice přísný a odvážný. Rád bych vě
děl, proč je stále tak zamlklý a smutný. Po celé ty dva roky, co jej znám, totiž
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od doby vašeho příchodu do Nebrasky, neviděl jsem, aby jednou zasmál se sr
dečně. Není na vás příliš přísným?”
“Ó nikoli! Tatíček můj, jak sám přesvědčil jsi se nesčíslněkráte, je tím nej
lepším otcem na světě. Co pamatuji, nepohádal se s dobrou matinkou mojí ani
jednou a já pochybuji, že stává dítek ve světě, které více by byly milovány otcem
svým, jako my. On žije jen pro nás, on pracuje jen pro dobro naše a jedinou jeho
touhou je, abysme byli šťastni.”
“Vím to dobře, milko má, jsem pyšným na tvoji lásku, ale ne méně jsem
hrd na to, že otec tvůj uznal mne za hodna své přízně.”
Klárka chtěla něco odpovědíti, když přerušená byla voláním:
“Klárinko! Klárko!”
“Aha, Miluše čeká na vodu a já tu stojím a klábosím s takovým větropla
chem! Honem, musím —”
“Dovolíš mi abych za tebe vodu vytáhl a donesl do kuchyně, viď?” A neče
kaje ani na odpověď, vytáhl mladík vodu, vylil do džberu a oba pak za veselého
rozhovoru spěchali ku stavení.
Jiří Sudík byl mladík as pětadvacetiletý, rostlý jako jedle, přímého a hezké
ho obličeje, čtveračivých modrých očí a tmavo kaštanových kadeřavých vlasů.
Byl nejstarším synem chudého, ale bodrého a pracovitého farmáře, jenž asi před
čtyřmi roky přistěhoval se do Nebrasky a usadil se o Šestnáct mil výše, (severo
východně) od místa, kde o dva roky později Stánek svůj rozbil Jaromír Krušina,
Hned po příchodu tohoto přilnul starý Jiří Sudík ke Krušinoví a byl mu při osa
zování se v prvních počátcích nápomocen radou i skutkem. Syn jeho Jiří zahořel
láskou ku Klárce při prvním spatření a láska tato nalezla vřelého ohlasu v srdci
dívky. Rychlá tato známost nelíbila se sice Krušinoví, seznav ale bodrost, počest
nost a pracovitost rodičů, jakož i výborný karakter mladého Jiřího, nenamítal
proti dálší známosti, ano i zasnoubení mladých lidí ničeho. Že rodina byla chudá
a začala farmařiti s velikým dluhem, to mu nevadilo. V dobách tehdejších sotva
jeden z tisíce započal s větším kapitálem a zcela samostatně a přece v několika
málo letech většina jich se hmotně povznesli a se osamostatnili. V tom ohledu byl
Krušina příliš zkušeným a věděl, že statky pozemské dají se nabýti i—ztratiti a že
od nich nezávisí vždy blaho a štěstí.
Jiří, jenž pro bodrou svoji povahu záhy získal si lásku všech členů rodiny, již
od půl roku považován za snoubence Klárky a příchod jeho na farmu byl vždy
pro všechny radostnou událostí.
Tak i dnes, Miluše, která již netrpělivě očekávala Klárku s vodou a stála ve
dveřích, aby se podívala proč tato dnes se tak opozdívá, poznala ihned Jiřího a
běžela uvědomiti matku o jeho příchodu. Jiří zaveden paní Veronikou ihned do
společného pokoje.
“Buď vítán, hochu!” pravila tato srdečně. “Je to již hodně dlouho, co nebyl
jsi u nás.”
“Pro mne celá věčnost! Po celých čtrnáct dní—měli jsme práci se sklizní
a nyní, když jsme již skoro hotovi, řekl jsem tatínkovi, že nemohu to déle vydržeti
a musím podívati se, co vy zde děláte.”
“Na nás tedy přišel jsi se podívati? Nu, to je hezké od tebe. Škoda, že
Klárka není doma, ta by měla z toho radost,” dodala paní Veronika s šibalským
úsměvem.
“Oh, s tou byl jsem již u studně!” prořekl se mladík.
“Tak?”—opáčila paní Veronika žertovně. “I ty šelmo jeden! Jistě, že jsi
na ní zase číhal a překvapil ji, jak obyčejně!—Ale kde nechal jsi koně?”
“Ten je již ve stáji a má se dobře. Avšak, nemýlím-li se, přicházejí právě
vaši a musím jim trochu pomoci.”
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Po těch slovech vyběhl Jiří ven a spěchal ku stájím, kde rozvinul se život
velice pestrý. Celé stádo s tučné pastvy vracejícího se dobytka tlačilo se v pro
storném dvoru a každý kus hleděl dostati se co nejdříve na obvyklé místo ve
svém oddělení. Ondřej a Otokar měli dosti práce, aby udrželi pořádek a Jaromír
.a Kochan vypřáhali koně. VŠe to dělo se hlučně sice, ale při vzorném pořádku
zručně a rychle. Starý Krušina a David Pacák tu ještě nebyli, majíce práci s kr
mením vepřů, jichž měl Krušina celé stádo, v počtu asi šedesáti. Chov vepřového
-dobytka vyplácel se tehdy * (a vyplácí se i dosud) nejlépe a proto dal si na chovu
tom záležeti.
Jiří uvítán byl mladými Krušinovci s jásotem a za jeho přispění záhy zaopa
třen dobytek i koně pící i vodou. Všichni společně pak odebrali se do stavení,
kde se umyli a převlékli. Starý Krušina od jakživa dbal velice na čistotu a ku
jeho stolu přisednouti nesměl nikdo neumyt, neučesán nebo špinavý.
“Čistota je půl zdraví,” říkával a zásady té se držel po celý život. Za ne
dlouho dostavil se i starý Krušina s Davidem a jako všichni domácí, i on uvítal
Jiřího srdečně.
Dříve však, nežli přistoupím ku dálšímu vypravování, je nutno, abych stručně
a v krátkosti obeznámil laskavého čtenáře a krásnou čtenářku s osudy, jaké po
tkali rodinu starého Krušiny bě
hem těch dvou let a vylíčil tro
chu počátečný jich život v Ne-,
brasce. Cesta z Wisconsinu do
Nebrasky koňmo a povozy byla
sice dlouhá a obtížná, zejména
pro ženské, statní ale naši vystě
hovale! přestáli ji šťastně. Paní
Veronika pociťovala sice častěji
únavu a nepokoj, přemohla se
ale a tvářila se býti veselou a
silnou. Miluše vařila a vykoná
vala všechny práce s Klárkou,
šetříc matky kde jen se dalo,
vše to ale konala jako stroj bez
ducha, němě a bez úsměvu. Stá
le byla zamyšlena a smutná a
ani Klárka nej veselejšími svými
nápady a jarým zpěvem nedo
vedla ji rozveselit!. Často po
hlížel otec na ni okem zarose
ným, často tížily jej starosti
o zdraví mileného dítěte—vždy
ale pohodil vzdorně hlavou a
zamručel: “Vršovcům bylo vždy
slovo svaté a oni dodrželi mu
i tehdy, když zrušením jeho mo
hli zachránit si statky a život.
Tak i já!”—
Nebylo divu, že Miluše vůčihledě bledla a hubeněla, neboť
♦) Za mého pobytu ve Wilber, Neb. před 18 lety měli starší osadníci velká stáda vepřů, z nichž brali
slušný užitek. Tak na příklad starý známý vlastenec a svobodář, p. Jan Heřman odprodal každoročně přes
100 kusů dobře vykrmených a těžkých kusů: šestákové, Beck, Janeček, Křen a jiní, již tehdy zámožní far
máři, taktéž nezůstali v ohledu tom pozadu a těžili mnoho.
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trampoty duševní více vysilují člověka, nežli jakýkoli bol tělesný. David byl stále
kolem ní, hleděl každé přání vyčisti ji z očí, ona ale na něho ani nepohledla, aniž,
nejmenší službičku od něho přijala, což ovšem neodstrašilo jej od pokusů dalších.
Klárce líbila se dobrodružná ta cesta, plná změn a různých překvapení velice.
Zpívala od rána do večera, byla více na koni, nežli ve voze a když večer se rodina
utábořila a zaplály ohně, tu obletovala je jako lesní víla. Ponoukala bratry i Da
vida k vypravování báchorek o loupežnících a sama vyprávěla, co kdy četla,
o Indiánech.
Cestou znepokojováni nebyli nikým a povětrnost také byla překrásná. Teprvé když překročili řeku Missouri a vstoupili na půdu Nebrasky, viděli často na
obzoru tlupy indiánské a cesty byly nerovnější a hrbolatější. Skutečné nebezpečí
však nehrozilo jim nikde. Nebraska byla tehdy ještě územím a zorganizovaná
teprvé v roce 1854. Až do roku 1864 bylo tu jen málo osad a ani hranice území
nebyly určeny a vyměřeny. Co stát přijmuta do Unie teprvé v roce 1867 a v roce
1880 čítala pouze 452.402 obyvatelů. Lesy nejsou tu skoro žádné, za to však
prérie, ležící při řekách a potocích—vyjma západní části řeky Plat — jsou velmi
bohaté. Krušinoví a jeho rodině nikde nechtělo se líbiti valně až teprvé když
přebrodili řeku Little Blue (Malá Modrá řeka) a dojeli k výše uvedenému potůčku.
Krajina nebyla sice “čarokrásná,” povzbuzovola ale k osazení se. Zaujmutí jedné·
sekce pozemků nebylo spojeno tehdy s velikými obtížemi a maje dostatečných
prostředků, zaujmuli starý Krušina se synem Jaromírem sedm set a dvacet akrů.
Měli opět svoji vlastní půdu pod nohama, hůře bylo ale se stavením. Nebylo dře
va a pro prkna dále jak sto mil. Zima blížila se kvapem a dvě rodiny tábořily na
holé prérií, nemajíce střechy nad hlavou.
Tu však sousedé, (nejbližší z nich bydlel na vzdálenost šestnácti mil) dozvě
děli se o jich úmyslu a přispěchali radou, pomocí i zkušeností svojí ku pomoci.
Tehdejší zákopníci civilizace vyznamenávali se nejen neobmezenou pohostinností, ný
brž i věrnou příchylností k tomu, koho uznávali za hodna své důvěry a své sym
patie. Osadníci drželi dohromady jako skála a Čech byl by dal život za svého
krajana. Bylo jich v jihovýchodní Nebrasce tehdy ovšem pořídku.
Jedním z nejobětavějších v ohledu tom osvědčil se Jiří Sudík. Bydlel s čet
nou rodinou svojí v kraji tom již po dva roky a měl tudíž mnohých zkušeností za
sebou. Jsa chůd, musel vypomáhati si jak mohl a napnouti všechny síly ducha
i těla, aby nepodlehl počátečním svízelům a nedostatku. Nemajíce dřeva a prken,,
aby mohli postaviti si obydlí nad zemi, vyhrabali si obydlí pod zemi, v němž žili
jako syslové. (* Obávajíce se nemocí postavili si za krátkou dobu “drňák" a dvč
léta později dosti úhledný domek. Obohacen trpkou zkušeností, mohl Jiří Sudík
se svým nejstarším, nad míru intelligentním synem ve mnohém vypomoci rodině
Krušiny a činil to s obětavostí věru obdivuhodnou. Krušina přijmul vzácnou tutopomoc se srdečností jemu vlastní, čehož následek byl, že obě rodiny přilnuly
k sobě vroucím přátelstvím. Sudík byl muž vezkrze svobodomyslný, poctivý,
rozšafný a na slovo vzatý a v tom smyslu vychoval i svoje dítky. Nejstarší jeho
syn zamiloval se do Klárky, tato opět zamilovala si statného jinocha a láska obou
těšila rodiče oboustranně.
První zimu prožila rodina Krušiny tak též pod zemi. Bylo to obydlí ovšem
velmi těsné, jelikož ale mnoho rukou na něm pracovalo, přece poměrně dosti po
hodlné. Nejvíce přihlíženo k nutné ventilaci a pak aby voda nemohla téci do
vnitř. Vzdor tomu však byl tu pobyt krušný a paní Veronika často postonávala.
Zima byla, jako obyčejně v Nebrasce, krutá a jedna sněhová bouře sledovala dru
hou. Příchod jara přivítán byl tudíž s nemalou radostí a jakmile byla panenská
♦) Nezapomenutelný přítel můj, p. Jan Heřman, bydlel v takovéto díře s četnou svojí rodinou po
léta a za mého pobytu ve Wilber často a s jakousi pýchou ukazoval mi svůj bývalý “podzimní palác,” kte
rý později, když si byl postavil pěkný dům, proměnil v prostorný sklep.
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půda prooraná a první setba ukončená, najmul si Krušina dvacet povozů—za dra
hé peníze ovšem—aby ze vzdáleného města Lincolnu přivezeno bylo potřebné
* stavivo ku postavení prostranného obydelního domu a než uplynul měsíc červen>
stálo tu pěkné dvoupatrové stavení—první to v tomto kraji—jehož dolejší prosto
ry zaujmula rodina Krušiny a v druhém umístil se nejstarší syn Jaromír se svojí
mladou žínkou.
Od té chvíle byl život celé rodiny příjemnější a volnější. Paní Veronika byla
zase tou starou, pečlivou hospodyní—a Klárka tím samým diblíkem, co dříve.
Mladá ženuška Jaromíra, na níž stísněné poměry velice účinkovaly, obživla znovu
a byla jako dříve ve Wisconsinu svěží, veselou a pracovitou — jen Miluše nezmě
nila se v ničem. Byla čím dále tím zádumčivější a úsměv z její tváře zmizel
úplně. Stále a stále myslela na svého Jaroslava, na rozkotané své štěstí a ani do
mluvy matky, nebo bolestné pohledy otce neměly na ni nějakého vlivu.
Jak veselou bývala Miluše vždy z jara, s jakým jásotem vítala rozpuk každé
ho květu, s jakou péčí starala se o svoji malou zahrádku dříve! A dnes? Dnes
neměl krásný jarní den pro ni žádného půvabu a na jarní kvítka se ani nepodíva
la. Jen občas, když pošta přinesla psaní z Wisconsinu od sestry Jiřeny a v něm
nalezla lístek pro sebe, tu tváře její se zardělý a obličej se oživil. Tu pak s blaže
ným úsměvem na rtech spěchala ve svoji komůrku a desetkráte přečetla lístek,
v němž obyčejně našla několik řádek, týkajících se rodiny Lisých a Jaroslava.
Oh, jak byla šťastná, jak blažená v této chvíli! Věděla, že milý ten hoch žije, že
je zdráv, že stále touží po ní a že je jí věren tak, jako ona jemu. Toto vědomí do
dalo jí nových sil, toto vědomí upevnilo ji v úmyslu, nepodati se bolu za žádných
okolností. Po takovémto dopisu byla vždy po několik dní veselejší — za krátko
ale upadla opět v dřívější zádumčivost a lhostejnost vůči všemu světu.
Otec její, Jaromír Krušina, jakoby znovu obživnul. Neštěstí, jakýmžbyl po
stižen, ty svízele a útrapy, jež překonati musel v první době svého přestěhování
se do Nebrasky, povzbuzovaly jen jeho energii, jeho lásku ku práci a jeho touhu
po opětné samostatnosti. Věda, že pouhým rolničením v těchto od trhu tak vzdá
lených krajinách jen zvolna bral by se v před, pustil se do chovu dobytka a pra
sat. Byl hned v prvním roce v tom Šťasten a vzdor tuhé zimě pozbyl jen něco
málo kusů. V příštím roce odprodal skoro dvě třetiny ze svých stád, vynahradil
to ale zakoupením nových kusů, avšak plemene ušlechtilejšího. Podnik ten vy
platil se mu v míře neočekávané, takže již po dvou letech svého pobytu v Nebrasce domohl se skoro polovice toho, co ve Wisconsinu ztratil.
Hmotné poměry jeho byly tudíž velmi dobré—na tehdejší poměry v Nebrasce
přímo skvělé—vzdor tomu ale necítil se býti tak šťastným, jako dříve. Chyběl
mu rozsáhlý' les, s jeho tajemným šumem, na nějž byl tak zvyklý, chyběla mu
společnost četných, stejně s ním smýšlejících rodáků, mezi nimiž býval předákem
a pak to klidné štěstí rodinné, na něž od tolik let byl zvyklý. Pociťoval, že vzdor
všemu blahobytu nejsou žena a dítky úplně šťastny, že postrádají něčeho a že
nemohou v novém domově tomto jaksi zdomácněti. Pohled na Miluši rozrýval
mu srdce a to tím více, že musel doznati, že jen jeho horká krev a jeho neústup
nost zavinily neštěstí milovaného dítěte. Omlouval se svojí zásadou, vnitří hlas
vytýkal mu ale, že přece nejedná dobře, drže se tak houževnatě jedné myšlénky,,
která je s to, ztroskotati celé pozemské štěstí jeho dcery, jeho Miluše. Neučinil
starý Lisý dosti, když jej odprosil, vzal slova svá zpět a poslal syna svého k vy
jednání smíru? Zajisté! On však dal jedenkráte své slovo, a to bylo mu sváto.
Dokaváde nevyšlehne blesk s modré oblohy, nesmí on slovo své zrušiti a byť stálo to
jeho život nebo štěstí celé rodiny. Byl povděčen alespoň tomu, že Jaromír byl
šťasten se ženou, že Jiřena nalezla štěstí s mužem milovaným a že Klárka je bla
žená ve své lásce k Jiřímu.
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Tak stály věci na počátku druhého dílu našeho vypravování—bylo to v so
botu a v měsíci květnu r. 1862, kdy Jiří Sudík přijel návštěvou na farmu Krušiny
a překvapil snoubenku svoji u studny... I sestra jeho nevěsty Miluše přivítala jej
tak vlídně, jak obyčejně, bylo ale patrno, že nutí se k vlídnosti a že předstíraná
veselost nejde jí od srdce. Byla již od několik týdnů stále zasmušilejší a to z té
příčiny, že od více jak šesti měsíců neobdržela žádných zpráv z Wisconsinu.
Poslední list, který přišel od sestry, datován byl ze dne 5. listopadu 1861 a nyní
máme již skoro konec května 1862. “Co mezi tou dobou stalo se s Jaroslavem?
Proč Jiřena nepíše? Proč nepotěší ji alespoň několika slovy? Jí stačilo by jen
několik řádek. Je zdráv, myslí na Tebe a je Ti věren. Pak byla by opět spoko
jena, pak lehčeji by nesla ten těžký osud, který dělí ji od milence. Proč ani tato
potěcha není jí popřána? Je snad nemocen, či dokonce mrtev? Oh, bože, pak
bylo by lépe, abych zemřela i já.”—Tak myslela a trápila se ubohá Miluše již po
kolik týdnů, na venek však nedala znáti ničeho. Jen bledost její tváře, bolestný
její pohled a neobyčejná zamlklost
prozrazovaly, že trpí, trpí nevýslov
ně. Je-zcela přirozeno, že tento
potlačovaný bol jevil účinek i na
celé její okolí, neboť Miluše byla
ode všech členů rodiny přímo zbož
ňována. Každý tušil příčinu, vyslo
vit! ale ji neodvážil se nikdo. Všem
bylo to dlouhé mlčení Jiřeny nepo
chopitelné a naplňovalo je sta
rostmi.
“Snad dostaneme psaní dnes,”
pravila paní Veronika. “Za hodinu
již bude tu jízdní posel a pak uvi
díme.”
Poštovní spojení bylo v době
tehdejší v krajinách těch velmi ne
dostatečné a jízdní posel roznášel
psaní pouze jednou v týdnu, v so
botu. Byla to obtížná cesta pro
něho, neboť vzdálenost města Lin
colnu od farmy Krušinový obnášela
skoro padesáte mil a ty uraziti muJezdec pHklusal a objemné psaní jí podal.

za jeden den

y Rrušinů přen0.

coval a v neděli před slunce východem ujížděl opět zpět. Před příchodem Krušiny
musel jezditi ještě o deset mil dále, až na hranice státu Kansas, kde na jedné
farmě setkal se s jiným jezdcem, jenž pak poštovní zásilky donášel dále. Nyní se
dělo tak na farmě Jaromíra Krušiny, což bylo pro oba jezdce výhodnější.
Miluše hned po večeři vytratila se ven, jakoby tažena neodolatelnou mocí
nějakou. Duše její zmocnila se nevyslovitelně tajemná touha a ona byla pevně
přesvědčena, že tentokráte nečeká marně, ale že jistě dostane se jí zpráv o jejím
miláčku, o jejím Jaroslavu. Bledá a chvějíc se rozčílením, přeběhla dvůr a stanu
la u dvířek ohrady. Do dálky nemohla viděti pro nízké křoviny, které vroubily
oba břehy říčky, za to ale čistý a jasný vzduch daleko zanášel každý zvuk. Na
slouchala s utajeným dechem. Nemýlila se, neboť zřetelně zaslechla nyní dusot
cválajícího koně. Jezdec blížil se rychle—již stanul u ní a podal jí objemné
psaní, s nímž prchala ku stavení. Celá rodina seděla již kolem velkého stolu,
•čekajíc jen na Miluši, aby započalo se s večeří.
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Sotva dechu popadajíc a s tváří zardělou vrazila tato do jizby, volajíc z dale
ka: “Dopis z Wisconsinu—od Jiřeny. Rychle, tatíčku, rychle podívej se, je-li
tam něco pro mne, anebo, co Jiřena nám sděluje!”
Miluše byla jako vyměněná. Oči leskly se jí jako démanty, líce zrovna hoře
ly a obvyklá málomyslnost ustoupila neobyčejné živosti. Všichni přítomní pohlí
želi na ni s údivem i radostí zároveň a rodičům zarosilo se oko.
Jaromír Krušina vzal mlčky objemný balíček z rukou Miluše a rozevřel jej
s chvatem. Byly v něm tři dlouhé dopisy. Jeden od zetě, Václava Sokola na
něho a druhé dva od Jiřeny na matku a Miluši. Tato, nečekajíc ani na svolení
otce, chopila se svého listu a prchla s ním do své komůrky.
Na večeři nevzpomněl si nikdo více a i když jízdní posel, zaopatřiv dříve
koně, vstoupil do večeřadla, nevěnována mu taká pozornost, jako jindy, což neva
dilo mu však, aby všechnu čest neudělal kuchynskému umění paní Veroniky a
Miluše. Pozvolna rozevřel Jaromír Krušina list od zetě a jal se čisti na hlas:
Z osady Říp ve Wisconsinu, dne 15. května 1862.

Drazí rodiče, Švakři a švekruše!
,,Především srdečný pozdrav Vám všem! Doufám, že nám nezazlíte, že na
poslední nám tak milé tři dopisy Vaše odpovídám teprvé nyní. Neměl jsem, co
bych Vám byl sdělil zajímavého a pak také chtěl jsem vyčkati výsledek důležité
pro nás rodinné události. Jásejte se mnou, drazí, neboť právě před týdnem obda
rovala mne milá Jiřena moje prvním princem, klučinou to jako buk. Přijeďte
s maminkou a Miluší nám jej pokřtíti. Nazvali jsme jej Jaromírem—po Vás.
Jiřena je zdráva a již ode dvou dnů píše sáhodlouhé dopisy mamince a Miluši.
Všichni sousedé zde na Vás stále vzpomínají a těší se, že nyní zavítáte do
kraje našeho, ne li pro vždy, tedy alespoň na pár týdnů. Každý den, v který ob
držím od Vás dopis, je pro celou osadu naší dnem svátečným a všichni společně
těšíme se tomu, že Jste zdrávi a dobře se Vám vede. Nejvíce ze všech rodina
Lisých—odpusťte, že zmiňuji se o ní vzdor přísnému příkazu Vašemu—z nichž
někdo je skoro stále u nás. Paní Lisá byla u nás nepřetržitě po celých čtrnácte
dní a ošetřovala moji Jiřenu s péčí přímo mateřskou. Nebýt jí a dcery její Stázičky, nevím věru, co bych si byl počal.”—Při čtení těchto řádků chvěl se poněkud
hlas Jaromíra Krušiny a paní Veronika setřela si nepozorovaně zástěrkou slze
s tváří.—“Jsou t0 zlatí lidé, tihle Lisých, plni obětavosti, dobré vůle a Šlechetnomyslnosti. Žel jen, že starý farmář vůčihledě chřadne a že šij jeho kloní se kzemi
víc a víc. Od té doby, co Vy Jste opustili naši osadu, neviděl jej nikdo se usmáti.
O Vás, rodiče drazí, mluví jen s největší úctou a před nedávném pravil ku mně:
„Cítím, že sil mých ubývá a že za nedlouho zaplatím přírodě svůj dluh. To by
mne však nermoutilo, naopak, těším se již na ten věčný spánek a na ten klid a
odpočinek, po němž zraněné srdce mé již tak touží. Jen něco přál bych si
ještě dříve nežli umru a to je, abych stisknouti mohl pravici toho, s nímž od nej
útlejšího svého mládí spojen jsem byl páskou nejvřelejšího přátelství, abych ještě
jednou popatřiti mohl v tu jeho přímou, výraznou tvář a abych z výmluvných
jeho úst ještě jednou slyšel dříve rak často pronešená slova: “Tys můj nejmi
lejší a také nejvěrnější přítel. Víš, že myslím tím Jaromíra Krušinu. Věř, že
kdyby to se stalo, byl bych nevýslovně šťastným a že umíral bych mnohem leh
čeji.”—Krušina nemohl čisti dále, neboť oči zarosily se mu slzami a pohnutím
chvěly se mu ruce tak, že list se mu v nich třásl. Paní Veronika štkala hlasitě a
synové i Klárka obstoupili otce a snažili se ovinouti rámě svá kolem jeho krku:
Dlouho, dlouho to trvalo nežli Krušina potlačiti mohl bolestné své dojmy
a mohl zvolati: ‘/‘To věru přesahuje síly člověka a přísahám při všem, co mi
svátého, při lásce mé ženy a mých dítek, že kdyby Vojtěch Lisý byl zde v této
chvíli, že bych------- ”
z
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Tu přejel si dlaní čelo, sklonil hlavu na prsa a povzdechl: “Ne, ne, ani tu
nemohl bych jédnati jinak, než jednám. Zvrátil bych tím všechny posavádní své
zásady a pozbyl bych tu vnitřní jistotu, která řídila kroky mé a činy po celý život.
Můžete nazvati to nemístnou tvrdošíjností a urputností, je to ale částí mé povahy
a kdybych v tom podlehl a dal unésti se svými city, pozbyl bych část své jsouc
nosti, svého vlastního “já” a nebyl bych více tím samým Jaromírem Krušinou,
jakým byl jsem až po tuto chvíli. Ne, ne! Já nemohu osudný onen okamžik vymazati ze své minulosti a byť srdce mi při tom puklo bolem a hořem. Já
v ukvapení přivolal na šebe kletbu a nezbývá mi, nežli vypiti kalich hořkosti
až na dno. Či myslíte, že málo trpím? Myslíte, že bol Miluše nerozrývá mi
srdce? Doufejme, že stane se zázrak—ač v to nevěřím—a já sproštěn budu své
přísahy. Uvidíte pak, nebudu-li nejšťastnějším člověkem ve světě!”
Hlasitě vzlykajíc, vrhla se paní Veronika na prsa milovaného muže a uji
šťovala jej, že nikdo z rodiny nikdy nepochyboval o lásce jeho k nim a o hlu
bokém jeho citu. Klárka přivinula se k němu, hladila jeho líce a Jaromír, Ko
chan, Ondřej i Otokar ujišťovali jej, že s ním úplně souhlasí a že jsou hrdi na otce
zásad tak pevných a charakteru tak čistého.
Poštovní posel, maje plná ústa pokrmů, udiveně pohlížel na výjev ten a za
pomenul i na sklenici před ním stojící. Nepochopoval ovšem, co se tu děje,
protože nerozuměl řeči. Jen David Pacák stál tu nepohnut a s tváří zamračenou
a poměrů a osob znalý lehce mohl se domysleti, co as si myslí.
Konečně' se mysle všech poněkud utišily a Jaromír Krušina jal se opět
čisti dále.
“To opakoval mi opětně, když byl u nás včera a já sděluji Vám to, abyste
věděli, že Lisých se na Vás nehněvají.
A jinou, neméně bolestnou zprávu je mi Vám podati. Jaroslava Lisýho
není více mezi námi.”
Tu vypadl list opětně z rukou Krušiny, a on div nezavrávoral. I ostatní
uděšením vykřikli. Krušina vzpamatoval se však rychle, chopil list znovu a
četl dále:
“Nelekejte se však. On žije a pokud vím. má se poměrně dobře.”
To byla slova konejšivá a zrovna jakoby všechny elektrizovala.
Po Vašem odjezdu byl stále zádumčivějším a za půl roku již projevil roz
hodné přání, že vstoupí co dobrovolník v řady spolkového vojska, aby bojoval za
neodvislosť Unie a rodiče jeho, ač se srdcem krvácejícím, nechali jej jiti. Vstou
pil do šestého pluku wisconsinského, zúčastnil se již několika bitev a podle po
slední zprávy o něm postoupil již na šikovatele s vyhlídkou, že co nejdříve pový
šen bude na důstojníka. Bližších zpráv o tom podává moje žena Miluši a já
doufám, že proti tomu nic míti nebudete.
Tím sdělil jsem Vám vše, co by Vás mohlo zajímati.
Přijeďte k nám co nejdříve a oblažte přítomností svojí své Vás milující dítky
Václava a Jiřenu.”

Opět na delší dobu zavládlo v jizbě hrobové ticho a každý zanášel se svými
myšlénkami, jež nesly se výhradně skoro k Jaroslavovi a Miluši.
A Miluše? Ta v tu dobu seděla u okna ve své komůrce, majíc ruce složeny
v klínu a v nich několik těsně popsaných listů. Byl to dopis od sestry Jiřeny a
při něm asi půl tuctu listů od Jaroslava z bojiště. Dopis Jiřeny byl krátký, avšak
plný vřelé účasti, soucitu a potěchy. Obšírnější však byly dopisy Jaroslava.
Každá řádka dýchala tou vroucí láskou, jakou on pociťoval k Miluši. Právě byla
listy ty dočetla a seděla tu v zadumání. Po lících kanuly jí sice bohaté slze, avšak
oko zářilo blahem a štěstím. Miláček srdce jejího žil a myslil na ní a každý úder
jeho srdce patřil jen jí—jen jí! Mohla přáti si v okamžiku tom více? Nebyla
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vzdor všemu šťastná dosti? Opět a znovu pohlížela na drahé ty listy, tiskla je
k srdci a líbala ty řádky, psané rukou miláčka. Znala je již skoro nazpamět.
“Jsem u šestého pluku wisconsinského a jako většina ostatních přiděleni jsme
k armádě potomacské. Vrchní vůdce náš, Nathanael P. Banks je dobrým jenerálem
a požívá důvěry celého sboru. Plukovník Edward S. Bragg a major Rufus R. Dawes
jsou chrabří důstojníci a dovedou vzbuditi nadšení. Prodělali jsme již několik
malých šarvátek a pluk třetí, pod velením plukovníka Thomas A. Rugera, čtvrtý
pod pluk. Patnému. sedmý, pod kapitánem JohnB. Callisem bojují obyčejně těsně při
nás. Je v plucích těch mnoho Čechů, nemáme ale času se scházet! a se spřáteliti. Snad až později. Co píší z Nebrasky? Jsou všichni ti, jimž náleží celá
moje duše, šťastni? Vzpomíná na mne Miluše? Ten anděl! Ó, kéž mohl bych
přivinouti ji ještě jedenkráte k srdci, kéž mohl bych ještě jednou jí říci, jak nevý
slovně ji miluji. Sdělte jí, drahá přítelko moje, že každý úder mého srdce patří
jen jí, že každá myšlénka moje otáčí se jen kolem andělské její bytosti a že,
padnu-li ve svátém tom boji za celistvost Unie a svobodu lidí, poslední má
slova budou patřit jí a poslední můj vzdech bude:
“MiluteV'
V tom smyslu psány i ostatní listy, ovšem že s dodatkem o změně místa
a iůzných pochodech armády, kteréž vylíČiti přesahuje rámec prostičké této
povídky. Sám o sobě nemluvil Jaroslav mnoho, a že byl povýšen až na šikovatele, dozvěděli se přátelé jeho z dopisů krajanů.
Jaromír Krušina a žena jeho nespali té noci ani hodinu a Miluše probděla
jí celou.

IV.
BLESK S MODRÉ OBLOHY.

Opět uplynuly čtyři měsíce. Na farmě Jaromíra Krušiny dělo se vše po
dle ustáleného již pořádku. Žen byla hojná toho roku a chov dobytka i prasat
byl šťastný, jelikož nemoce neřádily mezi nimi tak, jako v letech předešlých.
Vše dýchalo štěstím a radostí a zdálo se, že i v domácnosti usadily se
spokojenost a blaho. Dopisy z Wisconsinu přicházely pravidelně každý měsíc a
jelikož skoro všechny byly příznivého obsahu, působily velice na utišení mysle
všech, kteří tak živé účasti brali na osudech svých milých. Také Miluše zdála
se býti klidnou, ano někdy pousmála se i—byl to ale úsměv spíše bolestný nežli
radostný. Myšlénka, že miláček její stále nachází se v nebezpečí života, ji děsila
a mnohdy nedala jí ani spáti. Všichni z rodiny i otec sám vymlouvali jí její
obavy a skýtali útěchu jak jen mohli, bylo to ale málo platné.
Tu jednoho dne přiklusal do dvora na upoceném koni jezdec s telegramem.
Třesoucí se rukou rozevřel Krušina obálku a sotva zrakem přeletěl těch málo
řádků, zavrávoral a pustil osudný lístek na zem. Miluše, tušíc něco hrozného,
zvedla rychle telegram, ale sotva že do něho nahlédla, klesla s děsným výkřikem
k zemi v bezvědomí. Krušina však nebyl ten muž, jenž dá se sklátiti jednou ra
nou, byť sebe prudší a neočekávanější, nýbrž vzchopil se rychle, vzal Miluši do
svého náručí, zanesl do její ložnice a uložil tu na bělostné lůžko. Nemaje nic ji
ného po ruce ovlažoval skráně a čelo milovaného dítěte studenou vodou tak dlou
ho, až Miluše přišla k sobě. Udiveně rozhlížela se kolem, jakoby nechápala, co
se s ní stalo, náhle ale myšlénka jako blesk kmitla jí hlavou a chopivši otce za
ruce, tázala se s chvatem:
„Je to pravda, tatíčku můj, že mého Jaroslava není více—že byl zabit v ukrut
ném tom boji?”
„Ne, ne, miláčku můj, tak zlé to není. Telegram praví, že je pouze poraněn
—snad jen slabě.”
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Miluše vyskočila.
Ty mne chceš klamnou nadějí jen ukolébati, otče. Ob, já to tušila, já předzvídala, že pro mne není žádného štěstí více ve světě!” zoufale zvolala Miluše.
„Vzpamatuj se dítě a čti sama,” domlouval Krušina.
Novou nadějí oživená, chopila se dívka telegramu a četla:
„Dostal jsem telegram z bojiště u Boonsboro. Jaroslav těžce poraněn. Chce
vidět Miluši. Otec Jaroslava odjíždí dnes do Boonsboro.
Václav Sokol.
Dvakráte, desetkráte četla Miluše telegram, pak vzdychla z hluboká a vrhla
se otci na prsa, vzlýkajíc:
„Není tedy mrtev. Je ale na smrt zraněn a chce mne viděti. Oh, je-li zá
chrana možná, pak já jej jistě zachráním! Jen rychle, tatíčku můj, jen rychle
konej přípravy k mému odjezdu.”
„Ale dítě—snad bys nechtěla?—”
„Chceš-li, abych nezemřela u tvých nohou, pak nebraň mi více!” zvolala Mi
luše divoce a táhla otce z jizby. „Můj Jaroslav zápasí se smrtí a volá mne k sobě
a ty chceš, abych se ještě rozpakovala? Zapřísahám tě, otče, při tvojí lásce knám,
abys nebránil mi v tom, co počíti chci a musím, neboť jedná se tu ne o mé blaho
a štěstí, ale o jeho život. Víš, co to znamená?”
Krušina znal dobře svoji dceru a věděl, že každý další odpor je nemožný.
„Nuže, buďsi!” pravil. „Nebudu ti brániti, avšak sama nepojedeš. Svolám
okamžitě všechny členy rodiny a učiníme ihned potřebné přípravy. Pojď!”
A v každém případu rázný a rozhodný Krušina vzal dceru za ruku a sešel
s ní dolů do společné jizby. Nebylo tu ještě nikoho, neboť Klárka zalévala kvě
tiny v zahradě a paní Veronika odešla se snachou svojí již před hodinou k blí
zkému poli, kde Jaromír vyorával zemčata.
“Já bych svolal lidi naše zvoncem,” pravil otec k dceři, „ale marně bysme je
polekali. Proto doskoč ty pro Jaromíra a jeho ženu a sděl jim vše. Maminka
je u nich a přijde hned též. Klárka je v zahradě a ostatní svoláme zvonem.”
Za chvíli na to panovala v celém stavení velká, ano zimničná činnost. Paní
Veronika přiběhla domů celá spocená a znajíc již rozhodnutí svého chotě, činila
přípravy k cestě bez nářku a slzí. Že Miluši se na cestě nic nemůže státi, věděla
dobře, neboť na Jaromíra mohla spolehnouti se ve všem: Byl moudrý, rozvážný
a spolehlivý jako otec a také neohroženost a duchapřítomnost svojí ukázal často
kráte. Pod jeho ochranou byla Miluše bezpečná jako pod ochranou otce a paní
Veronika byla v ohledu tom úplně bez starosti. Chovala-li nějakých obav, bylo
to jen z příčin daleké jízdy, aby Miluše se neunavila a rozčílením na cestě neonemocněla. Ku nejbližší stanici železniční bylo skoro padesát mil a odtud pak až
do státu Virginia mnoho, mnoho set mil po dráze. Bylo uzavřeno, že Jaromír
s Miluší vyjedou hned za svítání druhého dne, tak aby do poledne doraziti mohli
do Lincolnu. David měl jeti s sebou, aby povoz zpět dopravil. Z Lincolnu měly
pak býti zaslány telegramy jak Jaroslavu, tak i manželi Jiřeny.
Za různých příprav a porad uplynul zbytek dne velmi rychle a všichni dnes
dříve nežli jindy odebrali se na lůžko.
*
*
*
V polní nemocnici v Boonsboro leželo mnoho raněných, neboť bitva u South
Mountain, trvající celé tři dni, byla velmi krvavá. Započala 13. září a teprvé
16. v noci byli Jihané přinuceni k ústupu. V bitvě té velice vyznamenaly se pluky
wisconsinské, druhý, šestý a sedmý. Dvakráte vedl je chrabrý plukovník Gibbon
k útoku skrze les a dvakráte byl útok hrdinů těch odražen s velkou ztrátou na
mrtvých a raněných. Od 2. pluku wisconsinského raněn byl podplukovník Thomas
S, Allen a od 6. pluku plukovník Bragg. To však chrabré vojíny neodstrašilo—
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naopak dráždilo je to k většímu ještě napnutí sil. Nejvíce obětí stál útok na kamenou ohradu farmy p. Wise, za níž byli Jihané ukryti a jsouce sami bezpečni,
mohli vysýlati zkázonosné střely do řad vojínů spolkových.
Po třetí dáno znamení k útoku a s ohlušujícím jásotem vrhly se pluky wisconsinské na nepřítele. V čele první setniny byl šikovatel Jaroslav Lisý. Mladík
ten konal pravé divy statečnosti a vzdor dešti kulí pronikl až ku oné osudné ka
menné ohradě, když, zasáhnut kulí, klesl k zemi. Plukovník Bragg, ač sám raněn,
postaral se o poraněného hrdinu a na místě nechal vynésti jej z řady a dopraviti
na obvaziště. Tu na štěstí přítomný vrchní lékař Jonathan Letterman sám poskytl
mu první pomoci a shledav, že rána je těžká, ač ne přímo smrtelná, nechal odvézti
jej do Boonsboro, kde dostalo se mu lepšího ošetření a odkud ihned telegrafováno
rodičům.
Tak shledáváme se opětně se svým starým známým Jaroslavem Lisým a
jeho otcem.
Manžel Jiřeny nepřeháněl, když psal, že starý Lisý vůčihledě chřadne a jeho
šij že kloní se k zemi víc a víc. Bylo tomu skutečně tak. Zdálo se, že za ten
čas sestárnul o více jak deset let a jeho tehdy jen málo prošedivělá hlava byla
bílá jak mléko.
Dojemné bylo první setkání se jeho s poraněným a jedna z prvních otázek
tohoto byla:
“Přijede Miluše?”
“Nevím, synu, nevím,” odpověděl otec smutně. “Obávám se, že Jaromír
Krušina ani tu nepovolí.”
“Oh, on bude muset. K tomu já znám Miluši moji příliš dobře.”
Krátká ta rozmluva vysílila poraněného úplně a vstoupivší lékař zapověděl
rozhodně každé další slovo, prohlásiv, že Jaroslav nachází se na rozhraní mezi
životem a smrtí.
Prohledav pak raněného dodal:
“Horečka dostaví se bezpochyby ještě dnes a pak teprvé nastane ten pravý
boj za život. Divím se, kde syn váš béře tu životní sílu, jakou ukazuje až posud.”
“Miluše!” za
šeptal raněný, usmívaje se blaže
ně. — Předpověď
lékaře se splnila.
Horečka se dosta
vila a Jaroslav po
celé dny odloučen
byl od světa, na
cházeje se v deliriu. Tak zastala
jej Miluše, když
s bratrem dostavi
la se k jeho lůžku
a ihned převzala
ošetřování. Pře
svědčili jsme se
již, že Miluše byla
silné povahy. Ona
nelkala ani nebě
dovala, vidíc, že
Ošetřování Jaroslava v nemocnici.
smrt již ledovou
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rukou sahá po životě jejího miláčka, ale pustila se v zápas s ní, a neúnavným oše
třováním, bezpříkladnou trpělivostí a bezměrnou oddaností snažila se vyrvati
mladý ten život z její drápů. Ona spala trochu jen proto, aby neklesla vysílením
a jedla, aby nabyla nových sil ku bdění a práci. Veškeré myšlénky její sou
střeďovaly se jen v jeho osobě a ona toužila—ach, jak toužila—po okamžiku, kdy
s miláčkem svým bude moci promluviti rozumně a kdy bude mu moci říci, jak
nevýslovně jej miluje.
Konečně i tento okamžik se dostavil. Genius lásky zapudil věčného ničitele
všeho tvorstva od předmětu milovaného a po dlouhé, dlouhé době spočívali mi
lenci sobě v náručí.
Mám líčiti to slastné jejich opojení, mám popisovati ty žhoucí jejich polibky,
mám opakovati jejich slova lásky?—K tomu je mé péro příliš slabé, neboť slasť
taká nedá se líčiti, ta musí se pociťovati.
Starý Lisý jako by byl v ovzduší tom omladnul. Schýlená šij jeho se narov
nala, vrásky na obličeji zmizely, kolem úst rozhostil se opět ten starý dobromy
slný úsměv a oči zářily opět bývalým leskem. Bylo ho plno všude a každý den
psal dlouhé dopisy do Wisconsinu své rodině a příteli Sokolovi. Byl šťasten ve
štěstí svých dítek a jen myšlénka na budoucnost štěstí to někdy zakalila. Jak
bude, až syn jeho se pozdraví? Miluše bude muset vrátit se domů a pak? Bude
snad ještě hůře, nežli před tím. Že Jaromír Krušina vzdor všemu neodchýlí se
od své přísahy a nepřivolí k sňatku, v tom byl pevně přesvědčen. Co ale pak?
Avšak zanechme milence na chvíli sobě samým a podívejme se opět na farmu
Jaromíra Krušiny.
Od odjezdu Jaromíra a Miluše uplynuly tři týdny. Na farmě odevzdáno ně
kolik telegramů a každý jízdní posel přinášel obšírné dopisy od Jaromíra i Miluše,
v nichž do podrobná líčen postup nemoci Jaroslava a poměry i život osob v ději
našem zúčastněných.
Paní Veronika byla celá šťastná nad obratem, jaký věci vzaly a skřivánčí
hlas Klárky rozléhal se opět po celém okolí.
Jen dva mužové cítili se býti nešťastnými a sice: Jaromír Krušina a David
Pacák. První pomýšlel na budoucnost a jak měl by se vůči ní zachovati. Běh
událostí vehnal jej do postavení, v němž cítil se býti velice nevolným. Odloučiti
opět Miluši od Jaroslava, bylo by více než ukrutným a ku jich spojení opět nesměl
dáti svého souhlasu, nechtěl-li porušiti svoji přísahu. Bylo to kruté postavení
pro něho a on ve nitru svém bojoval boj těžký. Každá nová zpráva o štěstí Mi
luše dotknula se jej jako rána bičem a on probděl celé noci, přemýšleje, jak by
z labyrintu toho vyvázl.
David Pacák, přesvědčiv se konečně, že marné jsou všechny jeho naděje na
Miluši, rozhodl se opustiti farmu Krušinovu a přijmouti službu v některém mlýnu
na východě. Úmysl ten sdělil též Krušinoví, jenž, kromě nadání, mu nebránil.
Byl krásný den v říjnu. V měsíci tom bývá v Nebrasce překrásně. Nedo
hledné prérie vlní se vysokou travou, vzduch je čistý a jasný a temperatura pří
jemná. Strašná parna ustoupila příjemnému chladu a tu dobrý jezdec rád vyjede
si do širé, nekonečné prérie, by pokochal se ve krásách přírodních. Avšak pří
roda je i tu velmi šalebná a kdo nedovede dobře čisti v její listech a nedbá zná
mek, jimiž upozorní jej na hrozící nebezpečí, bývá za často šeredně zklamán.
Pojednou totiž obrátí se vítr ze západu a ochlazující vánek ustoupí dusivému
parnu. Ze zdálí to hučí a šumí jako blížící se krupobití, vítr se zmáhá a žene
před sebou celé mraky jemného písku, jejž byl z písečných pustin podél řeky
Platte vyrval. Běda tomu, jenž takovouto písečnou bouří překvapen je v šíré
pláni. Jemný písek vnikne všude a hledí překvapeného zadusiti. Obyvatelé
jihozápadní Nebrasky znají již tyto příznaky a zavčas učiní potřebné přípravy
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k uvítání nevítaného toho hosta. Podobné dálo se v den 12. října 186... Krušina
již z rána pozoroval, že není vše jak obyčejně a prohlédl dobře okenice i dvéře,
* dav zároveň nařízení, aby nikdo nevzdaloval se daleko od obydlí. Nemýlil se,
neboť kolem desáté hodiny přihnala se obávaná písečná bouře, vše zahalujíc
šedým svým pláštěm. Tu objevují se též mnohdy podivuhodné úkazy přírodní.
Vzduch bývá přesycen elektřinou a s modré jako azur oblohy vyšlehne oslňující
blesk. Podobně stalo se i v řečený den. Když přešel první náraz bouře, která
obyčejně netrvá dlouho, pootevřel Krušina trochu okenici, byl ale v okamžiku
tom takřka oslněn bleskem. Vzpamatoval se, vyhlédl ven. Vichřice byla již pře
šla a na obloze nebylo ani mráčku. Za ním stála jeho žena a dítky a taktéž udivéně zíraly jeden na druhého, nemohouce pochopiti jak s modré oblohy může
spadnouti blesk.
Jako obyčejně, první opět vzpamatoval se Krušina.
“Viděli jste?” tázal se v zimničním rozčilení.
“Ano, viděli jsme, jak blesk spadl s modré oblohy,” zvolali všichni.
Krušina zakryl si na chvíli obličej rukoma, pak přiskočil k ženě a objav ji
ohnivě, zvolal:
“Příroda sama sprostila mne mé přísahy! Ó, ženo, moje děti milé, dnes jsem
nejšťastnějším člověkem ve světě. Blesk spadl s modré oblohy a já bez výčitek
svědomí a aniž bych prohřešil se proti svým zásadám, mohu zase stisknout! pra
vici přítele Lisýho, pozvati ho do svého domu a požehnati spojení našich dítek.
Ó, vy nemáte ani tušení, co vytrpěl jsem za ta dvě dlouhá léta. Avšak nyní ra
dujte a veselte se se mnou? Přísahám, že chci vynahraditi vám všechen ten bol,
který způsobil jsem vám svojí horkokrevností a že od nynějška zavládnou v rodi
nách našich jen radost a veselí!”
Hrdý ten muž byl nyní jako děcko. Objímal ženu i děti a div, že radostí
nezaplakal.
To trvalo dlouhou chvíli a když mysli všech se utišily, pravil:
“Nuže, ty věrná družka mého života, která tak radostně a s takou oddaností
sdílela jsi se mnou všechnu slasť i všechen bol životní, nemyslíš, abychom zítra
za úsvitu vydali se na cestu do Wisconsinu a odtud do Boonsboro? Můj starý,
dobrý Lisý zaslouží si toho, abysme cestu k němu vážili a také náš zeť a Jiřena
čekají, abysme pokřtili jim jejich prvorozeného. Co říkáš tomu, má drahá, dobrá
Verunko?” Na místě odpovědi objala stará paní svého chotě vřele a na druhý
den vezl Kochan rodiče své ku nádraží.
IDOS1OT7·..

Co měl bych ještě dodati? Laskavý čtenář a krásná čtenářka dovedou již
sami učiniti si závěrek, jakož v duchu představit! si scény, které následovaly.
Povím jen, že Jaroslav se pozdravil úplně a co důstojník čestně vystoupil z vítěz
né armády Spojených Států. Svatbu svojí s Miluší slavil zároveň i se svatbou
Klárky s Jiříkem Sudíkem a byly to zajisté dva nejšťastnější manželské párky
ve světě.
Přátelství Krušiny s Lisým nebylo zkaleno ničím více, neboť oba chránili
se zavaditi o Vršovce nebo Přemyslovce. Nestarali se více o věky dávno uply
nulé, nýbrž žili jen přítomnosti a ve svém přátelství, v blahuj a štěstí svých dítek
nacházeli i blaho svoje.
David Pacák odebral se na východ a nedal více o sobě slyšeti.
Kochan, Ondřej a Otokar se později také oženili a mají asi četné rodiny,
tudíž rod Jaromíra Krušiny tak brzo nevymře.

LETNÍ TĚLOCVIČNA A PLOVÁRNA V DOUGLAS PARKU V CHICAGO, ILL.

V rouše beránčím.
jlistorka z občanské války Severoamerické.
PRO KALENDÁŘ “AMERIKÁN” PŘELOŽIL K. R.

JTyNED jak Mr. Trent, drahý společník londýnské bankovní firmy Follet,
Trent & Comp. přišel, vzkázal
pro mne.
“Pane Phillips” pravil, „šel byste
mně k vůli do Ameriky?”
“Zajisté, pane!”
Na to začal Mr. Trent vysvětlovat.
Měl neteř, sirotka, jíž byl velice naklo
něn a která se před více lety provda
la za jistého Mr. Boltona, Amerikána
z jednoho z jižních států, jenž při vy
puknutí nepřátelství odchvátal za oce
án, aby sloužil v konfederačním vojsku.
Mnoho měsíců uplynulo již, a
válka trvala posud, aniž by se byla
jeho manželce naskytla bezpečná a
vhodná příležitost’ odplouti za ním.
Objížděny válečnými loďmi Seveřanů
po straně mořské i dobře střeženy na
suchu, nebyly hranice Jihanů snadno
k překročení, zvláště pak ne pro ženské
a děti—konečně však nastal příhodný
okamžik.
Setník Bolton byl v šarvátce u
Charlestonu těžce poraněn a přál si
snažně spatřiti, snad naposledy již,
ještě jednou svou rodinu. A to, co
jsem měl Mr. Trentovi udělat “k vůli”,
bylo, abych jeho neteř i s dětmi dopro
vázel na odvážné cestě do Jižní Ka
roliny.
Málo dní po tom odpluli jsme na
poštovním parníku do Nassau na ostro
vech Bahamských, kdež nám teprvé
měly nastati největší obtíže.
Páter Duchochois.
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Přístav byl pln lodí, přilákaných k této jindy tiché zastávce vzmáhajícím se
tam podloudnictvím. Ulice, přístaviště, břehy i záliv naplňoval ruch a šum výnos
ného i nebezpečného onoho obchodu. Zdar znamenal zbohatnutí pro majitele lodí
i důstojníky a při nejmenším plné kapsy dolarů pro mužstvo, v pádu pak zajetí
nehrozilo nic, kromě několikaměsíčního ubytování v pevnůstce Monroe nebo
jinde, a tím ztrátavšeho pohodlí i navyklých příjemností života volného a ovšem
též k ukousání dlouhá chvíle.
Shledal jsem, že hotely ostrůvku jsou namačkány rodinami Jihanů, toužícími
po příležitosti shledati se s manželi neb otci, zároveň ale se bojícími nejistou
cestu onu podniknout.
Loď, již já si zvolil, byl rychlý anglický schooner, “Saucy Jane.” Radosť
bylo na ni pohledět, jak celá nově obarvená a s bílými plachtami kolíbala se
jako kachna v nassavském zálivu. Největší předností její však byla v mých
očích pověst’, již svým uměním plaveckým a opatrností si její kapitán získal.
“Je to práce výnosná, velice,” sděloval mi odvážlivý mladý ten námořník,
když jsme spolu seděli při sklence vína v jeho kajutě; “ale pořád mi napadá to
přísloví o džbánu, s kterým se chodilo tak dlouho pro vodu, až se ucho utrhlo.
Vše co jsem získal za šest cest, tam i zpátky—hezká to kupa dolarů—je teď na
lodi v podobě chininu, a látek pro černochy, a obuvi a střelné zbraně, což mi vy
nese jistě čtyry sta procent, budu-li to moci vyměniti za bavlnu a ještě jednou to
lik, dopravím-li bavlnu do Liverpoolu. Půjde-li vše dobře, rozloučím se pak s ma
jiteli lodě a popluji do Číny ve svém trojstěžníku a potom Marie a já—”

Tu však kapitán Harrison přestal, mysle třeba, že pověděl člověku cizímu
o svých plánech a soukromých záležitostech již dost. Zalíbil se mi tento bystrý
lodník, který, ač o rok neb dva mladší mne, byl námořníkem výborným, smělý jako
lev a ne tak sdílný v hovoru s jinými jako byl se mnou.
“Avšak, dejte pozor” dodal ještě, “ostrov se jen hemží špehouny. Jsou kol
nás celý den pod tou neb onou záminku, v různém přestrojení, jako včely kolem
úlu. A věru, že se zde pronese málokteré slovo, aby nenašlo nějgkým spůsobem
cestu k tamhle té krásotince—”
Kapitán Harrison ukázal při tom na nepatrnou, tmavou skvrnu, ztrácející se
na obzoru moře před přístavištěm, kdež zdály se vystupovati k obloze věnečky
šedé páry. Byla to Pocahontas, obrněná parní lodice Spoj. Států, jejímž úkolem
bylo střežiti nassavský přístav a lodě tam kotvící.
Já ovšem nebyl jedinou osobou dychtící dostati se v “Saucy Jane” na pevni
nu. Několik rodin, i z těch opatrnějších, vyjednaly si s kapitánem, že zaujmou
místo v lodi jakmile nastane čas k vyplutí.
Pamatuji dobře, jak právě toho dne, kdy měli jsme se odebrati na loď a če
kali větříku, jenž nás měl pod pláštěm temnoty vydouti z přístavu, se ozvalo za
klepání na dveřích mého pokoje ve Willingově hotelu.
Vetřelec byl velký, tělnatý muž, v obleku katolického duchovního, ale tak
staromódního a pitvorného, že jsem stěží potlačil úsměv, když se cizinec blížil,
stále se ukláněje a usmívaje s úlisnou ponížeností. Jeho černé, těkavé oči sklopi
ly se ostýchavě jakmile setkaly se s mými, a věru že, prohlížeje si jej bedlivěji, jsa
malířem nebyl bych nalezl lepšího modelu faráře z francouzské vesnice, z doby as
Ludvíka Patnáctého. Nic mu k tomu nescházelo: ohromný lopatový širák, jejž
žmolil v jedné ruce, na všech kostnatých prstech stříbrné prsteny, na nohou černé
bavlněné punčochy a střevíce s přaskami a širokými podpatky. A venkovským fa
rářem také byl, jak jsem vyrozuměl z divného jeho jargonu, smíšeného z frančiny
a španělštiny, do čehož vpletl časem hranatě vyslovenou anglickou frázi, jíž bez
pochyby chtěl zalichotit mně. Jméno jeho, jak mi sděloval, bylo páter Antonín
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Duchochois, farář ze St. Gaspard, vesničky v Louisianě, v oné divoké končině, již
tam zovou Bayou Teche.
Historka ubohého faráře byla však smutná. Byl na cestě, již nazýval “quette,”
jež však ve skutečnosti byla žebravým výletem ve prospěch jeho nuzné osady;
pobřežní lodice pak, v níž se kněz bral k domovu, byla rozkotána srážkou s anglic
kou brigou. Kapitán této učinil profí seč mohl, vysadiv jej na břeh v Nassau,teď
byl však ubohý Duchochois v nemalých rozpacích, jsa žádostiv vrátiti se opět
k svému stádečku, ale obávaje se Yankeů, kteréž se zdál považovati za lité draky,
zároveň pak nejsa s to sehnat částku nutnou k zaplacení přeplavného za sebe a
svého indiánského sluhu, Blažeje, do Jižní Karoliny.
V této tísni, doslechna, že jsem Angličan, a spatřuje, jak zdvořile podotknul,
něco jako naději pro sebe v mém obličeji, přišel chuďas páter ke mně. Použil
bych laskavě svého vlivu na některého lodního kapitána, aby jej i sluhu převezl
na pevninu? Oni že nebudou nikomu překážet; že se nějak “srovnají;” že si vle
zou někam do díry nebo některého rohu na lodi, a zůstanou tam klidni a tiši jako
myšky. Na žádný pád že mnoho místa nezaujmou. Kousek pečiva a melounu
nebo dva že budou mít—a což, maličkosť, že kapitána nebudou stát ani haléře za
jich výživu. A za převoz že páter zaplatí svými modlitbami a žehnáním starce,
což prý mně ani kapitánu nemůže nijak škodit. Ztratím tedy zafí slovíčko?
Nu, směšná osobnosť můj farář bez odporu byl, a zrovna k popukání byly
jeho pokusy vtěsnat objemné své tělo do jednoho kouta mé jizby, když mi zná
zorňoval, jak lehce by se mu bylo uskrovnit na lodi. Když pak mi napadlo, že
chce žít po celou cestu jen o vodě a melounech, počala mnou zmítat pochybnosť
právě jako když jsem četl, že nasytil Ježíš několika chleby a rybičkami pět tisíc
lidí. Ale navzdór všemu pojal jsem k velebníkovi bezděčnou náklonnosť, zvláště
pro cit, s nímž mluvil o svém stádečku věřících, jež nazýval “ubohé ostříhané ove
čky,” kterýmž on slíbil pomoc a teď se vrací bez ní. Přislíbil jsem mu, že vyna
ložím vše, bych mu získal nejen bezplatný přeplav nýbrž i něco k zakousnutí a
zapití, by jeho tělesná schránka ni v nejmenším neutrpěla. A zrovna v tom ozva
lo se na dveřích zaklepání nové a vešel kapitán Harrison.
Velitel “Saucy Jane” mi přišel dát poslední poučení o tom, jak se mám cho
vat, až budem vsedat na loď. Před soumrakem prý nevyplujeme, neboť, ačkoliv
prý Seveřanská válečná lodice má porouchané strojoví a je teď k vůli správce
v přístavu, spatřen byl jiný podezřelý koráb na obzoru.* Vida, že nejsem sám, chtěl
se lodník zase vzdálit, na mou žádost’ ale sečkal a vyslechl mou přímluvu za
pátera.
Harrison svraštil zprvu obočí a bystrým zrakem změřil si prosebníka od paty
k hlavě, avšak i osoba mnohem podezřívavější by jistě bývala odzbrojena pohle
dem na ctihodného Duchochoise, jak tu stál, pravý obraz lítostného očekávání:
koštěné brejle pošinuty na čelo, po lících slzy mísící se s tabákem šňupavým, jejž
páter neustával přindavati k nosu, a ocelově šedý jeho vlas spadající na límec ošu
mělého pláštíku. Vskutku, tak dětinný a prostý byl stařec ve své dychtivosti po
návratu k domovu, že Harrison ani já neodolali němé prosbě jeho oka a moje zvo
lání: “Na mé čestné slovo, kapitáne, ten chudinka musí s námi a kdybych zaň
měl sám zaplatit” vyšlo skoro současně s kapitánovým: “Dobře tedy, velebný
pane či jak Vám říkají; přijďte Vy i Váš sluha, a my se už postaráme, abyste ne
byl ani o kvintlík lehčí až přijedeme do Charlestonu. Holá—co u ďasa chce ten
člověk dělat?”
Neboť páter, na důkaz své vděčnosti, chytil Harrisona za ruku a chtěl mu ji
mermocí políbit. Stíží se mu kapitán ubránil, načež, obdržev vysvětlení kdy a
kam se má dostavit k vyplutí, velebník za ustavičného děkování a žehnání
odcházel.
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“Ještě něco” vykřikl tu Harrison, jako by mu bylo něco napadlo “mezi námi,
velebný pane, nikdo ať nic neví, co jsme tu ujednali, rozumíte?”
“Inu ovšem, jak pak ne” páter ochotně přisvědčoval, “mohu už jít?” A s novou poklonou zmizel ve dveřích.
“Ten nevynášel střelný prach chuděrka,” smál se kapitán, když knězovy kročeje na chodbě dozněly. Prohodiv ještě, že co jenom minou čáru, v níž asi San
Jacinto číhá na kořist’, bude „Saucy Jane” v bezpečí, Harrison se také odebral po
svých záležitostech.
O jak toužebně čekal jsem toho dne na západ slunce, až konečně posypalo
moře duhovými skvrnami, jež rychle se měnily do růžová, nachova a krvava, a na
jednou zmizely, zanechavše vodní hladinu modrou jako indigo. Měsíc svítil jen
slabě, a ač hvězdy zářily jak démanty, lehounká mlha, hnaná větérkem z vnitra
země, začala se klást nad mořem jako závoj. Když jsme jeli opatrně v člunech na
loď, každé zvednutí vesel z vody provázeno bylo fosforečným světélkováním
z mírně čeřících se vln. Cestující a jejich zavazadla naplnily dva velké čluny,
z nichž v prvním jsme seděli my, totiž pí. Boltonová a její dcerušky, já a páter se
svým indiánským hochem. Tento, nevelký, hubený mladík s kůží jak měď, oděn
byl v modré, bavlněné spodky a stejnou kamizolu, maje kol dlouhých, jako žíně
tvrdých, černých vlasů ovázán žlutý hedvábný šátek. Sedě nehybně za svým pá
nem, vypadal spíše jako bronzová socha než jako živoucí bytosť. Naopak byl
páter v znamenité náladě a plný žertů. Smál se v jednom kuse a dovedl svou
komickou řečí a pitvornými posunky obveselit! nás všecky.
Jakmile jsme se octli na lodi, vy
zdviženy kotvy a jako kouzlem roztáhly
se plachty a svižná loď vyrazila do mo
ře. Srdce všech naplnilo se uspokoje
ním, že cesta k domovu konečně na
stoupena a shledání se s milými že
nedaleké. Vzdor tomu však zachovává
na ta největší opatrnost. Svítilny roz
svíceny nebyly a kapitán Harrison stál
na přídě lodi sám, až teprvé za dvě ho
diny, odcházeje do své kabiny, položil
mi ruku na rámě se slovy: “All right,
teď, pane Phillips!”
Počasí bylo den co den překrásné
a větry, ač lehounké, nám byly příznivý.
O Seveřanských křižácích nebylo nikde
ani potuchy. Pravda, dvakráte jsme
potkali obrněné lodě, ty však zkušené
oko kapitánovo poznalo jakožto britické dříve, než kdokoliv z nás i pomocí
skel mohl rozeznati barvu jejich vlajky.
A když jednoho odpůldne zaslechli jsme
jásavé: “Země, ho-------,” počali Jihané
na lodi tleskat a házet klobouky do výše,
neboť věděli, že v dálce se prostírající
modrý pruh není nic jiného, než břehy
Jižní Karoliny.
Nevelmi se však zalichotil kapitán
Harrison svým dámským pasažérům,
zdráhaje se plouti do charlestonského
Indiánský “hoch.”

Děti shlukly se kol velebnoučka, dorážejíce naň....

přístavu přímo, jelikož dle jeho náhledu bylo k tomu času dost až po západu
slunce. Vědělť předobře, že pouhý pokus o to znamenal by jistou záhubu.
Neviděli jsme ovšem kol do kola jediného Seveřanského křižáku, nedalo se
však pochybovat, že mezi ostrůvky, jež v oněch končinách břeh hustě obestírají,
je ukryto množství na rýchlo ozbrojených lodí Spojených Států, od převozného
prámu s dělem devítipalcovým až k parní fregatě a měl tudíž náš kapitán docela
pravdu, že bylo by to čirým bláznovstvím, dáti se jim v Šánc ještě za denního
světla.

Loď naše zarejdovala tudíž k písčitému jednomu ostrůvku, jehož palmami
a hustým roštím porostlé břehy nám skytaly záštitu před loďstvem nepřátelským.
Plachty sbaleny, vlajky staženy, a “Saucy Jane” ležela skryta, jenom stěžně její
nepatrně vyčnívajíc nac stromovím. Očekávalo se s jistotou, že i ty nejlepší tele
skopy lodí seveřanských nebudou s to nalézti naši stopu, nežli se za noci vydáme
na další cestu. Loď zakotvena v hluboké vodě, a tak blízko u břehu, že vyhozeno
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dvé prken co můstek na písčinu, a mnozí z nás uvítali s radostí tuto příležitost^
probČhnouti se na suché zemi. S námi šel i páter Duchochois. Ctihodný tento
duchovní byl se zatím stal miláčkem všech na lodi pro příjemnou svou povahu a
zábavné vlastnosti, jež nás ustavičně popuzovaly k smíchu. Zvláště děti, které
zprvu měly před ním strach, zvykly mu tak, že si bez něho ani nedovedly zadovádět. Byla to zvláštní podívaná na ten houfec malých hochů a děvčátek, jak,
nemajíce ovšem ani tušení o nebezpečí hrozícím nám od lodí Seveřanů, se shlukly
kol starého velebnoučka, dorážejíce naň, aby jim ukázal nějakou novou hru, v čemž
on byl pravým mistrem. A neméně zajímavo bylo pozorovati pátera samého, když
v rozpacích nad neustálým poškubáváním jej neposedné té chasy cpal do nosu
z ohromné koštěné pyksly šňupavý tabák a při tom křičel v třech řečích najednou
něco, čemu žádný z nás při nejlepší vůli nemohl porozumět. Sluha jeho Blažej,
jejž dítky pokřtily Pátek, byl povaha uzavřená, jako celé jeho plémě, avšak patr
ně oddán svému pánu věrností téměř psí. Zřídka nalézal se daleko od pátera,
vždy držel jeho červený deštník pohotově proti slunečním paprskům, jež by snad
hlavu pánovu obtěžovaly; při této příležitosti však náhodou nebyl k spatření.
Mezitím sedělo několik mužských pasažérů kol kapitána Harrisona v stin
ném koutku ostrova, pochutnávajíce si na doutníku. Každý vypadal spokojeně a
pln naděje. Náhle kapitán prudce vyskočil a jadrně zaklev, zlostně vykřikl:
‘‘Holá, tam na lodi. Kdo to učinil?”
Jeden z důstojníků, probudiv se z dřímoty, pohlédl překvapen kol sebe.
‘‘Koukej nějak živěji, chlape. Kdo spustil onu plachtu?” křičel kapitán.
A, jak jsme zvedli zraky, k nemalému svému překvapení spatřili jsme, že
hořejší plachta na hlavním stěžni se třepetá v čerstvém mořském vánku jako kří
dlo poraněného vodního ptáka. Jediný pohled na hněvuplné oko Harrisonovo,
když jak šipka skočil na palubu a jal se dávat rozkazy, stačil, abychom vyroz
uměl·’, že něco není v pořádku. Několik sekund, a plachta octla se na předešlém
místě, hůře bylo však vypátrat vinníka. Nadarmo podrobil kapitán každého
z mužů, kteří v ten čas byli na palubě, ostrému výslechu—všichni přísahali, že
o ničem neví. Jenom jeden plavec, který dřímal za štůčkami lan ve přídě lodi,
udal, že když před chvilkou otevřel v polospánku oči, zahlédl někoho skočit se
stěžně a vklouznout po schůdkách pod palubu. A dle jeho zdání, že to byl
páterův Indián, Blažej.
Blažeje jsme však našli tvrdě spícího v jeho rohoži a vzbuzen, nezdál se
ani pochopovati, co od něj chceme. Na otázky kladené mu jazykem francouz
ským zavrtěl mrzutě hlavou a obrátil se zas k dalšímu spánku. A také vskutku
nikdo jiný Indiána v ten čas ani na palubě neviděl, aniž jej čeho podobného
vůbec měl za schopna. Nezbývalo tedy, než se domnívat, že se plachta náho
dou sama odpjala a kapitánova jediná naděje byla teď, že si žádný z bystrohledých mužů, kteří na stožárech Seveřanských lodí drží stráž, této příhody
nepovšiml. A když hodina za hodinou míjela, aniž by sloupy kouře na obzoru
dávaly svědectví o přibližování se nepřítele, počali jsme opět volněji oddycho
vat! a naděje na brzké posnídání v Charlestonu zapustila v nás nové kořeny.
Shromáždili jsme se zase na lodi, povečeřeli a když jsme, o něco později než
obyčejně, ulehli, shasnuta všecka světla na palubě i v kajutách. Nahoře zůstala
jen stráž a my dle úderů lodních hodin počítali, kdy už nastane doba k odplutí.
Ležel jsem, napolo jen oblečen, na skrovném svém loži v kajutě, když zaslechl
jsem chraptivý hlas říci přidušeně:
“Teď ještě ne, Japhe. Vidím jednoho Angličana stát na přídě. Drž se ve
stínu.” Pak následoval tiše šplechtavý zvuk, a slabé klepnutí o stěnu lodi, jakoby
kol ní jel člun nebo kanoe a člověk v něm sedící se rukou o loď odrážel. Naslou
chal jsem, když se však dále nic neozývalo, klesl jsem opět v tuhou dřímotu.

►

•

.

Rychlé kročeje nahoře, hlasité povely, chrastění řetězů a nárazy stáčených
lan na palubě mne probudily. Vlny mořské tříštily se o lodní stěny,. Patrně
zdvihla “Saucy Jane” kotvy a mířila k Charlestonu. Vstana, oblékl jsem svrchní
šat a vyšel na palubu, kde již byli dva neb tři z mužských cestujících. Skupeni
kol velkého stěžně, vedli rozčilený ač tichý hovor. Blíže se k nim, zaslechl
jsem několikrát slovo “člun” a nemeškal se ihned tázati, stalo-li se co.
“Ano, Mr. Phillips, náš záchranný člun je pryč” odvětil jeden z Jihanů;
“zpozorováno to hned před vyplutím, ač se neví, jak------- ”
“Kapitán Harrison má podezření” vskočil tu druhý do řeči, tu však vmísil se
do rozprávky kapitán, který se, námi neviděn, přiblížil, hlasem plným potlačovaného hněvu:
“Zrada je tu, pánové. Dna všech člunů jsou provrtána a každé veslo naříz
nuto pilou. Kterýs bídák musel------- ”
“Plachta, ho!” zvolal tu plavčík s hlavního stěžně. “Velká loď na pravo!”
“Plachta, ho! Parník před námi!” vzkřikl muž na přídě.
Kapitán ztrnul. Však jen na okamžik—a již lezl do lanoví, odkudž se hbitě
rozhlédl po domnělém nepříteli. Co tam stál, prozářil rudý záblesk dělového výstřelu temnou nocí a hromový rachot otřásl panujícím tichem.
“Otočit záď, vy tam, zaražte kormidlo rychle, hoši!” hřměl kapitán, leč pozdě.
Zarachotila druhá rána, a již kácel se hlavní stěžeň i s plachtami, porážeje vše
před sebou a zraniv několik z mužstva. Třetí kule zabořila se do paluby, až se
bílé třístky rozlétly na všecky strany. Útěk stal se nyní nemožným. Staženy
zadní plachty a v méně než desíti minutách objevil se nám po boku velký, černý
parník, z něhož k nám v mžiknutí přeskákala silná tlupa ozbrojených lodníků a

Při světle luceren všichni co zajatci seřaděni na palubě.
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námořních vojínů, kteří nás prohlásili zákonitou kořistí “Susquehany”, válečné to
lodi Spojených Států.
Při světle luceren byli jsme všichni co zajatci seřaděni na palubě. Kdo však
popíše naše překvapení, když poznali jsme ve veliteli Seveřanů------ faráře ze St.
Gaspard, vel. p. Duchochoise. Nebylo pochybnosti—byl to on! Lopatový klo
bouk a ošumělý pláštík i kostěné brejle zaměnil v oblek z modré námořnické
látky, čepici se zlatým prýmkem a pás, v němž udržoval revolver rovnováhu s kor
dem, který se mu houpal po levé ruce. Lstivé, černé oči ovšem zaměniti nemohl,
ač byl teď výraz jich docela jiný.
“Ano, pánové: služebník, mé dámy” pravil špehoun, “starý papa Duchochois
k vašim službám, ale v jiné teď hodnosti, totiž jakožto poručík v loďstvu Spoje
ných Států.”
S úšklebkem na tváři, s níž měděná barva jen na polo byla smyta, stál mu po
boku indiánský hoch Blažej, teď Japhet Bunch, desátník v Seveřanském válečném
loďstvu. On to byl, který se pokradmu vplížil do lanoví a uvolnil plachtu, by tak
dal znamení svým druhům, kde se podloudnická loď nachází. Kdybychom i byli
unikli Susquehaně, museli jsme padnout za kořist’ “Portlandu”, který nás čekal
s druhé strany.
Není mým přáním rozpisovati se o výjevech utrpení, jehož byl jsem svědkem
na lodi, když manželé odtrhováni od žen a otcové od dítek, aby byli posláni do
smutného zajetí na pevnosti Warren nebo Lafayette. Aniž mne těšil pohled na
zoufalství mé svěřenky, pí. Boltonové, jejíž naděje, že se s manželem ještě za jeho
žití shledá, byly tuto rázem zničeny, kdy již již se viděla po jeho boku. A kapitán
Harrison? Ubožák. Jako strašidlo pronásleduje mne posud hněvem ubledlý jeho
obličej, když ho v poutech odváděli, zrovna jako důstojníky jeho lodi a mužstvo.
Proň bylo zajetí “Saucy Jane” úplnou hmotnou zkázou.
Pravda, pí. Boltonová i ostatní zajaté dámy nebyly dlouho držány v zajetí,
nýbrž rozhodnutím federálního soudu záhy propuštěny a vstup do Jihanského
území jim dovolen. Mně se výhody této ovšem nedostalo, k mému nemalému
potěšení však jsem brzy doslechl, že se moje svěřenka i s dceruškami šťastně
shledaly s Mr. Boltonem, který byl již na nejlepší cestě k úplnému uzdravení.

Budoucnost.
^JvpY budem stále v starých bojích žít
a tytéž žaly do dna pít.

a v chrámech bít svou hříšnou hlavou v zem
vzrušený, v slzách něm.

My půjdem žitím v starých kolejích
a s námi Práce, Smrt a Hřích.

Zas v hřmění strojů, lisů, v písmu kněh
to nenajde, co chtíval v snech . . .

To stejné bude . . . Převalí se čas,
leč žebrák v hadrech bude zas.

Zas láska k ženě a sny o štěstí
mu zoufalé přinesou bolesti . . .

Týž pot a krev se bude v proudech lít
pro cizí jmění, cizí klid,

Snad králů nebude? Na místě jich
se nové moci purpur zdvih’!

•o chléb se rvát jak hladovící peš
3as bude člověk jako dnes

Snad smrti nebude? Pak v poušti skal
zas by ji člověk vyhledal,

neb svobodného klidu roste květ
za hroby až, v nesměrnu let.

Antonín Sova.
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Dve dušeduše se potkaly spolu,
bílá, ta šerá jak stín,
jedna letěla dolu.
druhá do výšin.

“Kam letíš, jaký tvůj osud?”
—Já letím na dálnou zem,
já andělem byla dosud
a budu dítětem.—

“Já nevím, kam letím/’ díšerá
“já na zemi kmet byla, věz.”
—Vím, musil umríti včera,
bych mohla se narodit dnes.—
Ant. Klášterským
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Americké obrázky.
JRada drobných črt.—gxíakreslil Josef Jiří J^rál.
I.

Samospasitelná.

K

ONEČNĚ! Dopravili nás s hamburského parníku do Castle Gardenu—bylo
to již před lety—vyptali se nás, kdo jsme, co jsme, odkud jsme, máme li pe
níze na další cestu nebo příbuzné v Americe a tak dále—a ponechali nás
osudu. “Teď smíš jiti, kam ti libo,” pomyslil jsem si ocitnuv se poprvé na svo
bodné půdě americké, v New Yorku. Ale upřímně řečeno, nebylo mi zatím libo
nic. Přibyli jsme do New Yorku v sobotu odpoledne a zmeškali tudíž chicagský
vlak, i bylo nám čekati až do pondělí večer. Ocitl jsem se v millionovém městě
sám a sám bez přátel i bez mapy—bez dvou nejužitečnějších pomůcek v cizině;
třetí, peníze, jsem, bohudíky, měl.
Zaradoval jsem se tedy, když jsem zaslechl český hlas nějakého hotelního
agenta. Byl to malý človíček drobných, pronikavých očí, který zastupoval něme
cký Sonne Hotel a lákal pro něj hosty mezi Českými přistěhovalci. Přílišnému
blahobytu ’Se ve svém povolání jistě netěšil, neboť jsem pozoroval, že na cestě
k povozu, který stál opodál, náš milý agent ztratil celou jednu podešev. Ale budiž!
I bez podešve noha může nésti poctivého člověka! Mimo mne agent získal ještě
dvě moravské rodiny (měly namířeno do Texasu) a s velikou radostí a velikým
kvapem odvážel nás do hotelu. Sonne Hotel leží na ulici Pearl asi dva čtverce
východně od Broadway nebo tak nějak. Kuchyni tam mají výbornou, to musím
uznati, a poměrně lacinou, ale to podnebí a to noční strašné vedro, které hostu
zdarma přidáva.í—bylo to koncem srpna—to nestojí za nic. Byla to snad první
noc v mém životě, kdy jsem neusnul, ač jsem to zkoušel na pravé i na levé straně,
i podle směru magnetické osy zemské js.em se položil—všachno marno.
Za to v neděli bylo krásně. Vyšel jsem si na procházku a prohlížel si veliké
krámy na Broadway, směšné figurky v komických žurnálech vystavených v knih
kupeckých skříních, cizojazyčné nápisy na domech a pod. Až na tu cizí řeč jsem
v tom mnoho amerického neviděl a kdybych byl do New Yorku odněkud z čista
jasna spadl, byl bych jistě myslil, že jsem v některém velkoměstě evropském.
V Chicagu jest jinak! Jediné, co mi'tam bylo vskutku nové, byla veliká, tlustá čer
noška v bílém rouchu. Běžela za klukem, který jí nejspíše něco daremného vyvedl.
V pondělí odpoledne zaplatil jsem svému německému hostiteli $2.75, řekl mu
“auf’s Wiedersehen!” vskočil do vozu, a již jsme ujížděli pryč. Kudy a kam, ne
vím. Vím jenom tolik, že se onen krajan agent se mnou u přívozu rozloučil, já
mu řekl na “Na zdar!” přívozník odrazil od břehu—a již jsem tu byl zase sám.
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“On vás doveze až k nádraží,” ujistil mne krajan agent ještě před naším roz
chodem. Neměl jsem tedy strachu; šel jsem asi čtyrycet krokův od přívozu a byl
* jsem na nádraží. Poznal jsem to podle železničních parovozův. Vešel jsem do
něčeho, co vyhlíželo jako čekárna—mizerná díra proti podobným místnostem
v Evropě, kde čekárny bývají vyzdobeny jako u nás parlory. Podíval jsem se na
hodinky. Bylo čtvrt přes sedm. Kdy jede “můj” vlak do Chicaga? Nevěděl jsem.
Ba nevěděl jsem ani, jak se jmenuje dráha, která mne tam dopraví! Aby mi tak

>

“Kořalku nemám—ale mám dobrý rum!”

vlak ujel! Zamrazilo mne při pouhé myšlénce. Abych nabyl jistoty, obrátil jsem
se k několika železničním zřízencům—poznal jsem je podle uniformy—s otázkou,
kdy odjíždí vlak do Chicaga. Neznaje slova anglického mluvil jsem k nim něme
cky—slýchal jsem totiž, že je v New Yorku plno Němců. Ale ať jsem se obrátil
na toho či onoho, dostával jsem jen nesrozumitelné odpovědi.
Jeden řekl:
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What? jiný na mne vypoulil oči, třetí řekl: Godehell, čtvrtý Ajdonnou, pátý něco
zamručel, ale odpovědi na otázku svou jsem nedostal. Když to nešlo německy,
zkoušel jsem to česky, polský, francouzský, latinsky, řecký a zase německy—ale
marné namáhání .... Užuž zmocňovala se mne horečka úzkostí a strachem. Sám
a sám v cizině, kde se s nikým nemohu smluviti, v podvečer, daleko od lidských
příbytků, v opuštěném území—co si počnu? Abych tu tak musil přespati noc!
Děsná myšlenka!
Kde jste, vy národní vůdcové českého lidu, abych vám poděkoval za vaši sta
rost o němčinu? Vždy jste nám říkali: “Chcete li býti dobrými Cechy, učte se
německy! Němčina je světová řeč a pro Čechy—samospasitelná!” A já bloud jim
uvěřil, učil jsem se německy jako o závod, přivedl jsem to tak daleko, že jsem
i německé básně psával, podle časomíry i podle přízvuku, až se někteří cizinci
domnívali, že snad jsem rozený Němec. A teď? Ta samospasitelná nemá ani
tolik moci, aby mi ukázala cestu z newyorského nádraží! Jak titěrnou mi teď
připadá všechna chvála němčiny a vyvyšování její nad sladkou řeč Povltaví a
Pošumaví! Deset anglických slov bylo by mi prospěšnější nežli všechněch dvacet
tisíc slov německých, co jich jest ve spisech Goethových! ‘Samospasitelná”—jaká
to ironie!
Už bylo osm hodin pryč, a já dosud nevěděl, kdy a se kterým vlakem mám
odjeti ... už se blížila devátá, má úzkost rostla, tepny bily prudčeji, krev se mi
hrnula do hlavy ...
Toslední naděje! Přiblížil jsem se k vysokému, hranatému zřízenci v modré
blůze, který právě na nádraží přišel, a ptám se ho, zase německy:
“Dovolte, nemohl byste mi říci, kdy jede vlak do Chicaga?”
Do dnes nevím, jaké ten občan byl národnosti, ale z jeho pozornosti jsem po
znal, že mi rozumí. Zastavil se, ale neodpověděl. Místo odpovědi obrátil se na
mne také s otázkou:
“Hábn sý šnaps?”
To jako mám li s sebou kořalku. Porozuměl jsem. Ani kuře darmo nehrabe.
Odpověděl jsem radostně:
“Kořalku nemám—ale mám dobrý rum!”
“Rum je ólrajt,” on na to.
A měl jsem rum, výborný, pravý jamaický. Dal jsem za malou láhev v lékár
ně zlatku. Poradili mi jej na cestu, prý je jako medicína. Zatím jsem se ho cestou
ani nedotekl, přivezl jsem všechen do New Yorku.
Vytáhl jsem láhev z kufříku a podal ji neznámému známému. Napil se dů
kladně, až mu oči zajiskřily—byl to nejsilnější rum, jaký jsem jen mohl dostati.
Bylo mi cizince skoro líto, že jsem ho nevaroval. Ale on se jenom otřásl a povídá
blahosklonně:
“Váš vlak vyjede v deset hodin. Máte času dost.”
Poděkoval jsem mu—bylo po strachu. A když po chvíli přibyli do opuštěné
čekárny také jiní pasažéři, ve kterých jsem poznal své společníky z parníku, na
byl jsem zase dobrého rozmaru. Dvacet minut před desátou vsedli jsme na vlak
a brzo již ujížděli jsme k západu . . .
A morálka? Kdokoli chceš jeti z Čech do Ameriky, neuč se německy! Vezmi
s sebou raději láhev rumu—ta ti prokáže lepší služby nežli samospasitelná němči
na. Rumu porozumí Irčan i Němec, Angličan i Francouz.
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II.

Co je dovoleno v senátu.

B

YLA krásná jako nejpyšnější orchidea venezuelského pralesa, jakkoli nevykvetla pod horkým nebem jižní Ameriky, nýbrž na nivách caledonských dale
ko studenějšího Wisconsinu. Její průvodčí, mladý advokát, hovořil v předsíni
s několika členy kongresu a měl věru tuhou práci: hleděl je příměti k tomu, aby
jako členové rozpočtového výboru přijali mezi běžné výlohy položku povolující
sedmdesát tisíc dollarů na stavbu spolkové budovy (pošty a celnice) v jeho rod
ném městě na jezeře Michiganském.
Mladá dáma, která jistě teprve nedávno viděla po šestnácté růže rozkvétati,
byla poprvé ve Washingtonu, hlavním městě své vlasti, největší republiky světa,
i hleděla krátkého pobytu svého ve Washingtoně co nejvíce užiti. Zanechavši
svého společníka jeho vývodům a
důvodům, srdnatě stoupala po scho
dech na galerii zasedací síně ame
rického senátu. Chtěla viděti ten
proslulý sbor státníků, chtěla slyšeti, možno-li, bojovného Morgana,
sarkastického Hilla, vousatého Peffera a jiné hvězdy senátu—nač by
také vážila tak dalekou cestu z Racina do Washingtonu?
Byl to překrásný zjev. Její řím
ská krása velmi pěkně se vyjímala
uprostřed ryzí antiky, kterou toto
severní křídlo národ, kapitolu jest
vyzdobeno. Ale přece se v tom du
sně vážném ovzduší cítila cizinkou.
Její krása
byla antic
ká, ale její
názory ve
skrze mo
derní.
A
vzpo mněllis při po
hledu n a
síň na sta
rodávnou
Attiku, po
hled na tu
lení koží
šek dámy i
a na výtisk
obrázkové
ho měsíč
níku, který
si n e s 1 a
pod paží,
r á z e m tě
přenesl do
“Dámo .... to je proti regulacím!”
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moderního století devatenáctého. Mladá dáma zastavila se chvíli na galerii za
řadami sedadel a těkavým zrakem přehlížela historickou síň—byla patrně na roz
pacích co činiti. Ale již tu byl strážce dveří, doorkeeper, po jejím boku a šeptal:
“Dámo, státi na galerii, to je proti regulacím.”
Mladá dáma porozuměla tomuto velice zřetelnému pokynu. Po špičkách se
stoupila až k první řadě sedadel, usedla a svůj tulení kožíšek položila na mramo
rové zábradlí, aby o ně jako o měkký polštářík opříti mohla své lokty. Naklonila
se poněkud nad zábradlí a studovala rozm ínité ty účesy a holé hlavy millionářů,
kteří přezdíce sobě “zástupců lidu” řešili tam dole nejvážnější problémy národní
ho hospodářství i zahraničné politiky.
Ve dvou minutách strážce dveří opět byl po jejím boku a šeptal:
“Dámo, klásti věci na zábradlí, to je proti regulacím.”
Zatím povšiml se mladé dámy a jejího přestupku také předseda senátu—místopresident Stevenson nebyl právě přítomen, a v křesle zasedal zatímní předseda,
senátor Harris ze státu Tennessee—a nemeškal ji na její přestupek upozorniti.
Jeho čelo se zakabonilo, a bělostné kladívko předsednické, ze slonoviny ozdobně
vyrobené, několikráte dopadlo na stolek předsednický. Caledonská kráska se zacděla,. kožíšek chvatně se zábradlí stáhla a na svůj klín položila.
Senátor Stewart z Nevady počínal právě dlouhatánskou řeč ve prospěch
svobodné ražby stříbra a dovozoval, že kousek stříbra, který má v trhu cenu 57c.,
vyskočí v ceně na 100 centů, jakmile vláda na ten stříbrný kotouček vytiskne svůj
štempl a řekne, že je to dolar. Velice jej hněvalo, že naše vláda americká za zla
to, které se kdy vydlužila, platí zase zlatém a nikoli stříbrem, ačkoli v Soustátí
stříbrné dolary obíhají v rovné ceně vedle zlatých.
“Naše vláda,” horlil Stewart, “měla by použiti svého starého práva a platiti
dle libosti tím či oním kovem. My musíme dáti zlatu na srozuměnou, že ho ve
své měně zrovna nevyhnutelně nepotřebujeme. Bankéřům londýnským a new
yorským dáme na rozum, že nesmějí diktovati vládě, co jsou peníze. Zlato od nás
prchá, a nebude trvati dlouho, Anglie je všechno pohltí . . .”
Senátor Stewart horlil pro svobodnou ražbu stříbra dále. Mimochodem po
dotýkám, že týž pán, kdykoli komu peníze půjčuje, vyminuje si, aby mu půjčka
splacena byla zlatém. Ústy horlí pro stříbro, ale sám se drží zlata jako vůbec
všichni přední stříbraři. Senátor Stewart mluvil pěkným melodickým hlasem,
ale mladou dámu jeho vývody nezajímaly. Sklamala se velice. Očekávala něco
zajímavého, ne finanční rozpravu. Co jí po tom, mají li Spojené Státy míti měnu
zlatou či stříbrnou? Takhle, alespoň válka s Anglií nebo vtipné hádky senátorů
by ji zajímaly jako nové šaty, nový bonnet, maškarní ples, výlet na saních, anebo
něco podobného—ale finanční otázka? O tu ať se hádají muži. Melodický ale
přece jednotvárný přednes řečníkův znenáhla ji uspával .... mladá dáma upadla
v polosnění a bezděčným pohybem ruky shodila obrázkový měsíčník—byl to
Century—na zemi. Již tu byl zase strážce:
“Dámo, zde se nesmí nic nechat upadnout, vytrhuje to senátory a je to proti
regulacím!”
Mladá dáma se rychle vzchopila a zdvihla s úsměvem knihu. Ale zatím upou
tala na se pozornost nejenom celého senátu, ale i všech osob na galerii. Mnohé ta
scéna bavila, jiní se mračili, se všech stran obracely se na ni všetečné zraky. Aby
jim unikla, otevřela knihu a jala se čisti. Ale strážce dveří, který jenom několik
krokův od ní stál, otočil se rychle k ní, a opět zavzněl jeho hrobový hlas:
“Dámo, na galerii se nesmí čisti, to je proti regulacím!”
Dívka na chvíli oněměla—ale náhle zbarvily se její tváře rudou červení a
s ostrým přízvukem tázala se hlídače, mluvíc tak hlasitě, že ji bylo slyšeti po celé
síni: “Smím snad zívati? Či jest to také proti regulacím?”
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Obecná veselost odměnila její vtipnou otázku—ovšem se nikdo hlasitě ne
smál, neboť ctihodní senátoři nikdy se hlasitě nesmějí a tleskají jen jednou za
šestnácte roků.
Hlídač jako by byl zkameněl. Jeho regulace nic nepravily o zívání—soudil
tedy, že zívati jest v senátu dovoleno, a mladé dámy již neobtěžoval. Ale zatím
dostavil se její společník a brzy odváděl ji z kapitolu.
Ano, milý čtenáři, v senátu jest dovoleno zívati, a jest to také to nejmoudřej
ší, co tam můžeš podniknouti.
III.

Mrzout na piknyku.
7avřel a uzamkl

krám a stanul na chodníku všechen zachmuřen. Byla krás
ná srpnová neděle, obloha čistá jako mladé srdce, všechno se kolem usmívalo
—ale hodinář Kvídera neviděl jasu slunečního, neslyšel ptačího zpěvu ze soused
ních zahrad; nevyrušil ho ani hluk přeplněných vozův elektrické pouliční dráhy
odvážejících sta a sta obyvatelů clevelandských ven do sadů, do volné přírody.
Antonín Kvídera neměl proč se radovati. Pravda, byl mlád—viděl dosud jen
pětadvacet zim—ale život byl mu vezdy tvrdým otčímem. Vzpomínal, jak záhy
ztratil rodiče, jichž téměř ani nepoznal, jak ocitl se na ulici v rozedraných šatech,
kterak společnost dobročinných žen se ho ujala, jak po té v pěkné modravé uni
formě roznášel telegramy pro závod Western Union, kterak jej starý jeden hodi
nář přijal do svého závodu a jak železnou pílí a úmornou prací několika let do
mohl se vlastního závodu hodinářského na Broadway. Oženil se. Ale nenašel
štěstí: v tom spěchu a kvapu velkoměstského života a neustálém boji životním
povaha jeho zhrubla a zdrsněla, neporozuměl ženě a po půldruhém róce manžel
ství choť jeho od něho odešla, vzavši s sebou malého synáčka. Věděl, kam odešla,
ale nestíhal jí: byl pro to příliš hrd. Prarůzné ty vzpomínky na minulost probí
haly jeho hlavou v ono nedělní ráno, když zavřev krám již o deváté, stanul neroz
hodnut na chodnÍKu.
“Na zdar, Toníku!” vyrušil jej pojednou rázný avšak přívětivý hlas. “Pojeď
s námi na piknyk!”
Kvídera vzhlédl a spatřil před sebou malou společnost výletníkův. V čele
stál, z hluboká oddychuje, starší pán poněkud přitloustlý, ve světlém lehkém
obleku; pod slaměným kloboukem tu a tam prokukoval stříbrný vlas. Buclatým
tvářím vévodilo dvé živých modrých očí zářících odhodlanou dobromyslností.
Byl to krajan Čech, hostinský Václav Kalva z Broadway, veterán anarchista v po
litice, ale dobré srdce ze základův. Na levé ruce nesl košík a v něm několik
pečených kuřat—šla s ním také choť, syn a čiperná dceruška, a na piknyku by
pečená kuřata sotva dostal. Mimo rodinu páně Kalvovu byly tu ještě Hrádkova
a několik jiných, všichni z Broadway, této hlavní tepny české osady v Clevelandu.
“Dobré jitro, mistr Kalva,” děkoval hodinář. “Na piknyk? Ani nemám chuti.
Také nejsem připraven—” namítal.
“A ty’s přece jen starý mrzout,” bručel Kalva. “Jednou za onoho času bys
měl přece vylézti z brlohu a jiti mezi lidi, sice tady splesnivíš.”
Kvídera se usmál. Bavil jej ten drsný a přece dobrácký ton hostinského.
Chvíli ještě váhal, ale pak si pomyslil: snad se tam přece povyrazím—a bylo
rozhodnuto.
“Půjdu s Vámi—ale nemám s sebou nic.”
“Nic nedělá,” na to Kalva, “já tu mám v košíku hromadu kuřat, na vás jich
také několik zbude, protože jsem na vás najisto počítal.”
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Vsedli na káru, která je dovezla až k nádraží akronské dráhy, koupili lístky
a asi za půl hodiny již sestupovali s vlaku, aby nastoupili krátkou pěší cestu na
farmu jednoho krajana, který na tu neděli propůjčil svou rozsáhlou zahradu dětem
české nedělní školy na výlet.
Našli zde již hezkou společnost malých i dospělých, někteří přijeli vlakem,
jiní ve vozech, jiní na dvoukolkách. Za chvilku však se celá společnost rozdělila

“. . . . levicí sňal čapku a podal hošíkovi.”

v řadu menších a větších skupin: otcové šli blíže k sudům, matky hlídaly malé
děti, větší hoši vytáhli z kolny dvě staré lodičky a pustili se na rybník, menší hoši
buď trhali květinky, nebo šli rážet jablka, kterých tu bylo na štěpích všude plno.
Směl-li jsi souditi z planoucích tváří dětských a spokojených obličejů dospě
lých, bylo tu snad všem dobře. Snad—neboť věru těžko bývá proniknout! škra
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boškou veselého výrazu tváře. I Kvíderova tvář se na chvíli vyjasnila, ale stará
těžkomyslnost brzo se zase vrátila, a když dětský sbor zapěl dojemně "Kde domov
můj?” Kvídera div se nerozplakal. Raději odešel stranou od svých známých, aby
jim dobrého rozmaru nepokazil, a jako bezúčelně bloudil zahradou.
“Co je ti ten život pláten?” vtíralo se mu neustálena mysl. Ne a nemohl zapu
dit! chmurných myšlének, které se v jeho hlavě válem vynořovaly—až se zachvěl
před myšlénkou samovraždy! Šel dál, aby unikl své vlastní mysli a ani nevěděl,
že se ocitl v odlehlé části zahrady, daleko od hluku výletníkův. Z jeho rozjímání
vytrhl jej pojednou dětský pláč.
Kvídera vzhlédl a spatřil nedaleko malého hošíka, jak všechen utrápený hle
dí vzhůru na strom. Pohlédnuv na strom uzřel tam — hošíkovu čapku. Hoch
nejspíše zatoužil po jablkách a nemaje po ruce kamene, užil místo něho své čapky,
která na neštěstí uvázla ve větvích. Hoch plakal usedavě, jakoby snad byl všechno
ztratil. Což to bylo proti utrpení Kvíderovu! Ale Kvídera ctil zármutek svého
maličkého bližního, přistoupil ke stromu, stáhl větev pravou rukou níže, levicí
sňal nešťastnou čapku a podal hošíkovi.
Hoch rázem přestal plakati; dychtivě uchopil čapku, a jakkoli se mu dosud
slzy na tváři třpytily, vzhlédl ku svému nenadálému příteli tak důvěrně svýma
modrýma očkama, a usmál se na něho s výrazem tak dojemné vděčnosti ve tváři,
že několik paprsků jeho upřímné radosti zasáhlo i srdce Kvíderovo. Pocítil bla
žené uspokojení, že jednoho ze svých bližných učinil šťastným.......... Jednomu tr
pícímu osladil několik chvil života—co více mohl učiniti? Věru nikdy nepocítil
tak blaženého uspokojení jako tentokráte. Rozhlédl se kolem, a divno! teprvé
teď povšiml si pestrobarevných květů, zelené trávy, bohatých jabloní a slunečního
jasu. Neviděl dříve, jak to všechno zářilo.
“To jsem rád, že jsem Vás přece našel!” ozval se za ním známý hlas. Otočil
se a vítal pana Kalvu.
“Já jsem se taky našel!” významně odvětil Kvídera a odcházel s přítelem
mezi výletníky s novou nadějí v život.
IV.

Pokušení.
MYL pěkný den dubnový. Strýc Wilson časně ráno vyšel ze své farmy, aby se
podíval na pole. V okolí Marbletownu zná strýce Wilsona hnedle každý,
jakkoli jest tomu teprve tři roky, čo se sem do Jižní Dakoty přistěhoval. Znají
ho proto, že o posledních volbách neobyčejně horlivě agitoval pro kandidáty prohibiční. Strýc Wilson, jak mu sousedé obecně říkají, je nadšeným prohibičákem.
Doufám, že mu to laskavý čtenář milostivě promine, až sezná, proč se strý
ček tak horlivým prohibičákem stal. Dokud totiž bydlil v Michiganu, býval
strýček Wilson stejně horlivým—pijákem kořalky! Píval ji jako vodu, či lépe
řečeno místo vody. Na štěstí přestal zrovna v čas, nežli jeho zdraví podlehlo.
Mnoho mu již věru nescházelo, ale dovedl se opanovat!, když se na něho šklebila
vyhlídka na předčasnou smrt. A poněvadž dobře znal ze své vlastní zkušenosti,
jak těžko bývá odolati svůdnému lákadlu alkoholu, který nervy dráždí tak příje
mně, a svět člověku do růžového světla staví, doufal zachrániti sebe i jiné nešťast
níky—zákonem. Ve zdejším okresu neprodávají lihových nápojův.
Strýc Wilson pokojně se ubírá po sekční cestě podél farmy. Dívá se na oblo
hu, zkoumá vítr, nefouká-li od severovýchodu (ten^mu přináŠívá déšť), a zase po
zoruje pole. Cestou dohonil ho jeden ze sousedů v lehkém povoze a jako stroj
odříkává obyčejné mezi našinci pozdravení.
“Jak se máte? A jak se daří paní Wilsonové?”
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“Odejdi, satane!”

“Ó díky, je zdráva, snad ještě spí,” odpovídá náš farmer a zase pokračuje ve
svém rozjímání a pozorování. V duchu vypočítává, kolik asi trží za svou práci,
když prodává pšenici po 43 centech buši. Najednou se zarazil.
Co to? V záři prvních paprsků slunečních zablesklo se na poli něco, něco
tak hrozného, že strýček Wilson v posvátné bázni ucouvl. Na poli blýskala se
—hranatá láhev, tvaru strýci Wilsonovi velmi dobře povědomého: krátká, s úzkým
hrdlem a širokým sploštělým tělem, taková, jakou nezřídka najdeš ve spodní ná
prsní kapse náruživého pijáka! Zkrátka, byla to láhev, v jaké se nosívá kořalka.
Strýček Wilson leknutím div nepozbyl veškeré své rozvahy. Trvalo to chvíli,
nežli se odvážil k té prokleté věci se přiblížiti. Zvolna kráčel směrem k láhvi, až
se k ní přiblížil asi na tři kroky, tak že si ji mohl dobře prohlédnouti. Mráz mu
projel kostmi, když seznal, že láhev není prázdna: žlutala se v ní nějaká tekutina,
kterou zkušené oko páně Wilsonovo uznalo za pravou kentuckou.......... Strýček
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Wilson se otřásl. Tak lákavě se tam blyštil ten žlutavý mok, jehož lahody on už
dávno neokusil, ačkoli dosud dlela živě v jeho paměti. Jen jeden lok! Jen jeden
doušek! ozvala se v něm silná touha. Ach, jenom jednou ještě okusiti toho opoj
ného nápoje, ve kterém se skrývá ona čarovná, všemi básníky velebená moc
zapomnění!
Jen jednou, nic více! Pak se zase zdrží lihovin—ale tentokráte nechať napo
sledy okusí toho rozčilujícího nápoje. Což jest to hřích? Ohlédl se opatrně, neníli kde nepovolaný svědek nějaký, a již vztáhl ruku po té lahůdce, které po tři roky
neokusil. Ale ruka rychle vztažená stejně rychle klesla zpět.
“Odejdi, satane!” zašeptal a ucouvl o krok. Jako bleskem šlehla mu hlavou
myšlénka, že by přece jen hřešil—ne proti nějaké vymyšlené osobnosti, ale proti
sobě samému, proti své mužnosti. Zastyděl se za svou okamžitou slabost; tři léta
to vydržel a teď by v několika minutách podlehl? Ne, dokáže, že je muž.
Patrně však své mužnosti příliš mnoho nedůvěřoval: došel domů pro lopatu
(nechtěl se zlořečené láhve rukou ani dotknouti), nabral na ni láhev s kořalkou, a
hledě pryč, s obličejem odvráceným, vhodil láhev do potoka.

V.

Osudy universitní studentky.
Ještě ji vidím jako dnes, když mi tenkráte děkovala lehkým úklonem hlavy.
Miss Julia Caruthers, tak mi ji představoval kolega před lety na michiganské uni
versitě. Setkal jsem se s ní po té jen jednou. Bylo to v prostranné síni univer
sitní knihovny v Ann Arboru. Uložila si někam přezůvky a pak jich nemohla
nikde najiti. Našel jsem je náhodou a přinesl jí je. Pozoroval jsem tehdy, že
je krásnější, nežli universitní studentky obyčejně bývají—od studií člověk věru
nenabude krásy. Ale v jejím obličeji bylo viděti značný díl sebevědomé hrdosti
a té odhodlanosti, která zdá se plnokrevným Amerikánům býti vrozena. Studovala
v literárním odboru. Od té doby jsem jí nespatřil.

*

*

x

Majitel City Hotelu v malém městečku Beaver Falls, Ind., odpočíval už ce
lou hodinu ve staré lenošce, opíraje se o stěnu pokoje, který byl zároveň úřadov
nou jeho “hotelu” i nálevnou. Bylo parné odpoledne srpnové; jen časem lehký
vránek pronikal okenicemi, příjemně uspávaje našeho hoteliéra.
“Mr. Wilkins!” Hlasité zvolání pojednou vyrušilo jej z jeho příjemného od
počinku. Vyskočil z lenošky. Do pokoje vstoupila vysoká, kostnatá žena, na
jejíž obličeji bylo viděti neklamné stopy dlouholeté kuchynské práce. Byla to
jeho choť.
“Eh? Co je?” zabručel hospodář.
“Maggie nám dala výpověď. Zítra odjede do města. Bude prý se v neděli
vdávat.”
“Co té holce u čerta schází, to bych rád věděl!” bručel hoteliér.
“To už je naše třetí služka od čtvrtýho,” poznamenala hospodyně. “Bylo by
dobře, abys raději hned vyvěsil ceduli. Holku mít musíme, já jsem už k smrti
zedřena.”
Hoteliér dokolébal se pohodlně ke svému psacímu stolku, vyhledal v té nerůdné směsici dopisů, účtů v a papírů kus čistého papíru, namočil tupé, rezavé péro'
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do inkoustu a neúhledným písmem naškrábal na něj špatnou angličinou tuto
vyhlášku:
PříMe se

Hned
Dobré Děvče

k obsluze Hostí.

Ohlášku hned také poněkud illustroval zašpiněným palcem a pak ji přibil
z venku na okenici. Zrovna tu chvíli přijel omnibus od vlaku, který staví v Beaver
Falls ve 3.15 P. M. Přivezl jen jednoho cestujícího, hezkou mladou dámu poněkud
chladné tváře, která po chvilce vystoupila z vozu, když byla její sukně šťastně
přestála malou potyčku s hřebíkem vyčnívajícím po straně. Vozka to zahlédl
i prohodil, že to jistě dá spravit, už prý na to myslí od jara.
“Co jsem dlužna?” tázala se dáma.
“Well, řekněme čtvrťák,” dobromyslně odpověděl vozka, jako by se oběto
val, přijímaje tak nepatrné dovozné. Pravidelné jízdné bylo deset centů.
Mladá dáma vešla do úřadovny, postavila ruční kufřík na zemi, plaše přehlé
dla řadu černých láhví, citronů a bedniček s doutníky za bárem, načež klidně za
psala své jméno do seznamu hostí, jejž jí ochotný hoteliér úslužně přistrčil, načež
zvědavým okem podpis přehlížel. Stálo tam:
“Miss Julia Caruthers, Menominee, Michigan.”
Tvář hoteliérova se značně vyjasnila. Chopil se zvonku, zazvonil a křičel:
“John!”
Ale nikdo se neozýval, a ticho, které se po pokoji rozhostilo, bylo pro oba
velice trapné. Dáma se kousala do rtů, aby nevypukla v hlasitý smích. Bylať
patrně prohlédla hoteliérův plán. Ale hoteliér byl zcela nevinen; byl to pouze
jeho obyčej, který si byl přinesl z jednoho velkého hotelu z New Yorku. Věděl
dobře, že nemá služebnictva, ale chtěl míti “stáji” a proto volal na služebníka, ač
věděl, že žádného nemá. A když nikdo nepřicházel, milý hoteliér uchopil se ku
fříku sám, ukázal na schody a pravil:
“Tudyhle!”
Vešedši do svého pokojíka mladá dáma nejdříve vyňala ze zánadří malý zá
pisníček, do rubriky “Vydání” zaznamenala $0.25, a vyhlížela z okna.
“To je zde podivné místo,” zněl souhrn jejího pozorování.
Na to prozkoumala u dveří klíč a zámek, zdali dobře zapadá, nakoukla do
šatny a pod postel, neleží-li tam ukryt nějaký lupič. Naposledy počítala své pe
níze. Výsledek nebyl zrovna příliš potěšující.
“Všeho všudy čtyry dolary a čtyryatřicet centů—a s tím mám vystačiti, až
budu bráti služné. Doufám, že zde platí učitelkám každého prvního.”
Potom usedla ke stolku a jako dobrá dceruška psala dlouhé psaní své matce.
Přiblížil se večer. Hoteliér s hlučným zvonkem v ruce prošel všemi chod
bami oznamuje, že je čas k večeři. Mladá dáma poprvé zasedla tu ke stolu mezi
pravidelné patrony hotelu. Byla klidná, v sebe uzavřena, a nikomu z přítomných
nevěnovala více pozornosti, nežli právě bylo třeba. Večeře byla taková, jakou
dostanete z pravidla všude ve venkovských restauracích a hotelích: corned beef
hash, horký biskyt, “čaj nebo kávu” a křehký žlutý kejk. (Vím, že jsem druhdy po
takové večeři churavěl). Slečna Julie, jak praveno, nikoho si hrubě ani nevšímala,
ale za to sama těšila se neobyčejné pozornosti se strany jednoho strávníka. Byl
to vytáhlý, hubený mladík, s brejlemi nánose, kterému patrně nebylo volno v jeho
škrobeném úboru. Prsa měl úzká, tvář bezbarvou, krk tenký, otočený úzkou čer
nou kravatou té sorty, kterou rádi nosívají jistí kazatelé a učitelé. Mladá dáma
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dle toho také hádala, že neznámý její pozorovatel jistě jest buď kazatelem aneb
učitelem, ale jen ji mátlo to, že neznámý občasně strkal nůž do úst a ubrousku
používal za šátek.
Hotelierka brzy se s michiganskou dámou seznámila a za krátko už s ní ho
vořila, jako by se dávno znaly. Vyptávala se, jsou-li její lidé zdrávi, a zdali slečna
nosí své vlastní vlasy. Pak upřímně vyznávala, že prý ona sama už dvacet let
nosí vlasy falešné a hned zase zabočila jinam a líčila slečně Carutherové, jaké ne
snáze jí spůsobila Maggie svým odchodem.
Druhého dne po mnohých dotazech a poptávkách mladá dáma dostala se do
úřadovny pana Moona, pojišťujícího jednatele a tajemníka místní školní rady (po
anglicku board of education). Zadíval se na ni s tváří filosofa, co ona rozevírala
nějaký list, pravíc:
“Jsem slečna Julia Caruthersová z Menominee, Michigan.”
“Oh, yes!” blahosklonně přisvědčil Mr. Moon.
“Obdržela jsem Váš list, ve kterém mě vyzýváte, abych Vás navštívila za pří
činou mé žádosti o místo učitelky na vaší škole.”
“Hm,” zamručel Mr. Moon? A kde jste chodila do školy, jak povídáte?”
“Studovala jsem na universitě michiganské; minulý červen obdržela jsem
hodnost bakalářky umění,” vysvětlovala slečna Caruthersová velice zřetelně. Mr.
Moon však jako by nechápal.
“Učila jste taky?” ptal se po chvilce.
“To nikoliv,” odvětila zdráhavé,” ale studovala jsem pedagogiku, jak jest
udáno v mé žádosti.”
“Máte učitelský certifikát?”
“Nemám, ale universitní diplom přece snad—”
“Pak se musíte podrobiti zkoušce,” odtušil Mr. Moon.
Mladá dáma usmála se sebevědomě, snad také trochu pohrdavě. Jaký to ná
pad: zkoušeti universitní graduantku. Mr. Moon vytáhl ze stolku tištěný list otá
zek z rozmanitých oborů lidského vědění. Bylo jich několik set. Slečna stáhla
rukavičky a naostřila tužku. Pak teprve jala se prohlížeti zkušební otázky. Kdy
by proti ní býval stál nějaký fotograf, byl by zachytil řadu velezajímavých obráz
ků, jak se výraz její tváře rychle měnil. Tuto jest několik otázek z listu:
Kdo vynášel hvizd parostroje?
Co soudíte o charakteru Manuele Garcia?
Kolik presidentů vyznávalo presbyterní víru?
Načrtněte životopis kardinála Giustiniana.
Čeho jest javorový list odznakem?
Máte zdravé zuby?
Udejte rozdíl mezi chmýřím bodláku a chmýřím pampelišky.
Jak byste dítě tělesně potrestala, aby ho to nebolelo?
Udejte nejvyšší služné, které byste odmítla.
Jste svobodna či vdaná? Pak-li ano, udejte proč.
Nosíte vysoké či nízké podpatky? a tak dále.
Slečna Caruthersová dlouho se mořila těmito ohromnými problémy, ani nepo
zorujíc, že se blíží večer. Když už se setmělo, zdvihla klobouk a slunečník a chy
stala se k odchodu. Mr. Moon najednou jako by znova oživnul:
“Jeden dollar, prosím?”
To byla patrně obyčejná taxa za zkoušku. Julie zaplatila poplatek, ale zhro
zila se zároveň vidouc, že jí nezbývá nic více než $3.34 v peněžence. Tak daleko
od domova a dosud žádné vyhlídky na nějaké příjmy! A kromě toho to ponížení
—ona, která vystudovala na největší universitě ve Spojených Státech, musí se po
drobiti zkoušce v malém městysi v Indianě! A jaké zkoušce—věděla dobře, že

— 86 —
neobstojí, neboť se jí sotva podařilo podati jedinou rozumnou odpověď k těm zá
hadným, hádankovým otázkám, kterými americké školní rady tak rády týrají kan
didáty a kandidátky učitelství. Ah, jak poklesla na mysli, vzpomínajíc na svou
matku, od níž nemohla očekávati peněžité podpory. V takové náladě vracela se
do City Hotelu, když tu najednou její oko zavadilo o ceduli na okně: “Přijme se
hned dobré děvče k obsluze hostí.”—“Ah,” vzdychla si, “proč mne raději neučili
domácí práci místo mrtvým řeckým slovesům? Pak bych si alespoň vydělala na
živobytí.”
V tom jak zamyšlena kráčela, přiblížil se k ní nějaký mladý muž v obleku po
někud okázale křiklavém, usmál se lichotivě, smeknul klobouk a tázal se blaho
sklonně:
“Máte dnes večer prázdno?”
“Račte odpustit,’·' odvětila Julie pyšně, pokrčila ramenoma a rychle zašla do
hotelu.
Mladý muž byl patrně překvapen, ale bavilo jej to. Na chvilku zdál se býti
na rozpacích, ale pak se jal hvízdati “After the Balí” anebo něco podobného. Po
tom zcela klidně vešel do úřadovny hotelu a pevnou rukou a jasným písmem za
psal do rejstříku hostí: “Hugh Candeigh, Rochester, agent pro patentovanou
zásuvku Transatlantic. Dá se okamžitě připevniti k jakémukoli stroji. Kupte ji
a vícekráte nekoupíte jinou.”
Spotřeboval k tomu půl strany.
*
*
.
*
Uplynuly tři dny, jak říkají naši staří románopisci. Leccos důležitého událo
se mezi tím—nejdůležitější snad to, že paní Wilkinsové se konečně podařilo představiti slečnu Caruthersovu “profesoru” Dobbinsovi, principálovi místní vyšší
■školy. Laskavý čtenář už ho zná—jest to tentýž pán, který při obědě používal
ubrousku a nože jiným spůsobem nežli obyčejní civilizovaní lidé. “Professora”
potkala ta nehoda, že se do slečny nehorázně zamiloval. Přišlo mu totiž najednou
na mysl, že by snad sňatkem povznesl svou mužnou důstojnost, že by si ho občané
potom více vážili, a poněvadž slečna Caruthersová měla se za krátko státi místní
učitelkou, znamenal by jejich sňatek dvojnásobný příjem..
Pan Hugh Candeigh, povoláním cestující jednatel, oznámil, že se zdrží
v Beaver Falls po celý měsíc. Den co den při obědě hází po slečně Caruthersové
zamilovanýma očima, až je z toho professoru Dobbinsovi horko. Myslí si, že už je
nejvyšší čas, aby se “vyjádřil,” jak říkají v Čechách o nápadnících. Ale pak mu
zase napadlo, že písemné nabídnutí k sňatku by bylo mnohem rozumnější a půso
bivější. A tak jednou odpoledne zůstal po škole hodinu nebo dvě a úsilovně na
pínal své literární schopnosti, aby složil nějaké důkladné “nabídnutí k sňatku”
při čemž mu veliký Webstrův slovník konal velmi dobré služby.
Bylo patrno téměř každý den, že se paní Wilkinsová všemožně snaží, aby
mohla představiti slečně Caruthersové také pana Candeigha. D’as ví, co těm sta
rým hospodyním tolik na mladých lidech záleží. Ale slečna Julie byla příliš opa
trná a vyhnula se známosti, ač to ostatně vyžadovalo veškeré její chytrosti.
Jest mi věru líto, co teď musím líčit:—ale jest to holá pravda, a proti té bych
se nerad prohřešil. Zcela přirozeně dostavil se v krátkém čase den, kdy slečna
Caruthersová byla morálně i legálně dlužna $4 za byt a stravu (kdo kdy bydlil
v hotelu, ví, jak to bývá nepříjemno). Peněženka byla prázdná jako pokladna
státu Ohio, když McKinley složil úřad guvernéra. Jak asi bylo ubohé mladé dá
mě, dovede si představiti pouze ten, kdo sám někdy byl v podobné situaci.
Všechna uzardělá vyhledala 'paní Wilkinsovou a stranou s ní šeptem něco
hovořila, trhaně ale odhodlaně, s hlubokými občasnými vzdechy. Bylo to patrně
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něco velice důležitého a ne
obyčejného, neboť paní Wilkinsová v úžasu spráskla ruce
nad hlavou a více ze sebe ne
vypravila než “Léndsejk!”
Pan Hugh Candeigh zaslech ten výkřik a stal se po
zornějším. Ale zaslechl jen
tu a tam některé ojedinělé
slovo a ze všeho rozeznal
pouze prosebný ton mladé
dámy—více nic. “Naše ari
stokratická dáma je vtrublu,”
pravil si v duchu. “Hned
bych jí nabídnul svou pomoc,
kdyby jenom nebyla tak upjatá.”
“Well,” odpověděla paní
Wilkinsová, když byla slečnu
pozorně vyslechla, “dělejte,
jak se Vám líbí, ale bůh ví,
že bych Vám byla počkala
ještě týden aneb čtrnáct dní.
Já myslím, že se tomu naučí
te za den neb dva dni, vy jste
k tomu chytrá dost. Ale mu
síte mi dovolit, abych Vám
říkala Maggie, já jsem tomu
jménu tak zvyklá. Já služce
jinak neříkám.”—Tak se sta
lo, že toho dne všichni stráv
níci v City Hotelu měli k obědu vedle beefsteaku ještě veliké překvapení. Jako
by bomba byla mezi nimi vybuchla. Jedna obstarožná dáma ulehčila si slovem
"“škandál!” Ale slečna Caruthersová ve svém novém povolání jako služka
v hotelu vyhlížela roztomile. Měla lehké šaty mušelínové a přes ně čistou bílou
zástěrku. Ve vlasech měla vetknutu krásnou červenou růži a na jejích tvářích
kvetly dvě ještě červenější. Byla k pomilování.
“Baj Džordž!” šeptal si mladý Candeigh.” To je pravé americké děvče, ta
si umí pomoci. Rád uvidím přinese li oběd také mně.”
Ano, přinesla, posluhovala mu zrovna tak jako ostatním hostím, ale s tváří
tak ledovou, že ho div nezamrazilo. “Aby to kozel vzal!” pomyslil si. “Kdybych
jí mohl dáti čtvrťák zpropitného, bylo by mi mnohem lépe.” Chtěl mermomocí
•dáti jí nějak na jevo, že se obdivuje její odhodlanosti.
V tom vešel “professor”—šel po špičkách. V ruce držel nabídnutí k sňatku
v pěkné bílé obálce. Hodlal ji všoupnouti pod talíř slečny Caruthersové. A teď
málem se s ní srazil uprostřed jídelny. Nesla tác plný talířův. Jest mi nemožno
vylíčiti jeho překvapení. Představte si nej nepříjemnější věc, co můžete—myslete
■si, že jste zastihli své děvče, jak myje podlahu hadrem—představte si, jakse mar
notratný syn vrací domů v cylindru a fraku—představte si cokoli, nestačí to, aby
se to zdaleka podobalo hroznému překvapení professora Dobbinse. Zapálil se
jako kalciový plamen na jevišti a hnal se kvapem ke své židli. V tom kvapu upu
stil psaní. Julie je zdvihla. Viděla, že jest adressováno jí, a jakmila byla samot-
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na v kuchyni, otevřela obálku a četla dopis.—Tentokráte bylo professoru Dobbinsovi při obědě velice nevolno. Skoro se ani jídla nedotekl a jak bylo po
obědě, chvátal honem domů.
Jak asi bylo slečně Caruthersové, nevím. Ale jisto jest, že ten den byl pro ni
jeden z nejvýznamnějších v celém životě. Universitní studentka—zkoušená—
v týž den přijme místo služky v hotelu a obdrží nabídnutí k sňatku od principála
vyšší školy! Kdo to jakživ slyšel? Chtěla li však promluviti s professorem, skla
mala se, neboť když vešla do jídelny, byl už dávno pryč.
Zatím také mladý pan Candeigh uznal, že jest čas, aby promluvil rozhodné
slovo. Vyčíhal slečnu, kde mu nemohla uniknouti leda násilím.
“Slečno Caruthersová,” pravil s citem, “jsem Vám povinen omluvou.”
Podívala se mu upřímně do očí a odvětila:
“Máte pravdu, pane.”
“Vím to,” koktal červenaje se,” a doufám, že mi prominete mou nezdvořilos t
Stýskalo se mi a toužil jsem po společnosti.”
“Zanechme omluv,” poznamenala slečna.
“Jak si přejete,” přisvědčil ochotně Candeigh, který by byl tu chvíli svolil ke
všemu, jenom ne k tomu, aby musil městečko na vždy opustiti. “Ale rád bych
Vám ještě něco řekl, a nevím, jak bych to řekl uhlazeně. Jest to to: obdivuji se
Vaší statečnosti.”
Slečna Caruthersová se usmála.
“Ovšem, nemám do toho co mluviti,” dodal, ‘‘ale je-li Vám osud nepřízniv,
milerád bych Vám nabídl svou pomoc.”
“Jsem Vám povděčna za Vaši dobrou vůli,” odvětila, “ale mně se daří zcela
dobře.”
Mr. Candeigh nevěděl, co na to říci, a moudře se poroučel.
Ocitnuvši se zase ve svém pokoji slečna Caruthersová znova jala se čisti von
ný lístek, ve kterém professor Dobbins nabízel jí svou ruku i srdce. Zasmála se
vesele.
“Nu, teď snad zde neumru hlady,” pomyslila si.
Z billiardové síně zazníval k ní veselý a zdravý smích Candeighův, který prá
vě “udělal” patnáctou kuli. Hrál s jedním strávníkem pool.
“Ostatně on jest nepochybně dobrý člověk,” uvažovala Julie. Šla ke svému
kufru, vyňala z něho svůi bakalářský diplom, rozvázala modrou stuhu a chvilku
hleděla snivě na vážná slova latinská. Potom v dívčím rozmaru uvázala stuhu
kolem pasu a dívala se do zrcadla, jak by jí to slušelo.
“To bys měla pěknou zástěru!” zasmála se.
Ach, dokud je člověk mlád, jest mu stejně lehko smáti se jako plakati.
Najednou se jí zdálo, že ji někdo pozoruje. Dvéře jejího pokoje se byly tiše
otevřely, i zaslechla nějaký cizí hlas jako hrobový. Někdo šeptal:
“Slečno Caruthersová* smím s Vámi promluviti několik slov?”
Byl to “prof.” Dobbins. Vyhlížel velmi smutně a sklíčeně. Popošla mu vstříc
se svým diplomem na místě zástěry.
“Já jsem se zmýlil,” koktal professor. “Dnes v poledne upustil jsem list—”
“Který byl adresso^án na mně,” dodala dívka.
“Well, ano, ale já doufám, že jste ho nectia.”
“Ó, ano, já vždycky čítám své dopisy.”
Professor překláněl se s jedné nohy na druhou. Nevěděl, co dělati s klobou
kem a rukama.
“Nuže, račte vědět, já jsem si to rozmyslil. Domníval jsem se— ”
“Je mi Vás líto, přerušila ho slečna dvojmyslnou poznámkou. “Zde jest Váš
list, patrně jej chcete dostati nazpět.”
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“Díky—ani jsem neočekával, že—”
“Oh, což o to,” smála se dívka ledově, “já o něj nedbám.”
Professor byl na strašných rozpacích a potil se. Pokusil se však přec o ně
jaké vysvětlení:
“Vaše postavení se změnilo, a můj charakter—”
. .
“Potřebuje bedlivé péče, ovšem. Ale račte odpustiti, pane professore—ah,
pardon, zapomněla jsem Vaše jméno—”
“Dobbins.”
“Ano, Dobbins. Jsem věru ráda, že jste si to rozmyslil a nechcete mne nutiti k sňatku. Mně se to jméno nelíbí. Dobrý den!”
Kdybych následoval pravidel a tradic spisovatelského cechu, měl by se teď
odněkud vyřítiti mladý Candeigh, uchopiti Dobbinse za límec a zahřměti na něho:
“Vy se opovažujete urážeti dámu? Kliďte se!”
Ale abych řekl pravdu, nic takového se nestalo. Ale—po krátkém čaše stalo
se přece něco, a patrně něco velice důležitého. Strávníci v hotelu dověděli se
o tom den před tím, než byla škola zas otevřena. Ona obstarožná dáma hned vy
kládala “je to chytrá ženská.” Mužští se honem uradili a koupili nějakou zava
řeninu, a paní Winkinsová upekla čokoládový dort. Majitel hotelu vzal si nový
límec a kabát a tvářil se velmi vážně. Za chvíli přišel kněz. Venku čekal omni
bus—hned po oddavkách měli odjeti s vlakem ve 3 45 P. M.
Právě když paní Julie vstupovala do starodávného omnibusu, přiběhl Mr.
Wilkins a podal jí nějaký dopi«. —
“Přišel onehdy, ale já jsem na něj zapomněl.”
Četla jej cestou k nádraží. Byl od p. Moona, který s velikým potěšením atd.
jí oznamoval, ze její zkouška dopadla velice uspokojivě, a že tudíž byla ustanove
na učitelkou.
“Nelituješ toho nyní, drahoušku?” ptal se jí Candeigh starostlivě, prečítaje
list spolu s ní, pravici maje otočenu kolem jejího pasu.
i
<
Julie se něžně usmála.
“Jsem ráda, že to je, jak to je, a jsem šťastna.”

kvítí svobody
1

ATÍČKU můj, mně dvacet let,
svobody rád bych poznal květ!

Kdybysi ušel na sta mil,
květiny té bys nespatřil.

“Kterak bych, synku, tobě děl?
nikdy já jsem ho neviděl.”

Neptej se lidí, synáčku,
v lesinu zajdi ku ptáčku,

“Dlouho žil’s, dědečku, ve světě,
víš-li ty svobody o květě?”

snad že ti může zapěti,
srdce tvé co chce věděti.

“Tatíček můj, ba ani děd,
květiny také nedohleď.

Neptej se, hochu, lidí těch,
pozor dej na ten větru dech,

Žádný ti z lijdí v dědině
nepoví o té květině.

povědět on ti jedině
dovede o té.květině.

Kdybysi v kraj se širý dal,
po květu marně bys se ptal.

Neptej se lidí, hvězd se ptej,
v jejich se záři zadívej,

tam budeš čisti povídku
s/obody krásném o kvítku.”
Lad. Quis.

POHLED NA HUMBOIZT PARK V CHICAGU, ILL.

Moučný král.
JDle pravdivé události vypravuje 5A. pFGabát.
*lTí^EMYSLI si, laskavý čtenáři, že zavedu tě ve vypravování svém v daleké,
x. neznámé kraje, že provedu tě nepřehlednými pouštěmi, nebetyčnými ho
rami, nechám tě v duchu plouti na rozbouřených vlnách oceánu. Nepo
vím ti, jak lidé v těch krajinách žijí, jak se milují a nenávidí, jak se zločinů do
pouštějí a je pláštěm pokrytství zakrývají, neboť lidi podobné máš kolem sebe,
můžeš po nich jen ruku vztáhnouti a třebas s nejbližšího souseda, v jehož tvář
stálou přetvářkou svätosť jest vryta, roušku líčených ctností strhnouti.
Ach, kde jste, vy zlaté staré časy! povzdychne si mnohý stařeček, jednou
nohou v hrobě stojící, když slyší, jak nemravnosť ve světě se zmáhá, úcta mladých
před stářím mizí, zločiny všeho druhu se množí a neutěšené poměry ve všech vrst
vách společnosti lidské se jeví. Ač v mnohém ohledu staroch takový pravdu má,
přece při bližším nahlédnutí do života svých otců shledáme, že i za dob jejich té
měř patriarchálního života, tytéž vášně lidskými srdci zmítaly, že i tenkráte pod
sametovým kabátcem tlouklo srdce zkažené a v očích napohled lidumilností a po
čestností zářících ukryta byla špinavá lakota a náruživá smyslnost’.
Leží to již jaksi v přirozenosti lidské, že člověk, když konečně octne se na
konci životní dráhy své a vidí všechny ty boje nadarmo svedené a vzpomene si na
všechna ta utrpení, která čím dále tím hustěji na ustaranou hlavu dopadají, s tou
hou pomýšlí na ony dny, kdy jako bezstarostný mladík v životní zápas s těmi nej
růžovějšími nadějemi vstupoval. Ano, pro něho byly ty časy zlatými.
I.

Kdo z rodáků plzenských opustil na začátku let padesátých vlasť, aby v zemi
svobody lepší štěstí si vyhledal, stěží by nyní poznal staroslavnou tu Plzeň, o niž
za věků dávno uplynulých tolik bojů se svedlo. Jest kromě matičky Prahy v krá
lovství českém málo měst, jež v dějiny jeho tak mocnou rukou zasahovaly jako
Plzeň. Hradby její vždy nejprvé zarazily loupežný vpád výbojných Němců s té
strany, zdi její hostily příslušníky všech národů. Za válek husitských nejednou
zazněla v křivých uličkách její válečná píseň Táborů, by v krátce na to rozlehly
se zvukem slavného Tedeum zvítězivších katolíků. Za války třicetileté posilnily
se u bohatých měšťanů vyhladovělé pluky stavovské, dříve než vytáhly na “po
pravu” bělohorskou. Zvony pak u sv. Bartoloměje vítaly brzy dobrodružného
Mansfelda, brzy Švejdu a mnohojazyčné sebrance Valštýnově nejlépe se líbily
kypré dcerky měšťanů plzeňských. Ze zimního teplého tábora v Plzni nikdy se
nechtělo španělským donům, italským seňorům; sám Valdštýn nerad a jakoby tu
šil, co jej v Chebu očekává, odtud odcházel.
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Během posledních čtyřiceti let zmizely jeden po druhém význačnější ty pa
mátky staré slávy plzeňské. Hradby se zemí srovnány, odkud jindy zbrojnoš
ostražitě hleděl do okolí, tam nyní někde na ukryté lavičce parku sedí zamilovaný
párek a plány do budoucnosti upřádá. Dřívější úzké uličky nahrazeny prostor
nými a na místě domů s arkýři a znaky šlechtickými vypínají se moderní jedno
duché a pohodlné domy měšťanské. Kde jindy veselý’ klapot vodních mlýnů se
ozýval a příjemně obyvately po denní práci umdlené k odpočinku kolébal, vytr
huje nyní ze spaní pronikavé zapísknutí parní píšťaly z pivovárů, mlýnů a mno
ho jiných závodů. Dřívější maloměstský život zdlouhavý nahrazen životem vel
kého města se všemi jeho přednostmi i vadami. Jenom ptákům na věži u sv.
Bartoloměje a na střeše radnice zůstal byt nezměněn. Zamračeně hledí svědkové
tito dávných dob na život neobvyklý, unikli mnohým bouřím, zažili četné převra
ty, kdy asi přijde doba na ně?
Na začátku let padesátých vypadalo to letního času po čtyry všední dny
v týdnu v Plzni jako v nějaké větší vesnici neb menším městečku za nynějších
dob. Měšťané zabývali se sice obchodem a řemeslem, ale při tom hleděli si též
“polaření.” Ne snad, že by je byly řemesla a obchody nemohly vyživiti, ale nechtěli
být v ničem na někom závislými. Každý jen poněkud zámožnější měl nějaký ten
korec pole, a kravička nescházela snad ani v těch nejchudších rodinách. Městský
slouha, když ráno na rynku praskáním biče svolával své svěřence, měl zajisté co
dělat, aby bez způsobení škod stádo své na luka městská dohnal. Jakmile odtáhl,
nastal na náměstí a v ulicích klid, za to ale v okolí města panoval čilý ruch; na
úzkých políčkách kmitali se lidé s potahy všeho druhu, od silných koní bohatého
měšťana až k malým vychrtlým kravkám chudého domkáře. Na březích pak Rad
buzy a Mže za městem se spojujících slyšeti bylo hlučné hlasy švítořivých dcer
městských, peroucích a vyprané prádlo po zeleném břehu roztírajících. Někdy též
zazněl veselý popěvek, bujný smích a v to mísilo se stejnoměrné klapání mlýnů —
Panského, Steklova a Kalikovského. Přimysleme si k tomu tu svěží zeleň kolko
lem, stromy obtížené ovocem, vlnící se lany zlatých klasů, švitořeni ptactva, blan
kytnou oblohu a v dáli zasmušilé obrysy pomezních hor, objeví se nám idylický
ten život v pravém světle. Nahodilému pozorovateli by se bylo zdálo, že lidé ti
jsou v skutku těmi nejspokojenějšími na světě, u nich že dosud nezakořenila se
touha po zbohatnutí, špinavá lakotnost’ a s ní spojené nectnosti; nikdy by si býl
nepomyslil, že ten dobrácky se usmívající měšťan, jejž právě potkal a který po
křesťansky jej pozdravil, bude zítra se sedlákem o mizerných pár grošů se hádati,
proklínat! a podobně.
Dvakráte v týdnu odbývány v Plzni veliké trhy na obilí. Se všech stran úrod
ného okolí přiváželi rolníci do města výroby své, aby za peníze za ně stržené za
koupili věci v domácnosti potřebné, dověděli se něčeho o světě, sešli se se známý
mi a s nimi se pobavili. Jako kouzelným proutkem dotknuto, nabylo jindy klidné
náměstí v ty dny vzhledu velikého mraveniště. Vůz vedle vozu stojí tu směstnány
a na každém z nich viděti pytle bílé s modravým pruhem po délce, nebo bez
něho, a různými známkami od mlynářů označené. Tam ten až do vrchu naložený
s párem krásných koní náleží bohatému sedláku, hned vedle u slabého vozíku, při
němž dvé kravek zapřaženo, z nichž jedna unavením na tvrdou dlažbu si ulehla,
kdežto druhá, spokojeně si přežvykujíc, velkýma očima dívá se na vřavu kolem
panující, stojí starý páreček, výměnkáři. Vypůjčili si od soucitného souseda po
voz, aby dovezli na trh trošku toho obilí, bez něhož snad až “do nového” vyjiti
mohli. S třesoucí rukou vyndává dědoušek “mustr” v červeném šátku zavázaný,
je ho málo, lehce by zrna spočítal, ale za to jsou jako zlato, po zadině, neřku li po
plévě, ani památky. Prodal snadno a jest mezi prvními, kteří u toho neb onoho
krupaře pytle vysýpají. Ne tak lehce prodává jeho soused, bohatý sedlák. “Mustr”
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pšenice jeho leží na jed
nom z pytlů, je ho hezká hro
mádka, co pak jemu záleží na
hrstce, ale kupci znají šelmy
sedláky, rozvazují ten neb onen
pytel, poukazují na různost
obilí se vzorkem, nabízejí men
ší cenu a odcházejí.
Kupci jsou po většině krupaři městští, v zamoucených
kabátech, s placatými čepicemi
na hlavách, ale též zahnuté
nosy synů národa vyvoleného
tu a tam u vozu se objeví, zna
leckým okem vzorek prohlíd
nou, ale příliš o koupi neusilují.
V hlasy smlouvajících mísí se
výkřiky prodavačů různého
zboží, řehot koní, bučení skotu a kničení podsvinčat. Kdo
nikdy takového výjevu očitým
svědkem nebyl, nemůže si
o něm učiniti pojmu.
Blížilo se poledne a s ním
JOSEF MYSLBEK,
i ruch na náměstí dostoupil
slavný český sochař.
stupně nej vyššího. Kupci i prodavači věděli, že musí mít koupeno neb prodáno dříve, než městský policajt
dobu skončení trhu silným hlasem vyvolá.
Tu teprvé nadešla příhodná
doba pro krupaře.
Sedlák, nechtěl-li vézt své obilí domů, byl nucen nechati jim je za vlastní jejich cenu, a často se stávalo, že ještě potom, když již
obilí bylo vysypáno, nesvědomitý krupař hleděl na milosť mu vydaného rolníka
utisknouti. Tvrdil, že obilí uprostřed pytle bylo horší jakosti, nabízel ještě menší
cenu, dušuje se při tom, že by takhle přijíti musel na mizinu a podobně. Sedlák
naproti tomu stál na svém, on že musí dostati smluvenou cenu a koneckonců oby
čejně býval, že obě strany dostaly se na radnici před radního pana Pirnera, jenž
zároveň úřad smírčího soudce zastával. Ten společně s jedním z nej váženějších
měšťanů pře takové dle svého nejlepšího zdání rozsuzoval, ale ač snažili se co
nejvíce oběma stranám učiniti po právu, nikdy oba soupeře neuspokojili. Ještě
dlouho, když již slunce hezky k obzoru se sklonilo a hejna holubů a vrabců dáv
no poslední zrnka na náměstí sebrali, ulevovali si v zájezdním hostinci přespolní
rolníci v rozhorčení svém proti úskočným krupařům. Tloukli na stůl a zapřísahali
se, že jim více ani zrnka neprodají, ale o příštím trhu opakovalo se to samé. Krupaři vědouce, že mají výhodu na své straně, hleděli ji vvužitkovati, dokud k tomu
měli čas. Nemajíce tak dalece, kromě několika chudých židáků začátečníků, žádných konkurentů, kupovali i na dále laciné obilí, vozili je do mlýnů, prodávali
drahou mouku a malé chleby a jmění jejich rostlo vůčihledě.
Nejlakotnějším ze všech byl krupař Kozánek. Tomu sedláci ani prodati ne
chtěli; odháněli jej od vozu a raději druhému slevili, jenom aby s ním neměli co
dělat. Věděli, že by je na druhé straně ošidil dvojnásobně. Byl to človíček po
stavy nepatrné, tváří od neštovic, očí potměšilých. Kolem úst neustále pohrával
mu jakýsi úsměv pohrdavý. V jednání svém byl ku vyšším ponížený, za to ale
k chudým pánovitý, surový. Dokazoval to zhusta, když u večer zasedl za krupař-
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ský stůl v hostinci “u Orla,” na náměstí, kde každodenně krupaři se scházívali.
Tam popustil úz,du nenávisti své proti lidu chudému a dal na jevo celou tu lakotu
srdce svého. Zamoucení kolegové, z pěnových dýmek pokuřujíce, někdy s účasten
stvím, jindy s tajenou škodolibostí stezkům jeho naslouchali.
“Ano, sousedi,” říkával, “jde to s naším obchodem s kopce. Člověk aby se
nyní dřel jen na chudý lid. Nedá-li na dluh, neprodá, ale potom sám rohatý, aby
dluhy vymáhal. Dlužník pokorně přijde, poprosí za počkanou, a člověk ne
má takové srdce, aby bližního nechal hladem mříti. Potom aby se s ním o peníze
soudil.”
Při těchto slovech s opovržením rozhlédnul se po prostranné šenkovně, kde
u několika stolů něco chudších měšťanů a řemeslníků své pivo popíjelo. Nemo
houce urážlivou a namnoze nepravdivou řeč zpupného krupaře déle poslouchati,
raději dopili a zaplativše svůj skrovný řad, odešli. Po odchodu jejich teprvé spu
stil Kozánek na celé kolo. Ostatní krupaři a přednější měšťané poslouchali jej
trpělivě, za pravdu mu dávajíce, ač byli přesvědčeni, že on nejméně příčin má
k nářku. Neodporovali pak také z té příčiny, že Kozánek byl člověk mstivý a
u nejváženějších z města požíval značného vlivu. Že si vlivu toho sám nezískal,
věděl každý, neboť, jsa teprvé v počátcích svého obchodu, nebyl bohat, ač na nejlepší cestě k nabytí jmění se nalézal. Rovněž nebylo žádným tajemstvím, že žena
jeho ta nejhezčí krupařka v celé Plzni, jest příčinou, že na chyby mužovy zapomí
náno, ano ve všem mu nadržováno.
Krupařský krám pana Kozánka nacházel se v rohovém domě v ulici saské.
Tento dům měl kdysi dvoje průčelí, jedno do zmíněné ulice, druhé na náměstí.
Z prvnějšího zřízeny místnosti přízemní v krám a ten zároveň s bytem nad ním
Kozánkovi si pronajali.
Manželka Kozánkova byla svého času tou nejhezčí ženštinou nejenom v Plzni
ale i v širém okolí. Kdo viděl ji někdy, jak v neděli odpůldne, kdy krámek uza
vřen, v průvodu svého manžela po hradbách procházkou se ubírala, zajisté v du
chu si pomyslil, jak mohlo se státi, že žena tak krásná spojila osud svůj s mužem,
jenž ani v tom nejmenším ohledu na nějakou přednost’ tělesní nároky činiti
nemohl.
Kozánková v tu dobu, kdy povídka naše začíná, mohla býti kolem třiceti
let, ač na první pohled zdála se býti ještě mladší. Postavy prostřední, údů plných,
zakulacených, pohybů svižných, vyjímala se vskutku roztomile, když v malém
krámku mezi pytli s moukou se točila. Kulaté její ruce jen hrály, když tomuto
libru mouky, onomu krupičku, tam tomu zas jiné zboží odvažovala. Při tom ko
ralové rtíky, za nimiž řada bělostných zoubků se leskla, byly neustále v činnosti.
Tu sešpulily se k čtveračivému úsměvu, tu zase něco lichotivého ke kupujícímu
pronesly, hned na to nějakou poklonu s uzarděním odmítaly. Jiskrné černé oči
její ale vždy při tom zvláštním leskem zazářily, z něhož souditi se dalo, že není jí
to nepříjemným, když se všech stran jest obdivována a od každého náviděna.
Majíc ducha praktického a jsouc ženou ješitnou, rozuměla dobře, příjemné věci
s užitečnými spojití a tak se stalo, že obchod v malém krámku neustále se zvele
boval a Kozánek pomýšlel již na přestěhování se do větších místností. Každý
v městě, ať již zůstával sebe dále, hleděl kupovati u “hezké krupařky”, jak vůbec
v Plzni a v okolí byla známa. “Kam jdete?” “K hezké krupařce!” a “Kde jste
to koupila?” “U hezké krupařky” atd., na potkání hospodyně plzeňské si vy
pravovaly. Na roh saské ulice dávali si šviháci městští, mladí i staří, dostave
níčko, aby půvabnou krupařku shlédnouti mohli. Tato, neměla-li právě v krámu
nikoho, stávala, zamoucené oblé ruce majíc založené, přede dveřma, a pro kaž
dého měla jen laskavé slovo, svůdný úsměv. Mnohý starý mládenec v roztouženosti srdce svého vešel i do vnitř a naschvál nějakou maličkosť si koupil, aby jen
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hezkou prodavačku do buclaté tvářinky štípnouti a při tom něco lichotivého pronésti mohl. Chytrá dcera Evina se někdy upejpala, jindy zamilovanými pohledy
ďodávala jim kuráže. Muž její, zdálo se, že nevidí ničeho a pak-li přece, museli
si spolu dobře rozuměti. Jemu jednalo se především o to, aby co nejdříve zbo
hatnul a k tomu zdál se mu každý prostředek býti dobrým. Nedělal si z toho
nic, když mu o trhu ošizený od něho venkovan do očí nešetrně o pochybném
chování jeho ženy se zmínil, jen když mamon jeho rostl.
Než tu stalo se něco, co najednou celý život plzenský na okamžik zastavilo,
a mysli obyvatelstva v jiný směr obrátilo.

II.

Kdo pak by se ze starších rodáků plzeňských nepamatoval na starého, úplně
slepého vysloužilce Slavíka? S dělovým křížem na prsou a z krátké ulmovky
pokuřuje, ztrávil téměř celý čas od jara až do pozdního podzimu ve své boudě za
městem, kterou si těsně při svém políčku postavil. S družkou svojí pěstovali na
místo obilí zeleninu a on hlídal. Zdá se to sice směšné, aby slepec byl hlídačem,
ale dobrácký ten kmet, postavy vysoké a stářím shrbené, byl tak ujištěn, že maje
tek jeho jest v bezpečí, že se jen usmál, když rozpustilí kluci naň volávali: “Dě
dečku, kradou vám, kradou.” V prosté mysli své uvažoval, že cizí, kdo neví o jeho
slepotě, bude se ostýchati v jeho přítomnosti na pole vstoupiti a známí nebudon
míti takové svědomí, aby ubohého slepce okradli. Kromě toho manželka jeho a
bratr, místo městského strážníka zastávající, též časem na políčka dohlédli. Nám
školákům bylo nejenom od rodičů, ale i od učitele přísně nakázáno, bychom po
líčka Slavíkova nechali na pokoji a potom městský policajt uměl též znamenitě
vyplácet, jak se nejeden z rozpustilců přesvědčil.
Bylo to jednou z jara, tuším že r. 1855. Starý Slavík jako obyčejně seděl na
malé stoličce přec boudou a vyhříval vetché tělo své na jarním sluníčku. Zdál se
býti hluboce zamyšlen, neboť ulmovka jeho mimo obyčej byla vyhaslá a nehybné
oči jakoby v spánku uzavřeny. Snad upamatovala jej k novému životu probou
zející se příroda a cvrlikání ptactva
na ony bouřlivé dny, kdy jako mla
dík opouštěl rodiště, aby pod pra
porem Habsburků proti vítěznému
Bonapartovi táhnul. Možná, že
vzpomněl si na strašné to vyhození
mostu u Drážďan do povětří, při
němž o oči přišel. Tak byl v my
šlénky zabrán, že ani nezpozoroval,
jak stará Slavíková skoro bez dechu
přes pole, na němž mladá zelenina
již klíčiti počínala, k němu spěchá.
“Ty starej,” vyrazila ze sebe, ko
šík s chudým obědem na zem po
stavujíc, “jestli pak víš, že jsme tu
měli návštěvu? Hned z daleka jsem
viděla, jak několik pěkně oděných
pánů naše políčko obcházejí a měří.
S nimi chodil člověk, jenž nesl ně
jakou truhličku, z níž páni neustále
něco vybírali. Když jsem přišla
JOS. JIŘÍ KOLÁR,
blíže, zeptal se mne jeden~z nich
dramafcký spisovatel český,
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laskavě, zda-li políčko náleží mně a když jsem přisvědčila, tak zvláštně se na mne
podíval, že mne to celou zmátlo.
“Snad ani za rok nebudete na něm pracovati,” řekl “a to ještě více mne
poděsilo.”
“No, snad nás nechtějí o ně připravit,” odvětil vysloužilec, hlavou vážně popotřásaje, “ale něco v tom rozhodně vězí. Ale snad mne Pámbů v starosti mé
neopustí. Uvidíme brzy.”
A uviděl. Hned odpoledne vážným krokem vybral se z města Slavík jun.,
té doby městský posel a zároveň strážce bezpečnosti, a zaměřil ve směru místa,
kde věkem zpuchřelá dřevěná bouda bratrova v aleji stromů višňových, právě
novým listím se odívajících, svěžím vzduchem jarním prokmitávala.
“Pozdrav tě Bůh, bratře!” zvolal, když až k samé boudě přistoupil a starci
na rameno poklepal. “Posýlá mne pro tebe purkmistr; máš se k němu okamžitě
dostaviti!”
“Co by ode mne, ubohého slepce, mohl žádati?” divil se invalida, jemuž do
hlavy nešlo, že by měl teprv až na sklonku svého života s pány co dělat.
“To nevím,” odbyl jej poněkud příkře na svém úřadě velmi si zakládající
bratr, “ostatně jako Vysloužilý voják víš, že pány dlužno poslouchati na slovo.”
Slepec více se netázal a s tupou resignací nechal se bratrem policajtem vésti
na radnici.
Lidé podivením kroutili hlavami, když viděli, že starý Slavík v tmavém prů
jezdu staré radnice zmizel. Měšťanosta přivítal starce vlídně a sám k židli jej
dovedl. Pokynuv pak strážníku, by neodcházel, jal se mluviti:
“Jest li pak víte, Slavíku, proč jsem vás nechal zavolati?” otázal se hlasem
přívětivým.
“Kdež bych mohl?” odpověděl Slavík pevně. “Ani ve snu mi nikdy nena
padlo, že bych někdy ještě staré své údy musel cestou na radnici trmáceti.”
“Ne bez příčiny jsem pro vás poslal. Před hodinou byli u mne dva páni a
zeptali se mne, zda-li byste políčka svá neprodal. Nedal jsem jim určité odpovědi,
neboť chtěl jsem napřed mluviti s vámi. Co byste požadoval za ně?”
Slepec neodpovídal, bylo patrné, že na takovouto otázku připraven nebyl.
V rozpačitosti překládal jednu nohu přes druhou, a jakoby myšlénky své sebrati
chtěl, přejel si kostnatou pravicí vrásčité čelo.
“Víte, pane purkmistře,” vypravil konečně ze sebe; “já políčko to neprodám.
To, co by mně páni zaň dali, by mne neuživilo, kdežto takto přece to živobytí
vytloukám.”
“Jste to dětina,” řekl měšťanosta poněkud rozhněvaně, “jak jsem z řeči pánů
vyrozuměti mohl, záleží jim velmi na vašem poli. Řekněte jen hodně vysokou
cenu, jsem jist, že ji dostanete. Můžete pak pohodlně dny starosti své tráviti.
Zde váš bratr zajisté mi přisvědčí.”
Oslovený ne tak z přesvědčení, jako aby představenému svému se zavděčil,
jal se nyní starého k prodeji přemlouvat]’.
Ubohý stařeček byl celý zmaten. Konečně napadlo mu, že by se celé té ne
milé záležitosti zbaviti mohl, kdyby hodně vysokou cenu za majetek svůj požádal.
“Nu, když jinak nejde,” pravil, “myslím, že patnáct set zlatých není za má
políčka příliš mnoho. Z toho neslevím ani krejcaru,” dodal a kolem svadlých rtů
zahrál mu lehounký úsměv.
Čekal s napnutím, jak měšťanosta tuto dle jeho mínění přehnanou cenu přij
me, ale jak se podivil, když tento v hlasitý smích vyrazil a k němu přistoupiv, na
rameno mu poklepal:
“Byl jste, Slavíku, dobrým vojákem,” pravil, “ale za to v obchodu jste pra
vým děckem. Bylo mi již dvakrát tolik nabízeno, ale já chtěl půl pátá tisíce.
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Budeme hledět dostati co nejvíce.
Svěřte jen věc v mé ruce, vše
zařídím a zítra vám po bratrovi
vzkážu.”
Stařec svolil a jak by také ne?
Že by někdy tak “bohatým” býti
mohl, nikdy ani ve snu mu nena
padlo. Tu noc ve své boudě mno
ho nespal. Neustále přemýšlel, co
páni s polem mají v úmyslu, jak se
jim bude moci vypláceti a podob
ně. V prosté mysli své nemohl
srovnati, že by se pozemek ještě
k něčemu jinému, než pěstování
obilí a zeleniny hodil. Měšťanosta
skutečně, jak přislíbil, učinil. Když
druhého dne páni k němu do kan
celáře přišli, smluvil se s nimi ve
jménu Slavíka na 3600 zlatých, ano
i toho dosáhl, že mohl stařec zeleniny, které jim při počátečních
pracích nebude v cestě, pro sebe
KAREL HRABĚ COUDENHOVE
využitkovati.
nynější místodržitel království českého.
Slavík byl se vším spokojen.
Zpráva o koupi pozemku Slavíkova rozlétla se brzy po celé Plzni a byla to
nejprvé vysoká cena za něj obdržená, čemu se každý divil. Kupce žádný v městě
neznal a to činilo věc ještě záhadnější. “Co s tím budou dělat?” tázal se soused
na potkání, ale neměli na dlouho zůstati v nejistotě.
Asi za čtrnáct dní přijeli páni do Plzně, najali úřadovnu a jali se najímat děl
níky a povozy a hned druhý den objevily se mezi záhony salátu, cibule a jiné ze
leniny zástupy dělníků s motykami a lopatami v ruce. Cesta ku poli kdysi Slaví
kovi náležejícímu vozy naloženými kamenem, cihlami, vápnem a dřívím ani se
netrhla. Celá Plzeň byla vzhůru a dělníci neustále byli obklopeni davem zvědavců.
“Lidičky, co pak tu vlastně stavíte?” bývala otázka častěji dělníkům kladená,
ale ti věděli právě tak málo jako tazatelé. Byli spokojeni, že mají dobrý plat,
o více se nestarali. Zvědavost’ rostla každým dnem, zvláště když ohromný komín
začal do výšky vyrůstati. Něco podobného bylo před tím v Plzni nevídaného.
Úředníci při stavbě chodili sice do hostince mezi honoraci městskou, ale na
všechny otázky krčili rameny a odpovídali vyhýbavě: “Však uvidíte, co nevidět,”
říkávali. A uviděli. Nad průčelím stavby začali kameníci tesat do kamene pís
menu za písmenou. Co tu jen bylo od nedočkavců proneseno doplňků, než se
v jasné záři slunečné objevila zlacená slova v samospasitelné němčině: Landes
befugte Dampfmuehle des Franz Hýra. Hýra se totiž jmenoval majitel stavby.
Plzni se tedy mělo dostati parního mlýna. Zpráva ta rozličně byla přijata.
Krupaři, jichž novota tato nejvíce se dotýkala, se Škodolibým úsměvem na budo
vu s vysokým komínem hleděli. U jejich stolu u “Orla,” nebylo nic jiného slyšeti,
než o parním mlýně a jako obyčejně, měl i tu Kozánek hlavní slovo. “No, ty nám
toho málo udělají!” chlubil se, pohlížeje při tom ke stolu, kde několik úředníků
z nového mlýna při pivě seděli. “Komu budou mlít, nedodáme-li my jim obilí?”
Obecný lid zase se těšil, že bude mouka lacinější, ano mnohý hlupák si my
slil, že snad budou moci mlet mouku z kamení.
Tak stály věci, dokud mlýn nebyl úplně zařízen.
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Tu najednou rozběhlo se několik poslů s oběžníky pod páždím do širokého
okolí a dům od domu dodávali majitelům půdy provolání následujícího obsahu:
“Parní mlýn pana Frant. Hýry dává tímto rolníkům vědomost', že bude od
nich kupovati obilí za ceny v trhu nejvyšší. Obilí dle jakkosti se odhadne,
odměří a hotovými vyplatí.”
To bylo právě, čeho si rolníci nejvíce přáli. S veselou myslí jezdili nyní na
trh. Krupaře a židy, pak-li se jim žádaná cena zdála vysokou, zrovna od vozů od
háněli. A nač by povolovali? Však v “parníku” jim zaplatí dobře. Měli radosť
z toho, že konečně též na nenáviděné, nafoukané krupaře došlo.
A věru měli pravdu. Za kulatým stolem “u Orla” sedí sice večer co večer ti
sami příslušníci cechu krupařského, ale kam se poděla ta jejich dřívější spokoje
nost, jež různým způsobem dávala se na jevo? Šenkýř tenkráte mohl si nohy
chůzí do sklepa uběhati, tak vyprahlá byla hrdla pánů krupařů. Vtipy jen sršely
a hlučný smích býval jejich odměnou. Tu ten vypravoval, jak vyzrál na poťou
chlého sedláka, jiný jiné obchodní “dobrodružství” dával k lepšímu.—Kdo by se
byl jen před půl rokem toho nadál, že vládě jejich skoro neobmezené bude učiněn
konec. Jak bývali ve vážnosti! Rolník nebo řemeslník již z daleko snímeli ošu
mělé čapky a nescházelo mnoho, že by jim snad byli i ruce líbali. Teprvé nyní
poznávali, že vše byla jenom otrocká poníženosť, původ svůj v odvislosti mající.
Tentýž hospodář, který dříve “pantatínka” lahodným úsměvem na svůj vůz upo
zorňoval, byl s to nyní bičem jej odehnati, nepodal li mu tolk, mnoho-li on si přál.
A toho všeho vinnen jenom ten proklatý komín, který jako strašidlo do modravé
ho vzduchu se pne a ve dne v noci mraky černého dýmu vychrluje. Zdá se, že
dusivý dým ten ulehl na prsa krupařů, sedí tu zamračeni, placaté čepice do čela
stažené, masitá, umoučená pěst’ časem se zatne, když od vedlejšího stolu nějaká
narážka na parní mlýn zazní.
A což Kozánek? Ten chodí, jako by byl bez duše a pronikavý jeho hlas
ztratil na síle. O trhu nesměle prochází řadami vozů, nuceně se usmívá na známé
mu tváře, s nimiž tolikráte již před smírčím soudcem se octnul, slabým hlasem na
bízí cenu, ale postačí jenom jediný pohled prodavače, aby dále se bral a jinde
štěstí zkoušel. Ano, smělost’ některého, jenž na malého krupaře zvláště měl spa
děno, šla tak daleko, že ani s Kozánkem, i když mu požadovanou cenu nabízel,
mluviti nechtěl. Tak se stávalo, že mnohdy ani potřebného obilí nekoupil a v krá
mě brzy mouka, tu zase kroupy, hrách, vejce a podobné mu scházelo. Tu nespomáhaly sebe lahodnější úsměvy spanilé jeho manželky, zamilované její pohledy
nevykouzlily hromady pytlů zbožím naplněných, jimiž do nedávna krámek býval
zastaven, že pro nával kupujících mnohdy ani nemohla se jimi protlačiti.
Nyní nemusela se bát, že ji některý čtverák štípne do červených tvářiček, rozváže
umoučenou zástěru, nebo něco zamilovaného do ucha pošeptá. Kupci jeden po
druhém se ztráceli, ne snad, že by byl krám hezké krupařky pozbyl přízně, ale že
mnoho věcí se v něm nedostávalo. “Mně se zdá, že Kozánkovi brzy dokrupaří,”
ozývalo se na všech stranách. Jak to bývá, jedni jim to přáli, jiní jich litovali.
Kozánek, dokud měl peníze, kupoval zásoby z druhé ruky za hotové, ale když ty
došly, šlo to s ním s kopce. U rolníků obilí ani za peníze, neřku-li na úvěr, dostati nemohl a odjinud nějaké pomoci nadíti se nebylo lze. U Kozánků bylo nyní
smutno. Přestaly nedělní jeho procházky s ní po hradbách, by nemusel popatřiti
na nenáviděnou stavbu, kde záhuba jeho vzala počátek. Temné hučení strojů
mlýnských za tiché noci až do světničky jeho zaznívající bývalo mu špatnou uko
lébavkou. Když konečně usnul i tu ještě viděl pošmourný komín a slyšel, jakoby
někdo z osvětlených oken mlýna k němu volal:
“Vidíš, Kozánku, i na tebe jednou došlo.”
Než tu stalo se něco, co jej od úplné záhuby na čas zachránilo.
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III.
Majitel mlýna, pan Hýra, byl mužem nejenom bohatým, ale i prozíravým.
On věděl dobře, co by některé město potřebovalo a jemu má Plzeň za svůj první
parní mlýn co děkovati. Nebyl to však jediný, který mu patřil. Vystavěl podob
ný v Lounech, Chrudimi a v jiných místech stávající již vodní zakupoval a nověj
šími stroji je zařizoval. Nebylo té doby známějšího mlynáře pc celých Čechách
a i v sousedním “rajchu” bylo jméno jeho zvučným.
Samo sebou se rozumí, že jmění jeho vůčihledě rostlo a úspěch ten jedině
své obchodní bystrosti děkoval. Taktikou jeho bylo, že všude, kde se usadil,
hleděl nejprvé přízeň rolníků si získati a výrobky od nich kupovati. Tím nevy
hnutelně vždy citlivou ránu cechu krupařskému zasadil, ale nebylo jeho úmyslem
jej úplně zničiti, neboť potřeboval pro své výrobky odkupníků a těmi měli býti
pak krupaři sami. Vyrval jim obchod s obilím ze začátku třebas s vlastní ztrátou
z rukou, za to ale později na nich samých si ji vynahradil. Učinil je úplně od
sebe odvislými.
Podobným způsobem jednal i v Plzni. Jakmile byl přízní majitelů jist, roz
táhnul léčky své dále. Nechal ohlásit! v jednotlivých obchodech krupařských, že
jest ochoten obchodníkům prodávati na úvěr vše, čeho by v krámě svém potřebo
vali. Potřebuje prý každý v písárně se přihlásit! a udati, co si přeje. Výrobky
zavezeny mu budou až do domu, dlužnou částku pak majitel sám každý týden si
vybere.
Zajisté, že některý ze starších rodáků plzenských dosud se na pana Hýru
pamatuje, jak hrdě si vykračoval, když po kolekci ulicemi městskými se bral. Byl
to muž asi padesátiletý, postavy silné, tváří červených. Byl ženat a otcem něko
lika odrostlejších dětí, ale tato okolnosť ani věk jeho nepřekážely mu, aby si
jiných ženských nevšiml. Bylo to, abych tak řekl jeho slabou stránkou, že nemo
hl potkati poněkud jen hezčí tvář, aby v ní novou oběť své smyslnosti nespatřo
val. Byla to náruživosť drahá a mnohé chytré dcery Eviny v místech, kde dříve
dlel, uměly ji využitkovati. Po utrpěné škodě, nemluvě ani o škandálu, umíňoval si vždy svatosvatě, že hloupostí těch zanechá, ale to trvalo vždy tak dlouho,
dokud se nějaká naň svůdně neusmála. Pravý tento Don Juan byl by snad
bez řinčení strojů mlýských a zami
lovaných pletek nemohl ani žiti. Po
dobně počínal si i v Plzni a zdálo se,
že zvláště švarné Plzefíačky více než
jiné se mu zalíbily.
A jak by také ne? Kde pak by
v Čechách našel hned u ženských tak
svěžích tvářích, kyprých údů, silných
postav jako tu? A pan Hýra byl zna
lec ženské krásy, aspoň dle své chutě.
Čtvrtek býval dnem kolekce a na ten
se vždy těšil. S velikou taškou v po
stranní kapse, s líbezným úsměvem
na rtech, co možná vyfintěn vyvalil
se mlsný ten kozel vždy kolem desá
té hodiny dopolední ze vrat mlýna a
pustil se nejprvé ulicí františkánskou
na náměstí a pak všude, kde měl co
k pohledávání. Krámek u samého
EDWARD HRABĚ TAAFFE
mlýna, v němž obchodoval jeho výbývalý pře.lseda rakouského m nisterstva
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robky Vysloužilý četník Brouček, býval poslední jeho štací. Jaká to byla pro jeho
vilné oči pastva, když z krámu do krámu chodil a v každém jednu hezčí krupařku
nad druhou nalézal. Než uložil vysázené mu umoučenou tlustou ručkou na pultu
peníze, pronešeno mnohé kluzké slovo, vyměněn významný pohled, a nebylo-li
právě svědků, třebas i mlaskla hubička.
“Nevím ani, čím to je,” říkával při takových příležitostech, “že se mi krupařky tak líbí, snad již je to proto, že jsme poněkud od jednoho “řemesla”. Umou
čená zástěrka má pro mne větší přitažlivosti než hedvábná vlečka vznešené nějaké
dámy,” dokládal se galantní mlynář.
“Jděte vy čtveráku,” hrozily mu potutelné
krupařky šelmovsky se při tom usmívajíce, “když tak o ně příliš dbáte, proč
pak jste si z jejich stavu družku nevybral. Jemináčku, kdybych já tak mohla být
na místě vaší paní!” povzdychla si taková úlisná dcera Evina a zamilovaně na
hřmotnou postavu Hýrovu při tom pohlédla. “Jak bych se tu procházela nádher
nými pokoji, v drahocenných šatech ukazovala se lidem! Ach, byl by to jiný ži
vot, než stát od božího rána do noci za pultem, a vážit za dva krejcary mouky a
podobně.” Než Hýra za to nemohl. Kdyby bylo přišlo na něj, nebyl by se roz
pakoval, aby celý ženský svět plzenský na objemná prsa svá přivinul. V srdci
jeho zákonitá žena jeho jen malý kouteček vyplňovala a hodně by se tam bylo
těch buclatých měšťanek vešlo. Nejednou v duchu záviděl tureckému sultánu a
Mohamed platil u něho za nejmoudřejšího zakladatele náboženství. “Jak by to
bylo krásné,” myslíval si v duchu, “kdyby člověk nemusel se tak na jednu ženu
vázati, ale ssáti med z kolika by se mu zachtělo. No, ano, Hýra by si byl dal říci,
ale když ty podivné úřady rakouské byly tak zpátečnické a “nevinnou” takovou
libůstku nedovolovaly.
Roztoužený seladon nedbal, že se umoučí, proč by byl ostatně mlynářem, ale
když jednou choť v zadu na plecích na svrchníku jeho věrný otisk malé ruky uzřela
a významně naň pohlédla, uznal, že musí býti poněkud opatrnějším. Musím
totiž podotknouti, že i Kozánek, nechtěl li úplně na mizinu přijití, byl nucen
výhod panem Hýrou poskytovaných použiti. Ale tím nijak nebyla nenávisť jeho
k němu odstraněna. Choval se k němu, musel-li s ním vůbec jednati, slušně, ale
v nitru jeho to bouřilo. Byl nejraději, když se s ním nemusel ani setkati. Ty
tam byly líbezné jeho sny o zbohatnutí a toho všeho příčinou jenom ten nenávi
děný mlýn a ještě protivnější jeho majitel. Ještě kdyby s ním nemusel jednati,
ale byl nucen plavati s proudem, chtěl-li se udržeti. Jak bodal jej jeho úsměv,
kdykoliv jej potkal. Smyslné rty bohatého mlynáře, pokaždé když se s ním zasta
vil a jej se po stavu obchodu a zdraví rodiny ptal, zdály se mu říkati: “Vidíš Kozánku, to jsem já, mlynář Hýra, který jsem vám krupařům zaťal žílou. Marně se
vzpíráš, smiř se již s osudem a hleď vykořistiti několik těch drobtů, které vám
milostivě popřávám.” Což divu, že lakotné srdce jeho zahořelo pomstou? Tou
zabýval se kudy chodil, i v noci neustále předmětem tím se obíral. Kdož ví, čeho
by se byl k vůli ní neodvážil. Aspoň zlověstný zrak a zaťaté pěstě, kdykoliv Hýru
potkal, tomu nasvědčovaly.
Ale předmět nenávisti jeho žil dále spokojeně, jakoby se ani dost málo nesta
ral, zda li od svých sousedů v oblibě neb naopak; jemu postačilo, když mlýnské
stroje neustále klepaly, lidé v písárně jeho dvéře si podávali a on jednou za týden
městským svým “revírem” projiti se mohl. Co mu záleželo na tom, že manžel zá
kazník se na něho mračil, jen když buclatá jeho choť se naň usmála. Zvláště ta
Kozánková! “Safraporte, Hýro,” říkával si, když z krámu jejího na ulici se octnul,
“to je ženská. Jak jí ty důlky ve tváří sluší! A zdá se mi, že jest též rozumnou.
Nejsem nováčkem, abych těm jejím pohledům a někdy dvojsmyslným výrazům
neporozuměl. Upejpá se přede mnou, staví se naivní, ale to ještě více vášeň moji
rozplameňuje. Však se mi krupařko podáš,” od čeho bych byl majitelem několi·
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ka mlýnů,” a při tom s úsměvem uhodil si na tašku penězi nabitou. Kozánková
nejenom byla hezkou, ona též byla neobyčejně bystrozrakou. Ne nadarmo říkáva
li lidé, že by Kozánek již dávno byl na hromadě, kdyby chytrá jeho žena vše ne
držela. Co zatím manžel její hrubou lakotou hleděl unikajícímu blahobyt zachytiti, pracovala tato k témuž cíli prostředky jemnými, téměř neviditelnými, ale za
to jistějšími. Čeho pak by krásná žena úsměvem svůdným nedokázala? Jen když
použije jej na pravém místě. Kozánková nad to měla ještě vrozenou schopnosť
v krátkém čase postihnouti povahu toho, na němž jí záleželo. Proto nevzalo jí to
dlouho, aby bystrozrakém ženským neseznala, co za uhlazeným, vlídným jedná
ním pana Hýry se skrývá. Až do dna prohlédla smyslnou jeho duši a hned pro
bleskla jí hlavou myšlénka, slabé té jeho stránky využitkovati. Na řeči lidské při
tom dbáti nemusela, ne
boť dobře věděla, že
v městě jediná o ní řeč
jest, že není právě tou
nejcudnější vestálkou a
že málo bylo těch pani
ček, aby na ni nežárlily.
Do očí ovšem nikdo jí
nic podobného neřekl,
ale za to krupař častěji
musel snésti úsměšky,
aby ženu svoji lépe hlí
dal. Kozánek na oko
velmi se nad tím mrzel,
ale v duchu se těšil, ja
kou rozumnou ženu má.
Rozuměli si spolu vý
borně. Vycházeli jako
jezovité z té zásady, že
účel světí prostředky;
co na tom, že k dosaže
ní bohatství dopouštěl
se on podvodu, ona pak
zapomínala, že u oltáře
muži svému věrnost’ sli
bovala. Vždyť on ten muž
ji k tomu sám doháněl.
Apotom, nejenom hmot
ný prospěch jí to přiná
“Moučný král” obchází svůj “revír.”
šelo, i marnivost ženy
byla tu ukojena. Za ní, nepatrnou krupařkou, ti nejpřednější šviháci města, mla
dí i starší, se táhli, nemohla ani před krám vstoupiti, aby některého roztoužené
ho ctitele na blízku nepostřehla. A nyní ke všemu ten Hýra! Ten měl jí draze
za všecky ty úsměvy zaplatiti.
Všecky ty léčky, jichž záletné sirény proti vyhlídnutým obětem používají,
byly jí známy, ano téměř vrozeny. Jednou jej mnohdy až nápadně podněcovala,
jindy opět při nejmenším jej odpuzovala. Brzy se zdálo, že nepochopuje, kam
on řečí svou bije, jindy opět stavěla se uraženou. Zamilovaný mlynář byl celý
spleten, něco podobného se mu dosud nepřihodilo. Mnohdy již měl na jazyku
rozhodné slovo, ale tu vždy někdo do krámu vešel a on vyčkati musel doby pří
znivější. Ta konečně nadešla. Napadnul jednou Kozánkovou v krámě samotnou
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a co ještě více jej těšilo, byla k němu neobyčejně vlídnou. Jak zaleskly se smy
slné jeho oči, když tato naň pohlédla pohledem tak svůdným, roztouženým, že by
jí byl málem do náručí sepjal, kdyby se byl překvapení neobával.
“Máte asi zde někdy smutné chvíle, paní Kozánková,” vykoktal v zmatení.
“Ba, máte pravdu, pane Hýro!” odvětila tato a povzdychla si. “Muž o mne
příliš nedbá a těmto pytlům také svou lásku věnovati nemohu.”
Hýra takovou odpověď neočekával. Bylo patrné, že krupařka hleděla využitkovati příležitosti a kouti železo, dokud bylo horké, proto se i on rychle
odhodlal.
“Jak pak bych se vám líbil já?” otázal se jaksi nesměle a zamilovaně pohlížel
na rdící se krupařku.
Tato cudně sklopila oči.
“Ale jděte, vy jen s ubohou ženou žertujete. Co pak by tomu vaše paní
řekla.”
“Eh, ta nemusí o ničem vědět,” zašeptal Hýra a nahýbal se přes pult, aby
hezkou ženu k sobě přitáhnul.
Kozánková ale se mu obratně vyhnula.
“Ne, nemůže to být,” řekla, “mohl byste toho později litovat.”
“Ale vy jste blázínek. Jednáte sama proti sobě, zajisté při tom zkrátka ne
přijdete. Avšak vidím, že jsem vás návrhem svým překvapil, proto si všechno
dobře rozmyslete a příště až sem přijdu, řeknete mi, na čem jste se rozhodla.”
“Uvážím to,” odpověděla Kozánková, divně naň pohlédnuvši a ježto právě
chlapec nějaký do krámku vešel, pokynula panu Hýrovi na rozchodnou.
“Mám na půl vyhráno,” zabručel si Hýra pro sebe, když na ulici se octnul a
s vítězoslavným úsměvem na rtou k mlýnu se ubíral.
“Ten mi již neuteče,” pomyslila si v duchu krupařka, když chlapce odbývala,
“jenom aby se mi vše povedlo.”

IV.

Řekla· li Kozánková Hýrovi, že o hříšném návrhu jeho uvažovati bude, lhala
mu, neboť dávno již s mužem svým měla vše umluveno. Ze se rozpakovala, ne
stalo se tak z cudnosti jako spíše z opatrnosti, aby v mlýnáři podezření nevzbu
dila. Kdyby byl tento oba manžely slyšel, jak se o něm radili, byl by z vášně své
jistě vyléčen býval. Sebe prohnanější frejířka velkých měst nemohla na ducha
plnější plán přijíti, než tato na pohled tak nezkušená krupařka. Ale právě v pře
tvářce jsou ženy mistryně. Kde pak by si byl Hýra, ač o sobě si myslil, že není
ženy, aby jí až na dno srdce neviděl, pomyslil, že za svůdným úsměvem koralo
vých rtů skrývá se úskok, že oči její nezářily láskou ale vítězstvím nad jeho slabo
stí. Byla to právě ta její zdrženlivost’, co jej vábila. Byl svým úspěchem tak
opojen, že by byl mu někdo, jak se říká, musel palicí dát do hlavy, aby pochopi],
že se s ním hraje ošemetná hra. Nebylo mu nápadným, že objevil se druhého dne
v písarně jeho Kozánek a s úsměvem na škaradém obličeji a očima potutelně
mžourajícíma objednával si zásoby tak veliké, že úředníkům samým to bylo až ná
padné. “To se vám nyní obchod zdvihá, pane krupaři,” prohodil kněhvedoucí,
když objednávku jeho zanášel.
“Nejde to právě nejlépe,” odvětil Kozánek, “ale myslím, že se to co nevidět
hne. Aspoň moje žena je toho náhledu.” Kdyby byl Hýra od svých účtů vzhléd
nul, byl by mohl viděti, jakd škodolibý úsměv zahrál kolem úst krupařových a
jaká nenávist náhle v malých očkách jeho vzplanula.
Zdlouhavě utíkal Hýrovi týden, ale toužebně očekávaný den přece nadešel.
Ještě nikdy tak rád nešel vybírat jako dnes. Se zářícím obličejem, s účty v náprsní
kapse vypravil se z písárny, usmál se na pozdravujícího jej Broučka, zaměřil do ulice
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františkánské, potom na náměstí. Nestavěl se nikde dlouho, a také štěstí mu přá
lo, všude mu dnes řádně platili, takže objemná tobolka značně již počínala tloustnouti. Konečně došla řada na Kozánkovic. Se smíchem na rtou vešel do krámu,
pozdravil a krupařka právě dvě babičky obsluhující mu poděkovala, významně
při tom nan pohlédnouc.
“Musíte odpustit, pane Hýra,” řekla, „ale nemám ještě všechny peníze pohro
madě. Nemohl byste si napřed jiné zákazníky odbýti a potom u nás se zastaviti?
Doufám do té doby peníze stržiti, jestli ne, snad mně počkáte?”
Usmála se nan tak významně, že mu až srdce radostí poskočilo.
“Ovšem, paní Kozánková,” pravil a bral se ke dveřím. “Přijdu, až budu vša
de hotov. Nebudete-li moci vše zaplatit, však to nějak srovnáme.”
Kdyby byl Hýra pověrčivým býval, mohla mu již ta okolnosť, že hned dvě
baby se mu při prvním pokusu do cesty vpletly, na jevo dáti, že milostné jeho
dobrodružství skončí se s fiaskem, ale on domnívaje se býti tak blízko u cíle, ne
dbal více na nic.
Mohlo býti asi půl třetí, když mlynář celý upachtěný opět do krámu Kozánkové zavítal, a jak již všude činiti byl zvyklý, účet předložil. Tentokráte byl nad oby
čej vysoký, za 186 zlatých minule Kozánek si objednal. Kozánková do něho pohldéla a jala se hned peníze ze zásuvky počítati.
“I nemějte tak na spěch, paní,” pravil Hýra, “nezajdu již nikam než k Brou
čkovi, mám tedy času dost. Kde pak máte pana manžela? Neviděl jsem ho již
dlouho.”
“Ale prosím vás,” odvětila s povzdechem krupařka, “má pořád nějaké běhá
ní. To víte, chce-li člověk být živ, musí se přičinit. Došly nám právě brambory
a tu se dověděl, že bukovecký starosta má jich asi třicet pytlů na prodej. Sel se
tam na ně podívat.”
Dlužno podotknout!, že do Bukovce z Plzně jsou dobré dvě hodiny cesty a že
by si Kozánek zjednal povoz, nedalo se při jeho lakomosti mysliti. Proto dobře
v tom směru mlynář kalkuloval.
·
“To on se vám, paničko, hned tak nevrátí,” prohodil na oko soucitně, ale při
tom v duchn se smál, že se mu záměr jeho tak výborně daří.
“To víte, co pak je s mužskými, jednu hospodu na cestě neminou a potom
jestli koupi uzavrou, budou ještě pít litkup, tak jej nečekám dříve, než kolem de
sáté hodiny večer. Vím, že mně ještě přijde hodně napařený.”
Hýra se líčení hovorné krupařky zasmál.
“Nuže, paničko,” ujal se slova po krátkém přemýšlení a Kozánkové při tom
do očí pohleděl, “jak pak jste se stran mého návrhu rozmyslila?”
“Ale jděte, vy čtveráku, považovala jsem to za pouhý žert a ani jsem na to
vážněji nemyslila.”
“Já to však myslím do opravdy,” ujišťoval Hýra, ale nemusel se namáhati,
neboť lesk očí jeho jasně o vášni jeho svědčil.
Kozánková věděla, že mlynář nežertuje, chtěla však přece zachovati nátěr
ctnosti a zdráhala se.
Když starý záletník pořád stejně si vedl, konečně se rozhodla.
“Podvolím se vám,” pravila, “ale jen pod jednou výminkou. Podpíšte tento
účet, že je zaplacen a jsem vaše. Činím tak jenom z bídý a když muže v jednom
směru podvádím, musím mu to na jiné straně vynahradit.”
Hýra byl překvapen: nikdy neočekával, že by spanilá krupařka vnady své·
tak vysoko cenila. Rozmýšlel se.
“Dělejte, jak vám libo, řekla Kozánková lhostejně a jala se peníze ze zásuv
ky vytahovati.
Jediný pohled na kypré tělo svůdné ženy u Hýry rozhodnul.
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“Dejte sem účet,” zvolal a podepsal jej.
Ke krámu přiléhal malý přístěnek s úzkým okénkem na dvůr. Bylo tak pra
chem a pavučinami pokryto, že málo světla do pokojíčku propouštělo, takže Hýra,
když na pokynutí krupařčino vešel, rozdrchanou postel z počátku ani neviděl.
Kozánková zatím vyhlédla opatrně na ulici, není-li někde nějaký nepovolaný
svědek na blízku, uzamkla pak dvéře a odešla za zamilovaným panem Francem
do přístěnku.
“Co pik je vám horko, že jste se do póla svléknul?” otázala se tlustého mly
náře potutelně se usmívajíc.
“A proč bych si neudělal pohodlí?” odvětil tento. “Však jsme bezpečni.”
“Jen ať,” povzdychla si krupařka,
“mám z toho přece jen strach. Pořád
se mi zdá, abych vám raději účet za
platila a nic si s vámi nezačínala.”
“Ech, to jsou samé plané strachy,”
řekl Hýra již netrpělivě. “Myslíte,
že bych do něčeho vlezl, kdybych se
necítil bezpečným. Však jsem již
dostal za vyučenou!”
S těmi slovy přivinul umoučenou
krásku k sobě a tlusté rty na buclaté
tváře přitisknul. Pan Franc byl v lí
bání praktikus—mlasklo to, ale záro
veň jakou ozvěno na dvéře z ulice
co krámu vedoucí to zabušilo.
“Co to?” vydralo se oběma z úst
zároveň. Leknutím zůstali oba nepo
hnutě státi. Než tu opět na dvéře
silněji zatlučeno, jakoby se někdo
mermomocí násilně do krámu dostati
chtěl.
“Ježíš Marjá, pane Hýro, je zle,”
zvolala Kozánková hlasem úzkostí se
třesoucím. “To by byla pěkná hanba,
aby nás tu někdo zastihnul. Ach, já
nešťastná, můj starý mne zrovna
zabije.”
“Moučný král” na vrcholí slávy.

A daJa ge do pUče

Hřmot venku stával se ještě silnějším, jakoby někdo dvéře vypáčiti chtěl.
Hýra zděšeně, jako chycené dravé zvíře v kleci, v přístěnku pobíhal.
“Ale ještě není vše ztraceno,” ozvala se náhle Kozánková, “jen se honem
•oblecte a těmito dvermi můžete se nepozorovaně dostati ven,” a hned jala se Hýrovi při oblékání pomáhati. Když mu pak ještě tvrdý klobouk na hlavu vrazila,
otevřela zmíněné dvéře a téměř násilně jej do dvora vystrčila. Hýra v tom rozči
lení ani nevěděl, jak tmavým průjezdem proletěl a na náměstí se octnul.Teprvé tu
si oddechnul a zpocené čelo si utřel.
“No, to’s to, Hýro, zase jednou pěkně vyvedl,” zabručel pro sebe, když ce
stou k mlýnu zvolna se ubíral. “Takové peníze vyhodit a nic za to! Hrom aby to
ženské pokolení vzal. Než vynahradím si tu ztrátu na jiné straně a podobných
hloupostí již zanechám. Ta jedna hubička nestojí ani za ten strach, který jsem
vystál, neřku-li za tak hříšné peníze!”

— 105 Říkává se, že vášeň a
rozum jsou sobě tak ne" přátelskými jako oheň
s vodou a to ukázalo se
i při Hýrovi. Hříšnou
svojí náruživostí zaslepen
nebyl s to, aby byl o po
stavení svém, dokud ještě
byl s krupařkou v přístěnku, chladně uvažoval.
Jindy tak prozíravý muž,
jakým Hýra právem na
zván býti mohl, byl by
musel poznati, že upadl
do léčky proň nalíčené.
Vždyť mohla krupařka,
jsouc dosud oblečena, vy
jít a vpustit dotíravce,
jímž nikdo jiný býti ne
mohl, než nějaký zákaz
ník, nejspíše bába, neb
dítě. Mohla jim prodat a
zase za nimi zamknout.
Nebylo to ostatně popr
vé, co na ni bylo klepáno,
neboť častěji po obědě,
když měla krám prázdný,
šla si do přístěnku schrupnout. A potom nač se tak
bála? Skrze dřevěné dvé
Moučný král” na potupném lístupu.
ře nemohl přece nikdo
viděti, že má v přístěnku návštěvu. Že by to mohl býti její muž, též nedalo se
mysliti: řekla sama, že odešel do Bukovce a tak hned se nevrátí. Dítky její pak
byly ve škole a do čtyř hodin, kdy se vracely, bylo ještě daleko.
To všecko nenapadlo mlsnému záletníku dříve, až již bylo pozdě.
S mrzutou tváří vešel k poslednímu svému zákazníku, moukaři Broučkovi a
předložil mu účet. Bývalý četník vysázel peníze a Hýra dal mu stvrzenku. Ale
co to? Sáhne pro objemnou tašku do kapsy, sáhne do druhé, neměl jí. Bledý
jako stěna hledí vyjeveně na Broučka.
“Pro Krista Pána, snad jste neztratil svoji tašku? Vzpomeňte si, kde jste
byl naposled, snad jste ji tam nechal ležet,” domlouval mu Brouček.
“Jiný ji nemá než Kozánková,” slabým hlasem ozval se Hýra, sám proti vůli
své vyzrazuje, co si přál míti zatajeným.
“Tak jen tam hned běžte zpátky, možná, že ji tam.naleznete,” radil mu ho
vorný krupař, škodolibě se při tom usmívaje. Jako bývalý četník znal dobře slabé
stránky lidské a rovněž záletné choutky Hýrovy i krupařčiny nebyly mu nezná
mými. Soudil, že onen s touto laškoval a tašku s penězi na pultu ležeti nechal.
S netrpělivostí čekal na jeho návrat a v duchu se již těšil, že bude moci na večer
“u Orla” dát něco pikantního svým kamarádům k lepšímu. Neměl i on domýšli
vého Hýru příliš v lásce.
Mlynář nedal se pobízeti. Beze slova vyrazil z krámu a jai<o smyslů zbave
ný hnal se ke Kozánkovům. Lidé potkávající jej kroutili hlavami, zda-li pán
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z mlýna snad neblázní. Vždyť chodil jindy tak důstojně a dnes, jako by jej ně
kdo honil. Dvéře u krámu Kozánkova sotva mu stačily, tak do nich vpadnul a
dechu sotva popadaje, k pultu zaměřil.
Než co to? Kde je Kozánková? Vždyť ji sotva před půl hodinou opustil a
nyní stojí tu Kozánek sám, o němž myslel, že kdo ví jak daleko z města. Teprvé
nyní rozbřesklo se v mozkovici, že stal se obětí hanebného podvodu a jako přimra
žen zůstal před krupařem státi. I tento zdál se býti příchodem jeho překvapen a
tak po nějakou chvíli jeden na druhého, oba nejsouce s to promluviti, hleděli.
V zardělém obličeji mlynáře zračila se úzkosť a hněv, kdežto kolem tenkých rtů
krupařových pohrával vítězoslavný úsměv. Pomsty chtivosť a lakota slavily tu
nad žádostivostí těla vítězství.
“Kde máte paní, pane Kozánek?” vyhrknul konečně pracně ze sebe Hýra.
“Není doma. Řekla, že se půjde na Lochotín projít a vykoupat.”

V tom vešlo nějaké děvče do krámu a žádalo za čtyry krejcary krupičku.
Chvíle té využitkoval mlynář a bez pozdravu odešel, ale co pravím, přímo odletěl
a k známému parku plzenskému na Lochotín, kde uprostřed lázně se nalézají,
zaměřil.
Vyhledal hned lázeňskou, paní Sourkovou a ptal se jí, není li tam Kozánko
vá. Lázeňská znala dobře záletného pana France z mlýna i lehkomyslnou krupařinku, proto odvětila kousavě:
“Snad se nechtějí, pane Hýra, s ní koupat? Zde není a také jsem ji ani okem
nespatřila.”
Pyšný mlynář spolknul hořkou pilulku bez odmluvy, neměl času k nějaké
odvetě a výkladům. Odešel raději, aby ji vyhledal. Dělal si ještě naději, že snad
tobolku v přístěnku ztratil a tu že ji poprosí, by se s ním vrátila a mu ji vydala.
Kdyby nechtěla, chtěl jí pohroziti škandálem a třeba i soudem.
Běhal parkem kříž na kříž, ani jednu lavičku nevynechal a každou ženštinu
si důkladně prohlédnul. Vše marno. Spanilé krupařky na Lochotínu nebylo.
Hloupost’ svoji a falešné ženské proklínaje, bral se loudavým krokem zpět do mě
sta a u svého právního rádce, advokáta Adlera, se zastavil. Nesmělým hlasem
vyznal se mu ze všeho a o radu jej požádal.
Tento zpovědijeho pozorně naslouchal a když mlynář domluvil, v rozpacích
sprásknul rukama.
“To jste to pěkně vyvedl,” řekl k zahanbenému Hýrovi, “že si již nedáte na
stará kolena s takovými'hloupostmi pokoj. V této záležitosti jest skutečně dobrá
rada těžkou.”
Hýra malomyslně si povzdechnul.
“Ještě kdybyste mohl dokázat,” mluvil dále právník, “že jste skutečně to
bolku u sebe měl, když jste do přístěnku vstoupil. Tu bychom mohli poslat pro
policii, Kozánkovy zatknout a nejenom krám, ale i celý byt prohledat. Ale nemůžete-li to dokázat, mohou vás zase žalovat oni. Třebas jste ji nechal jinde, jste
tak na ženské posedlý, že* ztratíte úplně paměť, mohl jste ji též ztratit, to vše jest
velmi těžká věc k rozhodnutí. Dostalo by se to trestnímu soudu, bylo by veřejné
přelíčení, kde byste se musel ze svých poklesků veřejně vyznati. Považte tu han
bu, jakou byste nejenom sobě ale i celé své nevinné rodině připravil a konečně
byste přece nic nesvedl. Ona pro nedostatek důkazů odsouzena by býti nemohla
a vy byste měl věčnou hanbu na krku. Ty peníze vás nezabijou, můžete je snad
jinde nahraditi a kdyby i ne, může vám ztráta jejich přece jen býti k užitku.
Vzdejte se již · jedrťóu svých záletů a raději choti své a rodině pozornost svou
věnujte.”
Tak mluvil rozumný advokát a Hýra musel mu dát za pravdu, ač na napo
menutí jeho hnedle zase zapomněl.
y
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Kozánek se více ve mlýně neobjevil. Prodával dokud měl něco na skladě,
pak ale z Plzně se odstěhoval. Zakoupil si někde u Plas hospodu s několika
strychy polí, ale přišli o všechno. Ukradené peníze jim štěstí nepřinesly; bývalá
krupařka byla zvyklá na dobré žití, ale vesnická hospoda na to nevynášela a vfedlejších příjmů nebylo, ježto na vesnici se tak záletníci za ní nehrnuli jako ve
městě. A jestli přece, žádný neměl tak tobolku nacvokovanou jako svého časů
plzenský mlynář Hýra. Po několika létech Kozánkovi přestěhovali se opět do
Plzně, ale s těží se
tak životem tloukli.
Nebylo divu, že při
takovém životu krása
Kozánkové rychle mi
zela a počet ctitelů
čím dále tím více se
tenčil.

Myslel li Hýra, že
dobrodružství jeho se
spanilou krupařkou
zůstane v tajnosti,
zmýlil se velice.
Vždyť Brouček a lá
zeňská paní Šourková
neměli n i c důleži
tějšího na práci, než
aby se známým svým
s podezřením stran
poměru Hýry ke krupařce svěřili. Dom
něnky jejich náhlým
odstěhováním krupaře jenom se potvrdily.
A jak se již říká: mášli škoču, o posměch
se nestarej, musel
“Moučný král” zametačem ulic.
Hýra častěji při svých
obchůzkách městem zaslechnouti všeliké úštěpačné poznámky, ano, nadějný je
den “poeta” z mladší generace složil naň z dlouhé chvíle při verpánku i písničku
a ta s horlivostí od pánů kluků byla zpívána:
“Hezká krupařka má hezké líce,
stály pana Hýru, čtyry tisíce.”

Mlynáře to mrzelo, ale co měl dělat? Mohl býti rád, že mu aspoň dobrá
manželka nečiní výčitky. Však nepolepšil se, ale bláznil se za ženskými ještě
více, až jej to přece jen zničilo.
Hýrovi z počátku vedlo se v Plzni znamenitě, jmění jeho každým dnem se
množilo a také ani nemohlo býti jinak. Kdekoliv byl nějaký vodní mlýn v exe
kuční dražbě prodáván, Hýra jej koupil a na parní přeměnil. Mnohokráte se před
svými známými vyjádřil, že chce být českým “moučným králem” nazýván. Z pr
vú, dokud z mozolů českých bohatství nabýval, hlásil se k straně národní—české.
Když ale myslel, že bohatstvím svým celé okolí má v moci, přestoupil na stranu
německou, kde dostalo se mu toho vyznamenání, že byl od Němců plzeňských za
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poslance zemského do sněmu zvolen, kde ale jenom trochu ostudy si zjednal.
Moudřejší a zámožnější měšťané strany české v Plzni, když viděli, že Hýra sice
z mozolů českých bohatne, ale jenom Němce podporuje, sestoupili se ve spolek a
zřídili proti němu v Plzni ústřední sklad uherské mouky a v menších městečkách
v okolí filiálky. Tím špekulaci Hýrově zasadili smrtelnou ránu. Jmění jeho jak
rychle bylo nabyto, tak spěšně ubývalo a hnedle byl mlýn jeho až do posledního
hřebíku zadlužen. Mlynář vytloukal klín klínem, nechtěl, aby lidé věděli, že jest
na mizině. Bál se, ab] obchodníci pšenicí v Uhrách, s nimiž hlavně obchodoval,
nedověděli se o jeho pravém postavení, neboť si objednal u nich z příští sklizně
dva celé vlaky uherské pšenice na úvěr. Bezmála by se mu to bylo podařilo,
pšenice již byla téměř naložena, když se k tomu náhodou jeden z podílníků plzen
ského měšťanského moučného skladu, pan Kneizl nahodil. Za řeči o úvěru pana
Hýry upozornil je na bídné jeho poměry a obchodníci nemeškali hned cestou te
legrafickou v Praze a Plzni na něj se otázati. Obilí Hýrovi posláno nebylo, klesal
hloub a hloub, až konečně mlýny jeho přišly do prodeje. Každý dostal se do ji
ných rukou a panování “moučného krále,” učiněn konec. Odešel, nevědělo se kam.
Řekl jsem, že záletnictví bylo hlavní příčinou jeho úpadku hmotného, neboť
nebýti toho, že musel často choutky své draho zaplatiti, aby se veřejné ostudě
uchránil, nebyl by podnikal pak odvážné spekulace, aby si ztrátu vynahradil a
tyto to byly, co mu zlámaly vaz.

Po několika letech šel jsem jednoho dne ulicemi vídeňskými, když tu z jed
noho domu vyhrnul se zástup nuzně oděných mužů a na ulici, každý maje v ruce
koště, postavili se do řady. Nějaký pán, bezpochyby dozorce, před ně vystoupil
a jména jejich čisti se jal. Tu zdálo se mi, že jsem uslyšel jméno Franz Hýra a
vysoký muž na pravém křídle řady že na ně se ozval. Mohl to býti “moučný král,”
aspoň postava tomu nasvědčovala, ale nemohl jsem si jej z blízka prohlédnout],
neboť muži hned po práci byli odvedeni. Nebyl jsem již delší čas doma, tak jsem
nevěděl, co se tam přihodilo ale jak jsem se podivil, když přijda domu, jda okolo
mlýna a místo jména “Hýra” čtu “Halbmajer.”
Bylo tedy přece jen pravda, že bývalý “moučný král” stal se zametačem ulic
ve Vídni.

®DY, vlasti drahá, vyjasní
tvé nebe smíru duha?
kdy. bratří, v lásce bývalé
druh obejmete druha?

Zášť neuhájí pravdy nám,—
jí práva nespasíte,
ó bratří! lip kdy ku práci
vše síle zasvětíte:

Spor tuto půdu rozrývá
jak příval kyprá luka,
ó strašná, bratří, kletba ta
je syna Svatopluka!

Chrám svornosti tu, bratře můj!
Hle! vroucně prosím tebe—
zde poklekni a přísahej,
že zapřeš již—sám sebe.
Irma Geisšlová.

Pomstil se.
^Vypravuje ®V. «Lužická.
PRVNÍHO patra velkého činžáku v Praze rozléhala se ohlušující směs
hlasů. Hovor, smích, výskot, tleskot, šoupaní nohou, hlomoz židlí způso
bený jejich posunutím s místa na místo, všechno se scelilo v takovou vřavu,
že se až dům otřásal ve svých základech.
“To je u nás každou neděli tak,” mínila s resignací jedna z obyvatelek domu
ku mé známé, která ji navštívila a svou nelibost nad tím projevila.
A bylo to skutečně takové každé neděle. V prvním patře obývala rozsáhlý
byt vdova úřadníka se dvěma dcerami, která se živila stravováním slečen, jež do
Prahy přijížděly, 'aby se v rozmanitých naukách vycvičily, jakýchž je třeba dívce
středního stavu znáti, a svoje vzdělání všemožně dovršily.
Bylať se paní Havrdová tehdy s dobrou potázala, když se věnovala tomuto
zaměstnání po úmrtí svého manžela. Malá pensička nestačila na výživu rodiny
osiřelé, jmění nebylo, k výdělkové práci vychována nebyla, co počíti! I šlehla jí
tehdy hlavou spasná myšlénka, aby využitkovala, čemu se byla naučila, a to bylo
umění kuchyně a společenských spůsobů salonních, jimiž slynula. Bývalať hvě
zdou společnosti úřednických rodin, jenom že lesk té hvězdy uhasnul smrtí
manželovou.
Havrdová na novo však roznítila lesk té hvězdy uhaslé. Zařídila si pen
sionát a při něm současně hned salón společenský. Proto také mívala stravnic
vždy dost a dost, že se dívky v jejím domě výborně bavily, společenským spůsobům se naučily a co nejvíce dodávalo pensionátu jejímu lesku a ceny . . . ženichy
tam ulovily.
Havrdová vodila své strávnice všady, kde se mohly baviti, ukázati a něco
viděti. Typická figura její, v černých, nebo šedých hedvábných šatech, objevila
se při každé příležitosti na obzoru společenském, a to tak pravidelně jako oběžni
ce, která vychází po zákonu přírody.
Usmívavý, dobrácký obličej její zasvítil se jako jarní sluníčko v kruhu stráv
me, které kolem ní se seskupily. Připomínala na kvočnu s kuřaty a také tak byla
pečlivou o své svěřenky. Přilnula k nim s opravdovou náklonností, říkala jim:
“mé děvušky,” “mé dcerušky” pyšnila se jimi a hájila jich, kde bylo třeba, s pl
ným zápalem.
A měla už těch “dcerušek” po Čechách a na Moravě dost a dost. Ano, mohla
už i počítati do sta, i více malých dcerušek a synáčků jejich. Lidé přezdívali
jejímu pensionátu “ústav na vdávání,” ale tím jen Havrdové prtospěli. Chvalná
pověst pensionátu jejího se šířila a ona při tom bohatla a střádala věno pro dcery.
Nejskvělejším bodem jejího pensionátu byly nedělní dýchánky odpolední,
které z pravidla přes večeři se prodlužovaly a styk mladých lidí podporovaly.
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Havrdová zvala opatrně ku svým dýchánkům bratry, bratrance, strýčky i známé
pány strávnic, čímž se udržoval jarý proud života a známosti zamilované vznikaly.
O další se už také přičinila a tak se stalo, že v jejím pensionátu uzavřelo se sku
tečně mnoho sňatků.
V nedělních dýchánkách se tančilo, zpívalo, hrály se společenské hry, někdy
se i koncertovalo, hrálo divadlo a o masopustě pořádala Havrdová pěkné plesy
domácí.
To arci beze hluku neprošlo. Ale Havrdová platila velkou činži, byla oblí
bena u domácích, i nezbylo druhým nájemníkům, než zvykati si na nedělní ten
hlomoz.
Tak i téže neděle postní, kterou začíná moje vypravování, bylo u Havrdové
veselo. Společenská hra s vykupováním zástav právě skončila, některý z pánů
udeřil mistrnou rukou na klávasy a v ráz na to rozezvučelo se piano. Hluk ustal,
hlasy se stišily, jenom svižné zvuky třasáku nesly se domem a na ulici. V saloně
započal improvizovaný tanec.
Párky točily se sice v malém kole, ale jim to nevadilo. Rozkoš plála všem
z očí a nohy v taktu vesele poskakovaly.
U okna v lenošce uvelebil se mladý muž a skřížil nohy. Oči jeho upíraly se
na tančící rej, kolem úst vyzdobených černým vouskem, pohrával úsměv pohrdlivý.
Byl to slušný, krásně urostlý muž, hledaná partie, lev dýchánků Havrdových.
Věděl to všechno dobře a proto byl tak domýšlivý a hrdý. Zejména od toho dne,
kdy konečně byl odbyl doktorát a nabyl promocí skutečného práva na titul, který
mu už dávno ku jménu jeho příliš zdvořilí známí přidávali, vystoupily jeho poža
davky. Panovačnost zírala mu z očí, i z rysů obličeje, jehož výraz byl poněkud
tvrdý.
“Pane doktore, vy netančíte?” lahodně otázala se ho paní Havrdová, namíří
si k němu přímo se druhé strany salonu.
“Nechce se mi do toho,” odvětil jí nedbale.
“Zdenička tamhle stojí...”
“Nu, nechrne ji stát!”
“Šibale!” šelmovsky se usmála Havrdová. “Ale já nechci, aby stála!”
“Platí hodně?” vyzvídal.
“Jako ostatní, ale rodiče se oddočují plnou měrou. Je velice bohatá—”
“No, tedy ji provedu, milostpaní, k vůli vám, nebo ona je trochu těžká k tanci
a je todřina s ní. ..”
“Skutečně! Děkuji vám za to poučení! Jen když to vím. Dovedu ji k Lin
koví. Za to tančila Milinka jako víla, není-li pravda?”
“Ano. Ta je lehká jako pírko!” svědčil a v očích se mu při tom zajiskřilo.
“V tanci lehká, věnem těžká,” významně se usmála Havrdová. “Vám tady,
mně se zdá, schází,” škádlila ho.
“Schází,” přiznával se. “Ty druhé jsou takové fádní. Neumějí se ani zasmáti.”
“Jdětež! Vždyť se jejich smíchem otřásá celý dům.”
“Takto, věřím. Ale člověk s nimi se nemůže zasmáti a rozveseliti v hovoru.
Neumějí baviti.”
“Když toho teď'mnoho od dívek žádáte, mladí pánové,” vážně a dobrácky si
do-toho stýskala Havrdová. “Dříve se starali páni o zábavu sami, teď čekáte,
aby dívky bavily vás, jakoby každý z vás byl mocným sultánem a dívky samými
Scheradami.... Milina je zábavná, jen co je pravda,” pochvalovala ji. “Ale vy
jste si ji měl pane doktore přece jen zajistit. Málo jste o to dbal. Škoda by bylo
takové partie. Byl jste liknavým, nerozhodným.
“I když jsem byl přetížen studiemi, mrzut, umořen, přece jsem se jí dvořil
dost. Mohla tomu dobře rozumět.”
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“Byl jste nerozhodnut! Nevymlouvejte se. Ale teď už
toho přebíhání nechte a jednu
si vyberte. Bez peněz to ne
jde. Musíte mít do začátku a
čas uteče jako nic. Hledat
nevěstu po advokátní zkouš
ce je trochu pozdě. Tu už
musíte být zařízen a jen otev
řít kancelář. To víte, jak to
jde v začátcích! Klienti při
cházejí po jednom a né v da
vech. Nu, a co pan Beránek,
bratr Milinčin? Už u nás
dlouho nebyl. Je dosud va
ším dobrým přítelem?”
“Ano. Dnes chtěl přijíti,
nevím, co ho zašlo. Zalíbila
se mu ondy v divadle slečna
Běla.”
“Tak. A proč nepřišel?”
“Nevím. Mrzím se, že tu
není. Zval mne k nim na
ALEXANDRE DUMAS syn
svátky, nejspíše tam s nim
slavný romanopisec a dramatik francouzský.
pojedu.”
“Tak toho použijte moudře!” radila mu mateřsky. “Ale teď si zatančete.
Vidíte, tamhle.je Boženka. Je to korotvička, ó ta tančí lehce.”
Prudké trhnutí zvonkem v předsíni rozezvučelo jej tak, že cinkot jeho se nesl
i nade zvuky piana. Tančících to nevyrušilo, ale domácí paní se omluvila doktoru
“Musím se podívat, kdo to je!”
' T,
“Snad Beránek,” řekl doktor a vstal se sedadla.
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Havrdová prodrala se tančícími párky ku dveřím a vyšla do předsíně. Zvo-i
láni údivu rozlehlo se venku, jásavý dívčí hlas zazvučel jako zvuk stříbra a dokto
rem to trhlo. Naslouchal pozorně a snažil se vybaviti sluhem jasný ten zvuk
hlasový. Mrzel se na hudbu a šumot tancem vyvozený, který mu v tom překážel,
aby rozpoznal hlas.
Popošel nenápadně ke dveřím, jakoby hledal tanečnici a zvolil si směr, který
vedl kolem vysokého, stojacího zrcadla. Zabořil do skla jeho své zraky, urovnal
sí nákrčník, stáhl vestu, přihladil si vousky i vlasy kartáčkem a při tom v přeletu
změřil svou postavu. V zrcadle obrážely se tančící párky. Porovnával mladé
muže a sebe a úsměv vítězný přelétl přes jeho rty. Byl rozhodně v prospěchu.
Jemně se usmívaje blížil se k Božence, když v tom hráč ukončil. Smích roz
lehl se pokojem a hlasy volaly: “opakôvat.”
Ale než hráč se rozmyslil, a než vůbec mohl začíti, rozlétly se dveře a paní
Havrdová jásavě zvolala:
“Podívejte se, koho vám to vedu!”
A za řeči všoupla do jídelny hezké, milé, ano rozkošné děvčátko, jejíž pla
noucí obličej a jiskrné oči svědčily o štěstí a zdraví.
“Milinko!” ozvalo se několik hlasů dívčích. “Ty?”
A otázky se na ni hrnuly: “Kde jsi se tu vzala?” “'Kdy jsi přijela?” “Zů
staneš zde?” “Jsi jen hostem?”
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Všechny dívky ji obklopily tak, že utvořily takměř klubko dívčí kolem ní,
jehož ona byla středem. Havrdová ji tu seznamovala se společností, zejména
s těmi “novými” a společnost s ní.
“Přijela jsem,” odpovídala všem současně s úsměvem dobromyslným Milina,
“a pobudu zde několik dní—AL, pan doktor Lipanský!” radostně promlouvala a
podávala, jak jen mohla tím klubkem dívčím se prodrati, obě ruce mladému muži
se kterým byla dříve Havrdová o ní hovořila. “Bratr vás pozdravuje. Nemohl
dnes přijíti. Jeho šef ho pozval. Provodil mne ve voze až sem a odtud odjel
přímo na návštěvu.”
Doktor zajal obě podávané mu ruce, stiskl je lehýnce a podíval se jí při tom
upřímně do obličeje.
Milinka zcela nepodjaté pohled jeho opětovala a usmívala se přátelsky na
něho.
“My o vlku a vlk za humny,” pravila Havrdová, která mezitím byla udílela
rozkazy některé v kuchyni a nyní se vracela. “Hovořili jsme o vás s panem do
ktorem,” řekla Milince.
“To mne těší! Vím aspoň, že na mne vzpomínáte a jsem přesvědčena, že to
nebylo nic zlého,” zasmála se.
“Všechno krásné,” ujišťoval doktor.
“Vy tančíte, že? Já jsem si proto také příjezd na neděli sestrojila.”
“Ale překvapila j^te nás! Což malá korespondentka nemohla zaletěti dříve
k nám?” vyčítala jí Havrdová.
“Já jsem vás chtěla překvapit a jak překvapit!” smála se srdečně, jako šťast
né dítě.
“Zatančíme si slečno?” vybízel ji doktor.
“Zajisté! A ráda!” zvolala.
“Dříve Milinka něčím se posilní,” pobízela ji Havrdová.
“Však mám po cestě hlad,” prozrazovala Milinka a přitulila se k milé paní
hostitelce, která si ji odváděla do jídelny, kde byla již svačina pro ni připravena.
Všech oči sledovaly její ztepilou a vděkuplnou postavu. Byla to dívka jako
květ. Zdravá, svěží, krásně urostlá, pěkně zbarvená a bílé zářivé pleti. Černý,
bohatý vlas její jen s těží se vtěsnal v účes na úměrné, ušlechtilé hlavince, kterou
krášlila dvě malá ouška. Oči měla jako srnka, a pohled prozrazoval čistou, dívčí
duši. Hlas její byl sladký, lahodný a zvučný. Kdo ji znal, měl ji rád. Byla
přirozená, prostá, upřímná, dobrá.
Společnost po jejím odchodu opět se rozhovořila a rozveselila, jako před
tancem. Dívky utvořily skupinky ve kterých se o Milině hovořilo. Nové strávnice jí neznaly i vyptávaly se na ni starších. Zajímala jich všech. Jméno její
nejednou už bylo zde proneseno a vždy to zvučelo z něho zlatém. Ano, bývala uvá
děna jakožto “zlatá nevěsta,” to jest bohatá a při tom sličná. Povídávaly si dívky
že je zámožného sládka z Křovin, probudilého to města českého, pochvalovaly ji,
jaká je milá, upřímná, jaké měla krásné šaty, a co všeho, jak se pánům líbila, jak
byla všady vyznamenávána a Šeptávaly si, že prý se doktor Lipanský o ni velice
zajímal.
Byly na ni dychtivý. A nyní ji tady měly.—Zvědavost těch “nových” byla
ukojena, ale závist nebyla probuzena. Byla milá, ale nebyla z nich nejslíčnější.
To všechny usmířilo s tím, že je bohatá a příjemná.
V útulném koutečku u okna dvě dívky zavedly polohlasný rozhovor. Byla to
Běla, domácí dcera a strávnice Zdenička, o které Havrdová se byla dříve zmínila.
“Tak. to je tedy ta Sládkovic,” pravila Zdenička.
“Ano,” větila jí Běla.
“Snad—přijela za doktorem,” tesklivě pronesla Zdenička.

113
“Dost možná. Bratr její je s ním v přátelském poměru; snad to teď popo
ženou, když odbyl Lipanský doktorát. Já jsem ti hned, Zdeničko, řekla že se
s Milinou rád bavil a mnoho s ní tančil, ale ty jsi se přece spálila! Nevím, co na
něm máš! Mně se nelíbí!’*
“Mně se líbí,” vzdechla Zdenička a měkce tesklivý její pohled utkvěl na do
ktorovi Lipanském.
“Proti lásce není léku. Ale vůle zmůže všechno. Je to hezký muž, ale
to takový posměváček. Všemu se jen vysměje, ničemu nevěří, nic se mu nelíbí,,
je nestálý, pánovitý. Znám ho dobře, byla u nás jeho sestra a od té doby je tu
každé neděle. Loví tady bohatou nevěstu; ale jde pořád k mladším a mladším..
Blázní jen všechny. Jednou je jako oheň a hned zas ztuhne na bod mrazu. Dělá
se interesantní. Pohrdlivě měří dívky, jakoby chtěl říci: “trhal bych, ale nechce
se mně! Až budu chtít, utrhnu si nové—”
Zdenička chvilku přemítala o tom, co Běla řekla a po té prohodila:
“Ty se na něj hněváš—Proč?”
“I nehněvám!” zasmála se Běla. “Já mu odseknu ostře, a on se mně raději
vyhne. Ostatně je mně lhostejným. Je naším hostem, jsem k němu zdvořilou a
tím je styk mezi námi ukončen.”
“Pohleď, už je tady!” upozorňovala ji Zdenička. “A jaké má krásné šaty!”1
“Na podzim byly nové. Sluší jí, viď?—Chodila do dýchánků týdenních k radovům a k tomu účelu si je pořídila.”
Do salonu byla vešla Milina s Havrdovou. Byla se sebe svlékla těžký oblek
cestovní a oblékla se ve světlomodré šaty, z lehké látky vlněné, vkusně ušité, do
konalé to šaty pro večerní společnosti, ve kterých se zvýšovala plnost i štíhlost
půvabné její postavy.
Dáno znamení ku čtverylče. Doktor Lipanský požádal Milinu k tanci. Zde
nička náhodou tančila jim naproti.
“Jak dlouho se slečno v Praze zdržíte?” začal doktor hovor.
“Nevím dosud. Až si všechno zařídím, přijede pro mne maminka, aby to za
platila a schválila. Ona nemá času, aby se tady dlouho zdržovala a paní Havrdová je tak ochotná, zkušená a rozvážná, že mně ještě lépe poradí při nakupováníMá vybraný vkus a rozhled—”
“Slečna tedy přijela na koupi.”
“Ano. V Praze se aspoň rázem všechno může opatřiti po chuti—”
Tančili zase. Po ukončené řadě začala Milinka slaďounce šveholitii
“Bratr vám to řekl, viďte?”
“Co, slečno?”
“Inu—že se budu vdávat,” chlubila se.
“Vdávat!” zvolal s údivem doktor. Ústa se mu zachvěla. Zbledl, zahryzl
se do rtů, svraštil čelo a upřel na ni udivené oči, jakoby jí chtěl proniknouti až na
dno duše. Žertuje s ním?! Či je to pravda?”

“Ne, toho mi neřekl!” úsečně a trochu ostře vyrazil ze sebe.
“Aj, to je mi pěkný bratr!” zašvitořila žertovně se tváří pohněvanou. “Ani ho
to nezajímá! A já jsem myslila, že to už všechno víte!”
“Nevím ničehož! A koho si vezmete?”
“Pana Zápotockého, mlynáře tam u nás,” lahodně mu povídala.
“Mlynáře—” pohrdlivě mínil.
“Ale jakého mlynáře!” opáčila Milina. “Takový mlýn vyváží panství.”
Přišla na ně řada tančiti. Umlkli.
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“Je to tedy sňatek z rozumu?” otázal se doktor Miliny, když se vrátili na svá
místa.
“Jak to?” vracela mu otázku Milina poněkud stísněným hlasem. Zvuk jeho
hlasu ji zarazil.
“Což mi slečno, nerozumíte?”
“Ne. Často se mi to už stalo. Mluvíváte někdy jako v hádankách a rád se
pak vysmějete—”
“Slečna o mně tedy soudí nepříznivě.”
“To ne!” omlouvala se hned Milina, “to bývá libůstkou chytrých a bystroduchých lidí—”
“Díky za poklonu!” usmál se. “Vy mi tedy nerozumíte?” vracel se k prvnějšímu thematu. “Tedy musím otázku svou určitěji pronésti. Je to slečno sňatek
z lásky?” ostře a žíhlavě se otázal.
Zahořela jako záplava večerní.
“Vy se mne vyptáváte, jakobych se vám zpovídala,” odmítala dotazu. “Ne
povím—”
Zase tančili. Když stanuli na místě opět, prohodil.
“A tedy bude svatba, slečno? Je to už určeno?”
“Arciže. Přijela jsem přece proto na koupi a hned také sezvu si zde své
pražské boty. Vy jste také na mé svatební listině a sice vás chci prosit, abyste
byl mládencem. Pozvu vás ještě obřadně. Ale už přátelské pozvání předesílám.
Všechno je ujednáno. Přijedete s bratrem. Vybrala jsem vám družičku, jako
nejkrásnější růžičku. Je to moje sestřenička,” švitořila šťastná nevěsta.
Doktor semknul pevně ústa a nespustil s ní očí. Když domluvila, pronesl
ostře:
“Děkuju, slečno! Já nepřijedu!”
Vzhlédla k němu a zarazila se. Trpký ironický úsměv zahrával při tom ko
lem sevřených jeho rtů, onen úsměv, který ji vždy tak nemile bodal u srdce, a
který ona sama jednou byla nazvala démonickým. V očích černých se to blýskalo
podivným ohněm.
“Proč?” tázala se hlasem stísněným.
Přišla na ně řada tanciti. Byla to poslední toura čtverylky, která je zase
uvedla v rej tance a přetrhla proud řeči.
“Co mu je?” přemítala mezi tancem Milina. “Což jsem ho snad urazila dříve
svou poznámkou? Anebo jsem ho neměla jen tak po kamarádsku zvát? Božínku,
vždyť jsme bývali vždycky tak za dobře spolu, jako dva přátele—ne, to mne mr
zí—pochybila jsem. Přijela jsem v dobré míře, trochu jsem se rozveselila a
v bujnosti jsem to vyvedla. Tu to máŠ, má panenko, teď se hněvá! Mluvila jsem
s ním jako s paní Havrdovou, upřímně, bez okolku. Neslušelo se to. No, snad
se udobří!” těšila se.
Po tanci ukláněli se oba protějšku svému, načež i doktor se chtěl Milině uklo
nit. Její ruka byla ještě v jeho ruce. Zadržela ho ručkou svou a zkormouceně
k němu promlouvala:
“Vy se na mne hněváte, pane doktore! Odpusťte mi to.”
“Co?” vyhýbavě jí větil.
“Že jsem to tak vyvedla a zvala vás tak bez obalu. Pochybila jsem, vím.
Jsem už takovou upřímnou. Já vás pozvu zcela obřadně se ženichem. Viďte, že
přijedete?”
“Děkuji, slečno, nepřijedu!"

— 115 —
“Tak, vy, vy byste nepřijel na mou svatbu!” stýskala si. “To by bylo hezké!
Co jsme se spolu natančili a nasmáli. Takoví dobří přátelé jsme byli, a vy byste
nešel na mou svatbu? Vždyťjsem vás měla přece vždycky tak ráda—”
“Vy, vy že jste mne měla ráda!” dorážel na ni.
“Nu a ne?” Přece jsme se snad měli rádi—”
“No, když jsme se měli tak rádi, tož musím přijet na vaši svatbu,” pravil
s úsměvem trpkým.
Po té se jí uklonil a popošel k Zdeničce, se kterou se zadával na nejbližší
tanec a nápadně živě se s ní bavil.
“Podivný člověk,” mínila Milina sama při sobě. “Celou radost mi zkazil. Je
takový zvláštní dnes, jakoby ani nebyl při rozumu—odejde ode mne tak zhurta,
nechá mne tu stát—Toho jsem si přece nezasloužila!”
Co Milina takto rozjímala a úkysem sledovala každé hnutí doktora Lipanského, uchopila se Havrdová zvonku a zvonila, aby zjednala trochu klidu v té
vřavě, která po tanci zase byla ovládla prostorný salon. Když se to utišilo kolem
a zraky všech zvědavě, tu a tam toužebně k ní se upřely, jelikož již všichni znali,
že zvonívá se k čaji, promluvila Havrdová vážně a slavnostně:
“Ctěná společnost, mám čest ohlásiti vám, že máme ve středu svém nevěstu,
slečnu Milinu Beránkovou, mou milou bývalou strávníci. Je to už sto třicátá čtvr
tá z mých svěřenek,” dodala s hrdostí a vítězně se při tom rozhlédla po svých
strávnících, jakoby chtěla říci: “Vidíte, jak to umím.”
“Sláva!” rozlehlo se ve společnosti.
“Nejdříve budeme blahopřáti, pak si zatančíte ještě jeden tanec, ale po té
prosím, abyste se odebrali do jídelny, kde bude zatím již připravena večeře!”
Všichni shrnuli se na loto vyzvání k Milině, aby jí přáli štěstí. Známé dívky
srdečně, neznámé obřadně, páni dvorně.
“Mnoho štěstí spanilá nevěstin
ko!” pravil doktor Lipanský s po
divným úsměvem.
“Děkuji, pane doktore!” ukláněla se mu.
Dlouho ještě trvala zábava do
mácí u paní Havrdové, ale Milina
už se nemohla nijakž pro to ve
selí, hry a tanec rozehřátí. Jakási
úzkost a nespokojenost skládala
se jí na prsa. Omluvila se u paní
Havrdové únavou po cestě a tiše
se vytratila ze společnosti.
Hostinský pokojík, který za
tím účelem Havrdová zářídila,
aby mohla po případě pohostiti
bývalé svěřenky, byl již připra
ven a Milina mohla klidně si odpočinouti.
Sedla si do lenošky blíže okna,
když si byla uvolnila a zaměnila
šaty za oblek domácí. Tam při
tulila hlavu k opěradlu a přemí
tala o otázce doktora Lipanského.
“Z lásky?!” “Z rozumu?” Do
Arcikníže KAREL LUDVÍK.
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slila. Sarkastický jeho ton jí zněl stále v uších. Byl to výsměch?! Ale proč?
Snad že se udává za boháče. Doktor asi soudí, že si ho bére jenom pro peníze.
Růměnec studu zaplanul jí při té myšlénce na tváři, ač byla sama. Ne, to nebylo
vzpruhou k sňatku.
A zase jí sterou ozvěnou hučelo v hlavě: “z lásky?” “z rozumu?”
“Je to láska?” uklouzlo jí se rtů bezděčně. Zalekla se té otázky. Schoulila
se v sesli a přemítala.
Mlynář ji miluje, ano vášnivě ji miluje. Vyznal jí svou lásku horoucími slo
vy, tak krásně a tak dojemně, jako jen v románech čítávala. A to se jí líbilo.
Očekávala takové vyznání lásky, ano toužila po tom.
Tedy proto se za něho vdává .... Ale ne, to také ještě není všechno. Šťastný
osud jí přinesl, co se jí v knihách líbívalo, o čem v panenské duši své snívala:
sličného, mladého muže, milého, dvorného a zamilovaného, který z lásky byl s to
provésti i nejodvážnější čin, jako nějaký rytíř středověku. Romantická touha
její došla uspokojení, ale také i praktický rozum. Sňatek ten jí přinášel vstříc
i ty nejskvostnější dary, jakými život zasypává nevěsty. Nejen z knih čerpaný
romantismus, ale i realismus života slučoval se v tom sňatku.
Rodiče si vykládali to za velké štěstí, že se o ni ucházel bohatý mlynář, celý
kraj jí toho záviděl, celé příbuzenstvo bylo tím nadšeno, jakou udělá partii, i byla
tím také všecka oslněna. Mlýn jako zámeček, byt s knížecím zařízením, krásné
spřežení, skvostný kočár, to se Milině zamlouvalo.
A pak—vdává se! Jestliže v ni četba románů rozněcovala touhu po lásce a
po ideálním muži, který by láskou k ní šílel, tož zase život jí ukazoval za cíl dívčí:
vdavky.
Neslyšela o jiném od dětství, než že se vdá, že se musí vdát! Až se vdá, teprvé bude člověkem úplným. Vdavky vznášely se na jejím dívčím obzoru jako
mračna na obloze. Žila ten dětský život už jenom v předtuše vdavek a vstoupila
v panenství s myšlenkou: “teď už je čas!”
“Až se vdáš,” bylo životním heslem, které se jí při každé příležitosti připo
mínalo. Učila se všemu se zřením na vdavky, ať v domácnosti, ať ve škole. Ano
lze říci, že žila, že se krášlila jen pro toho, který přijde a učiní ji ženou svou.
Matka střádala vinutí, dračky draly v zimě peří do peřin pro ni, až se vdá.
A v pivovaře křovinském bylo všeho dost. Komora s výbavou se plnila, tatínek
ukládal peníze a všechno pro ni, až se vdá. Žili a pracovali rodiče jenom pro ni,
pro její věno a výbavu, aby měla všeho dost až se vdá. To slyšela denně.
Vdát se musí! Ta představa už od dětství srostla s jejím životem. Očeká
vala ženicha, vdavky, jako konečný cíl života, jako něco, čemu neujde a co přijít
musí. Jinak bylo by zle s ní. Staropanenství ji děsilo, jako její matku, která ří
kávala: “Stará panna, toť nejsmutnější los života ženského! Děvče si musí proto
pospíšit, aby nepropásla času. Milina nechtěla tedy propasti toho vzácného času
a pospíšila si.
Ženich přišel, vdává se. Jak se pyšnila, když se s ním poprvé vedla městem,
jako se svým ženichem. Byla šťastná, uspokojená. A když ji poprvé políbil, jak
jí bušilo srdíčko neznámou slastí! Krásné to bylo, božsky krásné.
Je to láska?!
Milina cítí, jak jí té chvíle buší srdce. Vzpomíná na ženicha, ano touží po
něm a po jeho objetí.
“To je láska,” řekla si tiše, tichounce.
Dnes poprvé připomínala si to další spolužití s mužem a na lásku. Až dosud
myslila jenom na oddávací šaty, na družičky a na svatbu. Na tu myšlénku ji uve
dl doktor Lipanský otázkami svými.
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IV.

Po svátcích velikonočních slavila se svatba Milinina s velkou okázalostí.
O přípravách ku svatebním slavnostem mluvilo se v celém kraji, nejen ve městě a
proto také sešlo se velké množství zvědavců v den sňatku poblíže kostela, který
byl již přeplněn od ráaa.
Ký div! Ženil sě nejbohatší mlynář z kraje, a bral si za ženu dceru velice
bohatého sládka, o jehož jmění se ještě více bájilo, než skutečnost dokazovala.
Arci opatrný pan sládek báje nevyvracoval a slunil se v té záři zlata, kterou jej lid
ozařoval.
Do pivováru i do mlýna sjížděli se hosté ze všech končin Čech. Přijela také
paní Havrdová s dcerami, přijel i doktor Lipanský den před svatbou. Ale nedal
se nijakž uprositi, aby byl mládencem. Přijel, jak byl Milině slíbil, jako host.
Nevěsta prý se musí do svatby devětadevadesátkráte zblázniti, tvrdí staré,
české pořekadlo. Milina skutečně začínala chvílemi přikládat tomu víry. Hlava
jí šla kolem, nevěděla některou chvíli, co se ní děje. Tu se smála, tu plakala, tu
zpívala a zase někde si v tichém koutečku, v klidné ústraní usedla, kde svěsila
hlavu a přemítala o tom novém životě, který na ni po svatbě čeká.
Nejednou pocítila strach před tím. Jaké to bude a jak na to zvykne? Zdaliž
pak asi se vpraví do vedení domácnosti?! Zdaliž pak asi povinnostem všem zadostučiní? A jaké to budou povinnosti?! Mluvilo se s ní o všemožném, jenom o tom
intimním spolužití manželském nikdo ani nehlesl. Čím více se blížila však hodina
sňatku, tím více se tato myšlénka Milině vtírala na mozek. A k tomu se jí vkrá
dal do srdce stesk po rodičích. Jak se to krásně žilo v tom útulném kruhu rodin
ném, kde ji obklopovala jen láska! Bylo jí náhle toho všeho líto! Všechno, vše
chno to krásné, co od dětství ji blažilo, celé to ovzduší míru a štěstí, ve kterém
žila tak vesele a klidně, má opustiti!
Milina byla tím vším, co na ni tak doráželo, ve všem všudy zmámena. I ne
bylo s podivem, že nevěnovala doktoru Lipanskému více pozornosti, než všem
ostatním. Byla jako oslepena, otupěla vším tím neklidem v domě a změnou
osudu svého.
Proto jí také ušlo, že byl doktor Lipanský neveselým, ano nepřívětivým a ná
padně zamlklým hostem svatebním. Tvářil se velmi kysele, mluvil úsečně a trpce,
sarkastický úsměv hrál mu stále kolem úst a neustále hlučně přešlapoval jako
v neklidu. Bylo to ostatním hostím už velice nemilé to jeho chování; proto také
si ho nevšímali a veselili se bez něho.
Večer v den svatební uspořádán byl ples v pivováře. Milina po všech doj
mech, které na ni před obřadem i po obřadě dorážely, zase si poněkud oddechla
a veselost hostí rozjařila i ji. Šla z ruky do ruky, jakž se dalo očekávati, nebo
každý chtěl si přece zatančiti s nevěstou, a tak ani k veliké nelibosti zamilované
ho ženicha z kola nevyšla.
Snad všichni již byli nevěstu provedli a s ní si zatančili. Jenom doktor Li
panský byl posud Miliny k tanci nevyzval. Stál sám a sám v rohu prostorného
sálu a sledoval taneční rej okem zkaleným, s čelem svraštělým.
Milina ho hledala očima. Když ho postřehla tam státi tak zadumaného a
mrzutého, myslila, že se mu to ve společnosti venkovské nelíbí a proto sama k ně
mu přispíšila.
“Pane doktore, což si se mnou ani nezatančíte?” zašvitořila lahodně.
“Ne!” dal jí nezdvořile v odvetu. “My jsme spolu už dotancovali!”
Řekl to určitě, důrazně a slova svoje provázel případným posunem.
Milina byla zaražena.
“Co vám je?” mínila soustrastně a srdečně. “Jste tak divný ke mně—”
“Což jste mně ještě neporozuměla?” vyhrkl na ni.
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“Ne,” svědčila mu. “Proč jsme spolu už dotancovali? Vždyť jste se mnou
dnes ještě ani netančil! Co máte proti mně?” tázala se ho žalostně a v očka se jí
draly slze.
“Co?” pravil trochu urputně a zamračil se. Po té stlumil hlas k šepotu, při
klonil k ní hlavu a ostře řekl:
“Jsem podrážděn, rozčilen, v zoufalém stavu duše! Proč jste mne zvala na
svou svatbu, proč? Zničila jste mé štěstí a ještě mne chcete vidět, jak trpím! Jste
ukrutná! Což jste neviděla, že vás mám vášnivě rád!”
“Ne,” vydechla sklíčeně.
“A přece jste sama doznala, že jste mne měla ráda, že jsme se měli rádi! ....
Jste ukrutná ...”
“Vždyť—jste mi lásku nikdy nevyznal,” omlouvala se.
“Však vy jste mi rozuměla! Přece jsem s vámi se bavil.... Všemu konec,
všemu! Dotančili jsme spolu, milostpaní!”
Po té se jí uklonil, jakoby se jí poroučel a vzdálil se.
Milina šla za ním jako náměsíčná. Již ho nestihla. Jakoby před ní prchal,
rychle vzdálil se do pokoje, který mu byl vykázán společně s jejím bratrem za byt
po čas veselí. Ve svém dívčím pokojíčku, se kterým se dnes měla rozloučit, skle
sla Milina na kolena, vztáhla ruce vzhůru a zalomila jimi žalostně.
“Proč mi to řekl?! Pomstil se—” zašeptla. “Bože, Bože, proč mi to řekl?”
Usedavý pláč, ve který propukla, naplnil žalostivým kvilem malý, útulný
pokojík. On ji miloval!—A Milině se té chvíle zdálo, že i ona ho milovala. Ano
to byla láska. Jasní se jí teprvé nyní v mysli a v srdci se probouzí vřelý cit. Její
duše, její mohutnosť cítění, její srdce, ano celá její bytost spěchá k němu, k tomu
muži, kterého měla ráda a má ...
Všemu konec! Řekl to zvukem takovým, jakoby jí četl ortel smrti.
Ona se vdala za jiného a musí s ním žiti. S ním žiti! Může li jen s láskou,
která se v ní probouzí a bouří, žiti s jiným mužem?! Ano, smí-li jen?!
V síni se ozývaly hlasy. Bratrův hlas a jeho! Stanuli těsně u dveří jejího
pokojíku.
“S bohem!” slyšela. To řekl Lipanský.
“Šťastnou cestu!” řekl bratr. “Nevábím nikoho, jak si přeješ a omluvím tě.
Již je zapřaženo, na nádraží jsi za pět minut s naším spřežením. A už se upokoj..
Mně je toho také líto, ale proč jsi mlčel?!”
“Čekal jsem, až po doktorátu a víš, že jsem chtěl jet s tebou ven ....”
“Už se stalo. Škoda!” řekl bratr.
Hudba ze vzdálí, která byla dříve utichla, sem zase zaznívala, a hlasy na síni
umlkly. Jenom kroky se ještě v síni ozývaly. Po malé chvilce bylo slyšeti brčení
kočáru vyjíždějícího ze vrat. Odejel.. .
“Konec všemu,” zašeptala Milina.
Po té vyskočila a pospíšila k oknu, aby uviděla odjíždějící povoz. Dvě světla,
jako bludičky kmitala se na silnici, mizela, mizela, až úplně zmizela. Byla to
světla z luceren kočáru.
Milina stanula u okna jako schvácena tou hroznou ranou. Celý její život byl
otřesen. Až do té chvíle byla klidnou, šťastnou, nepodjatou. Nyní, jakoby se byl
nad ní shroutil celý svět.
Vdávala se, ale teprvé po uzavřeném sňatku poznala, že miluje—ale že miluje
jiného muže. Ano, proto byla mu tak nakloněna, proto s ním jí bylo tak mile hovořiti, proto s ním byla tak za dobře, jako druh s druhem, že ho milovala. To
nebylo přátelství, to byla láska! Poznala pravou podstatu toho citu, který ji vá
bil k doktorovi, ač ji často odpuzoval jeho posměvačný tón a jeho dosti ostré,
nemilosrdné, ba i nemístné vtipkování.
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Proč však se dříve neprohlásil? Proč jí
teď neušetřil? Když mlčel tak dlouho,
mohl ještě mlčeti.
“Pomstil se!” zvučelo jí v duši.
Ale proč se pomstil?! Zač jí trestá??
Vždyť ona je nevinnou! On tedy skutečně
myslí, že ho zradila pro boháče. Jak ji ta
myšlénka pobuřovala!—Proto tedy se ptalr
je-li to sňatek z lásky, či z rozumu.
Při té myšlénce zachvěla se Milina hrů
zou. Proč se vlastně vdala?
A druhé co jí děsilo, byla myšlénka, že
nyní musí s tím mužem žiti až do smrti,
kterému slavně slibovala věrnost manžel
skou. To je svazek nerozlučný a srdce
její spěchá za jiným. Jak z toho sporu
vyvázne?
A na mysli jí tanuly různé takové záha
WILLIAM McKINLEY,
dy, o jakých čítávala v románech, kde se
republikánský čekanee pres id ens tví.
manželské takové konflikty na všemožný
způsob projednávaly. Bavívalo ji takově
umělecké luštění sporů a záhad života, dokud to četla, ale když nyní sama ve své
duši prodělávala ten boj, poznala, že to jsou muka, muka podobná těm, jakýchž
zakouší odsouzenci.
Co teď učiní?! Se lží na rtech má žiti?! Manžela klamati?! Odpuzovati ho,,
zamítati, nenáviděti?! A přece jenom nemůže teď s ním tak klidně ubírati se do
jeho domu, aby s ním žila v manželství!
Lekala se toho. Až do té chvíle to byla pouze panenská její duše, se které
byl život nesetřel pelu, která v dívčí nevinnosti své jenom tušila změnu života
v manželství a před tím neznámým tajemstvím bezděčně bázlivě se chvěla, ale
teď se vzpouzela tomu intimnímu spolužirí s mužem i její srdce a vůle.
Myšlénka na smrt ji ovanula. Zdála se
jí býti spásou. Unikla by všemu. Ano,
umříti, umříti by chtěla.
A slze, vřelé slze duše na smrt zbědova
né, umučené, proudily se jí z očí.

V.
“Milino, ty zde! Co jsem se tě nahledal!”
S těmi slovy, vešel do jejího pokojíku
ženich, nyní už její manžel a u vědomí
svého práva bez okolku k ní přiskočil a
sevřel ji ve své náručí. Neodporovala.
Neměla k tomu ani síly, ani mysle.
“Ty pláčeš?” zvolal úzkostlivě a zděšeně.
“Co je ti, drahoušku?” vyptával se jí, hla
dě její líčka laskavě a něžně.
Byl to milý, upřímný, karakterní muž.
Zjev jeho svědčil, že je to jeden z těch
mužů, kteří milují práci a poctivost. Ne
byl z těch, kteří slovy kolem sebe hází
jako oblázky, ale každé slovo jeho bylo

GARRET AUGUSTUS HOBART,
republikánský čekanee místopresidenstvL
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xyzí, upřímné, pravý to drahokam; vysoká, úměrně plná jeho postava vyznamená
vala se vznešeným držením těla a nesla hlavu ušlechtilého rázu, s bohatým, čer
ným vlasem. Oko jeho ohnivé svědčilo, že v té hlavě sídlí duch a výraz jeho
rázovitého, čistě slovanského obličeje prodchnut byl takřka dobrotou.
Bylo skutečně každému blaženě dlíti mu na blízku. Duch důvěry jakoby byl
vanul z jeho bytosti a sbližoval s ním.
Milina poddala se proto také jeho objetí jako děcko, které v hoři svém hledá
útočiště na srdci dobré matky. Cítila se jaksi bezpečnou v jeho náručí. Ale ne
mohla se opanovati. Proud její slzí řinul se dále. Promluviti pro pláč nemohla
a proto také nedostal odpovědi na otázku svou.
“Je ti tak smutno a úzko, že se loučíš s domovem?” vyzvídal. “Což nejdeš
se mnou ráda, že je ti tak za těžko se loučiti.”
Při těchto slovech vyvinula se mu Milina z objetí. Připomněla jí na to, že
musí teď s tím mužem, jehož jest ženou, jiti, s ním žiti, v tomto sporu její mladé
duše, v tom rozechvění, ano v omámení nového na ní dorážejícího citu. Štkajíc,
5 rukama sepjatýma prosila ho:
“Odpusťte, já—já jsem vás oklamala ... Ale nevinně, zcela nevinně! Ještě
před večerem myslila jsem, že vás, jedině vás miluju, ale náhle jsem poznala, že—
že . ..” zajíkala se.
“Že mne nemáte ráda,” pomáhal jí. Hlas jeho se chvěl pohled jeho oka byl
tesklivě žalostivý.
“To ne!” zvolala, “ale—že mám jiného ráda—”
“Koho?” tázal se jí přísně. Byl to více výkřik srdcervoucí bolesti, než dotaz
manželův.
Milina k němu zvedla uslzené oči a skrze závoj slzí na něj pohlédla. Poznala
již v hlase, že mu spůsobila ukrutný žal; ale když pohlédla do jeho změněného
obličeje, jala ji nesmírná lítost. Byla přeukrutná bolest, která vtiskla té chvíle
své mohutné rysy v tahy jeho po celý den tak šťastného a usměvavého obličeje.
Cítila se být bídnou a v žalu svém by byla před ním klesla na kolena, kdyby ji
byl nezadržel.
“Koho?” opakoval. “A proč jste si mne tedy vzala? Nikdo vás nenutil.
Což jsem se zmýlil ve vás? Nejste dívkou nevinnou, počestnou! Jste záletníci
hříšnou . .. .”
“Ne, ne, nejsem!” zvolala plna hrůzy, k jakým závěrům ho vede její jednání.
Hrozná výčitka ji bodla a vzpružila zlomené její síly. Hříšná, záletná, to byla
slova, která poprvé se dotekla jejího citu. Ne, neznala toho ani...
“O zasluhujú trestu, vím!” zaúpěla žalostivě. Podrobím se všemu. Poručte,
nařiďte, všechno vykonám. Čiňte se mnou co chcete ...Usmrtím se, chcete-li .. .
Jen mi odpusťte a neodsuzujte mne! Já—já jsem to dříve nevěděla, že mám do
ktora jinak ráda, než jako dobrého kamaráda—”
“A jak jste se to dověděla?”
Přitáhl ji k pohovce a přiměl, aby s ním usedla. Třásly se pod nim nohy,
div neklesl. Ruce majíc sepjaté, hlavu k prsoum skloněnou, vypověděla mu vše
chno, slovo od slova, a po té mu vylíčila i každý záchvěv jejího citu.
“Viďte, že—že mne teď zavrhnete, že se mnou nebudete žiti! Jsem nehodnou.”
“Proč bych vás zavrhoval? Jste mojí ženou a zůstanete!”
“Ale—to nejde!”
“Kdo vám to řekl? On snad?”
“Nikoliv. Neřekl slova více, než jsem vám pověděla. Nelhu—miluju pravdu
a proto nemohu se lží, s tajeným citem žiti. Zpověď moje je úplná.”
“Skutečně? A nic více, nic více mezi vámi nebylo?”
“Co by bylo mohlo více býti?” zcela nepodjaté mínila.—Oddychl si z hluboká.
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“A pro to, o čem jste se zmínila, bychom nemohli spolu žiti?” dotazoval se.
“Já si myslím—”
“A odkud jste to přesvědčení čerpala?”
“Odkud?” Zamyslila se.
“To bylo první, co mi na mysl přilétlo, když—když jsem poznala, že mi do
ktor není jen přítelem. Četla jsem dosti o podobných případech v románech, a
vždy se manželé rozešli ....
“Tedy z knih jste čerpala to přesvědčení?”
“Ano. Soudím, že trestu neujdu... Ale já za to nemohu. Nevím, jak to přišlo.
Ani ve snu mi dříve k mysli nevstoupilo, že bych mohla ho více a jinak míti ráda.”
Vzdychl z hluboká.
“Máte ke mně důvěru?” otázal se jí něžně.
“Mám,” zvolala přesvědčivě a vroucně.
Vzal její hlavu ve své ruce, pohladil ji a pravil:
“Zkusme to tedy pospolu! Neplačte, utište se! Šetřete citu svých dobrých
rodičů a našeho jména. Považte, jaká by to byla bolest pro rodiče a jaká hanba! ..
Musíme se oba dva obětovati pro ně ... Rozechvěná vaše duše, dojmy dne a změ
ny života, vylíčily si všechno černě a děsně. Počkáme, až se utišíte! Doufám,
že se všechno zase srovná a příznivě vyřídí. Moje láska, ta upřímná láska, která
raději sama trpí, než aby druhé bytosti ubližovala, která rány léčí, ale jich neza
sazuje, ta láska, která už přemohla mnohé žaly a zloby, ta nahradí vám, co jste
ztratila tím, že jste dříve srdce svého nezkoumala. Mějte jen důvěru a zkuste to
se mnou! Učiňte to pro rodiče a pro svět . . . Budu vám jen přítelem do té doby,
dokud sama neuznáte mne za svého manžela. Ušetřím citu vašeho.... Snad se
přítel tento manželský změní přece jednou v milence!... Vždyť jste také měla
dříve pana doktora jenom za přítele ...”
“Vy jste šlechetný, velký muž!” zvolala Milina vroucně a v návalu dorážejí
cího na ni citu objala ho srdečně. “Srdce mi praví, že—že mám uposlechnout]
vás... Veďte mne, kam chcete, půjdu s vámi a za vámi!”
“Setřete slzy! A tiše se vytratíme . .. Jste příliš rozčílena, nemůžete se už
ukázati hostím, ano ani rodičům ... Pojďte!”
A pečlivě, jako matka děcko, halil ji v pláštík, načež si ji tájně unášel, totiž
odvážel do mlýna ve svém skvostném povozu, na který Milina se tak tuze těšila.
*

*
*
Zkusila to, jak jí manžel radil, a ..nikdy toho nelitovala. Netrvalo to dlouho,
a z přítele—manžela byl manžel—milenec.
Podruhé poznala Milina, že není to v životě jako v knihách, ale neželela toho.
Naopak byla ráda, že život všechno tak klidně zase urovnal, co obrazivost její
rozechvěná byla v nelad uvedla v duši její. Byla ráda, že život řídí se jinými pra
vidly svého vývoje, než umělecké tvoření smyšlených dějů.
Byla teď, díky manželu a jeho rozvaze moudré šťastnou ženou, vzornou ho
spodyní a pečlivou matkou.
Nevzpomínala už ani na doktora Lipanského, který byl tak osudně skřížil
dráhu jejího života. A zaslechla-li o něm od bratra nějakou zvěst, pokaždé se
z toho radovala, že nepoznala dříve, jaký to je cit, který ji k němu vábí. Nebyl
to muž a karakter. Jako motýl stále ještě poletoval k mladým, mladším a nej
mladším, opouštěje jich po vítězství s posměšnými poznámkami.
Byla šťastnou, že si vzala muže, který slučuje se srdcem i ducha a rozvahu
soudnou. Jaký to rozdíl mezi těma dvěma muži! A jaký to rozdíl v lásce obou!
Manžel byl rozhodně vždy v prospěchu při tomto porovnávání. Ctila ho, ano
milovala ho tou pravou, mocnou, věčnou láskou ženy.

“Pomstil se ten vysměváček,” myslívala si, když tak maně vzpomínala ,na
svatební svůj den. “Není šlechetný, ani vznešený! Dobře se stalo, jak to jel
Bavila jsem se s ním sice výborně, ale manželem vzorným by nebyl býval. Byla
bych s ním jenom nešťastnou bývala!”
Čím dále, tím méně však Milina na to vzpomíná. Zapomíná na všechno to
dívčí snění, soužení a toužení, jelikož celou bytost svou, veškeren cit vkládá v lá
sku manželskou a mateřskou. Zapomíná a zapomene za čas úplně ta šťastná
žena a matka, že bouře přehnala se přes obzor jejího života.
Bouře přiletí a zase je jasno v životě, jako na obloze. Neškodívá zemi, když
jí otřese bouře, a není to také na škodu životnímu rozvoji. Půda země se zazelená
a zúrodní, život se osvěží.
Pomstil se doktor, ale malicherná jeho msta byla blahodárnou pro rozkvět
Milinina citu a lásky.

P O H L E D N A G A R F IE L D P A R K V C H IC A G U , IL L .

Episoda Mařenčina.
% anglického ^dity ^}. J^nightwood-ové.
OD ANTONA JURKY.

HOLKY—o holky! hádejte co nového?” zvolala Mařenka Burtonova, při
běhnuvši kvapem velikým ku skupení tří děvčat.
“Nu, co je povídej!” tázaly se všecky tři najednou.
“Považte si! Majetník dvoru se navrátil!” oznamovala tato, zírajíc
vítězoslavně na děvčata, a plna vědomí, že přinesla novinu, rovnající se
ráně z děla. “A já ho viděla,” dodala s hrdostí.
“O, o, o!” divily se všecky.
“Nosí široký klobouk?”
“Chodí s hůlkou?”
“Má li pak kníry?” zeptala se třetí, hezounká Zuzanka Camp ova, vrhnuvši
pohled opovržení na družky své, že mohou se ptát tak nesmírně hloupé otázky.
“Povídej, Mařenko, a nenapínej zvědavost naši, stojíc tu a oddychujíc jako děravý
měch.”
“Nu, děvčata, pojďte, sedneme si tuto na plot, a já se pokusím Vám jej vyobraziti. Sedíte všecky tři. Dobrá. Tak, abych začala, jest asi dvě stopy šest
palců—totiž chci říci Šest stop a dva—pravý obr! Ten Vám má ramena Široká
jak jsem já dlouhá; černé vlasy a oči a kníry—nu, to jsou kníry! K nevypsání.
Jsou to takové, o kterých čítáváte, ale jenom málokdy spatříte. Vidím, že jste
celé udiveny, dodělám ho tedy. Holky! hlasem hlubokým a vážným, holky, já
bych si toho člověka nevzala za celý svět—a kdyby mne celý týden na kolenou
prosil. Má takový přísný vzhled, jakého jste posud neviděly. Husté jeho obočí
spojuje se v jedinou rovnou čáru, a černé jeho oči a náramně temná pleť jeho dě
lají z něj pravého zuřivého italského banditu.”
“A on tedy nenosí široký klobouk?” ptala se znovu Kačenka Bendova, a stín
zklamání přeletěl přes její jasnou tvář.
“I to, to, Kačenko. Když jsem já jej viděla, byl opřen o strom, dlouhé své
nohy měl křížem, a měkký klobouk seděl mu nedbale v týle, díval se bedlivě po
dalekých lánech statku — kochaje se bezpochyby ve vědomí své náramné důleži
tosti.” Poslední větu provázela pak úšklebkem.
“Ale, Mařenko,” zvolala nyní Laura BrowQ-ova, “co si teď počnem stran těch
krásných růží, když on jest nyní doma? Stůl náš při slavnosti zítřejšího večera
bude bez nich zcela nepodařený, a my jsme se na ně tak spoléhaly. Přála bych
si, aby byl zůstal, kde byl, trochu déle.”
“O růže já se postarám a kdybych měla jít a požádat o ně,” a Mařenka ho
dila odhodlaně hlavinkou plnou zlatých měkkých kadeří.
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“A proč bys nešla?” vybízela Laura. “Bylo by to mnohem počestnější než
je ukradnouti!”
“Ale já nechci, Lálinko. Ano, kdyby byl ženskou; pak bych nedbala.”
“Nu, když tedy on je muž. proč bys ty nemohla být hochem; a pak by ti ne
bylo naproti mysli jej o růže požádat. Hochům sluší každá smělost,” a Laura
kývala moudře hlavou.
“Hochem! Na mou věru; toť výborné. Lalinko, tvé nápady ti ještě jednou
přinesou štěstí. Obléknu bratra Samuele šat, podhrnu si vlasy pod čapku, našpiním trochu ruce a obličej, a udělám ze sebe pořádného chlapíka. Tak to uděláme!”
A náš čtverolístek smál se vesele nápadu, jakýmž chtěly dosíci žádoucích růží.
“Dobrá, děvčata, o půl osmé se dostavte; ale jistě. Toť se ví, že musíte jít
se mnou až ku dvířkám. Doufám, že budu mít růží dost pro vás všecky, třebas
plné náručí.” A s veselým smíchem se rozešly.
Listí za křovím vedle plotu trochu zašustilo, podívejme se tam po příčině.
Tam leží natažen pohodlně v trávě, s hlavou opřenou v obě ruce a lehounký
úsměv v koutkách skoro vážných úst, mladý muž as pět a třiceti roku, na nějž se
popis Mařenčin úplně hodí. A jest to také skutečně pán dvorce.
“Toť se ví, slečinko, že dostanete všecky růže, co si jich jen budete přáti.
A jste li jenom z póla tak hezounká, jak líbezným jest váš hlásek, myslím, že z vás
bude také švarný klučina. Tak tedy, nevzala byste si mne za celý svět, a kdybych
Vás celý týden na kolenou prosil? Hahaha! to je dobré! Nu však já si to dnes
večer vynahradím.”
A Richard Tremaine, neobmezený pán na dvoru připraviv si doutník, zapálil
si jej a kouře, ubíral se pryč s místa. Bylo mu lehko kolem srdce, aniž si mohl
vysvětlit proč. Ba věru, že si toho ani nebyl vědom. Když mu bylo osmadvacet,
setkal se s krásnou dívkou, zamiloval se do ní a dvořil se jí. To bylo tenkráte,
když byl ještě chudým umělcem a nebyl sdědil po dobré tetince dvůr i s rozsá
hlými polnostmi. Ač milovala jej tak dalece, jak mělká její povaha připustila,
zavrhla jej přece, pro muže bohatšího. Richard Tremaine ovšem neoddal se pří
lišnému smutku, avšak nedůvěřoval každé ženské a vyhýbal se spíše společnosti
jejich, než aby ji vyhledával.
Hodiny bily sedmou; pak čtvrt. Stíny ve studovně pana Richarda stávaly se
temnější i zazvonil si o světlo.
“Chci se na něj—či vlastně na ni—dobře podívat. Pravím, Tomáši,” a obrá
til se ku sloužícímu, kterýž právě odcházel, “kdyby se po mně ptal nějaký hoch
dnes večer, doveď ho sem.”
“Aha, konečně přichází,” pravil k sobě zaslechnuv prudké trhnutí zvoncem.
“Mladý hošík by s vámi rád mluvil, pane Tremaine,” oznamoval Tomáš.
“Mladý hošík” vstoupil.
“Dobrý večer, pane Tremaine!”
“Dobrý večer, synku; a slovo synku pronesl pan Richard poněkud s důrazem.
Čím ti mohu posloužit?”
“Ano, pane, prosím—já—jistá slečinka mne sem posílá, abych vás poprosil
o nějaké růže pro zítřejší večerní slavnost.”
Hlas hochův se patrně chvěl, abychom řekli pravdu, byl by dal za to nevím
co, kdyby byl se octnul zase venku v bezpečia z dosahu dvé pátravých, dotěrných
očí, jež tak pevně zarývaly se v zaprášenou jeho tvář. A zdálo se mu to jenom,
nebo to byla pravda: v obličeji, v hezké této tváři domácího pána pohrával malin
ký, nepatrný úsměv, snad výsměch.
“Když já byl malým hochem” pravil pán dvora, houpaje se při tom
pohodlně na svém sedadle, a vyzdvihnuv nohy, “učila mne má matinka, abych
smeknul klobouk, když vstoupím do cizího stavení.”
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Pan Tremaine zpozoroval ku své satisfakci, že se tvářičky hocho vy začervenaly
jak oheň. Rychle zdvihala se ruka jakoby chtěla smeknout, a zase tak rychle klesla.
“S dovolením,—pane,—já—já nemám žádné maminky.”
“Ubožáčku,” litoval pán, “a jak se jmenuješ?”
“Moje jméno?” lkal ustrašený hošík. Já nemám—ó, Petřík, Petr Green se
jmenuji,” dodal pak s trochu větší kuráží.
“Nuže, Petříčku,” pravil domácí pán tlumeným poněkud hlasem, “ty bys rád
nějaké ruže, není-li pravda? Dobrá, pojď se mnou.”
“O bože, božíčku!” žaluje Petřík sám sobě, “deset milionů bych za to dal.
kdybych se nebyl nikdy narodil.”
“Jsou to tyto růže, Petříčku?” tázal se pan Richard.
“Já nevím, pane! Myslím, že si slečinky pro ně přijdou samy. Bude lépe,
když se vzdálím, pane.”
“Nikoliv, Petříčku, můžeš na ně zcela dobře počkat. Hned ti je nechám na
střihat; a pak vždyť by se ti děvčata smála, kdybys přišel bez růží,” což pravil
pan Tremaine se zvláštním přízvukem. Toť se rozumí, že pouhou náhodou pan
Richard vstana, zavadil loktem o čepici Petříkovu, a čepice se poroučela na podlahu.—Petřík zoufale vykřikl: “O je!” a chytil se oběma rukoma za hlavu. Ale
nadarmo. Veliká síla dlouhých, bělavých kadeří svine se mu po ramenou, a Pe
třík vypadá nyní skoro jako děvče.
“A hleďme, Petříku” zvolal domácí pán, a temná přísná jeho tvář jevila veli
ké udivení,” jaké to máš krásné vlasy—zrovna jako dívčí.’
Každinká krůpěj krve vrazila se Mařence ve tvář. Pokouší se, aby zůstala
lhostejnou, tím hůře; tvář její jen hoří, a veliké slzy pokoření hrnou se jí po líčkách.
“O vy hrozný, ošklivý člověče, já vás nenávidím.” Kdyby ji to mělo státi
život, Mařenka nemůže se zdržeti těchto vášnivých prudkých slov, neboť on tu
stojí, pozoruje ji klidně a kroutí si dlouhé kníry, pokrývající jen poskrovnu ústa
našpulená k výsměchu.
“A, tak vida, teď jsem zcela jist, že jsi děvče.”
Pokoření ubohé Mařenky jest úplné, tak že ani neslyší jeho slov. Vrhnouc
se na dřevěnou lávku propukne v usedavý pláč.
Panu Tremaine-ovi se počíná zdát, že šel snad tuze daleko. Děvče skoro
šílí hanbou a pokořením. To vidí zcela jasně.
“Nu, slečinko—Petříčku, neplač tak.”
Nenáviděné jméno pouze zvyšuje její zoufalý stav.
“Slečno Mařenko,” a tenkráte ji volá vlastním její jménem, “opravdu, vy mne
lekáte. Zdali vy nic nepovíte o nemilé této příhodě, ujišťuji vás, že já budu ml
čet jako hrob. Vyslechnuv dnes odpoledne vaše malé spiknutí, nemohl jsem si
odepříti Vás uvést trochu do rozpaků. Opravdu, já netušil, že byste si věc tak
příliš brala k srdci, sice bych vás nebyl demaskoval.”
“Netušil jste, že si to budu brát tak k srdci; toť snad si myslíte, že to mám ve
zvyku chodit ve—ve mužském šatu!” vyhrkla Mařenka a pozdvihla dvé zvlhlých
chrpových očí zlostně k jeho tmavým, vážným.
“Zajisté ne, slečno Mařenko, neměl jsem žádné zlé mínění. A pak jsem jist,
až se převlečete, že vás ani nepoznám. Budete vyhlížet tak zcela jinak,” dodal,
aby ji potěšil.
“Na to jsem ani nevzpomněla,” pravila Mařenka, a v očku jejím se vyjasnilo.
“Ale, můj božíčku—já—já si to nikdy—nikdy neodpustím.”
To řkouc, skočila ku dveřím, a pádila chodbou ven ze stavení.
V nejbližším okamžiku byla venku, a chladný větřík ovíval její palčivou tvář.
“Dostala’s je?” žádoucně se ptají tři hlasy, když k nim přiskočí. Vypuknouc
znovu v pláč, Mařenka se zpovídá svým družkám s celou příhodou.
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Panu Richardovi asi zní zle v uších nad trpkými poznámkami našeho čtverolístku.—Příštího večera slavnost byla v nejlepším proudu, a hezounká Mařenka
Burton-ova, v pěkných bílých šatech a se širokou modrou páskou i pentií, měla
plno práce s uvazováním cukrovin, když tu někdo lehounce zaklepá jí na rameno.
“Zde slečinko, mám vám je odevzdat zde na místě,” a hošík jí podává krás
nou kytku vitou z růží.
“O, jaké to krásné—·”■
Ale nedomluvila. Znala tyto růže. Byly to tytéž, po nichž tak toužila ku
slavnosti. Pouze se začervenala po celé tváři a Richard Tremaine, ukrytý za
mramorovým sloupem přísahal, že jest dokonale krásná, k pomilování.

*
*
*
Uplynulo šest měsíců.—Spřežení dvou ohnivých ořů a lehounké, hezké sánky
zastavily se před residencí právníka Burtona. Ze sáněk vyskočí štíhlý, vysoký
muž a zazvoní. Dvéře se po chvilce otevrou, a v nich se objeví naše známá, he
zounká Mařenka, dceruška právníkova.
“Ah dobrého odpoledne, slečno Mařenko. Nepřála byste si vyjeti se mnou
na sáňkách dnes odpoledne—jest tak hezky! Mne by to velice těšilo,” a zrak jeho
spočíval žádoucně na příjemné postavě její.
“O, děkuji, pane Tremaine, já—přijímám s radostí!” odpovídá ona a klopí
v líbezných rozpacích ty své modré oči před jiskrným jeho zrakem.
Jedou, uhánějí po velice osamělé cestě, a Richard řídí koně.
“Mařenko,” a již se k ní sklání a chápe ruce její do svých, “zdali asi víte,
proč jsem si s vámi vyjel dnes odpoledne?”
“Na projíž—”
Chtěla říci “na projížďku,” ale slova jí zůstala na rtech, když se nan podívala,
i odvrátila hlavinku.
“Mařenko, miláčku můj, mohla byste míti starého zasmušilého člověka jako
já jsem tak ráda, abyste s ním sdílela slasti a starosti života povždy? Zdá se mi,
že jste mne očarovala, neboť se nemohu sprostit myšlénky na vás. Řekněte: ano,
neb ne? Možná, že vám to přichází trochu náhle; ale když někdo sestárne tak
jako já, stává se obyčejně netrpělivým. Pro všecko na světě, děvče, nenechávejte
mne v nejistotě.”—Richard dýchá rychle, chytaje vzduch a tmavé, snivé oči upnu
ty jsou s očekáváním na odvrácenou spola tvář Mařenčinu.
“A řeknu-li: ano?” a Mařenka se němu obrací při otázce, a klopí své čtveračivé, hezounké oči.—“Já budu nejšťastnějším člověkem na světě,” a již ji objímá
a líbá.—“A řeknu-li: ne?”
“Pak se zastřelím! Ne, nezastřelím se, ale dám naše první romantické se
tkání do novin.”
Bylo to poprvé, že se zmínil o poslání Petříka Greena.
“Tak? A právě proto si vás teď nevezmu.”
“Ani když padnu na kolena a budu žebrat po celý týden?” a v očích se mu
vesele zajiskřilo, a ústy pohrával zase čtveračivý úsměv.
Změřila si ho zčerstva a zahanbeně.
“A to jste také slyšel?”
“Já slyšel všecko, má drahá!”
“Nu, tedy bude lépe, když se vzdám úplně, Richarde; neboť ztrácím úsudek
a vážnost pro sebe, a mohu-li svou osobičku odbyti tak lehkým spůsobem, měla
bych být ještě ráda.”
“Ba věru; neboť i já bych si to mohl rozmyslit, má drahá Mařenko!”
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Krvavé nešpory velkonoční.
^Pověst z hranie mexických.
NAPSAL M. MASEK.

EDEŠ samoten pouští jednotvárnou, jedeš, přemýšlíš, časem ohlédneš se ko
lem po vzdálených horách modravých, protřeš si oči vzduchem od horka se
třesoucím oslněné, povzdychneš, soucitně zadíváš se na němého svého dru
ha, jak s hlavou sklopenou opatrně volí si stezku trninami, kolem bodnatých
kaktusů a zrádných děr prérijních psíků, stáhneš si široký klobouk do očí a upad
neš v dumání zase. Šustot kopyt koně v sypkém písku, jednotvárné vrzání sedla,
časem otření nějaké vyšší větve meskytového keře o šat tvůj nevyruší tě z myšlé
nek. Hluboké ticho kolem tebe, nad hlavou blankytné nebe, v dáli neurčité
obrysy hřbetů horských, toť obraz, jejž neustále máš na očích, dokud nebeský
vozataj nedojede s ohnivým povozem svým k chladným hlubinám Pacifiku, aby
čtyrspřežení své napojil a jemu k nové jízdě příštího dne oddechu popřál. Tu i ty,
jakmile chladnější větřík rozpálené skráně tvé se dotkne, vyvolíš si pivní vhodné
místečko ku přenocování, odstrojíš koně a nakrmíš, máš-li čím, potřepáš jej po
upocené šiji, pohladíš hedvábnou jeho hubu, již on důvěrně na rameno ti klade a
něžnými jmény k němu mluvě, pustíš jej, aby si vyhledal, co mu chudičká příroda
k večeři předkládá.
Na nebi hvězdy se třesou, měsíc vážně mezi nimi putuje, souhvězdí vozu
značně již k jihovýchodu obráceno a ty dosud pohlížíš u vytržení v tajuplné ty
světy nebeské a nasloucháš slabému Šelestu sporého rostlinstva. Mrtvá za dne
příroda přece jen za chladu večerního k jakémus životu se probouzí. Vánek le
hounký probudil se, opřel se jemným dechem svým o trnité keře pouště, vyplašil
z úkrytu kaktusu ještěrku a malého králíka, zbouřil ve větvích zakrsalého meskýtu nočního ptáka a připomenul vychrtlému vlku prérijnímu, že již čas, aby narov
nal ležením ztuhlé údy a proběhnul se revírem svým.
Toť asi obraz, který do duše se vtiskne tomu, kdo nucen byl alkalickými pla
ninami amerického jihozápadu cestovati, obraz svou smutností dojímající, prosto
tou však k obdivu té matky naší—přírody—povznášející.
A do krajů těch, kde dříve, než Vikingové normanští na chatrných plavidlech
západních břehů atlantických dostihli, stála již lidnatá města, zavedu laskavé čte
náře, aby se mnou aspoň v duchu nadýchali se toho vzduchu zvláštního, jenž člo
věka mimoděk uvádí v snění a tesklivosť, vzduchu to, jenž vlastní jest poušti.
Ukážu jim, že i my ve světě novém máme krajiny mythem obestřené, máme písčiny
syrské v zmenšeném vydání, jichž pískem zarovnané ulice kdysi slavných měst,
a jichž fantasticky utvořené skály neznámým písmem pokryté, zahalují poutníkům
dějiny dávno uplynulých dob. Uvidí, že i v dalekých končinách těch stejné váš-
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ně lidmi zmítaly, seznají, že draze si musel vykoupiti Řím každou tu píď půdyr
kterou, ať již za účelem jakýmkoliv, chtěli sluhové jeho, kněží ve spojení s rame
nem světským rudým obyvatelům této pevniny urvati. Do jasného nebe smutné
trčící rozvaliny misií, kostelů, kříže a kamenné mohyly na horách výmluvným jsou
toho důkazem.

*

*

*

V jihovýchodním cípu území Arizony, skoro v těch místech, kde ono s Novým
a Starým Mexikem se stýká, stojí v přítomných dobách malá americká renč, zná
má daleko široko pod jménem San Bernardino.
Nynější majitel její, starý Jack Simpson, jest synem jednoho z těch odváž
ných pionýrů, kteří na začátku let padesátých zlatou horečkou nakaženi hnali se
do rýžovišť kalifornských, ale nenalezše, po čem toužili, zklamáni vraceli se zpět
a uvázli někde ňa cestě, když zdálo se jim, že nalezli místečko, kde by daleko od
klamného světa skončiti mohli život, od něhož tolik si slibovali. Simpsonovi do
stali se k břehům tichomořským po lodi, ale cestu zpáteční konali po zemi. Od
dechli si, když měli za zády hlučný a nevázaný život v táboře hornickém. Staří
rodičové ještě jednou ohlédli se na prostý hřbitov tam na stráni za táborem, kde
dva z jejich synů dřímají sen věčný, stavše se obětmi kruté zimnice horské.
Jediný Jack jim zbyl, když po mnohém bloudění dorazili na místo, kde nyní
syn jejich, sám již kmet u věku pokročilý, hospodaří. Za doby příjezdu jejich byla
krajina daleko kolem pustá, neosazená, a na místě, kde nyní renč jejich se rozklá
dá, četné zříceniny, o jejichž původu neměli z počátku ovšem ani té nejmenší vě
domosti. Největší díl jejich běžel na úbočí malého pahorku, na straně do roviny
půlkruhem zdí z nepálených cihel obehnaném, za nímž malé jezírko, dále pak pěkná
rovinka se rozkládala. Zeď při příchodu jejich byla dosti zachovalá, ostatní ssutiny tvořily jen objemné hromady deštěm rozmočených vepřovic, v nichž kaktus,,
španělský bajonet a jiné polotropické stepní rostliny zapustily své kořeny. Dlou
ho tu žili Simpsonovi nikým neobtěžováni, nevěděli na své samotě ani pod čí právomocností žijí, svět nestaral se o ně, sousedé, byli· li vůbec nějací, o nich nevěděli,.,
a tak ubíhali jim dnové, jeden na vlas podobný druhému, v spokojenosti, že téměř·
na bouřlivou minulost svoji zapomínali. Kdykoli stařečkové s návrší rozhlédlL
sejpo zelené rovince, na níž tráva vodou z jezírka zavlažovanápo celý rok bujela, a
spatřili, jak vůčihledě strakatého jejich skotu přibývá, stiskli si upracované pra
vice a ve tvářích sluncem osmahlých a očích vzpomínkou bolnou zavlhlých obje
vilo se něco, co slovy vysloveno, znělo: “Vidíš, druhu, neb družko má, že přece
jen příroda volná člověku spokojenost’ poskytnouti může. Škoda námahy našich
dřívějších let, škoda mladých životů našich synů.”
Než nebylo jim ztráviti poslední dny života svého v pokoji. Hrozný Cochise,
ta metla prvních osadníků arizonských, při jehož jména zaslechnutí matky mexi
cké v úzkosti tiskly děti své k sobě a mužové jejich vzdor osmahlé tváři bledli,
vyřítil se jednoho roku ze svých sídel za řekou Gila a s krvežíznivou čeládkou
apačskou daleko široko hrůzu šířil. Rudý tento Attila chtěl použiti rozháraných
poměrů za doby války občanské, kdy posádky spolkového vojska nahraženy do
brovolníky většinou nezkušenými a umínil si, že neušetří v krajinách, kterými
jeho předkové bez překážky se proháněli, ani jediné bílé tváře, že strhne se žerdí
v tvrzích vojenských prapory hvězdnaté, se zemí srovná příbytky osadníků, roze
žene stáda jejich do všech končin větru a učiní zase jednou návštěvu těm ještě
více nenáviděným Nakajům (apačský pro Mexikány) a shlédne v Siera Madre
všechna ta místa, na nichž předchůdcové jejich v boji se Španělskými dobrodruhy
se proslavili.
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Při hrůzných tancích váleč
ných za měsíčních nocí na Ho
rách Bílých odbývaných zpěvy
o dávné slávě apačské rozplameněn, neočekávaně se objevil
a krvavé záplavy noční, rozbo
řené chatrče osamocených hor
níků, kouřící se ssutiny příbytků
dobytkářů, na vše strany utíka
jící stáda jasně nasvědčovaly
tomu, že zdaří se mu pekelný
záměr jeho a bílé obyvatelstvo
území nadobro zbaveno bude
výsledků nadlidského namáhání
let minulých. I větší osady
s hrůzou očekávaly, kdy na uli
cích jejich zazní ďábelský řev
rudochů, zahřmí střelba, ozve
se pronikavý křik vražděných
starců a dětí, srdcelomný nářek
przněných žen.
-K jihu hnala se vichřice apač
“Apači jdou! Zítra nás navštíví!”
ská, posádky slabě v cestu se
jim postavivší, jednak zničeny, jednak rozprášeny a Cochise stanul již na den
cesty od kaňonu quadeloupského, nejbezpečnější a od let již oblíbené cesty do
Starého Mexika.
A Simpsonovi dosud ani tušení neměli, že by i jim mohla hroziti pohroma;
nevěděli, že San Bernardino leží právě divochům na cestě a že právě pro nebez
pečné to postavení renče tato zůstala neosazena. Byl večer, Jack, statný již muž
vyjel někam do rovinky prohlédnout, zda li stoky, jimiž z jezírka vodu rozváděli,
všude jsou v pořádku a staří rodičové spokojeně seděli před domkem a mlčky hleděli
do krajiny rychle se tmící. Vzdálené bučení skotu, zařehtání hříběte v ohradě,
skřehot žab v nedalekém jezírku jediné přerušovalo ticho večera, když tu náhle
zazněl dusot několika koní a v nejbližší minutě již zarazil před nimi Jack odsupujícího koně. “Apači jdou, zítra ráno nás navštíví!” byla slova, jimiž překvapené
starochy pozdravil. V tom již také dojeli dva mexičtí pastevci a rovněž s koní
slezli a tyto ke kolům před domem zaraženým uvázali. Simpsonovi znali již za
pobytu svého v Kalifornii dostatečně Španělsky a tak snadno se s oběma doroz
uměli. Jezdci sdělili, že jedou již druhý den z údolí San Simon a že jsou před
Apachy na útěku do pevné osady mexické Fronterasu, kde vždy posádka vojen
ská byla pobytem. Vylíčili neznalým poměrů následky, kdyby zůstali a radili
jim, by je do Fronterasu doprovodili a sečkali tam v bezpečí, až se zběsilost’ ru
dochů vyzuří. Co si ubozí staroši mohli pomoci, zvláště, když i syn jejich k útěku
radil? Ještě této noci sebrali to nejnutnčjší na koně a se slzami v očích odjeli
s mexickými průvodčími z místa, kde tolik šťastných dnů prožili. Měsíc právě
vyhoupnul se přes východní hory a osvítil hladinu jezírka, kolem něhož spokojeně
popásala se na bujné trávě stáda a udiveně hleděla na neobvyklý průvod noční.
Nad ráxosím vzneslo se hejno vodních kachen a skřek jejich smutným byl pozdra
vem prchajícím. Simpsonovi bohužel již druhý den přesvědčili se, že nebyla vý
straha Mexikánů planou. S vysokého pahorku shlédli nad zelenou rovinkou váleti se kouř—Apači stavení jejich sžehli. Druhý den dorazili do městečka Fronte
rasu, šedesát mil od renče jejich vzdáleného a u známých svých průvodčí útulek
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nalezli. Měsíc za měsícem plynul a Cochise dosud postrachem krajiny. Vojsko
mexické marně stíhalo jej do neprostupných hor, k boji jej nepřinutilo. Brzy roty
jeho objevily se zde, aby po několika týdenním zmizení překvapily nějakou osadu
v docela jiném směru ležící. Nejistota života panovala hrozná. Marno bylo, že
obě vlády, mexická i Soustátí, vypsaly na hlavu krvežíznivého lupiče velkou odměnu, marno, že kněží španělští po celé provincii Sonoře a Chihuahua odříkávali
modlitby za potlačení nemilých nájezdníků, nařizovali poutě ku zázračným mí
stům, slibovali odpůstky všem, již jakýmkoli spůsobem k zničení sběře apačské
přispějí. Chochise seděl někde v nedostupných skalách Sierry, smál se a k ná
jezdu ještě strašnějšímu se připravoval.
Již na čtvrtý rok trvaly poměry takové na hranicích a dosud žádné naděje na
zlepšení. Simpsonovým, zvláště starým, zastesklo se po jejich domovině, nelíbil
se jim život mezi lidem jinak upřímným, ale z větší části surovým, jejž podobný
osud pod ochranné střechy městečka zahnal. Protivila se jim, odrostlým v smý
šlení svobodomyslném, ta otrocká poddanosť kněžím lidu mexického, ta pověrečnosť a nevědomosť. Což divu, že nejednou vybízeli Jacka, aby podíval se, jakže
to v jejich domově vyhlíží, zda-li by snad nemohli vrátiti se a na milém jim pa
horku klidně konce svého pohyblivého života se dočkati. Jen jednou odvážil se
poslušný syn z města, ale byl rád, že se zdravou kůží se vrátil. Viděl zpusto
šený majetek rodičů svých, chatu spálenou, ohrady vyvrácené, dobytka po řídku,
stoky pískem zanesené, rovinku jindy tak zelenou sluacem vyprahlou. Na zpáte
ční cestě ke všemu malá četa apačských špehýřů jej stíhala.
Zpráva ta starým rodičům dodala. Scházeli očividně a než čtvrtý rok nuce
ného jejich vyhnanství se dokončil, pochoval Jack oba v hájku za městem, téměř
při hřbitovu městském, kamž fanatičtí kněží španělští nevěrecké “Americanos”
připustiti nechtěli. Kdyby bylo podle hodných těchto sluhů božích šlo, byli by
bývali Simpsonovi již dávno z města vyhnáni, ale na štěstí ujmuli se jich hostitelé
jejich, kteří dosti značného vlivu na alkada městského a tím i na vojenského ve
litele tvrze měli. Neušlo starému Quesadovi, že jediná jeho dcera Mercedes, za
hleděla se žárnýma svýma černýma očima do jasnomodrých, upřímných hodného
Jacka a rovněž i staří Simpsonovi pozorovali, ač ne s velikou radostí, že mladá
Mexičanka není synu jejich lhostejnou. Na smrtelném loži jeden i druhý pože
hnali Mercedes jako dceři své a to značně ulehčilo Jackovi žal na ztrátou rodičů.
V slušný čas svatba se odbyla, svatba pro nepokojné časy ne hlučná a Jack již či
nil přípravy, že v městečku se usadí, když tu najednou rozlétla se městem zpráva,
že nový nepřítel proti obávanému Cochisovi na půdě Soustátí povstal. Byl to
slavné paměti generál Crook, na něhož svěřen ten obtížný úkol, rozbouřené rudochy jednak mečem, jednak vlídnosti a rozumnými ústupky k návratu do jejich sí
del příměti. Jak se mu to podařilo, nejlépe svědčí výroky starých těch osadníků
pohraničných, již přežili tehdejší kruté časy a dočkali se Viktoria a Geronyma,
obou Cochisovi v ukrutnosti podobných, opakování oněch výjevů. “Co pak Crook,”
řeknou ti, “ten to s Apači uměl! Škoda, že ti páni ve Washingtoně poslouchají
fanatických ztřeštěných bab přeučených a nedovolují jednati s rudochy, jak toho
dle zásluhy zaslouží. Crooka na ně a navždy by byl konec krvavým výjevům na
jihozápadě.”
Nikdo nebyl obratu věcí více povděčen, než Jack Simpson. Nelíbilo se mu
ve městě, kde podrobiti se musel vedení kněžskému a navŠtěvovati náboženské
pobožnosti. Jenom pod tou podmínkou mohl od přemrštěných a od kněží navá
děných jejich rodičů dostati Mercedes za manželku, když nechá se od starého padre Duartesa ve článcích víry katolické vyučovati. Podrobil se, ovšem jen na
oko a nyní naskytovala se mu příležitost’, z nevolného toho jha se vymknouti.
Sdělil úmysl svůj otci Mercedes, že totiž znovu uváže se v otcovskou renč a tento,
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ač zprvu nerad, přece pevnému rozhodnutí jeho a prosbám dcery povolik
Jack, když byl téměř pět let ve Fronterasu ztrávil, vrátil se na zpustošenou
renč, ale tentokrát doprovázela jel místo starých rodičů, černooká, milující dívka,.
Mercedes Quesada. Musel žačíti téměř ze začátku, ale v tu dobu, kdy já za vý
pravy proti Geronymovi r. 1885 na renč San Bernardino zavítal, byla již tato zase
v rozkvětu a milé bylo odpočinutí na travnaté rovině, když po úmorných pocho
dech horami mexickými tam na delší dobu jsme se zastavili.
Padre Duartes, jenž Jacka v základech katechismu vyučoval, byl již letný
stařeček, jenž mnoho za svých let viděl a slyšel a ten kdysi za řeči pověděl žáku
svému vlastní podklad k zříceninám na jeho bývalém bydlišti se nalézajícím.
Slyšel prý to za svého příchodu před třiceti lety do tohoto místa od lidí starých a
věrohodných. Jack, jak se samo sebou rozumí, s velkým napjetím sledoval ději
ny místa, na němž rodiče jeho domácnost si zbudovali a teprvé nyní se mu vše
chny bližší okolnosti vysvětlily. Seznal, proč krajina tak nápadně úrodností od
okolních se liší, vysvětlil si, proč každý místu tomu se vyhybal a Jacku Simpsonovi mohu děkovati, že ukojena byla má zvědavost’, když spatřil jsem rozsáhlé ty
rozvaliny.—Prodám čtenáři jak jsem koupil, jen tu a tam něco k vůli vysvětlení
doložím, něco k zakulacení celku přidám.

I.

Když již potomci dobrodruhů Cortezových vyssáli bohaté kraje jižního a
středního Mexika a všecky ty náklady lodní zlata a stříbra pohlceny v nekoneč
ných válkách koruny španělské v Evropě, pomýšleno na vyhledání nových zdrojů,
příjmů. Pověsti hned od časů Montezumových v lidu o nesmírném bohatství
na drahé kovy krajů dále na sever ležících kolující, přiměli jednotlivé místokrále
mexické, že vysílali do končin těch jednu výpravu za druhou. Ty nejnesmyslnějši
věci o dálných těch krajích se na ulicích hlavního města Mexika vyprávěly, aby
jen zvědavost’ a zištnost’ lidí nepřemýšlejících rozplamenily. Ohromné poklady
Aztéků jsou prý v nedostupných údolích složeny a čekají jen naodvážlivé smčlce,.
kteří by nelekali se cesty vzdálené a zmocnivše se jich, pomohli nejen sobě k bo
hatství a slávě, ale i zkrachované pokladně madridského dvora nové důchody
zjednali.
Kněží, zvláště řeholní, podporovali výpravy takové, ač snad jim lépe než:
lajkům známo bylo, co že to za lid tam na těch severních pláních, o nichž v kro
nikách klášterů jejich tolik hrůzného zaznamenáno. Jako při všech krocích nad
vlády chtivého Říma súčastnily se výprav takových osoby duchovní jenom prý za
tím účelem, aby do ovčince Kristova přivedly v temnotách pohanství vězící divo
chy, ač asi nejhlavnějším jejich záměrem bylo, aby pod ochranou meče zasadili
znamení kříže a přivedli volné dosud divochy v otroctví jak duševní tak i tělesné.
Věru, draze si měli synové pustin těch trochu té civilizace, ač-li poněkud pohodl
nější život jejich tak jmenovati můžeme, zaplatiti! Těch mnichů, kteří skutečně
opravdovou láskou k lidstvu nadšeni, mezi ně přišli, bylo málo a potom ti zřídka
šli s průvodem vojenským, nýbrž sami beze zbraně brali se v neznámý kraj. Ti
také rudochům nejvíce prospěli a oni také ve směru vědy nejvíce kraj ten pro
zkoumali a jenom oni byli misionáři v pravém toho smyslu slova. Než vypaseným
mnichům jezuitským a dominikánským líbilo se lépe, když některý zbankrotělý
hidalgo španělský se smečkou zdivočilých ve válkách evropských žoldnéřů je
provázel a napřed udivené obyvatele pouště deštěm smrtonosných kulí pozdravil,
než by teprvé oni kříž pozdvihli a písmo svaté rozevřeli. Věděli dobře, že hrůza
od jakživa učení jejich nejlépe posloužila, po lásce obrácenců netoužili. “Oderint,
dum metuant”-—ať si nenávidí, jenž když se bojí—bylo jejich heslem. Snadno
postavili si pohodlné misie, když “věřící” pod stráží až po zuby ozbrojenou pra-
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covati na nich museli do únavy. Z lásky ku Kristu, spíše však ze strachu před
hlavněmi ručnic v slunci se blýskajícími, otesávali ohromné balvany ku stavbě
chrámu, sváželi s hor kmeny, dělali v úpalném slunci cihly, kopali základy. Z lá
sky ku Kristu přiváděli ty nejšvarnější dcerky své, aby sloužily hospodinu ve Stán
ku jemu ke cti jejich rukou utvořeném tím, že převzaly na se vedení domácnosti
ctihodných otců misionářských. Vlci ti v rouše ovčím ovšem neopomenuli při
každé příležitosti oblouzeným svým poddaným připomínati, že oni vlastně jsou
jim povinni vděčností za to, že naučili je vzdělávati půdu, zacházeti nástroji růz
nými, vyráběti rozličné věci k jejich pohodlí. Prostý ten Jid neviděl, že vše to
učinili černě odění mniši jenom z ohledu na vlastní svůj prospěch, aby pohodlně
žiti mohli v poušti a bez starostí o výživu a beze vší práce na úpalném slunci hověti v chladných zdech misií, kde neviděni oddati se mohli bez bázně těm málo
duchovním zábavám, jimiž mnohé misie tak prosluly. A to vše pro větší čest a
slávu boží. Před těmi, již nechtěli viděti všechno to dobré, jež jim hlásané evan
gelium přinášelo, měly je chrániti aspoň zpočátku četné posádky vojenské. Po
zději již vycvičili si poddané své v podrobenosti dostatečně, že bez obavy svěřiti
jim mohli životy své. Nemějme za zlé divochům, že praskla jim někdy příliš nap
jatá struna trpělivosti a oni s mečem a pochodní v ruce obrátili se proti svým
“dobrodějům” a se zemí srovnali stavby, v nichž každý kámen skropen potem je
jich krajanů a utratili životy těch, již sice přišli mezi ně s poselstvím míru, naseli
ale spíše mezi rodiny nesvár. Popudili dceru proti otci, syna proti matce, odloudili junu milenku, a to vše ve jménu toho, jehož každé slovo znělo lidumilností
nejčistší, jehož každý čin symbolem byl lásky všeobsáhlé.
Za vlády španělské, jejíž žezlo v předešlém století sáhalo až ku romantickým
břehům řeky Columbie na půlnoci v nynějším státu Oregonu a Washingtonu a
neurčitě táhlo se po východních svazích Skalných Hor k jihu, rostly tyto misie
jako houby po dešti. Zvláště luzné kraje jižní Kalifornie to byly, které vždy do
budoucnosti prozírající otcové jezuitští vybrali si za cíl cesty své. Janičáři tito
církve katolické dobře postřehli ty přednosti, které krajiny ty, čekajícím jenom na
práci lidskou spojenou s důmyslem, poskytovaly a také skutečně ku konci století
minulého téměř na dohled vypínaly se vížky kostelů jejich a za nedělního jitra
splynuly v lehkém vzduchu zvuky zvonků misijních v jediný mocný chorál a na
perutích vánku mořského nesly se k zasněženým vrcholkům Sierry. Tam v těch
tajemných údolích dozněly, jakoby povědíti chtěly svobodnému dosud synu
hor, aby i on sestoupil s nehostinných výšin svých svých a zaměřil kroky své do
rovin, odkud z daleka již jevila se očím jeho zelen nepřehledných lánů obilí, po
bíhala četná stáda dobytka, zalétala k nosu jeho vůně vinic, sadů oranžových a ci
trónových. Snad mu řekli umlkající ti zvukové zvonků, aby i on s ostatními soukmenovci pospíšil po pěkně urovnaných cestách do chrámů a podíval se na tu
nádheru, jakou bílí otcové lidu na oči staví a účastnil se všech těch dobrodiní,
jaké starostlivá máti, církev, svým dítkám, věřícím, skrze kněžské sluhy své po
skytuje. Ale možná též, že žalně jakoby umíráčkem, doznívající ohlasy zvonu ne
sly obyvatelům hor výstrahu, aby nedali zaslepiti se pozlátkem povrchním, nene
chali se omámiti vůní kadidla a hlučnou hudbou kostelní, ale raději spokojili se
kořenou vůní borovic horských a hučením bouře v skalních rozsedlinách. Vůně
kadidla a svůdná hudba kostelní opojují prý smysly, že nerozeznají pravé od klam
ného, béřou prý člověku samostatnosť, že hračkou se stává těm, kteří mu toto
osidlo nastrojili. Možná dosť, že kovová srdce zvonků skutečně měla více soucitu
nežli ti, jimž sloužila a zželelo se jim oblouzených synů pouště, již dali se svésti
vychytralým slovům povahy lidské až do těch posledních odstínů znalých mnichů
římských a za matnou naději na radosti posmrtné obětovali svoji svobodu vezdejší.
Misiím kalifornským dařilo se znamenitě a několikrát do roka objevily se na ulicích
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hlavního města Mexika karavany z dalekých krajů severozápadních přicházející,
se soumary zlatým práškem a stříbrnou rudou obtěžkanými. Byly to dary ctihod
ných otců určené pro vládu světskou i pro duchovní. U prvních měly dary tyto
ukázat, co zmůže u divochů úlisné slovo kněze, může-li se opírat o pomoc svět
sko#, bratry jejich v Kristu měly pak dary tyto pobídnout, aby i oni vyšli z tma
vých chodeb klášterních a přišli k nim na daleký sever, tam že vinice páně hojná,
ale dělníků málo. Že by život jejich v poušti byl beze všech radostí, tak ozna
movali v listu dlouhém, o to že nemusí se starati. Jen ať prý prohlédnou si těch
několik dívek, které oni s výpravou k nim poslali, a takových, že ještě hojně na
rozsáhlých planinách severních na obrácení od sluhů Páně čeká.
O, ty prohnanosti mnišská! Ty nejspanilejší květy pouště, dívky právě v pan
ny rozvité, poslali do dalekých krajů jižních, aby na vlastní oči poznaly ten svět,
o němž jim za tichých nocí měsíčních v misiích na verandách vonnými květy za
stíněných při zvucích mandolín a kytar tolik toho napovídali.
Karavana rozložila se na velikém náměstí. Dívky malebně v kroj rodných
pouští oděny, aby tím snáze svěží jejich postavy vystoupily na jevo, udiveně hledí

Karavana dojela do hlavního města.

na nezvyklý ten život kolem nich, bázlivě tulí se ke koníkům svým, trhnou sebou
při každém hlučnějším projevu rozradostněné luzy městské, je jim najednou před
tolika pohledy nevolno a nebýti přísného vůdce karavany, jemuž byly svěřeny,
s radostí vyšvihly by se na rýchlonohé koníky své a zaměřily k horám modravým,
kde vlasť jejich, kde vzduch k dýchání lehčí. Ale jediný pohled do zažloutlé tváře
obstárlého již řeholníka průvodčího, jehož oči jako dva řeřavé uhlíky z pod čer
ného širáku na ně zasvítily, okamžitě všechnu chuť k útěku jim zažene a ony stojí
tu dále na pospas záletným zrakům bohatých kavalírů španělských, za terč suro
vých vtipů darmošlapů městských. Někdy přiblíží se ošumělý mnich, štípne ně
kterou z nich do svěží tváře, usměje se potutelně, pohladí žlutavou rukou černý
jejich lesklý vlas, pošeptá něco svému druhovi a oba často se ohlížejíce zase ode
jdou. Tu zas zastaví se černooká, bledolící mladá Spanělka, žárlivým pohledem
změří ztepilé postavy a nelíčené krásné tváře svých nevzdělaných družek, stáhne
rty své k pohrdlivému úsměvu a spěchá, provázena služkou, do katedrály, kde před
sochou panny quadeloupské modlí se, aby uchránila milence jejího ria výpravě se
verní před šípy takových očí zavlhlých a svůdných.
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Dívky nevrátí se již v rodné kraje své, ale dokončí v tmavých kobkách klá
šterních s touhou po domově trudný život svůj, který jim od svůdců duchovních
tak rozkošně byl malován. Co na tom církvi sejde, že obětovala molochu své
panství chtivosti několik obětí, jenž když hlavního při tom dosáhne. A to se jí
podařilo, neboť za krátko již několik výprav vyjíždí branami hlavního města do
modravé dálky severní, zvony za nimi znějí, přátelé a známí je vyprovázejí a prosí,
aby jen nezapomínali na ně, až loviti se budou v hromadách zlatého písku a po
slali jim něco z něho na ukázku. Představení pak klášterů, jichž údové na hledaní
vinice páně vyjíždějí, kladou těmto na srdce, by hlavně mládež pohanskou k pra
vé víře hleděli přivésti a ty nejjemnější poupata aby neopomenuli posiati k nim,
kde pod jejich otcovskou péčí vykvetly by v bohu milé nevěsty Kristovy.
II.
Jedna z těchto výprav skládala se ze šesti mnichů řádu dominikánského, již
podřízeni byli ve všem padre Laurenziovi, obstárlému již mnichu tváří zašloutlých, očí však dosud mladickou ohnivostí zářících. Postava jeho hřmotná, nebýti
kněžského habitu, nikdy by neprozrazovala mnicha, když na bujném koni, ulicemi
k bráně severní se ubíraje, pozdravujícímu jej množství dvorně se ukláněl, tu zase
jednomu ruku stisknul, tamto k zahalené seňoře s koně se nakloniv, něco jí zaše
ptal. Vyhlížel spíše jako šlechtic ve válkách otužený, jenž nyní s hrstkou svých
manů vyjíždí do pole nových získat si vavřínů válečných. Opat kláštera jeho, pod
nícen úspěchy řádu jezuitského v zakládání misií, umínil si, že i on řádu svému
musí obnoviti rychle vadnoucí slávu, kterou se byl tento v stoletích minulých vy
znamenával. A nikdo k tomu nezdál se mu býti spůsobilejší než padre Laurenzio. Zavolav jej jednoho dne k sobě do klášterního archivu, vyložil před ním
celý svůj plán. Na stole před sebou měl rozloženy neurčité mapy, stářím zažlou
tlé, jež mniši řádu jeho, výprav dobrodruhů Cortezových do severních krajin se
súčastnivší, naznamenali. Kromě toho vytáhnul ze zaprášené police staré kroniky
klášterní a předčítal Laurenziovi úryvky z míst, jež se zdály poslání jeho se
týkati.
Opat totiž nahlédnul, že by se nové výpravě v Kalifornii misiemi již poseté
dobře nedařilo, neboť jezuiti již divoké ovečky tamní úplně měli ve své moci.
Proto chtěl, aby řád jeho nový, úplně ještě neznámý okrsek, k působení svému si
vyhlídnul. K tomu účeli po mnoho dní nad zaprášenými folianty vyseděl, pročí
tal pozorně všechny ty hrůzné zprávy mnichů dávno již zpráchnivělých o neho
stinných těch krajích a ještě hroznějších jeho obyvatelích. Líčeno v popisech
těch i značné bohatství hor tamnějších na zlato a stříbro, podotknuto však, že na
stálé postavení misií těžko asi bude lze i v dálné budoucnosti pomysliti. Na to
prohlédnul výsledky všech dosávadních výprav v kraje ty a vzdychnul, když četl
jména oněch bratrů, kteří v hlásání evangelia na severních pouštích přišli o životy
své. To však nikdy mu nenapadlo, když se zrakem zaníceným četl o obětavosti
předchůdců svých, že tito z větší části sami vinni byli záhuby své, neboť jak po
křesťansku oni k obyvatelům se blížili, mohla by dodnes vyprávěti tmavá údolí
Sierry Madre, písečné pláně severního Mexika a Jihozápadu Soustátí. Než toho
fanatický opat neviděl: on měl jen na očích podrobení surových Apachů, bohaté
doly starých Aztéků, slávu a bohatství svého řádu, dobré jméno v Madridě u krá
le a v Římě u papeže. A k dosažení všeho toho měl učiniti Laurenzio počátek.
Padre s pozorností naslouchal vykládání opatovu o krajích mu dosud nezná
mých a nejednou zajiskřilo se mu oko, když slyšel, jaké boje mu bude podstoupiti
s divochy zarputilými, ale zároveň jak zastkví se jméno jeho v letopisech řádu,
když podaří se mu, oč tolik předchůdců tak marně se pokoušelo. Když pak opat
učinil narážku, že zdobiti by mohla hlavu jeho mitra biskupská, že berlou vrchní
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ho pastýře vládnouti by mohl nad rozsáhlými těmi kraji, tu již nemohl se zdržeti,
ale na kolenou prošiti se jal, aby opat jen co nejdříve jej vypravil. Tento jen na
oko se zdráhal: “Jdi, synu můj,” pravil, “a modli se v komůrce své před obra
zem Dominika, aby vyprosil ti s hůry milosť, bys trpělivě snesl všechny útrapy,
jež se ti v cestu namanou a šťastně dosáhl cíle, jenž by nejen řádu našemu ke cti
sloužil, ale i vrchnosti naší světské a církvi katolické byl k prospěchu!” Padre
zkroušeně políbil kostnatou pravici opatovu a odešel. Urada jeho se zakladatelem
řádu, fanatickým Dominikem, netrvala dlouho, neboť již druhého dne předstoupil
před opata a hlasem pevným řekl: “Reverendissime, dle rady tvé na kolenou jsem
probděl v modlitbách celou noc před obrazem světcovým a tu zdálo se mi, že se
zasmušilá jeho tvář s obrazu na mne usmála a jakýsi tajemný šelest šeptal mi,
abych jen bez meškání vydal se na cestu. K ránu zdřímnul jsem a tu viděl jsem
ve snu na malém pahorku kostelík, kolem něho chaty, před nimiž hrály si děti
tváří rudě zbarvených, v dáli pak viděl jsem muže a ženy právě takové, jaké ne
dávno ze severu k nám přišli v poli pracovat. Než obraz ten se mi najednou za
halil, zjevily se postavy na malích konících ujíždějící, zmocnila se mne hrůza,
chtěl jsem vzkříknouti, když v tom zvonek klášterní zazněl a já se probudil!”
Opat pozorně mu naslouchal a když dokončil, úsměv zahrál mu kolem bezbar
vých rtů.
“Synu můj,” pravil, “sen tvůj dobře se dá vyložiti a neznamená nic jiného,
než že poslání tvé setká se s úspěchem. Nepřítel ďábel, ovšem bude se snažit
vyrvati ovoce tvé přičinlivosti z rukou, ale zmizí před vytrvalostí tvou jako sen
tvůj zaplašen byl zvukem zvonku ranního!” Podobně asi vykládal si Laurenzio
sen svůj, ač zakončení jeho náhlé nechtělo se mu líbiti, než v pokoře své poddal
se svému představenému a vrozená mu ohnivosť předků katalonských a fanati
smus náboženský, již od mládí v něm pěstovaný, brzy přemohl všechnu neodhodlanosť a on beze všeho svolil, co opat k výpravě zařídil.
Pět z nejmladších a nejsilnějších členů řádu mělo jej doprovoditi, kromě toho
asi deset bratrů laiků, zkušených řemeslníků a od vojenského velitele města dáno
mu k ochraně tucet dobře ozbrojených žoldnéřů. To zdálo se opatu i Laurenziovi
postačitelným a on jednoho jitra po slavných službách božích, když napřed celé
výpravě jeho požehnáno, provázen nesčístnými zástupy lidu branou severní odjel.
V duchu myslel si, jak asi budou jej vítati, až on po nějakém časp, obtížen bohat
stvím zlata a stříbra, vraceti se bude za hlaholu zvonu a s hrdostí předstoupí před
představeného svého a řekne: “Pile nejdůstojnější, viz, jak jsem ospravedlnil dů
věru tvou ve mně! Pohleď na lidi tyto, při příchodu našem byli divochy surový
mi a nyní v pokoře klopí zraky své a to všechno způsobil skrze nás duch svátého
Dominika!” Než nenadál se bohatstvím a slávou zaslepený mnich, že naposledy
slyší klapot koně svého na dláždění hlavního města, nenadáli se i soudruzi jeho,
že neovane je nikdy více tajemný šum temných jejich kobek klášterních. Zbroj
noši před branou s milenkami, rodiči a pokrevenci se loučící nepomyslili, že po
sledně zří v ty milující oči žen, tisknou osmahlé pravice mužů, slyší žalný
jejich stesk, vidí z dálky poslední jejich pozdrav. “Omne ad majorem dei gloriam!”
•(Vše k větší slávě boží) zvolal Laurenzio k svému průvodu a ten brzy na zapra
žené cestě zrakům za ním pohlížejícím se ztratil.
Dlouhá, velmi dlouhá to byla cesta, po níž Laurenzio průvod svůj vedl. Maje
při sobě nákres map starých držel se vůdce brzy k západu, hned ale zase po mno
ho dní k severu postupoval. Dny, týdny ubíhaly, ano již druhý měsíc začínal a
•oni dosud v labyrintu neschůdných hor. Sotva že z jedněch vyvázli, dostali se
na nepřehlednou alkalickou pláň, aby po pochodu přes ní po dny trvajícím vrazili
•do hor ještě strmějších. Průvodčí Laurenziových zmocnila se nespokojenost’, jež
později přešla již v otevřené reptání a hrození vzpourou. K tomu přistupovaly
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i časté nepřátelské projevy obyvatelů údolí horských, jež čím dále k severu, tím
častěji se opakovaly. Než nadšený vůdce mysli neztrácel. Každý večer při zá
padu slunce do mapy nahlížel a vykládal, že co nevidět musí dostati se na cestu
horami ve skalách vytesanou, odkud již není prý k cíli jejich poslání daleko. Byl
pouze jeden z celého průvodu, mladý řeholník, padre Alfonzo, jenž s náhledy jeho
ve všem se srovnával a ostatním domlouval, aby vůdci povinnosti jeho tak již do
sti obtížné, hrozbami a reptáním ještě neztěžovali. A Laurenzio hned od začátku
výpravy zamiloval si mladého mnicha a postupem další jízdy stali se upřímnými
přátely.
Padre Alfonzo byl muž asi třicetiletý, postavy štíhlé, očí jiskrných. Tvář jeho
neměla ještě na sobě ten šedý nádech, který delší pobyt v klášterních zdech pů
sobí, ale zdálo se, jako by v mladém mnichu byl přestrojen důstojník, který právě
z válek zahraničných se vrátil. Tak byla tvář jeho osmahlá, tak lepě seděl v se
dle, tak chladnokrevně choval se při přepadech od divochů. A skutečně sdělil
Laurenziovi důvěrně, když spolu u ohně na večer o nejbližším směru cesty se ra
dili, že sloužil před osmi lety ještě ve válkách proti Napoleonovi a u dvora španěl
ského skvělá naň čekala budoucnost’, kdyby se byl nezahleděl do žárných oček
mladé ženušky hrdého granda. Od tohoto surově uražen, vyzval jej na souboj a
smrtelně jej poranil. Kariéra jeho světská byla zničena, neboť grand mocné měl
u dvora přízníce. Shodil tedy se sebe oděv důstojníka jízdy a vstoupiv do řehole,
odebral se do Říma na studie. Touhou po dobrodružství puzen vyžádal si býti
poslán do Mexika, v čemž mu vyhověno.
“A nyní, Laurenzio,” doložil, “věz cítím se tím nejšťastnějším člověkem pod
sluncem. Jest mi právě tak, jakobych v čele své škadrony stíhal francouzské ve
třelce průsmyky pyrenejskými. A dobře jsi udělal, že’s mne si vyvolil, neboť
cítím to v sobě, že ti budu moci být prospěšným.”
Laurenzio pouze stisknul mu ruku.
Konečně jednoho dne umělá silnice starodávná v dálce spatřena, jak po úbo
čích příkrých strání se vine a karavany naší zmocnil se lepší duch. A skutečně
po několikadenním pochodu cestou tou, již před tisíciletím pilné ruce Aztéků do
skal vtesaly, dostali se k odnožům hor, s nichž nepřehledná rovina, tu a tam ma
lým pohořím přervaná, se zrakům jejich naskytla. A opět po dlouhém pochodu
přibyli na těle i na duchu zmořeni k malému jezírku, nedaleko něhož skrovný
pahorek okolní krajině vévodil. Rozložili se tu na noc, vykoupali v chladné vodě
a uložili k spánku. A nástojte! Laurenzio tu noc měl tentýž sen jako tenkrát,
kdy v klášteře domácím po celonoční modlitbě v celi své usnul.
Nádherně vycházelo slunce druhého dne, a zlatým leskem svým rozlilo se po
jednotvárné krajině, jakoby spáčům tam na břehu jezírka chtělo tuto v tom nejpří
znivějším světle ukázati. Laurenzio se probudil. Živý sen tane mu dosud na
mysli, protírá si oči a mimoděk pohlédne k pahorku, na němž obrovské keře kak
tusu v ranním vánku lehce sebou zmítají. “Ano, pravil sám k sobě, “to jest ten
pahorek, o němž jsem před nastoupením cesty snil, právě tak leskla se v záři slu
neční rovinka, na níž jsem dělníky cizích tváří viděl a úplně této se podobala.
Vidím v tom prst prozřetelnosti božské, že právě dnes sen ten se mi opakoval.
Zde bude počátek mého působení!” Takto k sobě promlouvaje, pátravým zrakem
kolem sebe se rozhlížel. Nedaleko od něho pásli se koně jejich výpravy a zdálo
se, že mají na spěch, aby ještě co nejvíce chutné travičky si naškubali, než zase
těžké náklady na odřených jejich hřbetech se octnou. V dáli několika mil táhlo
se fantasticky utvořené pohoří. Kolem však daleko široko ani stopy po nějakém
obydlí lidském.
Průvodčí jeho jeden po druhém teplým slunkem probuzeni ztuhlé údy prota
hovali a vstávali.
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Alfonzo přistoupil k zamyšlenému vůdci a ruku na rameno mu vloživ, vlídně
k němu zašeptal: “Laurenzio, odpusť, že vytrhuji tě snad z ranní pobožnosti.
Ale rád bych ti nějaký návrh učinil.” Oslovený překvapeně vzhlédnul a když za
nícené zraky mladého mnicha spatřil, usmál se a řekl: “Vím, co mi říci chceš.
Myslíš, že toto místo hodilo by se znamenitě pro naši misii. Viď, že se nemýlím!”
“Máš pravdu, bratře!” povzdychnul řeholník. “Lepšího místa nenajdeš hned tak
brzy a potom pohleď jen, jak šaty nám scházejí, soumary naše jsou udřeny a i můj
“Gaston,” jejž daroval mi zbožný haziendero Iglesias, věsí již hlavu, ač vytrvalej
šího a rychlejšího zvířete daleko bys musel pohledat. Co říkáš, rozbijme Stánek
svůj zde a spolehněme se, že nás i na dále mocná pravice božská bude nás chrániti!” Laurenziovi značně se ulehčilo, když praktického svého přítele takto mluviti slyšel a teprvé nyní jal se mu dvojí svůj sen vypravovat!.
“Jest to skutečně zvláštní!” poznamenal Alfonzo s úsměvem, když přítel jeho
skončil, ale kdyby i toho snu nebylo, jest blízkost tohoto jezírka sama o sobě již
pobídkou, abychom zde zůstali.”
Bylo ujednáno. Soudruzi a zbrojnoši s radostí zprávu tu přijali. Rozbaleny
balíky se stany a ty prozatím na břehu jezera postaveny. V jednom z nich zřízen
prozatímní oltář a tam Laurenzio první mši četl a o požehnání s hůry prosil.
Byla ten den památka sv. Bernardína a tudíž i místo po světci tom dostalo jméno.
Laurenzio po obřadech promluvil ještě k shromážděným, napomínal je k svornosti
a poslušnosti, připomenul jim, co slíbili příbuzným v domově. Soudruzi neviděli
jej nikdy tak rozníceného, skoro zhrozili se těch planoucích jeho zraků, těch váš
nivých pohybů jeho rukou, když na břehu jezera stoje, vykládal jim, kde že míní
začít se stavbou kostela, kam umístí byty řeholníků a řemeslníků, kde zřídí pří
střeší pro zbrojnoše a podobně. Hned přikročeno k rozdělení prací a ještě tentýž
den zazvonila v rukou Laurenziových o kamenitou půdu pahrbku motyka a zá
klady k chatám pro účastníky výpravy začaly se kopati.

III.

Domky rostly jako z vody. Z cihel, z bláta a písku zhotovených a na slunci
osušených zdi rychle vyháněly do výše. Hůře bylo o střechu, neboť stromoví da
leko na vrcholkách pohoří a dříví vhodného tudíž nedostatek, než spletené dohro
mady větve meskytu, pokryté listy kaktusovými pro začátek postačily, takže než
začaly letní lijáky byla již chata pro řeholníky hotova.
Po celý čas stavby nebyli nikým obtěžováni a také si toho ani nepřáli, neboť
především museli k tomu hleděti, aby v novém sídle svém se zařídili a na všechny
možné případy připravili. Po poradě všeobecné uznal Laurenzio, že počkají se
stavbou kostelíka až do jara, do té doby, že shlédnou své okolí, uvidí, jaké mají
sousedy a co by se pro začátek dalo dělati.
Nadešla zima, ač-li můžeme nazvati zimou slunečné jasné dny, kdy příjemně
teplé paprsky dopadají na věčně zelené rostlinstvo polotropické a větřík ten nejla
hodnější vane od vzdálených bělavých hor severních, a z šumotu jeho jakoby vy
znívala radosť, že utekl z těch krajů, kde všecinko pod sněhem a ledem.
V San Barnardinu prvně slaví vánoce, ale nebylo u nich mnoho známek té ra
dosti, jakou doba ta se vyznamenává. Kde pak byla ta sláva, jaká v tu “dobrou noc”
(buena noche) v hlavním městě panovala. Tam po celou noc město osvětlené, za
znění zvonů lid hrne se do osvětlených chrámů, střelba a výskot ozývá se daleko
do okolí, že poddaní Montezumovi v skalních hrobkách lebky své pozdvihují, do
mnívajíce se, že nový Kortez nějaký přišel, aby je i z tohoto posledního útulku
vypudil. A což potom to veselí druhého dne, ty slavné služby boží, to zlato a dra
hé kamení na ornátech kněží, hedvábí na lepotvárných dcerách městských a odpůl-
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dne ta “nejušlechtilejší” ze všech zábav, festa de toros—zápas býčí, jíž jediné
- pravý syn slunného Španělska dovede oceniti. Což divu, že každý hleděl před
sebe zamyšleně, druh druhu se vyhýbal a v myšlénkách do dálné domoviny zalétal. Jediný padre Alfonzo nezdál se ze své obvyklé nálady vybočovati a hned
jakmile nešpory společné byly odbyty, jako obyčejně vybral se na rovinku, zahví
zdal a černý jako noc Gasron k němu přiklusal. Osedlal jej a již s větrem o závod
do okolí si vyjel. Jízda koňmo bylo to jediné, co jej na vojenský život pamatovalo
a seděl-li na hřbetu divého koně a jako zběsilý, krkolomných skoků přes rokliny
při tom se odvažuje, po nerovné cestě se hnal, tu nikdo by byl neřekl, že muž ten
teprvé před chvilčinkou před chudým oltářem klečel, oči zbožně k obrazu světce
řádového upíral a v pokoře v prsa se bil. V takových okamžicích maně vkradla
se do srdce jeho hříšná myšlénka, jak přece jen rozdílný to byl život, kdy takto
po břehu Manzanaresu v dálném Španělsku s milovanou ženou v plavném skoku
se proháněl a slova lásky k ní šeptal. Nemohl ubrániti se, aby nepřirovnal v du
chu svém onen život poetický krásný s životem nynějším, pustým, drsným, láskou
neozářeným. Prudkou jízdou rozbouřila se v něm krev a on klnul okamžiku tomu,
kdy prvně zaklepal na fortnu klášterní a oblekl roucho řeholní.
Než jakmile octnul se zpět u misijního vrchu a s koně seskočil, byl zase tím
dřívějším zbožným padrem, jehož první a poslední myšlénkou byl prospěch řádu
a rozšíření jeho církve. Ohnivé oči zatáhly se jakoby rouškou mlhy, hrdá postava
se zas poníženě nahrbila a rty stáhly se k úsměvu sebezapření. Tu odebral se
hned do komůrky své a s pilností dvojnásobnou jal se prohlížeti staré kroniky
o kraji tomto, jež Laurenzio s sebou vzal. Byla pak mezi nimi malá knížečka,
stářím sežloutlá, v níž stručně naznačena řeč divokého národa Apachů a základy
náboženství katolického do ní přeloženy. Knížečka ta byla hlavním předmětem
píle Alfonzovy, neboť dobře věděl, jak prospěje mu se začátku aspoň částečná
znalosť řeči lidu, s nímž bude mu co nejdříve jednati. Laurenzio mile byl překva
pen, když jej přítel jeho řečí neznámou žertem oslovil.
Toho dne vánočního padre vyjel si směrem, kudy před tím málo kdy se bral
a v myšlénkách zabrán, nezpozoroval ani, že octnul se v místech neznámých,
když tu najednou koník jeho zařehtal a zastavil se. Padre popatřil a uzřel v úžlabině, kterou jel, několik kusů hovězího dobytka, jenž před ním na zběsilý útěk
se dal. Překvapen a zvědav, hnal se týmž směrem a asi po půl hodinové jízdě
přijel k malé chatě, z níž právě muž z polovice nahý vycházel. Kolem chaty pá
slo se několik vychrtlých koníků a malé stádo koz, jež s pronikavým mekotem na
všechny strany prchaly. Muž zůstal přimražen státi, a rovněž padre octnul se
v rozpacích. Konečně dodal si kuráže a nemysle jinak, než že má jednoho repiesentata divokého národu apačského před sebou, oslovil tohoto nářečím, jemuž se
ze starožitné knížky poněkud přiučil. A nástojte! Muž ten mu porozuměl a vlídně
kyne mu, aby sestoupil a do chatrče jeho vešel. Od něho dověděl se Alfonzo, že
on sice není Apachem. nýbrž členem kmene Papagň, ale řeči prvnějších rozumí,
protože asi půl dne cesty dále jest celá jejich vesnice a on s nimi často se schází.
Polonahý muž vyprávěl mu, že krajina dále na sever je obydlena hustěji, ale ne
radno tam bydleti, ježto národové tamnější stále mezi sebou válčí. Jeho vlastní
kmen, že mnoho od nich trpěti musí a on proto se odstěhoval.
Alfonzovi zaplály oči, když muž ten s mnohými posunky mu líčil divoké z vy~
ky Apachů, povídal o městě velkém pět dní cesty na sever, v němž prý za mladých
dnů otce jeho lidé rovněž bílých tváří a černých jemných vlasů žili, ale vymřeli,
když prý žádného přírůstku od jihu nedostávali. Mnich hned věděl, že syn pou
ště mluví o staré o^adě španělské, již on ale dle mapy mnohem dále hledal, v ny
nějším Tncsonu. Tak se zabrali různí tito lidé do svého vypravování, že ani ne
všimli si, jak vánoční slunko posledně líbá bělostné témě Sierry a “Gaston” před
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chatou netrpělivě hrabe do tvrdé půdy a časem táhle zařičí, jakoby pánu svému
říci chtěl, co že řekne představený jeho v misii, že tak dlouho nepřijíždí, a večer
ní pobožnosť zanedbává. Ale Alfonzo, když octnul se na hřbetě jeho zajisté na
různé ty antifony a responsorie si nemyslel, ježto proti zvyku svému dnes spíše
uzdu přitahoval, než aby byl dovolil svižným nožkám Gastonovým zkrátiti vzdá
lenost do missie, aby v letu nechal větříkem vánočním provanovati si dlouhou,
vlnitou hřívu.
Padre Laurenzio zamyšleně procházel se u břehu jezírka a roucho jeho ře
holní chmurně se ve vlnách toho odráželo. Časem se zastavil, napnul sluch, pak
zavrtěl prošedivělou již hlavou a chtěl již do bráay misijní vkročiti, když v tom
vycvičené ucho jeho zaslechlo zazvonění podkovy a v malé chvíli objevil se oče
kávaný mladý mnich z opáčné strany vrchu. “Odpusť, podřízenému svému, nej
důstojnější otče a bratře v Kristu, toto opoždění se,’’ řekl mladý mnich, když na
znamení pokory planoucí rty své na ledově studenou ruku opatovu přitisknul.
“No, bohu díky, že St. Domingo a Santa Madonna nám tě neporušeného vrátili,”
odvětil Laurenzio, ale sotva že do planoucích očí jeho se zadíval, doložil: “Máš ně
co na srdci, synu, je li pravda?”‘ ‘Ano, něco důležitého, jsem se dnes dověděl, co
řádu našemu přinese slávu, nám jinší živobytí, svaté církvi pak kromě toho do je
jího ovčince nových oveček!” Tak mluvil mladý kněz, co zatím koně upoceného
odstrojoval. Sotva že do společného večeřadla vstoupil byl hned obklopen celou
malou osadou a tu mu-el povídat, čeho všeho se dověděl. Tváře mnichů zářily,
když slyšeli o horách plných zlata a stříbra, zbrojnoši úzkosti při líčení divokých
mravů a ukrutnosti obyvatelů pouště bledli, ale všechny bez výminky blažila vzpo
mínka, že zase jednou uslyší lahodný hlas dívčí, třebas ženy ty byly Amazonky.
Hoj, jak to bude v té poušti veselo, až se to bude všude ryčným smíchem ozývat,
zlatý kříž k modrému nebi na temenu vrchu se vypínat, zvony zvát do chrámu sta
a sta obrácenců. Tak hovořili mezi sebou vyslanci Ríma, co zatím venku kolem
žlutavých zdí misie větřík vánoční naposled zpěv toho dne žalně zakvílel: “Na
zemi pokoj lidem dobré Uile!”
*
*
*
Pěkně se to spalo na dnešek v San Bernardino. Laurenzio nesl v duchu již
berlu biskupskou, Alfonzo těšil se na dlouhé jízdy, ostatní na veselejší živobytí,
žoldnéři pak. že brzy se budou moci vrátiti mezi své. vždyť vázala každého z nich
k domovu nějaká páska. Všem se zdálo, že právě dnes musela nebesa vyslyšeli
prosbu jejich milých za brzký návrat.
Ráno Alfonzo po dlouhé rozmluvě s ostatními, uvolil se, že v průvodu dvou
bratrů a několika zbrojnošů podívá se do nejbližší osady apačské. Po slavných
službách božích v malém stanu odbytých vyšla ze San Bernardína mezi pohany
první misie; na cestě zastavila se u známého již Alfonzovi Papaga a za vůdcovství
tohoto dostala se druhý den k cíli své cesty. Překvapení bylo obapolné. Divoši
z prvu zůstali oněměním státi, neboť nikdy neviděli lidí tak podivně oblečených,
koní tak nádherně ustrojených, pak ale zmocnila se jich vrozená divokosť a oni,
zamávavše sekerkami a luky ve vzduchu se strašným výkřikem vrhli se na přícho
zí. Však naši známí byli již na to připraveni. Jako na povel hromadný výstřel
do vzduchu rozlehnul se okolím. Divoši klesli jakoby střeleni k zemi, pak ale se
vzchopili a jako šílení hnali se ku poplašeným svým koníkům, jež nedaleko odtud
byli u ohrady přivázáni. Rozvázati je, vyšvihnouti se na ně, bylo dílem oka
mžiku a v nejbližší minutě nezbylo po nich než mrak z písku. Utíkali prérií
k horám.
v
Španělové nemohli zdržeti se úsměvu, když viděli, jaký účinek palná zbraň
na divoké ty syny pustin měla. Však nebohé ženy a dítky apačské. Ty s křikem
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jako poplašené stádo pobíhaly po vesnici. Scény se tu odehrávající musely by
bývaly pohnouti srdcem toho nejotrlejšího vojáka, neřku li mnicha a přece tito
s patrnou radostí pásli se na úzkosti ubožáků. Tam vede fanatismus náboženský,
ctižádostivosť a touha po bohatství. Co ublížil tamten věkem se třesoucí stařec,
k němuž ženy a dítky ve strachu se tlačí, králi španělskému nebo papeži v Římě?
V odpověď na to přichází,..že slova božího, slova lásky se mu za ten strach dosta
ne. Vy hrobové obílení! Žili otcové jeho v pokoji bez vašeho učení lásky, umřel
by i on blaženě, ve víře své.
Malá výprava jala se nyní raditi, co dělati a tu opět průvodčí Papago uměl
poraditi nejlépe. Měli se napřed upokojiti pozůstalí, což nebylo velmi snadnou
prací. Zvláště ženy bály se bílých tváří a nebýti Papaga, a též té okolnosti, že

Padre Alfonzo ponejprv mluví k divochům.

padre Alfonzo znal částečně jejich řeč a uměl se výborně přetvářeti, přiblížili se
konečně poplašení obyvatelé, ano, dali se i pohnouti, že příchozí misionáře pokr
my nasytili. Uprchlí bojovníci, když konečně v šíleném běhu se zastavili a od
leknutí vzpámatovali, vyslali jednoho ze svých zpět, aby se poohlédl, jak to ve
vesnici vypadá. Ten navrátil se se zprávou, že cizinci dosud neodjeli, ale mezi
obyvatelstvem vesnice si odpočívají. Nabyli tedy smělosti a jeden po druhém jali
se vraceti. Zkrátka toho večera, když měsíc vyšel nad krajinou, svítil na obrázek,
který byl hoden štětce malířova. Kolem velkého ohně uprostřed vsi seděli muži
* apačtí, k nimž Alfonzo horlivě promlouval, ostatní pak průvodčí jeho tlačili se
mezi slabším pohlavím a posunky bavili se s divokými dcerami pouště.
Výsledek rozmluvy byl, že náčelník měl s několika bojovníky misijní otce druhý
den do missie vyprovoditi a na své oči se přesvědčiti, že není se jim od bílých tváří
čeho obávati. Stalo se a šest divochů v plném úboru válečném, všichni na hube
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ných sice, ale bystrých konících přijelo s padrem Alfonzem do San Bernardino,
kde byli předmětem zvědavosti i bázně. Zůstali několik dní, dobře hoštěni jsouce
a na odchodu slíbili, že pošlou jiné v počtu hojnějším.

IV.

Na zejtra po odjezdu Indiánů svolal Laurenzio podřízené své na břeh jezírka
a zde razeno, jak by se s obrácením divochů co nejvýhodněji započíti mělo. Bylo
ujednáno, že padre Alfonzo, ježto částečně řeč jejich znal, převezme na se vyučo
vání jich v náboženství, kdežto ostatní bratří pod vedením zkušených řemeslníků
měli je naučiti všelikým pracem jakož i pokusit te s nimi o zvelebení okolní kra
jiny. Zbrojnoši pak dobrý měli dávat pozor, aby neosvědčila se na nich zrádnost’
apačská, o níž onen Papago tolik toho Alfonzovi napovídal. Uplynulo však čtr
nácte dní, ale kdo nepřicházel, byli očekávaní hosté z apačské vesnice. Padre
Alfonzo den co den vyjížděl ve směru jejich vsi, zdali se s nimi nesetká, mniši
ostatní a zbrojnoši nadarmo vycházeli na blízké návrší, zda-li již nepřijíždějí—
věak ni toho nejmenšího hlásku k sluchu jejich nezalétlo. Apačové nešli. Tu umlu
veno, že na druhý den Alfonzo znovu k nim zajede a příčinu jejich omeškání se
zná. Jaké však bylo všech překvapení, když téhož dne pod samý již večer, když
mniši v malé světničce Laurenziově večerní hodinky společně odříkávali, ozval se
za vrchem u missie divoký pokřik a hned na to zarazila četa apačských jezdců
před zdí misijní. Dříve než se ještě překvapení bratří vzpamatovati mohli, při
jela četa druhá, větší, z žen a dětí se skládající, všichni na malých konících.
U prostřed těchto vedlo několik mužů koně naložené masem zvěře, kukuřici, fa
zolemi a vůbec vším, co chudá krajina jejich poskytovala. A všechny ty věci
složili k nohoum mnichů jako dar za hoštění jich bratří a zároveň jich samých.
Vysvětlili, že proto se zdrželi, že napřed podnikli do hor hon, aby na návštěvu
nepřijeli s prázdnem.
Utábořili se na rovině nedaleko břehu jezerního. Odstrojili koně a pustili
volně na pastvu. Ráz krajiny rázem se změnli. Kde jindy ticho, rušené pouze
zvukem zvonku, odříkáváním žalmů mnichů a časem milostnou písní po domovu
tesknícího zbrojnoše, panovalo, zavládlo nyní bujné veselí. Divoké výkřiky mí
sily se v jednotvárný zpěv Apačů, na místo libozvučné měkké španělštiny slyšeti
všude jednoslabičná, nosová řeč apačská. Jindy klidně popásalo se několik těch
koní misijních na nedaleké rovince, nyní tato hemžila se koníky vychrtlými a mezi
těmi chvíli co chvíli objevil se některý z přišlých synů pouště, bleskem vyskočil
na jeho hřbet a bez uzdy, pouze patou koně řídě, v šíleném letu projel se rovin
kou. Laurenzio viděl, že tuhá mu nastane práce s divochy a nebýti pomocníka
Alfonza, dávno by byl na mysli poklesl. Než tu bývalý důstojník a nyní až fana
ticky horlivý mnich objevil se v pravém světle—jako muž udatný, prozíravý a po
případě i lstivý.
Uznal na první pohled, že nijak se nesmí divochům těm ukázati, že by se
před nimi báli. Proto také nesouhlasil s návrhem, aby se divochům po čas poby
tu jejich v misii poručilo, by složili zbraně své k nohoum představeného. B’ lo
to sice na pováženou, ale Alfonzo považoval to za nutné. Nově příchozích bylo
asi dvacet bojovníků, ostatní byly ženy a děti v počtu kolem čtyryceti. Alfonzo
přikročil k práci. Jednoho dne pod večer, když hosté u velkého ohně shromáždění
na východ úplnku měsíce čekali, aby pak do divokých svých slavností se pustili,
vstoupil z nenadání mezi ně a stručnými slovy sdělil jim, co se od nich příště žádati bude, chtějí-li na dále býti jejich hostmi. Při tom hleděl bojovníkům tak
upřeně, tak zvláštně do očí, že tito potlačili vzmáhající se již pocit nevole a po
korně vyslechli rozkaz mladého mnicha. Alfonzo dobře si byl vědom, jak synové
pouště v úctě mají ducha neohroženého a proto pilně cvičil se, aby vlil do jindy
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pokorně, snivě hledících temných očí svých dle přání ten nejprudší oheň, tu nej
odvážnější vyzývavosť. A dosáhnul v tom pravé mistrnosti. Mohl mluviti s di" vochy jemně jako anděl, vykládati jim dojímavé první základy učení Kristova,
líčiti jim úchvatnými slovy život ve věčných lovištích, kterými bůh křesťanský
své vyznavače poděluje, to všechno nezdálo se míti na prosté mysli divochů vely- kého vlivu. Jakmile však oči jeho metaly blesky a on hlasem hromovým jim ká
zal, jaké strašné tresty čekají hříšníka na onom světě, líčil jim hrůzy pekelné ve
světle v jakém si fanatičtí knězi od jakživa libovali, tu třásli se nepoddajní syno
vé pustin, slibovali poslušnost. Alfonzo zacházel s nimi jako s malými dětmi a
což také byli divoši tito více? Vynutil nejdříve na nich slib, že neodejdou odtud
„
dříve dokud luna třikráte nezakulatí rohy své. Pak že jim bude volno bud’ zůstati
nebo domů se vrátiti a jiné na svá místa posiati.
Apači nezdáli se mnoho z nového učení pochopovati, za to však při různých
pracích jevili značnou chápavost’ a pilnost’. Mniši uměli je dobře podněcovat
k práci tím, že divili se jejich obratnosti, vytrvalosti, což vše lahodilo jejich hrdo
sti. Za jejich pomoci vykopány od jezírka do rovinky různé strouhy, celé kusy
půdy zorány a kukuřicí osety, mnoho tisíc cihel k stavbě velkého kostela vyrobey
no. Ano až do hor pro stavební dříví se puštěno a dostatečná jeho zásoba pracně
přivezena.
Musel bych značně z rámce povídky této vybočit, kdybych všechny ty práce,
všechio to namáhání mnichů vylíČiti chtěl, jež tito s hrubými divochy měli. Nebýti Alfonza, mnohokrát snad by bylo došlo k srážce, neboť suroví Španělé nezacházeli s divochy příliš křesťansky, ale dřeli je někdy hůře než sadaři jižní černé
otroky. Tu postačil jediný pohled temných očí mladého mnicha a vrozená krve
žíznivost’ apačská, již propukávající, rázem ukrocena. Podotknu jenom, že bě
hem času ještě více divochů přišlo a než Šest měsíců uplynulo, vypínal se na svahu
vrchu dosti prostorný chrám, k němuž přiléhaly chatrče mnichů a byty španěl
ských řemeslníků a zbrojnošů. Vše to obehnáno zdí dosti vysokou, z kamení a
,
cihel stavěnou. Divoši tábořili na břehu jezírka pod stany. Navštěvovali sice
náboženské pobožnosti, ale dle všeho zdálo se, že jim nerozumí. Jim bylo jedno,
když ráno poslouchali výkladům mnichů, kteří mimochodem řečeno, zatím stálým
stykem s nimi řeči jejich se přiučili a u večer tančili u ohně namalováni k válce
a vyzývali Velkého Ducha o pomoc proti svým nepřátelům. Jedině práce polní je
těšila, zaměstnání, při kterém sílu svoji mohli dáti na jevo. Alfonzo dobře malý
duševní jejich pokrok pozoroval, než nezoufal, ano neustál spolubratry své k trpě
livosti nabádati.
Mladý mnich, jakoby sám byl od maličkosti v pustinách vychován, uměl oceniti lásku jejich k bezstarostnému toulání se širou stepí, a proto aby se jim po
dřívějším zaměstnání příliš nezastesklo, podnikal s nimi občas vyjíždky do hor.
Měl při tom záměr, jejž mu byl padre Laurenzio na srdce vložil. Měl při té pří
ležitosti hledět od nich vyzvěděti, zdali zlato nebo stříbro nějaké v okolních ho
rách, zda li vědí něco o báječných dolech Aztéků, o nichž v kronikách klášterních
nejedna byla zmínka a podobně. Než na všecky otázky opakovali Apačové, u nich
že drahého kovu, jemuž ostatně žádné ceny nepřikládali, pořídku, tvrdili však, že
dále na severu, tam že žlutého kovu v horských potocích dosti. O dolech něja
kých že neslyšeli, ano nezdáli se míti ani ponětí, co vlastně důl podobný znamená.
Na takových vyjížkách přestával býti Alfonzo na čas tím zasmušilým, vážným
'*
mnichem a oddával se do jisté míry životu nevázanějšímu. Na zamilovaném svém
koni Gastonu sedě pouštěl se s bojovníky apačskými v jízdu o závod, přeskakoval
s nimi propasti, učil se střileti z luku do terče a podobně. V duchu mnohdy po
myslil si, zda li přece jen spravedlivo jest, když béře se lidu tomu svoboda a on
pod zástěrou náboženství přidržuje se k životu usedlému, jemu nepřirozenému.
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Aby tak byl představený jeho myšlénky znal, když u večer seděl s bojovníky na
vrcholu hory u ohně a naslouchal zkazkám kmene z dob dávno minulých. Bývalý
důstojník v duši zastyděl se, že propůjčuje se za nástroj těm, kteří odníti chtějí
lidu pomocí nového učení to, co tomuto a dávným předkům jeho bylo sváto.
Než takové pocity zmizely, jakmile jen vkročil do temné jizbičky své v San
Bernardino. Tu s pláčem vrhnul se před hrubý obraz sv. Dominika a sliboval, že
na příště dvojnásobnou péči k obrácení pohanů vynaloží.
Po jedné z takových vyjížděk za pokání za světské myšlénky své si umínil,
že vydá se na misii do severních krajů, o nichž tolik neurčitého již byl slyšel.
Sdělil úmysl svůj Laurenziovi a ten po úřadě s ostatními bratřími mu jej schválil.
Kladl mu však hlavně na srdce, aby všude, kamkoli na svých cestách přijede, hle
děl pátrati po zlatě a stříbře, aby on vyplniti mohl slib při odjezdu z kláštera daný
a jfeště nedávno opakovaný. Dlužno totiž zmíniti se, že Laurenzio před nedávném
poslal bratra Salvadora s malým průvodem, v němž ani dvé nejhezčích dívek
apačských nescházelo, do hlavního města Mexika se zprávou, jak jeho misii dopo
sud se dařilo. Pravil v listu, že v ohledu duševním žeň již hojná, v ohledu hmot
ném že má pak naději v době co nejbližší očekávání v něho kladená v plné míře·
vyplniti. Chválil účinnosť padre Alfonza a prosil ještě o několik dalších bratrů
a malý počet zbrojnošů. Odůvodňoval žádost’ svou tím, že míní bratra Alfonza
dále na sever posiati a nové misie zakládati a k tomu, že pro začátek bude mít
zapotřebí nových sil a ochrany světské.
Padre Alfonzo měl se tedy vydati, jakmile by očekávaná posila z hlavního
města dorazila.
*
TV

1

vr

Konečně jednou pod večer hlásili misijní Indiáni, že od jihu přijíždí hlou
ček jezdců a skutečně byli to noví· vyslanci s nimiž bratr Salvador se vracel. Četa
čítala kolem dvaceti mužů, z nichž pouze tři byly osoby duchovní, ostatní dobro
volníci a placení žoldnéři. Těž průvodčí Indiánští se vrátili, jenom dvě mladé
Apačky zůstaly v hlavním městě, aby v klášteře tamnějším sloužily hospodinu. Tu
noc v San Bernardinu nespal ani jediný. Tu bylo vyptávání vzájemného! Ten
chtěl věděti, zda-li staří rodičové jeho žijí, onen zda li si-milenka na něj vzpomíná.
Na ty nej podrobnější věci jako děti se ptali, až dlouhým pochodem unavení pří
chozí již jim neodpovídali, neboť únava je přemohla. Indiáni pak soukmeaovcům
svým na břehu jezírka vyprávěli, jaká to viděli velká města, nádherné domy a
chrámy, podivné lidi a j^eště podivnější zvyky. Sdělovali, jak nerady zůstaly dív
ky zpět, jak téměř násilím byly jim vyrvány a v klášteře uzavřeny. Pozdravovaly
pokrevence své a známé a dvěma junákům poslaly na památku malý pletenec čeriiblesklých vlasů svých. Junáci, milenci dívek odvedených, jimž při odchodu ne
řešeno, že nikdy více v kraje rodné se nevrátí, přijali památky ty a divoký oheň
vzplanul v očích jejich, když zaťatou pěstí pohrozili ve směru, kde v matném svi
tu hvězd šedivé zdi misie ve vzduchu se odrážely.
ii

01'
Padre Alfonzo v několika dnech vydal se do severních krajů na cestu. Celý
'' jeho průvod skládal se ze tří průvodčí indiánských, těch nejspolehlivějších a dvou
• starších, rozvážnějších zbrojnošů. Prvním cílem cesty jeho byla starodávná osada
španělská, na mapách jeho “Tusonia” nazvané. Po pětidenní cestě krajinou na
nejvýše nehostinnou uviděl daleko před sebou na rovné stepi rozházené chatrče
dsady. Příchod jeho vzbudil mezi obyvatelstvem pravé pobouření. Se všech
stran křivolakých uliček sbíhali se chatrně oblečení měšťané, aby podívali se na
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cizince, který prý z týchž krajů přišel, o nichž otcové jejich otců vyprávěli. Alfonzo měl skutečnou obtíž s nimi se dorozuměti, neboť mluvili nářečím, v němž
zkažená slova španělská s různými nářečími apačskými byla smíchána. Odpoči
nul trochu pod jejich krovy a na další cestu se vydal. Navštívil nejprvé Apače
z Bílých Hor, ukrutníky, u nichž by byl málem přišel o život a jenom obezřelosti
svých indiánských průvodčí měl co děkovati, že nepadl do zálohy mu nastražené.
Odebral se odtud ku sousednímu kmenu Tontos, kde získal si uměním jezdeckým
obdiv mladého náčelníka, jménem Loco. Ten dal mu krajinou svou bezpečný prů
vod, a 5ám po několik dní jej doprovázel. Podivno, i na divocha tohoto působil
pronikavý pohled mnichův mocí přímo čarovnou. Stalo se totiž, že by byl v zlosti
neposlušného bojovníka zabil, ale jediný pohled do tváře mnichovy způsobil, že
sklesla mu ruka k ráně smrtící napřažená.
Mladý Loco teprvé nedávno nastoupil v náčelnictví po svém otci. Byl to pra
vý typus divocha apačského. Ukrutný ke slabším, ponížený před silnějšími, msti
vý a slávy chtivý co nejvíce. Že naklonil se mnichovi jakýmsi přátelstvím, toho
příčinou bylo, že sám jsa jezdcem výborným, odvážným výkonům jezdeckým
u mnicha se obdivoval.
Padre Alfonzo umínil si využitkovat přátelství mladého náčelníka, neboť po
moci jeho mohl snáze celý kmen ke křesťanství přivésti a též dověděl se, že v horách
kmene toho stříbra i zlata hojnosť. Proto na rozchodu vynutil od Loca slib, že co
nejdříve navštíví jej v San Bernardinu. Udal mu polohu místa a jeho vzdálenost’.
Ubíral se pak dále k podivnému kmenu Moquisům, jichž řeč značně se lišila od
každého nářečí apačského, viděl jejich hadí tance, ale mnoho nepořídil. Navštívil
pak ještě Hualapaise, již nejméně se mu zdáli býti divocí, a též s jejich náčelníky
se smluvil, že jej navštíví, jakmile jen se sousedy svými, Maricopy, s nimiž válku,
vedli, budou hotovi. Chtěl jiti ještě dále na sever, ale neschůdný kanón mocného
Colorada mu v tom zabránil. Obrátil tedy kroky své k jihu a po mnohém dobro
družství, když byl tři měsíce na cestách ztrávil, přijel za letního večera do San
Bernardína a sdělil starostlivým již o něho bratřím, jakých výsledků na první svojí
výpravě mezi divochy se dodělal.
V misii šlo zatím vše v obvyklých kolejích. Muži vzdělávali pole, zavodňo
vali lučiny, sušili seno, hlídali dobytek, jezdili na hon; ženy pak doma hotovily
šat, pracovaly v malých zahrádkách, posluhovaly mnichům, vařily a podobně.
Dítky navštěvovaly školu, kde nové učení do mladých hlav jim vtloukáno. Starší
sice též byli v náboženství vyučováni, ale víra u nich nemohla zapustiti kořeny.
Neminulo ani jednoho úplňku, aby jej byli při ohních svých pohanským spůsobem neoslavili.
Doba letních přívalů minula a znenáhla přibližovali se krásní dnové podzim
ní. Chladnější větřík ráno i pod večer vanul od severozápadu a činil pobyt v pří
rodě velmi příjemným. Za jednoho takového večera utábořila se na rovince velká
tlupa Indiánů. Byl to náčelník Tontů, Loco, jenž dle slibu daného s částí kmene
svého na lov si vyjel a při té příležitosti návštěvu u mnicha odbyti si chtěl. Do
provázely jej na výpravě té i ženy a dítky. Alfonzo přivítal jej jako starého zná
mého. Netrvalo to však ani týden, přijeli i Hualapaisové, ale pouze v počtu
skrovném, neboť válka s Maricopy dosud trvala a oni jen oklikami sem se dostati
mohli. Loco i náčelník Hualapaisů přivezli s sebou v dar.značně zlatého písku,
stříbrné ozdoby a vzácné koření horské.
Nastaly nyní pro Alfonza časy velmi krušné. Měl tu trojí kmen apačský,
kteří k sobě přílišnou láskou nelnuli a při nejmenší příležitosti v zjevné nepřátel
ství přejiti mohli. Byli tu lidé domácí, pak nově příchozí dva kmeny. Alfonzo
vykázal jim k táboření místa daleko od sebe ležící. Vyžádal si pak na obou ná
čelnících, že po čas pobytu jejich jemu ve všem se podrobí. Doufal, že bude moci
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udržeti mezi vášnivými divochy mír. Příchozí divili se značně všem těm pracem,
které domácí soukmenovce tak dovedně vykonávati viděli a pozorně naslouchali
výkladům mnichů, kteří je s účelem jednotlivých nástrojů seznamovali.
Alfonzo měl v úmyslu poznenáhlu ukázati jim všecky ty výhody usedlého ži
vota, aby, přišedše domů, aspoň částečně o podobný život se pokusili. Než mr
zelo jej, když musel přihlížet! surovým těm jejich zábavám, jež si odvyknouti
nemohli. Přemýšlel, jak by divokého ducha jejich rozptýlil a na ušlechtilejší my
šlénky přivedl. Tu, když viděl jednou, jak Loco ještě s několika po rovině se
projíždí a při tom na koni všelijaké krkolomné kousky provádí, napadla jej my
šlénka, že by se mohla na rovince upraviti dráha podobná oné, kterou byl ve vla
sti viděl, na níž by se závody v jízdě odbývati mohly. Sdělil náhled svůj Laurenziovi a ten s ním souhlasil. Přikročeno hned k práci a v několika dnech již táhla
se po okraji roviny urovnaná dráha v délce asi jedné míle. Alfonzo svolal domácí
i přespolní Apače a sdělil jim účel dráhy té. Pověděl jim, že jenom ten připuštěn
bude k jízdě na dráze té, kdo žádným násilným činem se neprovit í, vyučování
náboženskému vždy bude přítomen a práci mu uloženou svědomitě vykoná. K zá
vodům určena vždy neděle.
Mniši viděli, jakým pokladem pro misii padre Alfonzo jest. Nebylo nyní
pozornějších žáků, horlivějších dělníků nad Apače. Pohrození, že nebude směti
s koněm svým zajeti na rovnou dráhu, účinkovalo více, než sebe laskavější slova.
Nikdo téměř nemohl se již neděle dočkati a sotva že poslední slova odpolední po
božnosti v kostele dozněla, spěchal již každý k vyšňořenému svému koníkovi a
ujížděl s ním k závodišti. Padre Alfonzo měl co dělati, aby mezi závodníky jakýs
takýs pořádek udržel. Náčelník Loco ovšem nikdy nechyběl, ale ve své hrdosti
čekal vždy až na konec závodů, kde teprvé s těmi, co v předcházejících jízdách
zvítězili, o závod jel. A nestalo se ani jednou, aby byl na plavém koni svém první
k cíli nedojel. Jak byl hrdý na to jeho kmen, jak chválily jej ženy, jak pěli mu
muži při večerním ohni vítězné písně předků.
Než tu stalo se něco, čeho by se byl nikdo nenadál a co každého v San Bernardino opravdivým žalem naplnilo. Krátce před vánoci přijelo z hlavního města
poselství s listem na Laurenzia, v němž opat mateřského kláštera žádal, aby pa
dre Alfonzo domů s vyslaným poselstvím se vrátil. Pravil opat, že služeb jeho
v jiných částech Mexika nezbytně je zapotřebí. Se slzami v očích sdělil Laurenzio mladému druhu svému, jenž mu tak k srdci přirostl, zprávu tu, ten ale jen
hrdě hlavou pohodil, v očích se mu zajiskřilo a jakási pýcha rozhostila se po slun
cem osmáhlých jeho tvářích, že on tak mladý jest pro blaho řádu tak důležitým.
Ustanoveno, že po po vánočních svátcích odjede. Mezi divochy dostala se
zpráva tato, ale nepůsobila tak smutně, jako mezi domácími. Na rozloučenou
umínil si Alfonzo, že o boží hod vánoční ke všemu lidu promluví a s ním se roz
loučí, zároveň pak měly se ten den velké dostihy odbývati.
Stalo se. Alfonzo na širém prostranství před kostelem lidu za všechnu lásku
děkoval, napomínal jej k poslušnosti mnichům, k trpělivému snášení «e jeden
s druhým a sliboval, že na ně vždy v modlitbách bude pamatovati. Řeč jeho plna
ohně nezůstala na shromážděné bez účinku. Jeden přes druhého k němu se tlačili,
ruce mu tiskli, lem šatu jeho líbali. Ženy a dívky apačské uslzenýma zrakoma
pohlížely za mužem, jehož vlivem hlavně stalo se, že muži jejich zacházeli s nimi
snesitelněji.
Padre Alfonzo toho dne dostavil se k závodům koňmo. Gaston při každém
výjezdu jezdců netrpělivě hrabal do ušlapané půdy, každá žilka v těle jeho se třá
sla, tak rád by byl svižnosť svých svalů ukázal, ale cvičená ruka jezdcova zdržela
jej. Přiblížil se výjezd poslední, kterého súčastniti se měl i Loco. Alfonzo bavil
se s ním před výjezdem a tu osmělil se tento mladého mnicha vyzvati, zda-li by
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nechtěl s ním sám jediným rychlost koní měřiti. Alfonzovi při započetí závodů
ani ve snu nenapadlo, že by se jich zúčastnil, ale upřímně řečeno, vyzvání toto
nebylo mu zrovna nemilým. Pohlédnul na hrdě vztýčenou Šij Gastonovu, o jehož
rychlosti nejednou se přesvědčil, uvažoval, že to bude beztoho poslední jeho jízda
zde v misii, ohnivá vojenská krev se v něm vzbouřila a on — svolil. Zpráva, že
náčelník Loco pojede o závod s oblíbeným mladým mnichem, byla od shromáždě
ného lidu přijata s jásotem, za to však Laurenzio povážlivě hlavou potřásal. Ja
koby byl tušil, že jízda ta stane se pro misii záhubnou, ale nechtěl kaziti radosť
bratru, který tak velkých zásluh o misii si vydobyl. Jízda měla zapcčíti. Loco
ještě zajel mezi soukmenovce své, již s hrdostí na náčelníka svého hleděli. Však
byla také naň podívaná, když on v plném úboru válečném na vzpínajícím se koni
jako přirostlý seděl. Mladá žena jeho oči na něm mohla nechati. Alfonzo zatím
přitáhnul si sedlo, prohlédl řemení a lehce opět do sedla se vyšvihnul.
Dďváci rozestavili se podél dráhy. Dáno znamení k výjezdu. Jako střela vy
razil do předu kůň Apače; Gaston, jakoby nevěřil, že mu dovoleno proběhnout!

Mnich téměř xx konce dráhy ukázal svou zručnost’ v jízdě.

se, váhal na okamžik, pak ale, ucítiv slabé stisknutí kolen jezdcových, jako vítr
plavnými skoky hnal se za svým soupeřem.
Alfonzo v tom okamžiku přestal býti pokorným mnichem, ctižádost’ ne
výslovná se jej zmocnila a on pevně si umínil, že musí býti vítězem. Půl dráhy
měli již za sebou, ale Apač pořade o dobré dvě koňské délky napřed. Již jenom
čtvrtina cesty zbývala, a plavý koník dosud před černým Gastonem jako šipka
uhání. Tontové již náčelníku svému radostně kynou, jej povzbuzují. Než tu
teprvé ukázal Alfonzo pravé své umění jezdecké. Téměř u konce dráhy pustil
koni otěže, stisknul mu slabiny a ohnivé zvíře již dříve tomu naučené mocnými
skoky přerazilo svého odpůrce a mnich nad indiánským náčelníkem zvítězil.
Zarazil koně téměř na místě, kdežto Apač několik kroků ještě mezi diváky zajel,
než rozjeté zvíře stanulo.
Líčiti scénu, jaká nyní nastala, jest téměř nemožné. To tam bylo jásání
Tontů. Opovržlivé pohledy stihly poraženého náčelníka, když s koně seskočil,
tu a tam úštěpačná poznámka vyslovena. Dále žádný si ho nevšímal, když on
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nedaleko od nich do trávy sebou vrhnul a zamračeně před se hleděl. Co se asi
v duši divocha toho, jehož hrdosť tak citelně byla pokořena, dělo, pochopí jen
ten, kdo zná; jak úzkostlivě tito na přednostech svých tělesních si zakládají.
Porážka náčelníkova byla i potupou pro celý kmen a nedala se smýti jenom krví
vítěze. To dobře věděl Loco, jakož i to, že u přítomnosti takové přesily nemůže
na žádný násilnický čin pomyslit. Kromě toho zavázal se svou ctí, že dokud bude
hostem na San Bernardinu, zachová ve všem mír.
Padre Alfonza vítězství netěšilo, byl by nevím co za to dal, kdyby byl
nezvítězil, ale teď již bylo pozdě. Sotva že za bouřlivého jásání seskočil s koně,
spěchal za uraženým náčelníkem, podával mu ruku k smíření ale byl od tohoto
odmrštěn. Odešel v té naději, že náčelník, až se vybouří, bude k moudrému slovu
přístupnější.
Všechna veselosť na misii jako by se rázem ztratila. Každý
tušil, že dnešní den nepřinese nic dobrého.
Zvláště Laurenzio byl zamlklý, ale ušetřil mladého mnicha všech výčitek.
Ráno vypravil se padre Alfonzo ještě jednou, aby se s náčelníkem smířil, ale
jak se podivil, když pouze dva z Tontů jej přivítali se vzkazem od náčelníka, že
tento s lidem svým k domovu zaměřil. Odešel tedy nesmířen—nepomstěn.
Nad zdárnou mladou misií San bernardinskou vyšel první mráček, jen jestli
nevzroste v bouři záhubnou.
V nejblíže příštích dnech odjeli i bojovníci Hualapaisů domů a v misii začal
opět život pravidelný.
Den k odjezdu padre Alfonza se přiblížil. Byl nevlídný zimní den, tak ne
obyčejně studený, že i nejstarší Indiáni málo podobných pamatovali. Mladý
mnich šel se ještě k představenému svému rozloučit. Nalezl jej velmi zamlklého
a zdálo se mu, že za těch několik dní o mnoho let sestárnul. “Tak tedy ty od
jíždíš, Alfonzo?” pravil, studenou svoji pravici mu podávaje. “Jak ti závidím!
Jestli pak víš, že dnešní noci opět jsem měl onen neblahý sen, o němž jsem ti již
vypravoval, jenom s tím rozdílem, že mezi postavami ujíždějícími viděl jsem
úšklebný obličej poraženého náčelníka Tontů. Neblahá tvoje myšlénka, bojím se,
že nám nic dobrého nepřinese. Tak se mi, bratře, zdá, že dnes vidíme se na
posledy. Nu, děj se vůle boží!”
Alfonzo tak byl smutným zjevem a ještě smutnějšími předtuchami svého
představeného dojat, že toužil již, aby měl misii za zády. Proto kvapně, ale nic
méně srdečně se všemi se rozloučiv, sednul na kůň a provázen zvukem kostelního
zvonku, jenž mu v nevlídném tóm počasí jako zvuk umíráčku přicházel, volným
krokem s malou družinou ubíral se k jihu. Když přejel rovinku a stanul na
malém návrší, obrátil se, pohlédnul ještě jednou na útulné zdi, v nichž tak smělé
plány do budoucnosti si spřádal, povzdychnul si, setřel slzu s oka a beze slova
dále ku předu se bral. — Viděl San Bernardino naposled.
*

*

*

Smutně nyní plynuli dnové v misii. Pořád každému se zdálo, že nad ní
vznáší se nějaká pohroma. Jaká, to s určitostí pověděti nemohl nikdo. Tak
konečně přiblížily se velikonoce, ale nebyly letos tak veselé jako roku loňského
a to proto, že padre Laurenzio silně postonával. Na příhodu vánoční pomalu
zapomínáno. Zpočátku ovšem dle rady Alfonzovy stavěny ze strachu před pře
padem Tontů hlídky dnem i nocí, když ale týdny jeden za druhým míjel a o nepřátelá(k44i'(jakém nikde ani stopy nebylo, upuštěno od ostražitosti a zbrojnoši
španělští s radostí pověsili těžké ručnice ve společné jizbě.
Bylo velikonoční odpůldne. Počasí krásné, ideální. Tráva na rovině v té
nejkrásnější zeleni, polotropické květiny v klášterní zahradě v plném květu.
V přírodě všude sváteční klid. Na rovině klidně popásal se skot, zdvihal spokojeně
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hlavu k slunci, stádo koní v letu přiběhlo k jezírku, napilo se a s vlajícíma
hřívama zase tak rychle odběhlo. — Na věži kostelní zazněl zvonek, svolávající
věřící k nešporám. A skutečně viděti se všech stran scházeti se rudé osadníky,
po většině ženy a dítky k návrší, na němž na pohled neúhledný kostel stál.
Nešpory započaly. Temně rozléhaly se odpovědě mnichův v chladném
■chrámu, věřící všichni v kleče hlavu svou v pokoře sklánějí. “Beatus vir, qui
timet Dominům . . .” zazní na jedné straně, ale než ještě druhá strana odpověděti
může, rozlétnou se chatrné dvéře chrámové, kostelem rozlehne se kosti pro
nikající poklik válečný a než se kdo vzpamatuje, hrnou se již pomalovaní Tontové
za náčelníkem svým dovnitř. Tomahavky dopadají na hlavy překvapených žen
a dětí a náčelník žene se, kde mniši a posádka sedí. Líčiti, co nyní následovalo,
vzpírá se péro. Rozlícení divoši nešetřili nikoho a ten, jemuž se z chrámu podařilo
utéci, byl od venku čekajících ubit. Aby pak zkáza byla úplná, kostel podpálen.
Druhý den nezbyly z prostorných staveb misie jen kouřící se ssutiny. Tak tedy
odměnil se Loco za pohostinství, kterého se mu v misii bylo dostalo. Dobytek
rozehnán, zásoby potravní naloženy a “obrácenec” tento se svou rotou nastoupil
zase cestu do severních sídel svých.
Nešťastný Laurenzio přece jen měl sen pravý, jenom že ve svém fanatismu
jinak si jej vykládal.
Misie pustla. Lid, který ušel vražedným ranám apačských sekyr a luků,
opustil místo, každoroční lijáky dokonávaly dílo zhouby, jež oheň započal, kostry
sluncem vybělené zaváty pískem nebo zvěří odneseny. Nad místem jakoby spo
čívala kletba. Za živý svět nikdo by se byl neodvážil v místa, kde mstivý
Apač tak ukrutně domnělou svoji pohanu pomstil. Sláva San Bernandina jako
bublina se rozprchla.

LÁSKA

J

A hle, tu divokou směsicí
jsem viděl drát se dívčici.

Já znal ji toliko z doslechu,
jak sladká prý jest na mechu.

A chůze její byla let,
jejž voják nemoh’ zadržet.

A jak je líbezná v poduškách,
kam klesneš v hedvábný jak prach.

A její oko—to byl blesk,
až před ním pancířů bleď lesk.

Však sladká tu, tam líbezná,
já viděl, jak je vítězná.

A než se kdokoliv nadít moh’,
již byla dívka, kde byl hoch.

Šel městem jsem, tož v Němcích kdes
kol pik a halaparten les.

On polonahý u kůlu bil,
pár holomku jej v záda byl.

Hluk v lidu, bubny zavíří
a vše se hnalo k pranýři,

A jak jej bili, nevydal řev,
a z pranýře tekla jeho krev.

Jenž v prostřed malého rynku čněl;
na pranýři hoch mladý dlel.

A dívka se tam svíjela,
a lačným rtem krev vpíjela.

Já neptal se, zda vraždil, kraď,
já pouze viděl, že jest mlád.

A žhoucí k němu vznášela zrak,
a byla při tom krásná tak!

Á lásky jsem v žití nepoznal
a vždycky kráčel dál a dál.

Ba měla v očích plno hvězd . . .
Tu cítil jsem, co láska jest!

Jar. Vrchlický.

Pro knoflík
^Tragikomická črta z mladé domácnosti.
NAPSAL HUGO CHOTEK.

DOLF BERÁNEK byl hezký mladík. Tak alespoň soudily všechny krasa
vice velké, české osady M... ve středním Texasu. Byl štíhlý jako jedle,
veselý a vtipný jako nesmrtelný Paleček a odvážný jako dobrodružný rytíř
středověku. Bez něho nebyla žádná zábava úplnou a děvčatům nechtělo se do
tance jestliže on kolo nezahájil. Co tu bylo tajných vzdechů, co ohnivých pohle
dů a co mnohoslibných úsměvů. On ale všeho toho nedbal, nýbrž bezstarostně
jako motýl poletoval od květinky ku květince, užívaje světa a lásky. Byl pravým
vesnickým don Juanem.
Bedlivému oku děvčat přece však neušlo, že zvláštní pozornost věnoval dvě
ma dívkám, Anince Dobrých a Růžence Kučerové, nejpůvabnějším to dívkám v ce
lém okresu. Prvá byla blondýnka nevšední leposti a modrých jak blankyt očí,
druhá kyprá bruneta, plna žáru a ohně. Dvoření Adolfovo přijímaly obě jako
povinný tribut, neboť obě z plna si byly vědomy svých předností a každá měla
o sobě to domnění, že je neodolatelnou a skutečnou růží ve prostřed nepatrných
chudobek. Adolfa milovaly každá svým spůsobem. Anninka tiše, ale něžně a hlu
boce, Růženka ohnivě, vášnivě a vyzívavě.
Adolf měl volbu úplně svobodnou, neboť farmáři texasští nehledí ani tak na
stav a jmění nastávajícího zetě, jako spíše na jeho počestnost, pilnost a spořivost.
Vědí ze zkušenosti, že při těchto vlastnostech každý si může v Texasu pojistit
samostatnost a do jisté míry i blahobyt. Je to velmi dobrá vlastnost tamního lidu
venkovského a má za následek, že stává tu větší procento spokojených a šťast
ných manželství, nežli kdekoli jinde.
Avšak lid venkovský je také velice zvědav a tato hra zamilovaných a milu
jících bavila jej v míře největší, zejména proto, že sokové Adolfovi, jichž byl po
čet nemalý, se všemožně přičinili, aby mu dívky odloudili. A byli mezi nimi
mladíci, kteří obdělávali již vlastní farmy, což přece jen padalo hodně na váhu.
Jsouť dívky texasské při vší své něžnosti velmi praktické a drží raději vrabce·
v hrsti, nežli aby dlouho čekaly na holuba na střeše. Ony nevěří tomu blouznění
o “věčné a nekonečné lásce” a neřády dlouho čekají.
To bylo Adolfovi známo velmi dobře a přece nemohl se rozhodnouti. Aninka
vábila jej k sobě kouzlem přímo čarovným, byl-li ale u Růženky, tu zdálo se mu,
že žár a vášeň její přešly v jeho krev a že s bytostí tou je spojen nerozlučně, na
věky.
V bdění i snění mučen byl otázkou:
“Kterou mám si vzít? Aninku, nebo
Růženku?”

.
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Tu po půlletém krutém boji přinesl mu
přítel zprávu, ze mladý Křivánek, jehož farma
sousedila s farmou starého Kučery, žádal o ru
ku Růženky a v odpověď že dostal, by přišel
za tři dny—totiž v neděli—a že pak o záleži
tosti té se důkladně pojedná.
To rozhodlo. Nemohl snésti myšlénku,
že by jeho Růženka státi se měla ženou jiného.
Ještě toho večera vyhledal Růženku a po do
hodnutí se s ní požádal její rodiče za požehná
ní. Za tři týdny byla svatba.
Mám líčiti, jak se spolu milovali, jak spo
lu role připravovali, jak bavlnu a jiné plodiny
zašívali a jak spolu těšili se krásnému, slasti
plnému života? Nikoli! Ti starší znají to ze
zkušenosti a ti mladí se toho dočkají také. Jen
tolik povím, že mladomanželům v samých lí
bánkách uplynul rok, jakoby to byla jedna ho
W. J. BRYAN.
dina. — Člověk je ale podivným stvořením a
Čekanec presidents tví.
snese bědy a trudu desetkráte více, jako blaha
a nezkaleného štěstí. Zdá se, že blaho a štěstí mu jaksi nesvědčí, neboť účastenli
je toho po delší dobu, zpychne a nechává ovládati se vášněmi, které v brzku zapudí
domácího dobrého génia, buď na čas, nebo do konce pro vždy. O pravdě slov
těch přesvědčiti se měli i naši mladomanželé.
Po roce přinesla jim vrána čiperného hošíka—pravý to obraz tatíkův, jak
tvrdila babička a štěstí mladomanželů dosáhlo nejvyššího stupně. Oba přilnuli
k sobě tím více a milovali se, možnoli, ještě vášnivěji, nežli kdykoli před tím.
Rozmnožením rodiny rozmnoženy ale také starosti, kterýmž oddávali se oba více,
nežli bylo zapotřebí. Mladá matka věnovala malému světoobčanu veškerou svoji
péči, až Adolf počínal na dítě své býti žárlivým. Je to sice podivné, ano protipřirozenosti, je tomu ale tak. Otec žárlil na syna, že tento přebírá mu lásku mat
činu a byl proto netrpělivý a popudlivý.—Jedné soboty přišel domů z práce dříve
jak obyčejně, neboť měl jiti do schůze rolníků, která odbývala se ve “storu” asi
dvě míle vzdáleném. Byl nevrlým, neboť ne
dařilo se mu dne toho vše, jak chtěl a byl sobě
přál. Přece ale políbil ženu a dítě, povečeřel
na rýchlo, umyl se a počal se oblíkati. Tu spo
zoroval, že u košile schází knoflík. To jej
vzrušilo, pobouřilo. Pohlédl na ženu, která
obírala se děckem. To jej rozhněvalo. K vůli
děcku zapomíná na něho. To mu ještě chy
bělo!
“Já vždycky byl toho mínění, že žena má
starati se o mužovo prádlo, aby bylo v pořád
ku,” pravil rozhorleně, “zatím ale podobá se
tomu, že si budu muset knoflíky přišívat sám!”
“Odpusť, mužíčku, hned ti jej přišijí!’’
odpověděla Růženka jemně. “Víš, to děcko—’»
“Ano, to děcko!” posmíval se Adolf. “Pro
to děcko zapomínáš na muže, na knoflíky, na
domácnost a na celé hospodářství.”
ARTHUR SEWALL.
“Ale Adolfe!” zvolala Růženka v udivení.
čekanec místo presidenství.

— 152 —
“Ano, nepořádek všude—”
Mladá žena dala se do pláče.—Pláč ženy rozruší muže vždy. Roní li ale mi
lovaná žena slzy, vynucené nespravedlivou krutostí mužovou, tu hněv tohoto
vzplane u větší míře ještě. Adolf pociťoval, že dopustil se bezpráví, že nechal
uchvátiti se vášní, nechtěl toho ale doznati a proto tím zuřivěji dorážel na ženu.
Po roce nejšťastnějšího manželství a nejvyššího blaha tak náhlý převrat! Ti,
kteří mysleli, že líbánky jejich potrvají věčně, stojí proti sobě v zuřivé hádce
k vůli—knoflíku od košile.
Růženka, nejsouc si vědoma žádné viny, nesnesla urážlivé poznámky chotě
klidně,—k tomu byla povahy příliš prudké a vášnivé—ale, vzpamatovavši se
z bezměrného úžasu, v jaký vržena neočekávaným a nikdy netušeným vystoupe
ním mileného muže, odpovídala neméně prudce a urážlivě. Nebylo divu také, že
nechala se uchvátiti vášní—bylať příliš náhle svržena s trůnu, na nějž povýšila ji
vášnivá láska mužova a hanobena pro takovou maličkost, jako knoflík od košile.
Slovo dalo slovo a jedno bylo trpčí druhého. Konečně zvolala Růženka zlostně:
“O, že nevzala jsem si Josefa! Ten nikdy nebyl by mi tak křivdil, aniž tak
hrubě se mnou zacházel! S tebou jsem se jen zahodila!”
To byla krutá slova a ona dosah jejich postihla v okamžiku. Byla by je ráda
vzala zpět, leč bylo již pozdě.
Adolf zůstal státi jako přimražen, pak ale zmocnil se ho vztek dvojnásobný.
“A já zas chybil, že nevzal jsem si Aninku. Ta věrná, dobrá, něžná bytost
zajisté nikdy by mně život tak neztrpčila, jako ty.”
I on v okamžiku litoval slov těch, byla ale již vyřknutá. Cítil ale přec, že
hádka dosáhla nejvyššího stupně a že nemůže takto vedena být déle. Beze slova
■dálšího sebral svůj oděv, oblékl se ve vedlejší jizbě a odešel do schůze.
Obyčejně, když přicházíval ze schůze pozdě večer, čekala Růženka na něho,
bavíc se čtením a přivítala jej něžným úsměvem a ještě něžnějším políbením.
Dnes ale nevítal jej nikdo. Jizba byla jen slabě osvětlena. První jeho pohled byl
na lůžko. Toto bylo prázdné. O, jak sevřelo se mu srdce strachem. Aby tak?—
Vzal lampu a odebral se do jizby vedlejší, která vždy připravena byla pro nepřed
vídaný příchod hostí. Tu zcela oblečená ležela jeho žena na posteli. Byla obrá
cená ke zdi a k srdci vinula své děcko.
O, jak se mu ulevilo, jaká tíže spadla s jeho srdce! Již chtěl k ní se vrhnouti,
na ni promluviti, ji políbiti. Vzdor mu nedal. Myšlénka, že ona mu vzdoruje, že
nechce s ním dnes sdíleti lože, jej popudila znovu. Vzdorně potřásl hlavou, ode
šel do jizby a ulehl sám v lůžko osamělé.
Byla neděle. Růženka vstala jak obyčejně, podojila krávy, nasypala koním a
připravila snídani. Byla bledá, na muže však nepohlédla, aniž přisedla ke stolu.
Muži posloužila ale ve všem, jako jindy—patrně očekávala, že ji osloví a odprosí.
Adolf tvářil se nevšímavě. Pojedl a šel po své práci. V poledne přisedla
Růženka ke stolu též, však beze slova. To první jej těšilo, neboť domníval se, že
ona začne mluvit první a že jej odprosí. Zklamal se a proto se zlobil ještě více.
Zlost svou ale chtěl dát na jevo, ať spůsobem jakýmkoli.
"To je hospodářství!” bručel pro sebe, ale tak srozumitelně, že Růženka mu
sela slyšet každé slovo. “Slepice nedopečená—je jako podšev—ani se člověk
nenají a dřít musí jako kůň!” Odhodil talíř do prostřed stolu, vstal a odešel
z jizby.
Růženka zbledla ještě více, neodvětila však ani slova. Sklidila se stolu, šla
po své práci a po té, vzavši děcko v náruč, odešla do pole.
Tak šlo to po celý týden. Jeden na druhého nemluvil, vyjma toho nejnut
nějšího k vůli hospodářství, a tu pak vždy s tváří odvrácenou.—Růženčiny líce
bledly víc a více a ona patrně hubeněla. Ten tam byl ten jindy veselý, blahý
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úsměv, ten tam něžný, láskyplný pohled, ten tam jásavý zpěv, který vyplňoval a
oživoval celé stavení. Bylo tu nyní pusto jako v hrobce. Adolf cítil, že stav ten
stává se nesnesitelným—za žádnou ceau ale nebyl by se poddal.
“Musím vzdory její zlomit,” pravil k sobě. “Já jsem pánem v domě a ona
nemá co trucovat, byť bych zacházel s ní ještě hůře.” Jiný, lepší hlas pravil však
k němu: “Ona není tvojí otrokyni, nýbrž tvoji společnicí, tvým strážným andě
lem. Ona dala ti více, nežli ty jí, neboť věnovala se ti celá, s celým svým cítěním
a s celou svojí bytostí. Je to něžná květina, kterou dlužno ti šetřiti a ochraňovati, ne ji podrývati a ničiti. Tys sliboval jí věčnou lásku—ona věřila tvým slovům
a teď za to pyká. Hanba ti!” Varovný hlas zněl ale nadarmo—tvrdošíjnost a
vzdorná mysl slavily vítězství.
Tak nadešla opět sobota. Bylo to v polovici měsíce listopadu a práce v po
lích tudíž dokončená, až na svážení kukuřice, což ale nespěchá. Proto farmáři
použijí odpočinku toho k jízdě do města, kde prodávají svojí bavlnu a kupují do
mácí své potřeby.
Beránkovic nejeli však do města ani dnes. Adolf nechtěl setkati se se zná
mými, kteří jistě vyptávali by se po jeho ženě, jakož i po příčině, proč není po
více jak týden nikde k spatření a Růženka vůbec nedala na jevo, zdali by s ním
jela neb ne. Byla zasmušilejší nežli kdykoli před tím a z tváře zírala jí odhodla
nost pocházející z nějakého pevného úmyslu. Zdálo se, že čeká jen na příležitost,
aby úmysl ten provedla. Ta poskytnuta jí hned po snídaní, kdy Adolf jak po celý
týden bručel nad nedobře uvařeným jídlem.
Růženka byla bledá jako mrtvola. Když vstala, chvěla se na celém těle jako
zimnicí, přemohla se ale a pokročila těsně k svému choti.
“Adolfe,” pravila drsně, “já tě milovala a ctila jako svého boha, tys ale mne
během tohoto týdne naučil tě nenáviděti. Ano, já nenávidím tě z celé duše, jako
nenávidím tento kroužek, který měl býti symbolem naší nekonečné lásky.” Po
slovech těch sňala z prstu snubný prsten, hodila jej prudce na zem a odešla do ve
dlejší jizby k svému dítěti, zamknouc za sebou na zámek.
V ustrnutí hleděl vzdorovitý muž za svojí těžce uraženou ženou. Pohled na
ten bledý, ztrápený a zoufalý obličej otřásl celou jeho duší a slova: “Já nenávidím
tě z celé duše” dopadala na srdce jeho jako rány kladivem.
Nevěda ani co činí, chopil ručnici, přehodil loveckou brašnu přes rameno,
vyběhl z domu a kvapil do blízkého lesa. Tu teprvé mezi mohutnými stověkými
duby a košatými stromy ořechovými přišel úplně k sobě a poznal dosah svého
jednání. Jak často chodíval s ní tímto lesem, jak často honili se tu a škádlívali
jeden druhého, jak často v lesním tom zátiší vyměňovali slova milostná, polibky a
sliby věčné lásky a věrnosti. Každý keř a každý strom připomínal mu, jak ne
skonale šťastným byl tehdy, jak zapřísáhal se, že dbáti bude jen jejího blaha, že
žiti a pracovati bude jen pro ni—a nyní, pro mizerný knoflík od košile zapomněl
na vše, připravil jí bezměrné hoře a učinil ji na nejvýše nešťastnou. Avšak, ještě
není pozdě, ještě dá se vše napraviti. On půjde k ní a svému dítěti, sevře je v ná
ruč a bude líbati tak dlouho, až mu bude odpuštěno. Štěstí a blaho zavítá pak
opě v opuštěný jeho dům, aby neopustilo je nikdy více, neboť—to předsevzal si
pevf ě —nikdy více nenechá uchvátiti se vášní a nikdy více nezavdá příčinu k hád
ce. 4 Pak tváře Růženčiny opět zrůmění, pak jásavý zpěv její ozývati se bude
v domě i v poli, že lidé jim štěstí toho budou záviděti. O jaká to slasť spočívá
v této myšlénce! Ano, Acolfe, spěš, ať neztratíš ani minutu více toho blaha, kte
ré čeká na tě a o které bys málem sám se připravil. K ní, jen k ní!—Již se obrá
til, již spěchati chtěl k nedalenému domovu, když opanovala jej nová myšlénka.
“Což, jestli mne odmítne od sebe—jestliže nepopřeje slechu vroucím mým slo
vům?— Přechod nesmí být tak příliš náhlým. Musím míti prostředníka, jenž do-

— 154 —
kázal by jí, že jsem myslel na ni a chtěl spůsobiti jí radost. Ah, již to mám! Ona
miluje podzimní kvítka lesní—jsou vzácná sice, ale já jich nahledám dosti pro
velkou kytici. Pak zajdu si do prérie a budu hleděti zastřeliti několik divokých
slepic a na zpáteční cestě několik koroptví. Ona zvěřinu tu má velmi ráda a bude
vědět ihned, že jen k vůli ní vyšel jsem do lesa. Myšlénku následoval skutek a
on jako znovu zrozen vniknul do lesa hlouběji.
Po děsném výstupu s mužem sklesla Růženka na pohovku celá zdrcená.
Byla vysílená úplně a neschopna souvislé myšlénky. Slyšela sice muže choditi
po jizbě, slyšela i, že béře se stěny pušku—neboť ve spěchu narazil Adolf hlavní
o zeď—nedbala toho ale. Teprvé když vyřítil se ven, vzchopila se a přiskočila
k oknu. Viděla jej, jak s puškou v ruce pádí k lesu. Zabodlo jí u srdce, neboť
děsná myšlénka projela jí hlavou. Snad nedohnala jej k nejhoršímu? Snad ne
šel do lesa, aby udělal konec vší té bědě ze dnů posledních? Ne, ne! To on ne
může a nesmí udělati,—on nemůže opustiti ji a své děcko pro několik slov ry
chlých a nerozvážných. Byla to krutá slova a on je tak citelný, tak vášnivý.
Slova ta zasáhla jej zajisté přímo v srdce. “Viděla jsem, jak smrtelně zbledl, jak
se zapotácel, jakoby byl obdržel ránu kladivem. O, on miluje mne dosud!” Při
myšlénce té vzdor smrtelné úzkosti zajásala. “Ano, on mne miluje dosud a já—
já cítím, že láska má vrací se zase zpět, že miluji jej tou samou láskou jako před
rokem. A až se vrátí, půjdu mu vstříc a budu prošiti jej za jeho lásku. O. on je
tak dobrý a odpustí mně a my budem opět šťastni, jak bývali jsme do nedávna.”
Myšlénkou tou potěšena a uspokojena—vstala, utišila plačící děcko a šla po
své práci domácí. Blížilo se již k poledni a muž nepřicházel. Růženky vzmáhal
se opět nepokoj a ona Často vyhlížela oknem přes pole k lesu.
Připravila oběd—zamilovaný pokrm Adolfa—prostřela na stůl, ale on nepři
cházel. Byla jedna, byly dvě, tři hodiny a po Adolfu ni vidu ni slechu. O Růžen
ku pokoušela se zoufalost. Odstavila jídlo do trouby, aby nevychladlo úplně, ukli
dila stolní náčiní do přístěnku a přistoupila k oknu. Chvěla se jako osyka a ne
výslovná úzkost svírala srdce jakoby kleštěmi. V tom padla v dáli střelná rána.
Růženka div neklesla k zemi. “To je rána z jeho pušky,” pravila k sobě. *‘O bože,
on si něco udělal!
Jako šílená chopila děcko a spěchala ven do pole, do lesa. Proběhla všechna
známá místa, přeběhla celou šíř lesa, po muži svém však stopy nenalezla. “Snad
vrátil se domů oklikou po prérii,” těšila se, neboť, tak soudila zcela správně, kdy
by se byl chtěl zastřeliti, učinil by tak jistě na některém z míst, kde jsme byli tak
šťastni. O bože, jeli živ a zdráv, ráda zapomenu na všechen bol i na tu smrtelnou
úzkost, kterou mi bylo přestátí. Budu jej milovati jako dříve a nikdy, nikdy více
nebudu trucovati.------- ”
Adolf, vyhledávaje lesní kvítka a mysle na opětné smíření se s milovanou že
nou, neznamenal, ani jak čas prchá a že již dávno minulo poledne. Že by žena
o něho se strachovala, mu na mysl nepřišlo.
“Tak,” pravil k sobě s uspokojením, “tato kytice jistě ji potěší. Jen aby mi
přálo štěstí a já přišel k dobré ráně na několik koroptví a prérských slepic.” Byl
hodně daleko od domova a musel si proto přispíšiti. Štěstí mu však bylo příznivo
a než uplynula hodina, měl již asi půl tuctu koroptví a tři slípky. Šťasten a ry
chlým krokem spěchal prérií k domovu. Ještě půl míle uběhne a pak vrhne se
v náruč své Růženky—a budou zase šťastni a blaženi jako dříve. Na malé mýtině
přišel ještě k ráně na slípku—bylať to ona, kterou byla Růženka zaslechla—pak
již bez zastávky spěchal k domovu.
Šel přímo přes pole a brzo stanul na prahu. Kořist svoji položil na stůl v ku
chyni, pak vešel do jizby. Růženky tu nebylo, jako vůbec nebylo jí v celém sta
vení. Vyběhl ven do pole a volal ji nejsladšími jmény, však jenom ozvěna mu
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odpovídala. Hrůza zmocnila se jeho duše a z úst vydral se bolestný sten: “Ona
mne opustila—-nemohla týrání mé déle snášeti! Odešla k rodičům. Musím za ní,
musím usmířiti ji za každou cenu!”
Osedlal koně a tryskem ujížděl ku dvě míle vzdálené farmě svého tchána.
Jaký rozruch zpráva jeho způsobila, nelze si představit]'. Matka Růženčina
div neklesla ve mdloby, rázný otec ale svolal ihned syny a všichni společně vydali
se ihned koňmo na cestu k blízkému potoku, po jehož břehu brali se vzhůru k oby
dlí Adolfa, bedlivě pátrajíce, nenajdou li nějakou stopu po zmizelé. Měliť pevně
za to, že Růženka při své vášnivé povaze pokusila se o samovraždu. Cestou vy
právěl Adolf tchánu vše, jakož i co bylo příčinou první jich domácí různice. Starý
Kučera byl příliš moudrý, nežli aby zoufalému muži činil výčitky—ano spíše těšil
jej jak mohl.
Již byli blízko farmy a posud žádná stopa po hledané. To dodalo jim nové
útěchy.
Když vyjeli na mýtinu, odkudž viděti bylo stavení Adolfovo, spatřili z komína
valiti se kouř. Hoj, jak zaplesalo tu srdce všech, neboť Růženka byla doma a
chystala večeři. Tryskem uháněli nyní přes pole, Adolf předejel všechny.------Růženka po dlouho hodinném marném pátrání v lese vrátila se zpět k domo
vu. Při vstupu do stavení první její pohled padl na kytici a zvěřinu. Zajásala
hlasitě, neboť tu byl důkaz, že se Adolf na ni více nehněvá, že na ni myslel po
celý den a pro ni pracoval. Hoj, jaká to bude dnes večer hostina, jaké blaho za
vítá opět,v jejich malou domácnost!
Vzala kytici a líbala ji bezpočtukráte, pak zasadila ji do sklenice s čerstvou
vodou. Na to rozdělala oheň a jala se škubati koroptev. V tom zaslechla dupot
koní. Vyhlédla oknem a spatřivši'Adolf a, vyběhla ven a za minutu spočívala v ná
ručí šťastného muže. Dlouho, dlouho dleli sóbě v objetí, srdce na srdci, ret na
rtu a teprvé, když starý Kučera zahromoval na ně svým spůsobém: “No, no, děti
bláhové, jen ať se mi samou láskou nerozplynete,” upustili od sebe a ruku v ruce
kráčeli do stavení.—
Když pak večer byli samotni a za stálého objímání se na vzájem odprošovali,
pravila Růženka:
“A nebudeš trucovat již nikdy?”
“Nikdy více v životě!” tvrdil Adolf.
“A já též ne,” pravila Růženka, položivši hlavinku svoji na prsa mileného
muže.
*
*
*
Růženka i Adolf žijí dosud. Rodina jejich vzrostla od té doby o šest členů a
domácnost jejich je jednou z nejspořádanějších v Texasu.
Jak z častých dopisů se dozvídám, postavilo v rodině jejich štěstí svůj Stánek
a žádná různice nezkalila jich blaho domácí, protože nedělali sobě ničeho na
truc. Kéž bylo by tak po celý jich život!

Dělníkům nesmrtelným.
Kéž tu po nás tolik zbylo

RACOVALI, bojovali,
trpěli až do skonání,
nyní my zas bdíme v práci,

jako z těch, jichž popel dříme,
až tu svoje dokonáme,

nežli budem vystřídáni.

dobojujem, dotrpíme!
Antonín
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Domácí účetnictví.
AŽDÁ hospodyňka by měla býti účetním své domácnosti. Vedení účtů těsně
souvisí s hospodárností. Kdo si přesně nezanáší vydaje a příjmy, nemá také
rozhledu určitého o stavu své pokladny, ano i jmění.
Kdo si nezapisuje vydání a nevede účtů, bezděčně stržen bývá k nehospo
dárnosti a k marnotratnictví. Dobrá hospodyně proto denně si zapisuje, co na
koupila a co za zboží zaplatila, jehož byla třeba v domácnosti, aby každé chvíle
věděla, co vydala a z toho seznala i poučila se, kde jí třeba šetřiti, aby uvedla
pokladnu v rovnováhu, a aby napravila, kde vydáním větším pochybila. Dobrá
hospodyně pamatuje záhy při začátku měsíce na konec.
Mnohé hospodyně se takovým počtářkám vysmívají.
“To by se mi chtělo,” říkávají. “Nevydám nic zbytečného, co musí být, musí
být, a dojdou li peníze, vezmu si jiné. Manžel mi neodpočítává peněz. Mám klíč
od pokladny.”
Může li však tvrditi, že nevydala nic zbytečného?! Ze všechno, co nakou
pila, také skutečně bylo nutné! A nepomyslí li nikdy, že se manželova pokladna
může vyčerpati?
A jaký to je ptačí život, jaké to vedení domácnosti bez účtů? Rok se skončil,
ale hospodyně neví, co vydala. Nemůže to srovnati s příjmy manželovými. Neví,
zdaliž poměry jejich se zhoršily, nebo zlepšily, zdaliž prohospodařila, nebo uhospodařila. V této neznalosti zakotvuje tak mnohý rodinný úpadek.
Proto má být první péčí hospodyňky, aby si zavedla domácí účetnictví. Žád
né obchodní účetnictví snad, kterému by se měla teprvé učiti, ale ryze ženské, domácné vedení účtů.
Ať si jen koupí knihu, nebo sama si ji z několika archů papíru sešije a vyčárkuje. Po levé ruce táhne mimo vodorovné čáry, dvě kolmé pro měsíc a den, který
si označí. Po pravé straně táhne čtyry kolmé čáry, a to pro koruny, haléře, nebo
dolary a jak která měna se označuje, vždy dvě pro vydání a dvě pro příjmy.
Každý den pak zanáší si přesně vydání a příjmy. Ku konci měsíce sečte účet
a uvidí hned, zdaliž předala, nebo uhospodařila.
Ku konci roku uzavře účty, aby měla přehled celoroční o všem, co vydala a
přijala. Pak může přehlížeti knihu, aby se přesvědčila, kde mohla uhospodařiti.
Tím se řídí v novém roce, nebo úkolem hospodyně jest, aby zachovala, co manžel
vydělal. To jest její svátou povinností.
Jest to velkým uměním uvésti vydání v souhlas s příjmy a při tom udržeti
domácnosť na výši, jak si toho žádá postavení manželovo ve společnosti. Proto
se má dívka již v rodině učiti a k tomu pobádati, aby vedla své účty. Ať ví, co
vydala za šaty, klobouky a tak podobné součásti úboru, co vydala na zábavy a
jiné trety přepychu. Mnohé dívky ani nemají ponětí, co se vydalo za jejich úbory
a jak žily doma bezstarostně, žijou i v manželství.
Taková domácí účetní kniha zastoupí hospodyni denník, do kterého snad
jako děvče zapisovávala vylhané city a z četby vyňaté věty. Taková kniha uza
vírá do sebe život jednoho celého roku. Stručně a prostě se tam napsal tak mno
hý děj rodinný. Zde u této rubriky, do které zanešeno, co vydala za léky, zastaví
se mysl zajisté s dojmutím. Celá ta doba, kdy o milého nemocného se chvěla,
vystoupí před její zraky duševní v rysech mohutných.
Tu zase připomíná jiná poznámka, jak se radovala při koupi toho a toho
kusu nábytku, prádla, šatstva, jiná svědčí o něžném citu a dobrém srdci, když
hlásá, čím přispěla trpícímu spolubližnímu, nebo položila na oltář vlasti malý,
svým příjmům přiměřený dar. Domácí účetnictví jest nejenom nutné, ale blaho
dárné. Lze říci, že přispívá ku výchově žeh.
V. Lužická.
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Různé směry a názory.

Ženská otázka!—Vždy většího a širšího významu nabývají v domácnosti lid
ské tato dvě slova, která rozvířila celý kulturní svět a zasáhla obrovskými peru
těmi svými i do zemí a říší, dosud civilisace vzdálených, nad nimiž teprvé se
rozhořuje záře osvěty a vzdělanosti.
Dlouho se umlčovala, posměchem odbývala, přísností a zaklínacími průpo
vědím zažehnávala a přece jen přišla, usadila se a mohutní ta strachovaná ženská
otázka.
Odkud přišla? Z jakých světů cizích? Z jaké bezedné Kubíny vyplula na
povrch? Kde jest její vznik a počátek?
Je to nejzavilejší úloha, která kdy zabývala a zneklidňovala mysle lidstva.
Kterému věku asi se podaří, aby ji rozřešil? Na to jen budoucnost může nám dáti
odvety. Dnešního dne ještě nevíme, jak vysoko vyroste, nevíme, jakých proměn
ještě dozná, k jakým novým, netušeným obratům dospěje.
Co se již o ní napsalo, co knihtiskařské černě spotřebovalo? Co se již mou
drých i nemoudrých řečí o ní proneslo, co schůzí a kongresů odbylo, co výzkum
ných anket a komisí ustavilo? Celý aparat společenský té chvíle pracuje na tom,
aby ji umořil, tuto stohlavou hydru, ale ona stále roste a mohutní. Usekne-li se
jí jedna hlava, vyrostou dvě jiné.
Učenci se potýkají a lámou o ni své oštěpy duchovní bezúčelně, myslitelově
si brousí rozumy, aby vynašli smrtící theorie, kterými by ji se světa shladili, stát
níci hledají nit Ariadninu, která by je vyvedla z toho bludiště c t ízek a myšlének
jim předložených, básníci a spisovatelově vtlačují ji do rozmanitých forem.
Směry a názory se různí. Co veleduchů, tolik závěrů a návrhů. Společnost
podobá se rozčeřenému moři, jehož vlny vysoko se věží, o skály bijí s hukotem a
na břeh vyhazují, co dříve byly pohltily.
Zimničná činnosť na všech stranách na ukrocení postrašné otázky. Ale vše
chno je marné. Ženská otázka stále roste a mohutní.
Jedna z těch na břeh vyhozených theorií veleduchů vyznívá v ten smysl, že
prý příčina všeho zakotvuje ve výchovědivěl, která není nijakž v souhlasu s pokro
kem světovým.
“Zvrácené vzdělání, nepřirozená výchova dívek, která zviklává postavení žen
ve společnosti světové, připravuje pád celé doby dějinné a zavinuje, že starý svět
se ocitl v rozkladu,” pronesl jeden z proslulých mravokárců a učenců.
A ve smyslu tom pronášejí své závěry a posudky i jiní. Oni všichni však
zapomínají, že nynější směr dívčí výchovy, jakož i starý, a nej starší spůsob vycho
vávání dcer národa, zakotvuje jedině a výhradně v době samé. Výchova dívčí
nedává době rázu svého, ale panující názory vtiskují pečeť svou výchově rodinné.
Vlnobití mohutného proudu světového bije o skalní balvany rodin. Rodiny
mají dnešního dne jiný ráz, než za starých dob, jiný směr, jiné cíle. Jak rodiny,
tak i domácnosti podlehly změnám. A v těch přeměnách, rozvratech, novotách,
v tom novém řízení, uspořádání, jak světové, velké, tak i rodinné, malé domácno
sti vzniklo ono símě, z něhož vzrostla ženská otázka.
Vidíme to příkladně v domácnostech malých, jak jediná změna vyvolá jich
v zápětí deset i více a jakých různých otázek hned se naskytá pečlivé hospodyni,
která by i po té ráda měla celou domácnost jako z jedné litiny. Je to malý příklad,
ale můžeme si to znázornit ve velkém. Jakmile se hne jedním předmětem, nutno
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jich posunouti více s místa.—Tak a jen tak vznikla strachovaná ženská otázka.
V novém směru doby, v domácnostech, v rodinách její kořeny zapustily se.
Cílem je|ím jest práce, výživa, opatření žen, kterým toho domácnosti a rodi
ny již nyní nemohou zabezpečiti, jako druhdy bývalo zvykem.
Čeho nyní žádají ženy od společnosti lidské, to všechno jim dříve poskytla
rodina a dům. Rodina byla světem ženiným, domácnost její velříše, kde vládla a
pracovala.
Žena byla umělkyní i průmyslnicí v domě svém, lékařkou, vychovatelkou,
učitelkou. Hospodyně slučovala ve své osobě mnohé hodnosti, matka byla srddcem a duší rodiny.
Neprovdané ženské členky rodiny pomáhaly matce a hospodyni v její práci.
To bývala čestná družina, která královnu domu obklopovala. Taková rodina po
dobala se mravenčímu kopci. Život se tam hemžil čilý, až hýbal tím ochranným
přístřeším.
Ženy byly tehdy vážené, ctěné a v útulku domu byly strážnými duchy lid
stva. Ženy byly také mnohem šťastnější a spokojenější. Fantasie ženina, tak
čilá, blahodárná i nebezpečná, nalézala v práci dosti potravy, domácí práce zadosť
učinila jejich citovým i duševným potřebám, domácí vláda a hodnosť hospodyně
uspokojily její tužby. V tomto blahodárném ovzduší práce rozvíjely se utěšeně
jejich schopnosti, a zabezpečeno jejich štěstí.
Moderní žena, nad kterou stále v podobě meče Damokleova houpe se “ženská
otázka,” není tak šťastnou a není ani spokojenou. Její fantasie těká mimo dům a
rodinu a vehání ji často do osudného kruhu nepravosti a hříchů. V plném víru
společenské a veřejné činnosti nedozná onoho blaženého míru, který se hostíval
v srdci a v duši starých pramatek.
Moderní žena, které průmysl vytrhl z ruky vřeteno, člunek, jehlu a nahradil
jí všechno strojem, dnešního dne už ani nezabývá se ruční prací, tou těšitelkou,
ano lze říci přítelkyní a vychovatelkou žen. Nenalézá v práci záliby, mysl její
těká jen mimo dům, vymýšlí si možné i nemožné útrapy, je nervosní, omrzelá,
rozmrzelá a zlá nuda roztahuje nad ní černá křídla svá.
Co nám zachovaly pramatky vzácných skvostů, ceny velké a umělecké z obo
ru vyšívání? Co příběhů a co poésie je vyšito v těch rázovitých vzorech? To
všechno vymizuje z kruhu žen. Láska ku práci mizí, zahálčivost slaví hody.
Moderní žena a ženská otázka jsou dcery jedné matky: sociálního převratu.
Rozřešení této zavilé úlohy, kterou jest hnutí žen, stiženo je tím, žé vlastně
ta tak zvaná ženská otázka-zahrnuje v sebe celou řadu jiných. Vyhoví li se jed
nomu požadavku, ublíží se druhému.
Ženská otázka má hospodářskou stránku, mravní, domácenskou, .výdělkovou, vzdělá
vací, ano i do jisté míry politickou a sociální
Velcí duchové zabývají se nejvíce otázkou vzděláni ženského, výchovy a práce.
Tak příkladně volal zemřelý A. Dumas:
“Pracujte! Práce jest požehnáním, vymaněním, práce jest spásou světa i žen!”
Na práci tedy, na té ženské, výdělkové práci má se založiti no\»ý svět. Ale
zase jiní se přimlouvají za upravení rodin a domácností.
“Buďte jen pečlivými matkami, vzornými hospodyněmi, dobrými manželka
mi,” zaznívá k nám z jiných kruhů učenců a myslitelů. “Žijte, jak žily staré pra
matky jen pro rodinu a dům! Buďte ženami, nehoňte se za ideály! Těžiště ženiny
činnosti jest jenom domácnost, jejím povoláním jest býti chotí a matkou. Jenom
ty ženy jsou úctyhodně, které pracují v domácnosti!”
Jedni otevírají brány vědy ženám do kořán. Jiní je se hřmotem před nimi
zavírají. Jedni jim přisuzují práce jako mužům ve všech oborech práce i vědy;
jiní zase je zamítají tvrdíce, že jsou ženy v práci velice nedostatečné, nedoko-
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nalé, povrchní, že jejich silou jedině jsou krásná slova, a to hodně mnoho slov,
aby se jimi zakryla vnitřní prázdnota.
Je-li možno pak tam, kde tolik různých směrů vládne a tolik rozmanitých
názorů se pronáší, utvořiti bod, na němž by zakotvila ženská otázka? Je-li možno
ji rozřešiti tak hladce a snadně!
Poznáme, že není. Probereme v dalších listech jednotlivé ty úsudky a
názory.

SLAVNOST N. Y.:—KOČÁRY SE ZÁST.^DÁMSKÝCH SPOLKŮ.
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Práce žen a výchova diveli.

“Pracujte ženy, pracujte nečekejte na ženicha, nespoléhejte se na vdavkyľ
Živte se samy! Práce vám dodá ceny, uvolní vaše pouta, jimiž zastaralé před
sudky vás spjaly a zachrání vás! Pochybená dívčí výchova vhání vás do bažiny,
na které poskakují bludičky lákavé. Práce jest spásou vaší, hvězdou vůdčí!”
V tomto smyslu vyznívají projevy básníků a myslitelů světových v době
poslední. Tedy pochybená dívčí výchova jest tou ničící silou, která svět podrývá
a staré boří!
Pracovati mají ženy. Prací tou se vyrozumívá práce výdělková, kteráQženu
živí, zabezpečuje ji samostatnosť, neodvislosť a obklopuje ji do jisté míry blaho
bytem vezdejším. Práce, která ženy vymaňuje z poručenství muže a z lopoty'
domácí.
Dlouho li tomu, co svět se vzpíral součinnosti ženské v práci výdělkové
a v činnosti veřejné, a nyní velcí duchové doby otvírají brány do hradu práce
i ženám! Dlouho-li tomu, co práce žen byla kaceřovánaa to nejen práce hmotná,
ale i duchovní, nejen práce rukou, ale i ducha, vědy, krásna, a teď má ta práce
ženská spasiti svět?!
Jakým úsměškům, ano i bolestným útrapám byla v šanc vydána žena, která
hledala prameny výživy na dráze do té doby nevyšlapané?! Často, ano lze téměř
říci, že většinou, ne-li pokaždé byla pružinou této snahy láska mateřská a rodinná.
Buď chtěla uživiti žena své děti osiřelé, když manžela smrtí byla zbavena, bud*
chtěla živiti matku, sestry, bratry mladší, nezaopatřené.
Tehdy se tomu svět vysmíval, vtipkoval o tom časem dosti nemístně; a nyní
má ta práce ženská povznésti ženu a se ženou společnost’!?
Když patriarchální doby minuly, když rodina úzkostlivě začínala uzavírati
se před záplavou žen neprovdaných, které druhdy nalezly útulku a výživu
v kruhu jejím, začala ženská bída a vyklíčila ženská otázka.
Neprovdaná žena potácela se ve světě jako psanec. Úsměšky ji provázely,,
soucitu nedoznala, pomoci nenalézala. Trestal ji svět za vinu poměrů, které
se byly vytvářily ve společnosti v prudkém letu věku a ve vývoji kultury.
Společnost, rodiny, veřejnost, slovem svět se změnil. Valily se proudy novot,
vítězící pokrok mával svou korouhví zářivou, všechno se kořilo novým směrům.
Ale jako v každém převratu se děje, smetla vlna proudu celý dav těch, kteří
dosud klidně pluli ve starém řečišti a vyhodila je na břeh.
Mezi těmi byly i neprovdané ženy. Žen jest více nežli mužů k ženitbě.
Přirozeně nemohou se všechny provdati. Ale o to se nikdo nestaral. Neprovdané:
ženě se svět vysmál a bez pomoci ji nechal hynout.
A když se chtěla prací živit, vysmáli se jí podruhé.
“To není pro ženu,” řeklo se. “Nejste už přírodou samou stvořeny k vý
dělkové práci. Musíte se jen vdát! Jiného pro vás není!”
“Ale—když jsme se nevdály . . .” namítaly skroušeně se slzami v očích.
“Měly jste se o to přičinit v mládí!” znělo posměšně v odvetu.
Mužové se jim vysmáli, ženy útrpně a pohrdlivě se od nich odvrátily.
K těm mladým přidružovaly se později i vdovy s dětmi.
Jak se uživiti, jak děti vychovat:?! A neumělá, ku práci výdělkové ne
vycvičená žena lomila rukama nad bídou svou. Ona se vdala. Úsměšek, který·
provázel starou pannu, k ní se arci nepřiblíží], ale byla na tom ještě hůře.
Nejedna naříkala žalostivě:
“Ach, kdybych byla aspoň sama, svobodna, už bych se nějak protloukla
světem!”
Ale ani těch vdov se světu nesželelo. Zákopnice myšlénky, aby se žena vy
chovávala pro práci vydělkovou i vůči té bídě ženské nedoznávaly přízně a pod-
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pory. Svět je nazval různými hanlivými jmény. Neuznal jejich poctivé snahy
ale vysmál se jim, a odsoudil je. Po jeho názoru byly to přemrštěné, výstřední,
emancipanové ženy, nerozumné blouznilky. Nic více.
A teď, když se století blíží ke sklonku svému, když dle mínění myslitelů sta
rý svět se rozpadává a nový tvoří, má ta kaceřovaná ženská práce spasiti lidskou
společnost. Žeoa, která obrazně potřela hada, má nyní roztíti zmotaný uzel spo
lečenských záhad a otázek doby.
Výchova dívčí má se zorganisovati, zlepšiti, aby byla v souhlasu s pokrokem
světovým. Mravokárcové tvrdí, že prý zvrácené vzdělání a nepřirozená výchova
dívek zviklají postavení žen ve světě a tím že se připravuje pád celé doby dějin
né, jelikož zavinuje rozklad starého světa.
Ale kdo připravuje tento pád? Kdo řídí směr dívčí výchovy? Kdo pečuje
o’dívčí školství? Ženy snad a dívky?
Nikoliv. Dosud jedině mužové rozhodují o této veledůležité otázce spole
čenské. Zeny nemají slova ve výchově dívčí, ženy marně dovolávají se takového
Školství dívčího, které by bylo v souhlasu s dobou a poměry.
Ani mužové nemají viny v tom, soudíme li spravedlivě. Všechno, co nás děsí,
co nás těší, ano povznáší, zakotveno jest v době samé. Vlnobití světového prou
du bije o rodinu a tím působí na výchovu.
Výchova dívčí může být: rodinná a veřejná.
V rodině jest vychovůtelkou a učitelkou dívky matka. Ve veřejnosti pečují
o výchovu její činitelové různí. Nej vydatnějším činitelem jest školství.
Rodinné vychování nemůže býti jiným, než jakou je rodinná sama. Každá
rodina vtiskne člověku svoji pečeť a ráz. Ale rodiny zase mají znak doby. Jaká
společnost, taková rodina.
Školní výchova pak vždy více méně jest ve vleku panujících názorů a směrů.
Mění se každé chvíle, jakmile zavane odněkud jiný vítr. Staré se hned zahodí,
nové velebí, aby se za čas zase zahodilo s opovržením. “Jen výše!” je heslem, byť
i v tom letu základy se bořily.
Rodinná výchova se tak často nemění jako školní. Něco tradičného vždy
zůstává a tomu starému, zdravému jádru děkujeme, že dosud nevymřel rod karakterů, poctivců a šlechetných lidí.
Myslitelově postrádají u našich dívek vzdělané srdce, duši, povahu, cit. Stěžují
si velice také, že má u dívek naší doby více ceny šupina, bublina, slupka, než
jádro, že polovičatost, povrchnosť se šiří a důkladnost’ mizí.
i
· Výchova dívek naší doby je tedy špatná. Ona podkopává kořeny mohutného
kmene společnosti a vyvracuje základy světa! Hle, jak mocnou je žena, když vý
chova její už má tak závažný velký úkol světový!
Vážná otázka se tu však vkrádá bezděčně na mysl:
“Je výchova jinochů a mužů tak dokonalou? Jest bezvadnou? Jsou snad mu
žové v naší době vesměs jen vzory?”
Odpověď nevyznívá kladně. I zde je třeba nápravy. Nejen výchova dívčí,
ale vůbec výchova rodinná musí býti přiměřeně době upravena. Theorie vyzní,
ale nepřinesou spásy. Musí se sáhnouti do plného života do skutečnosti, seznati
všechno, pochopiti a po té jednati. Ale to není snadné ve mnohočlenné společno
sti. Názory se různí. Co jeden velebí, druhý zavrhuje. Projednává se tak mnohý
úkaz doby, mluví se o tom, píše, ale přece jen vane snahou a směrem doby zvlášt
ní duch.—Vyznívat’ ze všeho strach přede změnou v postavení ženy. Jednak úzkost, že by žena soutěžila v práci s mužem, jak v úřadech, tak v řemeslech, ano
i ve vědě; dále pak sloučena s tím obava, že by muž po té nenalezl ve světě
žen rozkoše. Muž přece jen hledá stále ženu Evu. Byť i byla jeho démonem,
on po ní touží. Byť i bořila světy, on ji hledá a velebí.
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Jim není
žena práce
typem ženy.
Jim jest že
nou ta, která
je omamuje
krásou, vábí
vnadami a ovládá láskou,
tou láskou
která zachva
cuje smysle,
ale nerozehřívá srdce.
A v tom
zakotvena
jest překážka,
která brání
rozvoji žen
ské práce a
činnosti.
“Ženy pra
cujte, spaste
svět! Ale zů
staňte “Eva
mi”! Vidíte
přece v bibli
ckých příbě
zích, že po
třela Eva ha
da! Potřete
hada, který
ve společno
sti se nyní
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Stávka havířů na Horách Kutných r. 1496,
Když jsem asi před dvaceti lety byl v Poděbradech za příčinou zakládání
dělnického spolku, byly mně po schůzi ukázány některé historické památky města,
zejména hrad a za mostem v lese malá kaplička, jež stojí na místě, kde n. srpna
r. 1496 bylo nevinně odpraveno io havířů kutnohorských, jichž celý zločin spočí
val v tom, že byli vůdci stávky na Horách Kutných. Tato kaplička, opatřená
nápisem, aby každý věděl, proč tam vlastně stojí, jest svědkem hrozné události,
o níž zde šířeji se zmíním.
Město Kutná Hora v Čechách založeno bylo r. 1237. Za město královské
prohlášeno r. 1276. Poněvadž oplývalo okolí hojností rudy stříbrné, zkvétalo tak
úžasně, že r. 1278 král Otokar II. vzal z Kutné Hory do války proti Rudolfovi
1000 havířů a 500 koní. Město obdařeno blahobytem a též havířům poskytována
dosti slušná mzda, tak že havíři mohli nějaký ten groš pustit do světa, aby těch
60 pivovarů kutnohorských mělo co vařit. Z té doby pochází též přísloví, “Hor
níci roboty mají do soboty a peněz do neděle.”
Během doby však tyto lepší poměry havířů počaly mizeti. Úředníci a před
stavením havířů utrhovali na mzdě a jinak dělnictvo vykořisťovali. Aby vykoři
sťování to šlo snáze, založen r. 1466 cech havířský.!
Není divu, že dělnictvo počalo se bouřiti, že časté hádky a spory byly na
denním pořádku. Aby se těm výstupům učinil konec, povolali sobě páni měšťané
do Kutné Hory krále Vladislava, který kutnohorským měšťanům a ještě více měšťankám velice byl nakloněn. Král přijel a poněvadž s havíři neobcoval, aby jich
stížnosti a postavení seznal, přidal se ovšem na stranu zaměstnavatelů.
Aby mohli jeho věrní páni měšťané, mincmistři, šichtmistři, šepmistři a
šteygři proti nespokojenému dělnictvu rázně zakročiti a rešpekt před panstvem
utužiti, udělil na Kutné Hoře sídlícím knížatům minsterberským, již vlastnili pan
ství poděbradské a mnohé doly v Kutné Hoře, “právo hraničné,” které pozůstávalo
v tom, že každý pán mohl své poddané trestati i na smrt odsouditi a rozsudek byl
platným i v nepřítomnosti králově. Když král potom odjel s knížaty minsterberskými do Slezska, byl “hraničním právem” obdařen hejtman poděbradský, Čeněk
Kamenický z Topič, jenž měl i soudcovské právo na Kutné Hoře.
Přísloví jedno praví: “Když není kocour doma, je myším hej.” Tak tomu
bylo i na Kutné Hoře. Za nepřítomnosti krále a knížat v zemi zahnízdily se
v hornictví všeliké zlořády, tak že i ženské voleny byly za šichtmistry. Rozličnékřivdy páchány na lidu dělném a havířům placeno místo 100 liber sotva 40 liber..
I královská komora okrádána, neboť stále menší díl stříbra jí odváděn.
Havíři počínali reptati. Ve schůzích svých jednali o tomto utrhování na
mzdě, ale že páni měli v každé takové schůzi svého vyzvědače, dozvěděli se
o každém pronešeném slovu havířů. Vydán rozkaz, že všecky schůze havířů jsou
zakázané a že každý havíř po své práci musí zůstati ve své chatrči.
Toto jednání vyvolalo mezi havíři ohromné rozčilení a bouři nevoie. Jak se
v kronice jedné o tom píše: “Majíce těžkou práci, byli zvyklí s ženami i dětmi
dobře se stravováti, plat nynější však nestačil, chuť k práci přecházela, pláč hla
dových dítek se úplně k nebesům vznášel a zoufalost havířů co dén víc a více se
zmáhala a nad žalostivým pláčem nebohých žen a dítek co ostrý meč do srdcí
starostlivých manželů vnikal.”
Havíři ujednali sobě velikou schůzi k protestu a sešlo se jich přes 2000.
Do měšťáků kutnohorských a do úředníků, z nichž měl každý hodný pytel hříchů
na svědomí, vjel strach, když viděli tento hrozivý houfec havířů. Každý z nich
cítil poslední svoji hodinku. V městě panoval zmatek veliký.
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Městská rada a mincmistři svolali do vlašského dvora, kdež nalézal se hor
nický úřad starší havířů, kdež jim počali lichotiti a slíbili jim, až král přijede na
- Kutnou Horu, že jim zjednají přístup ku králi, aby mu mohli své stížnosti
přednésti.
Král za několik dní přijel, zdržel se v městě několik týdnů a zase město opu
stil, aniž by deputace havířů byla k němu obeslaná. Tento podskok úředníků
rozlobil havíře do největší míry. Prohlášena stávka a usnešeno opustiti Kutnou
Horu a utábořiti se na některém z okolních vrchů na tak dlouho, dokud nedostane
se jim slyšení u krále.
Dne 7. července 1496 celkem 6000 havířů se ženami i nábytkem svým pod
praporem hornickým vytáhli z Hory na vrch řečený “Spimberk” mezi Kankem
a Malínem, kdež vyházeli kolem tábora hluboký příkop, aby v pádu potřeby se
mohli hájiti. Nyní viděli horničtí páni, že je zle, poněvadž havíři byli ozbrojeni.
v
Vysláni rychle poslové do Cáslavy, Kolína a Poděbrad o pomoc a zároveň
pozván poděbradský hejtman co soudce. Před tímto surovým chlapem se každý
třásl strachem o svojí kůži, kdo s ním přišel do styku. 13. července objevilo se
před zákopy havířského tábora 400 žoldnéřů z jmenovaných měst s poděbrad
ským hejtmanem v čele. Havíři usnesli se, že nepoužijí zbraně, dokud nebude
k tomu příčiny, nýbrž že požádají hejtmana, aby jim zjednal slyšení u knížat a
u krále.
Když hejtman přiblížil se k samým zákopům, vyšlo z tábora třináct starších
a předstoupilo před něho. Jména oněch starších jsou: Šimon starší, Průša, Černý
starší, Noušek Hona, Duchek starý, Mládek, Kužel starý, Opat, Viktorin, Klác,
Holej Želvův, Ondřej Němcův a Vít Krchňavý.
Z kroniky české podává o dalším ději Jan Kratochvíl následující zprávu:
“Z nich Opat místo řečníka zastávaje, takto jménem všech promluvil:
“Slyš hejtmane! nám se od naších představených již ode dávna křivda děje
při radách a my nežádáme žádného krve prolévání, jedině bychom mohli slyšáni
a rozsouzeni býti u krále. A protož také žádné zbraně se nechápeme, aniž chápati chceme.”
“Když tomu tak jest, jak pravíte,” odvětil lstivý hejtman, “pojďte se mnou
na Poděbrady a já vám, čehož žádati budete u krále vyjednám i opatřím.”
“Hejtmane,” zase Opat na to pravil, “my se bojíme o hrdlo, a čehož by sobě
počaly ubohé naše manželky a dítky?”
“Nic se vám ani hrdlům vaším státi nemá, pojďtež jen bezpečně,” pravil
bídný a drzý hejtman ubohým havířům.
Ubohý lid spoléhaje se na rytířské slovo, uvěřil a celé to ležení až do téhož
přislíbeného vyjednávání, vrátilo se zpět do práce. Starší ovšem šli s hejtmanem
do Poděbrad—ale přece jen s bázní a nedůvěrou, neboť osm z nich bylo z panství
poděbradského, z Velími totiž a z Kalina a dobře pana hejtmana znali;· pročež
také, že se o hrdlo bojí, jemu cestou předhazovali a tušení jich neklamalo.
Když přišli na Poděbrady, vykázal jim hejtman jizbu, kde čeleď zámecká
k jídlu se scházela a zde byli hned řádně potravou zaopatřeni. Vazby nedostali
žádné, i také mohli po zámku svobodně choditi—neb tehdáž byly mosty zámecké
ustavičně vyzdvižené a vrátný nesměl nikoho bez povolení sem ani do města
vpustiti.
Třetího dne 15. července 1496 držel pan hejtman s nimi kratičký výslech a
to jen na oko, aby žádné podezření v něj klásti nemohli;—ale tajně vyslal dva
jezdce ku králi do Uher, kdež havíře v žalobě své co lid bouřlivý a obecnému lidu
zlý příklad dávající, obžaloval. Vypodobniv zkázu Malina, dodal, že tak i v Hoře
Kutné, kteráž jest klenot české země, pokoj porušiti chtějí a zkázu tam připravují.
Protož žádal krále, by je bez prodlení na smrť vydal.”
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Král Vladislav na základě udaných hrůz, které v Malině se měly státi, ale
ve skutečnosti tam ani stéblo nebylo křivě položeno, ortel smrti nad třinácti star
šími havířů podepsal. Konečně ale přece se mu zdálo, že žaloba nebude asi
v pořádku, poněvadž kdyby opravdu takové vzbouření, vraždy a paličství v Ma
lině a Kutné Hoře se bylo stalo, jak líčeno v žalobě, byl by tím větší hluk v Če
chách spůsoben. Dne io. srpna přijel král opět do Prahy, kde nak dozvěděl se,
co na celé věci jest pravdivého a seznal také, že potvrdil rozsudek smrti nad lidmi
úplně nevinnými. Ve svém popisu popravy poděbradské píše Kratochvíl dále:·
‘ Již dne 5. srpna přijeli jezdci na Poděbrady s ortelem nad nevinnými odsou
zenci a hejtman se hned odebral na Hory Kutné, by dle způsobu tehdejšího pro
havíře šat popravní zhotoviti dal.
Jednoho dne navrátiv se na Poděbrady hejtman, nechal si zavolati tři havíře
a sice Holého Želvův, Němcův Ondřeje a Víta Krchňavého, na cestu se jim vydati
rozkázal, by na Křivoklát se odebrali a tam pů lu ohledali. Zvláštní zapečetěný
list jim dal, by jej hejtmanu křivoklátskému odevzdali. Zvláště tajně pro tři
osob)7 šat popravní odeslal, by bez prodlení na nádvoří tajně odpravení byli.
Když hejtmanovi křivoklátskému psaní odevzdáno bylo, mlčky přečetl jej,
nikomu ničeho nezjevil, nýbrž vše na čtvrtek k popravě chystal.
Na Poděbradech pak v pátek n. srpna 1496, když se rozednívati počínalo,
dal hejtman ostatních 10 povolati na nádvoří, kdež na pavlači sedě, ortel smrti
přestupníkům hlásati kázal a sám první hůlku zlámav, jím před nohy vhodil.
To když takovým způsobem ubohým havířům hlásáno bylo, velice se rozhor
lili, volajíce: “O ty zrádný, nešlechetný hejtmane! kterak jsi sliboval, že se nám
nic hrdlu státi nemá a selhal jsi.”
Z toho místa, po rozhlášení rozsudku, byli vedeni do jizby, kde v oblek po
pravní jim obléci nařízeno bylo.
Dva kati, Kalouch městský a Sochor zámecký se svými pomocníky, jakož,
městský rychtář Žďárský se svými žoldnéři, byli tu již také přítomni.
V hodinu dvanáctou byli ti ubozí, jsouce jeden s druhým pevně svázáni,,
skrze katy a jich pomocníky ze zámku vyvedeni, pan hejtman seděl na koni, též
pobočník jeho. Pan Ždárský pak se žoldnéři toliko pěšky je za most doprovázeli.
Na té cestě nebylo nic jiného slyšeti, než: “Ty zrádný, ošemetný hejtmane.”
Též hlasité z veškerého zástupu žehrání shromážděného městského lidu se zvučně
ozývalo.
Za mostem bylo místečko mezi obcí Polabeckou a Klukovskou, které k městu
patřilo a za veřejné popraviště sloužilo. Stál tu dub vysoký a rozložitý, jehož
větve až k zemi se klonily, též hruškový, jemu do velikosti podobný strom.
Když pak tu již pohotově stáli, myslíce, že snad je hejtman toliko hrůzou
smrti strašiti míní, zahřměl rozkaz na kata Kaloucha: “Spravuj!”
Tu havíři pozdvihnuvše očí k nebi, počali se všickni jedním hlasem modliti:
“Bože, otče, který víš a znáš jednoho každého vinu, rač ty rosu nebeskou seslati,
ať naši nevinnou krev ze země směje.”
To slyše Kalouch, mrštil obnaženým mečem pod hrušku a zvolal: “Nebudu
spravovati!” a tak kat Sochor nemoha odpírati, k popravě vystoupil.
První z havířů, Šimon starší, klekl pod jednou toho dubu rozložitou větví a
byl hned jednou ranou tak sklizen, že hlava jeho daleko od těla odletěla a celá
větev ta proudem krve skropená, krůpěje dolů pouštěla. Po něm Průša, třetí pak
Černý, když již klekl, a ránu dostati měl, strhl se křik, neboť se ukázali dva jezdci
v ptačím letu od Polabce, šátkem bílým točíce a “zastavte” silným hlasem volajíce.
Tu přirazivše, ihned jménem krále popravu zastavili, z čehož hejtman nemálo
se poděsil a velice byl zastrašen. “Pojďtež tedy zpět, máte milost” pravil a chtěl
se zpět ubírati.
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“Ne tak zrádný hejtmane,” zvolali havíři, “dokonej, čeho jsi započal, neboť
my jsme přísahali všickni za jednoho a jeden za všecky, pročež my té milosti
nežádáme.”
A hejtman nevěda si rady, kázal i ostatní postínati.”------Myslím, že toto udání nebude asi pravdivé, aby hejtman nad objevením poslů
královských po dvou popravách doptal strach a ještě na vzdor králi poručil ostat
ních osm havířů popraviti. Spíše bude pravdou, že poslové přijeli již po doko
nané popravě.
Příčina vyslání těchto poslů byla dle Kratochvíla následující:
“Hejtman křivoklátský, když ony tři havíře katem vyvésti a stínati poručil
nebyl sám přítomen. Toliko kat samoten, neboť se mělo vše ve velké tajnosti díth
Tu když Holej Želvův a Ondřej Němcův již skutečně sklesli, Vít Krchnavý
roztrhl sobě vazbu a chopiv se tu ležícího kamene a katu v čelo jej vrazil, který
vtom okamžení bez smyslů na zem se skácel, pak ve všem jak ustrojen byl, přímo
ku Praze prchal.
Tu budiž pověděno, že za časův těch, kdo se katu ubránil, tím méně od něho
stíhán býti směl a tak na týž způsob Vít Krchnavý bez vší zástavy až na hrad
pražský doběhl, kdež právě v tu chvíli král jel a slyše od lidu a Víta samého pře
hrozný křik, dal zastaviti a se tázati, co by se zde bylo událo.
Seznav pak, co to jest, pojal Víta na síň a vyslechnuv jeho řeč, vyslal ony
dva jezdce na Poděbrady, aby popravu tu ihned zastavili, jeho pak u sebe podr
žel, by jej co svědka ohavného činu pánům hejtmanům před oči postaviti mohl.
Pomocí svých poslů a vyzvědačů zaopatřil sobě zprávu o příčině stávky havířů a
o celé události na Spimberku a dne 17. srpna zavítal na Kutnou Horu, by nad
hejtmany křivoklátským a poděbradským, kteří k němu byli povoláni osobně,
držel soud.
Král kázal Vítu mluviti, což celé dva dny trvalo, pak jsa o té křivdě a okla
mání sebe samého přesvědčen, poručil oba hejtmany na skřipec natáhnouti.
Z obou žádný skřipec nevydržel, nýbrž životem svým platili zrádu svou.

Větrní smršť.
V dějinách této země věru málo zaznamenáno jest takových zhoubných
vichřic, jako byla ta, která dne 27. května 1896 stihla město St. Louis při veletoku
Missouri. Přišla beze vší výstrahy. Celý týden bylo v městě parno a dusno, ale
proroci povětrnostní neměli tušení o nastávající zpoustě. V poledne 27. května
počala se obloha zatahovati hustě špinavými mraky, které dostávaly barvu brzo
zelenavou, brzo žlutavou, tlakoměr klesl do 5. hodin o 25 setin palce, začalo hřmít,
načež o 5:10 rozzuřila se bouře v plné své prudkosti. Lilo se jako z konve. Vítr
dosáhl prudkosti 80 mil za hodinu. Vichřice táhla se městem napřed k jihu, pak
otočil, se směr její a nesla se k severovýchodu přes řeku do Illinoisu. Lid
pracující a venku jsoucí spěchal poděšen do domovů svých, ale bouře si přispíšila
a sbírala lidi, koně, vozy a stromy a nosila to vše vysoko povětřím a zabíjela vše.
Blesk a hrom řádily děsivě, dráty elektřinu vedoucí ulicemi potrhány a živá síla
sršící z nich ubíjela každého, kdo s nimi přišel do styku. Okna v domech byla
vymačkána a liják valil se do domů. Na ulici lítaly komíny, střechy, stromy, cihly
a kamení, pouliční káry roztrhané na kusy byly nošeny sem a tam, telegrafické
tyče padaly šmahem po tuctech najednou, vlaky na cestě chycené, odneseny byly
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Český kostel sv. Jana Nep. na rohu 11té a Soulard ul.

z kolejí, trámy plnily vzduch, věže kostelní řítily se lomozem do ulic, tu a tam
krvácející tělo lidské neseno v povětří a v tom rachotu a hluku bořícího se města
zanikallo úpění a volání raněných a umírajících. Byl to pravý soudný den a v půl
hodině byla vichřice s městem hotova. Ze St. Louis zaskočila pak ještě do East
St. Louis a řádila-li dosud plnou elementární silou, ztropila tam zkázu Sodomy
a Gomorhy . . .
Když slunce večer zacházejíc v červánkách ozlatilo město, vyhlíželo toto jako
veliký hřbitov s pomníky velmi hrubými a neúhlednými. Pod každým tím polosesutým pomníkem odpočívalo mnoho nebohých, ale teprvé když noc ustoupila
dnu, objevil se obraz bídy, hrůzy a utrpení v celém rozsahu. Matky plakaly dítek
svých, muži pídili se po nebohých ženách, malé děti tázaly se a čekaly stále, kdy
přijdou rodiče jejich, nevědouce, že jsou sirotky. Nejužší svazky srdce přervala
smrť. A na ssutinách plížili se od časna rána netvorové v lidské podobě slétnuvší
se jako krkavci ze všech stran a olupovali mrtvoly i raněné. Děsný to pohled . . .!
Celou noc hledány v troskách oběti tornada a nemocnice, umrlčí komory
i ostatní místnosti, kam mrtví a ranění ukládáni, byly brzy v pravém slova smyslu
přecpány. Za to s odklizením trosek veliký spěch nečiněn. Starosta Wallbridge
z nemístné pýchy odmítl pomoc, kterou sousední a větší města americká nabízela,
ale sám nic neučinil. Ještě několik dní po hrozném řádění větrní smrště hnily
mrchy koňů a krav všude a panovaly obavy, že při lhostejnosti městských úřadů
následkem zápachu vypukne mor. Dva tisíce pět set lidí bez přístřeší, ale mayor
odmítl stany kongresem nabízené; půl tisíce lidí bylo zabito a plný tisíc zraněno
a ještě nebyla svolána schůze občanů na poradu, co by se mělo státi, jak výbory
sběrací a rozdělovači zaříditi, jak mrtvé dobyti a pochovati; zdi na sesutí trčely
stále k nebi, hrozíce nebezpečím ještě těm, kteří ušetřeni byli živelní pohromou,
ale ulice dosud znovu neosvětleny a městská rada spokojila se pouhým —
navržením podpory. Což divu tedy, že lid rozlobený starostu in effigie oběsil
připojiv na panáka v jeho podobě hanlivé a potupné nápisy. V East St. Louisu
jednáno moudřeji. Starosta Bader volal v čas o pomoc a lid tam nouzi netrpěl.
Dostali vojenské stany, sbírali a rozdělovali podpory, uklízeli hnijící mrtvoly a dali
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tak nejlepší příklad St. Louisu, který teprv několik dní po té pokulhával za nimi.
Dobrovolné ruce ovšem samaritánské dílo konaly od počátku, ale teprvé když řádně
ustanovený výbor zahájil činnost’, kopáno soustavně a rychle. Guvernéři Stone
z Missouri a Altgeld z Illinoisu poslali státní obranu ku hlídání ssutin a umrlčí vozy
jezdily ulicemi ku hřbitovům celé dny. Kde nestačilo na parádní vůz, vzal se
kočár nebo vůz expressní a do mnohého hrobu uloženy až tři mrtvoly. Slavnost
zdobení hrobů, připadající na sobotu 30. května za okolností těch ovšem odpadla,
neboť každý měl co dělat s čerstvým svým hrobem. Kolik lidských životů přišlo
na zmar určitě známo není a také asi nikdy nebude, tím méně počet raněných.
V okrouhlých číslicích udávalo se několik dní po zhoubě, že bylo: V St. Louisu
mrtvých 200, raněných 800; v East St. Louisu mrtvých 150, raněných 300.
Škoda v St. Louisu dostoupila v celku výše $20,000.000, v East St. Louisu
$5,000.000. Čísla to zajisté výmluvná a hrozná!

Co do jednotlivostí, ty odpovídají všechny všeobecnému počátku statě této.
Vichřice bortila čtverec budov za čtvercem, veškeré budovy vzňaly se od pecí
a kotlů a Eadsův most, jeden z nej pevnějších na světě, vší dovedností lidskou
upevněný, shrábla smršť jedním drápem a odhodila daleko, jako by byl z lepenky
škrobem nalepen. Šestnácte škol poškozeno v celku v obnosu $50,000, Anchor
Halí byla roztrhána, Union Club house rozvalen, a vzniklý oheň ztrávil za čtvrt
milionu dolarů majetku některých továren, nežli liják oheň ulil. Olejna WaterPiercova zmizela v plamenech. Hasiči nemohli k ohni pro překážky na ulicích.
Plynárna na 14. a Papin ul. se rozpadla, obrovská elektrická strojírna v Union
depot spadla na jednu hromadu; střecha nové síně, v níž 14 dní po té měli repu
blikáni odbývati národní sjezd, odnesena. Řeka byla plna trosek všeho druhu,
neb mnoho továren a obydlí do ní naházeno a mnoho lodí se ztroskotalo. Tak
parník Austria rozbit na tisíc kusů při úpatí ulice Franklin, nejinak válečná loď
Dolphin II. a do jiného parníku bacil blesk. Hořel hnán byv proudem ku Crystal
City až se potopil. Parník City of Montana právě byl hotov vyplouti na cestu do
New Orleansu, když přišla bouře. Kapitán Ziegler s ohromnou odvahou řídil jeho

Továrna Wooden Gutter Co. ra jižní 2. ul.
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běh a dostal jej z bouře ven k illinoiskému břehu, ale sám to zaplatil životem.
Neví se ani, kde zmizel.
Značných škod utrpěla krásná Shawova botanická zahrada, tři divadla roz
bita, ale na kostely měl strašný ten vichr nejvíce zkřesáno. As 17 jich pobořeno,
některé úplně zničeny, celkem však jich poškozeno čtyřicet. Vidno, že ten starý
pámbíček se stává jaksi neveselým a že v přírodě uznati musí mocnosť vyšší,
před níž on v hrůze klesá a v prach se kácí i s pyšnými svými dómy. Vůči spoustě
hrozné není lze péru sebe dovednějšímu vše vystihnouti. Nejbujnější fantasie
nedovede podati obraz, jenž odpovídal by skutečnosti a jedině ten, kdo na zříceniny
pohlédl, poznal celou tu hrůzu, spoustu a zoufalství. Lidé chodili ulicemi,
oddáni tupé resignaci, ženy s probledlými tvářemi a divně lesknoucíma očima
pohlížely tupě na tu zkázu, a všude spatřiti bylo lidi, ani smutni, však bez slz
a nářku pátrali po ztraceném majetku. Nikdo nebyl pojištěn proti vichru a jen
tam, kde oheň pomáhal v ničícím díle, kryta byla ztráta majetková. Bylo smutno
postaviti se vedle šedého starce, jemuž bouře vzala vše, čeho na světě za 50—60
let se domohl—ženu, děti a majetek, a hleděti do jeho vpadlé tváře a bezlesklých
očí. Tu teprv poznal člověk divák, co zkáza taková znamená pro tisíc živých
a zdravých.
Byl to obraz, jaký nevymizí zajisté z paměti nikomu a na nějž každý ještě po
letech s hrůzou bude vzpomínati, obraz neskonalého zpustošení a děsné, téměř
nadpřirozené a neuvěřitelné zkázy.
Česká osada ležela smršti větrní zrovna v cestě. Z líčení zvláštního zpravo
daje “Svornosti” a “Amerikána”, který po katastrofě do St. Louisu byl vyslán,
vyjímáme toto: Není jediného krajana, jehož majetek nebyl poškozen, mnozí pak
učiněni jsou během krátkých několika minut úplnými žebráky.
Dům krajana Jos. V. Balouna na rohu Ohio a Geyer ave. pobořen a s něho
uprostřed v divém chaosu shořených residencí viděti jest zničené sady Lafayettovy. Po ulicích Russell, Geyer a Allen ave. i křižujících ulicích není lze
projiti a jen síň Č. S. P. S. na Dollman a Allen ave. vyvázla poměrně s malou
škodou. Okna jsou všechna vytlučena a sřítivší se vížka prorazila strop v síni,
škoda však nebude větší, než as $1800. Jest vskutku s podivením, že síň tato,
stojící na místě povýšeném, nepropadla úplné zkáze.
Domy od 14. ulice na východ na Geyer ave., po většině český to majetek,
jsou v ssutinách. Pan Chabr, hostinský, čepuje na rohu Dolman a Geyer ave.
pivo v domě úplně shořeném a vyslovil se, že lituje, že nezahynul v ssutinách,
neb jest finančně úplně zničen. Podobné poznámky uslyší člověk od mnohých
jiných krajanů.
Ulice Pecker samými Čechy obydlená, jest v rozvalinách, rovněž i 14., 13.
a vůbec všechny ulice ve směru cyklonu ležící. Jeden z nejžalostnějších pohledů
naskytuje se oku na rohu ulic Rutger a sedmé. Zde jsou mnohé domy úplně sezemí srovnány a které stojí, ty jsou strašně poškozené. Zde zahynulo v jednom
domě 17 lidí, mezi nimi i krajan V. Plaček.
Neméně žalostným jest pohled na všechny ostatní okolní ulice. Na 11.
a Soulard jest český kostel v úplných rozvalinách. Jenom přední část’ obstála.
Rovněž i fara, stará i nová síň a škola, vesměs to majetek katolíků, jsou velmi
poškozeny. Obzvláště fara. P. Hesoun odhaduje škodu, způsobenou na kostel
ním majetku na $50,000. Divno, že ten oplatkový pámbíček, který v každém
kostele jest přechováván, pohromu onu neodvrátil. Válí se tam někde v prachu
a cihlách a ubozí osadníci smutně přemýšlí a podivně hlavami kroutí nad tou
laskavostí jejich nebeského tatíčka, k němuž se stále vroucně modlí a jenž,
v odměnu za to pošle jim své požehnání v podobě zuřivého cyklonu. Podivu-

Zříceniny na rohu ulic
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a Rutger.

hodným jest, že hostince, jen přes ulici od kostela, na dvou rozích stojící, ušly
větší pohromě.
Sin Těl. Jed. Sokol, na rohu g. a Allen ave., jest značně poškozena. Východní
stěna jest stržena as do půl, vnitřek pak též velice porouchán. Pan Tříska ^šak
i s rodinou vyvázl všemu poranění, což jest vskutku s podivením. Škodu způso
benou na budově páčí si Sokolové na $5000. Neštěstím tímto octl se čilý tento
sokolský sbor ve velmi trapném postavení a všechny Jednoty, kterým jenom
trochu možno, a kterým hotovost v pokladně to dovoluje, neměly by otáleti
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s pomocí, jinak by se mohlo stati, že by T. J. Sokol přišla o svůj majetek, jehož
se po tolikerém snažení a trapných nesnázích domohla. Bylo mi ze srdce líto
Sokolů, ani smutni a zadumáni pohlíželi na svoji poškozenou síň.
V okolí této síně jsou domy též velice poškozeny a veliký, jenom jeden
čtverec vzdálený kostel poškozen v obnose mnoha tisíc dolarů a těžké kameny
smeteny a rozházeny s něho po celé ulici. Veliké spousty způsobeny též na
Broadway. Mnoho domů úplně sbořeno a krásně zařízené obchody zničeny.
Čechové v St. Louisu utrpěli sice těžké ztráty na majetku, životů však mezi
nimi na štěstí mnoho zmařeno nebylo. Pokud bylo možno zjistiti, zabit byl
jenom Václav Plaček, pekař, jenž bydlel na rohu Rutger a 7. ulice, kde tak
mnoho lidských životů zmařeno. Byl vdovec, stár asi 50 roků a náležel též
k Tělocvičné Jednotě Sekol. Pohřeb měl v sobotu a mnoho bratří súčastnilo
se jej. Pohřešováni pak byli 221etý syn a i21etá dcera krejčího pana Zajíčka,
jenž bydlí na Montana ul., blíže Broadway. Poraněných Čechů jest velmi
mnoho, většinou jsou však poranění jejich lehká. Petr Schmidt z čísla 1208
Calhoun ulice má zlomenou pravou ruku, Václav Janoušek z č. 1809 již. 14. ul.
pak má přeraženou levou ruku v zápěstí. Paní Anna Bláhová, která bydlela
v č. 1330 Geyer ave. byla sřítivším se zdivém zasypána a zlomena jí noha.
Paní Trnková byla zasypána v domě na rohu California a Winebago ulic.
S nadlidským namáháním se šak dostala ze ssutin s lehkými jenom ranami.
Václav Hejtmánek zasažen byl sřítivší se zdí, když ubíral se k domovu. Při
spěním některých krajanů byl však vytažen ven. Chovány jsou obavy, že snad
utrpěl vnitřních poranění. Zraněni byli ještě J. Suda, bydlící na 12. a Russell,
paní Záčková z č. 1324 Geyer Ave., paní Boková z čís. 1522 Pecker ul., J. Brouk,
Petr Pitha a j. v.
Ve všeobecném zmatku, jaký v St. Louisu nyní panuje, jest pátrání po
raněných velmi obtížným. Lidé jsou přikvačivším na ně neštěstím poloomámeni
a každý stará se jeoom o sebe. Mnozí vyvázli ze zřícenin sice bez úrazu,
ztratili v*ak všechen majetek. Mluvil jsem s krajany, kteří mi se slzami v očích
pravili, že svým zovou jenom to, co měli na sobě, když vyběhli na ulici s řítícího
se domu Není možno vypočítati všechny krajany, jichž majetky byly cyklonem
bud’ úplně zničeny, neb velice roškozeny. Z nejvíce poškozených uvedu krajany:
A. Klobasa, J. V. Balcun, F. Černý, Fr. J irauch, Ant. Majer, Ant. Chabr, paní
Žáčková, paní Jindřichová, J. Jonák, J. Kofron, p SkřL anec, AI. Vrána. Majetky
těchto uvedených krajanů byly téměř úplně pobořeny. Dále těžce poškozeny
domy krajanů: Jos. Hrdl čky, V. Svobody, pí. Strukové, V. Brouka, J. V. Mareše,
J. Sýkory, V. Turecka, pí. Heřmanové, pp. Mika, Stamplera, Reinera, Voneše,
V. K. Třísky atd. atd.
Pomoc pro nešťastné krajany naše v St. Louisu jest nezbytnou.
Nejen jsou hodni politování ti, kteří jen v nájmu bydleli, a o nábytek, šatstvo
atd. přišli, nýbrž i majetníci sesutých domů. Mezi našimi krajany tamními jest
velmi málo obchodníků a téměř všichni pomohli si ke skrovnému majetku po
dlouhých letech úsilovné práce a spoření. Pojištěn pro případ cyklonu nebyl
téměř nikdo a jsou tudíž v postavení zoufalém. Někteří ještě měli majetky
zadlužené a ti jsou dnes ovšem ožebračeni. Kdo jest ještě mladým, práce schop
ným, ten ovšem neztráceje energie, můžezačíti znovu, hůře však jest se starými,
kteří práce již schopnými nejsou. Myslím, že rodáci po celých Spojených Státech
stejně dotknuti byli zprávami o strašné zhoubě této, že se jim zželí našich
krajanů st. louiských a že každý, komu poměry dovolují, přispěje k umírnění nej
větší bídy. Vyžaduje toho lidskost’ a konečně nevíme, kdy snad my sami budem
se dovolávati pomoci.”
Tolik zpravodaj Svornosti a Amerikána co očitý svědek spousty způsobené.

Roli Broadway a Carroll ul.

Několik dní po osudné vichřici počala se v St. Louisu zmáhati bída. Vydřiduchové v městě žádali za bochníček chleba 15c. a podpůrné výbory měly plné
ruce práce. Jest velmi nesnad 10 ve městě tak krůtě a rozsáhle stiženém nalézti
výživu pro všechny nešťastné. Starosta viděl, že nemístnou pýchou, která ho
přiměla k odmítnutí podpory ze všech stran nabízené, velice pochybil a otcové
města přijali ve schůzích prosbu, dovolávajíce se velkomyslnosti celé země.
Se všech stran docházely pak příspěvky pro nešťastné a sice v penězích, oděvu
i potravinách. Hned se rozdávaly mezi chudé. Také mezi krajany našimi konaly
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se na celé čáře sbírky na st. louiské Čechy, kteří se k veřejnosti obrátili vroucím
provoláním zvláštního svého sběracího výboru. Z daleka široka sjížděli se lidé do
St. .Louis a dlouho ještě trvalo, nežli se nahradilo a uvedlo v pořádek všechno, co
hrozná vichřice zkazila. Některé ztráty ovšem nahraditelný nebyly. Byly to
ztráty těch, kteří přišli o ovoce své mnohaleté, celoživotní práce a těch, kterým
rozpoutaný živel vzal milého otce, ženu nebo dítě. Vzduch dále kroužiti bude
vesmírem, jako by žádného zla nebyl způsobil, chrámy postaveny budou znova,
aby kněží otřesenou víru znova v lidech oživili, cizí státy, vyslovivší své politování
budou válčit a samy zabíjet, přespolní města, která pomoc nabízela a velikou
soustrast’ pro chudinu jevila, budou nadále své chudé občany zanedbávati, svět
zapomene na tu sensaci, která jej tak zajímala, ale nezapomenou na ní ti četní
ubožáci, kterých neštěstí to stihlo přímo a kteří pravili jako pí. Žáčková: “Přišla
jsem o vše a život nemá pro mne ceny.” Mimo ně pouze historie zachová
nehynoucí pamět zkáze st.-louiské a zaznamená den 27. května 1896 písmem
nesmazatelným.

Politika či spolčení?
PRO KALENDÁŘ "AMERIKÁN” NAPSAL JOSEF BUŇATA.

Pokrok a lidská vzdělanost se zabývá stále víc a více myšlenkou, kterak by
bylo možno odstraniti všecka zla, která lidstvo na zemi sužují. Ten ráj, z něhož
dle bible pán bůh první lidi vyhnal, má býti zase na zem přiveden, ale jak? Na
této otázce pracují tisícové těch nejšlechetnějších lidí, ale ona dosud rozluštěna
není. Její konečné rozluštění jest sice ještě v daleké budoucnosti, avšak lidstvo
k ní kráčí přece krok za krokem stále a jistě.
Která jsou ta zla, jež lidstvo sužují nejvíce? Jsou to mor, hlad, válka, nemo
ci, živelní pohromy, zločiny a chudoba. Již za nynější, doby jsou ona tři první
zla, mor, hlad a válka velice oslabena. Věda lékařská nalezla prostředky, jimiž se
mor předejde a když i vypuknul, na nejmenší míru obmezí. Dnes již lze tvrditi,
kdyby se všude hleděla zachovávati všeobecná pravidla zdravotní, nehubil by mor
nikdy lidstvo. Morové rány, jaké hubily národy v minulých stoletích, nevyskytují
se nyní a když se i objeví, nezachvátí na celé zeměkouli ani tolik lidu, jako dříve
zachvátily v jedné zemi. S hladem jest to asi podobně. Jediná neúroda v některé
krajině stačila druhdy k vyhubení poloviny obyvatelstva hladem, což se nyní již
nestává. Dopravné prostředky a lidský soucit dovedou zásobili krajiny i nejvzdá
lenější potravinami všeho druhu, tak že hladomor jest brzy zažehnán.
Války hubí lidstvo dosud, ale i tu je pozorovati hnutí v lidu k jejich odstra
nění. Kdežto dříve války propukaly nenadále a na všech stranách, urovnávají se
nyní mnohé spory mezinárodní cestou míru. Dříve si lidstvo ve válkách libovalo,
dnes se jich děsí a hledí je co možno zameziti. Není snad již doba ta daleka, kdy
aspoň národové vzdělaní na místě zbraní smrtící budou spory své rozhodovati
smírčími soudy.
Nemoce a živelní pohromy jsou zla přirozená a zdálo by se, že proti nim
není odpomoci, ale i v tom ohledu vykonalo lidstvo již mnoho k jich obmezení.
Pokrok vědy lékařské objevil původ téměř všech nemocí a dovede mnohým pře
dejiti, jiné pak vyléčiti. Kdyby však společenské poměry byly změněny, staly by
se nemoce teprvé řídkými. Tělocvik z mládí pěstovaný otuží lidstvo proti růz
ným chorobám a zdravotní opatření při práci předejde jim. Lépe upravené byty,
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šettření zdravotnictví v lidnatých městech, lepší ošetřování nemocných, to vše ob
mezuje zlo vyplývající z nemoci. Proti ohni máme množství prostředků, aby
se buď požár předešel, nebo brzy u vzniku potlačil, neb co nejvíce obmezil. Proti
povodni, zemětřesení a krupobití není sice prostředků ochranných dosud, máme
však prostředky, jež zlo jimi povstalé umenšují. Pojištění a dobrovolná podpora
lidu citelného poskytuje postiženým úlevy a odpomoci v utrpení, živelními neho
dami vzniklém.
Zločiny jsou zlem společenským, o jehož odstranění se pracuje všemožně, ale
kteréž spíše roste než aby ho ubývalo. Bádáním bylo zjištěno, že náchylnost ku
zločinům jest vrozená a mnozí lidumilové již vyslovili náhled, že zločinnost je
nemocí politování více než odsouzení hodnou. Náchylnost ku krádeži, ku vraždě
a žhářství byla pozorována na lidech co vlastnost jim přirozená, tak že za svoje
jednání ani nemohli. Jiní však se stávají zločinci následkem okolností je obkliču
jících. Chudoba pak uznávána jest za jednu z hlavních příčin zločinů. Jisto jest,
že kdyby chudoba byla z lidské společnosti zapuzena, odpadne dobrá polovice
zločinů, ano i nemoce nebudou lidstvo v tak velké míře sužovati.
Chudoba jest tedy nejhorším zlem společenským a na její odstranění by mělo
lidstvu nejvíce záležeti. Chudoba nejen že sama sebou je zlem, lidstvo trápícím,
nýbrž ona uvaluje na ně ještě jiná zla, jako zločiny, nemoce i hlad. Odstraněním
chudoby odstraněno by byla více než polovina vší trýzně, veškerého utrpení, jež
lidstvo stíhá. Ale jak lze chudobu odstraniti?
Nejprve uvažme, co chudoba jest. Mnohý, který se zde chudým zove, byl by
boháčem, kdyby byl přenešen se vším co má, mezi jiný lid, do jiné země. Zde ve
Spoj. Státech se považuje za chudého mnohý, který má slušný oblek, slušný ná
bytek, ano i hladu netrpí, kdežto již ve staré vlasti by člověk ten za těchže pomě
rů chůdým zván býti nemohl. Kdyby však tentýž člověk s tímže vlastnictvím převežen byl mezi divochy, byl by mezi nimi boháčem. Chudoba jest tedy podmíněna
okolnostmi. Mezi milionáři musel by zváti se chudým již ten, kdo by vlastnil
$100.000, ale člověk s takovým majetkem v malém městě jest již boháčem. Skutetečně chudým může se zváti jen člověk ten, který nemá prostředků na zaopatření
si nutných potřeb životních, v krajině té obyčejných. Ve velkých městech jest
skutečně chudým, kdo nemá domova, nábytku a slušného obleku. Na dalekém zá
padu však žije na tisíce lidí bez domova, nábytku a slušného oděvu, aniž by chu
dými zváni býti mohli. Noví osadníci na domovinách zhusta nemají všech těchto
potřeb a jsou spokojeni. Za obydlí slouží lecjaká jáma, skalní sluj nebo bídná
bouda; na místě kamen mají ohnisko, na místě stolů a židlí pařezy nebo kameny,
•šatstvo pak sestává z cárů, jež sotva nahotu přikrývají. Takový člověk by ve
velkém městě vzbudil největší útrpnost co chuďas, kdežto v jeho osamělosti ven
kovské je to zcela všední zjev.
S pokrokem civilisace se mění pojem o chudobě. Potřeby lidské se velice
•rozmnožily a člověk na potřeby ty jednou uvyklý cítí se velice nešťastným, pakli
že si některé odepříti musí. Nucené odepření si jistých navyklých potřeb působí
ělověku bol a to jest známkou chudoby. Český venkovský dělník nepocítí nedo
statek masa takřka po celý rok, kdežto dělník americký se bude cítiti velice ne
šťastným, když si nebude moci zaopatřiti aspoň jednou za den masitý pokrm.
V Americe lze tedy nazvati chudým již toho, kdo si nemůže každodenně popřáti
masa, kdežto v mnohých zemích evropských nepocítí lid tíhu chudoby, pokud se
může do sytá najísti třeba zemčat nebo jiné laciné stravy.
K pocitu chudoby náleží též jisté vědomí. Právě proto, že mezi lidem ameri
ckým jest rozšířeno nejvíce sebevědomí o lidské rovnosti, jest zde i pocit chudo
by větší, vyvinutější. Dělník americký je si vědom toho, že on vyrábí ony požitky
rživota a následovně že má na ně právo spíše nežli ten, který ničeho nevyrábí, ale
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všeho užívá, totiž boháč. Nemůželi si tedy dělník zaopatřiti vše to, na co byl
dříve navyknul, pociťuje již chudobu a stává se nespokojeným. —Když jest tedy
chudoba tak velice abstraktním pojmem, bude tedy také těžko ji odstraniti. Tomu
ale není tak. Jak výše podotknuto, činí člověka nespokojeným jen nedostatek ně
čeho, na co byl zvyklým. Kdyby toho nebylo, nikdy by nepocítí! tíži chudoby.
Člověk stále zaměstnaný, který si vydělá na obyčejné potřeby a jemuž aspoň ča
sem něco přebývá, nebude se cítiti nespokojeným, aniž bude záviděti jiným, kteří
mají všeho hojnost. Jedná se tedy především o to, aby každý člověk mohl vždy
pracovati a za práci tu aby byl odměněn tak, aby si mohl z výnosu jejího nejen
to nejnutnější zaopatřiti, nýbrž i něco pro stará leta nastřádati. A toto jest, aspoň
u 95 lidí mezi stem, tím nejhlavnějším, nejtoužebnějším přáním. Nejvýše pět
procent jest lidí takových, kteří o budoucnost, ba ani o přítomnost nic nedají, ži
jíce ode dne ke dni lhostejně, bez jakýchsi vyšších tužeb a přání.
Jestliže tedy člověk pracovitý má přání, aby práce jeho odměněna byla tak,
aby mu obyčejné požitky života zaopatřila, nespočívá v tom nic nemožného, aby
přání tomu vyhověno bylo. Za nynějších vynálezů strojnických se výsledky práce
lidské tak rozmnožily, že mnohé potřeby, jež ještě před 50 lety jen bohatým tří
dám přístupné byly, staly se nyní všeobecnými. Jestliže práce lidská více vyrobí,
stávají se potřeby zase rozmanitějšími, tak že by na práci nikdy scházeti nemělo.
Vidíme však ve skutečnosti, že práce lidské není nikdy přebytek. Jestliže rolníci
vypěstovali mnoho plodin, však by jich přebytek nebylo, kdyby si jich mohl každý
z důstatek zaopatřiti. V některých státech severních příkladně v loni vypěstová
no bylo tolik zemáků, že je nebylo možno ani za 10 centů buši prodati. U nás na
jihu však zemáků nebylo a z jara k sázení jsme platili $1.20 až $2.40 za buši.
Kdyby byly tedy ony přebytečné zemáky dopraveny ze severu na jih, mohly býti
zužitkovány a rolníci by za ně byli utržili slušnou cenu. Tak je se všemi plodi
nami zemědělskými. Bavlny a vlny by nikdy nebyl přebytek, kdyby si všichni lidé
mohli zaopatřiti řádný oděv.
Jestliže není převýroby rolnických plodin, tím méně jest jí v průmyslu. Žád
ný dělník by nikdy zaháleti nemusel, kdyby všichni ti, již jeho výrobky potřebují,
tyto si také vskutku zaopatřiti mohli. Z toho vysvítá, že jest možnost, aby každý
člověk prací svou vše k životu a pohodlí potřebné si zaopatřiti mohl. Že však se
to neděje, na tom jsou vinny poměry společenské. Z toho vzniká chudoba, která
zase zavinuje nemoci a zločiny. Aby práce byla dostatečně odměňována a každý
kdo pracovati chce, aby vždy zaměstnání nalezl, to jest nejdůležitější otázkou ny
nější doby. Na otázku tuto jest však odpověď těžká, tak že ti největší badatelé ji
dostatečně objasniti a zodpovídati nedovedli. Jedině v tom se shodují všichni
myslitelově národohospodářští naší doby, že výsledek práce lidské není stejnoměr
ně rozdělen, tak že jedni uchvátí příliš velký díl práce společné a následovně ji
ným připadne díl malý, nedostatečný k zaopatření si příslušné části výroby. Jiný
mi slovy řečeno, hromadící se bohatství v rukou jedněch zaviňuje chudobu
druhých. O to především běží, aby se zamezilo přílišné hromadění bohatství
v rukou jedněch, aby pak více se dostalo na druhé. Zmenšiti ohromné příjmy
boháčů a rozmnožiti příjmy chuďasů, jest nejdůležitějším úkolem doby naší
i příští.
K dosažení cíle toho jest navrhováno mnoho cest a prostředků, jež však uváděti hebudu, nýbrž obmezím se na to, veškeré ty prostředky shrnouti ve dvě hlavní
skupiny. Jeden směr oprav sociálních má ráz státní, druhý soukromý. Jedni
tvrdí, že jen cestou zákonodárnou lze vyrovnati společenské nesrovnalosti; kdež
to dríhaf zase dokazují, že nesrovnalosti ty jsou původu společenského a tudíž
zas'é’-jfe'n společensky, bez jakéhokoliv vládního zakročení odstraněny a vyrovnáňý'býti mohou. Který z těchto dvou směrů hnutí sociálního jest lepší a který
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jistěji neb rychleji k cíli povede, o tom hodlám šíře pojednati.—Směr zákonitý či
státní zastupují socialisté, revoluční anarchisté, přívrženci Henry George, populisté a jiní političtí reformátoři. Směr společenský zastupují jednoty dělnické,
rolnické a všecky ostatní organisace hospodářské. Jest nyní otázkou, kteráž obou
stran docílila větších úspěchů praktických. V loňském kalendáři “Amerikánu”
jsem otázku tuto probral v článku “Spolky v budoucnosti” a proto o ní letos po
jednám s hlediště zcela jiného.
Kdy a kterak možno zákony a pomocí státu provésti nějaké opravy společen
ské? Jen tehdy, když většina lidu s opravami těmi souhlasí a to musí býti ohrom
ná většina. Je známo, kterak i ty nejlepší zákony mohou býti jednotlivci obchá
zeny, ano i ti, k jichž prospěchu zákony některé sdělány byly, se jim často
protiví. Důkazů hojnost máme na zákonech obmezujících dobu pracovnou, regu
lujících práci žen a dětí, kontrolujících zdravotní poměry atd. Zákony takové
provádí jen kdo chce a obchází je také komu libo. Jak by to asi vypadalo, kdyby
vešly v platnost zákony ještě radikálnější? Viděli jsme v této zemi, kterak daň
z přijmů poražena byla nejvyšším soudem, ač je to ta nejspravedlivější dan. Mělo
se jí rozděliti břímě vládní stejnoměrněji, tak aby ten, kdo více má, v tom poměru
také více na vládní výlohy přispíval. Daní z přijmů se však mělo raké obmeziti
aspoň částečně přílišné hromadění majetku v rukou jedněch. Kterak možno očekávati od státu změnu společenských poměrů ve prospěch chudých a na úkor bo
hatých, když tentýž stát ani tak malou opravou, jako jest postupná daň z přijmů,
strpěti nemohl? Kdy by se lidstvo dočkalo provedení zásady, aby přílišné hroma
dění bohatství v rukou jednotlivců bylo zabráněno?
Stát až posud ve směru oprav sociálních vykonal pramálo. Co však vykonal
směr druhý, národohospodářský? Tvrdí se také od mnohých, že nic, avšak při
hlédněme blíže ku směru tomu. Nejlépe seznáme výsledky směru toho když po
rovnáme dělníky zorganisované a nespojené. Zaměstnavatel nespojených dělníků
snižuje mzdu a ustanovuje dobu pracovnou dle libosti; na zdravotní poměry v díl
ně své nedbá a vládne v závodu svém neobmezeně. Kde však jsou dělníci sjed
noceni, udržuje se slušná mzda, pracovní doba jest pravidelná a zdravotní poměry
továrny dobré. Majitel závodu není tu pánem neobmezeným, nýbrž i jeho dělníci
mají co říci do záležitostí obchodních. Tím jest tedy přílišné hromadění majetku
v rukou továrníka obmezeno a dělnictvu dána příležitost ku dosažení většího po
dílu z práce spoléčné. Kdežto majitel závodu s dělníky nezorganisovanými může
hromaditi jmění bez obmezení, není to již možno majiteli závodu s dělníky sorganisovanými.
Zkoumámeli bedlivě poměry společenské v kterékoliv zemi, shledáme, že
čím inteligentnější, vzdělanější dělníci, tím lepší mzdu a postavení mají. Lid nejtíže pracující jest nejméně placen, poněvač jest to právě ten nejnevědomější druh
pracovníků. A jestliže okolnostmi nucen sáhne některý vzdělanější člověk po
takovémto málo placeném a obtížném zaměstnání, zajisté v něm dlouho nesetrvá.
Buď přejde v brzku k jinému zaměstnání, nebo při tomtéž díle zaujme postavení
vyšší, lépe placené a méně práce vyžadující. Vzdělanost, u\ědomělost, inteligence,
hrají v poměrech národohospodářských důležitý úkol. Z lidu nevědomého dá se
více a snáze vytěžiti než z lidu uvědomělého. Tudíž pokrok, vyšší stupeň vzděla
nosti obmezí snáze a lépe hromadění kapitálu v rukou jednotlivců než toho kdy
stát a zákon dosíci může. A právě k tomu vedou organisace, neboť jsou to školy
pro dospělé, v nichž se cvičí mužové práce v zápasu s kapitálem, nabývajíce vě
domostí o právech svých.
Toto vše se však vztahuje pouze na dělnictvo; kterak ale to vypadá u lidu
zemědělského? Pomyslí si mnohý, že tu organisace nic nesvedou, nýbrž politika
vše napraviti musí. V této zemi se objevilo již několikráte silné hnutí rolnické,
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ale jakmile zabočilo do politiky, rozbilo se. Politika lid rozeštve, znepřátelí,
z vůdců nadělá ůřadolovců a to nejsilnější hnutí politické se ztratí jako voda v pí
sku. Organisace hospodářské však setrvají, jakmile se jimi dosti malých úspěchů
docílí. Spolky podpůrné kvetou a siřeji se mezi rolnictvem jako mezi dělnictvem.
Vzájemné pojišťovny proti pohromám živelním se ujímají stále více mezi farmerstvem a kooperace není mu také více pojmem neznámým. Dá se skoro s jistotou
tvrditi, že příliš politiky mezi lidem zemědělským zdržuje pokrok jeho hospodář
ský. Mladý uvědomělý rolník nevěnuje hospodářským zájmům náležité pozornosti
jen pro politiku. Očekává vše od státu a zapomíná na pořekadlo, “pomoz si sám.”
Rolnictvo spojené v mocné kooperace, za účelem koupě i prodeje ve velkém, do
cílilo by rychleji zvýšení svého blahobytu než politikou. Spojené dělnictvo to již
nahlédlo a proto předáci dělnického hnutí varují své soudruhy před zanášením
politiky do jejich spolků. A rolnictvo to konečně také nahlédne, až se té káry
politické do sytá natahá, načež se s větším úsilím vrhne na spolky hospodářské.
Nyní lze již pozorovati mezi rolnictvem výsledky vzdělání. Pokročilý rolník
obdělává lépe půdu svou, zavádí střídavé hospodářství, pěstuje plodiny různé,
které by lépe speněžil, chová lepší a užitečnější druhy domácích zvířat—zkrátka,
využitkuje vědomostí ku svému prospěchu. Takovýto pokročilý rolník docílí ry
chleji vyššího stupně blahobytu než ten opozdilý, nevědomý. Jestliže již u jedno
tlivce docílejí vědomosti tak velikých výsledků, lze se snadno domysliti, že spoje
nými silami by se docílilo v ohledu tom daleko více. V tomto směru pak je stát
téměř bezmocným, aby napomáhal, tu jen dobrá vůle jednotlivců může k dobrému
výsledku vésti.
Chudoba, hlavní to zřídlo běd společenských, dá se tedy odstraniti cestou
společenskou, neb hospodářskou, nikoliv ale politickou. Až posud se osvědčilo
vzdělání a spolčování co nejlepší odpomoc bídě lidské. Vzdělanost zvyšuje soucit
s chudým a odpomahá bídě jejich dobročinností, kdežto spolčování obmezuje bídu
a chudobu zvýšením příjmů jednotlivců a podporou v pádu neštěstí. Šíření vzdě
lanosti účinkuje blahodárně na spolčování, neboť lidé vzdělanější snáze pochopí
výhody ze spojení plynoucí a snáze se přispůsobí požadavkům spolku. Tak jako
spolky dělnické donucují kapitalisty, aby ze svých výtěžků větší částku dávali
svým dělníkům, čili aby jim vyšší mzdu platili, tak společenstva rolnická vymohou
na kapitalistech větší náhradu za své namáhání. Spolčení tedy zamezuje veliké
hromadění kapitálu v rukou jednotlivců, čímž dopomáhá k lepšímu rozdělení vý
sledků práce lidské. Organisace tedy staví hráze bohatství, zároveň ale také chu
době, docilujíce tak větší rovnosti v lidstvu. O co více dostane dělník na mzdě,
o to méně vydělá kapitalista. O co více dostane rolník za své výrobky, o to méně
vydělá kapitalista. Stát v ohledu tomto nemůže ani ničeho učiniti, kdyby i chtěl.
Může sice dáti chuďasovi podporu, ale nemůže jeho chudobě předejiti. Organisa
ce, spolčení zamezuje ehudobu a tam, kde ji zameziti nemůže, mírní ji daleko
účinněji než stát toho docíliti může. Až pak lidstvo obrátí veškeré úsilí, jež nyní
politice věnuje, spolčování a činnosti hospodářské, dodělá se brzy úspěchů neoče
kávaných v odstraňování bídy a všeho zla společenského.

Černé krajky

které vyhlížejí obnošené, mohou býti obnoveny, vyperouli se
v silném čaji, jenž musí býti vlažný; krajky se dobře vyždímají; potom se v čerstvém čaji propláknou a nechají se tak asi hodinu. Pak se pečlivě
vyždímají, stejnoměrně na kus sukna prostřou a rukama tlukou, aby i ta nejmenší vlh
kost se odstranila. Krajky pak lícem dolů na obyčejný papír na prkno k žehlení položený
rozestřou. Cípy krajek se špendlíkem natáhnou, potom se dá na to papír a žehlí se, až
jsou krajky úplně suché a hladké. Je-li zapotřebí, aby krajky byly trochu tužšími, přidá
se k čaji něco gumy arabské, již dříve rozpuštěné.

Co dělá president v Bílém domě
Není účelem tohoto článku mluviti výhradně o presidentu Clevelandovi nebo
některém presidentu, který jej předcházel, ač by bylo velmi příjemnou úlohou
psáti o osobních vlastnostech a obchodních methodách různých našich presidentů.
Chceme pouze naznačiti pořádek, kterým každý president více méně jest vázán,
částečně zákony, částečně zvykem úřadním.
Jedna věc jest nepopiratelná—že ze všech zaměstnaných mužů v naší zemi,
kde obchod na celém světě jest nejčilejší, není nikoho, jehož ruce by byly tak plny
důležitých záležitpstí jako president Spojených Států. Aby posouditi mohl život,
který president vésti jest přinucen, člo/ěk musí trochu porozuměti jeho povin
nostem a zodpovědnosti, která na něm spočívá. Representuje všechny obyvatele
pětačtyřiceti států v naších, stycích s cizinou. Má li někdo z těch sedmdesáti
milionů našeho lidu proti cizí mocnosti nějakou stížnost’—jako nebylo li lodi jeho
přistání v Brazílii dovoleno, nebo bylo li mu jmění jeho v Nicaragua beze všeho
procesu odňato—musí k zadostiučinění president přihlížeti.
Hlavy národů, králové, císařové, presidenti nebo úřadníci bezprostředně je
zastupující, jsou stran práv svého lidu ustavičně mezi sebou ve styku. Snadno to
uznáme, když si vzpomenem, jak mnoho občanů každé civilizované země s cizími
národy obchoduje, nebo aspoň buď za ziskem nebo vyražením v cizině cestuje.
Svědomitý výkonný úředník, jenž miluje svůj lid a více blaho jeho než slávu svou
má na srdci, vždy snaží se, aby přátelské poměry s jinými zeměmi udržel. Válka
jest někdy nezbytnou, ale ty bědy, co s sebou přinese, jsou hrozné a ta největší
péče musí na to býti vynaložena, aby se urovnalo všecko, co by přátelské vztahy
k jiným národům mohlo poškodili.
Národní pýcha lehce jest uražena a povinnosti presidenta ze vztahů k cizině
pocházející jsou tak obtížné a delikátní, že vždy bylo pravidlem, že president,
uznal-li všeobecnému zájmu za prospěšné, mohl svou korrespondenci s cizími
vládami i před samým kongresem v tajnosti držeti. Ano jest do konce pravdou,
že často, co zatím veřejnost ničeho neví, co se v odboru zahraničních záležitostí
děje, udržení míru nebo prohlášení války na rozhodnutí presidentově závisí.
Kongres ovšem jediný má právo válku prohlásiti, ale americký lid jest velmi
bojovný a tak vlastenecký, že, kdyby diplomatická hádka s nějakou cizí mocností
povstala, vždy se může počítati, že veřejné mínění půjde s naší zemí, ať již tato
jest v právu nebo ne. Kongres za takových příležitostí velmi pravděpodobně
bude tlumočiti veřejné mínění, jež jest velmi vznětlivé, a tak jest zřejmo, že
pokračování v blahodárném míru často pouze na presidentu Spoj. Států závisí.
Aby lépe mohl do cizozemských záležitostí nahlížeti, má ku pomoci velevyslance, vyslance a diplomatické agenty, všechny od něho samého ustanovené
a senátem potvrzené. S nimi dopisuje si skrze tajemníka zahraničních záležitostí,
jenž v těchto věcech jest jeho zvláštním rádcem a jeho prvním kabinetním
úředníkem.
Tajemník pokladny, jiný kabinetní úředník, má na starosti finance země,
přijímá daně, má pod mocí peníze a platí vydání země. Úředník tento dává
zprávu přímo kongresu, ale jest ustanoven, podřízen a béře rozkazy od presidenta,
jenž dle zákona má na finanční politiku vlády dohled.
■ Všichni přední úřadníci vládní, výkonní a soudní, jichž počet asi tisíc
obsahuje, jsou vybíráni a ustanoveni od presidenta a pak od senátu potvrzeni.
Soudcové od spolkového soudu jsou tak ustanoveni a maršálové a návladní těchto
soudů jsou pod kontrolou presidenta, jemuž k ruce stojí vrchní návladní.
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President jest zodpovědným za poštovní službu, na zemi i na moři. Musí
hledět, aby každé číslo časopisů daných ku př. na poštu v Chicagu, bylo doručeno
předplatitelům v Texasu, Kalifornii nebo jinde ve Spojených Státech, anebo
kdyby list šel do cizozemska, president musí přihlížeti, aby došel do rukou
takových úřadů, které by se o další dodání jeho postaraly. Kdyby některý
úředník, jenž s poštovní službou nějak spojen jest, povinnosti své zanedbal,
president musí se o jeho odstranění postarati. Všecko toto dělá skrze vrchního
poštmistra a poštmistry, jež stojí v čele důležitých pošt ve Spojených Státech
a tito všichni jsou přímo od něho ustanoveni.
Všichni nižší úředníci tohoto odboru jsou ovšem jmenováni od vrchního
poštmistra, jenž, sám pod presidentem stoje, bezprostředně za provádění všech
těchto důležitých poštovních záležitostí zodpověděn jest.
President jest nejvyšším velitelem armády a skrze tajemníka války posýlá
vojsko, kdekoliv ho Spojené Státy potřebují, ať již na obranu proti cizímu
nepříteli nebo indiánským vzbouřením neb k udržení zákonů kongresu.
Jest též nejvjšším velitelem loďstva, jež brániti má zemi v čas války
a pomáhá její diplomacii v čas míru.
President musí přihlížeti k záležitostem indiánských kmenů, prodeji veřej
ných pozemků, udělování patentů vynálezcům a placení výslužného vojákům; má
pod sebou tajemníka vnitra, jenž má tyto věci na starosti.
Presidentova povinnosť jest, aby maso jdoucí do cizozemska bylo prohléd
nuto; vědecké pokyny pro rolníky byly sbírány a povětrnostní úřadovna řádně
byla vedena; a tajemník rolnictví má záležitosti tyto bezprostředně pod mocí.
Těchto osm úředníků — tajemník zahraniční, pokladny, války, vrchní
návladní, vrchní poštmistr, tajemník loďstva, vnitra a rolnictví—tvoří presidentův
kabinet a scházejí se s presidentem obyčejně v určitých dobách, dvakrát týdně,
aby se s ním o zemských záležitostech poradili.
Mnoho jednání presidenta s jednotlivými odbory děje se přímým řáděním se
s těmito představenými odborů, ale věci velmi důležité ponechány jsou pro
kabinetní schůze, kdy všichni rádcové presidentovi jsou přítomni. Schůze tyto
jsou nyní a jak se za to má, i vždy byly úplně neobřadní; aspoň takovými byly
ode dnů Jiřího Washingtona, o němž se praví, že více, než kterýkoliv jiný presi
dent v obřadnostech měl zalíbení.
Důstojenství kabinetních úředníků souhlasí u velkém stupni s chronologi
ckým pořádkem, jak některé odbory byly zákonem za sebou zřízeny a dle toho
sedí též u kabinetního stolku; tajemník zahraniční, jsa první, na pravé straně
presidenta, tajemník pokladny na levé.
Když všichni se usadili,, president, má-li něco, o čem by se rád s kabinetem
poradil, předloží jim to, a tu každému členu, bez ohledu na stupen důstojenství
jest volno náhled svůj pronésti. Obyčejně však člen kabinetu, jehož odboru
záležitosť nejvíce se týká, první mínění vysloví, neboť se má za to, že on o té věci
nejlépe jest zpraven.
Není a bezpochyby nikdy nebylo zvykem, aby se hlasovalo, ježto president
v žádném smyslu vůlí kabinetu vázán není. Přijme náhledy těch, kteří jsou volni
je dáti a přeje-li si, ptá se po náhledech členů jednoho po druhém. Co učiní,
závisí od něho samého. Kdyby mezi presidentem a některým členem kabinetu
různost náhledů o důležitém předmětu povstala, kabinetní úřadník podá svou
resignaci.
Nemá li president sám ničeho, co by kabinetu předložil, jme se tázati
tajemníka věcí zahraničních, má-li něco schůzi k předložení. Když tento se svou
záležitostí jest hotov, nebo nemá li “dnes ničeho”,president táže se pak tajemníka
pokladny, potom tajemníka války a tak po řadě, až všichni jsou otázáni, nebo čas
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k odročení nadešel. Zmíněné schůze počínají v n. hodin a obyčejně trvají dvě
až tři hodiny. Nikdo není přítomen, vyjma presidenta a kabinetních úředníků,
aniž jednání jest zaznamenáváno, ježto všechno jest úplně důvěrné.
Zpravodajové časem odvažují se v listech tvrditi, co se v kabinetní schůzi
dálo a časem i uvedou, co ten neb onen člen kabinetu řekl. Všechny takové
výroky jsou pouze výplody obrazotvornosti. Zpravodajové někdy soudí o před
mětu ve schůzi projednávaném správně, neboť zakládají své domněnky na své
znalosti běžných událostí, ale zhusta udávají též záležitosti, o nichž ani slova
nebylo řečeno. Taková tvrzení tisku však nejsou od těch, již lépe to vědí,
popírána a veřejnost není o nic moudřejší.
Presidentova práce začíná obyčejně po snídaní, když byl ranní listy pročetl.
Žije s rodinou svojí v západním křídle Bílého domu. Asi v deset hodin přijde do
své úřadovny, jež jest na jižní straně domu a ke kabinetnímu pokoji přiléhá.
Úřadovna jest větší než kabinetní pokoj, je v ní mnoho židlí a pohovek
k vůli pohodlí čekajících návštěvníků. President sedí u velkého mahoganového
stolku, jenž vždy hustě listinami jest pokryt. Přiléhajíc k této velké úřadovně
a na druhé straně od kabinetního pokoje jest úřadovna soukromého jeho tajem
níka, jehož povinností mimo mnoha jiných jest, aby s presidentem smluvil se
stran rozmluvy s těmi, již přišli jej za nějakou záležitostí nebo z úcty navštívit.
Obyčejně není žádného předchozího dorozumění třeba, aby veřejní úřadníci
rozmluvu s presidentem dosáhli. Aspoň po tři dny v týdnu takové osoby, zvláště
senátoři a zástupci v kongresu jsou připouštěni od desíti do dvanácti hodin a sice
skrze úřadovnu soukromého tajemníka, odkud do pracovny presidentovy vstoupí.
Někdy dvanáct neb více jich sedí, na audienci čekajíce. V takových případech
president, na místě, aby je k usednutí vedle jeho stolku vyzval, obyčejně stojí
a hovoří s nimi jednotlivě, jak před něho předstupují. Tím způsobem jest mu
možno rozmluvu co možno nejrychleji odbýti.
Kdyby někdo příliš času rozmluvou chtěl ztráviti, president při první vhodné
příležitosti obrátí se k jinému a tak rozmluvu skončí. Tímto způsobem odbyde
své návštěvníky velmi rychle. Mnoho z těchto návštěv vztahují se k žádosti
o úřad; jiné k záležitostem před kongresem se nalézajícím, žádostem o omilost
nění, rozsudkům vojenského soudu, stížnostsm proti výběrčím a tisíc jiným věcem,
jež jsou v moci výkonného úředníka.
Skutečně byl by president šťastným, kdyby, ztráviv těmito rozmluvami dvě
hodiny, mohl zasednouti ke stolku a oddati se práci, jež po čas zasedání kongresu
pozůstává z potvrzování nebo vetování návrhů, jakož i všech záležitostí, jež
z odborů přijdou. Však obyčejně se stává, že senátoři a zástupci neodejdou
všichni v poledne do zasedání kongresu, jež v tu dobu počíná. Někteří snad
zařídí to tak, aby tyto krátké rozmluvy protáhli v dlouhé slyšení, kde by o své
záležitosti důkladněji mohli pohovořiti.
Možno též, že dvanáctá hodina určena jest pro presidenta, aby nějakou
delegaci ze vzdáleného města, jejíž mluvčí o politických, ekonomických, nábo
ženských nebo sociálních otázkách mluví, vyslechnul. Tyto delegace možno
obyčejně v presidentově úřadovně slyšeti—on v stoje adrese naslouchá a pak odpo
vídá. Má-li přijmouti cizího vyslance, nově pro naši zemi pověřeného, zachovává
více obřadností. Sejde do modrého pokoje, kde nový vyslanec v dvorní uniformě,
obyčejně lesknoucí se hvězdami a zlatým třepením, provázen jedním nebo více ze
své družiny, představen jest tajemníkem zahraničních záležitostí a své oslovení
činí. President odpovídá, potom srdečné potřásání rukou nastane.
Washington prý k pozdravení nového ministra celý kabinet shromáždil, ale
povinnosti kabinetních úředníků dnešního dne jsou příliš naléhavé, takže by to
bylo mrzuté, aby zbytečně k takovým funkcím byli povoláni.
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V jednu hodiútl president někdy jde do proslulého Východního pokoje
ä odbývá veřejné přijímání, potřásaje po hodinu rukama lidu, jak k němu při
chází. Někdo by takovéto jednotvárné potřásání sta a sta rukou, jež hodinu trvá,
za unavující považoval, ale není tomu tak. Ano mnohý president poklálal tato
přijímání za vítaný oddech od unavujících žadatelů o úřad.
Luně připadá obyčejně mezi jednou a druhou hodinou a ještě po tom není
po návštěvách. Často se stává, že president od rána do večera nemůže se běžné
práci své úřadovny věnovati. Jest skoro pravda, že po mnoho měsíců v roce
větší díl úřadní jeho práce—podepisování, jmenování, psaní dopisů a rozhodování
případů—jest vyřizován po obědě, po sedmé hodině večerní.
Mnozí z návštěvníků presidentových nemají žádnou zvláštní příčinu
k návštěvě; jsou to proslulí cizinci nebo osoby z naší země více nebo méně slavné,
jež by se rády osobně s ním seznámily. Ti, co přijdou z druhé strany moře, jsou
bez výminky překvapeni, jak snadný jest přistup k nejvyššímu úředníku této
velké země. V monarchiích evropských,ano praví se toi o sesterské naší republice
Francii, kde monarchie tak dlouho zavládala, vyžaduje to často dny a týdny, jakož
i známosť s vysoce postavenými osobami, chce-li se někdo k hlavě státu dostati.
Při našich demokratických zařízeních však jest vždy a bude mezi lidem náhled,
aby k presidentu jeho přístup byl snadný. Kdyby veřejnost’ jenom uvážila, jak
zevrubné jsou povinnosti úřadovny presidentské, jak práce často mnoho hodin
noci zabéře, jak pro tělo i ducha unavující jest ustavičná pozornosť k různým
žádostem návštěvníků, daleko lépe než nyní by pochopila, jak jest to obsolutně
nutné, aby si president časem od úředních starostí odpočinul.
Vylíčili jsme stručně jeden ze tří dnů v týdnu, v nichž president návštěvy
přijímá; z ostatních tří jsou dva pro kabinetní schůze a jeden vyhražen pro vlastní
jeho práci; ale nesmí se rozuměti, že v těch dnech nikdo mimo kabinetních
úředníků nemá k němu přístupu. Důležité jednání jest považováno za dostateč
nou příčinu v každou dobu a málo jest dnů, v nichž by žádná návštěva nebyla.
Nechť nyní čtenář, když seznal, jak mnoho času se presidentovi ubéře,
uváží zákony, které president schválí, návrhy, které vetuje, poselství, jež píše
a mnoho tisíc stran úředních listin, které přehlídne a o nichž rozhodne. Každý
jasně pochopí, že práce od svědomitého nejvy=šího úředníka vykonaná,
jenž snaží se věděti co dělá a sám souditi o věcech, o nichž mu rozhodovati, jest
skutečně ohromná. Půlnoc překvapí zhusta presidenta při tuhé práci.
President a choť jeho — nebo jiná paní v jeho domácnosti — jsou úřední
hlavou společnosti v národním hlavním městě. Pořádají počet státních hostin,
jednu z nich členům kabinetu a jich ženám, jednu neb více členům diplomatického
sboru a jednu sudím nejvyššího soudu. Někteří z členů domu zástupců a senátu
a jiní, více méně proslulí, také k těmto hostinám bývají pozváni.
Hostiny tyto odbývají se v státní jídelně v Bílém domě, v té.též, v níž kažJý
president od Jamesa Madisona zábavy pořádal. Jest to starodávní skvostná
místnost’, v níž čtyřicet až padesát osob pohodlně u stolu zasednouti může. Někdy,
když větší počet hostů jest pozván, postaví se stoly v dlouhém koridoru, jenž
východně a západně domem probíhá.
Po čas zimy president aspoň čtvero večerních přijímání odbývá, jedno na
počesť diplomatického sboru, jiné ke cti senátu a domu zástupců, opět jiné pro
vojsko a loďstvo a jedno pro obecenstvo. Tato trvají od devíti do jedenácti hodin
a vyznamenávají se neobyčejnou nádherou.
Ciií diplomati dostaví se ve svých zářících dvorních oblecích; důstojníci od
vojska i loďstva ve svých uniformách, občané v černých večerních oděvech
a dámy v tom nejrozkošnějším ústroji. K jejich přijmutí president a jeho choť,
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â dámami zastupujícími každou domácnosť kabinetu, zaujmou v Modrém pokojí
své postave ní.
Presidentův příručí, nebo někdy maršál okresu Columbia, jednající jako
mistr obřadů, hlasitě každého představuje, vyvolávaje jeho jméno a všichni
potřásají rukama presidenta a dám mu pomáhajících, když do velkého Východ
ního pokoje odcházejí. President Washington a “lady Washingtonová”, jak byla
nazývána, pouze se každému uklonili, ale v pozdějších létech více demokratický
zvyk potřásání rukou nabyl převahy. K těmto “card receptions” všichni přední
vládní úřadníci bývají pozváni a krom toho i mnoho proslulých osobností.
K přijímání obecenstva není žádného pozvání; všichni přijdou, co se do domu
směstnati mohou a zástup předstupuje před presidenta a jeho družinu, dokud se
dvéře o jedenácté hodině nezavrou. Když presidentskou družinu minuli návštěv
níci, baví se mezi sebou ve velkém Východním pokoji, dokud se nerozejdou.
Proslavená námořní hudba vždy při takových příležitostech v předsíni hraje.

Zemědělská otázka ve Spojených Státech.
NAPSAL L. W. DONGRES.

Bylo to roku 1858, kdy státník a národohospodářský badatel H. C. CareY
zaslal presidentu Buchananovi připiš následujícího znění: “Krajiny, z nichž naše
obilí se vyváží, jsou od míst, kde toto se spotřebuje, na tisíce mil vzdáleny a ná
sledek toho jest, že v oněch krajinách, převýrobu vyvážejících, úrodnost půdy
rychle klesá. Nezáleží na tom, kolik můžeme z půdy vytěžiti, ale kolik z vytěže
ného můžeme jí zase vrátiti. Práce vynaložená na okrádání půdy jest horší než
nic nedělání, neboť z tohoto mělo by ztrátu jen pokolení přítomné, lupičstvím
půdy utrpí ale potomstvo, jemuž zanecháme dědictvím bídu. Drahocenné kyseliny
fosforečné co rok posýláme za moře za $2o,ogo,ooo a 1500 millionů bušlů látek
popelných. Za to dostaneme kov, ale prodali jsme plodnosť naší země, živitelky
národa a tu nemůžeme nikdy koupiti zpět. Mysliti, že marnotratnost’ ta může
trvati na vždy a národ že při tom bude prospívati, jest pošetilost’, neboť marno
tratnosť národa s jeho nejdražším bohatství jest zločin, pane presidente, jenž bez
trestu nezůstává. Naše bohatá země ním sice ještě neschudla, ale jestli dosavadní
spůsob hospodaření potrvá, tedy zaznamenána jest hodina, kdy srdce našeho
národa tlouci přestane a Spojené Státy octnou se vedle Řecka a světovládného
druhdy Říma mezi zříceninami minulosti.”
Tedy již v roce 1858 viděly Spojené Státy své “Mene tekeľ' psané rukou
svého vlastního syna.
H. Clay, který nepřestával upozornovati na tuto rakovinu užírající tělo a síly
našeho národa, při jedné příležitosti vyslovil se následovně: “Nevyšla doposud
vlast naše ze svého dětství, ale již na čele jejím jeví se známky stárnutí
a sešlosti.”
A dnes?
Přestalo se mluviti o předmětu tom zcela a pozornosť národa obrácena
k předmětům jiným, z nichž těm, kdož osudy jeho řídí, více kouká slávy a ziskuOni, vidouce, viděti nechtějí, neb jejich touha po obohacení a uchvácení dollaru
jest větší než hledění si životních zájmů celé země a její budoucnosti. Spoj. Státy
od samého svého počátku kráčí v šlépějích republiky římské, jejíž sláva a moc
základ svůj měla v bohatství země — ním stála a ním též klesla, Historie se'
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opakuje a již před čtyřiceti roky chovali přední mužové země této obavy, žé
následovati bude naše nová vlasť osudu Říma a dnes — kdy již nastoupila nej
lepší cestu k uskutečnění obav těch, kdy následky zhoubného systému hospodář
ství jsou v oči bijící — o věci té se mlčí, neb pokládá se za příliš malichernou,
aby do veřejnosti byla zatahována. Pravil jsem, že následky zhoubného systému
hospodářství jsou v oči bijící a jsem ochoten na ně poukázati.
Počátkem tohoto století klidilo se ve státu New York 30 bušlů pšenice z akru
a dnes nesklidí se jich ani dvanáct! Jeďte státem New Yorkem neb jinými starými
státy atlantickými, jako jsou Virginie, Kentucky a j. Co tam uvidíte? Rozpadávající
se slámu! Opuštěné farmy, jejichž majitelé, vyloupivše úrodnosť půdy, odtáhli
dále, zanechavše za sebou holou, neúrodnou poušť.
Neníliž to opakování se dějin starého Říma?
V okolí věčného města nalézaly se dávno před příchodem Římanů nej úrod
nější role, celá Itálie slynula svou úrodností, ale již za Julia Caesara, podělováno
bylo 350.000 obyvatelů římských obilím ze Sicílie přivezeným a dnes, na místech
těch, kde tisíce lidu těžilo z bohatství půdy, nalézá se pontinská bažina, neschopná
uživiti ani osla. 230 let před Kristem předpověděl Cato osud ten vymrskávané
vlasti své a hrozby jeho splnily se daleko u větší míře a rozsahu, než on sám snad
očekával.
Než vraťme se ke Spoj. Státům a sledujme zhoubnou činnosť jejich největších
nepřátel, kteří zovou se “lupiči půdy”. Oni přišli sem již s prvými osadníky, jen
proto, aby se obohatili. Dokud dalo se to dělati plenem, plenili, a když vše to,
čeho dalo se bez práce dosíci, bylo vyčerpáno, vrhli se na půdu a počali zde tak
zvaný loupeživý systém hospodářství, jenž udržel se až na doby naše. Výživné
látky v půdě, jež matička příroda po celá tisíciletí v panenské půdě shomaždovala, co nejrychleji převáděny byly v prodejné produkty a ty posýlány daleko do
ciziny. Když pak následkem stálého pěstování zrnin půda jednostranně vymrskaná
přestávala ploditi, šlo se dále. Vždyť jest Amerika veliká!
Tak došlo se až k suchopárům západním a o ty počal se tříštiti loupeživý
spůsob hospodaření. Na východě, kdo žiti chtěl, musel intensivně hospodařiti,
chopiti se hnojení, počaly povstávati továrny na umělá hnojiva a když tato
vzhledem k vysoké své ceně a nízké ceně plodin, k zrninám se nevyplácela,
sáhnuto k přirozenému prostředku rozmnožení výživných látek v půdě—rostlinám
pícním. Nedostatek pastvin množením se obyvatelstva venkovského přivoděný,
byl též jedním z činitelů, kteří přivedli na prairie Sp. Států vojtěšku a jeteliny.
Než vzdor naléhavé potřebě jest pěstování pícnin u nás velice obmezeno,
vyjma států tichomořských, které, dík pícninám, uchovaly si plodnosť půdy
nejlépe.
Není-li to dobrovolnou samovraždou národní mrhati tak nejdražšími poklady
země, jak doposud se u nás děje. Není to zločinem na potomcích a celé naší zemi
páchaným, když západní rolníci vyváží pšenici na východ a do Evropy a ten
trošku hnoje, který ku své zlosti udělají, do potoků a řek.
U veřejném životě pokládá se věc ta za tak nepatrnou, že netřeba jí věnovati
pozornosti.
Plodnosť půdy jest základem života národa, neboť národ, jenž ztratil půdu
neb plodnosť její, přestal býti národem. Plodná půda jest životem jeho a oběh
výživných látek z půdy do živočichů a zpět jest oběhem krve života jeho. Než
národ americký otevřel svou hlavní tepnu, aby z přebytku své krve, ovšem jen
zdánlivého, nasytil jiné. Za to dostane lesklý kov, ale prodává tím své hlavní
síly životní.
Nechci tím tvrditi, že v přerušení vývozu naší plodinové nadprodukce,
spočívala by spása Spojených Států. Právě opak! Vezměme spůsobu hospo-

- 185 »

v

/

* .

·

daření, při níž dbalo by se na prvém místě o zachování plodnosti půdy a teprve
na druhém místě o nadprodukci a vývoz, spočívá celá náprava nynějšího
zhoubného systému hospodářství, jež správně sluje — lupičstvím.
Obraťte zraky lidu od otázky peněžní a celní k té černé, beztvárné hmotě,
která ho živí, naučte jej, aby nerozkazoval plnýma rukama nejdražší statky našeho
národa a zachráníte tuto naši druhou, nám všem drahou vlasť, před záhubou, do
níž očividně se řítí. Pracujte k tomu, aby nesplnila se slova ani H. Clay e ani
H. C. Carey-ho, j-enž prorokoval, že Spojené Státy octnou se vedle Řecka a Říma
mezi zříceninami minulosti.
Doposud nalézají se k tomu na nejlepší cestě. Kéž obrátí se zraky všech,
kteří dnes na poli politickém o blaho národa pečovati se snaží, ku předmětu
tomuto. Ani ta nejlepší a nejvlastenečtější strana politická nepomůže nám,
budeme-li ztráceti své síly životní, svůj — chléb.

Užitečné rady a pokyny pro cesko-americké rolníky.
PODÁVÁ L. W. DONGRES.

Plemenník nikdy nemá pářen býti s plemenicemi, které sám splodil.—Arnika
jest z domácích prostředků nejlepším k vymývání ran, od pořezání o drát povsta
lých.—K zastavení krvácení z rány nejlepším prostředkem jest roztok kreasotu
v lihu, (i díl kreasotu na 30 dílů lihu.)—Pilousy, kteří v sýpkách zrna vyžírají,
vyhubíme sírouhlíkem (Bisulphide of Carbon), jehož výpary necháme v uzavřené
nádobě neb místnosti na zrno napadené účinkovati. Chcíplé prase a krmení je
nom suchou kukuřicí za letních veder jsou největší šiřitelé cholery.—Chcete-li do
bré mléko pro potřebu své rodiny, zaopatřte si plémě jerseyské, chcete-li hojně
mléka na prodej, poslouží vám nejlépe černo bílé straky, plemene holstein-friessian.—Pozorujete li, že do některého úlu létají včely prázdné a z něj plné, tedy
panuje ve včelínu zlodějství. Zavřete úl napadený i zlodějský.—Chováte li doby
tek ku prodeji na maso, nepřipouštějte ku kravám černo bíle skvrnitého býka,
neb dostanete za zvíře této barvy, značící plémě holštýnské, vždy méně, prodáváteli ho na maso. Má mnoho kostí a málo masa.—Z pícních rostlin odporučovaných
pro suché krajiny, nejlépe se osvědčilo proso kaferské, zvané Kaffir Corn. Deset
liber semene za 40c. dá vám 6 tun výborné píce z akru.—Nejlacinější pící pro
prasata jsou židovské brambory, zvané Jerusalem Artichocke. Vepři si je vyrejou
sami a výborně jim svědčí. Každý rok vyhání znovu z pozůstalých hlíz.
Čistý nápoj—voda—jest nejlepším lékem proti nemocím drůbeže. Chcete-li
uchrániti slepice od cholery a dyptherie, dejte jim do quartu vody 2 lžíce douglasské směsi, pozůstávající z 1 lb. zelené skalice (copperas) 2 uncí kyseliny sýrové
(sulphuric acid) rozpuštěných ve dvou galonech vody.
Kukuřice byla královnou Západu, bavlna Jihu, pšenice Severu a
dnes všechny musí o svou slávu děliti se s vojtěškou, která jest nejužite
čnější pícninou dařící se v této zemi» Kupte si 22 lb. semene k osetí akru a vydrží
vám 20 let na poli a můžete ji 2- 4krát za leto sekat.—Černají li hrozny na viníci a
listy révy skvrnatí, postřikujte roztokem 1 lb. zelené skalice ve 20 galonech vody.
Tak jen zbavíte se nebezpečné té plísně, zvané Black Rod.—Zdravá noha jest
základem koně. S ní kůň stojí, s ní klesá. Ošetřujte nohy a kopyta tahounů a
hříbat zejmena. Čistota, omývání a koupání jsou nejlepší prostředky k udržení
zdravé nohy koňské.—Nejvíce vajec snáší plemena: Leghornské, hamburské,
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španělské a Plymouth Rock. Největší vejce mají Španěíky. Ňejrychleji rostoti
Leghornky; nejlépe sedí Kočínky a malé Bantamky, jakož i bojovné slepice (Indián
Gameš); v zimě nejlépe nesou tytéž, které nejvíce vajec snáší, ale musí míti teplý
kůrník a píci vařenou; největší váhy dosahují Kočínky a Brahmky a tytéž v ma
lých ohradách (dvorech) nejsnadněji udržeti lze. Plymouth Rock těší se v Ame
rice největší oblibě.—Nepožívejte nikdy mléka syrového azejmena od krávy, která
se často běhá a nechce zůstati březí. Jest to znamení souchotin a zárodek jich
můžete syrovým mlékem do svého těla dostati. Takové krávy se zbavte co nej
dříve můžete. Lišeje kolem očí telat namažte opatrně iodovou tinkturou a vyho
jíte je rychle.—Louky a všechna píce na seno má se sekati, když jest v plném
květu, neb tehdy obsahuje nejvíce výživných látek.—Proti červům v žaludku koní *
jest dobrou malá dávka arseniku ve spůsobě Fowlerova arsenikového roztoku
(Fowlers Solution) 15 kapek na dávku, neb dá se Santonine 1 dr. ráno před žrá
dlem a za hodinu 1 unci aloe pro počiŠtění.—Nejužitečnějším orným nářadím jest
podrývák (Subsailer), kterým zvýší se úroda všech plodin. Žádná farma neměla
by býti bez něj.—Nechcete li, aby se vám včely rojily, ubírejte jím v čas snůšky
medu a pátrejte po královských buňkách, které jako malé zvonky z plátu vynika
jí. Vyřežete li je, zachráníte vyrojení se včel.—Nejvhodnější plémě koní ku práci
farmerské jest percheranské. Jest rychlé, vytrvalé a silné.— Podzemní veverky
nejlépe se vyhubí sírouhlíkem (Bisulphite of Carbon.) Malé kuličky vaty namočí
se do této látky, vpouští do děr, které se ihned zahrnou a ušlápnou.—Z ušlechti
lých plemen prasat považuje se poland-china za nejtučnivější, a červené DurocJersey za nejotužilejší.—-Máčená kukuřice v letě ušetří vašim prasatům mnoho
nemocí.—Máčený a sladovaný ječmen jest nejlepší pící k výkrmu husí a kachen.
—Mlezivo, ono husté mléko, které se po porodu ve vemeni vyměšuje, slouží k od
stranění střevní smůly, tedy jako pročišťující prostředek pro mládě. Příroda je
pro ně určila a proto je nerozum vydojovati je.—Dlouhé rousy kol kopyt koní
musí drženy býti v čistotě, neb jinak rozbolaví se kůže pod nimi. Jestliže tak se
stalo, musí se chlupy ostřihat, bolesti očistit, strupy olejem odmočit a rány pále
ným kamencem zasypat.—Pole, na kterém má se cukrovka pěstovati, budiž plevele
prosté, dobře propracované, při síle, podryté a půda jeho nebudiž ulehavou.—
K zdárnému přezimování včel třeba následujícího: zdravé matky, silného roje >
dobrého úlu, který nezatíká a dostatečné zásoby medu. Včela nepřespívá, a e
zůstává pouze v úlu a též potravu (med) požívá.—Krmení prasat semenem karib
ského prosa se neosvědčilo. Kukuřice lépe vytučňuje. Proso skrmte raději drů
beží.—Jest důležito, aby vysázené stromky chráněay byly v parných letech před
úpalem slunečním, který kůru jich spálí. Obal z papíru neb dřevěný, zvlášť za
tím účelem dělaný, zachrání stromky.—Alkalické půdy dají se poněkud napraviti
odvodněním, jsou-li mokré, podrytím a pohnojením sádrou či gypsem. (500 lb. na
akr.)—Vyrojí-li se vám roj a nechce usednouti, nýbrž kolem úlu po zemi do ma
lých hromádek se kupí, tedy ztratil matku a hledá ji. Jakmile ji najde, slétnou se
všechny včely kolem ní, nenajde li ji, vrátí se do úlu.—Jestliže hříbě neb tele,
které cucá, trpí tvrdošíjným průjmem, dejte matce seno vojtěškové se slamnatou
řezankou, otrubami a mrk zí. Zrno jí přestaňte dávati. Neustane-li průjem, tedy
odstavte mládě a napájejte rozředěným kravským mlékem. Užívat se mu může
dát ricinový olej (vždy lžíce na dávku) neb hořká sůl v odvaru nějaké sliznaté ro
stliny.—Proti snětivění ovocných stromů, při němž vršky schnou, jest nejlepším
prostředkem vše suché a zaschlé vyřezat a vysekat, načež postřikují se stromy
3kráte za leto roztokem zelené skalice v 25 galonech vody.

PRO SMUTNÉ CHVÍLE.
Upřímná.

Obchodní tajemství.
Učitel:
“Nuže, Václave, znáš-li pak
ještě nějaké zvíře, které se živí pastvou?”
Václav: (Mlčí.)
Učitel: “No, z čeho pak dělá tvůj otec
jaternice?”
Václav:
“To nesmím říci — otec by mi
namlátil.”

“ . · · «Ale, mamá, nechci se ještě vdávat
—raději bych se ještě učila!”
“To není třeba—muži beztoho chytrých
žen nemají rádi!”
Jo, ty myslíš, že jsou všichni jako ta
tínek! C

Něžný pokyn.
Farář: “Sousede, proč pak jste mi tehdjr
nepřines slíbené selátko? Zapomněl jste?”
Sedlák—držgrešle: ‘O nezapomněl, ale
ono se uzdravilo.”

Dobrá rada.
‘Sklepníku, tu máte desetník zpropitného a řekněte mi, co byste mi s dobrým svě
domím odporučil?”
‘ Jděte do jiného hostince!”

Vzájemnost.
Dáma (vycházejíc z krámu):

To jsem

Nemocný:
“Nemohlo by náhlé leknutí
vyvolati znovu nemoc, kterou jsem právě
přestál?”
Lékař: “Zajisté!”
Nemocný: “Pak bych prosil, abyste dle
toho sestavil svůj účet!”

Zcela jednoduché.
A: ( k nesmělému mladému muži): “Teď
mi ale řekněte, jak jste se odhodlal k vy
znání lásky?”
B: “To bylo zcela jednoduché. Já jsem
mlčel, ona mlčela a slovo dalo slovo!”

ho dostala, dva dolary jsem umluvila.
Kupec: To jsem ji dostal o čtyry dolary
jsem to přecenil.

·«·

“Heč, Albo, já letos půjdu poprvé do
plesu, a budu mít už dlouhé šaty!”— Hm!
To já zas půjdu k baletu a budu mít na
opak krátké šaty!”
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Karlouši, Karlouši! Což ty pó. mě už
nic netoužíš, že tak brzy po svatbě zas od
cházíš do hospody?!”—‘‘Ale drahoušku,
právě proto tě opouštím, abych vzdálen
mohl toužit po tobě!”

— Í88
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Kupecky.

V hostinci.

Kupec: Mluvíte tedy francouzský a an
glicky?
Klerk: Také německy!
Kupec: Němci ke mně nechodí. Za to
vám třetinu platu strhnu.

A: Hle tamhle jde Mudron. Ten Člověk
je jako kapesní hodinky.
B. Jak to?
A: Inu, pokaždé než odejde, ho hosté
‘ ‘natahují. ”

Špatně inu rozuměl.

Něžní manželé.

První bursián: Jak se má slečna Milada?
Druhý bursián (přihluchlý): Nabídka
větší než poptávka.

Ona: Vidíš, už po šesti měsících pozo
ruji, že mne nemiluješ. Nelži; na vytáčky
měl jsi sobě vžiti hloupější ženu.
On: Nenašel jsem žádnou!

Jen kuráž!
On:
‘‘Měl jsem dnes v noci prazvláštní
sen; už už jsem vám dal hubičku, když tu
náhle rozdělila nás řeka.”
Ona: “Což pak tam nebyl žádný most?”

Telegram zněl: Karel Votýpka, Menominee, Mich. Přijď hned, umírám—Kate
řina. Karel přijel a nalezl svou milou na
zahradě a zdrávu.
‘Co to znamená, myslil jsem, že umíráš?’
‘Ano umírám—touhou po tobě, ale nemě
la jsem dosti peněz a nechtěla jsem už tele
gram měnit i vynechala jsem ten konec.’

To je ten rozdíl.
A:
B:
A:

Jsem milována a miluji.
Toť jsi tedy šťastna!
Není to ale jeden a tentýž muž.

Shoda.
Mladá dáma, (při odchodu muže, jehož
svou koketností dohnala téměř k zoufalství)
“Příští neděle budu večer doma.”
On: “Já též!”

Zevrubné vysvětlení.
Syn: Co je to vlastně okamžik?
Otec: Řekne-li to žena při oblékání klo
bouku jest to 15 minut.

Méně je více.
Jiřík: Tatínek mi dal dolar do moji po"
kladničky, heč!
Václav: To je toho, mně tatínek dal
deset centů na útratu.

Poznán.

Oplátka.
Domácí paní: Bavíte se živě s mojí pří
telkyní. Ta koketka zapomíná, že by měla
svůj čas trávit vedle starého železa.
Domácí přítel: Ale, ale nebuďte tak so
beckou, slečna přece nemůže být stále—
u vás.

Zbytečný chvat.
Hostitel: Což už odjedete?
Host: Má žena mi píše, že musí naše
kojná na tři dny domů.
Hostitel: Nu, tu přece nenahradíte!

Příliš laskav.
Pán (téměř bez dechu vrazí do telegraf
ního úřadu): Prosím mohl bych v telegramu,
který jsem prvé sestavil, ještě něco změnit?
Telegrafista: Je to telegram o narození
děcka ?
Pán: Ano· · - telegrafujte místo porodila
statného kluka· · · - dva statné kluky.
Telegrafista: Dobrá! A mám snad ještě
chvíli počkat? ·» ·

První zpěvák: Včera v koncertu jsem
ale na sebe jak se patří upoutal pozornosť
obecenstva.
Druhý: Ovšem, přišďs pozdě a boty ti
vrzaly.

V zoologické zahradě.
Jaroslávek:

(který dal slonovi třešni)

Jejej maminko teď spolkl slon i pecku!!

Pomohl jeho paměti.
Nádhončí: Dobrý den, pane barone.
Baron: (nemoha se upamatovati) Kde
pak jsem vás trefil?
Nádhončí: Do stehna, pane barone.

Zpropitné.
Pán: “jene! Nemohu to déle trpět, co
dostanete hned propijete. Co peněz už jste
si mohl ze zpropitného ušetřit!”
Sluha: “Jsem tuze svědomitý. K čemu
peníze dostanu, k tomu jich použiji!”
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cizi
anebo: "Horlivý čtenář sensačních zpráv."
Pravdivá událost ze dne 26. března 1896.

U “bílého orla” vedle stolu
neznámí dva hosté sedí spolu
u jednoho konce kmotr Vrána
čte a nedbá na cizího pána.

“Omývá se, ale padá v bahno více.
Chudý lid ten přišel o tisíce
ale dcera do Čech s rajsetaškou —”
neznámý už ctí ho čtvrtou flaškou.

Málo pije. Je to také zpráva
že mu každý vlas na hlavě vstává
čím čte dále zvědavostí hnán—
a neznámý osnuje svůj plán.

Rád je že nic nedal si tam schovat
s bankéřem že nechtěl obchodovat
mrzel by ho zajistě teď svět—
cizinec jich vypil za něj pět.
Hlava níže kmotrovi se sklání,
neb to kriminálem už zavání;
a pak směje se a zas je rád,
neboť pýcha předcházívá pád.

“Ten to dokozloval” praví sobě
nevidí však, kterak v téže době
neznámý má práci věru tuhou
přistrkuje mu svou láhev druhou.

2.

Z radosti že on ošizen není
chce se napit—jaké překvapení
neznámý ten tam, ni nevzdal čest
a náš kmotr platí láhví šest.

4 Pozemky měl, noviny i banku
vyved’ ze všeho jen velkou kaňku
účel špatně prostředky mu světí—”
a neznámý chystá láhev třetí.

“Vida” praví, kdy ž potom jde domů
člověk ani nevěřil by tomu
že bankéř beze všech caviků
obral, s kým i nebyl ve styku.”
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Barvené střepy.
Amor velkých měst má místo šípů —
kapsy.
Zeny dovedou i na rovině upadnout —
chtějí-li.
Zamilovaný muž je blázen, zamilovaná
žena anděl.
Ve dvaceti letech ptá se panna: Jaký
jest? — v třiceti letech: Čím je? — ve
čtyřiceti letech: Kde je?
Některé dámské oděvy znamenají první
krok k důvěrnosti.

Profesorova dcera: ‘ 'No tak, papínku,
jaký dojem učinilo na tebe Oskarovo písem
né požádání o mou ruku?” — “Tuze špat
ný!”— “Není možná?!?” — Bohužel jest.
Považ jen: v tom jeho, psaní napočetl jsem
13 pravopisných chyb!”

Něžný pokyn.
Hraběnka: Generále měl byste se přece
oženit!
f Generál: Proč pak, paní hraběnko?
'.Hraběnka: Inu—bylo by té peuse pro
generálovu vdovu přece jen škoda.

Diblík.
Host (ku krásné sklepnici): Kdy pak
jste spatřila světlo tohoto světa?
Sklepnice: Osm hodin po svém narození.
Host: Jak to?
Sklepnice: Narodila jsem se v 11 hodin
večer a slunce vyšlo druhý den v sedm.

Dobrý obhájce.
Soudce: Obžalovaný přiznáváte se tedy
ke své vině?
Obžalovaný: Nikoliv. Reč mého obhájce
přesvědčila i mne, že jsem nevinen.

Ty ženské!
Mina:
‘Přistihla jsi už někdy svého
muže při lži?”
Tina: “O ano, teprve nedávno. Ale
dovede še dobře vymluvit.
Mina: “A—jaké měla oči?”

“Doktore, moje žena trpí bezsenností —
probdí celou noc. Co mám pro ni udělat?”
“Přijďte časněji donfů!’-’

Sebevražda z lásky: blázen, který zabil
hlupáka.

Okusila-li žena jednou zapovězeného ovo
ce, nemá pro ni ráj dosti stromů.
Mnohý milovník
a myslí — noc.
Co je vdovec?
svůj trest odbyl.

blouzní

o

Odsouzenec,

hvězdách

který si

— Malá Mařenka jest obdivuhodná: Čítá
sedmnáct let věku, je šest měsíců u divadla
i a dosud jest ctnostná.
— Ah, což pak nemá matku?

Puškař: Tady mám pěkný rodinný re
volver.
Kupec: Jak rodinný revolver?
Puškař: Ano, šestiranový: dvě kule vaší ·
paní, dvě jejímu svůdci a dvě vám. Nej
novější vzor. Prodám jich sta za svatební
dárek.
Mladá paní: Ach, já jsem si vzala foto
grafa.
Přítelkyně: Proč říkáš, ach?
Mladá paní: Kdykoliv se odebereme na
odpočinek, podívá se pevně na mne a usne
se slovy: Teď ani hnout!

Paní (u dohazovače): Chcete ke mně do
služby vstoupiti?
Služka: Nikoli, milostpaní jest tuze —
hezká.
Mnohý drží hubu, když jest žádán o ťo,
■ aby oko přimhouřil.
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Běda!

Ubohá tchyně, ubohý tygr.

“Slyšíte, Mařenko, je paní baronka do
ma?”
“Ano.

Ale pan baron také.”

Přibližně·
Cizinec:
“Je v téhle krajině úmrtnosť
veliká? ’ ’
“Sedlák: “lnu—co právě naši dva do
ktoři stačí!”

Paní tchyně
kmotr Vydra
na plantáži
zřeli tygra.

“Maminko do mléka padla myš!”
“Vytáhl jsi ji?”
“Ne, já jsem tam hodil kočku!”

Na oklikách.
Tramp (potkav cizince): Say, já jsem
tady včera ztratil peněženku—mně se zdá,
že jste ji našel.

Žrout.
Host: “Slyšíte, sklepníku, noste mi půl
hodiny guláš!”

Smrt je jistá,
v skok se chystá
divé zvíře,
ona chvěje,
on se směje
v značné míře.

“Proč pak nechceš vzít Konopáska za
společníka?”
Víš—byl kdysi s mojí ženou zasnouben.
A mám si vzít za společníka člověka, který
je chytřejší než já?”

Výjimka.
$‘Praví se, profesore, že jste mocen všech
cizích jazyků?”
“Až na dva: Jazyka mé ženy a tchyně.”

Opožděná láska.
“jak, kuchařko, máte 40 let věkuavchá“
zíte v nový milostný poměr?”
“Ano, madame, ve svém mládí jsem se
pro samé bolení zubů k tomu nedostala!”

Nuž měl v ruce.
V tom však—prudce
jen se shýb’,
tygr tchyni
rafnul nyní
nu, tím lip!!

Ta drzosť.

Složitá zlosť.

Klerk (žádá o ruku pánovy 35 leté, boha
té, ale děsně ohyzdné dcery).
Dcera: (v. spravedlivém rozhorčení) Jak
se můžete opovážit—
Klerk (lhostejně): Když nechcete, tedy

Moje žena se rozlobila nejprvé na služ
ku, potom se rozlobila na mne, že jsem se
nerozlobil na služku, teď se zlobí na sebe,
že se rozlobila na služku a potom nemá být
v špatné náladě!
Tomáš Šmíd.

zase odejdu.
Dcera: Odejít!—o tom žádný nemluví,
ale kde jste jen vzal tu drzost?

Povážlivé.

“Ale Anna co pak v otcovu slovníku
hledáš?”
“Eh, hledám tam podvazek.
Tatínek
včera řekl, že se všecko najde v slovníku.”

V jednom menším městečku uspořádala
městská rada k dobročinným účelům čtyry
zábavy a vyžádala si na listině jména ob
čanu, kteří přijdou s udáním, které zábavy
se súčastní. Občan Nováček připsal: · ‘Při
jdu na všech čtyřech.”
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V nebi.
Duše (nedělíčkáře): Smím vstoupit, pro
sím?
Sv. Petr: Co, v neděli? V ten den neotevírám. Get out!

Host: Šest sudů piva denně prodáte?
Hostinský: Tak něco.
Host: Vy byste mohl snadno prodat jich
osm.
Hostinský: To bych rád. Ale co dělat?
Host: Dolévejte sklenice.

Uražená ctižádost’.
Paní Dýnková ... .o my se dovedeme
také ve společnosti pohybovat, i když ne
jsme bohatí. Věřte, kdyby to naše poměry
dovolily, měl by můj muž zrovna tak
obtížné trávení jako váš!

Ospravedlnění.
Ona: To je k zlosti! Přečtla jsem ce
lých deset svazků románu a na konec si ji
přece nevzal!
On: Inu, poslouchej, když někdo nezmou
dří v deseti svazcích, kdy pak by měl
zmoudřet?

Cestující (jehož pokojná, sotva usnul,
vzbouzí): Co si přejete?
Pokojná: I nic, chtěla jsem se jenom
podívat,nemá-li pán žádné špatné myšlénky.
Hráč tak dlouho vrhá kostky, až mu
nezbyde leč — koule.

Cestovatel: Tak — to jest tedy nejstarší
zdejší občan. Ale můžete býti na něho
hrdi. Sto čtyry. leta!!
Měšťan: Well, já nevím; neudělal pro
nás nic nežli že tu sestárl a to mu vzalo
hezky dlouho!
Žena: Četla jsem dnes tvé milostné do
pisy.
V jednom jsi kdysi psal: ‘ Tobě
nevyrovná se nikdo na celém šírém světě!”
Muž (s povzdechem): A jsem toho ná

hledu dosud.
A: Slyšíš něco o svém synu od té doby,
co odjel do Ameriky udělat štěstí?
B: Zajisté. Každé dva měsíce, když píše
o peníze.

Soudce:
Svědek:

Svoboden či ženat.
(Vzdychne).

Soudce:

····tedy ženat!

Věřitel: Ptám se vás naposled chcete
zaplatit nebo ne?
Student: No to je dost, že bude tomu
stálému ptaní už konec.

Kapitán: Sklepníku, přineste mi beef
steak s dobrou omáčkou máslovou.
Sklepník (přinese žádané.) .
Kapitán: Co? Tohle je máslová omáčka?
Inu— jeli tohle máslová omáčka — pak jsem
jel z Brém do New Yorku v samé omáčce.

Ustrašená dáma: Ale tady by obvodní
rada měla přece dát vyvěsit nějaké upozor
nění. Vždyť si bicyklisté jízdou s toho
srázného kopce mohou zlámat vaz!
Venkovan: Víte, v obvodní radě zasedá
pohrobník.
Zedník (dívaje se v parnu na blízkou
věž): Cože—teprvé půl třetí?! Mně se zdá

že bude dnes šest—v devět!!
“Nejsem tě hoden, drahá,” šeptal drže
ruku milenčinu ve svojí.
‘ O, Harry,” vzdychla, ‘‘kdybyste se
ty a otec shodli ve všem tak, jako v tom
hle, jak bychom mohli býti šťastni!”
Divadelní kritik: “Dopsal jsem právě
na dva sloupce kritiku o nejnovějším diva
delním kuse a vrátím se asi o půl noci,
abych sé podíval na kartáčový otisk.”
Vydavatel:· “A kam jdete teď?”
Kritik: Podívat se do divadla!”

Mohlo to být horší.
“A můj syn — můj dlouho pohřešovaný
syn?” vykřikl úzkostlivě otec.
“Je professionelním hráčem,” smutně
sdělili příchozí.
“O, jak se mi ulehčilo! Už jsem se bál,
že se stal v Chicagu radním.”

‘ V Americe jest svoboda tisku,” zvolal
a přitiskl děvu ke svým prsotim tak horoucně, že všecky sirky v jeho náprsní kapse
záchvatem blaha vybuchly.
Ve 2:25 ráno: ‘ Pánové, jest mi líto, ale
musíme se rozlouČiti. musím jiti k před
nášce. ”
Pánové: “Při vousu prorokově, k před
nášce a kam?”
On: “Domů. Jsem·ženat, pánové.”
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Panička: Pane doktore, pova
žujete ústřice za zdravé?
Doktor: Zajisté, milostivá paní,
já alespoň ve své celé praxi neléčil
posud ani jediné ústřice.
Synovec (dědictví chtivý):

Jak

je pane doktore?
Lékař: Ne příliš dobře.
Synovec: Mluvte jen! Je naděje?
Jsem připraven na všecko.
Lékař (se-usmívaje): To se kla
mete; starý pán udělal právě kšaft
a odkázal vám jen polovičku.

Humor.

Je po první “bouřce.** I nastalo utišení ve
liké, jako po hromobití v přírodě. On bubnuje
tiše na okno, ona, seč jest přemáhá nepokojný
jazyk svůj. Konečně, nechtíc, vyhrkne:
Myslíš-li, že já začnu zas mluvit, to se mejlíš, ho
lenku ! ’ ’

A: Tak že nevezmete slovo “da
rebák” zpátky?
B: Já nikdy nic zpět neberu.
A: Tak jsme tedy na tu pětku
“kvit.”

Díiklaadná znalosť.
Učitel (ukazuje na A):

Františku, jaká je to

písmena ?
František (mlčí).
Učitel: Nu vždyť ji přece znáš.
František: Já ji znám, ale nevím jak se jme
nuje.

Těžká zkouška.
Mladík: Kláro, miluji tě tak horoucně, že
bych se hned zastřelil, kdybys ty mi zemřela.
Klára: Ty žertuješ, tomu nevěřím . . .
Mladík (v nadšení): Tedy to zkus!

Z vojny.
Fél: Jak to máte ten halspint na sobě? Vždyť
ho máte v tejle. A u lajbrýmu tak strašně dlou
hý pantofl? A tisíc hromů . . . . u ermlajbu jed
nu čarnrdu jinou!? .... Jo, člověče, takhle do
nejdelší smrti nevyhrajeme!
Sedlák: Neodejdeteli z té cesty,'přelomím vám
nohy.
Cestující: Prosím za odpuštění, já již jdu;
vždyť já ani nevěděl, že se tou cestou nemá
chodit.
Sedlák: Právě proto vám to říkám ve vší do
brotě a zdvořilosti.

bych pak nosila vysoké podpatky.”
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V restauraci.
“Vaše káva má dvě vlastnosti jednu do
brou a jednu špatnou.”
“Jak to myslíte?”
“Dobrá vlastnost její je, že tam není
žádná cikorka, špatná že tam není také
žádná káva. ”

Odloženo.
Slečna P.: Tak vaše zasnoubení se sleč
nou Uhlířovou jest odloženo?
Pan K.: Ano.
Slečna P.: Na jak dlouho?
Pan K.: Nemohu s určitostí říci. Vdala
se ve středu týden.

Vhodné povolání.

“Jak jsem řekla, mně se nechce do ho
spody. Jdi jen sám vítati nový rok; ale to
ti povídám: ať nepiješ víc než jindy!”
“Buď bez starosti. Ani o doušek víc než—
o loňském Sylvestru.”

Přirozené.
Kmotr Vidlička přišel domů a sdělil ženě,
že byl žádán, abv se přidal ku klubu Plzen
ských Mládenců.
“To je hloupé,” pravila ona.
O nikoliv. To je zcela přirozené. Zdá
se, že mne chtějí jako odstrašující příklad. ’'

Neklamný důkaz.
Jednatel pojišťující společnosti: Pane
doktore, tento člověk přeje si býti prohléd
nut. Chce se dát u naší společnosti pojistit!
Pán: Tak jest, doktore.
Mně by sice
na tom nezáleželo, ale moje čtvrtá žena si
toho přeje.
Lékař: Čtvrtá žena!? Ten člověk je
zdráv jako řípa!!

V pasti.
“V slzách—špatné zprávy od muže?”
“Nikoliv, Píše že se denně dívá na můj
obraz a líbá má růžová líčka.”
“Proč tedy pláčeš?”
“Protože jsem mu omylem dala do ce
stovního vaku—matčinu podobiznu!”

Nerozvážný.
“Ach, tu jsou noviny! Podívám se, zdali
se nějaký známý—nenarodil!”

Do jaké pak práce svého syna dáter
Kubečku?”
“K policii!”
’Proč to?”
“Nemohu ho nikdy najít, když ho hle
dám!”

V restauraci.
Host: Ten steak je ale tvrdý! Ani jej
nemohu rozřezat.
Sklepnice: Jděte! Tu máte jiný — nůž!

Tělocvična New Yorského Sokola.
V sobotu dne 11. července 1896 odbývána byla v New Yorku slavnost položení zá
kladního kamene k budově tamního Sokola, čímž dávné tužby čackých junáků new
yorských spějí k svému uskutečnění. N. Y. Sokol z počátku měl v úmyslu stavětí síň
společně s ostatními spolky národními, leč když nebylo možno docíliti příznivého dohod
nutí ohledně tělocvičny, rozhodl se postaviti svůj stánek sám a ač jest to na new-yorské
poměry podnik velice odvážný, doufáme, že obětavostí členstva podaří se veškeré překáž
ky překonati, k čemuž “Amerikán” z plna srdce gratuluje. Pozemek Sokolovny sestává
z dvou lotů 145 a jednoho lotu 100 stop dlouhého. Pozemek zastaví se celý až na 8 stqp
široký dvorek za dlouhými loty a 6 st. široký dvorek za kratším lotem. V předu po celé
šířce pozemku nalézá se basement 10 st. vysoký, 70x52 st. Basement rozdělen bude
na následující místnosti: V levo v předu kuchyně 21x29 st., vedle kuchyně, záchod a
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chodba, za těmito místnostmi jest sklep na víno. 30x45 st.; na kratším pozemku v předu
jsou místnosti pro kotel a uhlí a za těmito sklep na pivo, 31x17 st.
Z chodby mezi
pivním sklepem a kotlárnou vedou schody vzhůru do přízemí. Celý basement nalézá se
ve skále.
Do přízemí vejde se hlavním vchodem uprostřed průčelí se nalézajícího, za
nímž jest pak síň 13x12 st. Na levo v předu bude prostranná dámská šatna s potřebnou
vedlejší místností. Na krátkém lotu nalézá se v předu hostinec se zvláštním vchodem
z ulice. Za dámskou šatnou a síní nalézá se pak sál, 45x110 st.; jeviště zabere 22 stopy,
tak že zbývá 45x88 st. K sálu náleží ale také místnost’ za hostincem, měřící 24x38.;
sál, počítaje k němu souvisící vedlejší •místnost’, zaujme plochu 4872 čtver. stqp, jeviště
—jehož rozloha není v rozloze sálu zahrnuta —pokryje plochu 990 čtver. stop. Výška
sálu jest 27 stop. Jeviště odděleno jest od sálu ohnivzdornou zdí a celé vnitřní jeho_zařízení jest1 ohnivzdorné. Na prvním poschodí nalézají se místnosti pro schůze. V předu.
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-nalézají se dvě takové místnosti, z nichž větší měří 29x21 a menší 4x21 st.; v zadní
•části na krátkém lotu jest pak třetí místnosť, měřící 33x24 st. Galerie, kolem sálu ve
doucí, jsou 8 st. široké, zadní galerie (proti jevišti) 10 stop. Průčelí budovy, má tak
zvaný klubovní sloh, jednoduchý a vkusný.
Podotknemeli ještě, že budova stavěna
jest tak, aby mohlo se později přistavěti ještě jedno, nebo i dvě poschodí, když by toho
bylo zapotřebí, jest patrno, že ku úplnému zdaru třeba je pouze: svorné práce—neboť
^ahnízdí-li se
v řadách spol
ku nesvár, ne
zachrání jej
před poklesnu
tím ani ta nej
nádhernější
budova! Při
nášíme ku tr
valé upomínce
nejen vyobra
zení budovy,
ale i slavnost’
položení zá
kladního ka
mene samotnú
a z účastenství
toho je patrno,
jaký dalekosá
hlý význam
New Yorští
síni té vším
právem při
kládají a jakou
1 isku u
če
ského lidu si
český Sokol
získal. Ne
můžeme nežli
ukončiti stať
tuto slovy na
šeho Tyrše:
“A vytrvalí
budeme přede
vším tím vytr
valejší čím ví
ce liknavost’ a
nestálost mezi
nectnosti ná
rodní u nás se
vloudila. Cvič
se, tuž se, vvtr
vej, buď mrav
ný a střídmý!
Tak zachováš
sebe a uchrá
níš národ, od
zkázy. V boji
o život klesají
národové jen
vlastní vinou”
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Národní budova Čechů new-yorských.

(vyobr. na str. 163.)

Již několikrát učiněn,

byl pokus, postaviti v New Yorku středisko národního živlu—avšak práce zdržována byla
neblahou nesvorností, která už tak mnohý podnik, ne-li docela zničila, přece jen v rý
chlejším pokroku zastavila. Leč přese vše to Čechové new-yorští na konec dočkali se stán
ku, v němž budou se moci k důstojnýw manifestacím národním shromažďovat! a který
zajisté stane se ohniskem opravdové, vážné a úctu vzbuzující činnosti národní. Myslí
me, že nebude od místa, předeslat i krátkou historii budovy té. Prvním spolkovým stře
diskem Čechů new-yorských byl dům čís. 533 vých. 5. ul., který tehdy české spolky
získaly koupí a Národní Budovou pojmenovaly a která na tehdejší poměry dostačovala,
nacházejíc se ve čtvrti Čechy skoro výhradně obydlené. Vsak zalidňováním hořejšího·
města a přestěhováním mnoha továren, zvláště doutnikářských tamže, stěhovali se kra
jané, většinou doutníkáři, za továrnami a čeští obchodníci opět za dělnictvem. Tak se
poznenáhlu skoro celá kolonie přestěhovala nahoru, která novými přistěhovalci ovšem
valně vzrostla. Spolků rovněž přibývalo a ty byly nuceny vyhledávat místnosti své
v budovách soukromníků, namnoze cizinců. Větší zábavy neb divadla nebylo vůbec lze
v české místnosti uspořádati, ba i schůze spolkové a menší zábavy a divadla nepořádány
potom v Národní Budově pro vzdálenost od české čtvrti, a spolky se stěhovaly jeden po·
druhém nahoru. Za všechen pak užitek, který cizinci z Čechů táhli, bylo těmto Často·
příkoří a urážky národnosti jejich snáŠeti a to jim dodalo odvahy a přivedlo je na my
šlénku svépomoci. Byly to hlavně řády C. S. P. S., které myšlénky té se uchopily, Těl.
Jed. Sokol, která se též k stavbě své tělocvičny připravovala, přistoupila ku spolupůso
bení, pak střelecké sbory, sbory J.Č. D. a jiné různé spolky, počtem 42. Tak povstala
před šesti lety "Česká Dobročinná a Vzdělávací Společnost,” pod kterým jménem jest
inkorporována. Každý spolek složil hned při přistoupení $100 k základnímu fondu a pak
každý dle možnosti a vůle složil větší neb menší sumy peněz co půjčku.
Dále konány
sbírky, pořádány bazary, divadla, výlety a vůbec každá příležitost využitkována ve pro
spěch Národního Domu, který byl heslem všech. Důvěra k podniku byla všeobecná a.
proto bylo možno v brzku zakoupiti pozemek 75x102 stopách ve vých. 73. ul., a každý
se již těšil, že za nedlouho bude se tam vypínati pomník české obětavosti, obsahující tě
locvičnu, stánek Thaliin, školu atd. Tu nastala neblahá roztržka a ta účinkujíc jako·
ledová sprcha na nadšení, ochromila veškerou činnost. Po tři roky nečiněno ve prospěch
podniku skoro ničeho a již zdálo se, že z toho nebude nic, ba činěny návrhy na prodánf
pozemku a vrácení peněz spolkům.
Bylo by se tak snad stalo, nebýti našich žen. Ty
pohlížely na věc zcela jinak, vzchopivše se k nové činnosti, dodaly nové odvahy i mužům,
výsledek toho byl, že se důvěra v podnik opět vrátila a dne 24. května 1896 byla koná
na slavnost základního kamene za účastenství přímo obrovského. Je to patrno již ze
šminků fotografických.
Na str. 127 přinášíme vyobrazení vlastní slavnosti,
na stave
ništi,” na str. 156 oddíl velkolepého průvodu v němž byly "kočáry se zástupci dámských
spolků” a na str. 160 vyobr. mohutného oddílu, který tvořily v průvodu řády Č.S.P.S.
a jiné podporující spolky. Národní budova sama zobrazená na str. 163 stála $78,000'
ale jakkoli za částku tu má malé rozměry, přec nejen požadavkům časovým bude vyho
vovat, ale svědectví vydává, co dokáže svornost. Průčelí od chodníku až ke druhému
poschodí zhotoveno bude z pískovce. Oba vchody, z nichž levý opatřen bude čtyřmi a
pravý osmi jonickými sloupy, upraveny jsou tak, aby v pádu přístavby třetího stav, díl
ce (lotu) část architektonická porušena nebyla. Oboje sloupoví ponese malé pavlány.
Čásť od druhého poschodí vzhůru provedena bude z terra-cotty a tak zv. římských cihel,
mezi nimi různé sádrové i pískovcové ozdoby vhodně umístěny a k ladnému celku přispívati budou. Římsa, zakončující budovu, zhotovena bude z mědě. Nad ní zábradlí buď
ze sádrových neb pískovcových sloupců zakončí celé průčelí. Průčelí celkem bude kabinetním kouskem umělecké práce a vyrovná se každému jinému veřejných budov v New
Yorku. Bezprostředně pod chodníkem, kamž t. zv. patentním světlíkem bude světlo
převáděno, jest vyhraženo místo pro uhlí, vytápěcí kotle, po případě elektr. motor atd.
V levé polovici, tedy ku straně 2 ave., umístěna bude střelnice 100 stop dlouhá, při níž
zařízena bude zároveň vhodná místnost pro střelce: Vedle této budou dva kůželníky po
92 stopách délky. Na straně pravé, směrem k 1. ave., bude kuchyň 30x20 stopách, za
ní lednice atd. Za kuchyní, v celé zadní části staveniště, bude slušně zařízená místnost
v rozměru 45x20 stopách, která pojme kol 300 osob. Bude sloužit za jídelnu, v pádu po
třeby za skladiště pro nářadí ze sálu v přízemku. Od kuchyně povedou dvě zdvíhadla
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■(D. W.), která procházeti budou obětua poschodími. V prízemku v pravo povede hlavní
vchod do budovy, v levo do místnosti hostinské. V předu bude místnost hostinská, v roz
měru 50x43 st., kteráž i za restaurant sloužiti bude. Za ní různé potřebné místnosti a
za těmi pak menší sál v rozměru 43x43 st., pojmoucí nejméně 600 osob. Bude 16 stop
vysoký a sloužiti bude za tělocvičnu, ku plesům, menším divadlům, schůzím atd. Odtud
povedou schody do dolejší jídelny a kuchyně. V předu prvního poschodí vyhraženy jsou
dvě místnosti pro školu. Každá třída pojme 175—200 dítek. Síně ty budou 14 stop
vysoké. Za těmi nacházeti se budou Šatny a pod. V zadní části bude byt pro správce
domu, pozůstávající ze tří pokojů a koupelny. Vedle tohoto pak bude místnost pro schůze
řádové, s předsíní (ante room) v rozloze 30x30 st. a pojmoucí nejméně 300 osob. V pře.
du 2. poschodí bude sál s předsíní opět pro schůze řádové, v rozloze 1350 čtv. stop
{30x4o), který pojme kol 400 osob. Za ním Šatny a pod. V zadní části bude pak míst
nost v rozloze 1890 čtv. stop Í45x42) a sloužiti bude ke schůzím, za jídelnu. Pojme nej
méně 600 osob. Hořejší dvě poschodí zaujme sál v rozměru 4500 čtv. stop (100x45).
V průčelí bude jeviště 19 stop hluboké. Kolem sálu umístěny budou galerie, za nimiž
malý baar a dámský salonek. Sál pojme 12 —1500 lidí.
Schody v celé budově budou
ohnivzdorné, ozdobným železným zábradlím vroubené,
O dostatek východů v pádu ne
hody jest postaráno.
---------- -«o--------------

Zákon o naturalisaci (nabytí občanského práva).
Prohlášení úmyslu.— Cizinec, který přeje si nabyti práva jako občan Spojených Států, musí
před obvodním nebo okresním soudem Spojených Států, čili před okresním nebo nej vyšším soudem
území, čili před zánosným soudem kteréhokoliv ze států, majících právomoc z obecného práva a
pečeť a klerka, na nejméně dva roky před připuštěním pod přísahou stvrditi, že to jest poctivým
jeho úmyslem státi se občanem Spojených Států a zříci se jednou pro vždy příslušnosti a věrnosti
ku kterémukoliv cizímu státu nebo vladaři a zvláště k tomu, jehož jest v ten čas občanem nebo
poddaným.

Přísaha na žádosti o připuštění.—V čas svojí žádosti o připuštění musí též před některým
v.e svrchu uvedených soudů přísežně prohlásí ti, “že chce podporo váti ústavu Spojených Států a že
rozhodně a naprosto odříká se a vzdává veškerého příslušenství a věrnosti ku každému cizozem
skému princovi, vladaři, státu a vrchnosti, a obzvláště, jmenovitě, ku princi, vladaři, státu či vrch
nosti, jejíž byl dříve občanem nebo poddaným.

Podmínky občanství.—Soud, u něhož cizinec požádal o konečné připuštění, musí nabyti pře
svědčení, že žadatel bydlil nepřetržitě v hranicích Spojených Států nejméně pět let a v státu či úze
mí. kde soud se nalézá, nejméně jeden rok a že po ten čas choval se jako muž mravně zachovalý,
oddaný ústavě Spojených Států a nakloněný dobrému pořádku a blahobytu země.
Šlechtické titule.—Má li žadatel nějaké dědičné titule anebo přináleží-li ku nějaké šlechtické
třídě, musí se v čas své žádosti titulů výslovně zříci.
Vojínové a námořníci.—Kterýkoliv cizinec u věku 21 let a vzhůru, který byl čestně propu
štěn, slouživ tam pět let nepřetržitě, od vojska, námořnictva a válečného loďstva Spojených Států,
může ke své žádosti státi se občanem beze všeho předcházejícího prohlášení úmyslu, předpoklá
daje, že soud připouštějící takového cizince nabyl by vedle důkazů o jeho mravní zachovalosti, též
přesvědčivého dosvědčení o službě a čestném propuštění takového cizince.

Nezletilí.—Kterýkoliv cizinec mladší jedenadvaceti let. který zrovna před svými jedenadva
cátými narozeninami bydlil tři roky ve Spojených Státech a od té doby až ku zadání žádosti, aby
připuštěn byl k občanskému právu, může po dosažení věku jedenadvaceti let a když byl pět let
bydlil v hranicích Spojených Států, počítaje v to ona tři léta jeho nezletilosti, za občana býti při
puštěn: ale on musí pod přísahou prohlásiti a dokázati ku uspokojení soudu, že to bylo v posled
ních dvou letech jeho poctivým úmyslem státi se občanem.
Děti naturalisovaných rodičů.—Děti osob, které byly náležitě nabyly občanského práva,
mají pokládány býti. když ve Spojených Státech bydlí, za občany, pakli v čas naturalisace rodičů
nebylo jim ještě jedenadvacet let.

Děti občanů, narozené v cizině.—Děti osob, které teď jsou anebo byly občany Spojených
Států, pokládají se za občany i když se narodily mimo hranice a právomoc Spojených Států.
číháni.—Naturalisace Čínanů zapovězena jest oddělením 14 v kapitole 126 zákona z r. 1882.
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Ochrana naturalisovaných občanů.—Oddělení 2.000 opravených zákonů Spojených Států
prohlašuje, že všichni naturalisovaní občané Spojených Států za pobytu svého v cizích zemích
oprávněni jsou a obdržeti mají od této vlády ochranu osoby a majetku, jaká se přiznává občanům
v zemi rozeným.
Hlasovací právo.—Právo hlasovati uděluje stát, právo občanské Spojené Státy. V některých státech nabývají cizinci, kteří prohlásili úmysl svůj státi se občany, právo hlasovati tak jako
naturalisovaní anebo v zemi rodilí občané. Ale zákony o spolkové naturalisaci týkají se celé Unie
stejně a dle nich nemůže žádný cizinec dosíci občanství, až když zde byl pět let bydlil, leda čestně
propuštěný vojín nebo osoba, jejíž rodiče byli naturalisováni dokud mu ještě nebylo jedenadvacet
let, jak svrchu uvedeno. Ba ani po pětiletém bydlení a náležité naturalisaci není ku hlasu opráv
něn. dokud zákony státu mu tu výsadu neudělí.

Zákony o obchodních známkách.
Následující třídy mohou obdržeti registraci:
1. (a) Kterákoliv osoba, firma nebo korporace usazená ve Spojených Státech, anebo umíst
něná v některé cizí zemi udělující na základě smlouvy, dohodnutí nebo zákona podobné výsady
občanům Spojených Států a která oprávněna jsouc ku výhradnému používání obchodní známky,
používá jí v obchodování s cizími národnostmi nebo kmeny indiánskými.
(b) Kterýkoliv občan nebo obyvatel této země, žádající ochranu své obchodní známky v ně
které cizí zemi, jejíž zákony ukládají za podmínku, aby předcházela registrace ve Spoj. Státech.
2. Každý žadatel o registraci obchodní známky musí v patentní úřadovně nechat zanésti:
(a) Jméno, bydliště a místo obchodu nebo místnost firmy či korporace, která chce, dosíci
ochrany své obchodní známky a bydliště i občanské právo jednotlivých žadatelů.
(b) Třídu obchodu a zevrubné popsání zboží, obsaženého v takové třídě, které byla obchodní
známka dána.
(c) Popis obchodní známky samotné s její snímkem a způsob, jak ona se u potřebuje a
používá.
(d) Délka času, v němž obchodní známka žadatelem na zboží té třídy byla užívána.
3. Za zařádění každé žádosti dlužno složiti poplatek $25.00.
v*
Žádost sestávali má z výkazu či specifikace, prohlášení či přísahy a snímku s duplikáty.
Ona obsahovati má plnou a jasnou specifikaci obchodní známky, s označením rozdílu mezi pod
statnými a vedlejšími rysy. Ona měla by též udá váti čas, jak dlouho byla obchodní známka žada
telem používána, třídu obchodu, zevrubné zboží, obsažené v třídě, jíž obchodní známka bvla udě
lena a způsob, jakým se na zboží připojuje.
Žádná obchodní známka nebude zanesena, dokud se neukáže, že téže používáno jest žadate
lem v obchodu mezi Spojenými Státy a některým cizím národem nebo indiánským kmenem, nebo
že vyhovuje podmínkám smlouvy, dohodnutí nebo prohlášení s cizí mocností, dále sestává-li pouze
ze žadatelova jména, nebo souhlasí-li se známou nebo registrovanou obchodní známkou, která má
jiného majitele a připojena jest k téže třídě zboží, anebo která podobá se zákonnité ochranné
známce jiné osoby tak nápadně, že by snadno mysle veřejnosti šplésti anebo kupce oklamati mohla
anebo která je povahy pouze popisné.
Všechny dopisy dlužno adressovati: Commissioner of Patents, Washington. D. C.

Cukerní premie.
Dne 5. září 1895 učinil R. B. Bovvler, kontrolor pokladny, rozhodnutí o ústavnosti cukerní
premie, povolené mezi různými vládními podporami 53. kongresem. Jednalo se o nárok $11,782.50,
kterýsi činila Orchard Beet Sugar Company z Nebrasky. Kontrolor opíral svou právomoc a své
právo zamítnout! placení těchto prémií na neústavnost onoho povolení. Uvedl rozhodnutí odvola
cího soudu z obvodu Columbia, vynesené na žádost o soudní rozkaz, aby tajemník pokladny a
komisař vnitrozemních důchodů přinuceni byli zaplatiti cukerní premie McKinleyovým zákonem
zavedené a prohlásil, v podstatě, že jelikož soud rozhodl všechny takové premie býti neústavní,
on před rozhodnutím takovým uzavírat! se nemůže. Uvedl i jiná rozhodnutí o té věci a prohlásil,
že nárok vztahoval se na spornou právnickou otázku, a náleží přímo pod ustanovení statut, které
dovolují, by z rozhodnutí nárokového soudu učiněno bylo odvolání ku nej vyššímu soudu Spoje
ných Států a tam obdržeti konečné rozhodnutí. Nařídil proto, aby papíry vráceny byty auditorovi,
ten aby je přepustil nárokovému soudu v souhlase s opravenými statuty, “tak aby docíleno bylo
■rozhodnutí praecedenčního pro příští jednání výkonného odboru při upravování takovýchto pří
padů, týkajících se těchto cukerních prémií.”

Paměti českých osadníků v Americe.
Ignác Křenek st. z Ellinger, Fayette Co., Texas, narodil se r. 1825 ve vísce
Bordovicícli na Moravě. Rodiče jeho nebyli příliš zámožní, vlastniliť neveliký stateček
a Křenkovo mládí neplynulo tudíž v rozkoši a mazlení, nýbrž při tuhé práci.
Záhy
zemřel mu otec a malka se opět provdala za jiného rolníka, načež jich usedlost byla
pronajata.
Křen kov i nezbývalo než vyhledati ,si službu u cizích lidí.
Sloužil za
chatrnou mzdu jednak v Bordovicích, pak i v Lichnově. Než časem ani tak nemohl
uhájiti živobytí, neboť se byl mezi tím oženil a tak bylo mu pečovati nejen o sebe,nýbrž
i o rodinu a proto pracoval též po několik let v dolech. Že i při havířské práci osud
jeho nebyl závidění hodným, snadno si každý domyslí.
Z Moravy počalo již před
několika lety stěhování do Ameriky a sice proud vystěhovalců tamních obrátil se do
velikého a slunného Texasu, odkudž docházely zprávy příznivé, takže mnohý, jemuž
bylo v potu tváři za mizernou mzdu se dříti a ještě k tomu nesčetným vrchnostem
světským i duchovním přímo otrocky se klaněti, dával přednost nejistému osudu
v zámoří před nesnesitelnou porobou v rodné vlasti.
Křenek vypravil se na cestu roku 1860 a po dlouhé plavbě přistál v Galvestonu,
odkudž nastoupil po dráze a v povoze další cestu na sever, až konečně usadil se
v okresu Fayette, kde shledal se již s četnými krajany, s jichž pomocí brzo se do
zdejších poměru vpravil a doufal, že snad nyní nastane mu život spokojenější. Než
bylo souzeno jinak.
V krátkosti po jeho příchodu do této země vypukla válka
občanská a litice její přihnala se brzo i do Texasu. Texané byli na straně Jihu duší
i tělem a činili seč byli, by Sever byl udolán. Lid zdejší, zvyklý jízdě na koni
a dovedný v zacházení se zbraní, tvořil čety nepravidelných jezdců a zajisté ještě dnes
mnohý pamětník pohnuté této doby s hrůzou vzpomíná na děsné řádění pověstných
texaských rangerů- Čecho-Moravani jsou lid mírumilovný a proto nebylo jim po chuti,
biti se za něco, s čímž konečně ani nesouhlasili, neboť sympatie jejich byly na straně
Severu a proti všemu otroctví, jehož sami
byli vrchovatou měrou zakusili ve staré
otčině. Křenek vyhýbal se dosti dlouhotexaským slídičům, konečně však přece
jim padl do rukou s mnohými jinými kra
jany. Jel totiž se svým synkem s bavlnou
do čistírny, maje zapřaženo pět párů volů.
Na cestě byli přepadeni chytací, kteří
Křenka přes všechny jeho prcsby a nářek
násilím odvedli, zanechavše desetiletého
hocha s vozem i dobytkem bez pomoci
v cestě. Témuž však přispěním jednoho
svědomitého vojáka podařilo se zpět domů
se dostat i. Křenek zavlečen byl do města
Colurnbus (okres Colorado), kde byla vo
jenská stanice a tam ztrávil ve vězení 14
dní. V Columbusu nalezl větší počet
krajanů, kteří témuž osudu byli propadli.
Vybízel jednoho z nich, by se pokusili
o útěk, ten však bál se chycení a zastřelení,
proto nechtěl o tom ani sl.yšeti.
Křenek
odhodlal se tudíž k útěku sám.
Časně
ráno vykradl se ven a maje střevíce v ruce
Ignác Křenek st.
a houni pod paží, ubíhal rychle ulicemi
columbuskými a zaměřil rovně do houštin podél řeky Colorado, která jej dělila od jebe
domova.
Křenek se dlouho nerozmýšlel, nýbrž vrhnul se do.vody a řeku též šťastně
přeploval.
Ubíhal po celý den lesy, by nebyl opět chycen. To by se bylo též málem
stalo, neboť když odpočíval na farmě krajana Adámka, spatřili tlupu jezdců, cvalem
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k farmě přijíždějících. Křenek se rychle ukryl a tak šťastně vyvázl. Večer utrmácený
a hladov dostihl domova.
Pak ale skrývati se musil po 17 týdnu, než mohl se opět na
veřejnost odvážiti.
Dále již pronásledován nebyl a mohl se tudíž opět své farmě
a rodině věnovati. Jezdil též nějaký čas s bavlnou do Mexika, na kterýchžto cestách,
které mnohdy trvaly až 12 týdnu, zažil nesčetných dobrodružství. Peněz přivezl vždy
dost, však mnoho se za ně koupiti nedalo. Tak ku př. koupil jednou oděv pro syna
a dcerku a zaplatil zaň $120 (ovšem v papírech), tak bylo se vším ostatním. Když
válka občanská byla skončena a poměry opět trochu urovnávati se počaly, věnoval se
Křenek tipl ně farmaření a setkával se v tom s rozhodným úspěchem, neb brzo vidíme
jej jako majetníka pěkných pozemků ve Fayette Co. Později mu manželka zemřela
a od toho času žije sám na své farmě blíže městečka Ellinger v krásné krajině při
březích malebné řeky Cúorado.
Dítky jeho jsou vesměs dobře zaopatřeny.
Ignác
Křenek jest povahou zvláštní, s jakými se nesetkáváme denně. Ač již téměř 7 2 roky
stár, těší se přímo nadobyčejné paměti a zároveň jest dobrým řečníkem. Neustálé
čtení a velké zkušenosti životní, učinily z něj muže, jehož milo jest poslechnout). Jest
rozhodným, však nepřepjatým svobodářem.
Umí snad sta citátů z bible z paměti
a mnohdy opakuje celé statě bez závady. Jest ctěn a vážen od všech, kdož s ním kdy
do styku přišli a když pisatel těchto řádků meškal v Ellinger, tu nemohl se od vzác
ného tohoto starce téměř ani odloučiti. Křenek těší se stále pevnému zdraví a nevy
hýbá se dosud ani těžké polní práci. Jeho důvěrnými přátely jsou jiní dva staří
osadníci a upřímní svobodáři a sice Pavel Slováček a Jan Kučera, kteří též bydlí při
Ellinger a s nimiž snad ct. čtenáře během času též seznámíme.

Josef Šípek z Antigo, Langlade Co, Wis·, narodil se r. 182S. v Borci v kraji MladoBoleslavském, kde rodiče jeho vlastnili usedlost rolnickou. První léta útlého mládí
uběhla mu v štěstí a spokoje
nosti.
Pomáhal rodičům při
pracích polních, když pak i)ovyrostl, dal jej otec vyučiti
řemesla obuvnickému, kteréž
se malému Josefovi vždy ze
všech nejvíce líbilo.
Ve 14.
letech stáří potkalo jej však
velké neštěstí, neboť jeho dobrá
matinka zemřela. Otec se za
šest měsíců na to znovu oženil
a uvedl do domu ženu, která
měla Josefovi nahraditi zemře
lou matinku. Avšak týž příliš
brzo seznal, že macecha není
rcdnou matkou. Nezaslechl již
nikdy laskavých slov milující
roditelky, neboť na místě jich
ozývalo se zlobné láni mace
ší no. Stav tento stal sc pro
Josefa záhy nesnesitelným a
proto, ač se srdcem krvácejícím,
odhodlal se k opuštění domova,
doufaje, že se přece nějak živo
tem protluče. S jakými pocity
opou štěl d ů m ot co vs k ý, poc h o p í
jen ten, kdo zažil podobné
zkušenosti. Po tři léta živil se
v okolí, podporován jsa příbuz
nými. Vida však, že zde pro
něho mnoho nekyne, pustil se
dále a procestoval téměř celé
Josef Šípek.
Cechy a pracoval na různých
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místech. Celkem ztrávil v cizině pět let a v době té zúčastnil se též horlivě ruchu
památného roku osmačtyřicátého. R. 1850 se oženil a usadil se v rodném svém místě,
kde žil pak celkem sedm roků v poměrech nevel mi utěšených. Macecha jeho zůstala
toutéž, jakou byla, když domov opouštěl. Proto odhodlal se k vystěhování se do
Ameriky a úmysl svůj provedl r. 1857. Jel přes Brémen do New Yorku, odkudž ihned
nastoupil cestu na západ a sice přes Buffalo, Detroit, Chicago a Milwaukee, až konečně
stanul v Manitowoc Co., Wis., kde již něco Čechů bylo usazeno. Krajina se mu
zalíbila a proto rozhodl se, že se zde usadí. Koupil 20 akrů pěkných pozemků za $190.
Po zaplacení těchže zbylo mu v kapse celých $10, s nimiž zahájiti měl boj o existenci.
Toho však se Šípek nezalekl, ale chutě pustil se do práce s nadějí, že na konec přece
jen zůstane vítězem. V Manitowoc Co. žil celkem dvacet pět roků a postupem času
přikupoval stále pozemků, takže vlastnil pak 120 akrů výtečné půdy. Poněvadž však
rodiny přibývalo a on by byl rád všechny své dítky řádně zaopatřil, pomýšlel na
vystěhování se do vzdálenějších končin krásného Wisconsinu, kde by za peníze, stržené
za jeho majetek, zakoupiti mohl mnohem více půdy, čímž umožněno by mu bylo dítky
své lépe poděliti- Úmysl svůj též bez odkladu provedl. Farmu prodal a koupil 1000
akrů v okresu Langlade, blíže městečka Antigo, které tehdy teprvé zakládáno bylo.
Celý jeho pozemek byl jediný, 'tukou lidskou téměř ještě netknutý prales. Očekávala
jej práce obrovská, té se však Šípek nestrachoval a s přispěním své rodiny, pustil se
ihned do čistění půdy. Dráha Cli. & n. w. měla tam již koleje položeny a to bylo
profí štěstím. Klády a pražce se dosti dobře prodávaly a tak mu bylo umožněno
pozemek v čase krátkém doplatit i. Poměry Šípkový se stále lepšily a on viděl, že
dosaženo bylo cíle jeho života. Dítky jedno po druhém zaopatřoval a posýlal od sebe
beze strachu, neb byl přesvědčen, že jako zlato zkoušeno jest ohněm, tak člověk prací
a že všechny schopny jsou o sebo se starati. Celkem vychoval tři syny a šest dcer,
z nichž však dvě v dospělém věku zemřely, jakož i nejmladší syn. Jeho manželka,
která jest jenom o dvě leta jeho mladší, jesL též dosud živa a tak jako on klidně tráví
poslední léta života pozemského, šípek jest postavy mohutné a dosud zpříma si
vykračuje. Jan, jeho syn, má v Antigo hostinec a sem',’statečný stařec zajde si
každého dne, by přečetl si došlé časopisy. Požívá úcty mezi svými spoluobčany všech
národností a jest přesvědčením dobrý svobodář.

František Švehla z Calmar, I )wa, narodil se r. 1818 v Slavětioích, kraj budějo’
vický v Čechách. Rodiče jeho vlastnili živnost rolnickou a syn jejich vypomáhal jim
ze všech sil až do 25 roků stáří, kdy se oženil a počal rolničiti na vlastní pěsť. Poroba
lidu rolnického v naší vlasti se mu však
znechutila a on přemýšlel, jak by své posta
vení zlepšil. Eldoradem všech nespokojenců
počínala tehdy býti Amerika, o níž vypra
vováno jako o zemi divů a po ní též Švehla
zatoužil. Touha tato stávala se čím dále
tím mocnější, až konečně r. 1854 vypravil
se na cestu. Jeli přes Hamburk a po 14nedělní plavbě, na níž zakusili všech slastí
cestování, přistáli do New Yorku, odkudž
ihned odjeli do Iowy a usadili se ve Winneshiek Co. Zde pracoval Švehla z počátku
za nepatrnou mzdu na farmách starších
osadníků a teprvé po šesti létech pomýsleti
mohl na zakoupení vlastního pozemku. Za
bral 280 akrů prérijní půdy a pustil se
s chutí do práce, neboť věděl, že nyní z jeho
přičinění nebude těžiti nikdo jiný a při
vědomí takém pracuje se to vždy s chutí
zdvojnásobenou. Rodiny mu přibývalo a stav
jeho se stále lepšil. Zažil mnohé z indián
ských nepokojů a nejednou strachoval se, že
František Švehla.
on i rodina jeho vykrvácí pod tomahavkem
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rozzuřených divochů. Z dítek jeho zůstalo na živu 5 synů a 5 dcer. Všechny jsou
zaopatřené a celá rodina Švehlu těší se v okolí veliké vážnosti. Pan Švehla tráví nyní
léta pozdního stáří v klidném městečku Calmar mezi pěknými návršími iowskými po
boku své manželky, s níž žije již bezmála 53 roky. Život jeho, plný namáhavé práce,
nebyl prost mnohých a mnohých svízelů, však on pohlížeti může s hrdostí na výsledek
svého životního boje. Jest všemi svými dítkami ctěn a milován a to jest mu zajisté
nej vyšší útěchou na sklonku jeho života. Jest znám v celém okolí jako ryzí svobodář
a upřímný národovec.
Martin Voves z LaCrosse, Wis. spatřil světlo svetla r. 1825 ve vesnici Vlčí, v kraji
plzeňském. Rodiče jeho nebyli požehnáni pozemskými statky a tak čekal i malého
Martínka boj životní. Otec jeho byl krejčím, však kdo zná osud těchto řemeslníků ve
vesničkách naší staré vlasti, ten zajisté nebude jim nikdy záviděti. Rodina čítala
celkem 13 členů, rodiče v to počítaje a tu zajisté nebylo místa pro nějaký přepych,
naopak, často byla nouze i o tu skývu chleba, která b.y tělo při životě udržela. Otec
Martinův byl na stav svého řemesla nemálo rozhořčen a pioto dal synka přiučiti
•.zahradnictví a sice na knížecím dvoře v Čichovicích. Kromě zahradnictví učil se
Martin později i zednictví a byl tudíž pro život poměrně dosti dobře vypraven a obě
řemesla měla při nej menším tu výhodu,
že skytala mu dosti vzduchu a pohybu,
v čemž zajisté sluší jim dáti z ohledu zdra
votního přednost před krejčovinou. V 23.
roce svého staří se oženil a byl by býval
poměrně šťasten, kdyby rodinné poměry
■mu život neztrpčovaly. Tak, jako tisíce
jiných, chtěl i ón zkusiti své štěstí za
mořem. Manželka jeho byla s tím sroz
uměna a tak roku 1850 vypravili se na
-cestu přes oceán. Měli jedno dítko, to
však jim na dlouhé cestě z Břemen do New
'Yorku zemřelo a nalezlo tak klidu věčného
v hlubinách mořských. Každý pochopí
s jakými pocity vystupovali na neznámou
pevninu. Dítko, které bylo jich jedinou
útěchou, bylo jim nemilosrdnou smrtí vy
rváno a před nimi temná budoucnost v zemi
neznámé, mezi národem cizím. S myslí
sklíčenou vypravili se z New Yorku do
St. Louisu, kde již byla poměrně čilá česká
Martin Voves.
•osada, doufajíce, že s přispěním zkušeněj
ších krajanů spíše se životem protlukou.
V tom se též nemýlili. V St. Louisu nalezli značný hlouček uvědomělých a upřím
ných krajanů, mezi nimiž jim bylo volno a útulno. Voves provozoval zedničinu,
■zahradnictví a pracoval vůbec, kdykoliv příležitost k práci se naskytla, nehledě na
Jakost, neb druh práce. Národního života se horlivě zúčastnil a jest též jedním
■z těch, kdož přičinili se o založení ‘’Národních Novin” a spolků “Č. S. P. S.” Po
sedmiletém pobytu v St. Louisu odstěhoval se do Quincy. 111-, kde setrval až do
vypuknutí občanské války, načež zaměřil dále na sever a usadil se konečně v LaCrosse,
JVisconsin. kde až podnes žije. V LaCrosse konal různé práce, hlavně však pracoval
na stavbách. Kromě toho též byl zaměstnán na parnících, sprostředkujících spojení
mezi místy, položenými na březích velebné Mississippi. Manželství Vovsovo požehnáno
"bylo dvanácti dítkami, z nichž pět dosud žije. Dva synové jeho usazeni jsou v Severní
Dakotě. Voves poskytl jim patřičného vzdělání a oba jsou nyní městskými úředníky.
On sám, ač již stár, jest dosud čilý a síly téměř mladistvé. Zaměstnává se dosud na
stavbách, při tom však nezapomíná na svůj velký sklenník. kde v prázdných chvílích
věnuje se pěstování různých květin a zelin. Práce tato stala se mu na sklonku života
utěšenou zábavou, již s ním sdílí dosud i jeho věrná družka. Zavítá-li některý ze ct.
•čtenářů někdy do LaCrosse, nechť neopomene navštíviti p. Vovsa a ručím za to, že»
mebude-li týž někde v práci, tak zajisté nalezne ho mezi jeho květinami.
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Václav Čížek z Manitowoc, Wis. na
rodil se r. 1835 ve vesnici Střemácb
u Mělníka.
Rodiče jeho byli evange
lického vyznání, v němž i Václav byl
vychován. Vlastnili neveliký statek,
kterýž připadl jeho bratru Janovi, jenž
ho v roku 1852 prodal za 23.000 zl.
Václav chodil po šest roků do evange
lické školy, načež šel do služby do jedné
německé vesnice blíže České Lípy, kdež
setrval dvě léta a přiučil se němčině,
která mu v pozdějších létech nemálo
byla na prospěch. Po té učil se řemeslu
mlynářskému. Když byl 9 let stár, ze
mřela mu matka a od loIio času vedlo
se jim stále špatněji a proto se rozhodli,
že vystěhují se do Ameriky a úmysl
tento uskutečnili v r. 1852. Dvě sestry
Václavovy, Alžběta a Kateřina, zůstaly
v Čechách provdané, jakož i jeho bratr
Josef, jenž byl již mlynářským chasníkem a nechtěl o Americe ani slyšeti.
Otec však, předvídaje, že po čase zajisté
zatouží po shledání se s nimi, nechal
mu v Čechách uloženo 300 zl., za něž
by cestu do Ameriky mohl podniknouti.
Vypravili se tudíž s otcem tři bratři
a sice Antonín, Jan a Václav.
15. září
1852 vsedli v Hamburku na loď a po
Václav Čížek.
dvanáctitýdní plavbě přistáli šťastně
v New Yorku, odkudž vydali se ihned
na cestu na západ, jejímž cílem bylo město Milwaukee. Z Chicaga chtěli jeti po lodi
a měli již ces u zaplacenou.
Poněvadž však uhodil krutý mráz, nemohla loď vyplouti
a oni ke všemu ješté přišli o peníze, které za převoz předem byli zaplatili. Zjednali si
tudíž za $50 far nářský povoz a nastoupili tímto způsobem cestu do Milwaukee. kam
přijeli za tři dni. Zde počali se ohlížeti po nějakém zaměstnání, nemohli však sestálého a trochu slušnějšího výdělku dopíditi. Bylo jim od mnohých osadníků řáděno,
by raději zakoupili nějaké pozemky a oni konečně uposlechli. Pěšky vydali se na cestu
do okresu Manitowoc, kde Jan koupil 160 a Anton 80 akrů.
Václav šel s nimi jako·
tlumočník.
Pozemky se tehdy prodávaly za $100 80 akrů a sice na splátku při 7 proč,
úrocích. Byly to panenské, téměř neprostupné lesy a pila a sekera byly jediným
náčiním, k němuž bývalí čeští rolníci sáhnouti musili.
By mohli své sousedy navště
vovat!, musili si prosekati cesty neprostupnými houštinami.
Při tuhé, neochabující
práci podařilo se jim obdHati do jara 14 akrů, takže mohli pomýšleti na skutečné
rolničení. Nesčíslné pařezy činily ovšem práci polní velice nesnadnou a zdlouhavou.
Otec Václavův a jeho bratří vžili se dosti brzo do nového způsobu života a s trpělivostí
chtěli se dopracovat,! lepších časů. Oba bratři byli totiž ženatí a proto i usedlejší.
Václav, svobodný a statný junák, nemohl přivyknout! jednotvárnému a namáhavému
způsobu žití tehdejších pionérů osadnických.
Proto ohlížel se po práci v okolních
městečkách, doufaje, že tam i dříve naučí se angličině, neb viděl, že bez této řeči jest
zde čljvěk vystaven neustálým nepříjemnostem a obtížím.
Pracoval v městečku
Sheboygan, pak v Milwaukee, v Manitowocu a j. Plat jeho byl vskutku královský,
povážíme-li, že ku př. jako pekařský dělník pracoval v Milwaukee za $8 měsíčně při
chatrné zdravě a 14-až 16-hodinné práci. Od maličkosti jevil již Václav nemalou
náklonnosť k hudbě a proto se zde horlivě povolám tomuto věnoval, cviče se neustále.
Z jara příštího roku si umínil, že dá vale tomuto živoření, jak on klidný život famerský a lopotný námezdného dělníka nazýval, a že podívá se trochu do světa. Naskytla,
se mu k tomu příležitost. Zavítal sem totiž nějaký cirkus a Václav žádal majetníka
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téhož, by přijat byl do jeho hudebního sboru. Týž Václava přijal a tak v krátce octl
se náš dobrodružný mladík v novém světě, jenž daleko byl rozdílným od všeho, co"byl
dosud seznal.
Byl to život divoký, kde největší veselí často rychle ustupovalo
starostem a nesnázím. Cestoval s cirkem po celé léto a na podzim stižen byv zimnicí,
nucen byl nastoupit! zpáteční cestu k domovu. Když vstoupil na jařp do této práce,
měl uspořeno $8 a nyní byl majetníkem celých $7, takže prodělal $1. Kromě toho jím
lomcovala zimnice a on nalézal se daleko od domova a sice v městečku Lafayette, ve
státu Indiana. Nezbývalo však nic jiného, než odevzdat! se osudu a tak nemocen
nastoupil ve společnosti ještě tří jiných českých muzikantu pěšky cestu k domovu,kam
se po neskonalých nesnázích a útrapách šťastně dostal. Byla 'to prou dobrá ‘škola
životní, která způsobila, že si umínil začíti jiný usedlejší život. Doma pracoval nějaký
čas u otce, pak na pile v Kewaunee, než stále nemohl se jaksi dostati ku předu.

Umínil si tudíž, že zanechá všech pokusů a že zakoupí si kus pozemku a počne farma
řit!. Mezitím přijel bratr Josef též za nimi, neboť se mu v Cechách přece po nich
zastesklo. Koupili tudíž nějakou půdu v townu Kossuth a sice akr za 50c.
Zde
farmařili nějaký čas. načež se Václav v r. 1857 oženil a koupil 20 akru sám pro sebe,
rovněž v okresu Manitowoc. Pracoval nyní úsilovně a trpělivě a brzo počínalo sejeviti
ovoce jeho přičinění.
Přikupoval stále po několika akrech další pozemky, takže
vlastnil koncem roku 1872 90 akrů výtečné a veleúrodné půdy. To vše však jeho
snaživosti nestačilo.
Hnětlo jej, že Češi všechny peníze v městech dávají do rukou
-cizinců a pomýšlel, zda by nebylo radno pocíti nějaký obchod, věda, že podpora krajanů
ho nemine. Po dlouhém rozvažování konečně odhodlal se ku prodeji své farmy. Kupec
se brzo našel a Václav stržil za ni $3300.
Za peníze tyto postavil si v Manitowocu
obchodní budovu a věnoval se potom tělem i duší obchodu, kterýž mu šel od samého
■počátku velmi dobře, tak že přičinění jeho korunováno bylo úplným úspěchem. Před
třemi roky přišel v jedné bance v Manitowocu a pak v jisté cihelně o $8000.
To však
jeho energii a obchodního ducha nijak neseslabilo.
Václav Čížek věnuje se podnes
svému obchodu.
Má totiž v jedné místnosti smíšené zboží a vedle hostinec a strávní
•dům. Vychoval dvě dítky, syna a dceru, která jest provdaná.
Čížek jest dosud čilý
bystrého ducha. Jest horlivým svobodářem a nikdy před nikým se tím netají, jest
však vážen i mezi nejzarytějšími katolíky pro svoji přímou a bodrou povahu. Velmi
rád hloubá o náboženských otázkách a projevuje nevšední jich znalosť a úsudek jeho je
vždy bystrý a správný. V okresu Manitowoc žije mnoho příslušníků rozvětvené rodiny
Čížků a pisatel těchto řádků shledal ve všech muže velice pokročilé a osvojené. Též
setkal se s bratrem Václavovým Antonínem, jenž jest ze všech nejstarší. Jest to
kmet úctyhodný a srdce zlatého, jak všichni tamní osadníci dosvědčovali. Kéž by bylo
po našem venkově takých lidí více, pak by se zajisté vznešená myšlénka pravé osvojenosti mnohem rychleji šířila.
Martin Ermis.—Městečko, či vlastně dědinka Buckholts, leží 10 mil na sev.-záp. od
Oameron, sídelního města okresu Milam, Texas. V malebném, pahrbkovitém a krásnými
lesy porostlém okolí zdejším žije as 30 českých rodin. Mezi jinými navštívil jsem krás
nou farmu, jejíž rozlehlé a nákladně postavené budovy již z daleka pozornosť moji na se
upoutaly. Vlastníkem této farmy jest jeden z nejstarších osadníků texaských Martin
Ermis, jehož životopis hodlám načrtnout!.—Martin Ermis narodil se r. 1843 ve vesnici
Tiché u Frenštátu na Moravě. Svého otce nepoznal, neb týž zemřel v době, kdy
Ermis s tíží tváře mateřské od jiných rozeznati dovedl. Matka provdala se po druhé,
■než ani manželství toto nepotrvalo dlouho a tak po smrti prvního zval mladý Ermeis
-otcem svým otčíma druhého. Jmění matčino bylo skrovné, neboť vlastnila jen malý
domek s několika málo jitry pozemků. Tehdy počalo se z okolí Frenštátu stěhovali
-mnoho lidí za oceán, neboť zprávy tamnějšími vystěhovale! domu zasýlané byly vesměs
■obsahu povzbuzujícího a není se tudíž čemu diviti. že přemnozí krajané, kteří bídně
zde se protloukali, odvážili se nebezpečné tehdy cesty ku břehům texaským, kam proud
vystěhovalecký z Moravy se byl obrátil. Též rodiče Ermisovi vyprodali skrovný
majetek a v roce 1860 vypravili se na cestu.
Byli celkem tři a sice Ermis, matka
a nevlastní otec, Ignác Chalupa. Jeli do Brém, odkudž na malém plachetníku vážili
zdlouhavou cestu do Gal vestou u. Zkoušeli na cestě nesmírně, neboť následkem špatné
{pitné vody a potravy nedostatečné a málo záživné, rozmohly se na lodi různé nemoce,
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jimž podléhl mnohý vystěhovalec, jenž s nadějemi růžovými hledě) vstříc životu ve
vychvalované vlasti svobody, Americe.
Rodina, jíž mladý Martin byl členem, dosáhla
šťastně Galvestonu.
Odtud vypravili se po dráze do Alleytownu v okresu Colorado.
Dále dráha nejela a proto cestovali odtud v povozech do Navidad, celkem as 18 mil,
kde nalezli již krajana a sice jistého Ignáce Šrámka, na jehož radu se zde usadili.
Martin, jsa junem téměř osmnáctiletým a vida, že rodiče bez jeho pomoci lehce se
obejdou, vstoupil do služby k nějakému Amerikánu, což zajisté bylo velmi prospěšným
již z toho ohledu, že poskytnuta mu příležitost k přiučení se jazyku anglickému, jíž on
též dobře použil.
Vypukla občanská válka a Texas též byl stržen do její víru, ovšem
že na stranu Jihu. Tu nastal Ermisovi čilý a nejvýše dobrodružný život. Zprvu hnal
za vojskem dobytek do Louisiany. pak dovážel bavlnu do St. Antonio, Brownsville neb
do Eagle Pass na řece Rio Grande del Nořte, na mexických hranicích. Není zde možno
vypsali všechna ta dobrodružství, jakých
on při zaměstnání tomto zažil.
Přečasto
život jeho byl ohrožen a často téměř zázra
kem vyvázl z objetí smrti, neboť nepokoju
tehdejších využitkovali různí vyvrhelové,
kteří sestoupí vše se v roty lupičské, vraždili
a loupili bez milosti a zvláště na podobné
obchodní výpravy časté útoky činili. Cesta
obyčejně trvala 2 až 3 měsíce.
V r. 1864
naložili opět bavlnu v Alleytownu a jeli na
Columbus, kde však jati byli voj-kem kon
federácii í m i s jich bosem, který však
krátce na to uprchnul a je v bryndě za
nechal· Měli se při pojiti k vojsku a poněvač
zdráhali se něco podobného učiň i ti, vsazeni
byli do žaláře. Zde krátili si čas různým
způsobem, že však jim příliš veselo nebylo,
nebude nikdo pochybo váti. Konečně dosáhli
aspoň tolik, že povoleno jim bylo najati si
právníka, jemuž složili po $40, by jim vy
mohl želené svobody. Skutečně též tři byli
propuštěni a jenom jednoho z nich, a sice
krajana Pavla Vycliopeně poslali k vojsku
do Iloustonu. odkudž však týž za nedlouho
uprchnul. Maje již po krk toho nepokoj
ného a nebezpečného života, odhodlal se
Ermis, že započne život klidnější. Odebral
se do okresu Fayette a usadil se mezi
Schulenburgem a Platon ií, v místech as,
Martin Erinis.
kde leží nynější stanice Engel, kde farmařil
as 12 let. V čase tom a sice v r. 1867 se oženil a v brzku seznal, že klidný život
rodinný daleko jest lepším onoho dobrodružného.
Než podnebí okresu Fayette zdálo
se mu nezdravým a proto přestěhoval se r. 1881 do okresu Williamson, kdež zakoupil
as 100 akrů. Rodiny mu kvapem přibývalo a to jest v Texasu největším požehnáním.
Přikupoval stále půdy a nyní vlastní přes 600 akrů pudy ve zmíněném okresu.
V posledním čase postavil nová stavení a jeho farma jest jednou z nejlépe zařízených
v širém okolí. Velmi rád vypráví o‘svých bohatých zkušenostech a často zastihneš tu
hlouček sousedů, kteří se zájmem líčení jeho naslouchají.
Doposud těší se zdraví
úplnému a žije uprostřed četné rodiny.
Máť pět synů a pět dcer. Jeho manželka též
dosud vydatně pomáhá v rozsáhlém jeho hospodářství.
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PRO DOMÁCNOST A HOSPODÁŘSTVÍ.
Pěstování drůbeže na výdělek nevyžaduje
na začátku velkého kapitálu. Ovšem ná
kladné kurníky jsou výhodné ale lépe jest
začíti v malém. Chce-li drůbežník domoci
se úspěchu, musí používati zdravého rozu
mu, míti v opeřencích zalíbení a neúnavnou
vytrvalosť. Čistota ta největší a bdělost
jsou podmínkami úspěšného chovu drůbeže.
Napřed každý se musí rozhodnouti. chce-li
pěstovati drůbež na maso neb pro vejce a
dle toho vybratí si kuřata. Druh Bralnna
nebo Plymouth Rock dává nejvíce masa,
kdežto Leghorn nejvíce vajec snese. Téměř
všichni drůbežníci jsou toho náhledu, že
vejce více peněz přinesou než maso, leda
by někdo žil na blízku velkých měst, kde
za kuřata vždy slušně se platí. Ale i ten
kráte musí vésti obchod soukromě, protože
překupní firmy kupují kuřata, když jsou
laciná, uloží je k ledu a teprvé když cena
jejich vstoupla, trh jimi zaplaví.
Drůbežník musí počítati s cenou krmiva.
Má-li v úmyslu obchodovati vejci, musí dávati krmivo, které nejlépe tvoření vajec
podporuje a dostati slepici, která takovou
potravu nejlépe zužitkuje. Velkost’ slepice
nemá na počet vajec žádného vlivu. Sežereli malá slepice méně a nese právě tak velké
vejce jako větší, má se jí dáti přednost’.
Váží-li dvě slepice po 9 librách a tři po 6,
váží každý druh dohromady 1 8. Stojí-li
živení obou druhů stejně a každá slepice
jedno vejce snese, jest zřejmo, že menší
druh jest výnosnější. Menší tři slepice za
ujmou v kurníku právě tolik místa jako dvě
velké a při tom o 50 proč· více vajec sne
sou. Proto druh bílých Leghorn, jedná-li
se o užitek z vajec, by byl nejlepší, také
jest nejkrásnější. Pěstujete-li drůbež na
výstavu, hlavní obtíž jest, že nemůže se
dostati peří prosté žlutých skvrn na cho
cholce, na břichu a často též na hřbetě a
hladké bílé ušní lalušky bez červených
okrajů.
Abychom dosáhli nejlepších vý
sledků, vybéřeine ptáky s tím nejlepším
peřím a ušními lalochy, neboť barva noh
na výstavě platí jen od 1 do 6, kdežto peří
od 20 do 25. Kuřata po vylíhnutí, jsou
často zažloutlá. Soudcové drůbeže rozho
dli, že pták, který si dobyl 90 bodů, má
cenu 2 dollarů, 91 bodů tři, 92 čtyry; 93
šest a 94 deset dolarů. Kohouti prodávali
se až za 20 dolarů, slepice za 5 a kvočny
od 1—5 dolarů. Zde se otvírá vyhlídka

pro každého, kdo se chce tomu věnovati a
vyplatí se to. Nikdo ať nespokojí se drů
beží. která se hodí pro všechno. Máme se
snažiti vyniknouti a ničím jiným se nespokojiti. Druh bílé Leghorn jest v kladení
vajec nepřekonatelný, ač jako všechna bílá
drůbež měly by býti chovány na čistých
místech, kde dosti je stínu před úpalem slu
nečním, aby peří jejich se nepokazilo.
Včely v březnu. Březen jest pro včely
nejdůležitějším měsícem z celého roku a
v něm největších ztrát na včelách doznává
me. Mnohé včely měly na začátku zimy
skrovné zásoby potravy a ježto tato zatím
jest strávena, vysazeny jsou včely smrti
hladem. V mnohých krajinách v tento čas
rychle se líhnou a značně potravy potřebují.
Z pravidla stráví včely v březnu více medu
než za všechny tři měsíce předcházející,
proto jest to důležité, aby se k nim nyní
přihlédlo a potřebné potravy se jim dodalo.
V krajinách, kde je ještě počasí studenější,
nejlépe jest pro ně něco cukrovinek (candy)
kde však jest dosti teplo, aby mohly vylétnouti, sirob postačí. Chceme-li se nej lep
ších výsledků dodělati, nesmíme přestátí na
tom, abychom je pouze na živu udrželi, ale
máme v druhé polovici tohoto měsíce začíti
s krmením podněcovacím, neboť tím se síla
rojů zdvojnásobí. Potřebí k tomu čtvrť
pinty (gůll) sirobtt denně pro každý roj.
Na místo květu nového pelu můžeme zvlá
ště v tomto měsíci dáti náhradu a sice kaž
dý druh zrní na drobounko rozemletého
postačí. Nejlepší jest oves smíchaný se ži
tem nebo pšenicí. Postavíme to v bedni
čkách co možná mělkých do úlu. Nejprvé ·
předložíme jim sirob, později dáme tento
do mouky a v krátce uvidíme, jak se do to
ho hltavě pustí. V březnu řádí mezi včela
mi úplavice nejvíce a často celý úl vymře.
Nemoc tato má příčinu v dlouhém uzavření
v počasí studeném v úlech špatně chráně
ných. Někdy též špatnější med ji přivodí.
Nejlepším a skoro jediným prostředkem
proti nemoci té jest pěkné počasí. Několik
teplých dnů, kdy si včely mohou proletět,
nemoc tu zapudí. Kusy cukroví mají se
takovým nakaženým úlům předkládati. Dovolí-li tomu povětrnosť, má se úl provětrati
a vyčistiti. Je-li ještě mnoho sněhu, nej
lépe je za slunečních dnů úly přikrýt, aby
včely v něm zůstaly, neboť výlet by jim
mnoho neprospěl.
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býti odstraněny se stříbrných lžic, když
marně bylo užito leštícího prášku, třením
jich hadříkem namočeným v kyselině sírové
a potom vypráním jich v mydlinách. Jsou-li
inkoustové skvrny na jakémkoliv bílém
povrchu, navlhči místo mlékem, tři solí
a nech ji na něm. Musí se to někdy něko
likráte opakovat, než inkoust zmizí. Je-li
látka barevná, rozpusť lžíci kyseliny šťavelové v šálku vařící vody a smíšeninou tou
místo potírej. Skvrny inkoustové na mahog-anových psacích stolcích nebo kalamářích
mohou býti smyty kyselinou chlorovodíko
vou (hydrolkloric acid) nebo třením míst
korkem, jenž byl ponořen do kyselinjr du
sičné (nitric acid). Když skvrny zmizely,
umyje se místo mýdlem a vodou a vyleští.
Silná kyselina solná nebo chlorovodíková
udělá ze staré podlahy novou a chlorečnan
vápenitý (chlorid of lime) smíšen s vodou
v kaši, je výborným prostředkem k leštění
stříbrných podstavců, jež byly potřísněny
inkoustem. Chlorečnan vápenatý odstraní
též inkoust s papíru, aniž by tento poškodil.
Vleje se drachma kyseliny citrónové (citric
acid) do vinné sklenice a k tomu se přidá
lžíce chlorečňanu vápenitého, potom se skle
nice skoro do vrchu doleje vodou a šumění
nastane. Otoč si kousek plátna kolem
prstu, namoč do rozpuštěniny a přilož na
inkoustové skvrny a tyto zmizí. Znamenací
inkoust může býti s prádlaodstraněn, užijeli se sytého roztoku cyanidu draselnatého
a jemného kartáče. Když inkoust zmizel,
prádlo se důkladně v studené voděvymáchá.

dlouhé, ohebné tyče, co nejrychleji do pod
zemních chodeb. Siran rozšíří se rychle
v otvorech a psíky zadusí. Ale dlužno dát
pozor, že pára ta jest i člověku nebezpeč
nou, kdyby se jí nadýchal a síran je velmi
chytlavá látka, jež při velkém horku sama
od sebe se zanítí. Jaro jest k ničení psíkii
dobou nejpříhodnější.

Co všecko zmůže soda. — Ku praní utěráků
na nádobí, kartáčů, mytí amer. sinků
a jiných kuchynských potřeb rozpuštěná
soda jest nejlepší. Měla by býti chována ve
velké láhvi s nápisem “prací soda”. Při
připravování jí, dá se pajnt suché sody na
velký rendlík a k tomu přilejou se tři
kvarty vody vařící. Smíšenina tato nechá
se tak dlouho stát na kamnech,až se častým
mícháním soda rozpustí. Když vychladla, dá
se do láhve. Je-li tato rozpuštěnina horká, vý
borně vyčistí a zápachu zbaví veškeré před
měty. Každých čtrnáct dní vlejme pajnt
horké této tekutiny do sinku. Ježto se
tekutina s mastnotou spojí, bude ‘ sink”
čistý a rovněž trubky odváděči všech mast
ných usazenin budou zbaveny. Jest laci
nější, když se soda koupí ve čtvrt sudech.

Jak vybírati zboží v krabicích.—Při koupi
zeleniny nebo ovoce v plechových krabicích
mají se vybírati jenom ty, které mají na
konci nepatrnou prohlubeninu.
V tom
případě obsah krabice jest v dobrém stavu.
Je-li krabice na konci vypuklá, nepřijmi
jí, nebo jest to důkazem, že obsah při
zavírání krabice nebyl dostatečně zahřát,
nebo se v minulosti kvasil aneb dosud
kvasí. Jsou-li krabice objednány po tuctu,
K vyhubení prérijních psíků používá se ty, jež mají takové vzezření, měly by býti
různých prostředků. Kde tomu poměry do i vráceny. Netřeba se při uznaných druzích
volují, výtopu jí se ve svých děrách. To nakládaného zboží obávati otravy olovem,
j pak-li se obsah krabice po otevření do* děje se jmenovitě z jara při tání. Stružka
mi svádí se voda do jejich děr. Jiní je hliněné nebo skleněné nádoby vysype.
Doma dělané lepidlo dá se připraviti ze
otravují. Sypají po několik dní před jejich
šťávy
cibulové. Slušně velká cibule, když
díry z počátku obilí zdravé, později strychbyla
krátkou
dobu vařena, při stlačení dá
ninein otrávené. V kukuřičných zrnech
velké
množství
velmi lepkavé tekutiny. Této
vydlabe se nožem dírka, do té se nasype
strychnin a zase se co možná zahradí. se užívá k lepení papíru na plech, zink
Může se též zrní ve vodě a strychninu a i sklo a lepkavosť její každého při prvním
vařiti. Může se též na prášek utlučený pokusu překvapí. Jest to lepidlo laciné
strychnin s cukrem smíchati a do smíšeniny a dobré a dělá takovou službu jako mnohem
té navlhčená pšeniční zrna ponořiti. Radí dražší lepidla.
se, aby se ve vodě trochu arabské gumy
Ke vzrůstu chlupů na odřených od cho
rozpustilo. Používání strychninu jest velmi moutů místech slouží následující prostředek:
nebezpečné. Ještě nebezpečnější, ač účin-, 1 drachma tinktury ze španělských much
nější, jest použití dvojsíranu uhličitého. a 1 drachma peruánského balsámu (PeruUcpou se nej prvé všechny díry až na ně vian Balsam) smísí se s 1 uncí vepřového
kolik málo zemí. Potom se naplní bavlna sádla. Smíšeninou touto se holá místa
hojně síranem a dopraví se, nejlépe pomocí I jednou denně natírají.
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Mouchy a střečky možno od koní a jiných
tažných zvířat držeti olejem, zvaným v lé
kárnách Čade Oil. Tento připravuje se
cestou destilační z jalovcového dříví. Je
nom slabě se ním potrou citlivá místa jako
uši, nos a břicho. Ovšem se to musí čas
od času opakovat. Může se též 1 unce aloe
ve 3 kvartech horké vody rozpustiti a tím
koně a kšíry potříti. Odvar z ořechových
listů také tomu účeli vyhoví. Též roztok
1 unce kyseliny karbolové (carbolic acid)
ve 3 pintech dešťové vody jest dobrým pro
středkem. Výborným prostředkem jest též
natírání listím řebříčku obecného.
Proti škytavce.—Před několika dny četli
jsme v jednom anglickém časopisu násle
dující: Nemocný, jenž delší dobu škytavkou
soužen byl, hledal pomoc v jedné francouz
ské nemocnici. Byl vyzván, aby ukázal
jazyk. Pozorovalo se, že neškytal, dokud
měl jazyk vyplazený. Pokračováno v tom,
až škytavka úplně u něho přestala.

Části starých strojů, na nichž olej a prach
stal se lepkavým, dají se očistiti tímto způ
sobem: Na 100 dílů váhy sody vezme se asi
10 až 15 dílů žíravé sody a 100 dílů oby
čejné sody. Tato smíšenina se nechá vařit,
zamazané části stroje se do ní vloží a všech
na mastnota, olej a špína se brzy rozpustí,
Aby olej na stroji neztvrdnul, jest radno,
aby se do něj třetina kerosínu přilila. Též
se odporučuje časem samotným kerosinem
olejovatí.
Červotoče z nábytku a knih nejsnáze vy
pudíme benzinem. Knihy zavřeme do skří
ně, do níž jsme misku s benzinem postavili.
Červi a ponravy brzy zahynou. Při ná
bytku hledí se též výpary benzinu na červy
účinkovati.

V případě otrávení, první prostředek, než
lékař se dostaví, jest následující: Velká
lžice obyčejné soli a půl lžice hořčice (senf)
smísí se v koflíku s teplou nebo studenou
vodou a rychle se to vypije. To působí jako
dávidlo. Proti jedu snad v žaludku ještě
zbylému vezme se napřed bílek z vejce, po
tom šálek černé kávy.

obnovení kožešin slouží žitné otruby,
jež se v hrnci nad ohněm tak rozehřátí ne
chají, že je stěží na rukou vydržíme. Tyto
na kožešinu vysypeme a ze všech sil jimi
kožešinu třeme. Potom se vyklepají a ko
žešina se svítí jako nová.

Co s laciným masem?—V mnohých okre
sích následkem nouze o píci a krmení pro
dobytek jest tento velmi laciný a maso se

prodává za fatku. Má se to maso jen tak:
rozmarnit a rozházet ledabvlo? Nedá se·
zachovati na dobu pozdější?
I dá. Jen.
jděme do Německa—na příklad do Durinska, Hesenska, Wuertemberska, tam umí
každá hospodyně vyráběti výborně salámy
na dlouhé časy, tak zvané trvalé salámy
(Dauervvuerste). Proč bychom je neměli
i my nyní u nás vyráběti za doby laciného
masa? Nu, lehko by bylo říci, dělejme sa
lámy, ale když je nikdo dělati neumí?
V Německu je dělají následovně: Veškeré
maso, tlusté, hubené, vše jedno, seškrábou,
s kostí, rozkrájejí na kostky asi 2$—3^· oz..
velké a slabě prosolejí. Takto nasolené:
pokrájené maso nechají ve studenti 4~5 dní
ležeti, aby se zaleželo a podrželo pěknou,
červenou barvu. Pátého nebo již čtvrtého
: dne se maso jemně useká nebo na stroji
| rozkrájí, přidá se k němu na každých 22
lb. masa 6 lb. 10 oz. slaniny, která se roz
krájí nožem na jemné kostečky, velké asi
jako hrách, důkladně promíchá se s masem,
a toto se osolí a z koření přidá se následu
jící podle rozumu: pepř, koriandr (málo),,
kubeby (málo), zázvorka, majoránka, papryka a česnek.
Česnek musí býti jemně
v soli utřený. Pepře lze dáti polovičku,
loupaného a polovici v celých zrnkách. Do
j bře promíchané a orokořeněné maso nabíjí
se pomalu do širokých střev pastelínových;
do konečníku nebo do dobře vypraných mě
chýřů a také do střev zhotovených z perga
menového papíru, a někdy se maso zavinuje
jenom do telecí bránice. Při nabíjení masa,
do střev nutno dáti hlavně pozor, aby se:
žádný vzduch v mase a střevě nezadržel,,
ale aby byl vypuzen úplně ven. Proto sluši no na nabíjení dáti zvláštní pozor. Nara
žené nebo nabité salámy silně se podvážou)
dobrým motouzem a pověsí se na 2—3 dny
do nějaké chladné stinné komory, kde je
sucho a průvětrno. Když salámy zhotovené
po 2 — 3 dny takto ovětraly, dají se pak do
udírny na studenj' kouř a nechají se ponenáhlu dobře vyuditi. Vyuzené pověsíme
j pak na půdu, kde by k nim nikdo nemohl,,
ani myši, ani kdo jiný mimo hospodáře.
Kdo chce míti salámy lepší a šťavnatější,
přidej k nim i vepřového masa a tu opět
může býti veškeré maso napořád. Dáme-li
mnoho česneku, salám po něm čpí jako sa
lám polský. U nás to však není oblíbeno.

Ku chovu kachen. Lehká výživa, chutné
maso a hojnost vajec (80—120), jež kach
na snese a jež jsou větší a chutnější než
vejce slepičí—toť důvody, z kterých by se·.
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měla chovu kachen větší péče věnovati. v ceně f centu,, co živné látky jsou si rov
Podmínkou výnosného chovu jest však do ny. Dibra sýra rovná se 2^ librám hově
statek vody. Neprotéká-li hospodářstvím zího masa. Není lepší stravy, při níž by
potůček neb není-li na blízku rybník, zjed se těžce pracovalo, než sýr a brambory a
ná se pomoc tím, že se upraví blíže pumpy není také žádné stravitelnější. Pšeničný
vyzděná nádržka, tak hluboká, aby se v ní chleb nemá mnoho ceny, ale je-li potřen
Sbírané mléko
mohla kachna potopiti; na dno dá se as 3 máslem jest velmi živný.
cm. silná vrstva hrubého štěrku a voda a oatmeal jsou znamenitou potravou.
v nádržce se občasně vymění. Špatnou
Když slepice na podzim pelichají, jsou
vlastností kachny jest, že zanáší: proto churavé; trpí holotou těla—zimou, větrem
musí se v době, kdy nese—od února do čer i parnem, dle toho, jaké kdy počasí panuje.
vence—ráno před vpuštěním ohledati, a Slepice jsou zimomřivé, smutné a často v tu
která má snésti, zavře se na tak dlouho, až dobu i hynou. Aby pelichání rychle se skon
snese.
K vysezení kachňátek vezme se čilo a slepice obdržely nové peří, nutno jest
kvočna neb ťopka; kachňátka líhnou se za v čas tento nejbohatěji knniti. Hospodyně
28—30 dnů. Po’vylíhnutí obdrží kachňát na slepice v ten čas hubují a to proto, že
ka rozstrouhaný chléb a na tvrdo uvařené žráti chtí a nic nenesou. Ovšem, ale vždyť
a rozsekané vejce; po několika dnech dá se co snésti měly, to snesly a aby znova co
tvaroh smíšený s rozdrobenými, vařenými nejdříve snášely, toho hospodyně jen tím
brambory. Po 10—14 dnech počne se kr docíliti může, když v době pelichání své
mit šrotem ječným, kukuřicovým neb hra slepičky nejhojněji krmí. A tu se osvěd
chovým, rozsekanými zemáky a sedlým čilo v tento čas krmiti zrnem a odpadky
mlékem; čím častěji se krmí, tím lépe. Při zvířecími. Krev z játek, vnitřnosti zvířat
tom nutno vždy pečovati o dostatek čerstvé drobně rozsekané, chrupavky, odřezky ma
vody. Během dne krmí se píce měkká a sa a vůbec látky dusikovitými sloučeninami
vlažná a teprve na noc nasype se něco tvr bohaté velmi k tomu přispívají, že slepice
dého zrna.—K vykrmení kachen hodí se rychle peří shazují a že jim rychle jiné na
nejlépe ječmen. Ten se namočí a nechá růstá. Zkrátíme-li pelichání o 14 dnů, tím
nabotnati; na to vyndá se z vody, dá se o měsíc uspíšíme novou periodu snášení
v teplém místě na hromádku a nechá klíčit; vajec. Slepice, které nám záhy na podzim
poněkud vyklíčený se opět usuší a uschová, vypelichají, ty nám zcela jistě počnou opět
před krmením se opět navlhčí. Nejlépe jest v listopadu a prosinci snášeti a v tom čase
vždy jen tolik ječmene namočit, mnoho-lí jsou čerstvá vejce nejvzácnější.
Dobrý tmel (kit) k zalepení děravých
se za den skrmí; ušetří se pak sušení a
opětné namáčení.—Z plemen kachních hodí kamenných hrnců, železných kotlů neb
se k chovu nejlépe: kachna aylesburiská, plechových nádob obdržíme, kdyžklejt střípekingská a rouenská; i kačery plemen I brný (lithargis) s glycerinem v hustou kaši
těch možno domácí plemeno značně zve- i smícháme. SmíŠenina tato odolá velkému
žáru a v krátkém čase velmi ztvrdne.
lebiti.
Citron k Čistění stříbra,—Je-li stříbro,
Mléko jako potrava.—Profesor Robertson když bylo napřed umyto, třeno kurkou
z Toronto praví: Mléko jest náhradník, i citronu, pak opět umyto a uschlo, dostane
jenž ve svém složení jest velmi složitý. j bílou skvělosť a zůstane déle čistým než po
Všechny přísady, vyjma tuku, jsou rozpu ' obyčejném čistění.
štěny; tuk se nerozpouští a stojí-li mléko
Péče o lampy.—Někdo řekl, že k tomu
po nějaký čas, malé kuličky tuku vyplavou zapotřebí chytré ženy, aby knot u lampy
na povrch a utvoří smetanu. Kapka mléka patřičně zastřihla. Jisto jest, že práce
obsahuje 5,000.000 kuliček tuku. Potrava, tato, od níž pohodlí mnohých ve světnici
má-li býti zdravou a živnou, musí obsaho závisí, často špatně se vykonává. Nej
vat! správný poměr maso tvořících a teplo novější náhled jest, aby se knot nezastřivyvozujících látek. Dobrá povaha, zdra hoval, nýbrž zuhelnatělý knot aby se tuhým
vosť a sebe ovládání závisí na jakosti po papírem otřel a všecky nitky volně visící
travy požívané. Vychovávejme hocha raději ustřihly. Rohy měly by se zastřihnouti
při chlebu a mléce, než při bramborách a jako asi nehty u rukou. Černé lepkavé
slanině. Jest to pochybený náhled, že muž spalovače budou skoro jako nové, vaříme-li
těžce pracující musí požívati tučnou stravu. jev octu, do něhož dvě lžíce soli bylo při
libry hovězího masa v ceně 10 centů; dáno. Konečně vyčisti sklo hadrem na
kvart mléka za 5 centů: a 5 uncí pšenice močeným v líhu.
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Volební způsobilost občana.
MUSÍ BYDLITI V

STÁTY.

státu
Alabama*........................
Arkansas*.......................
Californie*.......................
Colorado*........................
Connecticut*...................
Delaware*.........................
Florida*............................
Georgia*...........................
Idaho* ..............................
Illinois*............................
Indiana* ..........................
Iowa*................................
Kansas*............................
Kentucky* ......................
Louisiana"......................
Maine*.............................
Maryland *.........................
Massachusetts*..............
Michigan*........................
Minnesota*......................
Mississippi*....................
Missouri*..........................
Montana*..........................
Nebraska*........................
Nevada*............................
New-Hampshire*............
New-Jersey*................... i
New-York pu............... :
North Carolina*.............
North Dakota* p............
Ohio*.................................
Oregon* ...........................
Pennsylvania*.................
Rhode Island*.................
South Carolina*.............
South Dakota*................
Tennessee*........................
Texas*...............................
Utah*.................................
Vermont*..........................
Virginia*..........................
Washington*....................
West Virginia*................
Wisconsin*......................
Wyoming*......................... |
Arizona* .........................
New-Mexico*...................
Oklahoma*.....................

okresu

1 rok
3 měsíce
1 rok
6 měsíců
1 rok
90 dní
6 měsíců
90 dní
6 měsíc ů
1 rok
1 rok
1 měsíc
1 ro <
6 měsíců
1 rok
6 měsíců
6 měsíců
30 duí
1 rok
90 dní
6 měsíců
60 dní
6 ěsíců
60 dní
6 měsíců
30 dní
6 měsíců
1 rok
6 měsíců
1 rok
3 měsíce 3 měsíce
6 měsíců
l rok
1 rok
6 měsíců
6 měsíců |...................
4 měsíce
10 dní
2 roky
1 rok
1 rok
60 dní
1 rok
30 dní
6 měsíců
40 dní
6 měsíců 6 měsíců
6 měsíců
30 dní
5 měsíců
1 rok
1 rok
4 měsíce
I rok
90 dní
6 měs'ců
1 rok
1 rok
30 dní
6 měsíců
90 dní
1 rok
2 roky
1 rok
60 dní
6 měsíců
30 dní
6 měsíců
1 rok
6 měsíců
1 rok
1 rok
4 měsíce
1 rok
1 rok
3 měsíce
1 rok
90 dní
1 rok
60 dní
1 rok
60 dní
1 rok
10 dní
1 rok
6 měsíců 3 měsíce
6 měsíců
60 dní

přec ink tu

30 dní
30 dní
30 dní
10 dní
6 měsíců
10 dní
10 dní

30 dní
30 dní
30 dní
60 dní
30 dní
3 měsíce
5 dní
6 měsíců
20 dní
10 dní
r 1 rok
60 dní
30 dní
10 dní
6 měsíců
10 dní
1 den
30 dní

90 dní
20 dní
30 dní
60 dní
6 měsíců
60 dní
10 dní
.................
6 měsíců
60 dní
3 měsíce
30 dní
30 dní
10 dní
...................
10 dní

30 dní

JEST TŘEBA
REGISTRACE.

Ano.
. Ne.
Ano.
Ano.
Ne.
Ano.
Ano.
Ano.
Ano.
Ano.
Ne.
Ano.
Ano.
Města s 5000.
Ano.
Ano,
Ano.
Ano.
Ano.
Ano.
Ano.
Města.
Auo.
Města se 7000.
Ano.
s.
Auo.
Ano.
Ano.
Ne.
t.
Ne.
Ano.
Ano.
Ano.
Města s 1000 voliči
Ano.
Města s 10.000.
Ano.
s.
Auo.
Ano.
Ne.
Města.
Ano.
Ano.
Ano.
Ano.

NEZPŮSOBILÝMI
VOLITI JSOU.

a. b. j,
a, b. m.
g·
a. d.
b. e, n.
a. b. d.
a. b. d.
a. b. h. i.
a, b. d, g
b. j
b.
a. b.
a. b. d. .1·
i. j.
a. b. j·
d. 1.
a. b. d.
a, d. e.
1. n.
b. i. 1.
a. b. 1, q·
b, c. d.
b.
a. b, c.
+ a, b, i.
e, h.
a, b, d.
b, Ja, b.
b, c. d, i.
a. b, c.
c, f. gb. q·
a, b, d. j
a, b, i. n.
a. b, d, i.
b. j. r.
a, b, c.
a, b.
b.
b. c. i, j. n.
1.
a. b, d, j.
a, b, c. d, i. j, 1.
a, b, e.
a, b.
b. 1.
1.

* Občané Spojených Států. + Neomilostnění vojínové konfederační, kteří bojovali proti Spojeným
Státům, a blbci a blázni, b lidé z hrdelního zločinu usvědčení, c vojáci, plavci a námořníci ve službách
vojska nebo loďstva, d žebráci anebo lidé nalézající se pod poručníky, e musí umět číst anglicky, /černoši
neb mulati, g Číňané, h kdo dluží daně, i kdo se dopustil zrády, j úplatnost při volbách, k mnohoženství.
I Indiáni udržující kmenové vztahy, m nezaplacená daň z hlavy, n soubojovnici. o zákon prohlášen za
neústavní’ p civilisovaní Indiáni bydlící v zemi jeden rok. q nezaplacené daně, r kněží stanou se
způsobilými po šesti měsících, s čekové listiny vyhotovují se před volbami, t města o více než 9,000
obyvatelích dle posledního uzavření, u musí být! občanem devadesát dní před volbou.

Zakrnělý skot na Ceyloně. Jednou z největších kuriosit mezí domácími zvířaty na Ccyloně
jest skot, jenž zoologům znám jest jako posvátní volové bčhouni. Jsou to trpaslíci mezi skotem,
největší z nich nikdy není vyšším než půl třetí stopy. Jeden poslaný r. 1891 markvzi z Canterbury, dosud na živu jsoucí a asi deset let starý, jest jenom 22 palců vysoký a váží pouze 109| lb.
Na Oeylonu užívá se jich k rychlé jízdě po zemi k dodání expresních věcí a jiných lehkých ná
kladů, a praví se, že čtyry zvířata mohou utáhnout kočího na dvoukolové karce a 200 liber ná
kladu a při tom denně 60 až 70 mil urazí. Běží neustále v cvalu nebo trysku a jest známo, že
uběhly 100 mil za den, aniž by byly něeo požraly neb vody se napily. Nikdo neví něčeho o pů
vodu tohoto zdrobnělcho dobytka.
z
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Déšť a teplota ve Spojených Státech.

Srovnávací tabulka teploměrů.

Z.
X _í

*1 ~
O ~
< s c<
r* -5
—
z:

Stanice v státech a územích.

o23
2.« =
S3* Ca «

Alabama, Montgomery..............
Arizona, Prescott..........................
Arkansas, Little Rock................
California. San Francisco..........
Colorado. Denver..........................
Connecticut, New-Haven..........
Florida, Jacksonville..................
Georgia, Atlanta............................
Idaho. Boise City..........................
Illinois, springfield......................
Indiana. Indianapolis..................
Iowa, Des Moines..........................
Kansas. Leavenworth.................
Kentucky, Louisville..................
Louisiana. New-Orleans............
Maine, Portland............................
Maryland, Baltimore..................
Massachusetts, Boston................
Michigan, Detroit..........................
Minnesota, St. Paul....................
Mississippi. Vick burg..................
Missouri. St. Louis......................
Montana, Helena........................
Nebraska. Omaha..........................
Nevada, Winnemucca..................
New Hampshire, Manchester...
New Jersey. Atlantic City..........
New-Mexico. Santa Fe................
New-York, A lbauy......................
North Carolina. Raleigh............
North Dakota. Bismarck..........
Ohio, Columbus............................
Oklahoma. Sill (Fort)................
Oregon. Portland.........................
Pennsylvania, Ph ladelpliia.. .
Rhode Island, Block Island....
South Carolina, Charleston....
South Dakoia, Yankton............
Tennessee, Nashville....................
Texas, San Antonio......................
Utah, Salt Lake City..................
Vermont, Burlington..................
Virginia, Lynchburg....................
Washington, Olympia................
Washington. D. C...................... .
West Virginia, Parkersburg...
Wisconsin. Milwaukee................
Wyoming. Cheyenne...................
p znamená pod bodem mrazu,
n znamená nad bodem mrazu.

B

(Z

<
X i*

OQ<

—· X

Ci rt

C
o
P

5
N<
< “■
cn N

P>

r*
C

(Z

6ó.7 107
53.3 103
62.2 103
56.6 10
49.7 105
19.4 100
69.7 104
61.3 100
50.9 107
52.8 102
52.7 101
49.0 104
53.5 107
57.1 105
69.2 99
43.3 97
55.3 102
48.9 101
48.3 101
43.6 1'0
65.9 101
56.1 106
43.3 103
49.8,106
48.6 104
45.9 96
51.9 99
49.3 97
48.2 98
59.3 103
39 9 105
52.3 103
60 5 107
53.1 102
53.9 102
4 .3 88
66.3 104
46.3 103
59.4 1'14
68.6 108
51.6 102
45 3 97
57.8 102
50.2 97
55.0 104
53.9 97
45.2 100
44.9 100

80°

100°

76
72
68
634
60
56
52
48
44
43
40
36

95
90
85
79A
75
70
65
60
55
53
50
45

203
194
1 8u
174._ ..Líh se vaří.
167
1 58
1 49
140
131
127.. ..Lůj taje.
122
112-3 _ _ Horečkoví tá horkost

32
29
28
24
20
19
16
12
10
8

40
37
35
30
25
24
20
15
13
10

104
98.. ..Teplota krve.
95
86
77
76.. ..Teplota letní.
68
59
55 _ _ ..Mírné počasí
50

G (Z

P-

č
£7

3
8
□
Rj
<D
P5

C elsius.

-z

F ah re n h e it.

Sestaveno spolkovým úřadem povětrnostním.

r—

o
P
n 5
pl8
P 5
1129
p29
pl 4
U14
p 2
p28
p-22
p25
p30
p29
p20
U15
pl5
P 6
pl 3
p24
p41
U 3
p22
p42
p3 1
p28
pil
P 7
pl3
pl8
n 8
p44
p20
P 9
p 2
P 5
P 4
ulO
p34
plO
n 6
p20
p25
P 6
P 2
pl 4
n 4
p25
p38

2
1i
0
0
— 4 — 5
r·
------ i
— 5i __
8 — 10
—10 — 12i
— 12 — 15
—14 — 18
— 16 — 20
—19 — 24
—20 — 25
—24 —30

212°. ..Bod varu vody-

35
32.. ..Bod mrazu vody.
23
20
14
10
5
0.. _. Fahrenheitova nula.
— 4
— 10
— 13
—20

Největší zlatá mince nyní v oběhu jest annamský “loof ” Annám jest francouzská osada
ve vých. Asii. Loof jest plochý, kulatý zlaťák, skoro tak velký jako talířek čajový a má cenu
$220 měny americké. Po něm přijde japonský “obang”. Obang jest krásná, podlouhlá mince
z nej jemnějšího zlata a má cenu asi $55 našich peněz. Třetí největší a nejemnější s pravidelných
“oběhových mincí světa” jest “benda”, prut kovu, jenž v Ašantsku jako zákonitý peníz obíhá.
“Benda” má cenu asi $49, což činí ji skoro rovnou kalifornickému zlatému padesátidolaru.
“Loof” z Annamu pokládá se za největší a nejjemnější peníz, který kdy na světě byl ražen, vy
jímaje ovšem (co se ceny týče) různé zlaté mince menší hodnoty, jež pro svou řídkosť nebo děje
pisnou důležitost1 za ohromnou cenu byly prodány.
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Tabulka mzdy na základě osmihodinné denní práce.
Hodiny.
1
1
2
3
4
5
6
7

1.00

hodiny··■
hodina···
hodiny···
hodiny··
hodiny···
hodin····
hodin····
hodin····

rl
.2
.4
.61
.81
.104
.12Í

. 144

1.50

2.00

. 11

.2

.3
.61

.4
.81
.121
.161

.9
.124
.154
.181
.22

2.50

.20
.25
• 29

.21
.51

.10f
.16
.214
.27
.321
.374

3.00
.3
.61
.124
,181
.25
.311
.371

.431

3.50
.31
.71
.141
.22
.29
.364
.431
.51

4.00
.4
.81
.161

.25
.331
.411
.50
.581

4.50

5.00

5· 50

6.00

6.50

7.00

.41
.91

.51
.íol

.51
.lil

.61
.121

.61
.131

.181
.28
.371
.Í61
.561
.654

.201
.311

.23
.341

.25
.371

.411
.52
.624
.73

.45
.571

.50
.621

.681
.831

.75
.871

.27
.401
.54
.671 .73
.811 .87 4
.941 1.02

.71
.141
.29
»431
.581

7.50

8.00

9.00

10.00

11.00

91 . íol
.81
.71
.2oi
.161
.151
.181
411
.311 .331 .371
.621
.46
.50
.561
.831
.624 .661 .75
.831 .931 1.04
.78
.931 1.00 1.121 1.25
1.091 1.161 1.311 1.46

.114
.23
.451
.681
.911
i.144
1.374
1.601

12.00
.121
.25
.50
.75
1.00
1.25
1.50
1.75

Tabulka mzdy na základe devítiliodinné denní práce.
4
1
2
3
4
5
6
7
8

hodiny···
hodina···
hodiny···
hodiny···
hodiny···
hodin··· ■
hodin····
hodin····
hodin····

a
. 4

.11

.14
.31
.51

.21
.51
.81

.74
.91
.111
.13
.141

.11
.14
.161
.194
.221

.14
• 3Í
.7
.11
.141
.184
.221
.26
.291

.21
.41
.91

.21
.51

.14
.184
.23
.271

.11
.161
.221
.271
.331

.324
.37

.39
.441

.31
.61
.13
.201

<27
.34
.401
■ .471

.54

.31
.74
.141

.161

.221
.291

.25
.331

.37
.444
.52
.591

.411

.41

81

.50
.581
.661

.41
.91
.181
.271
.37
.461
.551

.641
.74

.5
.10
.201
.301
;401
.51
.60

.51
.11
.221
.331
.441
.551
.661

.6
.12
.24
.36
.48
.60
.721

.61
.13
.26
.39
.52
.641
.771

.7
.131
.271
.411
.551
.691
.831

.711 .771 .841
.811

.89

.901 .971
.961 1.031 1.11

.71
.141
.291

.81
.161
331

.91
.181

.37
.551
.421 .50
.591 .661 .74
.811 .921
.74
.921 1.00 1.11
1.031 1.161 1.291
1.181 1.331 1.48

.10
.201
.401

.61
.814
1.02
1.221
1.421
1.63

.11
.221
.441
.661
.89
1.11
1.331 1
1.551 .
1.771

Tabulka denní mzdy na základe osmihodinné a devítihodinné denní práce.
1
2
3
4
5
6

den............
dny.............
dny............
dny............
dní............
dní······

.161
.331

.25
.50
.50
.75
.66í 1.00
.831 1.25
1.00 1.50

.331
. 661

.411 .50
.831 1.00
1.00 1.25 1.50
1.331 1.661 2.00
1.661 2.081 2.50
2.00 2.50 3.00

.581 .661 .75
1.161 1.331 1.50
1.75 2.00 2.25
2.331 2.661 3.00
2.911 3.331 3.75
3.5C 4.00 4.50

831 .911 1.00
1.661 1.831 2.00
2.50 2.75 3.00
3.331 3.66’1 4.00
4.161 4.581 5.00
5.00 5.50 6.00

1.081 1.161 4.25
2.1 61 2.331 2.50
3.25 3.50 3.75
4. 331 4.661 5.00
5,411 5 831 6.25
6.50 7.00 7.50

1.331 1.50
2.661 3.00
4.00 4.50
5.3 31 6.00
6.661 7.50
18.00 9.00

1.661 1.831 2.00
3.331 3.661 4.00
5.00
5.50
6.00
6.661 7.331 8.00
8.331 9.161 10.00
10.00 11.00 12.00

VYSVĚTLENI:—Tučné číslice v hlavách sloupců vykazují obnos mzdy týdní, kdežto číslice pod tíin značí obnos mzdy na hodiny a na dny. Když tedy chceme nalézti
i innoho-li obnáší mzda na hodinu, když týdní jest $8.00, začneme hledati při číslici 1 (hodina) a jdeme stále dále v pravo, až přijdeme pod ohlavení $8.00, kde nalezneme na
| 1 hod. 16% c'.. Též n: lezném e obnos mzdy na více hod. neb na den při týdní mzdě $13, $14, $15 a $16 atd., tož najdemesi obnos při $6.50 $7.50, $8 atd. a násobme dvojkou.

e

Tabulka mzdy na základě desíti hodinné denní práce.
HODINY.
■i hodiny

1
2
3
4
5
6
7
8
9

hodina________
hodiny ______
hodiny________
hodiny________
hodin_________
hodin_________
hodin_________
hodin_________
hodin_________

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50
.li
.14 . 2
. 3Í
.41
.21
.6Í
.34 .5
.84
.Ti .10
.5
.124
.6Í .10
.131 . 16Í
.81 . 1 21 .16i .21
.10
.20
.25
.15
.ni .174 .231 .29Í
.131 .20
.26i .331
.224 .30
.15
.374
.1
.li

.2Í

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

.31 .3t
.3
.61 .74
.6
.1■t 112b .131 .15
.22$
.174 20
.231 .26i .30
.29Í .331 .374
.35
.40
.45
.46Í .524
.41
• 46Í .531 .60
.521 .60
.671

5.00 5.50 6.00

6.50 7.00 7.50 8.00

.41
.44
.5
.91 .10
.81
.16i .181 .20
.27 4 .30
.25
.331 .301 .40
.411 .46
.50
.50
.55
.60
.581 .641 .70
.661 .731 .80
.824 .90
.75

.54
.11
.211
.321
-.431
.541

9.00 10.00 11.00 12.00

• 6Í
.64
.74
.6
.111 .124 . las .15
. 231 .25
.20« .30
.374 .40
.35
.45
.461 .50
.531 .60
.581 .621 .661 .75
.70
.75
.80
.90
.65
.811 .871 .931 1.05
.76
.861 .931 1.00 1.06Í 1.20
.971 1.05 1.121 1.20 1.35
1
1

.81
.161
.331

.9
.181
.361

.50
.661
.831

.55
731
.911

1.00
1.161
1.331

1.10
1.281
1.461

1.50

1.65

.10
.20
.40
.60
.80
1.00
1.20
1. 10
1.60
1.83

DNI.
1
2
3
4
5
6

den__________
dni__________
dni__________
dni___________
dní___________
dní___________

.161 .25
.331 .50
.50
.75
.66i 1.00
.831 1.25
1.00 1.50

.331 .411 .50
581
.66Í .83Í 1.00 1.16Í
1.00 1.25 1.50 1.75
1.33Á 1.66Í 2.00 2.331
1.66Í 2.081 2.50 2.9 í 1
2.00 2.50 3.00 3.50
1

.661 .75
1.33Í
1.50
2.00 2.25
2.66Í 3.00
3.33Í 3.75
4.00 4.50

.831 .911 1.00 1.681 1.161 1.25
1.66Í 1.831 2.00 2.161 2.331 2.50
2.50 2.75 3.00 3,25 3.50 3.75
3.331 3.66Í 4.00 4.331 4.661 5.00
4.16Í 4.581 5.00 5.411 5.831 6.25
5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50

1.331 1.50
2.661 3.00
4.00 4.50
5.331 6.00
6.661 7.50
8.00 9.00

1.661 1.831
3.331 3.661
5.00
5.50
6.661 7.331
8.331 9.161
10.00

11.00

2. 00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00

VYSVĚTLENÍ >
Veliké číslice v hlavách sloupců vykazují obnos mzdy týdní, kdežto číslice pod tím značí obnos mzdy na hodiny a na dny. Když
tedy chceme nalézti, mnoho-li obnáší mzda na hodinu, když týdní jest $8, začneme hledati při číslici 1 (hodina) a jdeme dále v pravo
až přijdeme pod olilavení $8, kde nalezneme na 1 hodinu 1$1 centu. Tak také nalezneme obnos mzdy na více hodin a na dny. Když
hledáme obnos mzdy na více hodin neb na den při týdní mzdě $13, 14, $15, $16 atd., tož najdeme si obnos při $6.50, $7,00, $7,50,
$8.00 atd. a násobme to dvojkou.

Vzpomínky životopisné k našim podobiznám.
Jos. Myslbek, slavný český sochař. (Vyobr. na str. 93.)

Jméno Jos. V. Myslbeka
stalo se dávno populárním a proslulým po celém uměleckém světě a velikolepá jeho so
cha “Oddanosť” nejen nabyla r. 1885 nejvyšší ceny ve Vídni, ale dosáhla uznání dru
hu nejlíchotivějšího v Itálii, Bavořích a celém světě. Myslbek narodil se v Praze dne 21.
července 1848. Absolvovav nižší reálku, měl se státi sazečem, ale nebylo právě žádné
ho místa, i vstoupil do sochařské dílny Tomáše Seidana, odkudž po různých cestách do
stal se r. 1867 až do Vídně. Tam seznámil se se slavným sochařem Václavem Levým a
styky ty měly na mladého umělce hluboký vliv. Mistr oblíbil si Myslbeka tak, že pře
sídliv se do Prahy přijal jej zase za svého žáka a když se pak týž r. 1869 zapsat dal
mezi chovance pražské akademie, vynikal brzy tou měrou, že ještě téhož roku obdržel na
ústavě svůj zvláštní atelier. Při nastalém čilém závodění českých sochařů pro plasti
ckou výzdobu Národního divadla svěřeno mladému umělci našemu, aby pro portál ná
břežní vytvořil allegorické postavy “opery” a ‘ dramatu”, což podařilo se Myslbekovi
tak. že sláva jeho byla pojištěna. Odtud dodělával se od díla k dílu větší dokonalosti a
všechna díla, která vytvořil po odbytých studiích ve své vlastní dílně nesou na sobě znak
jeho genia. Jsou to hlavně: Stálosť ve smýšlení ve vídeňském parlamentě. Kristus
na kříži, pomník Žižkův v Táboře a Čáslavi, pomník Sladkovského ve Volšanech, Příhodův v Domažlicích, výzdoby pražského chudobince, krásná socha sv. Jana Křtitele, po
prsí Palackého nad portál býv. jeho bytu, poprsí Bedřicha hr. Thuna. Smetanovo a Ko
lárovo v Národním divadle a teď právě sleduje všecka česká veřejnost konkurenci
umělcovu o sochu sv. Václava ku monumentální výzdobě náměstí, jménem českého patro
na označeného.
Rodné město vyzdobil Myslbek slavným čtverým dvojsoším: Lumíra
s rajskou písní a Libuše věštící velikost’ Prahy s Přemyslem zbožně jí naslouchajícím,
kteréžto postavy mythické nalézají se na mostě Palackého a kdežto na smíchovských pilorech mostních stojí známá dvojice reků a pěvců českých Záboje se Slavojem a Ctirada
s ošemetnou Šárkou. Sousoší ta se umělecky doplňují a tvoří jeden velkolepý úchvatný
celek.
Sochy ty zaujímají mysl každého, naplňujíce ji vznešeným obdivem a přenáší
nás do dob báje, které geniální sochař vdech nový život. Ani závist cizonárodní nemo
hla zabrániti prudkému postupu Myslbekovy slávy a dnes platí on za jednoho z nejpřed
nějších sochařů současných. Doma dostalo se mu uznání tím, že se stal ředitelem uměl,
průmysl, školy v Praze, řádným členem akademie a nedávno udělena mu čestná medalie
pro vědu a umění.
v,
Jos. Jiri
Kolár. (Vyobr. na str. 95.)— “Až mne tu již nebude” pravil s jevišt ě
k obecenstvu stařičký Kolár, když na jaře r. 1895 uspořádán byl na Národním divadle
cyklus jeho her “řekněte svým dětem, že zde byl člověk, jehož veškeré snažení neslo se
k zvelebení českého umění a k oslavě českého národa.” Byla dojemná ta slova loučícího
se kmeta, který 31. ledna 1896 odebral se tam, odkud není více navrácení, ale dokud ná
rod bude žiti, památka jeho nezahyne a od pokolení k pokolení bude se oživovat ....
Kolár narodil se v Praze 9. února 1812, studoval filosofii na universitě pražské, rok me
dicínu v Pešti, kdež byl vychovatelem mladého šlechtice, s nímž vykonal cesty po Ně
mecku a v zemích podunajských. Vrátiv se do Prahy pokusil se vybídnut Tylem na je
višti a r. 1842 dosáhl při stavovském divadle stálého engagementu. Byl předním inter
pretem reků Shakespearových, z nichž vytvořil přemnohé vzory. Po zřízení divadla
prozatímního byl řadu let vrchním režisérem, posléze postaven byl v čelo divadla jako
artistický ředitel.
R. 1873 uchýlil se na odpočinek, pracoval literárně, ovšem hlavně
v oboru dramatickém a nejznámějšími díly jeho jsou: “Primátor,” poctěný cenou města
Prahy. “Smiřičtí,” “Královna Barbora. ” “Monika,” “Magelona”, “Pražský Žid.”
“Žižkova smrt. ” “Jeroným Pražský”, “Mravenci”, “Umrlčí hlava”,
“Ďáblova le
genda” a j.
Z mimodramatických jeho prací belletristických pozoruhodný jsou jeho
skladby románové: Pekla zplozenci a Muzikanti, Básně, vydané počátkem let osmdesá
tých, které vzbudily nemalý rozruch ostrým polemickým tónem bezohledné satiry a jeho
kulturní obrázky ze staré Prahy. Také kolekci překladů mistrovských děl světové lite
ratury dramatické zanechal z nichž jmenovati dlužno Makbetha, Kupce benátského, Lou
pežníky. Valdštýnovu smrt a j. Jako zůstanou tradice hereckého tvoření jeho epigonům
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pro vždy ideální metou, tak vykonaly i jeho spisy dramatické svůj veliký úkol kulturní
a buditelský a nezůstanouce nijak zmrtvělým útvarem minulosti žiti budou dále jako nepostrádatelná součást života schopné produkce domácí a ponesou jméno tvůrce svého do
časů budoucích. Kolár žil od r. 1843 v manželství s Annou roz. Manetínskou, ale pohř
bil ji r. 1882, kdežto jediná dcera jeho provdaná za dr. Auspitze ve Vídni, zemřela už r.
1877. “Starý pán” jak všeobecně zván, přečkal tyto rány osudu a jako věkovitá sosna
vzdoroval dlouho vichrům a bouřím života, až konečně 31. ledna 1896 po krátké chorobě
dychadel u věku 84 dokončil svůjOplodný život. Po přání jeho posledním vtiskla Ma
ruška Bittnerová, dramatická umělkyně česká, mrtvému v sepjaté ruce na znamení smí
ru kytici bílých růží ....
i I Karel hrabě Coudcnhove, nový místodržitel v království českém.
(Vyobrazení na
str. 97.) Hrabě Thun vzbudil mnohými skutky svými odpor zástupců lidu českého
a odporu tomu konečně právem podlehl. Dne 16. února jmenován byl nástupcem jeho
hrabě Karel Coudenhove, muž úřednické kariéry. Narodil se 8. února 1855. Otec jeho
byl plukovníkem ve vojště, matka rozená komtessa Auerspergova. Dráhu úřednickou
nastoupil hrabě Karel r. 1878 u místodržitelství moravského; r. 1880 jmenován okresním
hejtmanem v Sumburku; r. 1882 tajemníkem ministerstva orby; r. 1886 stal se místodržitelským sekretářem a svěřeno mu řízení okresního hejtmanství v Karlových Varech,
a tam působil až do r. 1890, kdy povolán do Prahy k místodržitelství. R. 1891 jmeno
ván dvorním radou a místodržitelským vicepresidentem, tři léta po té stal .se zemským
presidentem v Opavě a odtud povolán do Prahy. Z doby jeho působnosti u českého
místodržitelstva jest v živé paměti dosud jeho úřadování v Liberci r. 1892, kamž po
rozpuštění obecního zastupitelstva vyslán byl jako . zeměpanský komisař. Již za svého
úřadování y Praze . učil se pilně češtině, zvolivši za učitele spisovatele Klášterského
a v Opavě zdokonaloval se u prof. Kablíka.
Politické smýšlení jeho není dosud určitě
projeveno a dlužno vyčkati činů . . .
Hrabě Edward Taaffe, býv· předseda rakouského ministerstva.

(Vyobr. na str.

99.)

Dne 29. listopadu 1895 skonal na zámku nalžovském po dlouhé nemoci někdejší předseda
cislajtanského ministerstva Edvard hrabě Taaffe, s jehož jménem osudy a rozvoj říše
rakouské dlouhý čas tak těsně byly spjaty. I v dějinách našeho národa má zesnulý
státník svoji kapitolu.
Kdežto při počátku úřadování jeho se podobalo, že státním zem
ským i jazykovým právům národa českého vzešla lepší doba, čím dál tím více množila se
zkušenost, že tento šlechtic irského původu nenaplní ani státní ani národní program
český. Nemělť vůbec Taaffe žádného velkého a jasného cíle. Jemu běželo jedině o to,
aby odstraňoval obtíže, které se stavěly jedině v cestu státní správě a proto byl štědrým
na sliby a skoupým v jich splňování. Žil den ke dni; z ruky do úst. Neměl žádné pevné,
zásady politické, nebyl ani liberálem ani konservativcein, ani autonomistou, ani centralistou. Němcem byl dobrým a liberálové a nacionálové poznali, že mu křivdili, pro
hlašujíce jej za přítele Slovanů. Také Češi, jichž zástupce hned na počátku své vlády
po odporu 161etém ku vstoupení do rady říšskě pohnul, poznali v něm odpůrce všech
českých práv a tužeb a delší polovice jeho činnosti naplněna byla rozhodnou oposicí
českého lidu.
Odvetou jeho za ztroskotané punktace vídenské, nejnebezpečnější to
nástraze nalíčené na další existenci národa, jíž se lid náš vzepřel silou skutečně elemen
tární, byl výminečný stav prohlášený formálně jen nad Prahou, ale ve skutečnosti
nad národem v celém království. Charakteristickým bylo jeho odstoupení z politického
života.
Aby uspokojil stále hrozivější hnutí dělnictva a neochabující volání po všeobec
ném právu hlasovacím, předložil osnovu dalekosáhlé volební opravy, ale zaleknut
odporem Němců, Poláku a konservativců, podal žádost za propuštěnou· Od té doby žil
v ústraní na svém statku v Nalžově. — Hrabě Taaffe narodil se 24. února 1833 ve
Vídni, léta chlapecká trávil s císařem Františkem Josefem I. a proto, vstoupiv pak do
státní služby, rychle postupoval.. Byl sekretářem místodržitelství v Uhrách, místo
držitelským radou a řiditelem krajského úřadu v Praze, r: 1863 zeměsprávcem Salcpurku,
r. 1867 místodržitelem Horních Rakous, ministrem policie a zemské obrany, ministrem
vnitra pod Potockým, Stremayerem a působil jako místodržitel Tyrol a dne 12. srpna
1879 svěřeno mu sestavení kabinetu, v němž se s takovou dovedností a tancem mezi
stranami udržel až do 11. listopadu 1893.
·· .
·.■■·;
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Alexandre Dumas syn, slavný romanopisec a dramatik francouzský. (Vyobr. na str.
111.) Již záhy probudil se v mladším Alexandru Dumasovi talent fabulistický a v po
čátečním rozvinu svém bral se syn zcela přirozeně za vzorem svého velikého otce Alexan
dra Dumasa staršího, autora “Tří mušketýrů.” Ale pak seznav, že ovzduší historické
romantiky není jeho živlem vybočil z té cesty a začal líčiti Živel současný, vrstvy spolelečenské, v nichž vesele, bujně, marnotatně prožil svoje mládí, byl bystrým pozorovate
lem, elegantním stylistou a odvážným u vyhledávání látek a tak dodělal se již u věku 24
let—narodilť se 27. července 1824—:velikého úspěchu svojí “Dámou s kaméliemi.”
Učení kritikové ve francouzské akademii provázeli sice jeho činnosť literární výčitkami
nemravnosti, ale Dumas ml. se nedal zastrašiti. Ještě po přijmutí do akademie napsal
hry: “Afrika”, “Bagdadská princezna” a “Denisa” a v poslední své hře “Frančillon”
hrozí žena stejně počestná jako energická ve věrnosti nepevnému p. manželi: “Dovím-li
se, že mně podvádíš, odplatím ti stejnou měrou.” Dumas ve svých hrách luští záhady
a otázky společenské, a zvláště postavení ženy bylo nejoblíbenějším themateni jeho tvor
by dramatické. Mimo “Dámu s kaméliemi” kdež líčí osudy pařížské kurtisany, jež za
hynula úbytěmi, napsal ještě dramata “Polosvět”, “Pan Alfons”, “LevoboČek”, ,,Žena
Claudiova”, “Přítel žen” a j. v. Dumas ml. žil v manželství s ovdovělou ruskou šlech
tičnou a po její smrti, čítaje už téměř 70 let, oženil se s rozvedenou mladou ženou malíře
Escaliera.
Z prvního manželství zůstaly zde dvě dcery. Syna Dumas nezanechal a tak
uniklo přítomnosti jméno, jež tři čtvrti věku zářilo na obzoru písemnictví světového.
Dumas syn zemřel 27. listopadu 1895 na svém zámečku v Marly u Paříže.

Arcivévodu Karel Ludvík Josef Maria, bratr rakouského císaře Františka Josefa L*
a protektor České akademie pro vědy, slovesnosť a umění. (Vyobrazení. na str. 115.'
Narozen byl dne 30. července 1833 v Schoenbrunně a věnoval se méně povolání vojen'
skému, jako spíše službě státní. Koncem r. 1848 jmenován byl vlastníkem hulánského
pluku č. 7 a r. 1863 odebral se do Haliče, aby seznal prakticky zeměsprávu tohoto králov
ství. Po dvouletém pobytě v Krakově jmenován byl generálmajorem a místodržitelem
tyrolským. Se vzácnou obézřelostí řídil správu této země, získávaje si lásku obyvatel
stva, i dobyl si zejména platných zásluh za války r. 1859 organisací obrany země
projeviv znamenitou energii. Horlivě podporoval veškeré snažení po vývoji vědeckém
a když později vzdal se úřadu místodržitelského, zastupoval nezřídka císaře při různých
příležitostech. Jako protektor červeného kříže dbal s úspěchem o případnou organisaci
péče o raněné a sboruv ochranných jakož vůbec pro vlídnou a laskavou svou povahu,
pro živý zájem a účast, s jakou stopoval a mnohými skutky součinnosti a přízně pod
poroval rozkvět věd, umění, průmyslu a obchodu, požíval u všech národů v říši rakouskouherské veliké úcty a vřelých sympatií. Také jeho smýšlení vůči Slovanům bylo
příznivější nežli bývá u Habsburků zvykem a pozoruhodné, jsou v té příčině slova uznání,
která jako zástupce císařův při zahájení jubilejní výstavy r. 1891 pronesl: “že toto
vysoce pokročilé království v ušlechtilém závodění starou slávu svou dovede zachovat.”
Téhož roku zahájil i Českou akademii pro vědy, slovesnost a umění, jejíž byl vždy
příznivým protektorem. Také na Národopisnou výstavu se přišel podívat — jediný
z členu rodiny panovnické a jeho uznání a přímluvě z velké části vděčí krajané naši, za
zachování českoslovanské dědiny. Smrt arcivévodova překvapila veřejnost, jelikož ne
bylo známo o nějaké nemoci a choroba jeho ani v kruzích zasvěcených, které o ní věděly,
nevzbuzovala obav· V únoru 1896 podnikl Karel Ludvík na zotavenou cestu do Egypta,
ale po návratu stále postonával. Pak objevila se slabosť srdeční a 19. května zesnul.
•Císař dlel u jeho lože až do chvíle úplné agónie. Arcivévoda Karel Ludvík byl třikráte
ženat. První jeho chotí byla dcera krále saského Jana; manželství to bylo bezdětno.
R. .1862 po její smrti zasnoubil se s Marií Annunciatou, dcerou krále Ferdinanda II.
sicilského, z kteréhožto manželství narodili se 3 synové. Ovdověl ale po druhé ar. 1873
zasnoubil se s Marií Terezií da Immaculata, dcerou infanta Miguela Portugalského,
která ho obdařila 2 dcerami.
Nejstarší jeho syn, arcivévoda Ferdinand de Este
■označoval se všeobecně za následníka trůnu rakousko-uherského, ale když se těžce roz
nemohl a choroba jeho uznána nevyléčitelnou, prohlášen za následníka mladší bratr Otto.

Politické strany a jejich čekanci.
Republikáni McKinley a Hobart, (Vyob. na str. 119.) Republikáni zvolili při národním
sjezdu svém v St. Louis, Mo. dne 18. června na základě prohlášení pro zlatou měnu,
vysoké clo a vzájemnost’ za čekance své Williama McKinleyho a Garretta Aug. Hobarta.
William McKinley narodil se v Niles, O. v 1843 z chudého řemeslníka, chodil do školy
v Polandu, vydělával si jakožto písař a později jakožto učitel na venkově, a pak při
vypuknutí války dal se vlasti v službu. Za 4 roky věrné služby byl čestně propuštěn
co major a usadil se v Cantonu, O., kde dosud bydlí. Zde právničí. V 187 3 byl
zvolen do kongresu a od té doby byl zvolen vždy znovu. V 1890 byl předsedou finanč
ního výboru a tu měl povinnost předložití sněmovně celní předlohu výborem spracovanou,
která byvši přijata zvala se zákonem McKinleyho, ač od něho nepochází. V nejbližší
vclbě McKinley propadl do kongresu, ale Ohio jej zvolilo za guvernéra. Nyní si jej
republikáni vybrali za hlavu svého presidentského lístku.
Garret August Hobart, jmenovanec republikánů pro úřad místopresidenta,
narodil se v 1844 z otce rolníka v Long Branch, New Jersey. V mládí studoval,
vydělávaje si v chudobě své živobytí vyčováním na škole a zkusil často hlad. Věnoval
se pak právům. Co právník přistoupil ku straně republikánské a dostal časem některé
místní úřady. Pak byl zvolen několikráte do sněmu, kde byl i předsedou zastupitelstva,
později předsedou senátu, a když ucházel se o spolkové senatorství bez výsledku, věnoval
se obchodu, čímž zbohatl. Čekanectví BlainovO silně podporoval a zastupoval bohaté
společnosti před soudy, což mu hojně neslo. Stal se republikánským vůdcem ve svém
státu a předsedou státního i členem národního výboru, kde jej strana pozvala pro druhé
své místo na lístku.
Demokraté bili Bryan a Sewall (Vyobr. na str. 151.) Demokraté zvolili v národním
sjezdu v Chicagu za čekance své 11. července W. J. Bryana a Arthura Sewalla na zá
kladě prohlášení o volné ražbě stříbra.
Nespokojení se stříbrem demokraté pak svolali
nový demokratický žlutý sjezd do Indianapolis a od té doby dělí se demokraté na bílé
a žluté dle stříbra a zlata.
William Jennings Bryan jest jmenovanec
bílé demokracie. Narodil se v Sálem. 111.
v 1860 z otce rolníka, studoval práva, přestě
hoval se v 1887 do Lincoln, Neb., a zde vedle
právničení pracoval horlivě v demokratické
politice. Byl výborným řečníkem a nalezl
velké obliby u lidu, že jej v 1890 zvolili do
kongresu v stáří jen 30 let. Sloužil dvě lhůty
v kongresu a nemaje naděje na další postou
pení, přidal se k populistůin, ač s demokraty
držel a pěstoval zásadu volné ražby stříbra
horlivě, chodě po státech a mluvě o měně, aby
lid o zásadě té přiučil. Výmluvnost neoby
čejná strhla ve sjezdu chicagském hlasy na
něho, že byl jmenován pro úřad presidentský.
Arthur Sewall z Maine byl jmenován za
soudruha Bryanovi pro úřad místopresidenta.
Jesti to starý obchodník, rázný, poctivý a pod
nikavý a milionář. Staví a vlastní lodě, je
předsedou banky a podílníkem v několika ob
chodních podnicích.
Byl demokratem vždy,
ale posledně připojil se ku stříbrařskému jich
křídlu, což mu kapitálisté a bankéři nemohou
odpustiti. Jeho syn Harold je republikánem
ve státu vynikajícím.
Socialisté Matchett a Magnire. Socialistická
strana
ve sjezdu svém v New Yorku jmeno
THOMAS E. WATSON.
vala na svůj presidentský lístek za presidenta
popi.lištičky kandidát místopresidentství.
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Chas. Matchetta a za náměstka jeho Matthew Maguire.
Charles Matchett jest řemesla svého te
sařem, zaměstnaným u telefonické společno
sti New York a New Jersey a bydlí v Brook
lynu. Byl jednou jmenován za čekance
starosty brooklynského a dostal 4600 hlasů;
pak byl jmenován za g-uvernera New Yorku
a posledně za presidenta.
Matthew Maguire jest strojníkem řeme
sla svého a pracuje mnoho let už pro dobro
dělnických zásad.
Byl zvolen ve svém by
dlišti, Patterson, N. J. za radního a je znám
co zakladatel dělnické ústřední jednoty v New
Yorku.
Populisté Bryan a Watson. Populisté od
bývali svoji národní konvenci v St. Louisu
a tam dne 25. července jmenovali za čekan
ce místopresidentství Thomas E. Watsona
a dne 26. července za čekance presidentství
W. J. Bryana.
O Bryanovi jest zmínka při demokra
tických čekancích.
JOHN M AULEY PALMER,
Thomas E· Watson z Thompson, Georgia
kandidát presidentství .žlutých demokratů.”
narodil se 5. září 1856, studoval universitu
v Mercer, ale pro chudobu byl nucen po prvním roce školu zanechati a byl učitelem
mnoho let. V 1876 po slabých právnických studiích byl připuštěn mezi právníky. Byl
zvolen do sněmu v 1882 a 1883, oyl presidentským volitelem v 1888, a byl velkou
většinou zvolen do 52. kongresu. Po druhé a po třetí ucházeje se o místo v kongresu,
byl poražen. Jest ohnivým řečníkem a v kongresu vedl mnoho slovných potČek s jinými
členy. Populistický sjezd v St. Eouisu jmenoval jej 25. července za náměstka presidentova ku Bryanovi za presidenta.
Žlutí demokraté Palmer a Buckner. Demokratičtí přívrženci zlaté měny oltrhše se od
demokratického chicagského sjezdu, jeho
zásad a jmenovanou, svolali druhý demo
kratický sjezd do Indianapoli a zde jme
novali 3. září své čekance Palmera a Bucknera.
John M’Auley Palmer. senátor z Illinoisu, byl narozen 13. září 1817 v okresu
Scott, Kentucky z chudých rodičů. Chtěl-li
se vzdělati, musel si vydělati na knihy a
učení a naučil se řemeslu bednářskému,
čímž si vždy vydělal na jeden běh školní.
Anebo roznášel hodiny na prodej po ven
kově, aneb vyučoval ve škole. Pak stu
doval práva v Illinoisu. seznámil se s Ein
colnem, tehdy právníkem ve Springfieldu
111. a v 1843 byl zvolen za soudce pozůsta
lostního. Bojoval vždy proti otroctví v řa
dách strany své. Když nastala občanská
válka, byl mezi prvními při unii a postoupil
za generála. Sloužil do konce války. Po té
byl vojenským guvernérem v Kentucky,
pak rozsudím v Severní Karolíně a pak byl
zvolen za guvernéra od republikánu v IlliSIMON BOLIVAR BUCKNER,
noisu. V 1872 hlasoval s liberální stranou kandidát místopresidentství “žlutých demokratů. ”□
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a pak spojil se opět s demokraty. V 1890 byl zvolen do spolkového senátu, kdež jeho
práce jsou známé co neporušeného a horlivého domokrata.
Simon Bolivar Buckner z Kentucky, jmenovaneč žlutých demokratů za místopresidenta
narodil se v Munfordville, Ky., studoval v kadetní škole ve Westpoint s úspěchem, stal
še tam profesorem mravouky, bojoval v Mexiku, kde byl raněn, pak právničil, ale
v občanské válce stál se svým státem proti Lincolnovi a unii. Byl zajat, ale zase
propuštěn a bojoval dále s důstojenstvím majora generála až do konce války. Zastával
Ve svém státu guvernerství a jiné úřady a jest teď bohatým, ale jednoduchým a prostým.

Jedenáctý sjezd Jednoty Č. S P. S.
v St. Paul, Mimi.
Mohutná Jednota Č. S. P. S., kteráž věrna účeli svému stala se jednou z předních
stráží národním potřebám českoslovanské větve v Americe, stará se o povznesení jedno'tlivců v ohledu mravním a hmotném, a vykonává již po 40 let vznešené skutky lidu
milnosti, odbývala od 15. do 20. června 1896 v St. Paul, Minn. svůj jedenáctý sjezd.
Ze všech stran Spojených Států sjeli se zástupci a důstojnost’, s jakou podjali se a
provedli obrovskou práci na prospěch bratří svých, hodna jest býti zaznamená
nu.
Pominouce proto průběh jednání v památném sjezdu tom, vzdáme v abecedním
pořadu států, jichž sbory zastupovali, kratičkým aspoň životopisem hold neúnavným těm
pracovníkům, aby v dobách příštích, až činnosť jejich ponese krásné ovoce, zářiti mohli
potomkům co vzor nezištnosti, vlastenectví a lásky k bližnímu.

Zástupci ráclů:
Robert L. Pifte z Chicaga, zástupce řádu Mikuláš z Husí č. igi. ve státu Colorado,
narodil se r. 1846 v Blatné, kraji Píseckém. Jelikož ve škole prospíval, poslán byl při
spěním barona z Wildebrantů do Písku, kdež prodělal reální školu. Pak vstoupil do
učitelského ústavu a když 1867 vyšel, obdržel místo v Radnicích. Rodiče mu zatím
zemřeli a Pitte r. 1869 vydal se do Chicaga, kamž přirazil 12. září. Začátky pro něho
byly velmi smutné, ale později se soustavně stav.jcho lepšil. Jsa hudebně vzdělán stal se
řiditelem pěv. spolku Hlahol v síni Slov. Lípy, a později založil pěvecký spolek ‘ Lyru”
jehož po více roků byl řiditelem. Již krátce po svém příjezdu do Chicaga, vstoupil Pitte
do ústavu litografického, při kterémžto zaměstnání byl po 6 roků.
Stal se pak Čestným
členem něm. pěv. spolku “Senefelder Liederkranz” a r. 1875, kdy panoval všeobecný
úpadek obchodní, převzal místo učitelské při Václavské škole, jež po 3 letech zaměnil za
místo při škole čes. angl., Jednotou Č. S. P. S. vydržované. Tam působil 8 let, načež
nabaživ se učitelství zařídil si kancelář notářskou a obchod v pozemcích. V r. 1863
zvolen byl tajemníkem sjezdu v Milwaukee a zároveň zastával úřad tajemníka Nár. Hl.
úřadovny od r. 1883 až do r. 1896 tedy plných 13 let. Náleží ku Jednotě 20 let jsa
členem řádu Praha č. 13. jest čestným členem Plzenského Sokola, členem řádu Podiv
ných bratří lože Palacký a Rytířů Pythiových Ottokar Lože.
Rudolf Paliček narodil se roku 1847 ve Frenštátě pod Radhoštem na Moravě a vy
učil se ve staré vlasti řemeslu kotlářskému. R. 1870 přijel do Ameriky, usadil se v New
Yorku a tam též se střídavým štěstím v svém oboru pracuje. R. 1876 přestoupil od
sboru Pnrkyně. kdež byl spoluzakladatelem a pokladníkem, do spolku Přemysl Otokar,
kterýž náležel k oblíbeným tehdy “rudochům,” ale protože nechtěli si nechat od Němců
poroučet, odtrhli se a přidali ku Č. S. P. S. Pauček byl statečného klubu i pozdějšího
řádu předsedou a prokázal Jednotě mnohé platné služby. Tak byl již r· 1883 zástupcem
na sjezdu v Milwaukee, zastává již po 3 roky úřad předsedy Velkořádu státu New Yorku
a letos zastupoval řád Bratří od Šumavy č. 162 ze státu Connecticut.

Josef Zítka, sjezdový zástupce z jižní Dakoty narodil se r. 1850 v Litomyšli v Če
chách. Do Ameriky přibyl v květnu 1867 a netrvalo to dlouho vyšinul se do značné
výše. Hned r. 1872 jsa teprvé 22 roky stár zvolen byl za okresního komisaře, v kterémž
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to úřadě byl 2 lhůty. Tri lhůty byl okresním písařem a zapisovatelem deedů, 1 lhůtu
členem zákonodárný, ‘členem ústavní konvence, r. 1889 městským pokladníkem a od
*8. ledna 1889 jest pokladníkem i spolumajitelem hypoteční banky v Tyndal, So. Dakota.
K bratrstvu náleží již od r. 1883 a sice k řádu Záboj čís. 118 a zástupcem sjezdovým byl
již po druhé.

Frant. Dolejší z Wahpeton, zástupce ze sev. Dakoty narodil se před 50 lety v Krči
u Vodňan, Otec jeho byl kostelníkem a nemohlo jinak býti nežli že syn jeho vychován
byl přísně po katoličku. Když ale r. 1873 přistěhoval se do Ameriky, tu spadlo bělmo
s jeho očí a on záhy stal se upřímným svobodářem. K bratrství náleží teď už 8 let, jsa
členem řádu Červená řeka č. 155 a zástupcem byl prvně. Krajan Dolejší zabývá se
rolnictvím a těší se všeobecné úctě a vážnosti.
Zástupců Velkoráďu státu Illinois, ku kterému přináleží 38 řádů bylo 13 a sice:

Jiří Šindelář, člen řádu Věrnost č. 8. narodil se před 45 lety v Mezhoří u Klatov
v Čechách. Dne 22. května 1868 přibyl do Ameriky a záhy získal si četný kruh přátel.
V zájmu Jednoty, k níž náleží už na 21 rok a jejíž Nár. Hl. Úřadovny poslední čas byl
členem, byl vždycky velice činným a poslední sjezd byl už druhý, který jej viděl co zá
stupce. Jiří Šindelář jest prodavačem v departmentních závodech. Ve spolcích, k nimž
náleží, zastával už téměř všecky úřady a jest k nalezení všude kdejedná'se o skutky vla
stenectví, lidskosti a osvojení.

Fr. J. Tesař z Chicaga, člen řádu Praha č. zj, narodil se před 38 roky ve Veselíčku
okres Milevský v Čechách. V Americe dlí od 30. května 1873, jest dílovedoucím ve vel
koobchodě s nábytkem, 20 let členem pěv, spolku “Lyra,” dva a půl roku předsedou
Čes.-amer. hudební unie, nádlesním dvoru Klácel č. 84. I.O.F. a před osmi lety byl před
sedou Čes. Nár. Hřbitova. Řada těchto čestných úřadů dokazuje výmluvně vážnosť,
jaké se těší následkem svojí práci a svého působení. K Jednotě náleží už 19 let.

Václav Primas z Glen Garbon, Edwardsville, Illinois, člen řádu Rolník č. 7. narodil
se ve Škvoreticích, okres Blatná v Čechách. 1 V staré vlasti zabýval se rolnictvím a také
v Americe, kamž po 14 týdní cestě dne 4. ledna 1853 přibyl, se vzdělávání zemské půdy
chtěl věnovat. Peněz mnoho nebylo, začátek byl ovšem těžký; v St. Louisu nebylo
práce i odstěhoval se do Illinois, kdež zakoupil pozemků laciných. Přičinlivostí se za
krátko stav jeho zlepšil, že mohl majetek svůj zvětšovati. Primas jest 60 let stár, náleží
k Jednotě 21 let a zástupcem byl už třikráte.
Jan Doležal, majitel zakázkového obchodu krejčovského v č. 209 záp. 12. ulice
v Chicagu, člen řádu Rovnost Č. 14. narodil se v Dlouhé Lhotě, kraj Tábor v Čechách.
Rodiče dali jej vyučiti řemeslu krejčovskému, v kterémžto oboru též zde dodělal se úspě
chu. Do Ameriky přibyl r. 1875 jako mladík lóletý a krátce po té poznav důležitost
spolků pro existenci národní zde, věnoval svůj prázdný čas životu spolkovému. Byl nejprvé li roku a pak 3 roky předsedou řádu k němuž náleží, po 4 roky zástupcem u Velkořádu a posledně li roku členem Národní Hlavní úřadovny. Za těch 17 let co k Jednotě
náleží prokázal jí uŽ tak mnohou službu a těší se ve společnosti české nevšední vážnosti.
Jest stár 37 let ve světě obchodním na slovo vzatý a pro svou přímou povahu ode všech
náviděn.

Jan Křivánek z Chicaga. III. Člen řádu Jungntan č. 20. narozený v Hořovicích, kraj
pražský v Čechách, náleží k Jednotě už 14 let. Již v staré vlasti pracoval co stavby
vedoucí neb kreslič v Praze, na Zbyrově u dr. Strausberga, ve Vídni, v Budapešti a Pa
říži, byl stavitelem knížete Hanavského a zaměstnání to s úspěchem provozuje i v nové
své domovině: Přijel do Ameriky r. 1881. pracoval co zedník, kreslič a architekt a zí
skal si veliké vážnosti každého, s nímž přišel do styku. Jest stár 47 let. Co architekt
požívá mezi krajany veliké přízně a jest oblíben.
Jos. Šindelář z Chicaga, 111. Člen řádu Říp Č. 41. jest typickou figurou české Plzně
v Chicagu, s jejíž historií a rozvojem jest téměř nerozlučně spojen. Není Čecha v Chi
cagu, aby Jos. Šindeláře neznal, pověst jeho donikla i daleko za hranice města a všichni
souhlasí v tom, že to je povaha ryzí a přímá. Nedovede se trvale hněvati, nikoho ne
urazí a tak jako lne vřele ku zásadám v pravdě demokratickým i přese všechno zneuzná
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ní, které se mu a kolikrátkoli se mu dostane, tak rázným je zástanceni pravého duchov
ního pokroku a svobodářem zdravého zrna. Šindelář byl dlouhý čas ve správním výboru
Národního Hřbitova, jemuž prokázal služby mnohé a vždy plnou rukou ochotně přispívá
na všechny účele národní. Narodil se před 38 lety v Streičkovicích, okres Přeštice v Če
chách, je v Americe od r. 1874, náleží k bratrství 18 let a s úspěchem provozuje živnosť
hostinskou, vedle čehož je jednatelem pivoru VVest Side Brewing Co.

František Kolář z Chicaga, 111. člen řádu Pravda č. 37. narodil se před 56 lety
v Krašticích, kraj Písecký v Čechách. Později se rodiče jeho odstěhovali do Milina, kraje
pražského, kde měli živnost hostinskou a kde byl jeho otec u vrchnosti a okolního obe
censtva velice vážen. Kolář ml. sloužil v letech šedesátých 6 roků na vojně, prošel
mnoho evropských měst a nabyv veliké životní zkušenosti, vyšel na dovolenou jako de
sátník, načež usadil se ve Vídni co dobrý zakázkový krejčí. Po příjezdu svém do Ame
riky r. 1869 zabýval se řemeslem krejčovským v Chicagu přijímaje jen dobrou zakázko
vou práci, ale vedle toho byl činným i ve spolkovém životě, při čemž nešetřil práce ani
námahy, tak že bratrstvo, k němuž teď už 18 let patří, mnoho mu vděčí. Kolář znám
jest co upřímný svobodář a národovec.

Longin Tůma z Chicaga, člen řádu Osvěta č. 27. narodil se před 35 lety ve Vodnanech kraj Písek.
Rodiče jeho dali jej vyučiti řemeslu truhlářskému a jemu zůstal
Tůma věren i zde v Americe, kamž přijel r. 1878. K Jednotě náleží teprvé 4 roky, ale
získal si za krátkou tu dobu svého působení takovou přízeň, že byl zvolen zástupcem do
sjezdu a tam svěřen mu důležitý úřad tajemníka stížního výboru.

Jos. Kučera z Chicaga dříve člen řádu Věrnost, pak zakladatel a člen řádu Vra
tislav č. jz. narodil se ve Stožicích, okres Vodňanský, kraj Písek v Čechách. V staré
vlasti zabýval se rolnictvím, ale když 31. května 1870 přibyl do Chicaga, uchopil se ře
mesla truhlářského.
Později měl po 12 let kupecký obchod, načež zařídil ’si na rohu
Desplaines a Bunker hostinec, v němž setrval 3 roky a 8 měsíců. K bratrství náleží už
21 let, při otevření Velkořádu státu Illinois zvolen byl za tajemníka, kterýžto úřad za
stával 24 roku jsa zároveň prvním tajemníkem Patronátu Čes. Angl. Svob. Školy.
V úřadě posledním byl skoro 3 roky a vůbec pečoval vždy o zvelebení Jednoty Č.S.P.S.
a povznesení české národnosti zastávaje vždy čelnější úřady v rozdílných českých spol
cích. Zástupcem byl už dvakráte: při sjezdu v Chicagu a v St. Paul. Čítá 45 roků věku.

Jos. Pelant z Chicaga, člen řádu Jos. Barák č. 184. narodil se dne 14. ledna 1860
v Horusicích, okres Veselí nad Lužnicí. 'Vyučil se řemeslu krejčovskému ale r. 1880 jsa
odveden odejel do nové vlasti. Hned po svém příjezdu účastnil se horlivě ruchu spolelečenského. R. 1891 byl zástupcem katolických spolků v Chicagu, ale pak přestoupil do
řad svobodomyslných.
Byl předsedou řádu Barák, zástupcem a průvodčím u Velkořádu
a zastává teď úřad dozorce u téhož. K Jednotě náleží od 8. dubna 1892 a letos byl zvo
len i zástupcem do sjezdu v St. Paul.

Stanislav Faigl z Chicaga, člen řádu Jiří z Poděbrad č. 24. narodil se v Žamberku,
kraj Králohradecký před 32 roky. Rodiče jeho dali jej vyučiti řemeslu truhlářskému,
v kterém pracoval také až do svého vystěhování se. Do Ameriky přibyl dne 23. března
1884 a řádné vykonávání všech jemu svěřených úřadů a účinná práce ve prospěch Jed
noty získala mu místo jednatele Čes. Angl. Svob. Školy v Chicagu. Faigl náleží k Jed
notě 6 let a posledně zvolen byl i zástupcem do jedenáctého sjezdu do St. Paul, Minn.
František Pech, narodil se dne 9. června 1849 v Chlumu, okres Polovice, kraj plzen
ský v Čechách. Jako 18 letý mladík vystěhoval se do Ameriky, kdež z počátku věnoval
se v Chicagu hudbě. Avšak zdraví mu nesloužilo a musil toho žanechat. R. 1870 stal
se členem Čes. Děl. Podp. spolku a pracoval nadšeně pro jeho rozkvět. V 1873 zvolen
byl za tajemníka a důvěra členů ponechala ho v úřadě tom důležitém až do 1875, kdy
zvolen za předsedu. V prosinci 1876 požádán byl opět za tajemníka a povolán pak do
úřadu toho znovu v červnu a v prosinci 1878. V květnu r. 1879 zvolen byl co zástupce
k Čes. Nár. Hřbitovu, kde co tajemník po půldruhého roku ku cti sboru pracoval. Dne
19. prosince 1880 zvolen byl za předsedu svého spolku a když týž 11. dubna 1880 při
pojil se ku Jednotě Č. S. P. O. stal se zástupcem jeho ve Velkořádu a tamže tajemníkem.
Ale sbor 17. srpna 1881 od Jednoty Č. S. P. O. čestně vystoupil a po krátkém odpočin
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ku, kdy Česko Dělnicky sbor byl samostatným, připojil se přičiněním Pechy a jiných
dne 1. ledna 1882 ku bratrské Jednotě Č. S. P. S.
Pech zvolen do Velkořádu, setrval
tam až do sjezdu Milwauckého, kdež byl delegátem a k odporučení úřadovny zvolen za
předsedu N. H. Řádu. Úřad ten zastával zdárně po tři roky, takže důvěra v jeho schop
nosť a nestrannost osvědčenou i New Yorský sjezd k tomu přivedla, by jej zvolil opět za
předsedu Národního Hlavního řádu na dalších pět roků.
Od sjezdu Cedar Rapidského
byl pokladníkem u Národ. Hlav. Řádu, při němž celkem ztrávil 13 roků co dobrý, činný
a poctivý člen.
František KoSBíi z Chicaga, člen řádu Lipany č. 169, narodil se před 41 lety v Bu
čku. okres Královice. Jako vyučený řezník odstěhoval se 1872 do Ameriky a pracoval
při svém řemesle 6 let v Prairie du Chien ve státu Wisconsin. Pak rozhodl se pro rol
ničení a setrval při něm v Crawford Co. Wis. několik let, ale touha po společenském ži
votě pudila ho do města. Odstěhoval se do Chicaga a tam při různém zaměstnání měl
dosti příležitosti prospěti Jednotě, k níž náleží od 27. prosince 1891. Byl proto také zvo
len zástupcem do 11. sjezdu Č. S. P. S. v St. Paul, Minn.

Stát Iow.1, který vykazuje 16 řádů zastupovali bratří:

Bohumil Šimek z Iów-a City, Ia. člen řádu P. J. Šafařík č. 75.

Narodil se dne 25.

července 186 t na farmě blíže Shueyville, Johnson Co. Iowa; Otec byl starý svobodář a
národovec. Fr. J. Šimek a byl znám českým osadníkům z let 50tých a 60tých. Do Ame
rik)' přibyl r. 1858 a hned usadil se v Johnson Co. Iowa. Rodiče zkusili útrap prvních
osadníků dost a dost. Otec se přestěhoval do Iowa City r. 1866 hledaje lékařskou po
moc pro matku, tato vsak krátce na to zemřela a otec podruhé nešťastně se oženiv, když
Bohumilu bylo 16 let, po ztrátě skrovného majetku a dvouletém manželství tom byl raněn
mrtvici. Tři roky ležel bez vlády. Na jeho naléhavou žádost navštěvoval syn stále ško
ly, a aby bylo životních potřeb, nádeničil, řezal dříví, dělal na farmě a vše, co se nasky
tlo.
Otce ztratil když mu bylo 19 roků. V takových poměrech, stár jsa 17 let, dostudo
val v městské High School, a vstoupil do státní university v Iowa City.
Školné, knihy
atd. si vydělal konáním sbírek pro universitu. V universitě dokončil r. 1883 co civilní
inžinýr, a pracoval po více roků na městských pracích, na železnici, atd.—mezi učením.
V době studií věnoval zvláštní péči přírodním vědám, a r. 1883 začal učit botanice v pří
pravně do university, kdež byl 2-j roky, pak 3 roky v městské High School, dva roky co*
zoolog v státní universitě nebrasské v Lincoln, a nyní nastupuje 7 rok v ioýršké
universitě v oboru rostlinopisném. Zde byl přijat nejprve co pomocník—Instructor—
však stále se jeho poměry lepšily, až r. 1895 stal se neodvislým professorem botaniky·.
v odboru lékárnickém, a výpomocným profesorem botaniky i řiditelem botanických sbí- .
rek v oboru akademickém. Sepsal větší počet vědeckých spisů a pojednání (v angličině)
hlavně botanických a zoologických, které uloženy jsou v universitě. Jest členem iowské
akademie věd. Vykonal větší počet výzkumných vědeckých cest do všech států na vý
chod od Skalného pohoří, do Kanady a do Střední Ameriky. Ve veřejném životě zasedal
4 roky v městské radě (poprvé v 22 r. věku), 4 roky byl okresním měřičem, jest šestý
rok v školní radě Iowa City, a tělesa toho už j2 předsedou podruhé. Vyučoval též po
4 leta, posledně roku 1895 (v prázdninách) v české škole svobodomyslné, jelikož jest
náhledu rozhodně a nepokrytě svobodomyslných. V r. 1886 oženil se slečnou Annou
Konvalinkovou a manželství toto požehnáno je 4 dítkami. K Jednotě přistoupil koncem
r. 1883 a sice k řádu P. J. Šafařík č. 75. a byl zástupcem už na sjezdu cedar-rapidském.
Ačkoliv českou školu nikdy co žák nenavštěvoval, přece správně i se zálibou řečí mateř
skou mluví a píše a k národu svému .lne s nevšední upřímností.

Jan Tlustý ze Cedar Rapids, Iowa, člen řádu Karel IVf č. 77 narodil se před 35 lety
ve Vojtěchově v Hlinsku v Čechách. V staré vlasti navštěvoval školu a jako 181etý hoch
přijel do Ameriky. Před devíti lety přistoupil ku Jednotě Č. S. P. S. a zajímal se hned
od počátku o zdar a rozkvět její tak. že byl letos zvolen co zástupce do 11. sjezdu
v St. Paul, Minn. Tlustý zaměstnán jest v jatkách a požívá mezi všemi, kdož ho znají,
chvalné pověsti.
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Jaroslav Vostrovský zastupoval rád Zlatá Brána č. 93 po dvakráte, v sjezdu v Cedar
Rapids, Iowa roku 1891 a v St. Paul, Minn. r. 1896. Dne 19. srpna 1865 byl přijmut
za úda řádu Missouri, čís. 2. v St. Louis, Missouri. Avšak již v říjnu toho samého roku
odcestoval do Cedar Rapids, Iowa, maje cestující listinu na 6 měsíců, kterou dodnes i se
stanovami z téže doby (Konstituce a mimozákony Missouri řádu, čís. 2. Česko-slovanského podporujícího spolku v St. Louisu, státu Missouri) co milou upomínku chová.
Jelikož snaha jeho založiti odvětví v Cedar Rapidsích, setkala se s nezdarem, a mimo to
nastaly starosti jiné, zanedbal svých povinností spolkových a přestal býti údem. Po 15
letech, když přistěhovalstva přibývalo a řády Č. S. P. S. počaly, se množiti, utvořil klub
ve West Point, Nebraska, kde tenkráte bydlel a tím stal se zakladatelem řádu Jaroslav,
Čís. 38.— Narozen byl dne 5. března 1836 v Semilech u Kladrub, (kraj chrudimský,
později snad pardubický), záhy však přišel do Prahy, kde se mu dostalo vychování.
Do Ameriky přijel v roku 1863 do Champagne, 111., kde byla jen jediná rodina česká,
později přesídlil se do St. Louis, Mo., v krátce na to do Cedar Rapids, Iowa, potom do
West Point, Nebraska a Livermore, Kalifornie. Po celý ten čas, a již od roku 1867 ve
třech posledně jmenovaných místech co samostatný kupec v obchodu ve zboží střížním
dobrých úspěchů se dodělal. Nyní usazen je v San Jose, Santa Clara okresu, 50 mil
jižně od San Francisco. Jest členem po mnoho roků řádu Zlatá Brána, čís. 93 v San
Francisco, jediného to řádu ve státě.
Veikořád státu Kansas, k němuž náleží čís. 89, 100, 109, 115 a 168 zastupoval:

Jos. J. Houdek z Cuba, Kan., člen řádu Nový Tábor, č. 89. Týž narodil se v Doubravičce, okres Český Brod v Čechách. Otec jeho rolník posílal jej do obecné školy, ale
již rok 1864, kdy Josefovi bylo teprve 15 let, viděl jej v zemi svobody, kdež našel nový
■domov. Zabývá se farmařením, ale pro vzrůst Jednoty, k níž patří teď už 13 let, měl
vždy mysl nadšenou a ochotně ze svých sil přispíval. Byl zástupcem sjezdovým už po
druhé. Houdkovi bude pomalu 50 let, ale do minulosti patřiti může s úplným uspo
kojením.
Veikořád státu Massachusetts, zahrnující v sobě řády č. 57 a 85, zastupoval:

Josef Blecha zNewBedford, Mass., člen řádu Bratří ku Předu, č. 83. Narodil se před
43 lety v Popelinu, okres Dačice na Moravě. Do Ameriky přibyl r. 1881 a zabývá se
zde jako ve staré vlasti řemeslem tkalcovským. Poznav výhody, jaké Jednota Č. S. P. S.
skýtá, přistoupil hned druhý rok po svém příjezdu do řad tohoto svobodomyslného tělesa
a byl tak pro zdar Jednoty činným, že už byl dvakráte zvolen vyslancem do sjezdu.
Veikořád státu Maryland, zahrnující v sobě čís. 26 a 136 zastupoval v 11< sjezdu:

Emil Šíma z Baltimore, Md., člen řádu Blaník. Týž narodil se v obci Skřivan,
okres Křivoklát v Čechách a vyučil se v staré vlasti řemeslu krejčovskému, kterému
zůstal věren i zde, když r. 1874 sem se odstěhoval. Věřil, že řemeslo má zlaté dno a
pravdu toho osvědčil úspěch, jehož se dodělal. K Jednotě přistoupil hned po pětiletém
pobytu v Americe a náleží k ní teď už přes 17 let. Byl tři lhůty tajemníkem Blaníku,
dvě lhůty předsedou Velkořádu a při 11. sjezdu zvolen za zástupce.
Čítá 36 let věku
svého a zdar Jednoty jest cílem jeho veškeré spolkové práce.
Veikořád státu Michigan, který se skládá ze 6 řádů, zastupoval:

TomáŠ Škoda z Detroit, Mich., člen řádu Havlíček, č. 6. narozený dne 22. listopadu
1857 v Stožicích na Vodnansku. V 6. roce svého věku začal navštěvovat farní školu
ve Vodnanech, ve 12. roce poslán do Vídně, aby se přiučil řemeslu krejčovskému a v 20.
roce odveden byl k vojsku a přidělen ku 11. pěšímu pluku. Tam setrval 2$ roku, ale
nedlouho po vystoupení od vojska, syt jsa podanství, odhodil od sebe pouta ta a odjel do
Spojených Států. Usadil se v Detroit a brzy rozmnožil řady svobodomyslných, připojiv
se ku Jednotě Č. S. P. S. Náleží k ní teď už 15 let, byl třikráte sjezdovým zástupcem
a působí zdárně nejen v životě spolkovém, ale i národním vůbec. Zaměstnáním jest
Škoda zakázkový krejčí.
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již rok 1864, kdy Josefovi bylo teprve 15 let, viděl jej v zemi svobody, kdež našel nový
■domov. Zabývá se farmařením, ale pro vzrůst Jednoty, k níž patří teď už 13 let, měl
vždy mysl nadšenou a ochotně ze svých sil přispíval. Byl zástupcem sjezdovým už po
druhé. Houdkovi bude pomalu 50 let, ale do minulosti patřiti může s úplným uspo
kojením.
Veikořád státu Massachusetts, zahrnující v sobě řády č. 57 a 85, zastupoval:

Josef Blecha zNewBedford, Mass., člen řádu Bratří ku Předu, č. 83. Narodil se před
43 lety v Popelinu, okres Dačice na Moravě. Do Ameriky přibyl r. 1881 a zabývá se
zde jako ve staré vlasti řemeslem tkalcovským. Poznav výhody, jaké Jednota Č. S. P. S.
skýtá, přistoupil hned druhý rok po svém příjezdu do řad tohoto svobodomyslného tělesa
a byl tak pro zdar Jednoty činným, že už byl dvakráte zvolen vyslancem do sjezdu.
Veikořád státu Maryland, zahrnující v sobě čís. 26 a 136 zastupoval v 11< sjezdu:

Emil Šíma z Baltimore, Md., člen řádu Blaník. Týž narodil se v obci Skřivan,
okres Křivoklát v Čechách a vyučil se v staré vlasti řemeslu krejčovskému, kterému
zůstal věren i zde, když r. 1874 sem se odstěhoval. Věřil, že řemeslo má zlaté dno a
pravdu toho osvědčil úspěch, jehož se dodělal. K Jednotě přistoupil hned po pětiletém
pobytu v Americe a náleží k ní teď už přes 17 let. Byl tři lhůty tajemníkem Blaníku,
dvě lhůty předsedou Velkořádu a při 11. sjezdu zvolen za zástupce.
Čítá 36 let věku
svého a zdar Jednoty jest cílem jeho veškeré spolkové práce.
Veikořád státu Michigan, který se skládá ze 6 řádů, zastupoval:

TomáŠ Škoda z Detroit, Mich., člen řádu Havlíček, č. 6. narozený dne 22. listopadu
1857 v Stožicích na Vodnansku. V 6. roce svého věku začal navštěvovat farní školu
ve Vodnanech, ve 12. roce poslán do Vídně, aby se přiučil řemeslu krejčovskému a v 20.
roce odveden byl k vojsku a přidělen ku 11. pěšímu pluku. Tam setrval 2$ roku, ale
nedlouho po vystoupení od vojska, syt jsa podanství, odhodil od sebe pouta ta a odjel do
Spojených Států. Usadil se v Detroit a brzy rozmnožil řady svobodomyslných, připojiv
se ku Jednotě Č. S. P. S. Náleží k ní teď už 15 let, byl třikráte sjezdovým zástupcem
a působí zdárně nejen v životě spolkovém, ale i národním vůbec. Zaměstnáním jest
Škoda zakázkový krejčí.
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Velkořád státu Minnesota, který se skládá z 11 řádů, zastupoval:
Týž narodil se před
42 lety v obci Radonicích v Třeboňsku. Prvního vzdělání dostalo se mu na farních
školách a když si je odbyl, poslán byl do Vídně na učení. Bylo mu 15 let a při řemesle
tom, zámeČnictví. vytrval až do odvodu r. 1874. Sloužil tři leta, přidělen jsa k 75.
pěšímu pluku a když vyšel jako desátník, odebral se zase do Vídně. R. 1880 odstěhoval
se do Ameriky. Prodlel krátký čas v Minneapolis, rok v St. Paul a pak opět se vrátil
do Minneapolis.
Z počátku zabýval se různými pracemi, ale již v 1881 obdržel zaměst
nání v dílně na železné římsy a obrazy a to zalíbilo se mu tak, že v něm vytrval.
R. 1887 založil si v oboru tom obchod samostatný a dodělal se takového úspěchu, že
Tyrova dílna v č. 1113 již. 5. ulice v Minneapolis platí za jednu z nejlepších dílen svého
druhu. Po založení řádu Český Lev, k němuž došlo v r. 1881, přidal se Týra 5. března
1882 do řad nových bojovníků za svobodu a osvojení a zároveň pojal za manželku dceru
váženého krajana Matěje Jelínka z Nové Prahy, Minn.
Manželství požehnáno četnou
rodinou, ale práce a přičinlivost jeho nesla hojné ovoce a přímá povaha získala mu na
všech stranách upřímné přátely.

Jos. Týra z Minneapolis, Minn., člen řádu Český Lev, č. 68.

Velkořád státu Missouri. skládající se z 9 řádu zastupovali:

Jos. Stankovský ze St. Louis, Mo., člen řádu Missouri č. 2. narodil se před 64 lety
v Dolanech, okres Klatovy v Čechách.
Do Ameriky přibyl v r. 1849, usadil se v St.
Louis, Mo. a ve spolku s malým hloučkem 29 českých občanů založil dne 4. března 1854
Česko Slovanskou Podporující společnost, z níž Jednota Č. S. P. S. povstala. Všichni
ze zakladatelů původních odešli tam, odkud není více návratu, jediný Stankovský žije
dosud, aby viděl ovoce své práce, aby viděl že čas uskutečnil naděje do budoucnosti kla
dené lépe, nežli si zakladatelé kdy ve snu představili.
Biografií Stankovského jest
historie Č. S. P. S. a proto byl on při litém sjezdu posazen na čestné místo vedle předsednické stolice. Když Čes. Slov. Podp. Společnost č. 1. v září 1862 prohlášena za roz
puštěnou, nastoupil úkol její řád Missouri’č. 2. a toho byl Stankovský také zakladatelem.
On byl zástupcem při prvním sjezdu dne 15. května 1871 v St. Louisu, zvolen jsa řá
dem Svornosť, on byl zástupcem při třetím sjezdu dne 17. a 18. května 1873 v Alleg-hany
City, kdež zařízeny ‘ tři stupně” a po třetí byl zástupcem letošního litého zasedání
v St. Paul, Minn. kdy zasedal v důležitém výboru stížním.
Stankovský byl též předse
dou Velkořádu státu Missouri a jakkoliv čítá už 64 roky věku svého, chová pro Jednotu
dosud mladické nadšení. Remesla jest stavebním truhlářem.

Á. J. Čejka ze St. Louis, člen řádu Slovan č. i. narodil se v Dětenici v Jičínsku.
Vyučil se ve staré vlasti řemeslu krejčovskému a jemu věnoval se i v Americe, kamž od
stěhoval se v březnu 1888. Hned druhý rok svého pobytu na svobodné této půdě roz
množil řady svobodomyslných vlastenců přistoupiv k Jednotě Č. S. P. S. a působení
• jeho všeobecně jest uznáváno. Přes to bylo jak Čejka říkává ‘‘kopanců” dost. Ale ty
jsou nevyhnutelné. Co konal, konal vždycky ochotně, s nadšením a nezištně. Zastával
tři roky nepřetržitě úřad předsedy ve sboru řiditelů národní síně Č. S. P. S., totéž u své
ho řádu a nejdůležitější úřady u Velkořádu· Než i mimo Jednotu činným byl ku povzne
sení národnosti. Byl předsedou, řiditelem zpěvu a řiditelem divadla v Lumíru, k němuž
teď už 7 let náleží, řiditelem zpěvu v Slov. Lípě a předsedou a cvičitelem pěv. odbor
tělocv. sboru ‘ Tyrše,” několik roků vyučoval zpěvu v Čes. Svob. Škole a r. 1894 zalo
žil dívčí sbor “Libuše,” kdež až dosud bezplatně cvičí. Pořádal stromečkové slavnosti
s koledou a úspěšné výlety školní a v letech minulých dal podnět k několika slavnostem
národním jako ku oslavení 400 leté památky Komenského. Byl vždy horlivým podpo
rovatelem Ústřední Matice Školské a jednalo-li se o skutky dobročinnosti byl vždy první
na místě. Tak dal podnět ku sbírkám svobodomyslných na krajany cyklonem ze dne 27.
května v St. Louis stižené a zastával ve výboru ustaveném obtížný úřad tajemnický.
Velkořád státu Nebraska, který zahrnuje v sobě 26 řádů, zastupovali následující:

Václav Malý ze Schuyler Neb., člen řádu Západní Jednota č. 42., narodil se v Netlách
ua Mělnícku.

Do Ameriky přibyl r. 1854 co osmiletý hoch.

Když povyrostl, zabýval
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se z počátku farmařením, pak zařídil si obchod, který dosud má a upřímná jeho povaha
získala mu mnoho přízně a přátel. K Jednotě Č. S. P. S. náleží už 17 let a snaha jeho
totožná byla vždy se zájmy její.
Jan Rosický z Omahy, Neb., člen řádu Palacký č. 19. narodil se dne 17. prosince
1855 v Humpolci, kraj čáslavský v Čechách, jsa jediným hochem ze tří dítek. Otec jeho
měl samostatný obchod pekařský, však v době té žil v poměrech velice nuzných. Později
se poměry zlepšily a obchod zkvétal, čímž umožněno otci dáti hochu aspoň částečně vzdě
lání školního. S dobrým prospěchem odbyl i druhou třídu reální v Praze, ale pak po
měry přinucen musil studií zanechat. Vstoupil co praktikant do úřadu městského
důchodního. Vytrval tam dva roky, načež zjara 1861 vypravil se se strýcem svým do
do Ameriky. Nebylo mu ještě zcela 16 let. Usadil se mezi krajany blíže Muscoda, Wis.
a když pak po čase rodiče jeho přijeli a za zbytek majetku si zakoupili farmu, Jan po
máhal jim po 3 roky ji vzdělávat. Pak ale vznikla v něm neukrotitelná touha podívati
se do světa i odebral se do Milwaukee. Byl hned uprostřed národního ruchu. Stal se
členem Slovanské Lípy a učitelem české nedělní školy, ale malý plat jaký co příručí grocerního velkoobchodu dostával přiměl ho, že se začal ohlížeti po jiném. V květnu ode
bral se do Chicaga.
Nejprvé. tu pracoval v moučném obchodu a uspořiv si něco peněz
vstoupil po 2 letech do spolku s dosavád^iím zaměstnavatelem J. Brausem.
Však ne na
dlouho. Již po 3 měsících vystoupil a zařídil si jednatelství pojišťovací a přeplavu, pro
vozuje při tom se švagrem svým grocerii. Po celou dobu svého pobytu v Chicagu, kdež
strávil 7 let, všímal si ruchu národního jsa členem Sokola Hlaholu, Slovanské Lípy a
ochotníků. Příležitostně byl dopisovatelem Slavie, pak pravidelným dopisovatelem Ná
rodních Novin v St. Louis a když noviny přeloženy za redakce J. V. Sládka do Chicaga
i spolupracovníkem. Velký požár chicagský r. 1871 zachvátil též obchod jeho zničiv
jej úplně. Rozmrzen nad úplným zmarem své mnoholeté práce odebral se na západ.
Marně hledal v San Francisco zaměstnání, strávil 14 měsíců v Oregon, ale touhá po če
ské společnosti hnala jej zpátky. Na cestě zalíbily se mu luhy Nebrasky a usadil se
v Crete, kdež na podzim 1873 stal se společníkem v obchodu se zbožím smíšeným. Na
podzim roku 1874 oženil se pojav za manželku Marii Bayerovu z Chicaga.
Koncem
r. 1875 vystoupiv z obchodu stal se cestujícím jednatelem “Pokroku Západu,” když pak
redaktor dřívější p. Jos. Novinský vzdal se redigování listu, ujmul postavení to, v němž
doposud se nalézá. V červnu roku 1877 ujal se i vydavatelství listu toho. Rosický ná
leží k Jednotě od roku 1877 byl od chicagského sjezdu zástupcem pětkráte a druhým
předsedou zaniklého Národního výboru.
Čeněk Duras pochází z rodiny, kteráž vlastenectvím svým v Čechách jest proslulá.
Nejlepším toho důkazem jest zpráva, již “Národní Listy” přinesly při úmrtí jeho otce
dne 8. května 1892 a již tuto podáváme:
“Minulý pátek skonal v Zelenících, okresu slánského, stařičký zasloužilý vlastenec,
horlivý účastník událostí bouřlivého roku 1848, pan František Duras, dlouholetý člen
zastupitelstva okresu slánského v 81 roce svého neúnavně činného života. Zvěčnělý
náležel k mužům, kteří za své přesvědčení mnoho vytrpěli. Po březnových událostech
r. 1848 byl s mnohými soudruhy—mezi nimiž i dr. K. Sladkovský — na Hradčanech od
souzen a vytrpěl plných 6 let těžkého žaláře v kasamatech olomouckých. Vlasť a národ
ztrácí v něm statečného, upřímného bojovníka, obec svého poctivého, váženého a milého
souseda, rodina starostlivého otce. Čestná budiž mu památka!”
Jeho syn Čeněk narodil se 21. ledna r. 1846 v Zelenících u Slaného, severo-západně
od Prahy. Již za útlého mládí bylo mu souzeno vésti život pohyblivý, neboť než minul
čtvrtý rok jeho stáří, přesídlili se rodiče do Prahy, kdež v roce 1850 otec pro účastenství
v politických nepokojích r. 1848 zatčen a uvržen bez soudního přelíčení do vězení na hradě
pražském, odkudž později převežen do proslulých kasamat olomúckých. Po této tak těžké
nehodě, kteráž stihla rodinu, odebrala se matka s nedospělými dítkami opět do venkov
ského zátiší na statek Želenský.
Odtud posýlán byl mladý Čeněk do školy Knovizké, ale tam bylo učení copařské a
nebylo rychlého pokroku a vzdělání k očekávání. Proto již v osmém roce svého stáří
byl poslán Čeněk na vychování do Terezína. Terezín byl toho času jednou z nejdůleži
tějších pevností v Rakousku a ta četná, ze všech stran čouhající děla, celé kupy kulí a
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granátů, ty pravidelné každodenní pohyby vojska, hlavně ale pak celé tlupy řetězy uko
vaných a po ulicích přecházejících vězňů, jakož i ta okolnost, že neznámá mu němčina
byla jak ve škole,, tak mimo ni skoro výhradní řečí, činilo na chlapce v tak útlém mládí,,
zcela o domov oloupeného, velmi tesklivý dojem. Jaký div, že s toužebností očekávat
dne osvobození z tohoto velikého vězení.
Konečně jednoho dne představen mu byl zcela neznámý muž co—otec. Narodili’ se
totiž roku 1856 císařské rodině první potomek, princezna Gizella, a tu na oslavu této,
pro Rakousko tak důležité události byli všickni političtí vězňové omilostněni. Upomínka
na otce již z mysle jeho takřka na dobro vymizela a proto poznenáhlu jen mohl se spřá
telit! s tou myšlénkou, že to jeho otec a hlavně vyhlídka, že nyní na vždy rozloučí se
s Terezínem, byla příčinou rychlejšího sblížení se syna s otcem.
Za několik dní také
již uháněl povoz s Čeňkem k Zelenicům, zanechaje za sebou ty šedé, nevlídné bašty
Terezínské.
Veseliti se s bývalými spolužáky po nivách Želenských nebylo však Čeňkovi dlouho
popřáno, neboť již v několika dnech musel se opět odebrati na studie do Prahy.
Zde
vstoupil na českou hlavní školu, odkud o 2 leta později na první českou reálku v Praze.
Úmysl rodičů nechati jej vyštudovati techniku, byl však změněn, když seznali, že násled
kem přibývajícího učení, častými nemocemi stíhán byl. Proto když odbyl 5 reálních
škol, zanechal štúdií na dobro a vstoupil do obchodu knihkupeckého. V tom Čase as
vzbudila se v něm touha seznati jiných krajů a liboval si ve čtení popisů cizých krajů
světa. Když byl strávil as 2 leta v obchodu kněhkupeckém, vydobyl si povolení odebrati
se do Saska, kdež vstoupil do podobného obchodu co dopisovatel.
Zde konečně pojala
ho myšlénka, odebrati se do Ameriky a skutečně také myšlénku onu uvedl v život.
Na velký' pátek r. 1866 vyjel ze Saska do Brém, aby po některé lodi do Novéh«·
světa se doplavil. Věděl určitě, že od rodičů povolení k takovému kroku dostati nemůže a
proto nechal jim vědět až pak, když již na loď vstupoval.
Po devítinedělní útrapyplné
plavbě na plachetníku konečně přistál v přístavu baltimorském a maje úmysl rychle se
vpraviti jak v zvyky a spůsoby americké, tak i seznati co nejdříve anglickou řeč, odebral
se do jižního Illinoisu. Zde zakusil v plné míře nesnáze a útrapy ’zeleného” přistěho
valce. Po dvakráte marně pokusil se o to, pracovati na farmě co vazač, však nezvyklost
na podobnou práci a palčivé paprsky jižního slunce mu naprosto zabránily tímto spůsobem
•bživu hledati, ano při druhém pokusu dokonce stihnut byl úžehem slunce a bez sebe na
poli ležet zůstal, až spoludělníkům po dlouhém namáhání se podařilo opět k vědomí jej
přivésti. Když tak dalece se posilnil, že mohl opět na nohy se postaviti, ploužil se dál
a dále těmi rozkošnými krajinami jižního Illinois. Překrásné planiny střídaly se s chla
dícími lesy, však všechny tyto oku tak lahodící přírodní zjevy musely v srdci jeho vzbuzovati jen trpký bol.
Co platný jemu všechny ty přírodou tak štědře obdařené nivy,
když žaludek i kapsa prázdny? Když ráno povstal ze svého drnového lůžka, jehož jedi
nou přikrývkou byl celý ten obsáhlý blankyt nebeský, tu ze všech stran zaznívala pří
jemná hudba pestrobarevného ptactva a celá příroda kol něho se jen usmívala, jemu
však tlačily se slzy v oči při vzpomínce, že v celé této šíré zemi nemá ni jednoho přítele
neb známého, při vzpomínce, že v celém tom kraji ani s nikým domluviti se nemůže, že
práce, jež jedině mu může poskytnout! výživy, jest úplně neschopným. Vyhlídku, že by
svých vědomostí mohl použiti k získání obživy, nemohl iníti pražádnou, ano scházelo mu
to nejpotřebnější—anglická řeč. Po několik dní bylo mu jedinou výživou melouny a ne
zralá jablka. A tak ploužil se stále dál a dále bez cíle. Jednu tmavou příšernou noc
probuzen byl táhlým, se všech stran se ozývajícím vytím. Povstal, aby přesvědčil se,
co to znamená a k svému ustrnutí seznal, že to tlupa vlků a domnívaje se, že jeho si
zvolili za oběť, dal se na útěk, aniž by věděl kam. A tak opět putoval zbývající část
noci a cel}' následující den až seznal, že takto déle žiti nemůže.
Když konečně opět noc se rozprostřela po krajině, viděl ve vzdálí světélko i zamířil
k němu. Tak jak uměl požádal o práci a byl ihned dále pozván. Chutná večeře připra
vena a dobré lůžko mu vykázáno. Druhý den s napnutím všech sil konečně se mu poště
stilo, že mohl práci mu vykázanou zastati a tak v několika dnech vydělati si tolik, aby
si zapravil jízdu do města Cairo, na nejjižnějším to cípu státu Illinois.
I zde se mu nedařilo lépe. Pokoušeje se konati rozličnou těžkou práci, uznal, že
hnedle by musel takovému spůsobu života podlehnouti. Jedné krásné noci, když seděl
na nábřeží a rozhlížel se po hladině vodní, kde dva ty mocné proudy Mississippi a Ohio·
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se pojí, spatřil při svitu měsíce blížiti se jako labuť bílý předmět; byl to jeden z těch
četných plovoucích paláců pomississipských. Za nedlouho při vzmáhajícím se hukotu a
šumotu přistál parník a oznámeno, že as za hodinu popluje dále k St. Louisu. Maje
právě as dosti na zaplacení cesty, vstoupil Duras na parník a po utěšené plavbě na
bedrách “otce řek,” přistál ve dvou dnech u metropole západu, města St. Louis. Toho
času byla v městě tom největší osada česká v Americe a vydáván zde český list “Pozor
Americký.” U tohoto časopisu dostalo se Durasovi částečného zaměstnání. Též vysílán
co obchodní jednatel do rozličných Čechy více osazených měst amerických.
Na těchto
cestách seznámil se s čelnějšími americkými Čech}’ v Clevelandu, Cincinnati, Chicagu
atd. Konečně as po rok trvajícím živoření časopis Pozor” zanikl úplně. Odebral se
tudiŽ D. do Chicaga. Toho času soustředil se český život národní v Chicagu v “Slovan
ské Lípě” a “Sokolu.” D. ovšem stal se členem spolků těch, jakož i horlivým ochotní
kem divadelním.
R. 1871 vstoupil v společnictví s p Geringerem za účelem založení
závodu knihkupeckého a knihtiskařského, kterýž později v ruce pana Geringera přešel a
jejž týž s úspěchem výborným až posud řídí.
Při velkém paměti hodném požáru chicagském utrpěl D. též citelných ztrát na jmě
ní soukromém. Brzy po požáru vystoupil ze společnosti pana Geringera a založil vlastní
tiskárnu, počna vydávati časopis “Prapor Svobody” a zábavné spisy v sešitách pod ná
zvem “Knihovna Americká”. V jeho tiskárně tiskl se též Klácelův časopis “Svojan.”
Krise peněžní, která roku 1873 v této zemi nastala, stihla nejprvé velká města a zejmé
na Chicago, které ovšem tehdy ještě zotaveno nebylo z ran požárem utrpených. Jaký
div, že dolehla též krise plnou měrou i na obchod Durasův a on uznal za dobré hledati
štěstí na západě. Vyprodal tudíž svůj závod a přesídlil se zprvu prozatím do Omahv.
později pak usadil se trvale v Crete, Salině Co., kdež dohodnul se s vydavatelem angl.
týdenníku “Post” o vydávání téhož v řeči české. Však na celý kraj dolehla krůtě
ztráta, kterou tehdy (r. 1874) nezvaní hosté, kobylky, způsobily. Co z úrody nebylo
zničeno suchem roku toho panujícím, sklidily kobylky a nastala bída. Osadníci, větši
nou noví, neměli co prodati, ba někteří co jisti a mnozí stěhovali se na východ, vzdor
trvající tam krisi obchodní. Proto také D. věda, že nesplnily by se naděje jeho kladené
v podnik novinářský, zanechal dálšího působení při listu. Jelikož kongres povolil tehdy
nějakou částku na výživu těch, jenž kobylkami o celou úrodu připraveni byli, ustanoven
byl Duras za komisaře pro okres Salině k rozdělování podpory té. Později pak zařídil si
živnost hostinskou.
Hned od jeho přesídlení do Salině Co. byly ovšem uznávány jeho schopnosti a dů"
kladné vzdělání, i těšil se všeobecné vážnosti a přízni pro svou přímost a poctivost. Pro
tyto vlastnosti své byl r. 1877 postaven konvencí republikánskou na volební lístek pro
úřad okresního pokladníka.
Byl to tehdy zápas náramně tuhý, an mimo boje o úřady
jednalo se též o přeložení okresního sídla z Pleasant Hill a zápasily o ně Crete a Wilber.
Duras byl kandidátem Creteským a ač Crete podlehlo, Duras přece zvítězil. Dva roky
později byl Duras zvolen znovu a po ukončení lhůty druhé vystoupil z úřadu. Než by
uvázal se v nějaké jiné zaměstnání, pojal myšlénku navštíviti vlast českou. Toužilť,
tak jako každý v němž nevyhasl cit lásky k vlastí rodné a k národu svému, spatřiti ještě
jednou ty luhy české, pokochati se pohledem na matičku Prahu, přivinouti k srdci svému
ještě jednou milé rodiče, sestry a bratra, kteréž po 17 roků nebyl viděl. Použil zároveň
této příležitosti k prohlédnutí si hlavnějších měst amerického východu jakož i památ
nější místa v Lvropě. Po návratu svém stal se řiditelem a spolumajetníkem státního
banku v Crete a za rok později zařídil si vlastní notářskou kancelář v témže místě. Roku
1886 byl Duras zvolen senátorem státu Nebraska a roku 1892 pak presidenrským elektorem. Toho samého roku přesídlil se do Wilber, kdež uvázal se v řízení tamnějšího stát
ního banku. Roku 1879 byl založen ve Wilber řád Svojan Č. S. P. S. a Duras stal se
prvním předsedou o rok později pak utvořen v Nebrasce i velkořád, jehož prvním předse
dou se též stal. Letošní 11. sjezd vyslancůSt. Paul odbývaný celé té mohutné Jednoty
Č. S. P. S. v Americe zvolil si jej pak za předsedu svého.
Velkořád státu New Jersey skládající se z Čísel 112 a 140 zastupoval:

Bedřich Pittennan z Newark, N. J. člen řádu Bratří
su Nová Kdýně v Čechách a přibyl do Ameriky r. 1884.

Vzhůru. Týž narodil se v okre
Hned třetí rok svého pobytu
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přistoupil ku Jednotě Č. S. P. S., byl jedním z výboru při zakládání Velkořádu státu
New Jersey, jehož jest předsedou a vůbec rozvinul v zájmu vznešeného cíle Jednoty
úspěšnou činnost. Pitterman čítá 53 let věku a zabývá se koželušstvím.

Velkořád státu New York, který vykazuje 12 čísel měl na sjezdu 7 zástupců:
A. R. Hála z New York City, člen řádu Jan A. Komenský. Týž narodil se před 42
roky v Cukvicích, okres Hora Kutná v Čechách a vyučil se ve staré vlasti zámečnictví. R. 1831 vystěhoval se do Ameriky a hned druhý rok přidal se k mohutné Jed
notě Č. S. P. S. Jakou činnost rozvinul patrno je z toho, že byl v letech 1884, 89, 91,
93 a 94 tajemníkem, v letech 85, 88, 90 a 92 účetníkem a roku 1886 předsedou svého·
řádu. Roku 1894 zvolen byl zástupcem do Velkořádu, jehož byl tajemníkem a letos
zvolen delegátem do sjezdu národního. Hála sepsal do dějin řádů Č. S. P. S. v New
Yorku pro národopisnou výstavu dějiny svého řádu.
V. W. Wojtíšek z New Yorku, dříve člen řádu J. A. Komenský, teď J. E. Purkyně
č. 39. narodil se v Bahnu, kraj Kutná Hora v Čechách. Do Ameriky přibyl roku 1866
a záhy věnoval se životu spolkovému. Seznav v Detroit, Mich. zásady Jednoty Č.S P.S.
jal se po svém návratu do New Yorku r. 1875 s neúnavnou pílí a horlivostí pracovati na
Založení klubu, pozdějšího řádu Jan Amos Komenský Č. 10. jehož prvním předsedou se
také stal. Chtěje Jednotu rozšířiti založil r. 1879 řád Jan E. Purkyně č. 39. přestoupil
k němu a také tam stal prvním předsedou. ^Zastával pak v řádu svém'ještě jiné úřady a
důležité výbory a jako měl hlavní zásluhu o založení obou čísel, tak nadšeně pracoval
ve Velkořádu, kdež byl několikráte předsedou a v národních sjezdech, kdež byl pětkráte
delegátem. Vil. sjezdu odbývaném v St. Paul Minn. zvolen byl za prvního tajemníka.
Wojtíšek jest 4 1 roků stár, zabývá se právnictvím a jest všeobecně vážen.
J. F. Vosátka z New Yorku, člen řádu Karel st. ze Žerotína narodil se před 50 lety
v Jndicích, okres Kutná Hora v Čechách. Rodiče postarali se o to, aby se mu dostalo
řádného vychování. Navštěvoval hlavní reální školy v Hoře Kutné, načež vstoupil nejsa
ještě 18 let stár k finanční stráži. Dne 6. srpna 1868 přibyl do Ameriky, usadil se
v New Yorku a přistoupil záhy k Jednotě. Byl prvním předsedou svého řádu a od té do
by bral živého podílu na spolkovém životě českém. Vosátka byl letos zástupcem sjezdo
vým už podruhé a jest úředníkem u Hamburské paroplavební společnosti.
Bohumil Kučera z New Yorku, člen řádu Karel Marx č. 129. narodil se v Hoře Kut
né v Čechách. Vyučil se v rodišti dřevorytectví a byl u svých zaměstnavatelů tak oblí
ben, že mu nabídli místo praktikanta. Ale po dvou letech odebral se s rodiči do Ameriky
a uchopil se zde výnosné tehdy výroby doutníků, níž zabývá se dosud. K Jednotě při
stoupil roku 1889 a byl pro rozkvět její vždy velice Činným. Roku 1894 zvolen byl řádu
svého účetníkem, zasedal šest let co zástupce ve Velkořádu a byl zástupcem i v 11. sjez
du.
Čítá 38^· roku věku, jest v Americe na 23 rok a chvalně znám.

Josef Wollman z New Yorku, člen řádu New Yorku č. 64. narodil se v Malině, okres
Hora Kutná před 31 roky. Když vyšel pětitřídní Školu dán byl do reálního gymnasia
v Kutné Hoře a r. 1882 přibyl do Ameriky, kdež zabývá se doutníkářstvím. Před 7 lety
rozmnožil řády mohutné Jednoty Č. S. P. S., r. 1893 zvolen byl v řádu svém předsedou,
byl zástupcem ve Velkořádu a do St. Paul vyslán byl co delegát kil. sjezdu.
J. Krulis kamenický stavitel z New Yorku, narodil se před 46 roky v Hoře Kutné
v Čechách a hned od svého příchodu na svobodnou půdu této země podílel se v národním
životě. K Jednotě Č. S. P. S. náleží už 19 let, zastupoval řády na sjezdu v Milwaukee
a St. Paul, je členem Národní Jednoty, byl dlouholetým ředitelem ochotnického divadla,
je zástupcem v dobročinné a vzdělávací společnosti a předsedou stavebního výboru pro
postavení Národní budovy v Novém Yorku.
Alois Doudéra z New Yorku, člen řádu Peter Cooper Č. 102. narodil se v Koruticích,
okres Kutná Hora v Čechách asi před 49 lety. Rodiče jeho dali jej vyučiti řemeslu obuv
nickému, ale jevil značné nadání hudební, takže i v tom oboru nechali ho cvičit. R. 1880
odstěhoval se do nové vlasti a tady ujal se vyrábění doutníků a šnupavého tabáku.
V životě spolkovém rozvinul záhy utěšenou činnost a byl proto *u svého řádu r. 1894
zvolen za předsedu a teď delegátem do národního sjezdu.
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Velkořád státu Ohio, který vykazuje 19 řádů zastupovali:

Frank Hrubeeký z Clevelandu, O., člen řádu PravcLo mil Č. 131. narodil se v obci
Skal, okres Vodnanský v Čechách před 43 roky. Vyučil se kupectví, co mladík 17 lety
přibyl r. 1870 do Ameriky a usadil se trvale v Clevelandu. Neznaje anglické řeči, byl
nucen po příkladu tisíce jiných uchopit se hrubé práce, což mu však nijak nevadilo. P·
půldruhém roce podařilo se mu dostat se k obchodu, kdež setrval až do roku 1880, v kte
rémžto roce založil si samostatný obchod grocerní, jejž vede až posud s dobrým úspě
chem. R. 1878 přistoupil k řádu Svornost č. 3. Tři roky později přestěhoval se do
Last Clevelandu, přestoupil k řádu Přemysl č. 18. roku 1886 stal se zakladatelem řádu
Pravdomil č. 131. kterýžto řád utěšeně prospívá a značným počtem členstva se honosí.
Jak u řádu svého, tak ve Velkořádu Ohio, kdež asi 12 let zasedá, prodělal všechny čelné
úřady k spokojenosti řádu i Velkořádu a těší se povšechné přízni. Poslední sjezd v St.
Paul, zvolil jej pro příští lhůtu tajemníkem úřadovny N. H. Řádu.

Václav Rychlík z Cleveland. O. člen řádu Svornost č. 3. narodil se před 54 v Kolíně
nad L.
Vyučil se ve staré vlasti strojníkem a v 27 letech přibyl do Ameriky, kdež za
městnán byl v kupectví a živnosti hostinské. K Jednotě Č. S. P. S. náleží už 25 let,
zastával jak u svého řádu též i Velkořádu rozličné úřady, ve sjezdujClevelandském roku
1878 zvolen byl na jednu lhůtu předsedou a letos účetníkem Nár. Hl. Řádu. Během po
bytu svého v Clevelandu vypomáhal činně nejen při zakládání nových řádů Č. S. P. S.
nýbrž působil i co zakládající člen více národních spolků jako Pěv. sboru Lumíru, ochot,
sboru Budivoje, čtenářského sboru, Rytířů a Dám Cti, je členem Sokola “Čech,” Matice
Školské v Čechách a j. v. z čehož patrno, že se oddal cele službě věci národní.
Sjezdo
vým zástupcem byl už po čtvrté.

Václav Vaněk z Clevelandu, O. člen Bratří v Kruhu č. 22. narodil se v r. 1842
v Chelčicích, okres Netolice v Čechách. Jako vyučený truhlář přibyl do Ameriky kon
cem r. 1867 a v oboru svém s dobrým výsledkem i tady pracoval. Nejprvé bydlil s ro
diči v Port Jervis, N. J. Roku 1870 měl společně s bratry truhlářskou dílnu v Cleve
landu zaměstnávaje až 60 lidí ponejvíce Čechů, ale r. 1880 zničen byl ohněm. V politice
hlásí se ku demokratům, byl po dvakráte odhadčím daní, po 2 roky inspektorem v chu
dobinci a teď pracuje zase ve svém oboru. Ve prospěch Jednoty Č. S. P. S., k níž náleží
už 19 let, působil vždy ochotně a nezištně a jest jedním ze zakládajících členů svého řá
du, kdež zastával po všechna leta úřady. Sjezdovým zástupcem byl dvakráte a 11. sjezd
zvolil jej pokladníkem úřadovny N. H. Řádu.
v

Alois Zák z Clevelandu, člen řádu Sión č. //o, narodil se r. 1863 v Dolních
Ostrovcích, okres Mirovice, kraj Písek. Jako osmnáctiletý mladík vyučiv se ve staré
vlasti zámečnictví, odebral se do Ameriky, kdež pracoval co strojník a posledně výpravčí
Orgánu Č. S. P. S. K Jednotě přistoupil před 12 lety, založil řád, k němuž patří,
zasedá 6 roků ve Velkořádu státu Ohio, jehož byl poslední 3 leta tajemníkem, teď
účetním výborem a založil v Clevelandu loži Sión č. 14 J. T. Krajan Žák jest 33 leta
stár a získal si za svého pobytu veliký kruh upřímných přátel.

Václav Huinel, narodil se dne 21. dubna 1846 v městě Berouně.

Tamtéž navštěvo
val s dobrým výsledkem školy obecné a r. 1859 oddal se řemeslu zámečnickému, které
provozoval až do osudného roku 1866.
Při vypuknutí války prusko-rakouské odcestoval
z Prahy do Brérnen, odtud po lodi Reinhard do Ameriky a dne 3. srpna do Baltimore při
stál. Pobyv krátkou dobu v Baltimore odebral se do Clevelandu, O. Záhy se oddal strojnictví a svou pil íobdržel místo dílovedoucího u firmy The Excelsior Iron Works Co.”
kdež pobyl až do listopadu r. 1894. V tom roce se sám poděkoval, an převzal vedení
jiného závodu. Při tom vedl a vede pod dozorem své manželky od r. 1874 obchod ve
střížním zboží.
Roku 1892 byl zvolen ředitelem banky Pearl Street Saving &'Loan Co.
kterou hodnost na dále zastává. Roku 1894, když se organisovala společnost Plzenského
pivovaru, stal se podílníkem, později však zvolen zu správce závodu, kterénísto na dále
zaujímá. V životě národním byl velmi činným a zvláště divadelnímu umění věnoval
svůj čas i- práci. Roku 1874 vstoupil do literárního spolku Žižka a s ním 1. ledna 1876
•do Jednoty Č. S. P. S. uveden. Humlovi svěřen úřad tajemníka a ten jakož i jiné po
zději mu svěřené úřady vždy správně zastával. Byl několikráte předsedou řádu, zástup
cem Velko Řádu státu Ohio a r. 1876 byl zvolen co zástupce do sjezdu v St. Louis, kamž
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nedělní školu českou a na té po mnoha let dítky bezplatně cvičil, aby se vydání co nejví
ce obmezilo.
Nyní však školy ty jsou vydržovány od mnoha spolků společpě a
mají svojí školní radu. Roku 1891 byl opět zástupcem na sjezdu v Cedar Rapids, kdež
zvolen do výboru na hlavní stanovy, posledně co zástupce sjezdu St. Paulského též vý
boru onomu platných služeb prokázal; a v uvážení vzácné jeho povahy i práce povolala
ho důvěra delegátů na dobu tří let v úřad předsedy mohutné Jednoty Č. S. P. S.
Zástupcem území Oklahoma, kdež nalézá se pouze řád Osvícenosf čís. 178 byl ve sjezdu:

Jau Voborník z Bellemont, Okl.. dříve člen řádu Dennice čís. 81 a později člen řádu

Slovanská Osvícenosť č. ry8, narodil se v Opatově okres Humpolec v Čechách dne 13.
dubna 1845. V staré vlasti pracoval jako zedník a rolník a poslednějšímu věnuje se
i zde. Přibyl do Ameriky 18. května 1874 a usadil se v okresu Colfax v Nebrasce.
R. 1878 přestěhoval se do okresu Valley, roku 1890 do Oklahomy City a po 2 letech na
území Sac a Fox.
’ To je má poslední stanice”, praví náš krajan, “a odtud nehodlám
se stěhovati, leda až do té věčné vlasti k věčnému odpočinku.” Voborník dodělal se
v Americe pěkného úspěchu, náleží k Jednotě od 1. ledna 1883, byl zástupcem ve Velkořádu státu Nebraska a letos zvolen byl zástupcem do li. sjezdu.

Velkořád státu Pennsylvania, který zahrnuje v sobě sedm čísel, zastupovali:

Václav Kníže z Allegheny City, člen řádu Čechie č. 5, narodil se před 47 roky
v Dostavicích okres Klatovský v Cechách. Již v staré vlasti byl dovedným stavitelem
a také v Americe, kamž přibyl r. 1868 se co tesařský stavitel nade všechnu cizí soutěž
vyšinul.
K bratrství Č. S. P. S. přistoupil hned r. 1870 a za těch 26 let, co k Jednotě
náleží, prokázal jí už leckterou cennou službu. V Baltimore a Brvin uváděl nová čísla
a byl letos po druhé zástupcem v národním sjezdu. Také byl zakladatelem 1. českého
spolku Slavoj zakladatelem Čechie, náleží ku Sokolům a vůbec je vždy 11a svém místě,
jde-li o věc národní. Jeden čas,asi 5 let měl Kníže též hostinec.

v
Josef Stefl z Mount Pleasant, Pa., člen řádu Dobromil č.108, narodil se před 33 roky

v Oboře u Královic. Již v staré vlasti pracoval co horník a také v Americe, kamž přibyl
roku 1882 se zaměstnání tomu věnoval. Jsa upřímným svobodářem, přistoupil před
dvanácti lety ku rozšířené Jednotě Č. S. P. S. a pro ní vždycky ochotně a s nadšením
pracuje. Proto byl zvolen letos také co zástupce do národního sjezdu v St. Paul.
Velkořád státu Texas, k němuž náleží 26 čísel, zastupovali:

Tomáš Krajčft st., člen řádu Světlo č. 120, narodil se před 48 lety v Zádvěřicích na
Moravě. Do Ameriky odstěhoval se r. 1855 a již v 1870 přibyl do okresu Burleson, jehož
byl prvním českým osadníkem. Počátky jeho jako snad každého pionýra z dob tehdejších
nebyly skvělé, ale teď vede Krajča v Caldwell úspěšně svůj obchod, při čemž hlavně pro
zdar Jednoty pracuje, k níž náleží teď už 11 let. Byl po dvakráte předsedou Velkořádu,
jednou státním důvěrníkem a posledně byl zástupcem řádů státních při 11. sjezdě.

Josef Mikeska z Wesley, Washington Co., Tex., 34 leta starý rolník a obchodník,
člen řádu Bratří Světla č. 157, jest jedním z těch vlastenců, kteří ač zde rozeni, přece
hrdi jsou na původ svých otců. Mikeska narodil se v Industry, Austin Co. a náleží už
9 let k Jednotě Č. S. P. S. Jest upřímný svobodář a pro svou přímou povahu všeobecně
ctěn a vážen. I^etos zvolen byl i zástupcem do sjezdu.
Ŕád Tacoma č. 170, jediný řád ve státu Washington, zastupoval jeho horlivý člen

Vojta Čížek z Tacoma.

Týž narodil se před 36 lety ve Vodííanech.

Ve staré vlasti

vyučil se řemeslu klempířskému a jemu věnoval se s úspěchem i v Americe, kamž se od
stěhoval r. 1880.
Bydlil ponejvíce v St. Paul, Minn..
Náležel 5 let k řádu Čech
ar. 1891 byl jedním ze zakladatelů řádu Tacoma. Na tichomořském pobřeží bydlí od
r. 1887 a pro svoji řádnou povahu získal si všude přátely. Jest upřímným vlastencem
a svobodářem.
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Velkořád státu Wisconsin, ku kterému náleží 13 čísel, zastupovali následující:

Frant. Sinrcina z Prairie du Chien, člen řádu Svatopluk č. jj, narodil se před půl
stoletím v Líšnici okres Milevsko v Čechách. Jsa dělníkem, toužil po zlepšení svého
postavení a odstěhovav se r. 1869 do Ameriky, usadil se v Prairie du Chien, kdež má
zařízený oděvní závod. Netrvalo dlouho a Smrčina vyšinul se ve společnosti tak, že byl
zvolen r. 1876 do městské rady.
V 1885 a 1886 byl městským pokladníkem, 1890 byl
zvolen za pokladníka okresního a úřad ten zastával až do 1892. Roku 1893 zvolen byl
znovu za pokladníka městského a úřad ten zastává dosud. Od r. 1887 do 1890 zasedal
ve skulili radě. K Jednotě Č. S. P. S. náleží sedm let a byl vždy horlivým stoupencem
zásad svobodomyslných a humaních.
y
· z
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Jau Šípek ml. z Green Bav, Wis'... člen řádu Podřipan č.45, narodil se dne 7. května
1857 v Doubravicích, okres Bělá v Čechoch. R. 1865 odstěhovali se^rodiče do Ameriky
a otec usadil se ňejprvé v Centreville, okř&s Manitowoc, pak r. 1873 v Green Bay, Wis.
kdež do-tid bydlí. Šípek ml. sloužil 5 let co pědicista, měl 7 roků živnost hostinskou, 6 let
zasedal v městské radě a teď jest vyběrčím vnítrozemních daní, vedle čehož zastupuje
společnost’ pojišťující proti ohni, je přeplavnímSjWnatelem a obchodníkem pozemkovým.
K Jednotě Č. S. P. S. náleží od 13. července, byl třikráte zástupcem ve Velkořádu
a dvakráte zástupcem ve.sjezdu.
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Obitia. zahrnuje v sobě dlouhou řadu velkých činů, švědčícíc
o nezměrné lásce, s jakou lid americký lne ku své svobodné vlasti.
PazualiNflikfuy. kteří sobč získali nesmrtelných zásluh o svobodu této země, znamenati bude ctění jejich pa
mátky—a ^.ím dobydem si vážnosti a úcty u hrdého národa amerického. Nad tó í čeští vojínové to byli kteří
život?svůj v šlechetném onom boji pro vlast nasadili, někteří i padli na bojišti, takže svobodná nyní půda
Ameriky spečeťěna jest i vřelou krví českou. Dějiny občanské války h připojením zkušeností českých-vojínů
stojí ve skvostné vazbě s barevnou ořízkou a zlacaním $3.00, poštou $3.30.
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207 záp. 12. ulice,

VO PÍČKA.

O TTO KUBÍN.
JAN OERINGER.

J. ŠTORKAN.

^CbícagOj, HIL
/

■v

Peníze půjčujeme na majetek na
nízké úroky. — Peníze ukládáme na
první hypotéky.
Pozemky prodáváme na mírné
splátky vé všech částech města.
Zastupujeme pouze ty nejlepš'
íOJwWHl· společnosti......................................

Přeplavní lístky přes BRÉMY a HAMBURG.
Vymáhání dědictví v Čechách, na Moravě,
Rakousku a Německu.

./. ŠTORKAN, český právník.

