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Co Dra. Petra Hoboko činí pro lid.
dosvědčení.
Nevěřil tomu.
Washington, D. C. 8. července 1898.
Milý Dr. Fahrney,
Chicago, 111.

Ctěný pane! — Rád bych Vás upozornil
na případ, jehož jsem byl sám svědkem, kde
léay vaše obdivuhodných výsledků se dodě
laly. Jistý muž zde. který po léta trápen byl
rheumatismem a zakoušel bolesti veliké, utrativ nadarmo mnoho peněz, jest nyní vylé
čen Poradil jsem mu užívati Dra Petra Ho
boko a léčivý o ej, ale nevěřil tomu, a já po
myslil jsem si, “nechceš li mne poslechnout!,
marně musíš trpěti” a tak jsem jej nechal.
Po dvou měsících přišel ke mně jeho syn
a koupil láhev dra P .Hoboka a láhev léčivé
ho oleje. Za čtrnáct dní přišel zase a totéž
množství léků zakoupil. Předešlý týden pot
kal jsem muže onoho na ulici —tu mi děkoval
a pravil: Kdybych vás jen byl dříve poslech
nul, od té doby, co jsem ony léky užíval,
rheumatism zmizel a já děkuji Pánu a Dru.
Fahrney-ovi, který takové léky pro lidi vy
rábí.
Váš upřímný
JAN ŠELMÍR.

Může opět pracovati.
Dr. Fahrney,
Philadeljihia, Pa. 26. června 1898Chicago, 111.

Ctěný pane!— Vaše Dra. Petia Hoboko
nemůže býti dosti vysoce oceněno Po deset
dlouhých let trpěla jsem bahenní zimnicí.
Lékaři pravili, že mám krev nezdravými vý
pary (malarií) otrávenou. To bylo příčinou
celé řady jiných neduhů. Byla jsem tak
zbídnělá, že jsem nemohla více pracovati.
Též nezáživnost mne trápila. Celou knihu
bych mohla o svých neduzích napsat. Hodně
jsem doktorovala, ale beze všeho prospěchu.
Od té doby, co jsem Dra. Petra Hoboko uži
la, cítím se lépe a mohu opět svoji práci zastávati. Často jsem slýchala lidi chválit! ten
lék, ale nyní znám jej z vlastní zkušenosti.
Vaše oddaná
VILEMÍNA REYTÍŘOVÁ,
4io Poplar Street.

Vyléčilo neduh ledvin.
Dr. Fahrney,
Sprague, Mo. G. dubna 1808.
Chicago, 111.

Ctěný pane! — Poslední jaro využíval
jsem čtyry nebo pět lahví vašeho Dra. Petra
Hoboka pro neduh ledvin, který mne již po
léta trápil. S radostí vám sděluji, že mne
uzdravilo, začež jsem velmi vděčný. Dově
děl jsem se o vašem léku ze článku, jehož
jsem si v listu povšimnul. Poslal jsem si pro
něco léku a využíval ho se shora udaným
výsledkem, načež přijal jsem jednatelství
zde. Váš upřímný
J. D. BABIT.

Na lůžku s rheumatismem.
Dr. Fahrney,
Minneapolis, Minn. 17. ledna 1898.
Chicago, 111.

Ctěný pane!— Osměluji se dopisem vám
oznámiti, že jsem využíval několik lahví va

šeho Dra. Petra Hoboka a shledávám je lé
kem výtečným. Byl jsem rheumatismem
připoután na lůžko a trpěl jsem hrozně, že
jsem byl přinucen zavolati lékaře, nic však
nezdálo se mi prospívat!. Konečně náhodou
četl jsem článek v časopisu, v němž byla o
vašem Dra. Petra Hoboku velmi pochvalná
zmínka. Objednal jsem si hned tucet lahví,
které mne úplně vyléčily. To bylo asi před
8 roky a od té doby měl jsem příležitost váš
lék jednou začas zkusiti stím výsledkem, že
jsem nikdy vážně neonemocněl. Dnes jsem
zdravější a silnější než jsem byl, když mi
bylo 25 let, ač je mi nyní 48 roků. Já i choť
moje děláme vše možné, abychom lid stran
vašich léků poučili, neboť víme, čeho doká
ží. Kde jsou tyto v domě, není zapotřebí
lékaře. V úctě váš
A. .TANSO V, 3021 18th Ave.

Nemůže je dosti vynachváliti.
Dr. P. Fahrney,
Chicago, Til. 28. kvčtna 1898.
v místě.

Ctěný pane!—Po minulých šest let srde
ční neduli mne soužil a zkoušela jsem všech
ny leky, o nichž jsem se dověděla, ale úlevy
jsem nenalezla Právě jsem se vzdala vší
naděje, že se kdy uzdravím, když přítelkyně
jedna pořád na mne naléhala, abych Ďra.
Petra Hoboko zkusila, a díky boliu, již první
láhev zbavila mne bolesti, a po užívání léku
po tři měsíce shledala jsem, že jsem úplně
vyléčena Přeji si. aby každý, kdo podobně
by byl soužen, Dra. Petra Hoboko užíval.
Nemohu je dosti vynachváliti. V úctě
ROZÁLIE IIYNCOVÄ, 37 Cleaver Street.

Vyléčena bez operace.
Dr. P. Fahrney,
Scofield, Utah 23. února 1898.
Chicago, 111.

Ctěný pane! — S radostí sděluji vám, že
vaše Dra. Petra Iloboko vyléčilo můj nemoc
ný žaludek jakož i zlatou žílu, čímž po 12 let
velice jsem trpěla. Lékaři prohlásili, že nic
mi nepomůže, leda operace, ale nyní s rado
stí pravím, že jsem vaším lékem úplně vylé
čena. Nechtěla bych býti bez něho, a jsem
vám za něj velmi povdččna. Vaše upřímná
MARIE ME VR ÝN-0 VA.

Ten nejlepší lék, kterého kdy užíval.
Dr. Fahrney,
Edna, Iowa 18. dubna 1898.
Chicago. 111.

Ctěný pane! — Vaše Dra Petra Hoboko
jest nejlepším lékem, kterého jsem kdy uží
val. Využíval jsem ho dvě velké lahve. Te
klo mi z ucha po dvacet let. Každé jaro se
mi v uchu rozbolavělo. Rovněž na obličeji a
krku měl jsem boule, ale po užívání Dra, Pe
tra Hoboka boule ty zmizely a z ucha pře
stalo mi téci a od té doby není více bolavé.
Vypravuji to každému kdo přijde do mého
obchodu, jak mne lék vyléčil Byl jsem také
soužen slabým žaludkem. Dra. Petra Hoboko
odporučnji každému. Váš oddaný
PAVEL ŠMÍD.

Dra Petra Iloboko přináší <lo domácnosti sluneční jas, anť nemocným ulevuje a zdraví
jim navrací. Stojí význačně nad každým domácím lékem. Není ono lékem lékárnickým.
Lze je obdržeti pouze od zvláštních jednatelů pro Hoboko, nebo přímo od majitele:
Pište na Dr. PETRA FA HRNE Y-E, 112-114 So. H yneAve., Chicago, 111.
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stvoření světa dle Calvisiusa______ 5848
stvoření světa dle počtu židovského 5659
vystavění města Říma_____________ 2652
zavedení kalendáře Juliánského ___ 1944
shoření Jerusalema________________ 1829
začátku stěhování národů__________1524
konce říše západořímské___________ 1423
útěku Mohamedova (tur. počítání) 1316
počátku křižáckých válek_________ 803
vynalezení prachu a střeliva________ 519

od
od
od
od
od
od
od
od

vynalezení knihtiskařství___________ 459
uzavření míru westfálského________ 450
objevení Ameriky___________________ 407
zavedení kalendáře gregoriánského. 317
vynalezení dalekohledu_____________ 290
vynalezení parostrojů______________ 201
zavedení kalendáře opraveného____ 199
prohlášení samostatnosti Spoj. Států 123

Opravený kalendář zaveden ve Spojených
Státech 21. zářím 1853, kdy poručeno
bylo místo 10. září psáti a čítati 21. září.

Letoplsná znamení a ěísda.
Nedělní písmeno________________________ A.
Zlaté číslo_______________________________ 19
Epakta_____________________________ XVIII.
Sluneční kruh____________________________ 4

Římský počet_______
12
Juliánský letopočet___________________ 6612
Židovský letopočet_________________ 5659-60
Mohamedánský_______________________ 1316

JPolrylblivé a stálé svátky.
Sv. tří králů_______________________ 6. ledna
Neděle Septuagesima___ ·_________ 29. ledna
Neděle Sexagesima________________ 5. února
Neděle Quinquagesima___________ 12. února
Úterek masopustní_______________ 14. února
Popeleční středa. _______________15. února
Květná neděle___________________ 26. března
Zelený čtvrtek___________________ 30. března
Velký pátek_____________________ 31. března

Velikonoční neděle. .................

2. dubna

Na nebevstoupení Páně_________ 11. května
Svatodušní neděle_______________ 21. května
Neděle sv. Trojice_______________ 28. května
Božího Těla__________
1. června
Všeobecné posvěcení chrámů____ 15. října
První adventní neděle________ 3. prosince
Vánoční hod v pondělí________ 25. prosince

Čtyry roóní období.
Jaro počíná
Léto
,,
Podzim ,,
Zima
,,

20.
21.
23.
21.

března ve 3 hod. odpol.
června v 11 h. 9 m. ráno.
září v 1 h. lim. ráno.
prosince ve 8 hodin večer.

Trvá92 dní,20
,,
92 ,,
,,
89 „
„
89 ,,

hod.,
14 ,,
19 ,,
19 „

|
f Úhrnem
I 365 dní.
j

F*veliled roku 1899.
Masopust trvá od 7. ledna do 14. února; tedy
5 týdnů a 4 dny. Začátek postu 15. února.

Konec postu dne 1. dubna a trvá 46 dní.
Mezi vánocemi a popel, středou jest 53 dnů.

Zatmění slunce a měsíce,
V roce 1899 udají se tři zatmění slunce a dvě zatmění měsíce.
1. Částečné zatmění slunce dne 11. ledna večer; viditelno v záp. Oregonu, na
Aljašce, v Tichém oceánu a Žaponsku.

2.

Částečné zatmění slunce dne 8. června ráno; viditelné jenom u severní točny.

3. Úplné zatmění měsíce dne 22. a 23. června; jako takové viditelné v Asii a Ti
chém oceánu, jako částečné v západní Sev. Americe a vých. Africe.
4. Kruhovité zatmění slunce dne 2. prosince dopoledne: viditelné na jihu Jižní
Ameriky, v Austrálii, na Novém Zélandu a na jižní točně.
i
L
~ 1 ^7^,

5. Částečné zatmění měsíce dne 15. prosince; viditelné v Evropě, Africe a Severní
Americe.

LEDEN

I Neděle Nový rok
2 Pondělí Makaria
3 Úterý Jenovefy
4 Středa Tita biskupa
5 Čtvrtek Telesfora
6 Pátek Sv. Tří Králů
7 Sobota Luciana

Nový rok
Ábela a Seta
Enocha
Isabelly
Simeona

Zjevení Páně
op

Melanie

První neděle po Novém roce.

8 Neděle Erharda
9 Pondělí Basiliše
I o Úterý Agatona
I I Středa Hygina
1 2 Čtvrtek Proba
»3 Pátek Leoncia
14 Sobota Felixa

á*
ä*

7
7
7
7
7
7
7

38 4
39 4
39 4
36 4
33 4
31 4
31 4

35
37
38
39
40
4>
42

a západ

m ě s íc e

V ýchod

slunce

Západ

slunce

Protestantů

Katolíků

V ýchod

SVÁTKY A JMÉNA.

Dni a týdny

Znamení
měsíce

31

vých.
IO18
I I 20
ráno
12 25
i 35
2 49

Délka dne 9 hod. 11 minut.

Erharda
Marciala
Pavla Poust.
Matildy
Reinholda
Hilaria
Felixa

7
7
7
7
7
7
7

30 4
30 4
29 4
29 4
29 4
28 4
28 4

Délka <lne 9 hod. 22 minut.

15 Neděle Jména Ježíše
16 Pondělí Marcela P.
V Úterý Antonína P.
18 Středa Prisky
19 Čtvrtek Kanuta
20 Pátek Fab. a Seb.
21 Sobota Anežky

>*»· 7 28 4 51 9 58
Maura
um*
mr
Vladimíra
7 27 4 53 11 5
Antonína pou.
7 27 4 54 ráno
Prisky
7 26 4 55 12 12
7 26 4 57 4 14
Sáry y
Fab. a Sebest.
7 25 4 58 2 17
Anežky
7 25 4 59 4 2

Délka dne 9 hod. 34 minut.

22 Neděle Vine, a Anast. Vincence
23 Pondělí Zasnoub.P. M. Emerana
Timotea
24 Úterý Timotea
Obr. Pavla
25 Středa Obr. Pavla
Čtvrtek
Polykarpa
Polykarpa
26
27 Pátek Jana Zlatoúst. Jana Zlatoúst.
28 Sobota Karla Velkého Karla Vel.
Neděle Septaugesima.

Sbírka řečí a proslovů

5 00 3 47
5 2 4 48
5 3 5 27
5 5 6 10
5 6 6 49
5 7 vých.
5 8 7 24

Délka dne 9 hod. 50 minut.

29 Neděle Františka Sal. Valeria

30 Pondělí Martiny p.
31 Úterý Petra Nol.

a

7 24
7 23
7 22
7 21
7 20
7 19
718

Adelgundy
Virgil a

&
ář

Poslední čtvrt dne 4.
v 10 h. 26 min. večer.

Nový měsíc dne 11. v
5 hod. 54 min. večer.

První čtvrt dne 18. v
10 hod. 41 min. ráno.
Úplněk dne 26. ve 2
hod. 39 min. večer.

Domnělá po větrnost
Studeno až do 15.. od 15.
do 23. sníh a déšť, potom
mírněji až do 30., na 31.
opět studeněji.

43 4
44 5 10 Dne přibývá od 8 hod.
45 6 11 57 min. do 9 hod. 57 min.
4ft 6 37 Židovský kalendář.
48 7 20
5659. 12. ledna jest 1.
49 západ Šebat.
50 8 43
Pořekadla.

Druhá neděle po Novém roce

Třetí neděle po Novém roce .

Čtvrti měsíce.

7 17 5 10 8 25
7 16 5 ii 9 26
7 15 5 12 10 26

Je-li teplo v lednu, sahá
bída ke dnu.
Pakli leden mokrý bývá,
jistě vína nedolívá.
Za mlhavým lednem plí
ží se mokré jaro.
V lednu-li hrom se ozý
vá, očekávati lze hojnosť
vína.
Je-li teplý leden, z koroe
mandel jeden.
Na Nový rok, o slepičí
krok, na Tři krále o skok
dále, na Hromnice o hodinu
více.
Jaké počasí je který den
od vánočního Božího hodu
do Tří králů, takové bude
každý měsíc v roce.
Jména Ježíš, ke kamnům
nejblíž.
Na sv. Pavla: Když je
voda v koleji, šetřte v žlabě ojedi (píce, nebo zima
potrvá dlouho).
Dobrá sanice, koňská
smrť.
Velký sníh,’ malá voda.
Slunce svítí na mráz.
Roste den, roste i zima.
Na sv. Pavla na víru
obrácení (25.) mlha — při
jdou nemoci.

ku všem slavnostem spolkovým a národním upravil J. Hájek. Poštou
jeden díl 80c·., oba $1.60. Spis tento obsahuje řeči při zakládání a uvádění
spolků, svěcení praporu, základním kameni, otevírání síní, při výročních, elegických a dámských slavnostech,
při sjezdech a různé jiné proslovy příležitostné. Každý, kdo je členem nějakého spolku anebo jinak·* ve
veřejnosti se pohybuje, měl by ji míti.
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ŽIVOT JEŽÍŠŮV prostonárodně sestavený od Davida Friedricha Strausse. Pro český
lid přeložil Fr. B. Zdrůbek. Cena výtisku vázaného poštou 80ctů.

Z knih veselého filosofa.
55c.

Vybral a stlumočil B. Bittner. 232 stran. Cena 50c., poštou
K dostání u u Aug. Geringera, 150 W. 12th St., Chicago, 111.

Oběť Páně
Blažeje
| Veroniky

Neděle Sexagesima.

Neděle Quinqiiagesima.

12 Neděle Eulalie
13 Pondělí Jordana
14 Úterý Valentina
15 Středa Popeleční
16 Čtvrtek Juliany
17 Pátek Simona
18 Sobota Konkordie
První neděle v postě.

&

Agaty
Doroty
Reinharta
Šalamouna

Apoleny
Skolastiky
Evroziny

Sk

m ě s íc e

U
’5
16
i7

11 27
vých.
12 39
I 37

a západ

5
5
5
5

Konráda
Oldřicha
Eleonory

7 10 5 18 2 35
7 9 5 20 3 33
7 8 5 21 4 29
7 7 5 22 5 26
7 6 5 23 6 21
7 4 5 24 západ
7 4 5 25 7 28

Délka dne 10 hod. 21 minut.

Eulalie
Kastora
Valentina
Popeleční
Juliany
Konstancie
Konkordia

-ní*·'

Délka

Gabína
E uch árie
Eleonory

7 2
7’ i
6 59
6 58
6 56
6 55
6 53

5
5
5
5
5
5
5

27
28
30
31
33
34
35

Čtvrti měsíce.
Poslední čtvrť dne 3;
’L v 12. hod. 29 m. večer.

Nový měsíc dne 10. ve·
'I®' 4. hod. 36 min. ráno.

První čtvrť dne 17. v
3. hod. 57 min. ráno.
24.v 9 hod.
©Úplněkdne
20 min. ráno.

Domnělá povětrnoeť
Od 1. do 7. déšť, 8. jasno·
a studeno, od 0. do. 12. déšť’
a sníh. Od 13. do 16. opět
jasno a studeno, 18. sníh a
déšť, od 19..do 22 studený
vítr a drsná povětrnost až.
do konce.

Dne přibývá od 10 hod.
3 min. do 11. hod. 10 min.

8 24
9 20 Židovský kalendář.
5659. 11. .února 1. Adar.
23. února půst Esther. 24..
I I 10 února Puriin. 25. února.
Šušan-Purim.
IO I I

ráno
12 20
i 34

Pořekadla.
Únor bílý, pole sílí.
dne 10 hod. 42 minut.
Pakli se bouřkami v úno
ru rohy býkovy neviklají,
6 52 5 36 2 46 nelze se dobrého roku na
6 50 5 38 3 49 dití.
Když té komár v únoru
6 49 5 39 4 32 za uchem zašimrá, poběhneš v březnu jistě ke ■
6 47 5 40 5 22 kamnům'S-ušima.
severní ku kon
·« 6 46 5 41 6 12 ci Větrové
února zvěstují úrodný6 44 5 42 6 48 rokNechce-li severní vítr v
6 43 5 43 vých. únoru váti, v dubnu se to
musí jistě státi.
Je-li v únoru zima a su
Délka dne 11 hodin.
cho, bývá prý horký srpen.
6 41 5 45 717 Tmavé hromnice, sedlá
ka radosť; jasno-li ale, sně
6 40 5 46 8 16 ží ještě.
Masopust na slunci, po
6 38 5 48 9 15! mlázka za kamny.

4»

Washingtona Washingtona

Eberharda
24 Pátek Matěje ap.
25 Sobota Valburgy

Serenia
Matěje
Valburgy

Druhá neděle v postě.

Neděle

Alexandra
27 Pondělí Leandra
28 Úterý Romana

26

IO
U
12
11

Délka dne 10 hod. 6 minut.

5 Neděle Háty
6 Pondělí Doroty
7 Úterý Romualda
8 Středa Jana z Μ.
Čtvrtek Apoleny
9
Skolastiky
IO Pátek
I I Sobota Evroziny

19 Neděle
20 Pondělí
21 Úterý
22 Středa
23 Čtvrtek

7
7
7
7

V ýchod

(Ignáce

slunce

1 Středa Ignáce
2 Čtvrtek Hromníc
3 Pátek Blažeje
4 Sobota Veroniky

Protestantů

Západ

Katolíků

slunce

SVÁTKY A JMÉNA.

Dni a týdny.

V ýchod

Znamení
měsíce

1

28

Sever proti Jihu.

Lesky
Leandra
Romana

«et
«et

a*

Historický román Julesa Verne-a Z frančiny přeložil R. Růžička.
200 stran veliké osmerky. Pevně vázaný poštou za 65c., k dostání·

u Aug-. Geringera, 150 W. 12th St., Chicago, Ill.

Kapesní slovník česko-anglický,

jenž obsahuje 30.000 slov českých s překladem'

anglickým i výslovností.

Geringera, 150 W. 12th Street, Chicago, Ill. za $1.25.

K dostání u Augusta

Den

ÚNOR.
Vydání.

Příjem.

DOMÁCÍ ZÁPISKY.
$

$

ct.

ct.

1

2
3

4
5

6

7
8
9

1

10

11

12
13

14
15
16
17

18
19
20

21
22

23
24

25

26

1

l

27

28

Kapesní slovník anglicko-fieský,XSSKÄŽ
tisk,pohodlný ku hledání slov; nutná pomůcka ku čtení novin anglických i všech spisů.
• Druhé vydání v snížené ceně $1.25 u Aug. Geringera, 150 W. 12th St., Chicago, 111.

T3
O
-

®
ë

cs >®

Protestantů.

Katolíků.

I Středa Albina
2 Čtvrtek Simplicia
3 Pátek Kunhuty
4 Sobota Kazimira

Zal.J.č. Bratří
Jana Wesl.
Kunhuty
Kazimíra

n

E

Jíl t.

6
6
6
6

36
35
33
32

■a
0

©
“

«

Čtvrti měsíce.

00

C
49 IO 24 ©

■ca —

N W

“ N ><D
> « E

5
5 50 11 29
5 51 ráno
5 52 12 2 <8

Délka dne 11 hod. 20 minut.

Třetí neděle v postě.

Fridolína
5 Neděle Bohumila
Bedřicha
6 Pondělí Bedřicha
Tomáše
7 Úterý Tomáše A.
Radka
8 Středa Jana z B.
Čtvrtek
Crhy a Strach. &
Františky
9
40
mučedlníků
Alexandra
IO Pátek
eh
11 Sobota Konstantina Dobromila
-ns*·'
Čtvrtá neděle v postě.

6 30
6 28
6 26
254
6 23
6 21
6 20

5
5
5
5
5
5
6

Řehoře
Růženy
Matildy
Dluhoše
Jindřicha
Gertrudy
Edvarda

54 i 54
55 2 51
56 3 30
57 4 20
58 5 5 Dne přibývá od 12 hod.
13 min. do 12 hod. 36 min.
59 5 36
0 západ Židovský kalendář.

Pátá neděle v postě.

>*»*·
-•ú*-? 6 18 6
6
6
v*
1*' 6
6
6
fâ) 6

i
17 6 2
i56 3
13 6 4
11 6 5
10 6 6
86 8

7 25
8 34
9 47
10 53
I I 56
ráno
12 58

Délka dne 12 hod. 10 minut.

Josefa p.
Jachima
Benedikta
Jiří z Pod.
Eberharda
Gabriela

Neděle květná.

Vtěl. Páně

«

«

,ltgc
«
«

Poslední čtvrť dne 4.
ve 11 hod. 11 m. več.
Nový měsíc dne 11. ve
2 hod. 57 min. večer.
První čtvrt dne 18. ve
10 hod. 28 min. več.

Domnělá povětrnosť
Od 1. do 7. studeno a vě
trno, od 8. do 17. velmi
mrazivo, od 19, do 21. déšť
a chladno, odpoledne však
jasno, od 22. až do konce
proměnlivé.

Délka dne 11 hod. 40 minut.

12 Neděle Řehoře p.
13 Pondělí Rosiny p.
14 Úterý Matildy
IS Středa Longina
16 Čtvrtek Heriberta
17 Pátek Patricka
18 Sobota Eduarda

19 Neděle Josefa p.
20 Pondělí Jáchyma
21 Úterý Benedikta
22 Středa Oktaviana
23 Čtvrtek Otta
24 Pátek Gabriela
2 5 Sobota Zv. P. Marie

fc>l co
>

pad

Dni a týdny

c ®
œ w
E

ince

SVÁTKY A JMÉNA.

6 76 9
6 5 6 10
6 3 6 11
6 i 6 12
5 59 6 13
5 58 6 14
5 56 6 15

i
2
3
3
4
4
5

52
38
10
43
li
30
10

Délka dne 12 hod. 19 minut.

3* 5 55 6 17 vých.
26 Neděle Haštala
Eman.
Pondělí
Rupert
a
b.
Ruperta
27
5 53 6 18 7 10
28 Úterý Guntrama kr. J A Komenský Ä 5 51 6 19 8 12
Jetřicha
29 Středa Eustacha
5 49 6 20 9 15
Čtvrtek
Zelený čtvrtek Zelený čtvrtek
30
5 47 6 2 i 1021
Velký
pátek
Velký.pátek
5 46 6-2.2. JL I .2.8
31 Pátek

5659. 12. března 1. Ni
san. 26. března je 15. Ni
san, počátek velkonoc. 27.
března je 16. Nisan, druhá
slavnost.
ľoreliadla..
V březnu prach co zlato
a stříbro, ale sníh bývá pro
osení jed.
Mnoho dešťů v březnu
přivádí hubené léto.
Mrzne-li v den čtyřiceti
mučedlníků, mrzne ještě
po čtyřicet nocí.
Mrzne-li v den sv. Gertrudy, trvá zima ještě čty
řicet dní.
Svítí-li slunce v den zvě
stování Panny Marie, lze
očekávati úrodný rok.
Březen bez vody, duben
bez trávy.
Kolik březnových mlh.
tolik červencových lijáků,
Březen, za kamna vle
zeni; duben, ještě tam bu
dem; máj, vyženeme kozy
v háj.
Studený březen, studený
duben, mokrý máj, bude v
stodole ráj.
Na sv. Josefa, vyskočí
beran na vršek a poděkuje
hospodáři.
Na sv. Řehoře, čáp pře
jetí přes moře, žába hubu
otevře, líný sedlák, který
neoře. (12).

DrUhílU tjítUnkU ČRSkOU

Pro
česko-americké, sestavenou Frant. B. Zdrůbkem,
4. opravené a rozmnožené Vydání, dostati lze· u A, Geringera, 150 W. 12th Street, Chicago, 111. Cena 75c. se zásylkou.

Bosko.

Nevyčerpatelné jeho kejkle k zábavánr společenským.

Cena 30c., poštou 32ca

BŘEZEN.
c<D
Q

Vydání.

Phj em.

DOMÁCÍ ZÁPISKY.
$

í

ct.

ct.

1

2
3
4
•

5
6

7
8

9

■

10
\

11

12
13

■

14
15

16

17
18
——

19

------------------------------- ■--------------------

20
■.

21

22
t

23

' ~ Ti

i

24
25
26

27
28

29
30

31

SVATÁ BIBLÍ PRO ZASMÁNÍ, jest obrázkový spis, obsahující zábavné obrázky z
svátého písma starého zákona. Vyšly 3 sešity. Stojí všecky tři 65ctů., jednotlivý 22ct·.

Kaplan a dívka z lidu. Svobodomyslný román z něm. přeložil M. Mašek.
spoštou 35c. a k dostání u Aug. Geringera, 150 W. 12th St., Chicago, 111.

Cena

■o

SVÁTKY JL JMÉNA.

Dni a týdny.

----------------------------------------- ji--------------------------------------------------

Katolíků

i|Sobota Bílá sobota

Protestantů

o

®

E

co
Cfl >œ

- ë
O 3

5 E

'*» V>

cs

®

CL C
N

ó*-

° N >®
> « E

&

5
5
5
5
5

39 6
38 6
35 6
34 6
33 6

27
28
29
30
32

5 28
3 2
3 34
4 5
4 35

Délka dne 12 hod. 59 minut.

Demetria
Daniela
Lva
Julia
Justina
Ctibora
Obadia

Druhá neděle po Velikonoci .

Poslední čtvrť dne 3.
v 7. h. 0 min. ráno.
Nový měsíc dne 10. v
1. hod. 48 min. ráno.
První čtvrť dne 17. v
-í' 5. hod. 48 min. večer.
©Úplněk, dne 24. ve 2 h.
26 min. večer.

©

Hod Boží Vel.
5 43 6 25 i 23
Velikonoční & 5 4i 6 26 i 48
Brože
Emilie
Buska
Heřmana
Albína

Čtvrti měsíce.

o

Délka dne 12 hod. 39 minut.

První neděle po Velikonoci.

9 Neděle Kleofáše
IO Pondělí Ezechiela p.
.1 I Úterý Lva p.
I 2 Středa Julia
Čtvrtek Hermenegilda
13
14 Pátek Tiburcia
15 Sobota Theodora

œ
O

[Bílá sobota

Neděle Velikonoční,

2 Neděle Hod Boži Vel.
3 Pondělí Velikonoční
Úterý Isidora
4
Čeňka
5 Středa
6 Čtvrtek Celestína
7 Pátek Heřmana
8 Sobota Alberta

c
<D

5
5
5
5
5
1^ 5
5

31 6
29 6
27 6
25 6
24 6
23 6
22 6

Domnělá y>ovětrn.osť

Až do 5. sníh a nestálé
počasí, déšť a sníh, pak
pěkně až do 15., na to až
do 30. nestálo a studeno.

Dne přibývá od 12. hod.

33 5 4 39 min. do 13 hod 57 min.
34 západ
35 8 35 Židovský kalendář.
5659. 1. dubna 21. Nisan,
36 9 38 sedmá
slavnost. 2. dubna
37 10 38 22. Nisan 8. slavnost, 11.
dubna 1. Ijar. 28. dubna je
38 II 32 18. Ijar, slavnost žáků.
40 ráno

Délka dne 13 hod. 18 minut.

I*orekadla.
Duben
hojný vodou, ří
12 55
jen pivem.
I 28 Pakli mokrý a zimavý
'7 Pondělí Aniceta
duben, jest úroda na víno.
Úterý
Vernera
i8
I 44 V dubnu-li valný vítr se
2 I I ozývá, seno i žito pěkné
19 Středa Krescence
bývá.
Čtvrtek
Sulpice
2 38 Po bouřce v dubnu, při
20
padají mrazíky.
21 Pátek Anselma
2 59 Je-li v dubnu krásně a
3 26 povětří čisté, bude v květ
22 Sobota Kajetana
nu nepříjemně jistě.
Na Tiburcia má se vše
Třetí neděle po Velikonoci.
Délka dne 13 hod. 36 minut.
zelenat (14.)
o sv. Jiří tak vyso
Vojtěcha
Albrechta
23
5 9 6 48 3 57 koJe-li
žito, že se v něm havran
Jiřího
5 8 6 49 4 22 ukrýti může, bude úrodný
24 Pondělí Jiřího
rok obilím.
Marka ev.
5 6 6 50 5 7 O Jiří krásně-li a teplo,
25 Úterý Marka ev.
krutá a mokrá
Kleta
26 Středa Kleta
5 4 6 51 vých. následuje
povětrnosť.
Pelhřima
a Marek, mrazem
5 3 6 52 9 2 1 násJiří
27 Čtvrtek Jaroslava
zalek’.
r-tfC
Vitála
28 Pátek Vitalise
5 i 6 53 10 26 Kolikátého dubna zasa
stromek, tolikátého ro
Sibily
Petra
mučen.
5 0 5 55 I I 20 díš
29 Sobota
ku přinese ti užitek.
Na sv. Marka schová se
Čtvrtá neděle po Velikonoci,
Délka dne 13 hod. 55 minut
už v žité vranka.
3o|Neděle|Kateřiny s. |Hildegardy
| $3 (4 59,6 56i ráno Když laštovice letí, jest
znamení podletí.

16 Neděle Kalixta

Kalixta
Rudolfa
Valeriana
Emmy
Sulpice
Anselma
Sotera

Ä«
«

5
5
5
5
5
5
5

21 6
19 6
17 6
16 6
14 6
12 6
ii 6

41
42
43
44
45
46
47

Neděle

MansM a mWawst.
Theoreticko-Praktická Škola pro harmoniku tahací se zvláštním zřetelem na samouky.
Výcvik na jedno-dvou- a třířadovce.

Druhé vydání.

Cena se zásylkou 50c.

DUBEN.
o
c
A

Příjem.

DOMÁCÍ ZÁPISKY.
$

ct.

Vydání.

$

ct.

i

2
•

3
4
5

6
7

8

9
10
11

1
1

12

■·

13

14
15
16

17
18
•

19

20

21

22
23
•

24

25

26
z·5 '

27
28

*2

1

7 '’£

* 'vSrk

29

30
31
1

37 POHŘEBNÍCH RECI pro různé stavy a věky s připojením řečí ku pojmenování
dítka, od Jos. Kaldy. Cena v ohybné plátěné vazbě 55 ctů.

Jeskyně loupežníků. Velmi napínavý román o vůdci loupežníků Rašínovi a jeho
rotě.

S vyobrazeními, 3 díly za $2.50 u Aug·. Geringéra.

KVETEN

Pátá neděle po Velikonoci.

7 Neděle Stanislava
8 Pondělí Zjev. Mích.
9 Úterý Řehoře N.
10 Středa Isidora
11 Čtvrtek Na nebe vs.
12 Pátek Pankráce
13 Sobota Serváce

P. Na nebe vs. P.
Pankráce
Serváce

14 Neděle Bonifáce
15 Pondělí Zofie

Neděle Svatodušní.

22 Pondělí Svatodušní
23 Úterý Desideria
24 Středa Johanky kr.
25 Čtvrtek Urbana I. pap.
26 Pátek Filipa Ner.
27 Sobota Magdaleny P.

28

a západ

m ě s íc e

unc e
1

I2
I
I
2
2
3

západ

56
57
59
0
i
2

48
22
37
4
39
21

4
4
4
4
l^ř 4
4
4

49 7
43 7
47 7
46 7
45 7
44 7
437

3 3 47
4 4 10
5 4 48
6 západ
7 9 13
8 10 9
9 10 52

4
4
4
«ar 4
4
4
4

42 7 10
41 7 u
40 712
39 7 13
38 7 14
37 7 15
36 7 16

1128
II 59
ráno
12 50
i 13
i 29
i 52

Délka dne 14 hod. 40 minut.

Neděle Hod Boží Sv. Hod sl. Svat.

Neděle sv Trojice.

5« 6
56 6
55 6
54 7
52 7
50 7

Délka dne 14 hod. 26 minut.

Bonifáce
Zofie
Peregrina
Jošta
Liboria
Potenciany
Athanase

i6 Úterý Jana Nep.
*7 Středa Ubalda
i8 Čtvrtek Venance
19 Pátek Petra C.
20 Sobota Bernarda

&

4
4
4
4
4
4

Délka dne 14 hod. 12 minut.

Bohumíra
Stanislava
Hioba
Viktora

Šestá neděle po Velikonoci.

21

Filipa-Jakuba
Zikmunda
Vstoupení P.
Floriana
Gotharda
Jana Dimiana

V ýchod

I Pondělí Filipa-Jakuba
2 Úterý Zikmunda
3 Středa Nalez, sv. kř.
Čtvrtek Floriana
4
5 Pátek Pia V. pap.
6 S· -bota JanaDimiana

s

Protestantů.

slunce

Katolíků.

V ýchod

SVÁTKY A JMÉNA.

Dni a týdny

Znam ení
m ěsíce

31

Svatodušní
Desideria
Zuzany
Urbana
Beda
Luciana

4
4
dip 4
4
4
4
4

35 7
35 7
34 7
34 7
33 7
33 7
32 7

17
18
19
20
21
22
22

2 19
2 49
3 28
4 U
vých.

9 li
10 2

Délka dne 14 liod 50 minut.

Neděle Nejsv.Trojice Trojice Svat.

4 31 7
Pondělí
Maxima
Maxima
29
4 31 7
Úterý
Zdobení
hrobů
Zdobení
hrobů
3°
4 3° 7
Středa
Petronily
Angela
31
& 4 30 7

23
24
25
26

10 47
11 26
I I 56
ráno

Čtvrti měsíce.
čtvrť dne 2\
C Poslední
v 12 hod. 51 ni. večer;

C

Nový měsíc dne 9. ve·
12 h. 43 min. večer.
První čtvrť dne 17. ve
12 hod. 17 min. večer;
Úplněk dne 25. ve 12 h.
53 min. ráno.
Poslední čtvrt dne 31.
v 5 hod. 59 min. večer.

Domnělá povětrnoisť
C Na počátku měsíce teplo
a pěkně, na to deštivo až
do 17., potom větrno a jas
no, od 23. do 29. ostrý vítr
a ku konci pěkně.
Dne přibývá od. 13 hod.
58 min. do 14 hod. 56 min.

Židovský kalendář.
10. května je 1. Sivan.
15. května je 6. Sivan, týd
ní slavnost. 16. května 7.
Sivan, druhá slavnost.

Pořekadla.
Prší-li na 1. máje, nezů
stane půda dosti vlhká a
píce pro dobytek se nedaří.
Déšť v noci před sv. Valburgou naplňuje stodoly i
sklepy.
Déšť o Mamertu přináší
soužení (11.), neboť v něm
nic dobrého není, takto zní
všestranné mínění.
Urban krásný, vyjasněný
hojným vínem nám odmění
Když máj vláhy nedá,
červen se předá.
Studený máj, v zahra
dách ráj, anebo studený
máj, v stodole ráj.
Via jou-li korouhve v kří
žových dnech, budou silné
bouřky.
Kdo o sv. Janě len zaší
vá, stébla zdélí lokte mívá.
Májová voda vypíjí víno.
[Mnoho dešťů vinnému ke
ři v květnu škodí.]
Sv. Pankrác, Servác a
Bonifác jsou ledoví muži.
Havlovo žito, Urbanův
oves, co z toho bude, potom
mi pověz.
Roj, který se v máji rojí,
za fůru sena stojí; v červnu
rojení nestojí za zvonění.

ŽIVOT JEŽÍŠŮV prostonárodně upravený od Davida Friedricha Strause. Pro český
lid přeložil Fr. B. Zdrůbek. Cena výtisku vázaného poštou 80c.
Legenda z ruské historie od Karla Havlíčka Borovského o 10 zpěvech a s 93
vyobrazeními dle E. Lišky. Stojí 50c. se zásylkou.

KVETEN.
<D
•G
•Q.
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•

Vydání.

Příjem.

DOMÁCÍ ZÁPISKY.

ct.
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ct.

·

:3

4
•5

■6'
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i

■8
i

.9

10

li
12

1

13

li

11

15
16'

1

17'
18
19

; 20

21
1
1

22
23
24
25
26
27

28
29
30

,

>.

i

l

31
ľ

1

1

i

ČLOVĚK A JEHO POMĚR KU PŘÍRODĚ, II. vydání. Od Dr. V. Kapra. Cena této
liceve užitečné knihy j est 50ctů., s poštovní zásylkou 55ctů.
ťroiiiont mladší a Risler starší. Velmi zajímavý román z francouzského. 418 stran.
K dostání za 70 centů u Aug. Geringera v Chicagu.

I Čtvrtek Bož. Těla
2 Pátek Erazima
3 Sobota Klotildy

Radima
Razima
Klotildy

První neděle po sv. Trojici.

Kvirina
Vinfrida
Benigna
Lukrecie
Medarda
Feliciana
Olivy

Druhá neděle po sv. Trojici .

l4
rf I4
4
4
4
4
«
4
«

4
4
«
4
« 4
áÉ
4
ář 4
4

Miloty
Bohdala
Sila
Aloise
Achace
Edeltrudy
Jana Křtitele

«

4
4
4
4
4
4
4

a západ

m ě s íc

V ýchod

slunce

30 2 I I
30 2 47
30 3 38
30 4 18
31 západ
31 8 48
32 9 24

27 7
27 7
27 7
26 7
26 7
26 7
26 7

32
33
33
34
34
35
35

9 59
10 27
10 55
I £ I8
I I 52
ráno
12 34

26 7
26 7
26 7
26 7
26 7
26 7
26 7

36
36
36
36
36
36
36

i 5
i 23
2 2
2 50
3 54
vých.
8 41

Délka dne 15 hod. 10 minut

2 5 Neděe Ivana poust. Prospera
4
2Ó Pondělí Jana a Pavla Jana B.
4
Úterý
Ladislava
Ladislava
4
27
-tór
28 Středa Lva II. pap. Lva
4
Čtvrtek
Petra a Pavla Petra a Pavla -seax 4
29
Pavla pam.
frf 4
30 Pátek Pavla pam.

na růžovém papíře.

7
7
7
7
7
7
7

Délka dne 15 hod. 9 minut

Čtvrtá neděle po sv. Trojici,.

Milostné dopisy ’

28
27
27
27
27
27
27

Délka dne 15 hod. 5 minut

Barnabáše
Oduffa
Tobiáše
Elisea
Víta
Zbyňka
Laury

Třetí neděle po sv. Trojici.

i8 Neděle Marcela
19 Pondělí Gerv. a Prot.
20 Úterý Sylveria
21 Středa Aloise
22 Čtvrtek Pavlíny
23 Pátek Edeltrudy
24 Sobota Jana Křtitele

4 29 7 27 12 55
4 28 7 28 i 24
4 28 7 29 I 47

Délka dne 15 hod. 1 minuta.

4 Neděle Františka K.
5 Pondělí Bonifáce
6 Úterý Norberta
7 Středa Roberta
8 Čtvrtek xMedarda
9 Pátek Feliciana
IO Sobota Olivy p.

I I Neděle Barnabáše
12 Pondělí Basilida
1,3 Úterý Antonína Pad.
14 Středa Basilia
Čtvrtek Víta mučen.
15
i6 Pátek Benona b.
17 Sobota Adolfa

Západ

Protestantů

Východ

Katolíků

slunce

Dni a týdny.

SVÁTKY A JMÉNA.

Znam ení
m ěsíce

30

27 7
27 7
28 7
28 7
29 7
29 7

37
37
37
37
37
37

921
9 57
10 29
II I
I I 26
II 59

Čtvrti měsíce.
dne 8. v
©Novýměsíc
1 hod. 25 min. ráno.
T) První čtvrť dne 16. ve
4 hod. 51 min. ráno.
©Úplněk dne 23. v 9 hod.
23 min.'ráno.
(ff Poslední čtvrť dne 29.
'í-vllh. 49 min. ráno.

Domnělá povětrnosť
Červen počíná teplým a
krásným počasím, které
potrvá až do 21. Potom
dostaví se několik bouřek,
které za sebou zanechají
nepříznivé počasí až do
konce měsíce.

Dne přibývá od 14 hod.
56 min. do 15 hod. 8 min.

Židovský kalendář.
5659. 9. června 1. Tamus, 25. června je 17. Tamus, půst, dobytí chrámu.

ZE*ořekadla.
Červen-li více suchý než
mokrý panuje, dobrým ví
nem naše sudy naplňuje.
Jaké počasí na Medarda
bývá, takové o žních se ozývá.
Prší-li na den sv. Víta,
jest úrodný rok, toftko ječ
meni to škodí.
Jaká povětrnosť na sv.
Jana Křtitele, takovou očekávej i o Michalu.
Jaké počasí na Ladislava
se ukazuje (27.), takové též
po sedm týdnů se objevuje.
Na Petra a Pavla den
jasný a čistý, rok úrodný
bude jistý.
Na Petra a Pavla zlomí
se žitu kořinek a ono zraje
dnem i nocí.
Sv. Vít kořinek štíp, sv.
Prokop ten jej dokop’.
Nesázíš-li zelí na Víta,
bude zelnice bita.
Na sv. Antonína [13.] ať
jsou lněniště oseta.
Nasv. Ducha bláto, bude
laciné mláto.
Červen studený, sedlák
krčí rameny.

aneb ‘‘Tajemník lásky”, obsahující příklady a vzory dopisů všeho
druhu, jaké jen vůbec zamilovaným psáti se naskytuje. 96 stran
Knížka pro mladé lidi nevyhnutelná.
Cena 15c.

Hilda, trestancova nevěsta. Soudní román o
sešitech $2.80, vázaný $3.80, poštou $3.90.

1392 stránkách.

Nevázaný v 15
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AMOR naším služebníkem, aneb: Jak možno zalíbiti se všem ženštinám a získati si
jich přízeň. Cena 15c. u Aug. Geringera, 150 záp. 12. ulice, Chicago, 111.
Tajemství Orcivalské.
Napínavý soudní román z francouzského. K dostání u Aug.[
Geringera, 150 W. 12th St., Chicago, Ill. za 55c. i s poštou.

I

(Lipen.)

31

31
SVÁTKY A JMÉNA.

Dni a týdny
Protestantů.

Katolíků.

Neděle Navst. P Mař.

‘ec

Neděle

Brikcia
Amalie
Piuse
Ladimíra
Markéty
Karoliny
Rozesl. apost.

Brikcia
IO Pondělí Sedm bratrů
Piuse p.
I I Úterý
12 Středa Jana Kv.
Čtvrtek Markéty
Iß
14 Pátek Bonaventury
IS Sobota Jindřicha

ÄÄ
««

Sedmá neděle po sv. Trojici.

&
&

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

36 12 39
36 1 28
36 2 13
35 3
35 3 58
35 5 54
35 západ

Osmá neděle po sv. Trojici.

4 41 7
4 42 7
4 42 7
4 43 7
4 44 7
4 44 7
4 45 7

-li**

4
4
4
4
4
4
4

46 7
47 7
48 7
49 7
50 7
51 7
52 7

32 1138
32 ráno
31 12 45
30 i 31
29 2 35
28 3 45
2 7|vých.
26
25
24
23
22
2I
20

7
8
8
9
9
IO
II

53
29
58
30
58
33
07

Délka dne 14 hodin 28 minut.

30 Neděle Abdona a Sen. Bořivoje
31 Pondělí Ignáce z Loj. Hynka

Čtvrti měsíce.
měsíc dne 7. v·
©3Nový
hod. 36 min. večer.

První čtvrt’ dne 15. v
J' 7 hod. 4 min. večer.
©Úplněk dne 22. ve 4
hod. 46 min. večer.
{fä~ Poslední čtvrť dne 29.
v 7 hod. 47 min. ráno.
Domnělá povětrnosť
Červenec je na počátku
pošmourný. 4. je z rána jinovavka a odpoledne bouř- ·
ka, pak pěkně až do 10.,
od 11. do 15. deštivé počasí,
na to pěkně až do 17., po
tom opětně déšť až do 29.

34 8 29 Dne ubývá od 15 hod. 7
min. do 14 hod. 24 min.
34 8'57
34 9 21 Židovský kalendář.
34 9 47 5659. 8. července připa
dá 1. Ab. 16. července je 10.
33 10 12 Ab., půst, spálení chrámu.
33 IO 36
ľPorekadla.
32 I I 04 Prší-li v den navštívení

Délka dne 14 hodin 42 minut.

Apolináře
Kristiny
Jakuba
Anny
Pantaleona
Inocence
Marty

Devátá neděle po sv. Trojici.

4 35 7
4 36 7
4 37 7
4 38 7
4 39 7
4 40 7
4 4° 7

Délka dne 14 hodin 52 minut.

16 Neděle Marie Karm. Ruth
Aleše
17 Pondělí Alexiusa
Arnolda
18 Úterý Symforosa
19 Středa Vincence z P. Stella
20 Čtvrtek Eliáše proroka Eliáše
Daniele
21 Pátek Daniele pr.
Máří Magd.
22 Sobota Máří Magd.

28 Pátek Inocence
29 Sobota Marty

4
4
4
4
4
4
4

Délka dne 15 hodin 0 minut.

Šestá neděle po sv. Trojici.

26 Středa Anny
27 Čtvrtek Pantaleona

W
o,"’®
> rt E

Kamila
Heliodora

3 Pondělí Heliodora
4 Úterý Den neodvisl. Den neodvisl.
5 Středa Cyril a Metod Filomeny
Izaiáše
6 Čtvrtek Izaiáse pr.
Veleslava
7 Pátek Vilibalda
Kiliana
8 Sobota Kiliana

23 Neděle Apolináře
24 Pondělí Kristiny
25 Úterý Jakuba

£2 0.—

Délka dne 15 hodin 7 minut.

neděle po sv.

9

O « o

®
o
2

|Děpolda

i |Sobota jTeobalda

2

c
®
E
c
N

4 537 19 11 50
4 54 7 i8 ráno

Panny Marie, trvá pak déšť
40 dní.
Den sedmi bratrů když
deštivý, bývá pak déšť tr
vanlivý.
Déšť o sv. Markétě trvá
pak 14 dní a zvěstujé špat
né počasí ku sklizni sena.
Pakli na sv. Markétu
prší, opadají vlašské oře
chy a lískové ořechy sta
nou se červivé.
Prší-li na sedm bratrů
prší po sedm neděl.
Pakli na sv. Jakuba slun
ce svítí, má prý krutá zima
býti.
Když na den sv. Anny
mravenci pilně hromady
dělají, následuje prý tuhá
zima.
Sv. Markéta (13.) hodí
srp do žita, aneb: sv. Mar
kéta vede žence do žita.
22. V den ten ráno popr
chává, neb Maria Majdalena svého pána oplakává.
V červenci volá křepelka:
,,Pojďte žít. pojďte žít, do
stanete pět peněz, pět pe
něz, pět peněz!”
Do Jakuba zelíčko — po·
Jakubě zelí (se udělá).

Cesko-AmerickvJ zDévník.
sbírka písní národních, společenských i zábavných,
■
* českých i amerických s českým překladem.
Obsahuje
.291 písní. V trvalé plátěné, stříbrným tiskem okrášlené vazbě stojí 65c.
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HIEARCH IE á ARISTOKRATIE aneb: Působení Jezuitů na život soukromý i veřejný.
Sepsal B. Hassaurek. Cena jest snížena na $1. Vázaná pevně a pěkně $1.50.
Ze 1001 nocí, nejkrásnější báchorky s illustracemi. 5 sešitů za $1.00. K dostání
u Aug. Geringera, 150 W. 12th St.. Chicago, 111.
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SVÁTKY A JMÉNA.
n f vílnv.

Protestantů

Katolíků

I Úterý Petra v ok.
2 Středa Alfonsa
Čtvrtek Štěpána nal.
3
4 Pátek Dominika
5 Sobota Marie Sněžné

Menandra
Gustava
Augusta
Dominika
Osvalda

<D
O
co
>®

•o
— ®
° o
■C c

o -5·>» co

<5 E >
4 55
4 57
* WG 4 58
4 59
5 0

■0

®

CU 0 0^0
=L = ·*■ 4b w
«
N W > Ä E
7 17 12 58
7 16 i 53
7 1.5 2 49
7 13 3 47
7 12 4 46

Délka dne 14 hodin 12 minut.

Desátá nedele no sv Trojici

6 Neděle Pr. Krista P. Sixty
Alfry
7 Pondělí Kajetána
Úterý Cyriáka
Cyriáka
Středa Donáta
J aroslava
Čtvrtek
Vavřince
Vavřince
IO
Zuzany
I I Pátek Zuzany
Kláry
12 Sobota Kláry p.

Čtvrti měsíce.
Nový měsíc dne 6. v
6. hod. 52 min. ráno.
A První čtvrť dne 14. v
™ 6. hod. 59 min. ráno.
Úplněk dne 20. v 11 h.
50 min. večer.

Poslední čtvrť dne 27.
v 7 hod. 1 min. ráno.

Domnělá povětrnosť

&

i 7 ii 5 44 Srpen počíná deštivě až
9.. 10. je pěkně, pak opět
2 7 9 6 46 do
prší až do 15., na to horko
až do 25., potom opětně de
3 7 8 západ štivo
až do konce měsíce.
4 7 7 8 15
5 7 5 8 40 Dne ubývá od 14 hod. 22
7 7 4 9 9 minut do 13 hod. 7 minut.
8 7 2 9 39
Délka dne 13 hodin 51 mi nut.
Jedenáctá neděle po sv Trojici
Židovský kalendář.
Hypolita
5 9 7 i| 10 13 5659. 7. srpna připadá
I3I Neděle Hypolita
1. Elul.
Smila
5 10 6 59 10 58
14 Pondělí Eusebia
6 58 I I 48
5
*5 Úterý Nanebvz.P.M. Na nebevz. M.
i6 Středa Rocha
Hroze
5 12 6 57 ráno
Pořekadla.
Čtvrtek
Liberáta
Liberáta
6
55
i
27
Čeho
červenec a srpen
«7
5 13
neuvaří,
toho
září neusmaží
i8 Pátek Heleny kr.
Heleny
5 14 6 54 2 3°
Teplé a suché léto přivá
Sebalda
19 Sobota Ludvíka T.
5 15 6 52 3 58 dí za sebou mírný podzi
00

5
5
áÉ 5
5
5
<$í 5
5

CA

Dvanáctá neděle po sv Trojici

20 Neděle |Bernarda
.2 I Pondělí Anastase
.22 Úterý Timotea
23 Středa Filipa b.
Čtvrtek Bartoloměje
24
25 Pátek Ludvíka kr.
J2Ó Sobota Zefyrina

Bernarda
Hartvíka
Žibřida
Zdenka
Bartoloměje
Ludvíka
Adriána

Třináctá neděle po sv Trojici

27

Neděle Josefa

Kal.

2 8 Pondělí Augustina

29 Úterý Jana st.
30 Středa Rosy p.
31 Čtvrtek Raimunda

Délka dne 13 hodin 37 minut.

51
49
48
46
45
43
42

5 8
vých.
7 28
7 58
8 32
9 19
9 48

Délka dne 13 hodin 20 m inut.

Jaromíra
Augustina
Niceáše
Přibíka
Raimunda

Pěstování květin v domácnosti,
od znalců nejen zde, ale i· v Čechách.

Pod kolem.

5 16 6
5 17 6
5 18 6
5 19 6
5 20 6
5 21 6
5.22 6
5
5
5
5
5

23 6
24 6
25 6
26 6
27 6

40
39
37
35
34

10 32
I I 24
ráno
12 34
i 42

mek, tuhou zimu a nejlepší
víno.
Suché léto jest úrodné
na žito, neb slunce nesvítí
na hlad v zemi, za to však:
Mokrá léta — drahá léta.
Bylo-li léto mokré, bývá
v příštím roce drahota.
Počasí na sv. Vavřince a
nanebevzetí Pan. Marie se
zajisté udrží několik dní.
Krásně-li 0 Vavřinci a
Bartoloměji, na dobrý pod
zimek velkou máš naději.
Ženci na pole, včely s
pole.
Vrána (když se obilí sve
zlo) volá: Sedlák krad!
Sv. královna dostává prý
výlupek zdravý lískový 0říšek.

Napsal J. A. Šikuta. S četnými illustracemi.
Odborný spisek tento došel všeobecné pochvaly
Cena 40c., pošton 45c.

Vojenská novella od Pavla Albieriho. 176 str. Cena 75c.»poštou 80c.
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Nevinne popraven. Francouzský román od Pavla Dabarriere. Dílo velice požadované,
které jde jako na dračku. 139 str. za 30c. K dostání u Aug. Geringera v Chicago, 111.
Noční dobrodruh, aneb: Následky žárlivosti. Román z novější doby od V. Klarenburga.
15 sešitů za $2-90, vázaný $4.10. K dostání u Aug. Geringera v Chicagu, 111.

Čtrnáctá neděle po sv. Trojici.

&
ář
Í5%
afe
Ä
«iS

17 Neděle Lamberta
18 Pondělí Tomáše v.
19 Úterý Januara
20 Středa Eustacha
2 I Čtvrtek Matouše
22 Pátek Maurice
2 3 Sobota Tekly p.

5
5
5
5
5
5
5

Lamberta
Tita
Januara
Stacha
Matouše
Morice .
Tekly

-« -

5
5
5
5
5
5
5

O Chicaglt a Chicagcanech·
98 illustrací.

DĚDICTVÍ.

50c.

a západ

m ě s íc e

V ýchod

slunce

29 4 35
27 5 37
26 6 32
24 západ
22 7 H
2 i 7 41
19 8 18

37 6
38 6
39 6
40 6
41 6
42 6
43 6

17
16
14
12
11
9
7

8 55
9 44
10 40
11 42
ráno
i 56
2 41

160 stran.

44 6 6 3 54
45 6 4 5 13
46 6 2 vých.
47 6 i 6 26
48 5 59 7 25
49 5 57 7 43
50 5 56 8 30

Délka dne 12 liodin (> minut.

Jar máře
Neděl· Gerharda
5
Kleofáše
Pondělí Kleofáše
5
Úterý Cypriana
Pravdomily
5
Středa Kosmy a Dam. Kosmy a Dam.
5
Čtvrtek Václava krále Václava
« 5
« 5
Pátek Michaela arch. Michala
Jarolíma
Sobota Jeronýma
5

L. Flígl.

30 6
3i 6
32 6
33 6
34 6
35 6
36 6

Délka dne 12 hodin 24 minut.

Sedmnáctá neděle po sv. Trojici.

24
25
26
27
28
29
30

5
5
5
5
5
5
5

Dálka dne 12 hodin 43 minut.

10 Neděle Jména P. M. Mikuláše
Prota
I I Pondělí Gerharda
Úterý
Kvidona
Lyra
I2
Miloně
13 Středa Tobiáše
Čtvrtek Pov. sv. kříže Kornela
14
Mariany
15 Pátek Nikodéma
Sobota
Ludmily
Ludmily
16
Šestnáctá neděle po sv. Trojici.

Západ

Délka dne 13 hodin 2 minuty.

3 Neděle Anděl Strážce Mansveta
Rosalie
4 Pondělí Rosalie
Úterý
Heraklia
Viktorina
5
Středa
Zachariáše
Boleslava
6
Čtvrtek Reginy
Reginy
7
8 Pátek Nar. P. Marie Naroz. Mar.
Brunona
9 Sobota Gorgona
Patnáctá neděle po sv. Trojici.

6 32 2 40
« '5 29 6 31 3 37
co

Jiljího
Stepána kr.

ťn

I Pátek Jiljího
2 Sobota Stepána

Protestantů

slunce

Katolíků

V ýchod

SVÁTKY A JMÉNA.

Znamení
měsíce

Dni a týdny.

51
52
53
54
55
56
57

5
5
5
5
5
5
5

54
52
51
49
47
45
44

9 17
10 10
ii 9
ráno
12 49
I 58
2 30

Čtvrti měsíce.

První čtvrť dne 12. ve
4 hod. 5 4 inin. več.
Úplněk dne 19. v 7 h.
36 min. ráno.
Poslední čtvrť dne 26·
v 10 hod. 7 min. ráno.

Domnělá po větrnost’
Září má až do 12. krásné
podzimní počasí, potom až
do 25 většinou chladněji a
vlhko, na to až do konce
měsíce opět pěkně.
Dne ubývá od 13. hod. 4
min. do 11. hod. 47 min.

Židovský kalendář.
5660. 5. září je 1. Tišri,
nový rok, 6. září druhá
slavnost. 7. září 3. Tišri,
pfist Gedaljah. 14. září je
10. Tišri, den smíření. 19.
září 15. Tišri, svátek pod
zelené. 20. září je 16. Tišri,
druhý svátek. 25. září 21.
Tišri. svátek palem. 26.
září je 22. Tišri. konec svát
ku pod zelené. 27. září 23.
Tišri slavnost zákona.
Pořekadla,
Jaké počasí bylo na den
sv. Jiljí. tak vše zůstane
obyčejně po celý měsíc.
Je-li o Jiljí krásný den,
bude krásný podzimek.
V jakém počasí jde jelen
k řijí (o sv. Jiljí).v takovémse vrací o sv. Michalu.
Jaké počasí na den naro
zení P. Marie, takové má
zůstati osm neděl.
O Marie narození, vlašťovek tu více není.
Neprší-li toho dne, bude
suchý podzimek.
Krásné počasí 20. v tento
den trvá ještě čtyři neděle.
Na kolik dní před sv. Mi
chalem mží a mrzne, toli
kéž bude příštího roku po
prvním máji mžít a mrz
nout.
Na sv. Maurice (22.) ne
sej pšenice, bude samá me
tlice.

Zajímavosti ze života a ruchu velkoměstského líčí
Cena 30c., poštou 35c.

Velice poutavý a napínavý román. Z angl. přeložil M. Mašek. Cena

K dostání u Aug. Geringera, 150 W. 12th St., Chicago 111.
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POSTAVENÍ ŽEN V CÍRKVI, pojednání o tom, jak se přičinila církev křesťanská
o snížení žen a zneužití jich ku svým účelům. Matice Svobody svazek VII. Cena 12 ctů.

Tragická rodina.

Znamenitý román, napsal V. Hugo, za jehož zdařilost ručí už samo
nesmrtelné jméno spisovatelovo. 208 str. za 25c. K dostání u A.Geringera v Chicago
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SVATKY A JMÉNA.

« N,®

Katolíků

Protestantů

Osnináctájieděle po sv. Trojici

í Neděle Remigia
2 Pondělí Leodegara
3 Úterý Kandida
4 Středa Františka S.
5 Čtvrtek Placida
6 Pátek Brunona
7 [Sobota Justiny p.

n w

> 05 E

Délka dne 11 hodin 47 minut.

Remigia
Leodegara
Ludomíra
Frant. S.
Placida
Břenka
Libuše

5 58 5 42 3 37
áÉ 5 59 5 4i 4 26
ÍÉ 6 0 5 39 5 23
5Ä' 6 1 5 37 6 24
■_ tv,_. 6
2 5 36 západ
CTÄ
3 5 34 6 17
"'TtC 6
4 5 32 6 56
™u 6

Devatenáctá neděle po sv. Trojici. Délka dne 11 hodin 28 minut.

8[Neděle
9
IO
II
12
13
14

Brigity
Pondělí Dionysia
Úterý Frant. B.
Středa Emiliána
Čtvrtek Maximiliána
Pátek Edvarda
Sobota Burkharda

Bryty
Diviše
Frida
Emiliána
Maximiliána
Kolomana
Burkharda

Dvacátá neděle po sv. Trojici.

&

6 5| 5
6 615
6 7 5
6 8 5
6 95
6 10 5
II 5

31
29
28
26
24
23
21

"IĎ** 6
6
6
6
6
6
6

12 5
13 5
14 5
15 5
16 5
17 5
18, 5

20 2 50
18 4 2
i7 5 17
15 6 28
M 7 4i
12 ’vých.
11 7 6

Jednadvacátá neděle po sv. Trojici. Délka dne 10 hodin 53 minut.

22 Neděle Korduly
23 Pondělí Severina
24 Úterý Rafaela
25 Středa KriŠpína a Kr.
26 Čtvrtek Evarista
27 Pátek Sabiny
28 Sobota Sim a Judy

Korduly
Šebíře
Rafaela
Vilemíny
Evarista
Sabiny
Sim. a Judy

16 19
621
6 22
6 23
.«c 6 24
625
6 26

5 10 7 59
5 9 8 56
5 7 9 55
5 6 10 55
5 4 11 53
5 3 ráno
5 1 1 47

Dvaadvacátá neděle po sv. Trojici. Délka dne 10 hod. 35 minut.

Neděle Narcisa
Pondělí
Marcela
30
Úterý
Volfganga
31

29

Narcisa
Hvězdoně

Slavnost ref.

á*

Nový měsíc dne 4. ve·
2. hod. 19 min. večer.
První čtvrť dne 12. v
1 hod. 14 min. ráno.
Úplněk dne 18. v5 h.
9 min. večer.
Poslední čtvrť, dne 25.
v 4 hod. 45 min. ráno.

©

Domnělá povětrnosť
Říjen začíná 2. krásnými
dny. 3. je bouře, čímž na
stane nepřívětivé počasí,
které potrvá až do konce;
30. sněží a 31. pošmourno.

Dne ubývá od 11. hod. 47
min do 10. hod. 28 min.

7 39
8 35 Židovský kalendář.
9 33 5660. 5. října připadá 1.
10 40 Marchešvan.
I I 50
Pořekadla.
ráno Je-li říjen mrazivý a vě
trný, bude únor též tak, i
1 39 únor mírný.

Délka dne 11 hodin 10 minut.

i5 Neděle Posv. chrámu Terezie
Havla
16 Pondělí Havla
Úterý
Floriana
Hedviky
17
Lukáše
18 Středa Lukáše ev.
Čtvrtek Petra Alkant. Ferdinanda
19
Vendelína
20 Pátek Vendelína
Voršily
21 Sobota VorŠily

Čtvrti měsíce.

o
o
r Q.—

Dni a tjdny

6 28 5 0 2 19
6 29 4 59 3 14
6 3° 4 58 4 13

Vějou-li suché větry se
verní, obilí se v příštím
roce nepodaří.
Jasné-li počasí v podletí,
jistě větry s zimou odletí.
Suchý den sv. Havla, zvě
stuje suché léto.
Před sv. Havlem musí:
všecko semeno ze země býti
vybráno, v sklepě uscho
váno, přes zimu tam pone
cháno a dříve než kukačka
zakukala, opět na čerstvé
povětří vynošeno.
Teplý říjen, studený únor
Na den sv. Lukáše má
ozim již do strnišť zaseta
býti.
Urbanův oves, Havlovo
žito — nechystej, sedláče,
stodolu pro to! anebo:
Havlovo žito (16. října a
Urbanův oves (25. května)
bývají zřídka na trhu.
Šimona a Judy (28.) zi
ma je všudy.
Na den sv. Havla sklízí
se všeliké ovoce.
Na sv. Simoniše přikluše ·
k nám zima tiše.
Tluče jako slavík o sv,
Havle.
O sv. Havle se již doby
tek na pastvu nežene.

aneb: Hlavní rysy přirozeného světového řádu, jakož i mravouky na
Síla a hmota, něm
založené od prof. Budv. Buechnera; ztlumočil Frant. B. Zdrůbek.
256 str.

Vázaná v plátně s barevnou ořízkou $1.00, postou $1.10
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DVA SIROTCI. Román z francouzského „Les deux Orphelines” od Dennery. Přeložil
Gust. B. Reišl. Cena 25c., poštou 30c. u Aug. Geringera, 150 W. 12th St., Chicago, 111.

Smlouvy, aneb:
20c.

Chvalitebné řeči svatební pro družby aneb držitele svatby. 67 str.
K dostání u Aug. Geringera, 150 W. 12th St.. Chicago, 111.
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SVÁTKY A JMÉNA.

o ca o
■= S-° N ľ
> * E

Dni a týdny
Katolíků

Protestantů

1 Středa Všech Svat. Všech Svat.
2 Čtvrtek Památka duš. Pam. dušiček
Huberta
3 Pátek Huberta
Karla
41 Sobota Karla Bor.
Třiadvacátá neděle po sv. Trojici.

5 Neděle Emericha
6 Pondělí Linharta
7 Úterý Engelberta
8 Středa Bohumíra
Čtvrtek Teodora
9
10 Pátek Př. sv. Ludm.
I I Sobota Martina b.

5 19
6 18
západ
5 38

íjÄ Nový měsíc dne 3. v
W 5 hod. 31 min. ráno.
První čtvrť, dne 10. v
8 hod. 39 min. ráno.
Úplněk dne 17. v 5 h.
23 min. ráno.
Poslední čtvrť, dne 24.
v 1 h. 39 min. ráno.

Í
©
C

Délka dne 10 hod. 18 minut.

Emericha
&
Linharta
48
Engelberta
Bohumíra ·
Bohdana
Martina Lutra
>*»·
Martina

6
6
6
6
6
6
6

36 4
37 4
38 4
39 4
41 4
42 4
43 4

52
51
50
49
48
47
46

6 29
7 30
8 40
9 44
10 54
ráno
12 48

Čtyryadvacátá neděle po sv. Trojici. Délka dne 10 hod. 3 minuty.

12 Neděle Martina p.
13 Pondělí Stanislava
14 Úterý Serapiona
1-5 Středa Leopolda
16 Čtvrtek Otomara
17 Pátek Řehoře D.
18 Sobota Odona

Čtvrti měsíce.

Jonáše
Diega
Levína
Lipolta
Otomara
Bertolda
Hildy

6
6
6
R* 6
6
6
16

44I4 45
45 4 44
464 43
48 4 42
49 4 41
50 441
5 i i4 40

i 46
2 58
4 19
5 20
6 24
7 30
vých.

Doinnělá povětrnosť
Listopad začíná pošmour
ně a ostrými větry až do
5., 6. a 7. je pěkně, 9. ná
sleduje studené, deštivé
počasí, na to 17. a 18. sníh.
Poslední dny sněží a je stu
deno.

Dne ubývá od 10 hod. 25
min, do 9 hod. 30 min.

Židovský kalendář.
□ 5660. 3. listopadů .je 1.
Kislev. 27. listopadu 25.
Kislev, zasvěcení chrámu.
fořeliadla.

Utni z buku třísku; je-li
však suchá, bude zima tu
há; je-li však vlhká, bude
zima mokrá.
Zůstane-li o Martině lu
pení ještě na stromech, če
ká se dlouhá, studená zima.
Pětadvacátá neděle po sv. Trojici.
Délka dne 9 hod. 49 minut.
Je-li kobylka z husy o
Martině zabité bílá, tuhá
Alžběty
Elišky
6 52 4 39 6 41 zima
zavítá.
Edmunda
6 53 4 39 7 41 Jaký den sv. Kateřiny,
20 Pondělí Felixe V.
takové počasí bude v pří
6 55 4 38 8 30 štím lednu.
2 I Úterý Obět. P. Marie Smicha
Je-li zamračeno na sv.
Vojislava
6 56 4 37 9 39 Martina,
22 Středa Cecilie p.
bývá prý neustálá
Čtvrtek Klementa p. Klimenta
zima.
6
57
23
4 37 10 35
Sníh na sv. Ondřeje, žitu
Chrysogona
6 58 4 36 li 38 velmi nepřeje.
24 Pátek Chrysogona
Kateřiny
6 59 4 36 ráno Hřímá-li v listopadu, bu
25 Sobota Kateřiny
de dobrý rok.
Chodí-li husa o sv. Mar
Šestadvacátá neděle po sv. Trojici. Délka dne 9 liodin 37 minut
tině po ledě, plave o vánopo blátě.
Konráda
26
Delfína
7 0 4 35 I 39 cích
Na sv. Martina se kouříJLí 7 I 4 35 2 I vá z komína.
Liboústa
27 Pondělí Achace
Kliment zimu oblibuje,
Úterý
Rufa
Achace
28
7 2 4 34 3 I sv.Petr 22.února ucezuje.
Noah
Padá-li sníh o Martině,
29 Středa Saturnina
Se 7 3 4 34 4 I říká
se, že přijel sv. Martin
Čtvrtek
30
íib 7 4 4 34 5 6 na bílé brůně.

19|Neděle

Neděle

Den díkůčin. Den díkůčin.

Anglický vystavovatel
vyhnutelné.

neb Spelling Book učí,jak se mají anglická slova vyslovo

vat!, slabikovati, přizvukovat! a psáti. Pro každého ne
Za 75c. každému poštou od Aug. Geringera, 150 W. 12th St. Chicago, 111.

Nový Robinson. Velmi poutavý román.

Cena 50c. se zásylkou.
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Nová země. Příběhy prvních českých přistěhovalců od Pavla Albieriho. Spisovatel
dlel delší čas v této zemi a jméno jeho má mezi námi dobrý zvuk. Zvláště “Nová
země” neměla by scházeti v žádné domácnosti. 415 str. Cena $1.00, postou $1.10.
K dostání u Aug. Geringera, 150 W. 12th St., Chicago, 111.

I Pátek Eligia
2 Sobota Bibiány
První neděle adventní.

3 Neděle Františka X.
4 Pondělí Barbory
5 Úterý Judity
6 Středa Mikuláše
Čtvrtek Ambrože
7
8 Pátek Početí P. M.
9 Sobota Leokadie P.
Druhá neděle adventní.

IO Neděle ÍMelchiada
I I Pondělí Damase
12 Úterý Sinesia
13 Středa Lucie p.
Čtvrtek Nikasia
M
IS Pátek Irenea
l6 Sobota Albína
Třetí nedele adventní.

17 Neděle Lazar?
18 Pondělí Gracíána
19 Úterý Nemesia
20 Středa Kristiny
21 Čtvrtek Tomáše ap.
22 Pátek Zenona
23 Sobota Viktorie p.

Dluhoše
Bibiány

a západ

m ě s íc e

V ýchod

slunce

7
7

Západ

«

slunce

Protestantů

V ýchod

Katolíků

Znamení
měsíce

SVÁTKY A JMÉNA.

Dni a týdny.

6 4 34 6 11
7 4 33 7 10

Kasiana·
Barbory
Sabaše
Isidora
Ambrože
Kajícní den
Běleny

«0

7
7
« 7
« 7
7
7
>*»· 7

74
84
94
10 4
ii 4
12 4
13 4

33 západ
33 6 30
33 7 3i
33 8 44
33 9 54
33 11 6
33 ráno

Délka dne 9 hodin 20 minut.

Jitky v
Damaše
Donáta
Lucie
Duchoslava
Kristiána
Běluše

7 13; 4
7 U4
7 14 4
7 15 4
7 16 4
7 17 4
i718 4

s

Ä

O

33
34
34
34
34
34
34

i
2
3
4
5
6
7

Délka dne 9 hodin 1<> minut.

Lazara
Abrahama
Nemesia
Blahoroda
Tomáše
Blaženy
Viktorie

«
Ä

«
«
á*

7
7
7
7
7
7
7

19(4 34 vých.
i9!4 35 625
20 4 35 7 26
21 4 36 8 27
21 #'36 9 24
22 4 37 IlO 20
22 4 37 I I 16

Délka dne 9 hod,. 15 minut

26 Úterý Štěpána muč. Štěpána
27 Středa Jana Evang; Jana Evang.
Kastora
28 Čtvrtek Mláďátek
Tomáše
bisk;
Milady
Pátek
29
Davida
30 Sobota Davida kr.

Americký Besedník.

7 23 4
cŕS 7 24 4
WX 7 24 4
7 24 4
724 4

39 i 46
40 2 46
41 3 53
41 4 56
42 5 57

Délka dne 9 hodin 18 minut.

|Sylvestra

|

Poslední čtvrť dne 22.
v 11 h. 2 min. večer.

Domnělá povětrnost

Prosinec začíná dvěma
studenými dny, na to při
chází sníh až do 8., od 9. do
15. studeno, od 15. do 23.
sněživo, mnohdy promí
cháno deštěm, a od 23. do
konce mírné počasí.

26
2
Dne ubývá od 9 hod. 28
7 min. do 9 hod. 19 min.
14
19 Židovský kalendář.
26 5660. 3. prosince je 1.
12. prosince je 10.
3 Tebet.
Tebet, půst, památka oble

7 22 4 38 ráno
24 Neděle Adama a Evy Adama a Evy
ÏÂS
Pondělí
Naroz.
Páně
Naroz.
Páně
25
7 23 4 39 12 56

3i|Neděle |Sylvestra

První čtvrť dne 9. ve
4 hod. 5 min. večer.

Délka dne 9 hodin 26 minut.

Čtvrtá neděle adventní.

Neděle po Vánocích.

Čtvrti měsíce.

[7 24(4 43] 6 53I

žení Jerusalemá.
fořelsadla.

Na sv. Eligia tuhá zima
trvá prý celé čtyři měsíce.
Pakli jitřní jasně se uka
zuje, rok přeúrodný ti zvě
stuje.
Padá-li o štědrý večer
sníh, urodí se chmel.
Zelené vánoce, bílé velkonoce; bílé vánoce, zelené
velkonoce.
Tmavé vánoce, světlé sto
doly.
Pak-li na sv. Štěpána vě
trové uhodí, příští rok víno
špatně se urodí.
Na Sylvestra-li vítr a rá
no slunce svítí, nelze nám
dobrého vína se nadíti.
Dvanáct nocí od štědrého
večera až do sv. Tří králů
zvěstují prý povětrnosť
příštích dvanáct měsíců.
Když v prosinci mrzne a
sněží, úrodný rok na to pa
nuje.
Má-li sv. Barbora bílý
fěrtoch, bude hodně trávy.

První sbírka proslovů a deklamací pro oboje pohlaví k rozmani
tým příležitostem.
Sestavil A. Jurka. Pěkně v plátěných deskách vázaný, 480 str. silný $1.25, poštou $1.30
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Dr. MIL. TYRŠ. Krásný litografický obraz 18x24 se zásylkou poštovní pouze 36ctů.

K dostání u Aug. Geringera, 150 West 12th St., Chicago, 111.

Pralia a Řím.

Historický román od J. Svátka. III. díly. Cena $1.20, vázaný $2.201
poštou $2.30. Kdostání u Aug Geringera, 150 W. 12th St., Chicago, 111.

Seznam jmen.
Aaron 16. dubna
Abdon, Bořivoj, 30. čerce1
Ábel 2. ledna
Abraham 6. října
Absolon 2. září ■
Adalbert viz Vojtěch
Adam 24. prosince
Adaukt, Přibík, 30. května
Adaukt z Božný 30. srpna
Adelhaid op., Adléta 5.
února
Adelinde 20. srpna
Adléta viz Adelhaid
Adolf 11. května
Adolf 17. června
Adolf 21. srpna
Adolfina 27. září
Agatha viz Háta
Agaton,Dobroslav, 10. led.
Agnes viz Anežka
Agrikola 4. listopadu
Achac 22. června
Achac27 listopadu
Achilleus 12. května
Aka 30. listopadu
Akar 22. června
Albar, b.Bělobor, 21.červ.
Albert p. z J. 3. dubna
Albert v. 15. listopadu
Albin, Bělouš, 1. března
Albína, p. a m. Bělouše,
16. prosince.
Albrecht 23. dubna
Aleš, 17. července
Alexander, Beska 18.břez.
Alexander 26. února.
Alexius, Aleš, 7. Červce’
Alfons 2. srpna
Alfred 19. července
Alipius 15. srpna
Alois 21. června
Alto, 9. února
Alžběta, král. Eliška, 8.
Července
Alžběta, 19. listopadu
Amadeus viz Bohumil
Amalie, Libuše, 10. čerce.
Amalie 7. října
Amandus, Milota, 8. dub.
Amatus, Miloň, 13. září
Ambrož, b., Brož, 16. října
Ambrož 7. prosince
Ammon 8. září
Amos 31. března
Anaklet 13. července
Anastas 21. srpna
Anastasia, Protibora, 15.
dubna.
Anastasia, m., 25. pros.
Anastasius, m. 22. ledna
Anatolia 9. července
Anatoliu 3. července
Anežka, Agnes 16. listop.
Anežka, p. a m. 21. ledna
Anežka Češka. Něčiše, 6.
a 28. března.
Anjela, 13. května
Anjelika 28. března
Anjelina 16. července
Anna 26. července
Anselm 18. března
Antonia. Tonka, 10. ledna
Antonín, poust. 17. ledna
Antonín. 1» června .
Apolinář 23. července
Apolonia 9. února
Aquilina, Orlična.l3.červ.
Arkád 19. října

Písně otroka.

Arnold 18. července
Arnulf 18. června
Arnošt 12. ledna
Arnoštinka 31. července
Arsenius, 19. července
Asterius. Hvězdon, 30.říj.
Athanasia 26. února
Athanasius 2. května
August p. 7. října.
Augusta 29. března
Augustýn, cirk. 28. srpna
Aurelia 1. prosince
Aureliau 16. června
Aurelius, Zlatko, 27. čerce1
Babylas 24. ledna
Balbina 31. března
Baldomer 7. února
Baltazar 6. ledna
Barbora 4. prosince
Barnabáš 11. června
Bartoloměj, ap., 24. srpna
Baruch 30. května
Basiliše 9. ledna
Basilius, v.. 14. ledna
Bathilda, 26. ledna
Bdín viz Vigil
Beata viz Blažena
Beatrix, Blažena, lO.květ.
Bedřich 6. března
Bedřiška 6. října
Bělena viz Leokadia
Bělobor viz Alban
Bělouš viz Albert
Běluše viz Albin
Benart viz Benard
Benedikt, b. Beneš, 15. dub.
Benedikt 21. března
Benigna, Dobravka 9. kv.
Benignus Štědrý, 6. června
Benjamin 21. března
Benno, Zbyněk, 16. června
Bernard, p., Benart 20. srp.
Bernardin 20. května
Bernhard T. A. 20. srpna
Berta, Perchta, 4. červce.
Bertram 17. srpna
Bertrand 15. října
Bibiana 2. prosince
Blahomír 13. října
Blahoslav 21. března
Blahorod viz Eugenius
Blahovoj, Eustrates9.1ed.
Blandina 5. listopadu
Blažej 3. února
Blažena, 22. prosince
Bojisláv 9. dubna
Bohaboj 15. dubna
Bohachval 10. července
Bohdal d. 8. listopadu
Bohdan viz Teodosius
Bohdana viz Teodosia
Bohdan viz Teodor
Bohdík 22. března
Bohpomozl viz Gotthelf
Bohuchval, Lausdeo, 10.
července
Bohumil, Amadeus, 7.čce.
Bohumil 3. listopadu
Bohumila 28. prosince
Bohumír 13. ledna
b. 8. listopadu
Bohuslav, Deogratias, 22.
března
Boleslav viz Magnus
Bonaventura, Dobrohost
11. července, 26. října
Bonifác, p., V inírýd, 5. čva.

Bonifác m., Dobroděj. 14.
května.
Bořek viz Tiburc
Bořivoj viz Abdon
Božena 29. Července
Břeněk viz Bruno
Brigida, p., 1. února
Brigyda v., Bryta, 8. října
Brož viz Ambrož
Bruno b., Břenek21. dub.
Bryta viz Brigita
Burghard 11. října
B&hspěj 22. června
Bušek viz Celestín
Cecilie 22. listopadu
Cecilius 3. června
Celestín P., Bušek 6. dub,
Celestin, p. a m, 19. květ.
Celina 21. října
Celerinus, v., 20. února
César z B. 15. dubna
Chranibor viz Servác
Crha A. M. 9. března
Ctibor v. Honorát
Ctimír V. Čestmír
Ctirad viz Honor
Cyprián b. 14. září
Cyria 5. června
Cyriak m. 8. srpna
Cyrila 5. července
Cyrin 12. června
Cyrus m. 31. ledna
Čeněk viz Vincenc
Česlav 20. června
Čestmír, Ctimír, 9. ledna
Čestislav 16. června
Damasus 11. prosince
Damian 27. září
Daniel 21. července
David 30. prosince
Deicola, Ctiboh, 17. ledna
Delfín 24. prosince
Deogratias viz Bohuslav
Děpolt viz Theobald
Desider, Zdaň, Žádostiv,
23. května
Dettel, Ditlev, 31. března
Dětmar 26. září
Dětřich 6. května
Devota 27. ledna
Didakt 13. listopadu
Dignus 18. prosince
Dionisius, Diviš, 9. října
Dismas 25. března
Ditlev viz Dettel
Dluboš viz Longin
Dobeš viz Tosiáš
Dobravka viz Benigna
Dobroděj viz Bonifác
Dobrohost viz Bonavent.
Dobromysl, Euthymisius,
11. března
Dobroslav viz Agaton
Dobrožizn. Eutropius, 11.
února
Dodá, abat. 24. dubna
Domician b. 10. ledna
Domicius 5. července
Dominik 4. srpna
Domnína 14. dubna
Donatus m. 30. června
Dorota 6. února
Duchoslav viz Spridion
Dulla 25. března
Ebba, ab. 23. srpna
Eberhard,Eberart28. list.
Eberhard, 23. února
Edburka 12. prosince

Edeltruda 23. června
Edita 26. září
Edmund, are. 16. listop.
Eduard 18. března
Edvin, k., 4.
Egbert24. dubna
Eleonora 14, února
Eliáš 20. července
Eligius 1. prosince
Eliseus 24. června
Eliška viz Alžběta
Emanuel 26. března
Emerencia 23 ledna
Emerich 5. listopadu
Emil 22. května
Emilla, 5. dubna
Emilian* 11. září, 11. října
Emiliana p. 24. prosince
Emilius, 30. května
Emma 1. a 19. dubna
Engelbert 7. listopadu
Enoch 3. ledna
Erhard 8. ledna
Erik (Erich) m. 15. února
Ermelinda 25. října
Esther 29. května
Etbin 19. října
Eucharius 20. února
Eufemisa, Ofka, 13. dub.
Eufrosina 11. února
Eugenia 25. prosince
Eugenius, Blahorod 3.
července
Eulogius, Ložek, 3. čerce’
Eusebia, 16. března
Eusebius, Smil 14. srpna i
Eustach, Stach, 20. září
Eustachia 29. března
Eva 24. prosince
Evald 3. října
Evarist, Blahoklas 26. říj. ]
Evermond 17. února
Ezechiel 10. dubna
Fabian 20. ledna
Fandila, ra., 13. června
Fano b. 28 níjna
Faust 16. Července
Faustin 15. února
Faustiua 20. září
Felician 9. Června
Felicitas m. 7. března
Felix, b. a m., Šťastný
24. října
Felix 21. května
Felix Val. 20. listopadu
Ferdinand k. 19. ledna
Ferdinand k. 30. května
Fidelis28. dubna
Filemon 22, listopadu
Filip ap. 1. května
Filip N. 26. května
Filip b. 23. srpna
Filipina 16. února
Flavian m. 18. února
Florenc 7. listopadu
Florencia 10. listopadu
Florentin 27. května
Florian 4. května
Fortunat, 24. října
Frant, S. z As. 4. října
— B. 10. října
— de Paula 2. dubna
— Sales 29. ledna
— Xaver 3. prosince
Františka Ř. 9. března
Fridolín 6. března
Fridusviz Friedman
Friedman, Friduš, 10. říj ·

Sensační báseň od Svatopluka Čecha, která dočkala se 20. vydání,
způsobila nevídaný rozruch a vzbudila i pozornost vládních kruhů;
obsahuje 79 stránek. Cena 25c. K dostání u Aug. Geringera, 150 W. 12th St., Chicago.
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Frouoaldus 12. září
Frumencius 27. října
Fulgentius 1. ledna
Fulko 10. října
Gabian 19. února
Gabriel, archanj.,24.břez.
Gabriela 10. února
Gaudentius viz Radím
Gebhard, Jaromír, 27.srp.
Gelas Smich, 18. listop.
Genesius 3.včervna
Genovefa, Ženeva, 3. led.
Genuin 5. února
Gerhard, Radko, 24. září
Gerlacli viz Jarloch
German 28. května
Gertruda, Gedruta 17. bř.
Gervás 19. června
Gideon, Jedek, 1. června
Gilbert 4. února
Gillas 29. ledna
Gisela. Hisla, 7. května
Glyceria 13. dubna
Goar 3. července
Gordian 10. května
Gotthard. Hotart, 5, květ.
Gottšalk m. p. 7. června
Gracian J8. prosince
Gratus. Vděčný, 8. října.
Gutval 6. června
Guibert 28. května
Gustav 2. srpna
Guntíř, Vintíř, 28. listop.
Hanibal 2. srpna
Hartman 30. října
Hartvík 21. srpna
Haštal 26. března
Háta 5. února
Havel 16. října
Hedvika 17. října
Helena, m.. Jelena 22. kv,
Heliodor 3. července
Herkules 5. září
Hermens 28. srpna
Hermine 24. prosince
Herman 7. dubna
Hilaria 12. srpna
Hilarion 21. října
Hilarius 21. ledna
Hildebert 3. května
Hippoljt. Ippo, 13. srpna
Honor, Ctirad, 30. září
Honorát, Ctibor, 8. února
Hubert, 3. listopadu
Hugo, b. 1. dubna
Hyacint, m.,Jacek 11.září
Hygin 11. ledna
Ida, vd., 4. ledna
Ignác z Loj. 31. července
Iluminata 29. listopadu
Inocenc 28. července
Irena 5. dubna
Ireneus, Lubomír, 15. pr.
Isak, 20. prosince
Tsabela 4. ledna
Isaiáš 6. července
Isidor, pr., 10. května
Ivan 25. listopadu
Ivo 28. května
Jachim, 20. března
Jadocus, Jošt, 17. května
Jairus, Jar. 3. října
Jakub v. 25. července
— ap. 1. května
Jan Zlatoústý 27. ledna
— Miláček, 8. února
— Boží 8. března
— Nepomucký 16. kv.

Jan z Pf. 6. května
— a Pavel, Jan Burian.
26. června
Jan Křtitel 24. června
— Kvalb. 12. června
Jana stětí 29. srpna
u kř. 14. listopadu
Jan Evangel. 17. pros.
Januar 27. září
Jarloch, Gerlich, 5. ledna
Jarolím 30. září
Jeremiáš 16 června
Jetřich, Eustasius, 19. bř.
Jindřich, Hynek, 15.Čerce’
Jindřiše 16. března
Jiří 24. dubna
Job 9. května
Joel 24. května
Johanna 24. května
Jonatan 29. prosince
Jordán 13. února
Josafat 27. listopadu
Josef Kal. 27. srpna
— pěstoun 19. března
Josua 23. února
Jo vita 15. února
Juda 28. října
Judit, Jtika, 5. prosince
Julia 22. května
Julian m. 9. ledna
Juliana p. a m. 0. února
Julita 15 června
Julius p. 12. dubna
Justina, Pravomila 7. říj.
Justinian 26. září
Justin 8. srpna Justus Pravoslav, 9. září
Juta 3. listopadu
Juvenal Ml. 3. května
Kajetán 7. srpna
Kamil 2. července
Kandid Bělouš 3. října
Karel Borom. 4. listop.
— v. 28. ledna
Karolina 14. června
Karolínka 5. července
Kašnar 6. ledna
Kátďína p. 25. listopadu
Kazimír 4. března
Kilián 8. července
Klara 12. srpna
Klement. Klimeš, 23. list
Klementina 23 listopadu*
Kleofáš 25. záři
Kletus 26. dubna
Klothar, Lidhor, 7. dubna
Klotilda 3. června
Kolumba, 17. září
Kolumban, Holubán, 21.
listopadu
Kolumbin 21. července
Kolumbus 9. července
Konkordia 18. února
Konkordius, Svornýl.led.
Kondrát, Kundrát 26.list.
Konrád 19. února.
Konštancia 19, září.
Konštantin 11. března
Kordula 22. října
Kornel 16. září
Kosmas' 27. září
Krescencia 15. června
Krescentius, Rostislav 27.
června
Kristin 14. května
Kristiána 15. prosince
Kristina 14. července
Krištof 15. března

Krisostom Zlatoústý 27.
ledna.
Krišpin, 25. října
Kunhuta z P. 3. března
Kuno, Kuneš, 29. května
Kvalbert 12. července
Kvido 31. března
Kvirin, m., 30. března
Ladislav, 27. června
Lambert b. L. 14. června
Laura 17. června
Lazar 17. prosince
Lebrecht Pravožij., 20. ún.
Leo v. p., Lev 11. dubna
— p. 12., 28. června
Leodegar 2. října
Leokadia, Bělena, 9. pros.
Leonhard, Linhard 6, list.
Leoncia 6. prosince
Leoncius 13. ledna
Leonora, 12. dubna
Leonilla 17. ledna
Leopold, Lipold, 15. list.
Leopoldina 15. listopadu
Levin 14. července
Levina 24. července
Libor, Litobor, 23. červce’
Liboúst, Liebmund, 27.
listopadu
Libuše viz Amelie
Lidmila 16. září
Lidvina 15. dubna
Ligor 13. září
Longin, Dluhoš, 15. břez.
Lot 4. ledna
Lotar, Lideř, 21. dubna
Lucie 13. prosince
Lucian 7. ledna
Luciana, Světluše 30. červ.
Lucius, 11. února.
Ludomír, Leutfried, 3.říj.
Ludovika, 30. ledna
Ludvík T. 19. srpna
Luise 9. července
Luitgarda 16. června
Lukáš 18. října
Lukrecia 7. června
Lydia 3. srpna
Magdalena 22. července
Magnus, Boleslav, 19. srp.
Makar, Blahosl., 2. 15.1ed.
Malachiáš, 3. listopadu
Mamert 11. května
Mansuet, Miloslav, 18. ún.
Marceli 16. ledna
Marcella 31. ledna
Marcellian 13. června
Marcellin, 10. dubna
Marcellina 17. července
Marciál. Marciáš, 27. ún.
Marek 25. dubna
Mariána 15. září
Marián, Mareš, 30. dubna
Marie Zasn. 23. ledna
— Nar. 8. září
— Sněžné 5. srpna
— Bol. 30. března
— Hromnic 2. února
— Zvěstování 25. břez.
— Navštívení 7. čerce’
— u Hory 16. červce’
— Na nebevz. 15. srp.
— Obětování 21. list.
— Početí 8. prosince
— Jména 15. září
Markéta 20. července
Marta 19. ledna
Martin 11. listopadu

Martin 12. listopadu
Martina 30. ledna
Matěj ap. 25. února
Mathilda 14. března
Matouš Ev. 21. září
Maura 21. září
Mauric 22: září
Maxmilián 12. října
Maximus 19. května
Mechtilda 31. května
Medardus 8. června
Melichar 6. ledna
Michala zjevení 8. května
Mikleta 9. září
Mikuláš, biskup, 6. pros.
Milada 29. prosince
Minart, Meinhard, 21. led.
Mojžíš 3. září
Monika 4. května
Mořic 22. září
Myroů 16. srpna
Napoleon 15. srpna
Narcis 29. října
Natalia 1. prosince
Nathan 24. října
Nereus 12. května
Nestor 26. února
Nicefor, p., 13. března
Nicetas, Mikat, m. 15. září
Nikodém 15. září
Noe 28. listopadu
Norbert 6. června
Nothburga 14. září
Odila 1. ledna
Odon. a., 18. listop.
Oktavia 22. března
Oktavian 22. března
Otdřich 4. července
Olva 10. června
Olympia 26. března
Ondřej, a., 30. listopadu
Optatus 4. června
Osvald, k. 5. srpna
— 15. října
Otilia 13. prosince
Otokar 4. listopadu
Othmar 15. listopadu
Otto, Udo, Otík. 23. břez
Pankrác, yševlád, 12. kv
Pantaleon 27. Července
Papin 28. listopadu
Patricius 16 března <
Paula vd. 26 ledna
— p. 18 Června
Paulina 21. Června
Pavla obr. 25. ledna
— poust. 15. ledna
— pam. 30. června
‘— ap. 29. června
— a Jana 26 června
Pelegrin, Pelřín 16. kvěl
Perpetua 7. března
Petr AI. 19. října
— Cel 19. května
— Ap. 28. června
— st. v okov. 1. srpna
— m. 29. dubna
— Nol. 31. ledna
Petronilla 31. května
Pius m. 11. července
Pravota 21. prosince
Primus 9. června
Priska 18. ledna
Prokop, poust. 4. červce.
Protas, Tas, 20. června
Prudencie 9. března
Quinebert 18. května
Ráchel 14. Července r

Věk rozumu od T. Paina s doplňky z jeho ostatních spisů vybraných překladem Pr. B.
Zdrůbka. Nebylo spisu, který by po století býval kněžími více hanoben, ale není také
spisu, který by obsahoval větší zásobu zdravého semene ku vypučení duchovní svobo
dy. 208 str. V plátně vázaná 65c, postou 70c. K dostání u A. Geringera, v Chicagu..
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Radím, Gaudentius, 1. é va.
Rafael 24. října
Raimund 23. srpna
Reiner 17. června
Rainold 7. ledna
Rebeka 9. března
Regina 7. září
Reichard 7. února
Reinhard, Reinart, 23. ún.
Rembert 4. února
Richard 3. dubna
Robert, Robeš, 7. června
Rochus, Hrož, 16. srpna
Roland 9. srpna
Roman 28. února
Romana 28. února
Róza, Růžena 30. srpna
Rosalia, Rozára, 4. září
Rosina 13. března
Rudolf 27. dubna
Rosina, Růžena, 10. čvce’
Ruflnus, Ryšavín, 14. čva.
Rupert, Rauš, 27. března
Ruthard 16. července
Řehoř Naz. 9. května
— 02. března
I
— 27. listopadu
Sabas 12 dubna
Sabian 27 srpna
Salome 24. října
Salomena 7. dubna
Samuel m. 16. února
■
26. srpna
Sara 16. května

Sebald, 19. srpna
Serafín 12. října
Serapion 14. listopadu
Servác, Chranibor 13. kv.
Severián 8. listopadu.
Sibilla 29. dubna
Sidonia, Zděnka, 23. čvce’
Sidonius, Zděnek, 23. srp.
Silver 20. června
Silvia 3. listopadu
Sil vin 17. února
Simeon, b. am., 27. února
Simplic, p., 2. března
Stanislav, b. a m., 7. kv.
— kr. 13. listopadu
Strachota, 9. března
Successus, Prospěch, 19.
ledna
Svatoň, Sanctus, 2. června
Svatopluk, 13. srpna
Světlík, Photius. 4. břez.
Sylver 20. června
Sylvester 31. prosince
Šalomon 8. února
Šebestián 20. ledna
Šimek 18. února
Šimon, ap., 28. října
Školastika 10. února
Sofronius Mudrota, 11 bř.
Štěpána nal. 3. srpna
— Kr. 2. září
— m. 26. prosince
— Pr. 13. listopadu
Tadyáš, 28. října

Teresie 25. října. 1
Thekla, ab. 15. října
Theobald 1. července
Theodolinde 22. ledna
Theodor b., Bohard 19.
září
Theodora m., Božena 28
září
Theodorich, Dětřich, 1.
července
Theodosia, p. m., Bohdan
2. dubna
Tiburce,, m., Ctibor, Bo
řek, 14. dubna
Timotheus, b., Bohaboj,
24. ledna
Titus, b., 4. ledna
Tobiáš, Dobeš. 13. června
Tobiáš 13. září
Roleta 5. března
Tomáš 18. září
— ap., 21. prosince
— b., 19. prosince
— Aq., 8. března
Trojan 30. listopadu
Ubald, 16. května
Ulrika, Oldřiška, 6. srpn.
Urban, p. 25. května
Václav 28. září
Val burka 25. února
Valentin, m., Valeš 7. a
11. ledna
Valentina 25. července
Valter, Vladiboj, 29. list.

Valenan rn., Jaroslav 24
dubna
Vaitrud 9. dubna
Vavřinec 10. srpna
Venanc 18. května
Vendelín. Venda, 20. říjn.
Verner, Vernuš 18. dubn,.
Veronika 4. února
Viktor A.. Vítězslav26. ún.
Viktor m., 30. září
Viktoria, 23. prosince
Viktorin 3. září
Vilém, a. 6. dubna
Villibald, Veleslav 7.če’ce
Vincenc m., Čeněk 22. led.
Vincenc Fer., 5. dubna
— z P. 19. července
Vít 5. června
Vladimír 24. července
Vojslava 22. listopadu
Vojtěch, Adalbert 23. dub.
Volde ar., 6. května
Volfgang, Vlk. 31. října
Voršila, 21. října
Zachar., pr.. Zachař 6. září
Zeno m.. 22. pros.
Zikmund, 2. května
Zuzana p. a m. 11. srpna
— čistotná
,,
Zbislav 24. března
Zbislava 29. února
Zděnek 7. listopadu
Zdislava 29. ledna
Žofie, Žofka, 15. května

Kalendář pamětihodných událostí, velkých mužů a výtečníků českých.
Leden.
1.
3.
5.

6.
8.
12.

14.
16.
21.
24.
26.
29.

1872 + Karel VI. Zap, učenec český.
1865 Zrušeno otroctví v Severní Americe.
1858 + v Miláně Josef Radecký z Radče, polní
maršálek.
1829 t v Brně Josef Dobrovský, slavný učenec.
1642 + Galileo Galilei, přírodozpy tec a hvězdář.
1861 + v Praze Václav Hanka, badatel Český
a nálezce rukopisu králodvorského.
1814* v Kardašově Řečici Boleslav Jablonský,
básník český.
1794 t Edvard Gibbon, anglický dějepisec.
1862 + v Praze Bož. Němcová, česká spisovatelka.
1852 t ve Vídni Jan Kollár, národní básník náš,
rodem Slovák.
1833 * v Praze Josef Barák svobodař a žurnalista.
1737 * v Anglicku Thomas Payne, americký svo
bodomyslný spisovatel.

Únor.
4.

5.
10.
11.
12.

16.
18.
21.
22.
24.
27.

1808 * v Kutné Hoře Josef Kajetán Tyl, spiso
vatel český a přední buditel našeho národa.
1820 * ve Vídni B. Němcová, spisovatelka česká.
1882 Pražská universita rozdělena ve dvě samo
statná účiliště, české a německé.
1847 * v Ohiu Thomas A. Edison, největší vy
nálezce z oboru elektřiny.
1809 * Abraham Lincoln, president a osvoboditel
otroků.
1853 * v Lounech básník Jaroslav Vrchlický.
1472 * v Toruni Mikol. Kopernik,slavný hvězdář.
1846 ♦ v Ostředku u Benešova náš národní bás
ník Svatopluk Čech.
1732* Jiří Washigton, 1. president Spoj. Států.
1830 * v Praze Karolína Světlá, zasloužilá spis
vatelka povídek z kraje a románu vesnickéhoo.
1849 * v Třebízl u Slaného Václav Beneš Třebízský, oblíbený povídkář český.

Březen«
4.
5.

1880 t v Praze Karel Sladkovský, znamenitý
řečník český.
1829 První pokus s lodním šroubem, jejž vy
nalezl Josef Ressl, rodák chrudimský.

7.

15.
17.
20.
22.
28.

1799 * v Strakonicích Frant. Lad. Čelakovský,
český básník školy národní.
1828 * T)r. Edward Grégr, politik český.
1882 + Ladimír Klácel.
1720 + Isák Newton, původce nové nauky o po
hybu těles nebeských.
1471 t Jiří Poděbradský, slavný král český.
1592 * Jan Amos Komenský, největší učitel ná
rodů.
1848 Zrušena robota v Čechách.

Duben.
5.

6.

7.
9.
10.
14.
17.

19.
23.
27.

1834 * v Dolinku Vítězslav Hálek, oblíbený český
básník.
1849 t v Praze Jan Svatopluk Presl, proslulý
přírodozpytec český.
1808 * Ladimír Klácel, slavný filosof a svobodář.
1865 Lee se vzdal u Appomatox.
1864 Maxmilián stal se císařem v Mexiku.
1865 Zavražděn Abraham Lincoln.
1826 * v Praze Vojta Náprstek, veliký lidumil
a český vlastenec.
1882 + Darwin, přírodozpytec anglický.
1420 * v Poděbradech Jiří Poděbradský, slavný
král český.
1822 ♦ Ulysses S. Grant, generál a 18. president
Spojených Států.

Květen.
1. Dělnický den.
10. 1897 + Bedřich Schnell, vzácný lidumil a mece
náš naší “Ústřední Matice”.
12. 1884 t v Praze Bedřich Smetana, slavný hudební
skladatel.
15. 1833 * v Praze Žofie Podlipská, spisovatelka.
16. 1868 Slavnost’ položení základního kamene k
Národnímu divadlu v Praze.
1891 Zaháňa Jubilejní výstava českoslovanská
v Praze.
23. 1895 + Eliška Pešková, dramatická umělkyně
a spisovatelka.
24. 1543 t Mikuláš Kopernik, slavný hvězdář.
26. 1876 t v Praze otec národa František Palacký,
dějepisec království českého.
30. Zdobení hrobů.

— 31
30.
31.

1416 Mistr Jeroným Pražský upálen v Kostnici.
1430 Nešťastná bitva u Lipan.
1778 + Voltaire, slavný spisovatel francouzský.
1818 * v Hradci Králové Václ. Vladivoj Tomek,
český dějepisec.
1892 Zhoubný požár v dolech Příbramských.

3.
6.

7.
8.

Červen.

12.

1541 Veliký požár na Hradčanech, kdy shořely
desky zemské.
1848 Zahájen slovanský sjezd na ostrově Žofínském.
5. 1855 * v Praze spisovatel Eduard Jelínek.
7. 1835 * v Rychmburce Adolf Heyduk. profesor
v Písku a přední básník český, “slavík pootavský” nazvaný.
12. 1848 Vypukla v Praze revoluce.
14. 1798 * v Hoslavlcích na Moravě František Lad.
Palacký, otec českého dějepisu.
1885 První hromadná návštěva amerických Če
chů v Praze.
15. 1754 Prokop Diviš postavil první hromosvod
v Příměticích na Moravě, tedy o 6 let dříve než
Benjamin Franklin v Americe.
16. 1887 Přijeli do Prahy za veliké slávy američtí
Sokolové.
1895 Přijeli američtí Čechové po třetí do staré
Vlastina “Národopisnou“.
20. 1883 +v Litomyšli Alois Voj. Šmilovský, velmi
oblíbený spisovatel.
1884 + v Mariánských Lázních Vác. Beneš Třebízský, český povídkář a miláček českého lidu.
26. 1861 + v Praze Pavel Josef Šafářík, přední bada
tel a jazykozpytec slovanský.

14.
15.

2.

Červenec.
1.
2.
4.
6.
9.
10.
11.

14.
16.

18.
24.

28.

1833 * v Praze El. Pešková, dramatická uměl
kyně a spisovatelka.
1881 Garfield, 20. president, smrtelně postřelen.
1776 Prohlášena neodvislost Spojených Států
severoamerických.
1415 Upálen v Kostnici mistr Jan Hus.
1357 Karel IV. položil kámen základní ke ka
mennému mostu v Praze.
1834 * v Praze Jan Neruda, čes. spisovatel a nej
čelnější zakladatel čes. básnictví doby nové.
1856 + v Plzni Josef Kajetán Tyl, umělec a spi
sovatel dramatický.
1420 Bitva na Žižkově.
1773 * Kudlících Jos. Jungman, patriarcha novo
věké literatury české.
1870 Odhlasováno dogma o neomylnosti pape
žově.
1803 * Frant. Alex. Dumas starší, slavný spiso
vatel francouzský.
1869 + v Praze Jan Ev. Purkyně, český učenec
jména světového.

Srpen.
4.

5.
8.
12.
14.
15.
22.

23.
24.

26.
31.

1306 Zavražděn dýkou v Olomouci v děkanském
domě Václav III.. poslední Přemyslovec.
1852 +v Praze básník Frant. Lad. Čelakovský.
1884 + v Oetru v Alpách Miroslav Tyrš spisovatel
a vůdce českého Sokolstva.
1881 Vyhořelo Národní divadlo v Praze.
1431 Strašná porážka německých křižáků u
Domažlic
1537 Řád jezovitů Loyolou založen.
1769 * v Ajacciu na Korsice Napoleon I., “ne
přemožitelný světoborce”.
1891 + v Praze Jan Neruda, znamenitý spisova
tel český.
1851 * v Hronově Alois Jirásek, znamenitý spi
sovatel historických po videa.
1572 Krvavá svatba pařížská (noc bartolomějská), v níž na 60,000 protestantů od katolíků
pobito.
1278 Přemysl Otakar II. zahynul na moravském
poli. (“Den sv. Rufa”,)
1346 Padnul král Jan Lucemburský u Kreščaku.
1864 + Ferd. LaSalle, agitátor pro dělníky.

Záři.
1.
2.

1870 Bitva u Sedanu,
1894 + v Praze Vojta Náprstek, velký vlastenec
pravý svobodář a lidumil český.

16.
17.
21.

1883 + Ivan Turgeněv, spisovatel ruský.
1791 Zahájena v Praze první zemská výstava
v Čechách.
1848 V Rakousku zrušena robota.
1841 * v Nelahozevsi Antonín Dvořák, hudební
skladatel český.
1822 * v Praze Jindřich Fuegner, spoluzaklada
tel českého Sokolstva.
1769 * Alex. Humboldt, slavný učenec.
1859 + v Praze Václav Vojtěch Klicpera. drama
tický spisovatel.
1817 Nalezl Václ. Hanka, rukopis králodvorský.
1832 * Dr. Mír. Tyrš, vůdce Sokolstva českého.
1125 + nejstarší náš kronikář Kosmas.

Říjen.
1892 + Arnošt Renan, slavný filosof a dějepisec
francouzský.
4 1884 + Fil. Stan. Kodym, spisovatel a učitel če
ského rolnictva.
8. 1874 + v Praze Vít. Hálek, vynikající básník čes.
9. 1636 + Karel ze Žerotína, nejslavnější Moravan,
spisovatel a podpůrce reformace
11. 1824 + u Přibyslavi Jan Žižka z Trocnova.
12. 1492 Kolumbus objevil Ameriku.
13. 1781 Josef II. vydal toleranční patent, jímž po
voleno, protestantům svobodné vyznání víry.
18. 1599 +Daniel Adam z Veleslavína, veleznámý
knihtiskař pražský.
19. 1873 + Anna Náprstková, zakladatelka průmy
slového musea
22. 1853 * ve Vršovicích u Prahy Josef Herold, vě
hlasný poslanec a zastance práv nár. českého.
27. 1845 * ve Zbirově Josef Václav Sládek, přední
básník český.
31. 1821 ♦ v Borové u Něm. Brodu Karel Havlíček,
spisovatel a neohrožený bojovník za práva
našeho národa.

2.

Listopad.
1836 v Litoměřicích Kar. H. Mácha, básník čes.
1811 ♦ v Miletíně Kar. Jar. Erben, básník český
a mistr slohu balladického.
8. 1620 Bitva na Bílé Hoře.
10. 1483 * Martin Luther, náboženský reformátor.
1759 * J Fr. Schiller, básník německý.
11. 1734 * v Rychnově nad Kněžnou F. Mart. Pelcl,
slavný český učenec.
1844 * v Kamenné Vysoké u Příbrami Josef Jiří
Stankovský, český dramatický spisovatel.
1887 Poprava anarchistů v Chicagu.
15. 1670 +v Amsterodamě J. A. Komenský, nejsi.
učitel všech věků a všech národů.
1883 + v Praze Josef Barák, proslavený český
novinář, “otcem studenstva českého” nazvaný.
17. 1869 Otevřen průplav Suezský francouzským
inženýrem Lessepsem.
18. 1847* v Praze El. Krásnohorská, básnířka čes.
1862 Otevřeno prozatímní Národní divadlo na
Nábřeží v Praze.
19. 1828 +ve Vídni Frant Schubert, tvůrce umělé
písně, výtečný hudební skladatel.
21. 1870 + v Praze Kar. Jar. Erben, básník český.
27. 1796 * v Polence u Klatov Jos. Franta Šumavský,
známý český slovníkář
28. 1688 + Bohuslav Balbín, slavný dějepisec český.
29. 1378 + v Praze král Karel IV.
5.
7.

Prosinec.
1.
4.

10.

14.
16.
19.
25.
27.
31.

1845 Ferdinand V., korunovaný král český, se
poděkoval.
1896 + v Praze František Kolár, dramatický
umělec a spisovatel.
1817 * v Semilech FranL L. Rieger, státník
Český.
1799 + Jiří Washington.
1823 Mexiko prohlásilo republiku.
1831 * Jul. Grégr, svobodomyslný politik český
a zakladatel “Národních Listů”.
1642 ♦ Isák Newton, slavný počtář a hvězdář.
1571 * Jan Keppler, slavný hvězdář.
1822 * v Dole Ludvík Pasteur, slavný lékař
francouzský.
1384 + Jan Wiklef, známý reformátor nábo
ženský.

Válečné daně v platnosti od 1. července 1898
Kvašené nápoje jako pivo, ale, porter a podobné $2 ze sudu, obsahujícího nejvýše 31’
galontTse srážkou 7i ze sta při prodeji kolku jednateli sládkům prodávaných. Bankéři
s jistinou do $25.000 v obchodě $50; kde jest jistina vyšší,za každý další tisíc $2. Pře
bytek čítá se do jistiny. Brokeři $50. Zastavárny $20. Obchodní brokeři $20. Celní
brokeři $10. Majetníci divadel, museí a koncertních síní ve městech přes 25.000 obyva
telů $100. Do toho nečítají se síně najímané a někdy užívané pro koncerty a divadla.
Cirkusy $100. Vlastníci neb jednatelé všech jiných veřejných představování za peníze
mimo dosud uvedené $10. Kuželníky a kulečníky po $5 za každé prkno neb stůl.
Tabáky. — Na místě dosavadní daně bude se platiti 12c. z libry tabáku jakkoli při
praveného, kuřlavého i šnupavého, vyrobeného a prodaného, neb odnešeného ku prodeji
neb spotřebě. Vyrabitel pak platí: $3.60 z 1000 doutníků, vážících přes 3 libry; $1.00
z tisíce doutníků vážících pod 3 libry; $3.60 z tisíce cigaret vážících přes 3 libry a $1.50
z cigaret vážících tisíc pod tři libry. Tabák může se prodávati pak i v paklíčkách
1 unce, 1^ unce, 3^ unce vedle paklíčků dosud povolených o 2,3 a 4 uncích. Obchodníci
s listovým tabákem, kteří prodají ročně nejvýše 50.000 lb., platí $6, kteří prodají nej
výše 100.000, platí $12 a kteří prodají více nežli 100.000 lb. ročně, platí $24. Obchod
níci s jiným tabákem, kteří prodají ročně přes 50.000 liber, platí $12. Kdo prodávají
vlastní výrobky ve vlastní místnosti výroby, neplatí tu dan. Vyrabitelé tabáku, kteří
ročně neprodají ho 50.000 lb., platí $6, do 100.000 platí $12, přes to $24. Doutníkáři,
kteří prodají ročně do 100.000 doutníků, platí $6, do 200.000 $12, přes to $24. Kdo
neplatí povinnou tu dan, podléhá pokutě $100 až $500 a vězení do 6 měsíců.
KOLKY. Nájemný list (lease) na rok 25c., na 2 nebo na 3 roky 50c., na delší dobu
$1. Manifest pro celnice podle tíhy zboží $1 až $5. Přeplavní lístek do cizích přístavů
z $30 platí $1, do $60 platí $3, přes $60 platí $5. Náhradník ku hlasování v některé
korporaci vyjma kostelní, dobročinnou, vědeckou neb hřbitovní, za úřadníka 10 centů.
Splnomocnění 25c., protesty not, směnky, přijímací listiny, poukázky, stvrzenky 25c.
Každý “ček”, poukázka na banku aneb dosvědčení vkladu v jakémkoliv obnosu,
z něhož neplyne žádný úrok, musí míti kolek dvoucentový. Pakli poukázka, směnka,
neb certifikát vkladu nese úrok a je zde v Americe vyhotovený a splatný, podléhá kolku
2c. na každých $100 aneb na část toho obnosu. To se též vztahuje na noty, a* již
jsou zajištěny ‘ ‘ morkýčem” na nemovitosti neb ne. Na obnovení noty atd. platí se
stejný poplatek kolkový jako při původním vyhotovení. Pakli půjčka jest zabezpečena
*'morkyčem” na osobní majetek (personál property) neb na nemovitý majetek (reál
estate),musí každá taková listina, dříve než je rekordována, míti kolek, jakmile přesa
huje obnos půjčky $1000. Morkyč na menší částku peněz jest sproštěn poplatku. Na
více než $1000 a méně než $1500 přijde kolek 25c., a na každých dalších $500 dodateč
ných 25c. Na směnky pro cizozemsko neb úvěrní listy pro cestovatele je poplatek
větší a sice 4c. na každých $100.
Každý postup domu a lotu, každý deed, ať již quit claim neb warranty, když cena
nedostoupí $100, je přenos majetnosti svoboden od poplatku. Více než $100 a méně než
$500 50c. a za každých dalších $500 hodnoty 50c. dodatečně. Záruky 50c.
Nákladní listy neb přijímací listy 10c. Dopravní všeliké listy na drahách, lodích,
expresech lc. za balík neb bednu. Zpráva po telefonu neb telegrafu lc. Náhradní
záruky 50c., dosvědčení ziskti společnosti 2c. Dosvědčení škody, vydaná měřičem ná
mořním 25c., jiná 10c. Lodní nákladní listina do 300 ton $3, do 600 ton $5, přes 600
ton $10.
Zános zboží v celnici do $100 platí 25c, do $500 platí 50c., přes to platí $1.
Zános vyzvednutí zboží z celnice 50c
Pojištění na život.—Z každého sta pojistky 8c. daně. Pojistky na průmyslový neb týdní výměr 40 ze sta
prvního týdenního prémia. Bratrské dobročinné spolky a řády, rolnické soudělnické podpůrné spolky, pod
půrné spolky zaměstnanců v lóžích neb vzájemných místních spolcích vedených členy jejich pro výhradní
dobro členů a ne pro zisk, jsou z daně vyjmuty.
Pojištění “marine inland fire” platí X centu z dolaru prémium,vyjma soudělnické a vzájemné společnosti.
Pojištění “casuality, fidelity a guarantee” půl centu z každého dolaru při všech listinách pojistných,
úpisech, zárukách atd.
Léky.—Patentované léky; pilulky, prášky, tekutiny, náplasti, masti, lahve (vyjma lahve přírodních vod),
olejů, lihovin, kousek P° 5c- platí 3£c., do 10c. platí ^c., do 15c. %c., do 20c.
a za každých dalších 25c.
ceny %c. Voňavky a ozdobivé látky platí totéž.
Jiskrná vína v lahvích lc. za pint, 2c. za větší.
Velkoprodej petroleje a cukru, mající ročně nejméně $250.000 hrubého přijmu, platí čtvrt ze sta hrubého
přijmu přes obnos udaný..
Z dědictví přes $10.000 platí se 75c., $1.50, $3, $5 ze sta dle stupňů příbuznosti do $25,000, a je-li obnos
dědictví vyšší, o polovičku, yíce do $100.000.,přes to dvakráte tolik, a přes milion třikráte tolik.
Z míšené mouky pšeničné s kornovou platí obchodník $12 ročně za povolení a mimo to 4c. ze sudu.
Z čaje platí se 10c. z libry.

Hubička.
^Veršovaná idylka od JB. JBittnera.
(Pro kal. “Amerikán.”)

“Co vyváží tu číši blaha plnou,
když poprvé se ke rtu skloní ret
a duše v duši splývá snažnou vlnou!”
Svatopluk fy.cli.

AK ptačí hnízdo v snětí vzdušném stínu,
jak v trávy změti sladká jahoda,
jak v stébel houšti modré oko chrpy,
jak v křoví zprahlém zřídla lahoda,
jak topolů druž na prérii teskné,
tak v háji klenovém kdes v koutě dálném
•
se farmy nová střecha vábně leskne.

J

Kdo cestou prašnou v srpna slunci palném
sem zabloudil v to tiché ústraní,
ten jistě okřál tu a s díkem na rtu
opouštěl vlídný dům i jeho Martu,
ať oběda čas byl neb snídaní · · ·
Nu abych pravdu řekl, Marta není
té hospodyňky jméno, jež tu švarně
čeledi statné vládne, stejně cení
své hosty všecky—ale bez prodlení
“Ne!” říká s úsměvem, když někdo marně
víc chtěl by mít než pouhé občerstvení!
Ach hostů dost sem přicházelo vždycky,
hned od těch čas, kdy zvěsť se rozletěla,
že mladá paní útulné té klícky
po líbánkách tak náhle ovdověla—
však třebas po roce se úsměv vrátil
na důlek ve tváři i svěží ret,
přec nápadníkům všem kdos plány hatil
a s lícem mrzutým šel každý zpět.
Až posléz v poradě se snesly báby,
že v tom cos vězí—nu jen potom aby · · ·!

A jako vždycky, kmotry pravdu měly!
Nebyla svátá Boubínova vdova
a po roce — snad dřív—se hnul v ní znova
var krve mladistvé, plam touhy vřelý.

Chceť k svému příroda a její pudy
všem mudrlantůrn na vzdor vládnou všudy,.
Však chytrá byla boubelatá Mary
a po ruce vždy měla úskok sterý,
by zakryla svůj tajný žár a stesk,
když okem šlehnul vášně žhavý blesk.

A ten, jenž v nádru bílém utkvěl pevně,
jak prudce vymrštěný, ostrý šíp,
sám neměl tušení—neb chladná zevně
i k němu byla, ač moh’ vidět lip.
Však Jan byl dobrák, člověk podřízený,,
jenž neznal lsti a přetváření ženy,
byl sluhou nebožtíka, sluhou jejím
a nezvyk’ oddávat se beznadějím.
Jak tušit moh’, že lze jen vztáhnout ruku·
a v ráz jí změnit v jásot tajnou muku?
Tak na farmě vždy hospodáře prosté
už druhý rok se zvolna nakláněl
a léto prchalo a listí žloutlo,
když Jan pro zbytek sklizně kdysi jel.
Byl podvečer, ni horký, ani chladný
a slunce nítilo obzoru lem,
strán halil syté zeleně plášť vnadnýr
na rolích černala se kyprá zem,
řad topolů, sliv zakrsalých tlupy
i kukuřice přes den sprahlý lán
nadarmo ždály vláhy—sena kupy
jen voněly, květ vadnul, prachem sklán.
Kdes na plotě či mrtvé na haluzi
pták zacvrkal a ozvali se druzi,
hrdliček chechtot přitlumeně zněl—
již podzim malátný se vzduchem chvěl· · ··
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Pár vranek bujný netrpěliv čekal,
kdy pobídne je domů vlídný pán,
však jak by ruce svázané měl, zvolna
dnes ku podivu k práci měl se Jan,
ba nejednou dlaň opřel v rohatiny
a zřel, jak k červánkům se tlačí stíny.
Již slunce zapadlo a zlatý třpyt
jak jeho ozvěna trysk’ na blankyt,
zář purpuru a oranžové žlutí
na kopců písčité zaplála rmuti,
ni stéblem nehnulo, ni lístkem trávy
tichounké klidu večerního dchnutí.
Jan klobouk bezděky sňal s mladé hlavy
a myšlénkami v neznámu se ztrácel—
snad zámky vzdušné stavěl a zas kácel· · ·
Tak pohroužen byl v dum svých snivou přízi,
že neviděl, jak světlo kvapně mizí
a neslyšel, jak z farmy kdos jej volá.
Byl kouzlem večera opojen zpola· · ·
Však náhle sebou trhl. Postať bílá
se krokem neslyšným mu přiblížila
a jonák, jak by stižen v tajné vině,
se zachvěl, šeptem hlesnul: “Hospodyně!”
“Co děláš, Jene?” ona bodře děla.
4 Už po večeři jsme—já nevěděla,
že sám jsi vyjel. Zde přec pro dva dření!
Nu naučím tě spěchat!” žertem řekla,
však v tom jí noha s oblázku se smekla
a ona klesla právě před spřežení · · ·
Jen zkřikla, už Jan koně pevně schvátil
a plašící se potah stranou zvrátil,
sic sotva pod kopytem kovaným
by byla bědná ušla ranám zlým!
Když ohlédl se statný jonák po ní,
tu zřel, že rozpoutaný vlas jí cloní
skráň pobledlou i sesinalou líc
i jal jej strach, jak když jej kdosi honí
a jak by pomoc zvát měl z plných plic.
Pak zpomněl si však, že to náhlá mdloba,
jež přejde zas, než dlouhá mine doba,
i zdvih’ to břímě kypré, paží svoij
na polštář trávy klad’ ji bezduchou,
pak plaše, jak by dopouštěl se lupu,
na tutéž vonnou tiše ušed’ kupu.
Tu ležela, hle, mrtvá na pohled!
Jak z vosku figura, rys každý bled,
zrak uzavřený víček řasou skvělou,

však za to plný, nedomčený ret
perlových zoubků řadu jevil celou.
A níže brada s důlkem, dětská, měkká
a s jemným k šíji sněžné lalůčkem,
jak v stínu studánka ten důlek čeká,
by vody živé dal se napit všem.
A ještě níž, kde plece obepíná
šat lehký bílou clonou tajemnou,
dvé nepokojných vln se dme a vzpíná
a klesá zase shodou vzájemnou.

Tu život vře, jenž prchl z bledých tváří,
tu kypí, jásá vábný jeho tvar,
div přírody tu kouzlo svoje maří,
lakotně skrývá ohně svého žár.
Šat halí vlnu, ne však hudbu její,
jež stále víří, třebas ukryta,
co tají nahoře, tím hazardněji
pod lemem zdviženým níž prokmitá.
Tam zrádný podvazek se smekl lstivě
a zrakem zničeným Jan hltá chtivě
plného lýtka úbělový rys,
jak korintského sloupu luzný vlys.
Však náhle, jak by dostal prudkou ránu
kladivem pádným prostřed do čela,
mha podivná mu hnutí vilných bránu
závojem dusným zcela zastřela.

Nic neviděl — ni důlek brady měkký,
ni ňader neklidných hned zdvih, hned spád,
ni pod sukénkou tvarů bujných vděky —
jen cítil touhu divou, bleskem vzplát
a v žáru třeskném strávit úpal žhavý,
jenž do všech údů linul se mu z hlavy.
Víc mrtev nežli živ, na tvář té ženy
kles’, líbaje ji s divokými steny. · ·
A žena ožila v té lázni vroucí,
jak v slunné rose vykoupaný květ,
jen okem zablýskla, jak srna mroucí
a hned zas v sen svůj vrátila se zpět.
Však nad vše libé bylo as to zdání,
neb jako vánku májového vání,
když duhy pás přes mraků strž se klene,
teď loktem hebkým objala šij muže
a hlavu jeho ku své tisknouc úže,
“Ó Jene,” šeptala, “tys můj, viď, Jene!”

Paď soumrak dávno na stromy a lada
a hvězda za hvězdou se v tmy týn vkrádá,
kýs ptáček Zpožděný teď k hnízdu letí —
my pojďme též! Neb kde dvě duše splynou,
kde dvě se těla mladá k sobě vinou,
tam věru zbytečná jest bytost třetí! · · ·

CIZÍ VINOU.
NAPSAL· HUGO CHOTEK.

TTvod.

^^^ĚTADVACET dolarů, útraty a třicet dnů” (v robotárně) — diktoval soudce
X
policejního soudu v Clevelandu, Ohio a hned na to službu konající poli
cista odváděl do “separace” muže malé postavy, chorobného vzezření a
úzkostlivého, plachého chování. Muž ten patrně nevěděl kde je, co se s ním
děje a jak významná pro něho jsou slova policejním soudcem právě vyslovená,
neboť usmál se jen blbě, ohlížel se pitomě po soudní síni a chvílemi potácel se
tak, že musel býti policistou podporován, aby nepadl. Ač přítomní diváci byli
podobným výstupům zvyklí, přece jen v tomto případě pohlíželi mnozí útrpně na
odsouzeného, pociťujíce, že zkušený soudce dopustil se tentokráte velkého přechmatu, poslav muže toho na místě do nemocnice, kam patřil, do dusných prostor
žaláře, kde na dobro musel zajiti. Co pak u policejního soudu znamená život
jednoho chuďasa? Vždyť on nemá žádného politického vlivu, nemá hojnost

Na konci dráhy.
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přátel, kteří by svými hlasy pomohli soudci nebo jeho přátelům ku znovuzvolení
v příštích volbách — ba, on nemá ani dosti peněz, aby zaplatit si mohl obhájce,
jenž by jej z toho vysekal”.
Právě odsouzený lišil se ale poněkud od svých spoluvězňů, neboť on měl
zde známých veliký počet a bez peněžitých prostředků nebyl též. První však
se o něho nestarali (vyjma když "‘častoval” v hostinci) a s penězi neuměl
zacházeti, protože byl, jak krátce na to zjištěno, šíleným. Odsouzen byl pro
tuláctví, ve skutečnosti však proto, že nikdo se k němu nehlásil a že on sám, ne
znaje jediného slova anglicky, nemohl se domluviti. U policejního soudu je sice
dobře placený tlumočník polské a německé řeči, avšak—co jemu záleží na osudu
ubohého chuďasa? Proč namáhal by se vyzvěděti pravou příčinu jeho zatknutí,
nebo proč upozorňoval by soudce na to, že ubožák není zločincem, nýbrž člově
kem na duchu chorým, jenž neví co mluví nebo koná a jenž vůbec za své činy
nemůže být po zákonu potahován k zodpovědnosti — tím méně pak trestán robotárnou? Co jemu po tom, když niť životní takového “pobudy” přetržena jest o
mnoho dříve, nežli stalo by se spůsobem přirozeným? Možná, že spůsobeno mu
tím dobrodiní, jelikož útrapám jeho učiněn takto konec mnohem dříve, nežli dálo
by se při pečlivém ošetřování! Je to zase jedna v Americe “ztracená existence!”
— Tak a podobně myslel si asi řečený tlumočník, pohlížeje za odsouzeným,
z něhož soudce nemohl dostati žádnou souvislou odpověď, vyjma té, že pochází
■z Bystřice pod Hostýnem, z čehož slavný tlumočník soudil, že jmenuje se “Šebe
stián Holštajn”, pod kterýmžto jménem také poslán do robotárny.
Odsouzení to nebylo počátkem konce, jak v takových případech zhusta se
stává, nýbrž koncem rodinné truchlohry, která před dávnými lety počátek svůj
vzala v romanticky položené vísce v sesterské Čechům Moravěnce. Cizí vinou
ztroskotáno tu nejen klidné a šťastné manželství, nýbrž zničen i nadějný život
muže prostého sice, však co Člověka dobrého a ušlechtilého.
Co toto vypravovati budu, není výtvor obrazotvornosti, ale věrný obrázek ze
skutečného života, k němuž podrobnosti nakreslil mi p. Josef Tměný a které já
tuto spojil v jediný srozumitelný celek a obalil v roucho.

I.
BLAŽENÍ MILENCI.

Pohorské městečko N............ není sice veliké, má ale rozkošnou polohu;:
nemá mnoho průmyslu a obchodů, ale přece Obyvatelstvo jeho je u většině neodvislé a dosti zámožné; nemá ani železnice, ani pouličních kár, ani bicyklistů,
kteří ženy a děti srážejí s chodníku, nebo je přejíždějí a přece panuje tu bujará
živost. Před mrazivými a zhoubnými větry severními chráněno je celým řetězem
mocného a vysokého horstva, u jehož paty leží jako ptáček v hnízdě a na východ
a jih vroubeno krásnou rovinou, která až do nedohledna pokryta jest kvetoucími
zahradami, lúkami a polemi, skrze něž jako stříbrný pruh vine se malá říčka.
Vůbec je to rozkošné městečko, jež obývá ponejvíce lid spokojený a šťastný,
v němž opravdový žebrák je velkou vzácností. Náměstí tvoří pravidelný čtverhran, v jehož středu postavena je starobylá kamenná kašna se sochou sv. Flori
ána v prostředku a kolkolem ohraženo je staveními nej přednějších a nejzámožněj
ších měšťanů, mezi nimiž zase ovšem nejvíce vyniká obydlí pana purkmistra
Vojtěcha Plichty, jenž co jediný v celém dalekém okolí mistr mydlářský dělal
výborné obchody. Světlo plynové nenašlo si tehdy ještě cestu do těch menších·
pohorských míst v Čechách a na Moravě — o elektrickém vůbec tehdáž neměl
nikdo ani zdání -— a byl proto na svíčky lojové, stearinové, nebo voskové velký
odbyt. Tyto poslední pálily se ovšem jenom v kostele, nebo při zvláštních pří
ležitostech a stearinové, více známé pod ryze českým názvem “millichkerzen”,
užívány jen v domech občanů zámožnějších. Vedle domu pana purkmistra, stáli

— 37 —
<dům prvního radního, pana Josefa Popela, vedle tohoto dům věhlasného pro svoji
hrubost doktora Jaroslava Vokouna a tak sloto po pořadí dále. Největší budovy
ale, které krášlily náměstí, byly velký třípatrový hostinec “u Anděla”, majetek pošt
mistra Laciny, rozsáhlá rychta, jíž říkali radnice, císařská pošta, která již od
nepaměti děděna v rodě Laciny s otce na syna, dům bohatého kupce Říhy a pak
fara, vystavěná na rohu Panské ulice, v níž co “milostpán” nevládl “veledůstojný” pan farář Dvorský, nýbrž jeho kuchařka panna “Katynka”, již žádný
neopovážil se jinak osloviti, nežli: uRuku líbám, milost slečno!” Byla to fara
velice výnosná, neboť měla pod duchovním svým dozorem i veliký počet bohatých
vesnic, z nichž slušný desátek plynul do pokladny, kuchyně i stodol pana faráře
a pak celé lány nejlepších polí, luk a lesů vlastních, takže podobala se více
velkostatku nežli obydlí chudého následníka Kristova. Pro svoji potřebu a ku
obdělání rozsáhlých polností měl farář tři páry pěkných koní, několik párů volů
a hojnost dobytka i drůbeže. Na osobnost faráře Dvorského, jeho dvou kaplanů
a ostatních obyvatelů fary, které ve prosté této povídce hrají důležité úlohy,
přijdeme později.
Rozumí se, že pro tak rozsáhlý a bohatý “ovčinec” duchovní bylo jednoho
kostela málo a nesmíme se tudíž diviti, když hned za mostem, na druhé straně
řeky nacházíme kostel a klášter ‘kapucínů” a o něco dále veliký kostel hřbitovní,
v němž každodenně odbývány mše jako ve hlavním kostele farním. To však
ponecháno na starost kaplanům, jelikož farář Dvorský byl příliš pohodlným,
nežli aby pustil se na cestu tak dalekou již časně z rána.—Ve Vysoké” ulici,
hned vedle kořenářského krámu bratří Pakostů stál jednopatrový domek s krej
čovskou dílnou a malým krámkem se zbožím krupařským — majetek to Josefa
Janíika, mistra krejčovského. Byl to mladý ještě muž, malé, ale velice pohybli
vé postavy, jasných bystrých očí a velice dobráckého vzezření. Vzdor tomu, že
nevydržel seděti dlouho na jednom místě, zhotovil za den přece hezký kus práce
a co nej rychlejší a nej lepší krejčí znám byl v celém dalekém okolí.

Do městečka N. · · přistěhoval se teprvé před několika roky a maje z cest
svých něco uspořeno, zařídil si ihned samostatnou dílnu krejčovskou. Koupil
si zmíněný domek a stal se tak právoplatným měšťanem. Z počátku ovšem
každý jeho krok pozorován a sledován byl s velkou nedůvěrou. Když ale na
faře a na “radnici” seznali, že co katolík je zbožný a pro kostel štědrý, co občan
že je střídmý, pracovitý, poctivý, věrohodný a poměrně ne příliš chudý a co mistr
krejčovský nad míru obratný, tu prvotní nedůvěra občanů pozvolna proměnila
se v příchylnost a důvěru, ano u mnohých i v lásku. A nebyl také žádný div!
Vždyť byl ku každému tak přívětivý, tak vlídný a tak úslužný! On nepomluvil
žádného—ani toho, kdo zůstal mu za šaty nebo za správky dlužen—on nikomu
neodporoval, ale každému, i sebe většímu nesmyslu přikyvoval, on byl (což
v městečku tom bylo něco zcela nového) samá: “Má úcta,”—“Ponížený služeb
ník!”— “Prosím!”—“Ruku líbám!” a tomu podobné. Nejdůležitější ale bylo, že
úplně pro sebe získal farářovu kuchařku, “pannu Katynku” (která byla ve měs
tečku i okolí řiditelkou veřejného mínění) tím, že na potkání nejen ji pozdravo
val sevšednělým již: “Ruku líbám, milost slečinko!” nýbrž také skutečně tak
činil. Po prvé byla ovšem velice překvapena, že člověk tak vzdělaný, jenž provandroval celou polovici Evropy, jenž co voják postoupil až na “feldwebla” a
byl na samých tureckých hranicích, že takový člověk líbá jí ruku skutečně a po
hlížela proto na něho s větší ještě nedůvěrou nežli ostatní, majíc za to, že si z ní
tropí jen blázny. Když ale seznala, že skutečně míní to upřímně, a že jen její
osobě a jejímu postavení na faře platí ten hold, tu vděčnost její neznala mezí, a
ona celou silou začala foukati do všech plachet životní lodě našeho mistra krej
čovského. K tomu pak družila se skutečná dovednost v jeho řemesle, neboť od
té doby, co stal se tovaryšem, pracoval v Praze, Vídni, Pešti, Berlínu, Drážďa
nech, Hamburku—ano i v samé metropoli krejčovského umění, v Paříži, kde
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přiučil se i střihu. Oděvy jeho, které hotovil pro měšťany N . . .ské, byly proto
nad míru módní a vkusné a záhy rozneslo se, že předělá i samého pražského
mistra Hladíka.
Následkem toho měl práce, že jí nemohl stačiti a musel přibrati si tovaryše
—z prvu jednoho, pak dva a konečně tři. Ježto byl šetrným, rostlo i jeho jmění.
Zakoupil si pole a louku, ano i kousek lesa, zásobil dílnu svoji drahým suknem
a již za pár roků považován za člověka nejen výborného, ale i zámožného, jenž
byl dobrou ‘‘partií” pro kteroukoli dcerku měšťanskou. Byl vítán proto všude,
zejmena ale v rodinách, kde bylo hodně dcer na vdání—ale podivno, on nechtěl
“zakousnouti” se nikde, vzdor tomu že “maminky” i “tatínkové” dávali mu to
často i jak se říká “po lopatě,” že ta neb ona z jejich sličných dcerušek je pravá
umělkyně v šití a taková hospodyně, jaké on by měl zapotřebí. A nejen rodiče
— i samy jich dcerky si jej nadcházely, doufajíce, že při tomto dobráckém a
trochu “přihlouplém” mistru budou míti život velmi svobodný a veselý. Jaký
div, že kolem něho otáčela se v mnohých rodinách často rozmluva — zejmena
v poslední době, kdy vyšlo na jevo, že panna Katynka z fary ráda by mu namlu
vila svoji sestru Lidušku, která byla sice také farářova kuchařka, neměla se ale
tak dobře, jako ona, jelikož Oujezd (nejbližší to samostatná vesnice při městečku
N. ..) byla jen malá, chudobná vesnička. Ale jak praveno, nás mladý mistr,
Josef Jančík, nevážil si ani tohoto “štěstí”, a ač měl se k Lidušce—která ostat
ně byla dosti hezkou ještě—uctivě i úslužně, přece jenom nemohla ho příměti
k tomu, aby byl řekl: “Holka, já tě mám rád; chceš-li, vezmi si mne!”
Bylo to za krásného večera měsíce máje, když náš mladý mistr krejčovský
stál před zrcadlem a pečlivě uvázav si mašli na sněhobílém límečku, pozoroval
celou toiletu svou okem kritickým.
Patrně chystal se ku vzácné návštěvě
nějaké, neboť byl oblečen v nejlepší svůj šat a ač byl teprvé úterek, pečlivě oho
len. Muselo se tak ale poslední dobou stávati častěji, neboť ani tovaryši jeho,
ani ti dva učedníci neprojevovali žádný údiv, když, posadiv si klobouk na hla
vu a vzav hůl do ruky, je oslovil slovy:
“Nu tak, hoši, dejte mi dobrý pozor na vše a bude-li se někdo po mně
ptáti, řekněte jak obyčejně: ‘Pan mistr odskočil jen někam a přijde asi za ho
dinu. Jinak ať mi ani neceknete, sice posledně pracovali jste u mistra Jančíka.
Víte sami, že tak dobře jako u mne, nebudete se mít tak hned jinde a proto
dneska ještě jazyk za zuby. A aby vám huba nevyschla—tu máte dva šestáky,
za něž můžete si poslat pro pivo.”
“Hoši” upřímně slíbili, že zachovají se věrně podle příkazu a pan mistr
vyšel ze dveří.
Večer byl velmi příjemný a jasný, neboť měsíc byl v úplňku a svítil jako to
z české písně známé ‘ rybí oko,” což panu mistru nebylo asi vhod, neboť kráčeje
Vysokou ulicí dolů, vyhledával co možná temný stín. Kráčel rychle, usmíval se
vesele a chvílemi mručel pro sebe: “To bude zejtra divení!—Ti budou koukat!”
Na konci Vysoké ulici zahnul k mostu, přešel na druhou stranu, ubíral se kolem
vysokých zdí . klášterních, obešel hřbitov a záhy na to stál před malou, dosti
spustle vypadající chalupou. Nezaklepav ani, otevřel dveře a v okamžiku na to
spočíval v náruči mladého, lepotvárného děvčete, které vítalo jej slovy:
“Proč tak pozdě, Josefe? Já čekala na tebe od soumraku a již chtěla jsem
ti jiti na proti.”
Josef vracel žhoucí polibky dívčiny s mnohonásobnými úroky a pravil pak:
‘Bylas netrpělivou? To jsem rád, neboť je to důkaz, že máš mne ráda oprav
dově.”
“Snad jsi nepochyboval o tom?” s líčeným hněvem tázala se dívka.
“Tak skoro. Nemohu věru pochopiti, že ty, Madlo, kteráž jsi nejhezčím
děvčetem v celém kraji a do níž i ten pyšný Jeník z pošty se zamiloval, přednost
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jsi dala mně a chceš státi se milovanou mojí ženuškou. Čím jsem si lásky tvé
zasloužil?”
“Čím? To je otázka! Vím to já? Ví to někdo, odkud láska pochází? Já
sama nevím, proč jsem si tě zamilovala, proč ve tvé přítomnosti jsem veselou a
šťastnou a proč bez tebe cítila bych se nešťastnou. Možná, že je to proto, že’s
tak dobrý a tak hodný a že všichni tě mají tak rádi.”
Všichni?” ve smíchu tázal se mladý mistr.
“Skoro! Přede všemi ale jistá panna Liduška, sestra naší panny Katynky.
Nemyslíš, že by na polo svátá ta panna lépe hodila se pro tebe, nežli ta světácká
a někdy hodně rozpustilá Madla?”
“Ty čtveračko! Však ty dobře víš, že ne!”
“A což Mařenka Popelová, dcera našeho prvního radního, nebo Stana
Lacinova, ta hrdopyšná dcera z pošty?” škádlila Madla dále.
“A což mladý Říha, syn bohatého kupce na náměstí a nastávající doktor,
nebo mladý Jeník Štefek, kteří k vůli tobě by se byli nedávno poprali?” na vzájem škádlil Josef a Madla nezůstala mu dlužna ničeho, ani ne ty hubičky, které
mezitím jí byly kradeny.
Když se byli oba po způsobu milenců dosti naškádlili a nalaškovali, přešel
hovor na zástoje vážnější.
“Kde je otec?” tázal se Josef.
“Odešel před chvilkou na sklenici piva ke Cvrčkům. Čekal na tebe až do
sedmi hodin a odcházeje pravil, že tu bude za půl hodiny,” odpověděla Madla.
“jeho půl hodina a uherský měsíc je skoro jedno a to samé. Což nemohl
počkati, až přijdu? Ví přece dobře, co máme zítra před sebou a že je nutno,
abychom dohodli se o mnohém.”
“Tatínek myslí asi, že je věc v pořádku a ostatní že závisí od tebe. Ze ti
žádného věna nepřinesu—”
“Tys bláhová, Madlenko! Ty víš, že jsem si na to nikdy ani nevzpomněl
a jsem šťasten, dostanu-li jen tebe, neboť ty jsi mi ve světě vším. Mám tě rád
tak, že nenalézám ani slov, jimiž bych vyjádřil to, co skutečně pociťuji a myslím,.
že bych musel buď zemříti, nebo zšileti, kdyby’s se jednou stala mi nevěrnou.”—Po
slední slova pravil vážně a chvějícím se hlasem, jakoby v předtuše, že krátký jen
bude tento krásný sen lásky a že za málo roků již se slova ta uskuteční.
“Tys ještě bláhovější!” zvolala Madlenka, ovinouc ruce své kolem jeho
krku a líbajíc jej vášnivě.
“Co tě to napadá, drahý? Jaké to ošklivé myšlénky
rodí se v tvojí duši? Jak bych já mohla se státi tobě nevěrnou—já—která mi
luji tě nad svůj život? Že není to pro tvoje jmění, víš dobře, a zcela správně
pravil jsi před chvílí, že mladý Říha nebo Jeník Štefků byl by rád, kdybych si
jej chtěla vžiti—a každý z nich je přece desetkráte bohatší jak ty! Proč tedy
myslíš, že bych mohla se ti státi nevěrnou?” dodala v patrném rozčilení.
“Odpusť, miláčku!” prosil prudkostí tou polekaný Josef.
“já věru nevím,
proč mně to tak napadlo a proč srdce moje na okamžik sevřeno bylo jako v kle
štích. Nedbej toho, ale mluvme raději o dni zítřejším.”
V tom ozvaly se venku silné kroky mužské a Madlenka zvolala: “Tatínek
již jde!” A v skutku za okamžik na to vstoupil do světnice statný, as pětačtyřicetiletý muž, v němž na první pohled poznal každý vzor toho starého českého
sedláka. Václav Kosař nebyl postavy vysoké, ale za to složité, širokoramenné
a velkou sílu tělesní prozrazující. Co mladší syn ze statku obdržel jen malý svůj
podíl, který záhy ze zlosti propil, na čež oženil se s dcerou chalupníka Kříkavy,
která po smrti rodičů zdědila veškerý jich majetek, totiž chalupu, v níž žil posud,
kousek políčka a louky, dvě krávy a dvě kozy. Jsa povahy dobromyslné a
pracovitý, žil s manželkou a jedinou dcerou Madlenkou skrovně sice, ale přece
šťastně a spokojeně. Nouze nebylo v malé domácnosti té nikdy, zejmena pokud
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ŕžila jeho žena, která byla nejen výtečnou hospodyní, ale hodně si i přivydělala
praním pro lepší rodiny ve městečku, což Madlenku za časté velice mrzelo, neboť
byla hrdou a nerada ponižovala se jiným. Po její smrti—Madlenka byla teprve
•čtrnáct roků stará—nastaly ovšem v chalupě časy trochu horší. Otec nestaral
se o nic a sotva že obdělal skrovné své políčko a opatřil krávy a kozy a Madlenka
byla tehdy ještě příliš malou a slabou, nežli aby mohla konati práce těžší. Bylo
to dosti na ni, že vedla domácnost v čistotě, vařila, podojila krávy a kozy, dělala
máslo a sýr, na nějž měla vždy odbyt dobrý, sekala louku a vypomáhala otci
v poli. O otce starala se pečlivě a sama často vybízela ho, by šel si večer mezi
sousedy na sklenici piv^.. Tak žili otec a dcera tiše, klidně a po svém spůsobu
i šťastně, a ač chudí, těšili se všeobecné úctě a vážnosti. Když pak z Madlenky
povyrostla statná, zdravá a silná dívčina, plna jarosti a bujného veselí a z děcka
vyvinula se jedna z nejlepotvárnějších dívek celého vůkolí, tu bylo v chalupě
skutečně veselo, zejmena v zimě, kdy ku přástvě, nebo draní peří sešlo se tu
•četných družek a kamarádek Madlenky a pak několik hochů, z nichž přední místo
zaujímali František Říha a Jeník Štefek. Madlenka bavila se se všemi stejně
nenuceně, nedávajíc přednost žádnému, nevyjímaje ani mladého mistra krejčov
ského, Josefa Jančíka, jejž milovala upřímně a s nímž byla již dávno zasnoubena,
aniž kromě otce měl o tom někdo v městečku tušení. Byla v ohledu tom velice
opatrnou, neboť až příliš dobře znala klevetivé jazyky ženských i mužských bab
městečka a přísně proto zakázala Josefovi, aby nezmiňoval se o poměru jich
dříve, nežli až oba spoléčně spadnou” s kazatelny.—Při této příležitosti musím
ct. čtenáře seznámiti také s osobou Madlenky, která vším právem všeobecně
považována byla za jednu z nejhezčích děvčat daleko široko.

Madlenka byla postavy vyšší než prostřední—štíhlá jako jedle, při tom však
lepotvárná, jako Venuše. Ač pracovala hodně venku a na slunci, byla pleť její
přece bělostná jak alabastr a jemná jak samet, což budilo obdiv u každého.
Obličej měla neobyčejně souměrný, tváře plné, zdravé, jako “krev a mléko”,
ústa plná a růžová jako třešně, nos pravidelný a pěkného tvaru, bradu pěkně
kulatou a “s důlkem”, čelo jasné, krásně klenuté a vysoké a ouška malá, hebká
a masitá—zrovna k líbání. Nejvýraznější byly ale její velké modré oči, které
z pod jemných hustých řas dovedly vysílati celý příval paprsků žhoucích i nyjících, sinavých a hravých, avšak i co ocel břitkých tam, kde cítila se býti uraženou.
Tyto oči její byly přitažlivější nežli magnet a jasnější jak hvězdy. Bylo v nich
cosi kouzelného a když na někoho se usmály, tu zachvělo se jeho srdce blahou
rozkoší a nevýslovnou touhou. Bylo divu tudíž, že okouzlovala každého, s nímž
přišla ve styk? Bylo divu, že mladící se “po ní bláznili”?—Co do povahy byla
jemná a citlivá, při tom ale prudká, ohnivá, ač málo náchylná ku požitkům smy
slným; věděla, že je hezká a zakládala si na tom. Školního vzdělání měla po
skrovnu, byla však přirozeně vtipná a prozíravá. Pro hochy byla na prosto
nepřístupná a to “okýnkování” nebo “do komůrky pouštění”, jak zvykem bylo
u mnohých děvčat venkovských, považovala za nemravné a hnusilo se jí. A jelikož
ani na “muziky” nechodila, byla tím drážděna žádost mužské mládeže ještě více,
což ji jen bavilo, ale nerozčilovalo. Proto také byla pověst’ její nedotknutelná.
K tomu všemu družilo se ještě, že byla velmi nábožná a víře a církvi římské bezvýminečně oddána. Katechismus, totiž věrouka římské církve, byl pro ni čistým
slovem božím” a katolický kněz tím nejdokonalejším člověkem ve světě. V tom
ohledu byla fanatickou a výstřední, byla blouznilkou, která každou chvíli je
hotova obětovati vše pro svoji” víru a její hlasatele—kněze. Vinu toho nesla
v první řadě matka, která byla podobnou blouznilkou a dceru svoji vychovala
v té pravé “bázni boží”, a pak škola, v níž od útlého mládí vštěpovány v mladou
■duši její zásady církve římsko-katolické, totiž otrocká poddanost vůči kněžím,
laciná naděj na “radosti nebeské” a neoddůvodněná bázeň před “horoucím
peklem”. Otec, ač sám více nachýlen ku svobodomyslnosti, nestaral se o vy
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chování, nebo duševní stav jediné své dcery a byl úplné spokojen a šťasten, že
tato je hezká, líbí se a má dobrou povést.—Po tomto krátkém objasnění pomérů a povah osob v naší povídce činných,
milý čtenář snadněji vpraví se do postupu celého děje a já proto vrátím se zpět
k vypravování samému.—
“Aha! Holoubek tedy přece nezanedbal svojí holubičky a nalezl domov její
i za soumraku?” pozdravoval starý Kosař; odkládaje hůl, klobouk a kabát a
podávaje pak ruku Josefovi.
“Nu dobře, dobře! Myslím, že jste se navrkali
již dosti a zároveň také ustanovili na něčem. Já jsem, jak víte, se vším spoko
jen. Tak rychle ven s tím, ať zvím, co jste mezi sebou ujednali!” Mezi slovy
těmi nacpal si dlouhou a hodně již zakouřenou porcelánku, usedl pohodlně za
těžký dubový stůl a pohlížel šelmovsky s jednoho na druhého.
“já věru nevím, co bysme měli ještě k vyjednávání?” mínil Josefl
“Opravdu?—A dohodli jste se již, kde se necháte oddat—na faře či u ka
pucínů?”
“Aj! Na to jsme věru ani nevzpoměli! Co myslíš ty, Madlenko?”
“Nu, kam jinam, nežli na faru!” odpověděla tato.
“já zase myslím, že by bylo lepší, kdybychom šli ke kapucínům. Jsou to
dobří otcové a nebudou nás dlouho trápit s katechismem.”
“Oh, to je to nejmenší! Já umím katechismus skoro na zpaměť. Snad se
nebojíš zkoušky?”
“i co tě napadá! Pravdou však je, že nemám k panu páteru Vilému žádnou
•důvěru, ba naopak chovám k němu velký odpor. Kdykoli ho vidím u oltáře,
zdá se mi, že není na pravém místě, že nevěří tomu, co mluví—krátce řečeno., že
je velký pokrytec.”
“Ale, Josefe, co to mluvíš?” zhrozila se nábožná dívka. “Což není on
sluha páně, není on zástupcem samého pána boha na zemi?”
“Nechť! Vzdor tomu ale je přece jen licoměrník a pokrytec—jestli ne něco
ještě horšího. Uvaž jen, jak chová se k ženským—obzvláště k mladým, nedávno
provdaným. A o jeho poměru k panně Katynce mluví beztoho celé město.”
“To je utrhačství!” zvolala Madlenka, rdíc se studem i hněvem.
“Také se
přidáváš k nim—k těm “frajmaurům” a k těm utrhačům neznabožským, kteří
nenávidí každého sluhu páně jen proto, že jim vytýká jich nepravosti?”
“To mně ani na mysl nepřišlo, drahá Madlenko!” tišil Josef.
“já vím, že
lidské huby jsou zlé—ale co vidím na sVé vlastní oči, tomu přece musím věřit.”
“A co jsi viděl?” rozkřikla se Madla prudce.
Dříve však, než mohl Josef odpovědíti, povstal starý Kosař, jemuž obrat
rozmluvy zdál se býti nebezpečným a pravil vážně: “Ale děti, děti! Což
pozbyly jste rozumu? Co je vám do toho, co ten neb onen dělá? Ať každý
-zametá před svým práhem, má tam jistě smetí dost a dost! Co dělá páter Vilém,
je jeho věcí a on ať si za to zodpoví před soudnou stolicí boží.”
“To není to, oč se tu jedná, tatínku,” odpověděl Josef.
“Páter Vilém je
kněz, je duchovním rádcem a vůdcem lidu, který pohlíží na něho jako na vzor
ctnosti a bohabojnosti a béře si příklad z jeho chování a jednání.
Proto
myslím—”
“Tatínek má pravdu!” skočila mu udobřená již Madlenka do řeči.
“Proč
bychom se my o to hádali? Což musíme ku zpovědi nebo na katechismus zrovna
k němu? Nemáme tu starého pana děkana, nebo dobrého pana kaplana Bernardat”
“já jsem spokojen. Naše hříchy nejsou tak veliké, aby je nemohl slyšet
každý a co se pana pátera Viléma týče-------- ”
“Nech ho už na pokoji,” vpadla mu zase Madla do řeči. “My půjdeme
i panu kaplanu Bernardovi.”
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“Dobře; půjdeme tedy k panu kaplanu Bernardovi. Ale což jestli nám pan
děkan nepovolí tři ohlášky na jednou? Nebude chtít, abychom chodili celý týden
na katechismus?”
“i toto! Jen dej panu děkanovi dvacítku a panně Katynce pošli kus látky
na pěkné šaty a uvidíš, jak hladce půjde všecko. Za peníze je i na faře všecko
k dostání,” mínil starý Kosař.
“Ale, tatínku!” kárala jej dcera.
“i vždyť je dobře. Však vím, co vím! Ani kuře darmo nehrabe, natož
pan děkan nebo panna Katynka. Nyní ale k věci: je již hodně pozdě a já bych
rád šel na odpočinek. Vy tedy půjdete zítra ráno společně k panu děkanovi a
požádáte ho za všechny tři ohlášky na jednou a v úterý na to bude svatba. Aby
to na faře neprotahovali, zaplať jim raději o nějakou tu pětku více a v pádu
potřeby nehleď ani na desítku. Když to má být, ať to jde rychle a basta! Ty
dlouhé caviky nestojí za starého čerta.”
“Ale tatínku!” Kárala Madlenka.
“Eh, je to pravda! Josef chodí sem již celý rok a jistě sám si přeje, aby
tajnůstkářství tomu učiněn byl konec.”
“Zajisté, tatínku! Já hořím již touhou, abych drahou Madlu uvésti mohl
do svého domu co svoji ženu a hospodyni. Oh to bude nejkrásnější den mého
života!” zvolal Josef, tiskna spanilou děvu k svému srdci.
Zítra ráno budeme tě tedy očekávat. Dobrou noc!”—Po slovech těch
odešel otec Kosař do své komory a milenci dleli ještě asi hodinu pohromadě,,
vyměňujíce slova lásky a vroucí polibky.

II.
NA FAŘE.

Že byla fara městečka N . . . . velmi bohatá, již víme; že žezlo vlády v ruce
měla panna Katynka, víme též, a že pan děkan” ku výpomoci držel si dva
kaplany, pátera Bernarda a pátera Viléma, je nám také známo. Co však ještě
nevíme, je poměr, jaky panoval na faře vůbec a v jakém stáli k sobě jednotliví
její obyvatelé.
Farář—nebo jak v městečku všeobecně nazýván, děkan” Dvorský byl vzor
pravého maloměstského faráře. Postavy byl prostřední, ale hodně složité s “vy
paseným” bříškem v popředí a hodným “lalokem” pod bradou. Obličej jeho
podobal se měsíci v úplnku a ústy stále pohrával dobrosrdečný úsměv. Vlasy
jeho, již co mléko bílé, daly se lehce spočítati, neboť visely jen jako dva chumáčky po obou skráních, kdežto celá ostatní lebka byla holá a leskla se, jakoby ji
sádlem namastil. Byl velikým šnupákem a bez velkého barevného šátku v jedné
a stříbrné piksly v druhé ruce neviděl jej ještě nikdo. Bral šňupec skoro každou
minutu—více ze zvyku, nežli z potřeby. Vážnou prací nezabýval se žádnou,
protože nerad myslel mnoho. “Číst mnoho a samostatně přemýšlet, je příliš
velká námaha,” pravil často ku svým kaplanům. Svoje kázání v neděli dal si
proto vždy buď opšati podle tištěných vzorů jiných kazatelů, nebo sepsati kapla
nem, jenž těšil se právě jeho přízni. Zamilovanou zábavou jeho bylo chodit do
polí a vybíral si při tom cesty, po nichž chodilo hodně lidí, neboť velmi rád sly
šel pozdrav:
“Poníženě ruku líbám, milostpane!” a taktéž rád podával dětem a děvčatům
masitou svoji ruku k líbání. Přišla-li však stará žena s vráskovitým obličejem a
chlädnými rty, tu rychle měl hned obě ruce ve výši a odbýval babičku: “Dobře,
matko, dobře! Jděte jen s pánem bohem dále!” “Zaplať jim to pámbů!” dě
kovala stařena obyčejně—proč a zač? —ženouc se přece po ruce faráře, jenž
utíkal od ní, co mu malé buclaté nožky jeho stačily.—Večer pak sešel se s před
ními hodnostáři městečka v hostinci u Anděla, kde hrál špády nebo taroky až do
jedenácti hodin. Že během dne dobře jedl a hodně pil, rozumí se samo sebou»
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Co do povahy byl dosti dobromyslný a byl by snad udělal mnohý dobrý
skutek, nebýt panny Katynky a kaplana Viléma. Ta první stála stále na stráži
jako voják a k faráři, nebo vůbec do fary nedostal se nikdo, dokud panna Katynka
nevěděla, co tu chce, proč přichází a co přináší. Kdo se jí “nevyzpovídal” ze
všeho toho, ten odbyt byl okamžitě chladným: “Velebný pán je churav—veleb
ný pán studuje kázání—nebo velebný pán není doma.” — “Ti lidé by nám celou
faru roznesli, jen kdyby se jim člověk dal. Každý chce jen brát,—nosit ale, to
ne,” říkávala často a dodávala pak obyčejně: “Kdo pak by dbal na to,* co nám
kdo nafnuká! To bysme museli brzo sami na žebrotu.” Aby pak velebný pán
nedělal žádné “hlouposti” venku a nerozdal snad pár krejcarů mezi děti, musel
jí okázat, mnoholi peněz s sebou má. Běda mu, přišel-li zpět o několik krejcarů
lehčí! To bylo hned nářku, že takovým marnotratnictvím fara musí přijít na
mizinu a co si pak ona, ubohá osoba, počne? To je dík za to, že se tak stará
o tělesné i duševní blaho velebného pána, jemuž obětovala celý svůj život! Ji
odstrkuje a všecko rozdá dětem a chudým!—Ještě hůře bylo, když farář Dvorský
opovážil se učinit něco bez jejího vědomí a svolení—zejmena když stalo to pe
níze. To byl hned oheň na střeše a panna Katynka plakala a naříkala, že to
bylo slyšet až na ulici. Hrozila, že to takhle dále jiti nemůže, že musí opustiti
faru, dokud ještě má těch “pár hadrů” na sobě a pár krejcarů v kapse—avšak
stane-li se to, že svět se dozví něco, nad čím bude “koprnět. ’’Všecko, všecinko
že poví a “svět” teprvé uvidí, jaká křivda se jí na faře děje. Když to přišlo tak
daleko, byl pan “děkan” hned jako “vosk” a nechal se, jak panna Katynka se
potom chlubila, “ovinouti kolem prstu.” Kaplanů svých si farář Dvorský vší
mal jen tak dalece, pokud jich bud’ potřeboval, nebo pokud nepřišel na ně někdo
žalovati, což stávalo se dosti z hustá vzhledem ku páteru Bernardovi. Bylť páter
Bernard knězem zcela podle vzoru nezapomenutelného našeho Beneše Trebízskýho,
vysoce vzdělán, nad míru dobro a šlechetnomyslný a soucítící s každým. Byl
miláčkem chudého lidu, který jej přímo zbožňoval, neboť pro každého měl slovo
útěchy a i hmotně rád vypomáhal, pokud skrovné prostředky jeho stačily. Již
to bylo postačitelné, aby proti sobě vzbudil nenávisť jak panny Katynky, které
se nikdy nekořil, aniž o ni dbal, ale i svého kolegy, pátera Viléma, jenž mu
přízeň obecného lidu záviděl. K tomu pak družila se ještě ta okolnost, že i ji
nak různily se jejich názory daleko od sebe. Páter Bernard byl knězem vlaste
neckým. On miloval ten dobrý, český lid, miloval tu krásnou Čechii, svoji vlasť
a miloval ten libozvučný jazyk český. Páter Vilém byl ale ryzím knězem řím
ským, bez vlasti, bez lásky k rodnému jazyku a bez lásky k lidu obecnému.
Páter Bernard pečoval o to, aby dítky péči jeho svěřené vychovávány byly nejen
v bohabojnosti a víře, ale také i ve smyslu národním, kdežto páter Vilém byl by
rád ze srdcí dětí vypudil všechnu lásku k vlasti a nahradil otrockou oddaností ku
Římu a příchylností k němčině. Že za takovýchto okolností přišlo to na faře
často k tuhým srážkám a že život bodrého pátera Bernarda byl málo závidění
hodný, každý domyslí se lehce. On také častokráte žádal slavné “Konsistorium”
za přesazení, vždy ale bylo mu odpověděno, že v Cechách není místa pro něho—
chce-li však, že zaopatřen může býti v Americe. To však on nechtěl a vytrval
tudíž raději na starém místě.
Mezi páterem Vilémem a pannou Katynkou panoval poměr důvěrný, ba zlí
jazykové tvrdili, že až příliš důvěrný”. Pan kaplan choval se úlisně k panně
Katynce, lichotil jí jako milence a svěřoval se jí se vším. Oba měli spolu stálé
styky, stále měli spolu co šuškat”, cosi povídat a o čemsi se radit. Ba, jednou
viděl páter Bernard pozdě v noci vycházeti pannu Katynku z ložnice svého kolegy
v obleku, který nehodil by se pro ulici.—Za to měl kaplan Vilém vždy hojnost
peněz, ačkoli neměl větších příjmu jak jeho kolega Bernard a on též lépe jedl a
pil, neboť hospodyně vždy dovedla podstrčiti mu nějakou lahůdku, nebo nějakou
tu láhev vína, kdežto páter Bernard musel spokojiti se tím, co přišlo na stůl
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v poledne a večer. Svůj šálek kávy a rohlík co snídani vypil obyčejně ve svém
pokojíku.—Tak stály věci na faře v době našeho vypravování.------Bylo to ve středu ráno, krátce po deváté hodině, když panna Katynka stála
u okna prostorné kuchyně, z něhož pěkná vyhlídka byla jak přes celé skoro ná
městí, tak i hezky hluboko do Panské ulice. Vedle ní stál kaplan Vilém, maje
levou ruku důvěrně otočenu kolem jejího pásu, kdežto pravá pohrávala si s její
mi kadeřemi. Byloť v chování jejich cos příliš důvěrného a neznající poměrů
nebo místa řekl by, že jé to párek manželský, ač trochu podivný. Na velkém
stole nedaleko nich stála láhev vína, talíř se zbytky smaženého kuřete a jiné dva

Sešli se.

talíře s jemným pečivem a podle zbytků těch bylo viděti, že ‘‘velebný pán” ne
chal si tuto “snídani na vidličku” dobře chutnati. Mezitím co pan kaplan se
hostil, stála panna Katynka u okna na stráži, aby nebyli překvapeni někým ne
povolaným, neboť z domácích nemohl překvapiti je nikdo. Farář Dvorský na
cházel se na obvyklé své procházce v polích—povětrnost byla totiž překrásná—
páter Bernard byl “s pánem bohem” u jednoho chudého chalupníka v sousední
vesnici a děvečku poslala panna Katynka se vzkazem až na druhý konec městeč
ka. Zadní dvéře ze dvora a z Panské ulice uzavřela všechny na klíč a v předu
dávala pozor sama. Byli proto oba bez starosti a milkovali se spolu jako novo
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manželé. Pojednou odskočila od okna a rychle jala se sklízeti -víno i zbytky
jídla a pečiva se stolu. Spěchem tím polekaný páter Vilém vyhlédnul oknem a
ku velikému svému údivu spatřil k faře přicházeti nejprv starého Kosaře a pak
ve sváteční háv vystrojeného mistra krejčovského, pana Josefa Jančíka, jemuž po
boku kráčela Madlenka Kosařová.
“Co u ďábla ti tady chtějí?” zamručel pro sebe, zamračeně pohlížeje na
skupinu, která oloupila ho o zbytek dobré snídaně. Mezitím tu samou otázku
kladla si i hospodyně, nedadouc si ovšem času, aby zároveň si dala na ni odpověď.
“Rychle, velebný pane! Jdou nahoru do svého pokoje a čekají, až jich za
volám nebo k nim přijdu!” zněl určitý .její rozkaz jako rozkaz vojevůdce před
bojem. “já se lidí těch pozeptám, co chtějí a pak jim to řeknu; zde nás pohro
madě natrefit nesmí nikdo!”
Velebný pán nedal se dlouho pobízeti, ale v okamžiku spěchal po schodech
do svého pokoje, kdežto panna Katynka šla otevřití dvéře příchozím.
“i to jsou k nám hosté! Jen dále, jen dále!” pobízela hospodyně.
“Poníženě ruku líbám, panno Katynko!” úklonoval se mladý mistr, “račte
odpustiti, že vás obtěžujeme—”
“i jen dále, pane mistře, jen dále—tak! Vezměte místo—zde prosím—a
ty Madlenko taky—sem, pane tatínku, sem!—tak!”—švitořila hospodyně, nutíc
hosty k usednutí. “A nyní řekněte, čím mohu posloužiti?”
“Rádi bychom mluvili s veledůstojným panem děkanem,” nesměle začal
ženich.
“Lituji, velice lituji—ale milostpán není doma. Ale to nic nedělá,” dodala
rychle, “snad to mohu vyřídit já, nebo pan kaplan—”
“Který?” chvatně tázala se Madlenka.
“Velebný pan páter Vilém.”
“To raděj přijdem po druhé, až bude veledůstojný pan děkan doma,” skočil
jí do řeči Josef.
“Ale proč pak, pane mistře, proč pak?” důvěrně vyzvídala hospodyně.
“Věřte mně, že* uděláte dobře, když promluvíte s panem kaplanem. On je pra
vá ruka milostpána děkana a co on řekne, platí zrovna tolik, jako kdyby to řekl
sám milostpán.”
“Kdy pak přijde veledůstojný-------- ”
“To sama nevím. Odejel dnes ráno do Dubinky a sotva přijede zpátky zítra
večer,” drze lhala hospodyně.
“A pan páter Bernard?”
“Ten odejel s “pánem bohem” do Nalžov. Baráčník Nechutný prý umírá
a přál si pana kaplana Bernarda. Pro něho chodí jen sami takoví nuzáci,” do
dala s opovržením.
Snoubenci a starý Kosař pohlíželi na sebe dotazně.
“Čekat nemůžeme,” pravila konečně Madlenka.
“Toť se ví, že ne!” přizvukoval Josef.
Ale lidičky, co pak mně nemůžete říci, oč se jedná? Víte, že mám vliv
na milostpána a že bych mohla býti nápomocná, když ne ničím jiným, tedy
alespoň dobrou radou!”
“Nu tak tedy já vám to řeknu sám,” zvolal netrpělivý již starý Kosař.
“Tuhle náš mistr krejčovský, Josef Jančík, chce za manželku vžiti sobě moji
dceru Madlenku a oba chtějí poprositi pana děkana za dovolení k tomu a za zá
konem předepsanou ohlášku s kazatelny jednou za třikrát. Co to bude stát, za
platíme rádi.”
“Ano, tak je tomu, jak pravil můj pan otec správně a krátce,” dotvrzoval
Josef a vyňav z kapsy malé sametové pouzdro, v němž podle všeho skryt byl
zlatý prsten, dodal: “A vy, milostivá panno Katynko, přijměte od nás na dů
kaz vážnosti a úcty tento skrovný dárek.”
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Farářova kuchařka nevycházela z překvapení a obdivu. Ten, jejž v du
chu ustanovila za manžela své sestry Lidušky, béře si pojednou tuto hezkou
nuzačku a on sám opováží se podati jí dárek, aby se za něho přimluvila. To je
věru trpké sklamání. Ale dobře, však ona se jim pomstí! Oni nepřejí si pátera
Viléma, jsou proti němu, tím lépe! Ona je přinutí, aby se na něho obrátili, a
kdož ví, co dále z toho se vyvine. Myšlénky tyto a podobné křížily se jí hlavou
jako bleskem.
“Děkuji vám srdečně,” pravila sladce, berouc pouzdro, “a přála bych si
jen, abych mohla se vám odvděčiti. Vy sám dávno mohl jste pozorovati, že vá
žím si vás vysoce a dávno toužila jsem již po tom, abych mohla podati vám dů
kaz o tom. Předně, přijměte moje blahopřání, že získal jste si nevěstu jakou je
Madlenka a za druhé přijměte moji radu a obraťte se v této záležitosti na veleb
ného pána Viléma. Nemyslíte tak, pan tatínku Kosaři?”
Všichni jimž slova ta velmi lichotila, pohlíželi na sebe dotazně po delší
chvíli. Když žádný však nechtěl ujati se slova, vzmužil se Josef a pravil:
“Nu, když myslíte, že to bude tak dobře, tedy s pánem bohem! Prosil
bych vás, abyste zavolala velebného pána Viléma a my to s ním vyjednáme.”
“jo, to musíte do hovorny milostpána; zde v kuchyni se takové důležité
věci neprojednávají. Pojďte jen za mnou!......................... Tak! Sedněte si a já to
oznámím velebnému pánu!”
Zu nedlouho na to vstoupil do hovorny páter Vilém. Vkročil do ní vážně,
odměřeně, přísně,—jako pravý sluha boží, jenž zakládá si na své důstojnosti.
Ani jediným záchvatem nedal na sobě znáti, že dávno již toužil po bližším styku
s touto spanilou dívkou, která rozplameňovala mysl jeho ve dne a která rušila
mu sny v noci. Již skoro celý rok tomu, co hleděl ji na sebe upozorniti a nenápad
ně se k ní přiblížiti—ona však nezdála se tomu rozuměti, což smyslného jeho
ducha rozplamenovalo tím více. Vždy když přišla do kostela, upíral na ni pla
noucí své zraky—ona ale nechvěla se pod nimi jako jiné ženy. Patrně ten
osvědčený v mnohých případech jeho magnetismus neúčinkoval tuto. Přál si,
aby přišla k němu do zpovědnice, kde by jí byl mohl Tozebrati” a se blíže s ní
seznámiti, vždy ale přišlo něco do toho, co úmysl jeho překazilo. Zjevně o pří
zeň této dívky se nesměl ucházeti, věda, že sleduje jej sta očí a že i každý krok
Madlenky je střežen bedlivě mnohými ctiteli. Věděl a byl přesvědčen o tom,
že dostane-li dívku tu jen jednou do své zpovědnice, že náležeti mu bude tělem
i duší a žádná moc ve světě že nevyprostí ji z jeho moci. Vždyť měl příkladů
toho dosti již na jiných děvčatech a ženách v mnohém ohledu ještě tvrdohlavěj
ších,” jak Madlenka. Nyní, jak se zdálo, skytala se mu k tomu příležitost dobrá
a on chtěl jí využitkovati.
Při jeho vstupu všichni povstali a klonili se uctivě, každý ovšem s jinými
pocity. Páter Vilém pokročil blíže a tázal se:
“Panna Katynka sdělila mně, že si přejete se mnou mluviti. Nuže, čím
mohu vám posloužiti?”
Všichni stáli tu v rozpacích a žádný neodpovídal.
“Mluv ty!” šeptala Madlenka Josefovi, šťouchnouc ho loktem.
“jen mu to řekni sama,” taktéž odpověděl Josef.
“Nuže?” tázal se kaplan, stav se netrpělivým.
“lnu, když voni holt se stydějí, velebný pane,” začal starý Kosař, “mu
sím proto mluvit za ně. To je tak, velebný pane. Ti dva se mají rádi a přišli
prosit velebného pana děkana, aby jim dal povolení k sňatku a v příští neděli
ohlásil je s kazatelny jednou za třikrát. Co to bude stát, zaplatí tuhle můj na
stávající zeť. Tak, teď to vědí, velebný pane!”
V tom mohu vyhověti vám zrovna tak dobře, jako pan děkan,” vážně pra
vil páter Vilém.
“Víte-li pak ale, že to příští neděli býti nemůže?”
“A proč?” ulekaně tázali se všichni.
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“Protože každý z vás musí přijít šestkrát na katechismus a dnes mámě již
středu. ”
“A což nemohli bychom p/ijít,dvakrát za den?” nesměle tázala se Madla.
“To je spojeno s velikými obtížemi, milá dcero, neboť nemáme na starosti
jen vás, ale sta jiných; na žádný pád nemohu věnovati vám čtyři hodiny denně.
Můj čas je příliš přesně vyměřený a musím počítati s každou minutou.”
“Což nemohla by se u nás učiniti malá výjimka, velebný pane?” tázala se
Madlenka ostýchavě.
“Umíme katechismus na zpamět jako otčenáš a já věru
nevím, čemu bychom se měli ještě učiti. ”
‘ ‘Ovšem, že záleží to na katechetu samém, aby o tom rozhodoval a kdybych
věděl—” chytře povoloval páter Vilém.
“Oh, prosím, velebný pane, zkoušejte nás a uvidíte, že se nechlubím!” pra
vila dívka, upírajíc zraky prosebně na kněze.
“já na nějakou tu desítku také nebudu koukat,” přitakoval Josef.
Páter Vilém zahleděl se ostře ve spanilý obličej Madlenky a plamenný jeho
zrak setkal se poprvé s nyjícím pohledem dívky. Byl to jen jediný okamžik,
Madlenka ale cítila, že srdcem jejím projel žhavý šíp netušené posud rozkoše.
Chvěla se na celém těle, tváře její zardělý se nachem a ona sklopila zrak, neboť
nemohla snésti déle toho magnetického proudu, jaký sálal z jeho očí.
Zkušený v oboru tom kněz dobře zpozoroval náhlou tuto změnu, jaká udála
se v duši a panenském posud srdci lepotvárné děvy a zajásal. Věděl již, že žena
ta propadla jemu úplně a že od této chvíle se v duchu často bude zaměstnávati
jeho osobou. To bylo vše, čeho si přál prozatím—o ostatní postará se již jeho
výmluvnost a nahodilá příležicost. To vše kmitlo se mu hlavou jako blesk a
proto upustil od původního plánu, který zosnoval, když panna Katynka uvědo
mila jej s přáním snoubenců, a jenž záležel v tom, aby při cvičení se v katechismu
byli oba od sebe odděleni a sice v tom smyslu, aby Madlenka chodila na katechi
smus ráno a Josef odpoledne. Napadlo mu též, že mohl by tím vzbudit podezře
ní v Josefu.
“Zvolna, ale jistě!” bylo jeho heslem v každém podniku. Proto
obrátil se k Josefovi a pravil s důstojnou vážností:
“O peníze se tu nejedná, pane mistře, neboť nebudete platit ani o krejcar
více nebo méně, nežli jak je taxa a jak v podobném případu platí každý jiný.
Co katechismu se týče, vím, že Madlenka je v něm skalopevná. Znám ji od
dětství a chodila ke mně do školy a pamatuji se dobře, že byla jednou z nejlep
ších mých žaček. ” Po těchto slovech pohlédl opět významně na Madlenku a
tato zachvěla se znovu.
Již k vůli tomu tedy,” pokračoval klidně dále, “upu
stím od mnohých předpisů církevních a dovoluji vám, abyste společně přicházeli
na katechismus a ne každý zvlášť, jak je obyčejem a ják je přikázáno. Ode
dneška až do soboty přijďte vždy ve tři hodiny odpoledne; já budu na vás čekat
a v neděli oznámím vás s kazatelny jednou za třikrát. K tomu ovšem musíme
míti povolení od konsistoře, já to ale již sám opatřím a dám do pořádku. Máte
již povolení od obecního úřadu?”
“ještě ne, velebný pane,” odvětil Josef.
“Tak musíte vyzvednouti si je ještě dnes dopoledne. ”
‘ ‘Ano, velebný pane. Odtud rovnou cestou půjdu na slavný úřad. A nyní,
prosím velebný pane, co pak to všechno bude stát?”
“Obyčejná taxa v tomto případu je dvacet zlatých; velká mše a zvláštní
koberec ode dveří chrámu až přes stupně oltáře stojí o pět zlatých více, vám však
udělám to za obyčejnou taxu.”
“já myslel, že to bude stát asi padesát zlatých a jestli by velebný pán —
koktal Josef.
“Nikoli, pane mistře,” skočil mu do řeči chytrý kněz, “jak jsem již pravil:
dvacet zlatých a ani o krejcar více. Dělám to k vůli Madleňcé, která byla, jak
jsem již pravil, jednou z mojich nejlepších a nejpóslušnějších žaček.”
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Madlenka při té chvále zarděla se jako pivoňka a plaše pohlédla na pátera
Viléma. Opět setkaly se zraky obou a opět zdálo se jí, že šípy z nich vnikly
v její srdce, tentokráte však ještě hlouběji.
A nyní s pánem bohem, dobří lidé, můj čas je odměřen.” loučil se páter
Vilém.
“Nezapomeňte dojiti na úřad pro povolení!”
Zaplať pán bůh, velebný pane,” pravila Madlenka, líbajíc ruku kněze,
kterou tento rychle odtrhl. Obával se, aby chvěním neprozradil se předčasně.
Když všichni vyšli z fary na ulici, pravil Josef: “Tenhle pan kaplan Vilém
přece není tak zlý, jak ho lidé dělají. Jak byl k nám hodný a shovívavý! Tak
nejednal by s námi ani páter Bernard. Co ty tomu říkáš, Madlo?”
Madlenka ale neodpovídala a jen zamyšleně pohlížela k zemi. Nač myslela?
Kdož to ví! Snad dozvíme se toho později.
Pojďme rychleji!” pravila konečně, vidouc, že chodci udiveně na ně pohlí
žejí a okna na ulici že počínají plniti se zvědavci. “Hleď jen, jak na nás koukají!”
I jen je nech, to jinak nejde. Víš přece, že lid u nás je velmi zvědavý.”
Tak pozvolna došli staré rychty, kde lehce obdrželi žádané povolení a
ubírali se pak k domovu společně, neboť mladý mistr šel tentokrát na oběd ku
své nevěstě. —- —
III.
NA KATECHISMU. — SVATBA.

Mezi jednou a třetí hodinou odpolední panoval na faře obyčejně klid. Pan
“děkan” šel si po výborném obědě trochu zdřímnouti, páter Bernard odešel na
procházku do polí, jelikož v krásné přírodě se mu to studovalo volněji a děvečka
i služka vypomáhaly v poli. Na faře obyčejně zůstali jen páter Vilém s pannou
Katynkou”, rozmlouvajíce spolu, laškujíce a různé plány kujíce.
I dnes odpoledne seděli oba u okna kuchyně, těsně vedle sebe.
“je to tedy ujednáno mezi námi,” pravil páter Vilém.
Vy mne budete
podporovat ve všem, co dotýče se Madlenky a já pak, až jedenkráte nastoupím
na místo “našeho starého”, postarám se úplně a bohatě o vaši budoucnost. To
nenechá na sebe dlouho čekati, neboť při tak labužnickém a lenošivém životu,
v·
jaký on vede, musí životní
jeho síly býti brzy seslabeny. ”
“Musíte býti ale opatrným, velebný pane!” radila hospodyně, “Madlenka
je sice ohnivá a náruživá, myslím ale, že je příliš poctivou a upřímnou, nežli aby
již nyní odvážila se klamati svého krejčíčka. ”
“Aj, vy máte na něho nabroušíno!” smál se mladý kněz.
“Taky že ano! Moje sestra mohla míti u něho dosti teplé a pohodlné hníz
dečko.”
“Však Madlenka ji v tom také dobře zastane,” dráždil chytrý kaplan.
“Ta—ta—ale kdo pak by se zlobil! Na mne můžete spoléhati, velebný
pane. Já vám ji ochočím tak, že bude jako beránek.”
“O to já se již sám postarám, jen až dostanu ji do své moci. Nejhorší
v takovém případu je, najiti dobrou příležitost a úplnou bezpečnost před překva
pením. Já i ona musíme býti přesvědčeni, že jsme úplně sami a nepozorováni a
že není možno, aby nás někdo překvapil. Takováto jistota a bezpečnost budí
důvěrů—^ostátní·pak vykoná vášeň sama.”
“Vše ťó je švatá pravda, velebný pane; já to vím ze skušenosti! Nemějte·
ale starost o to.
Postarám se o to, abyste byli jisti a bezpečni a aby i Madlenka
<
byla ó tom ‘prěšvědčeiia. ”
“To je to hlavní, panno Katynko.”
. f ,“A jak:s paneip kaplapem Bernardem? Vypudíme ho z fary? Mně je:
pokrytec ten již .t^ protivný, .že^nemohu s^,.nan ani podívati. ”
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‘‘jen trpělivost, panno Katynko, jen trpělivost. Já dělám co mohu, neboť
i mně stojí tu v cestě! Lid má jej rád a mne nenávidí—proto musí pryč. Já
již v minulém týdnu udal na něho tajně, že je až příliš svobodomyslným, že ctí
arcikacíře Husa skoro více nežli samého svátého otce v Římě a toho prokletého
Žižku, nežli jeho veličenstvo císaře pána,—že drží s těmi paličatými českými
sedláky více, nežli s těmi, kteří jsou svaté naší víře oddáni na život a na smrt, že
popuzuje lid proti vrchnosti tím, když mluví a káže o svobodě a občanských
právech lidu pracovného—”
“To je dobře, velebný pane!” vskočila mu do řeči hospodyně, “to mu u
konsistoře dodá a pan farář také dostane svůj díl za to, že neumí takového
“frajmaura” udržeti na uzdě.”
“Jistě že dostane a vaší úlohou, milá Katy, bude, abyste popudila jej proti
němu ještě více.—Avšak hle, oni již přicházejí! Já půjdu do hovorny a vy je
tam přiveďte.”
A vskutku ulicí dolů ubírali se pozvolna mladý mistr krejčovský Josef Jančík
a snoubenka jeho Madlenka Kosařova. Ona kráčela v snivém zamyšlení, stydla-
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vě a s očima sklopenýma—on hrdě, pyšně, radostně a s tváří ozářenou jasem
nevýslovného blaha. Vždyť poprvé šel s vyvolenou svojí veřejně ruku v ruce a
poprvé mohl ukázati “světu”, že ta nejkrásnější děva v kraji je jeho.
“Ti lidé
puknou závistí!” myslel ši v duchu a ještě pyšněji vypnul hlavu do výše.
Na faře uvedeni byli ihned do hovorny, kde kaplan Vilém již je očekával a
po vlídném uvítání kázal jim usaditi se na vykázaná místa. I při tom projevil
obvyklou svoji chytrost, neboť Madlenku posadil tak, aby viděti jí mohl dobřé
v obličej a k ženichovi aby obrácena byla zády. Sám se neusadil, nýbrž maje
ruce na zad složené, přecházel volně komnatou, zastavuje se chvílemi před
Madlenkou nebo Josefem a klada bud’ otázky z katechismu, nebo vysvětluje
jednotlivé články víry a přikázání. Při všem tom počínal si velmi systematicky
a jeho otázky nebo vývody často vehnaly červeň studu v líce Madlenky.
“Víš-li pak, milá dcero,” pravil, “proč byla Máří Majdalena miláčkem
našeho spasitele a později prohlášená za svátou?”
‘ ‘Protože—protože—”
“Proto, že mnoho miloval'a, neboť praví svaté písmo: Kdo mnoho miluje,,
tomu bude také mnoho odpuštěno,” vážným hlasem poučoval mladý kněz, hledě
pronikavě v obličej dívky. “Láska je jedním z nejkrásnějších darů, jimiž obdařil
nás bůh, náš otec nebeský a je tím nejblaženějším pocitem, jaký vdechl v srdce
člověka. ‘Milujte se vespolek’, pravil spasitel náš, Ježíš Kristus často ku svým
posluchačům, a svátý Jan dodává k tomu, že bez lásky nelze člověku živu býti.”
Madlenka pociťovala, že slova ta, tak výrazně pronešená, chovají zvláštní
význam pro ni a zachvěla se až do té duše. Jak ohnivě mladý tento kněz dovedl
líčiti božský pocit lásky a jak palčivé byly při tom ty jeho pohledy! Jí zdálo se,
že pronikají jí k srdci jako šípy, že rozechvívají celou její bytost a budí v ní slad
kost vášní dosud nepoznaných. Již začala také porovnávati. Jak nepatrným,
jak hloupým byl ten její ženich proti tomu skvělému duchu mladého kněze! Zde
člověk nepatrný, chladný jako kus ledu—tu bytost vznešená, plná vroucí lásky!—
Bystré oko mladého kněze dobře zpozorovalo ten obrat, jaký dál se v duši
dívky posud nevinné, a že to símě pouhé smyslnosti, tak mistrně v srdce její
vsazené, se ujmulo dobře. Byl nyní pevně přesvědčen, že dívka ta, třeba i ženou
jiného, přece bude jeho zcela a bezvýminečně. Jen příležitost mu k tomu chyběla
a ta se lehce nalezne, jestli ne ještě před svatbou, tož jistě krátce po ní. — Aby
rozplamenil probuzené již vášně Madlenčiny ještě více, přešel do starého zákonu
a ohnivou výmluvností líčil lásku a oddanost dcer Israele k vyvoleným prorokům
a kněžím židovským a jak za lásku tu a oddanost byly odměňovány samým bohem!
Mladý mistr krejčovský hleděl s úžasem na vždy tak přísného kněze a nemohl
pochopiti, co má necudná láska židovek dávno již zemřelých společného s jeho
katechismem a proč právě jim o tom vypravuje? O Máří Majdaleně věděl, že byla
prasprostou nevěstkou a později na domluvu Krista se trochu polepšila, co však
je jemu a Madlence po tom?—“Snad je to tak předepsáno,” myslel si v duchu,
“a svátá církev chce tím povzbuditi novomanžele, aby se měli tím raději. U nich
toho ovšem nebylo třeba, neboť tak, jak oni se milovali, nemiloval se ve světě
nikdo. Ubohý, kdyby byl tušil, co v této chvíli děje se v srdci jeho Madlenky!
Tato odcházela z farý jako pitomá. Úmysl lstivého kněze zdařil se úplně a
zhoubné símě, v panenské srdce dívky tak chytře vložené, počalo klíčiti. Madlen
ka, jsouc mnohem bystřejšího ducha jak Josef, pochopila z čela dobře, nač mladý
kněz naráží a co má při tom za úmysly a podivno — ona se toho nezhrozila! Ba
právě naopak cítila se býti povznešenou, že on, náměstek samého boha na zemi,
pozvedl k ní svých zraků. Tato myšlénka ji blažila, ji oslňovala! Že by byla
hříšná, to jí nyní ani na mysl nepřipadlo. Což nedokázal on—ten pravzor muže
a sluhů božích — že Máří Majdalena byla za svátou uznána jen právě proto, že
milovala tak mnoho? Neřekl sv. Jan, že bez lásky nelze člověku živu býti? A ona
přece chce žiti, chce milovati a býti milována!
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Když ji byl Josef domů doprovodil a se s ní rozloučil polibkem, žádala jej7
by dnes večer k ní nechodil. Chtěla býti samotna, aby nevyrušovaně mohla
přemýšleti o slovech pátera Viléma a oddati se snění. Myslela na něho po celý
večer a rozebírala každé jeho slovo. Byla zvědava, z čeho vyslýchati a co vyprávěti bude jim zítra. Jistě že zvolí zase zástoj podobný, o němž mluviti bude
ještě ohnivěji a s větším zápalem. Snad bylo by tomu tak jistě, kdyby-------kdyby ženich její nebyl přítomen a ona samotna byla s nim—-nyní již jejím bohem!—
Myšlénka, v srdci již pociťovaná, nalezla konečně východu i ústy. Nevinná,
Madlenka takřka obratem ruky proměnila se v hříšnou Máří Magdalenu, ne-li
posud skutkem, tož jistě myšlénkou!—
Tak jako Madlenka, měl i Josef svoje myšlénky. Nechtělo mu vyjiti z my
sle, proč pan kaplan stále a stále mluvil jenom o lásce, ne ve smyslu všeobecném,
nýbrž o lásce smyslné—o lásce ženy k mužovi. Mohl sice mluviti o lásce, měl
ale voliti jiné výrazy, jiné vzory a jiná porovnání. A proč Madlenka prosila jej,
aby nenavštěvoval jí dnes večer? Proč byla tak neobyčejně rozčilená?—Ač nebyl
Josef jedním z těch nej chytřejších, přece jenom pozoroval nápadnou změnu
v chování Madlenky. O všem tom uvažoval dlouho a na konec rozhodl se, že
promluví s panem kaplanem Bernardem a zeptá se ho, jestliže takovéto zkoušky
z katechismu jsou církví předepsány, nebo ne.------- Spal tuto noc málo a krátce
po osmé hodině odebral se na faru, kde jako obyčejně každý uvítán byl pannou
Katynkou. Příchod jeho učinil tuto nemálo zvědavou a zatáhnouc jej do kuchy
ně, tázala se rychle: “Nu tak—co pak nám nesou, pane mistře? Katechismus
je přece odpoledne—”
“K vůli tomu také nepřicházím, milostslečinko; já bych jen rád mluvil s ve
lebným pánem Bernardem—”
“S velebným pánem Vilémem, chtěli snad říci—”
“i ne, s velebným pánem Bernardem!” rozhodně zvolal Josef.
Panna Katynka se zarazila. Co chtěl tomu? Pozoroval snad něco a jde
k němu buď žalovat, nebo na poradu? Obé bylo stejně nemilé, stejně nepříležitostné. Páter Vilém musí býti neodkladně zpraven o tom; on již bude věděti, co
dlužno činiti. Rozhodnutí její bylo tudíž rychlé.
“Mně se zdá, že velebný pán odešel z fary asi před půl hodinou,” pravila
vlídně. “Počkejte, já se podívám!”
“Prosím—prosím!—” klonil se Josef.
Hospodyně vyběhla po schodech do druhého patra fary a bez zaklepání
vstoupila do jizby pátera Viléma.
“Velebný pane! Ten krejčí je zde a mermomocí chce mluviti s páterem Ber
nardem!” chvatně vyrazila ze sebe.
“jaký krejčí?” s údivem tázal se kněz.
“lnu, náš mladý mistr Josef Jančík, který s Madlenkou chodí sem na kate
chismus. ”
“Tak?—A co chce páteru Bernardovi?”
“To já nevím. Bezpochyby jste byl včera asi příliš přísný —”
Páter Vilém se pozastavil a hlavou kmitla mu tatáž myšlenka: ‘Snad nepozo
roval včera něco?’—“Dobře,” pravil, “řekněte mu, že páter Bernard není doma
a on odejde odtud s nepořízenou.”
“já tak nemyslím, velebný pane! Odložíno není zanecháno a nebude-li
mluviti s ním dnes, vynajde si ho zítra. Nebylo by lépe, abyste sešel dolů sám
a sáhl mu na zub? Jste pravý mistr v tom a dovedete z člověka soukat myšlén
ky jako provazník, když souká provaz z koudele. Zvíte-li co chce, můžete pak
lehce se podle toho říditi. ”
“Máte pravdu. Sejdu tedy dolů a zeptám se ho, co má tak důležitého^
na srdci.”
Za krátko na to stál před překvapeným Josefem.
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„Panna Katynka sdělila mně, že přál jste si mluviti s panem kaplanem
Bernardem. Velebný pán není doma a sotva asi vrátí se před večerem. Je-li
to něco důležitého a kdybych já snad mohl—”
Josef vzpamatoval se z velkého překvapení rychle a skočil knězi do řeči:
“i ne, já se chtěl jen velebného pána na něco pozeptat.”
“Tak? Netýká se to tedy záležitostích duchovních?”
“Ne, ne!” potvrzoval Josef. “já chtěl se ho zeptat—”
“Rozumím, rozumím! Rád byste přeptal se na něco z katechismu a mne
jste se před nevěstou ptáti nechtěl.—Nemějte však žádných starostí! Dnes
vezmem to zkrátka a zítra též a v sobotu již vůbec nemusíte chodit. Jste v ka
techismu i ve víře tak silni, že si to již mohu vžiti na svědomí. Jděte jen s pánem
bohem domů a neobtěžujte pana kaplana, neboť on, chudák, je beztoho prací
přetížen.
Rozmrzen vrátil se Josef domů. Nejistota, v níž se nacházel, hnětla jej
velice, ač zase na druhé straně dnešní klid kněze jej mátl.
“Eh, co!” pravil
konečně k sobě, “kdo pak bude si dělat marných starostí! Vždyť on je kněz—
je sluha boží a nemůže míti tak zlé myšlénky.”—Odpolední výslech z katechismu byl velmi krátký a vztahoval se pouze na
“desatero” a odříkávání “otčenáše” a “věřím v boha”. Na therna, jako včerejší,
nedošlo a Madlenka byla velice sklamaná. Tak se byla těšila, že hodina kate
chismu bude dnes ještě pikantnější”, mluÝa jeho ohnivější a pohledy jeho ještě
palčivější.—Podivno, jak u mladého děvčete rozhoduje často jediný okamžik a
jak jediný pohled nebo několik slov postačí, aby směr její myšlének, její citů a
její tužeb i přání se změnil úplně. Dokud Madlenka nezpozorovala, že mladý
kněz se o ni zajímá, byl i on jí zcela lhostejným a ač viděla jej skoro každodenně
a jednou v týdnu slyšela i kázati, přece nenapadlo jí, by myslela na něho, nebo
představovala si jej jinače, jak co sluhu páně” a co bytost povznešenou nad vše
pozemské. Nyní však bylo jináče. Včera poznala v něm muže—muže nad jiné
výmluvného a plného prudkých vášní. Smyslnost v ní jen dřímající byla rázem
probuzena a ohnivé pohledy jeho roznítily ji v míře nejvyšší. Čilá obrazotvor
nost její zaváděla ji ještě dále a rozdmychovala ještě ten plamen neskrocené její
touhy. Dnešní jeho, dobře vypočtěné jednání i chování ji poněkud ochladilo a
nevěděla nyní, co si má o něm mysleti.—Jinak Josef. Ten byl s takovouto
hodinou v katechismu úplně spokojen a vzniklé podezření jeho bylo valně seslabeno. Ve své prostotě nevěřil, že by stávalo člověka, který mohl by se takto
přetvařovat a být jeden den ‘samý oheň” a na druhý zase ‘ samý led”. Pustil
proto úmysl, promluviti s páterem Bernardem mimo sebe a těšil se jen na příští
úterý, kdy milená děva stane se pro vždy milovanou jeho ženou.
t

To bylo v kostele divení, to bylo “šuškání” a loktem poštuchování, když po
nedělním kázání kaplan Vilém vzal do ruky známou knihu s červenými deskami a
začal ohlašovati že: “v stav svátého manželství vstoupiti míní Josef Jančík, mistr
krejčovský s Madlenkou Kosařovou” a oznámil to jednou za třikrát. Velká
zpívaná mše trvala tentokráte každému až příliš dlouho a sotva že byla ukončena,
vyhrnul se lid ven celými davy a před kostelem sestoupil se v jednotlivé skupiny,
živě o důležité této události rokuje.
“Slyšeli jste?” volaly jednotlivé hlasy.
“Ta Madla má přece jenom štěstí!
To je hotové terno!”
“Však on také špatně nepochodí!” mínil jiný. “Je to hezká holka a k tomu
pracovitá a dobrá hospodyně. Ti budou žít spolu jako párek holoubků.”
“A starý Kosař také se bude mít u nich dobře,” mínil jiný. “Mistr Jančík
je dobrá duše a Madla hodnou dcerou. Já mu to přeju ze srdce.” — Tak a
podobně zněl úsudek všeobecný a bylo patrno z toho, že všichni těšili se přízni
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většiny obyvatelstva. Že bylo i tu mnoho závistníků a pomlouvačů z povolánír
kteří nenechali jim na hlavě ani jediný poctivý vlas, rozuní se samo sebou.
Vždyť v nejkrásnější krajině bývají nejjedovatější hadi, ošklivý hmyz a šeredné
ropuchy — jak by tedy mohlo stávati vzorné obce bez hnusných závistníků a
pomlouvačů? — V domku starého Kosaře bylo živo a vůně koláčů a pečiva Šířila,
se až do Panské ulice. Mladý mistr chtěl míti svatbu hlučnou a veselou, svatbu,
na niž vzpomínati bude “svět” hodně dlouho. Co to bude stáli, na tom mu ne
záleželo.
“Ať to stojí o stovku víc, jen když to bude tak jak já to chci,” pravil
k Madlence, když tato zrazovala jej od velkých vydání. “Vždyť příští úterý bude
nej krásnější den mého života a já měl bych hledět na několik zlatých? Či jsou
peníze podmínkou šťastného žití? Jsem blažen, že budu míti tebe a přeji si, aby
celý svět to věděl.”—Madlenka neodporovala více: Vždyť i ona, jako většina žen
vůbec, byla trochu — ba hodně — ješitnou a ráda ’ vynášela” se tam kde mohla.
Neodporovala ani, když Josef povolal nej vyhlášenější tehdáž po celých Čechách
kuchařku ze Strakonic, paní “Evičku”, která proslulá byla svými “torty,” umělou
úpravou omáček a pečením koláčů a drobného pečiva. Josef věděl, že v Praze,
Budějovicích nebo Plzni neodbývala se ani jedna “velká svatba”, při níž by panf
“Evička” nevládla v kuchyni a proto přispíšil si již dávno, aby nepředešel ho
nikdo jiný a on zajistil si služeb věhlasné kuchařky. I o tom mluvilo se hodně
v městečku N . . . a každý přirozeně byl velice zvědav. Madlenka byla na nohou
neustále. Vstala před slunce východem a na odpočinek odebrala se někdy až po
půl noci. Bylo tu sice celé množství úslužných družek a sousedek, přece ale hlavní
práce ležely na její bedrách a kam ona sama nedohlédla, tam hned objevily se
různé vady a nedostatky. Vzdor tomu ale nezapomněla na pátera Viléma a na
tu první zkoušku z katechismu a myslela na prvního více, nežli na svého ženicha
a na povinnosti, jaké nastanou jí po úterku. Tato změna v pocitech činila ji
roztržitou a snivou a družky její začasté musely připomenouti jí to či ono, což
činily vždy s potutelným úsměvem. Vždyť byla nevěstou! Jaký div, že byla
roztržitou a že snila o tom, jakého druhu jsou asi ty neznámé jí posud slasti
prvních líbánek. Nedávno provdané družky jejich mluvily o tom spůsobem tak
tajemným, přimhuřovaly očka jakoby v sladké rozkoši, usmívaly se blaženě, a
řekly pak: “To se nedá vylíčit, ani popsat! Zkuste to a přesvědčte se samy!”—
Škádlily ji sice proto také,—ona ale, jakoby neviděla a neslyšela.
Tak uplynulo těch pár dnů velmi rychle a nadešel úterek. Ač svatba určena
na jedenáctou hodinu, přece již před desátou byl hlavní kostel zvědavým lidem
skoro přeplněn. Vědělo se dobře, že přítomná tu bude celá obecní rada a vši
chni vynikající měšťané, obchodníci a sedláci a mnohé paničky že_nechaly si pro
tsn účel šít “extra” šaty až v Praze. To ovšem bylo znamením zejmena pro
ženské, aby neopomenuly podívati se na nejnovější pražskou modu a možno-li,
aby nechaly zhotoviti si své šaty podle ní. A skutečně ani jeden z těch, kdož
těšil se na velkou svatbu, nebyl sklamán, ba naopak, spíše překvapen. Ta malá,,
skrovná chata starého Kosaře nehostila pod skrovným svým krovem ještě nikdy
tolik a tak vzácných hostí, jako toho dne a majitel její byl také nemálo hrdým na
to. Středem všeobecné pozornosti byli ovšem snoubenci. Když Madlenka ob
jevila se na práhu své komůrky, obklopena svými družičkami, které pomáhaly jí
při strojení, tu v jizbě rozlehlo se všeobecné: “Ach!” údivu. Bylať dívka ta ve
svých bílých hedbávných šatech s dlouhou vléčkou a v bílém závoji nevěsty ne
výslovně ladna a krásna. Hebký, plný a dlouhý její vlas propleten byl až po
rámě bílými růžemi a splýval pak volně dolů až do záhybů kolen a pyšná její
hlava ozdobena korunkou z myrty a jednoduchým věnečkem z bílých růží. Jak
praveno, byla ve svatebním tom úboru nevýslovně krásná, a když poklekla před
otcem, aby přijala od něho požehnání, tu v mnohém oku zastkvěla se slza. Otec
sám, klada ruku na její hlavu, byl tak pohnut, že sotva zdržel se hlasitého výbu
chu pláče a volně nechal kanouti velké slze po tváři.
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A Josef? Ten neviděl nikoho kromě své zbožňované Madlenky, nyní jeho
nevěsty a za hodinu jeho ženy. Sotva že se objevila, zapomenul na vše kolem,
na místo, kde se nachází a na četnou společnost, která je obklopovala. Přiklekl
k ní a po několik vteřin vášnivě líbal její ruce a družičky i družbové museli jej
pamatovati, že tím porušuje starodávné zvyky svatební. Podle těch nesměl se
ženich dotknouti ruky své vyvolené dříve, nežli až oba—každý zvlášť—obdrželi
požehnání od svých rodičů, pěstounů nebo poručníků. U Josefa, jenž neměl
žádného z jmenovaných, ani bratří nebo sester, zastával místo to otec nevěsty,
jenž, když byl požehnal dceři, požehnal i jemu, načež uvedl jej k nevěstě, která
mezitím dlela v ochraně družiček. Hned na to seřaděn pak průvod svatební.—
Páter Vilém očekával snoubence již v zákristii, ne v jednoduché rochetce
a štóle, jak obyčejně, nýbrž ve slavnostním pluviálu, jako o velké zpíva
né. To byla velká pocta pro snoubence a každý divil se v duchu, mnoho-li as
‘pan mistr” za ni zaplatil. Madlenka byla pozorností tou překvapena taktéž a
když páter Vilém upřel na ni planoucí své zraky s tímtéž výrazem, jako při první
.zkoušce z katechismu, tu zachvěla se právě tak jako tehdy a srdce div se jí
nerozskočilo.
Dlouhých příprav k oddavkám nebylo zapotřebí. Snoubenci byli se již ráno
vyzpovídali a byli u ’ přijímání” a mohlo se tedy přikročiti ihned k obřa
dům samým. Nejraději byl tomu páter Vilém sám, neboť pohled na krásnou tu
dívku jej rozčiloval a činil nervosním. Zejmena dnes učinila na něho dojem by
tosti, přišedší z jiných světů na zem a maně připomenul sobě řecké bájesloví
•o bozích a bohyních, kteří sestoupili na svět, aby oblažili jednotlivé lidi a sami
pokochali se v lásce pozemské. Byly to ovšem myšlénky pro kněze v kostele
trochu světské, avšak to páteru Vilémovi nevadilo, jen když žádný nemohl nahlédnouti do jeho duše a čisti je tam. On byl v sebeovládání pravým mistrem—
dnes ale musel vzít dohromady veškeru svoji duševní sílu, aby se neprozradil.
Oh, jak nenáviděl toho krejčíka, jemuž podařilo se získati pro sebe tuto svůdnou
děvu dříve, nežli on sám mohl pokochati se v její vnadách! Jak by odehnal jej
od jejího boku, kdyby k tomu měl moci a práv nějakých! Ba naopak! On sám
je k sobě spoutá pouty nerozlučnými, sám odevzdá ji jemu a přikáže mu, aby ji
miloval, dnes—zítra—stále—věčně! Tato pekelná myšlénka div nevzala mu roz
vahy. Avšak doba jeho přijde též a možná, že není daleká. Jestliže Madlenka
nestala se jeho co dívka, stane se jeho co žena a to bude míti v sobě ještě více
opojení, ještě více vnad. Zapovězené ovoce chutná dobře, dvakráte zapovězené
ovoce chutná ale ještě více. Potěšen touto myšlénkou, přistoupil k oltáři a
.započal církevní obřady předepsané při oddavkách a po ukončení jich rychle ode
bral se na faru.
Svatební hostina uchystána v prostorném sálu hostince u ‘ ‘Anděla” a večer od
býván tu i svatební ples, který trval až do rána. Oběda zúčastnili se všichni hod
nostáři městečka i okolí a všichni čelnější mužové vůbec. Sám pan děkan poctil
novomanžele svojí přítomností a ač byl veliký labužník, jídla i nápoje chutnaly
mu tak, že na zpáteční cestě stále a stále opakoval k podporujícímu jej kostelní
kovi Čamrdovi: “No, tohle jsem si dal zase jednou bene! Ten krocán byl zna
menitý a ta nádivka ještě lepší!—A což to hovězí na divoko? Pravý jelen—pravý
jelen! Nejlepší ale byly ty paštiky! To se moje kuchta Katy musí schovat,
vzdor tomu, že také dobře vyzná se v kuchyni a vaření! Čert ji vem! Kdyby
tak chtěl se někdo s ní napálit a vzít si ji za ženu! Tři tisíce zlatých bych mu
vysázel na prkno!”—Kostelník Čamrda byl na výlevy podobné asi zvyklý, neboť
neodpovídal ani slovem, ale pana děkana co nejrychleji vlekl domu.—
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IV.
HAD VPLÍŽIL SE DO RÁJE MANŽELSKÉHO.

Již týden uplynul od svatby Josefa Jančíka s Madlenkou Kosařovou a velko
Jepá svatba ta posud byla předmětem hovoru v městečku N . . . a okolí.
Mladomanželé žili jen sobě a svému mladému štěstí a neradi to viděli, bylili někým vyrušováni, což ostatně dálo se velmi zhusta, neboť Madlenka měla
velký počet přítelkyň, které rády by byly věděly, jak se to má s těmi “líbánkami”
a zdali ten mladomanželský stav je skutečně tak krásný, jak popisují jej někteří
didé a pak básníci a spisovatelé novel a milostných povídek. Na veškeré otázky
odpovídala ale Madlenka jako jiné mladé ženy: “To se nedá vylíčit, ani popsat!
Zkuste to a přesvědčíte se samy!”
Josef v blahu zrovna tonul. Již před svatbou chtěl najmouti služku, Ma
dlenka mu ale nedala, tvrdíc, že by musela se stydět za to, kdyby sama nemohla
vésti tak malou domácnost. Po dlouho trvající hádce přivolila, aby otec vzal si
^hospodyni ha jeho útraty, majíc za to, že i tu malou práci zastane sama. Otec
mohl k nim chodit na jídlo a ty dvě kravičky a kozička podojí a obslouží se lehce.
Josef však tomu nepřivolil. Prý by to bylo příliš mnoho práce a on jí chce tuto
ulehčit a ne jí ještě přidávat. Madlenka vše to uznávala s vděkem a den co den
nacházela na muži svém i jiných dobrých vlastností, pro něž si jej musela vážiti.
Na pátera Viléma zapomínala a pozvolna vžila se do nových jí poměrů. Nebyla
sice opojena štěstím, byla ale spokojena. K prvnímu zapotřebí bylo vášnivější
povahy, nežli jakou měl Josef a pro druhé byla tichá jeho láska postačitelná.
Madlenka představovala si dobu prvních líbánek zcela jinak—tak plnou ohně
a vášně, plnou sladkého cukrování, líbání a objímání a byla pro to Josefovým
chladem v očekávání tom velice sklamána. Pozvolna však i ona sama počínala
se tomu přispůsobovati a ten tichý, klidný život počínal nabývati pro ni mnoihých půvabů.
V kostele byla za celý ten týden jenom jednou a sice v neděli na ranní.” Na
velkou,” jak byla zvyklá, nemohla již choditi, majíc po celé dopoledne mnoho
práce s vařením. Neviděla po celý ten čas tudíž ani pátera Viléma, aniž setkala
se s pannou Katynkou.
Bylo ve středu odpoledne a Madlenka právě usedla k oknu, když zaklepáno
na dveře a do jizby vstoupila panna Katynka.
“I to jsou k nám hosté!” vítala překvapená domácí paní.
“‘Vítám vás!
Jen dále a učiňte si pohodlí jako doma!”
“‘Děkuji, děkuji! Když ty nepřijdeš pochlubiti se, jak vede se ti v tom no'vém stavu, musím přece podívati se na vás sama. Takoví mladí manželé bývají
(Obyčejně do “luftu” a nevědí si rady v mnohém a je dobře často, když starší a
zkušená osoba se po nich poohlédne. Nu, tak, jak se vám daří? Dobře, že?”
odpovídala farářova kuchařka úlisně.
“Projde to; jsem úplně spokojená!”
Jenom spokojena? To je málo! Mladá žena bývá alespoň v prvních
«dnech svého manželství šťastnou a blaženou. Což není pan mistr Jančík tako
vým, jak jsem myslela? Není snad schopným, učiniti tebe úplně šťastnou?”
“O, nikoli!” rychle odporovala Madla.
“Josef je jistě jedním z těch nejhodnějších mužů ve světě a vy jste mně prvně asi dobře nerozuměla. Já myslím,
když člověk řekne, že je spokojeným, že je také i šťastným!”
“O, holenku, to je velký rozdíl!” vykládala chytrá kuchařka. “Člověk spo
kojený nemusí být zároveň i šťastným, naopak ale člověk šťastný je vždy též
spokojeným. Nu, velebný pan páter Vilém rád uslyší, že jsi alespoň spokojena.”
Madlenka škubla sebou, jakoby do ní vjela elektrická jiskra. Tváře zaho
řely jí nachem, oči se zaleskly a do celé postavy jakoby vjel nový život.
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‘‘Co vy víte o tom, panno Katynko?” pravila s chvatem.
‘“Tázal se již po
nás? Bral na nás nějaké účasti?”
Farská kuchařka dobře zpozorovala ten dojem, jaký svými slovy učinila na
mladou ženu a přesvědčila se, že páter Vilém nechlubil se bezdůvodně, když tvr
dil, že potřebuje jen příležitosti a jistotu před překvapením, aby dívka ta stala se
jeho. Přesvědčit se o tom, bylo účelem dnešní její návštěvy a podle výsledku
dnešní rozmluvy chtěla pak zaříditi kroky další. Že by Madlenka tak rychle se
dla jí na vějičku, toho neočekávala. Byla proto již nyní přesvědčena, že poslání
její zdaří se úplně—nejen ku její, ale i pátera Viléma spokojenosti. Chytře pra
vila tudíž:
‘‘Snad nepochybovala jsi o tom? Vždyť víš přece, že velebný pán vždy na
tebe držel mnoho a že měl tě nejraději ze všech zdejších děvčat.”
Madlenka zapýřila se ještě více a srdce jí počalo biti prudčeji.
Ano,” pokračovala panna Katynka, tváříc se, jakoby nepozorovala ničeho,,
“velebný pán dotazuje se na tebe několikráte denně, jak se ti vede a jsi-li úplné
šťastnou a pravil, že by ho to velmi bolelo, kdyby slyšel o opaku.”
“Že ano?” tázala se Madlenka tiše a chvějícím se hlasem.
“Opravdu, věř.” Pohlédla při tom na ni zkoumavě, nevědouc, máli odvážiti se ku rozhodné ráně již nyní, nebo posečkati ještě několik dní nebo týdnů.
K iyž ale dobře na Madlenku pohlédla, zdálo se jí, že doba k tomu je velice pří
hodná, a držíc se vždy průpovídkou, že “železo má se kouti, pokud je žhavé,”
do lala zvolna: “ještě dnes ráno pravil velebný pán ku mně, že by rád s tebou
mluvil, aby osobně mohl se přesvědčiti, jsi-li skutečně šťastnou nebo ne. Proč
nepřišla jsi posud ani jednou ke mně na návštěvu?”
Madlenka byla jako v ohni a s těží jen vypravila ze sebe: “Neměla jsem
času k tomu doposud a pak jsem se obávala že třeba nebudu na faře ani vítána!”
“i ty dětino!” hněvala se panna Katynka.
“Což nevíš, že jsme tě vždycky
měli rádi? Jen přijď—a chceš-li si dobře se mnou ‘poklábositi”, přijď hned po
obědě, po jedné hodině. Velebný pan děkan jde si odpočinout a dřímá až do
třech hodin a páter Bernard odejde do polí nebo okolních vesnic a nepřichází
dříve, nežli až k večeři.”
“A páter Vilém?” úzkostlivě tázala se Madlenka.
“Oh, ten bývá od jedné do třech úplně sám a bez důležité příčiny nesmí
vyrušovat ho nikdo. Služky jdou na pole nebo jinam a tak jsme na faře úplně
sami.”
A není vám dlouhá chvíle, panno Katynko?” tázala se Madlenka nevinně,
nemajíc ani tušení, proč farská kuchařka vše to jí vypravuje a za jakým cílem
se nese.
Tato vzhlédla k ní skoro ulekaně. Staví se mladá žena ta tak nechápavou^
či je posud skutečně tak nevinná, že ničeho nepozoruje? Aby tomu přišla “na
kloub,” jak v duchu si pravila, chtěla klásti jí jiné otázky, Madlenka ale předešla
ji slovy:
Musíte mi na chvilku odpustiti, vážená panno Katynko; uvařím jen trochu
kávy a podívám se, mám-li tam ještě nějaký koláček. ”
“Ne, ne!” bránila kuchařka.
“já nemohu se zdržeti dnes dlouho. Někdy
jindy si to vynahradíme. Přišla jsem se jenom na tebe podívat, abych věděla, co
děláte a jak se máte a abych mohla upokojiti velebného pána Viléma, který si
o tebe dělá velkých starostí.”
Madlenka již přivykla té myšlénce, že páter Vilém na ni myslí, a že zabývá
se její osobou. Vědomí že je hezká, bylo v ní probuzeno opět a proto odpověděla
mnohem určitěji a sebevědoměji:
“Ano, velebný pán podal mi-mnohých důkazů své přízně, ačkoli nevím, jak
jsem si této zasloužila.”
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To chytré kuplířce postačilo. Věděla již, na čem je a vstávajíc pravila proto'
zcela přímo:
“Můžeš být hrdá na to, neboť je málo těch děvčat nebo žen, jimž on věnuje
svoji přízeň. Tak, kdy k nám přijdeš?”
Madlenka přemýšlela chvíli.
“Zítra je čtvrtek; v pátek nerada někam cho
dím a v sobotu je mnoho čistění doma. Nejlépe tedy bylo by zítra.”
“Dobře, tedy zítra. Přijď hned po jedné hodině, nejdéle v půl druhé a
pak povíme si toho dost a dost. Buď tedy prozatím s bohem a pamatuj, že budu
tě zítra očekávat na jisto.” Po slovech těch rychle opustila Madlenku, v duchu
jásajíc, že záměr její zdařil se tak rychle. Páter Vilém bude míti žádoucí příleži
tost a ostatní je jeho věcí.
Madlenka byla po celé odpoledne i večer neobyčejně zamlklou. Vědomi,
že páter Vilém, ač stala se ženou jiného, přece stále na ni myslí, rozpoutalo
z póla utlumené vášně na novo. Viděla opět ten zářivý pohled, v němž zračila
se vášeň tak prudká a neodolatelná a slyšela opět ten vábivý hlas, jenž zval ku
lásce a milování. Dnes neozýval se veselý zpěv její po celém domě, neboť pěv
kyně ukryla se ve své jizbě a přemýšlela.
Josef nevěděl, co se s ní stalo.
My
slel, že je churavá, že má bolení hlavy a úzkostlivě radil jí, aby přikládala si
studené obklady, nebo ulehla na lůžko. Madlenka na vše odpověděla jen kýv
nutím hlavou a dále nevěnovala mu pozornosti zcela žádné. Všechno její cítění
neslo se jiným směrem a on, vlastní její choť, stal se jí úplně lhostejným. — —
Panna Katynka mezi tím došla fary a rychle spěchala do jizby pátera Vilé
mu. Byl doma a zdálo se, že na ni čekal, neboř hned jí oslovil:
“Nu tak, jak to dopadlo?”
“Zrovna tak, jak jste předpokládal. Ona přijde!”
“Přijde?” zajásal mladý kněz a z očí vyšlehl blesk vilné vášně.
“A kdy?”
“Již zítra odpoledne.”
“Tak brzo? Nu, tím lépe! A podaří-li se záměr náš, buďte ujištěná, že
odměním se vám skvěle.”
“Což ale, jestli páter Bernard zůstane doma? On mívá časem všelijaké hlou
pé nápady a člověk nikdy neví, na čem s ním je.”
“On rozhodně musí zítra z domu a nepůjde-li sám o své vůli, musíme jej
k tomu příměti. Možná též, že pomůže nám šťastná náhoda a některá z přes
polních našich oveček onemocní.”
“Nedivila bych se tomu, neboť nám až doposud přálo štěstí ve všem.”
“Ujmete-li vy se toho úkolu, pak nemám žádných starostí, neboť co vy si
usmyslíte, to také prosadíte,” lichotil chytrý kněz.
“Inu, má-li člověk hodně co dělat s vámi, pány pátery, nabude jistě mno
hých zkušeností a přiučí se lečemus,” odvětila panna Katynka pichlavě a potom
jako na omluvu svého zúčastnění se v této hříšné záležitosti dodala: ‘ Však bych
nechtěla mít s tím co činiti, kdybych neměla s tím krejčíke.m několik vroubků
k vyrovnání. Proč nevzal si moji sestru Lidušku? Ta není již tak prudká jako
Madlenka a on mohl s ní žiti v tichém štěstí.”
“Máte pravdu, Katy,” svědčil páter Vilém, “Madlenka je pro Josefa příliš
prudkou a bude to jen dobře pro něho, když mu pomůžeme ji zkrotiti a
ochladiti. ”
Farská kuchařka znala dobře cynismus tohoto nesvědomitého vilníka v kněž
ském rouše, přece však byla tímto posměškem poněkud překvapená. Byla velice
pomstychtivá a za každou domělou urážku, nebo s ní pohrdání dovedla vymstiti se
krůtě, přece ale chvílemi činilo jí svědomí výčitky, že podává ruce k tak zlomysl
nému a dobře promyšlenému plánu, kterýmž zničeno má býti mladé štěstí novo
manželů. V tomto případu nebyla by se k tomu propůjčila, nebýt té okolnosti,
že hříšným poměrem mezi mladým knězem a Madlenkou bude míti prvnějšího
úplně ve své moci a po smrti starého faráře že vládnouti bude na faře zrovna tak,
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jako nyní. A že páter Vilém stane se nástupcem faráře Dvorského, o tom byla
přesvědčena. Dosáhla tudíž účelu dvojího a to již za to stálo, aby nehleděla na
takovou maličkost, jako je svedení ženy s cesty ctnosti. Co jí po tom, co Mad
lenka dělá? Ona přece nenutí ji ku konání zla — ona nepřemlouvá ji, aby
hřešila — vše co činí, je, že tomu nestaví se na odpor a že vášním ponechá vybouřiti se. “Nepomohu-li já, najdou si příležitost jinou,” omlouvala se. “Vášeň
je jako velká voda —nedbá překážek a strhuje všecko s sebou. Proč bych se jí
stavěla v cestu?” To byl její úsudek o celé záležitosti a podle něho se také
zachovala. Na cynická slova mladého kněze odpověděla tudíž jen žertem:
Nevím, zda Josef, dozví-li se toho někdy, bude na jednání vaše pohlížeti s toho
to stanoviska a považovati je za skutek dobrý a bohulibý. — Avšak musím jiti
již do kuchyně a do zejtří budeme spolu ještě mluviti.” Chtěla odejiti, kněz
však ji zadržel.
“ještě chvilku. Nevíte, obdržel-li pan farář nějaký dopis od konsistoře
vzhledem ku páteru Bernardovi? Mělo by to tu již být. Můj pan bratr stojí
mně až příliš mnoho v cestě a je na čase, aby byl odklizen.”
“Doposud ne a já sama nemohu pochopit, co v té Praze dělají. Za to však
páter Bernard dostal dnes dvě psaní a obě na rekomando”, tak aby jenom on
si je mohl vyzvednouti. ”
“Nevíte odkud’?”
“Obě byly, jak jseiíi podle “štemplu” mohla pozorovati, z Prahy.”
“Od koho, nevíte?”
“jedno bylo nepochybně z arcibiskupství; to druhé — nevím.”
“Aj, aj! To je podivné. On musí míti u arcibiskupství více přátel, než
jsem si myslel. Musím ještě dnes dopsati páteru Vavřincovi — (známý kněz
z řádu Jezuitů), aby hleděl vyšetřiti, jak věci stojí.—To je vše, co jsem chtěl
věděti a můžete jiti tudíž po své práci. K vůli dálší domluvě přijdu k vám dnes
večer.—”
Kuchařka odešla a páter Vilém přisedl k psacímu stolu, aby dopsal na pří
tele a pomocníka svého pátera Vavřince, jenž co vyšší duchovní u dvora arci
biskupského požíval tuto velkého vlivu a mnohých výsad, jaké málokomu byly
propůičeny.-------Tuto noc spala Madlenka jen velmi málo, neboť vášeň opětně v ní probu
zená vzplanula plným plamenem. Představovala si mladého kněze v každé
možné podobě a stále tázala se sebe, uvidí-li jej zítra a je-li pravdivé vše to, co
panna Katynka jí o něm vyprávěla. Ze by snad žádal na ni něco nepravého,
něco nedovoleného, nebo do konce hříšného, na to ani nevzpoměla. Což nebyl
on knězem, nebyl osobou “vysvěcenou” — sluhou božím, který nesmí a ani ne
může hřešiti? Zajisté! Co on činí, je správné a dobré a co on mluví, jest ne
zvratnou, svátou pravdou.—
Josef spal také málo, neboť první choroba milované ženy dělala mu velkých
starostí. Vida Madlenku ráno bledou a s očima poněkud vpadlýma, chtěl
zavolati lékaře. Ona se mu ale jen vysmála, tvrdíc, že cítí se jako rybka v by
střině, že spala dobře a že hlava přestala jí boleti.
“Možná, že to bylo z toho, že po celý týden málo jsem vyšla ven. Půjdu
dnes po obědě a zastavím se na faře u panny Katynky. Ona byla zde včera —”
Jakže? A tys neřekla mi o tom ničeho?”
“Ani jsem na to nemyslila. Což je to něco tak důležitého?”
‘To zrovna ne, ale já bych nerad viděl, abys k ní chodila příliš často, nebo
ona k tobě.”
“Tak? A proč, smím-li se ptáti?” Pravila to hněvivě, neboť probuzena
v ní zlost, že již nyní, za jeden týden po svatbě, chce ji “kantorovati” a obmezovati.
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“Inu, víš dobře, že je falešná, pomlouvačná a mstivá. Uděláš jí jen něco
málo přes přič a ona bude se ti mstíti po leta. Nejlépe je nemíti s ní pranic —
ani zlé ani dobré.”
‘Hle, jak jsi najednou zmoudřil,” posmívala se Madlenka.
“I to vím již dlouho a šel jsem jí proto s cesty, kde jsem mohl.”
‘‘Hm, lidé povídali jináče!” zvolala Madlenka uštěpačně. “Byl prý jsi k ní
«až příliš zdvořilým a úslužným.”
‘‘Ale Madlenko — drahá, milovaná ženuško — co pak to vjelo dnes do
tebe?” s udivením tázal se Josef.
Madlenka poznala, že v okamžité své zlosti nechala se uchvátiti příliš daleko
a pravila proto konejšivě:
“i nic! Vždyť já se jen směji. Proč ale mne zlobíš? Proč mne chceš
“kantorovat” již nyní? Což jsem malým děckem nějakým, abych nevěděla,
-s kým mám obcovati a co s ním mluviti? Panna Katynka může nám býti dobrou
v mnohém, neboť ona má velikou moc a řídí takřka veřejné mínění.”
“To je všechno dobře,” přiznával Josef, “musíš ale býti opatrnou a -— —”
“Neřekla jsem ti již, že nejsem žádným malým děckem, ale ženou, která ví,
•co mluví a co koná?” hněvivě skočila mu Madlenka do řeči.
“Nu, pro mne a za mne, dělej si co chceš a jak tomu rozumíš,” pokorně při
volil Josef, nemaje ani tušení, že právě v tomto okamžiku rozhodl sám svůj osud.
Madlenka byla jednou z těch povah, které, jsouce prudké a vášnivé, přece jen
jsou slabý a nechají zcela ovládati se duchem pevným a vůlí mocnější. Silnějšího
zbožňují, vynášejí do nebes a klesají před ním v prach — slabšího klamou, šálí,
posměch si z něho tropí a jej zrazují na vzdor tomu, že dříve jej byly milovaly.
Tak bylo i zde. Kdyby byl Josef v této chvíli vystoupil rázně, řekl mínění svoje
l)ez obalu a pak stál pevně na tom, aby mladá žena jeho, jsouc churavá, ne
vycházela dnes z domu, byl by snad odvrátil katastrofu a možná že Madlenka by
si jej byla více vážila, jej ctila a i opravdově jej milovala. Směr její myšlének
.a její citů byl by snad přešel jinam a i ti dva spiklenci na faře nebyli by se odvážili
jiti dále. Slova ale: “Nu, pro mne a za mne, dělej. si co chceš a jak tomu
rozumíš—” odhalila celou tu slabou jeho povahu a Madlenka v okamžiku tom cítila
se býti nad ním mistryní.
Před duševní její zrak vynořila se velitelská a posluš
nost vynucující postava pátera Viléma a mladá žena bezděčně s opovržením po
ohlížela na muže, jenž neměl žádné vůle samostatné a pevné a byl k tomu ještě
v lásce chladný a zdrženlivý. Ona chtěla býti unášena a drážděna a ne hýčká
na! Ona chtěla, aby vzata byla útokem a ne aby žádalo se od ní, by sama se
poddávala — sama se takřka nabízela! Proto na pokorná slova jeho odpověděla
mu tvrdě, pánovitě:
To si také myslím, že budu dělati to, co chci; proto jsem si tě vzala!”
To byla krutá slova a Josef, ač nebyl příliš bystrozraký a chápavý, přece se
nad nimi pozastavil. Myslel však velmi zdlouhavě a nežli něco pochopil důklad
ně a “ztrávil,” musel o tom mnoho přemýšleti. Smysl slov: “Proto1 jsem si tě
vzala, abych mohla dělati to, co chci,” dopadl na jeho srdce celou tíží a zaryl sé
v ně hluboko. O něm nemusel teprve přemýšleti, on instinktivně cítil ten osten,
jaký v něm vězel. Přece ale ani tu neodvážil se ku vzpouře, neodvážil se říci jí
to, co si myslel, neodvážil se projeviti jí nedůvěru. Vždyť byla jeho první láskou,
jeho světicí, k níž pohlížel jako k nějakému tvoru vyššímu a kteréž dotknouti se
neopovážil, až když ona sama mu dala podnět k tomu. I po svatbě prosil o každou
hubičku a nedala-li mu ji dobrovolně, tu zajisté si jí nevzal. Mohlo to uspokojiti
a podmaniti sobě tak prudkou a vášnivou povahu, jakou měla Madlenka? On
toho ovšem nevěděl, ba ani nechápal, on jen pociťoval, že ta bytost jím tak
zbožňovaná řekla mu slova neláskavá, tvrdá. Sklonil hlavu na prsa smutně,
v tiché resignaci a pravil: “Vždyť jsem ti ještě v ničem neodporoval. Dělej si
jen, co chceš! Vím, že jsi dosti moudrá, abys nepochybila!”
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Nečekav ani na odpověď, odebral se Josef do své dílny, kde mezi tovaryší a
učni částečně zapomenul na doiem krátkou rozmluvou se ženou vzbuzený.
*

-X-

Jak umluveno, odebrala se Madlenka odpoledne na faru a byla pannou
Katynkou uvítána nadobyčejně vlídně. Neušlo jí, že mladá žena jest rozčilená a
byla tomu ráda, protože usnadňovalo to její úkol. Přinutila Madlenku, aby
odložila “mantillu” a klobouk a usedla do velké, pohodlné lenošky pana faráře a
hbitým jazykem vyprávěla jí všechny klepy, jaké kolovaly ve vůkolí.
Tak bavila ji asi čtvrt hodinky, když do kuchyně vstoupil páter Vilém.
“Ah, to je příjemné překvapení!” pravil, podávaje ruku Madlence. “Nebyla
jsi již zde dlouho a já byl vskutku zvědav, jak se ti v novém tvém stavu líbí.—
Jsi spokojená? Jsi šťastná?”
“Oh, ano, jsem spokojená!” odvětila Madlenka, klopíc zrak a zardívajíc se
silně.
“jsem rád, že to slyším,” pravil mladý kněz, upíraje na ni žhavé své
pohledy.
“Obával jsem se, že nebudeš spokojenou, protože Josef nemá v sobě
tolik života, aby tebe dovedl učiňiti šťastnou. Je to hodný hoch, pravý křesťan—
je ale příliš vlažný, liknavý, nesamostatný. Nu, v tobě nalezl ženu, která jej
vzkřísí k životu!”
Madlenka jen se chvěla pod ohnivými pohledy mladého kněze a jsouc příliš,
rozčilena, nemohla nalézti v okamžiku tom dosti slov k odpovědi. Nebylo toho
však zapotřebí, neboť kuchařka přerušila je slovy:
“jsme úplně v domě samotni a já musím podívati se, so naši dělníci dělají.
Nenech se tím vytrhovati, Madlenko, ale zůstaň jen zde a bav se s velebným:
pánem. Já zůstanu asi celou hodinu venku a mezi tou dobou nepřijde sem
nikdo.” Po těchto, přesvědčivě pronešených slovech, odkvapila z kuchyně a za
nechala Madlenku s páterem Vilémem o samotě.
Madlenka ulekaně vyskočila, avšak páter Vilém jemně, ale pevně přinutil ji.
k usednutí.
“Čeho se lekáš?” tázal se jemně.
“Myslíš, že nejsi o samotě se mnou bez
pečnou, nebo že hrozí ti neznámé nějaké nebezpečí?”
“To ne—naopak myslím, že nemohu být v lepší společnosti, jako ve spole
čnosti velebného pána.”—
“A tomu věř také, milá Madlenko. Jestli kdo miluje tě vřele, upřímně, a
jestliže kdo si přeje nejvyššího štěstí pro tebe, pak jsem to jistě já.”
Po slovech těch přiblížil se k ní a vzal ruce její ve své. Ona neodporovala,
ale chvěla se jako holubice ve drápech jestřába.
“Cos dělala pd celý týden?” tázal se páter Vilém hlasem roztouženým,
“myslelas také někdy na mne?” Při tom klonil se k ní blíž a blíže, až dech jehodotýkal se přímo její tváře. Byl to dech horký, sípavý a rozproudil horkou její
krev ještě více.
Madlenka neodpovídala. Pohlédla jen k němu, vnořila zraky své v jeho a
jako by magnetickým proudem zasažená, chvěla se na celém těle.
“jsme v celé faře samotni,” šeptal mladý kněz vášnivě, “panna Katynka
ví, že já miluji tebe horoucně a postarala se o to, abychom nebyli vytrhováni.”’
“Ale, velebný pane!” slabě bránila se Madlenka.
“Nech velebného pána s pokojem a vezmi za vděk mužem, jenž miluje tě nad
svůj život a který bez tebe nemůže žiti!” vášnivě zvolal mladý kněz, chopiv ji
v svoji náruč.
Madlenka bránila se mu jen slabě.
“Považte, že jsem ženou jiného a že je to smrtelný hřích —”
“já, co sluha boží a náměstek Kristův ti jej ve zpovědnici odpustím,”·
šeptal bídný chlipník, svíraje oběť svoji těsněji svojí paží. “Buď mou a v mém
objetí nalezneš všechny slasti ráje pozemského.”
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A nečekaje odpovědi, chopil bezvládnou a nezkrocenou vášní skoro zpitomělou Madlenku ve své paže a z póla donesl ji do svého pokoje!!!---------------------O hodinu později odcházela Madlenka z fary co bytost zcela jiná. Nebyla to
již žena poctivá, ale hříchem poskvrněná a vášní zpitá. Do fary vstoupila jako
žena čistá a z ní prchala co pravá Máří Majdalena, nežli poznala Krista.
Byla si toho sama vědoma a styděla se jiti domů. Tváře jí ještě hořely od
přestálého rozčilení a oči leskly se žárem horečným. Toho však nepovšimnul si
nikdo z těch, kdož ji potkal, ji pozdravil a ji na chvilku zastavil. Bylať Mad
lenka vždy jako “krev a mléko” a oči její vždy zářily jako jitřenka. Sebe ovládati také již dovedla a odpovídala proto na veškeré otázky a případné vtipy, jimž
žádná mladá žena neujde, spůsobem dle zdání nenuceným, veselým a vtipným.
Před svého chotě, jejž tak oklamala a zradila, nemohla však v této chvíli předstoupiti, bojíc se, že by se přece snad bud’ prozradila, nebo že on by děsný hřích
její vyčetl jí z očí. Musela míti času k přemýšlení a zotavení se—musela utišiti
nezřízenou vášní na nejvyšší stupen rozčilené čivy. Sešla proto Panskou ulicí dolů
a zabočila pak do polí. Došla až k řece a vidouc, že na blízku není nikoho, usedla
pod strom a oddala se snění. Myslela na právě prožitou hodinu nevýslovných
slastí. Ano, to byla láska, pravá, bezohledná láska a zrovna tak si ji byla před
stavovala. Ten její Josef byl hlupák a slaboch a nemaje sám dosti vášně v sobě,
nemohl vdechnouti tuto ani jí. Může ona za to, že pámbu vdechl do ní duši tak
vášnivou a že obdařil ji srdcem po lásce toužícím? Tak a podobně omlouvala sebe
;a své jednání a těšila se tím, že hřích na Josefovi páchaný vynahradí mu dvoj
násobnou péčí a laskavostí. Jak zachová se ale v budoucnosti? Může dvojitý
ten život vésti dále, aniž přišlo by to k prozrazení? Že poměr s páterem Vilé
mem nepřeruší, na tom byla pevně ustanovena. Dokaváde on ji bude chtíti,
zůstane mu věrna i kdyby všichni lidé se od ní odvrátili a ona měla dům Josefův
opustit.
Takto se rozhodnuvši, vstala a velikou oklikou brala se k domovu.
Manžel její stál na práhu a starostlivě očekával jejího příchodu. Postřehl ji
hned, jak zahnula do ulice a spěchal jí na proti. Vida zardělé její tváře, zářivé
její pohledy a svižný její krok, radoval se srdečně.
“Měl jsem již starost o tebe, drahá,” pravil něžně. “Kdes byla tak dlouho?”
“Byla jsem v polích—až dole u řeky a jak vidíš, udělalo mi to dobře.”
“Ano, vidím a jsem tomu rád. Na faře jsi nebyla?”
Madlenka zapýřila se až po uši. “i byla, ale jen malou chvilku,” odpověděla
pak nedbale. “Zdá se, že nás má rada jako snad nikoho ve městě a nesmím ji
proto zanedbávat.”
Za této rozmluvy došli domova a když Madlenka odložila klobouk a “mantillu”, vrhla se na prsa svého muže, líbala jej a točila se s ním po jizbě jako
v tanci. Josef nechápal sice náhlou tuto změnu, byl ale celý šťasten, že žena
jeho je zase veselou, zdravou a čilou. Opětoval její polibky, tiskl vnadné její
tělo k prsoum a žehnal si v duchu, že má ženu tak rozkošnou, čistou, milování
hodnou a — věrnou.
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Uplynul jeden rok a v domácnosti našeho mistra krejčovského, Josefa
Jenčíka, změnilo se mnohé. Josef nebyl již tím šťastným manželem, jako tehdy
a podobal se více stínu, nežli mladé a veselé bytosti. Štěstí jeho bylo velmi
krátké, neboť již za půl roku po svatbě počaly proskakovati městem různé pověsti
o nedovolených schůzkách Madlenky s páterem Vilémem v nedalekém lese. Mad
lenka neměla totiž dosti na tom, že dvakráte v týdnu chodila na faru, kde s kněž
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ským milencem svým prodlela po celé hodiny, ona lákala jej ještě ven do lesa
a vystavovala tak jej i sebe nebezpečí prozrazení. Byli častokráte viděni venko»vany v postavení na kněze a mladou ženu až příliš neslušném a zpráva o tom
roznesla se záhy po městečku.
Z počátku šeptalo se jen o tom, později ale
mluvilo se zcela veřejně a hlasně. Obyvatelé N . . . . ští, kteří dříve Madlenku
měli tak rádi, stranili se jí nyní, ano zjevně se jí vyhýbali; ba, mnohé ženy a
dívky šly tak daleko, že na její oslovení odvrátily se od ní s opovržením.
Do fary a k uším pana faráře se pověsti ty nedostaly. Panna Katynka byla.
stále na stráži a dovedla toho odvrátiti. Ona sama ostře domlouvala jak kaplanu
Vilémovi, tak i Madlence pro jich neopatrnost.
"Což nemáte na tom dost, když se slízáte dvakrát za týden na faře? Potře
bujete obracet na sebe pozornost veřejnosti a tropit škandál? Fůj! Styďte
se!—Uvidí-li vás ještě někdo venku, pak odtáhnu ruku svoji od vás a bude po
všem. Divné dost, že nedozvěděl se to ještě pan farář, nebo že někdo nedopsal
na konsistoř do Prahy! Páter Vilém by byl pak odvolán a přesazen bůh ví kam
do Rakous nebo do Itálie!”
Tak a podobně horlila kuchařka a živými barvami líčila, jak by všichni stali
se nešťastnými. Milenci však byli hluší a malou kladli váhu na to, co se o nich
šeptalo a vyprávělo, neboť je ovládala jen myšlénka na ukojení svých vášní. Co
jim do lidí? Ať se každý stará sám o sebe a zametá před svým práhem. Když
ale panna Katynka naznačila, že by páter Vilém mohl býti přesazen a oni tak
odloučeni od sebe, tu teprve vystřízlivěli ze svého šíleného opojení a počínali si
opatrněji. Madlenka nevycházela z- domu více jak dvakráte v týdnu a to jenom
na faru. Do polí a na venek vůbec již nešla a zlé pověsti o ní počaly poznenáhlu
utichovati.
Jinak ale vypadalo to v domácnosti Josefa Jančíka. První tři měsíce po
svatbě byla Madlenka k Josefovi samá láska, samá úslužnost a samá něha. Otá
čela se kolem něho jako holubice kolem holoubka, líbala jej na potkání, vařila
jeho zamilovaná jídla a vůbec činila vše, čím by se mu zavděčila. Josef v blahu
takřka tonul a považoval se za nej šťastnějšího člověka ve světě. Když pak po
čínaly proskakovati zvěsti o její nevěře a dostaly se až k jeho uším, tu se jim
vysmál. Jeho Madlenka že by mu byla nevěrnou? K smíchu! Takové licoměrnosti není ona schopna, tak přetvařovati by se nedovedla ani vyškolená
herečka nebo záletnice. Madlenka je dítě z lidu, neznala nikdy falše a nikdy také
neklamala! Tak odbýval každého, kdo odvážil se přinésti mu zprávu o pověstech,
jaké po městečku se šíří. Madlence nezmínil se o tom ani slovem, maje za to, že
by ji tím urazil těžce a spůsobil bol marně. Možná, že by bylo všechno utuchlo,
kdyby Madlenka byla bývala opatrnější a sama nedala podnět k různým domněn
kám, které podryly důvěru v ní a vybídly Josefa ku pátrání a pozorování.
Po půl letě totiž zhnusila se Madlence ta dvojitá hra, jakou hrála vůči Jose
fovi a ona odhodila škrabošku. Ku svému muži stávala se čím dále tím chlad
nější a za časté dala na jevo i odpor proti němu. Nestarala se o něho po celý
týden vyjma když přišla z fary, kdy pak, aby jej odškodnila, byla k němu trochu
něžnější. To právě bylo jemu nápadné a on pozoroval ji trochu bedlivěji. Ne
ušlo mu, že z návštěvy na faře přišla vždy celá rozrušená a rozvášněná, že vyhýbá
se jeho pohledům a že se chvěje, když na ni sáhne. Proč? Protože asi nemá
dobré svědomí a protože na pověstech v městečku kolujících bude přece asi něco
pravdy. Tomu nejhoršímu, že by jeho Madlenka, ta čistá, andělská bytost,
stala se cizoložnicí velebného pána, neuvěřil by nikdy, vyjma, že by přesvědčil
se o tom na syé vlastní oči. Možná dost, že s páterem Vilémem trochu koketu
je—vždyť je mladá, hezká a také trochu ješitná—že by ale se úplně zapomněla a
dopustila se hříchu smrtelného—to ne! K tomu je ona příliš dobrá křesťanka,
příliš bohabojná a nábožná. Vzdor tomu ale přece si umínil, že si dá lepší pozor
a že bedlivěji bude sledovati každý její pohyb. Tak plynul den ode dne a Ma-
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dlenka dávala na jevo odpor proti němu čím dále tím zjevnější. Když ale jedno
ho dne překvapila jej otázkou, nebylo-li by lépe, aby ona upravila si ložnici sama
pro sebe, muž její se zarazil a nedůvěra jeho probuzena úplně.
Vzpomněl
si na všechny ty klepy, jež mu byly donešeny a chtěl nyní věděti, co na nich
pravdy. Věděl, že chce-li dopátrati se toho, musí býti nad míru opatrným a
proti lsti musí bojovati opět lstí. Nikdy ještě v životě se nepretvaroval, nikdy
nikoho neobelstil a pojednou musí na obličej vžiti škrabošku vůči té, kterouž
před krátkém ještě byl zbožňoval co bytost vyšší a jíž kořil se co svému bohu.
To byla krutá úloha, ale musel ji sehráti, chtěl-li dosíci jistoty a tím tak žádou
cího klidu. Choval se proto k ní vlídně, vyhověl každému její přání — i tomu,
aby ložnice jejich odděleny byly od sebe. Madlenka byla spokojena a v duchu
smála se tomu “ťulpasovi,” jehož mozek je tak zabedněný, že nepozná ani, proč
žena jeho nechce s ním lože sdíleti. “A potom chce, abych ho měla ráda!” pra
vila k sobě.
“Bez odmluvy připustí k tomu, abych zřídila si ložnici pro sebe
a nezeptá se, proč si toho přeji. To by páter Vilém jednal jináče.”
Jsouc takto uspokojena, stávala se den ze dne neopatrnější a docházela na
faru ještě častěji. Byla by snad tam chodila každý den, avšak panna Katynka
byla příliš opatrnou, nežli aby tomu připustila. Nebála se ani tak klevetivých
jazyků ve městečku, jako spíše pátera Bernarda, jenž věci podobné nebral na
lehkou váhu a ve spravedlivém rozhorlení byl s to spůsobiti páteru Vilému ostu
du veřejnou. Bylť on příliš ctnostný a poctivý, nežli aby bez odporu trpěl tako
výto poměr na faře—hříšné styky kněze s chotí jiného. Bylo dosti na tom, že
přehlédl poměr její—panny Katynky—k faráři a páteru Vilému, uznávaje, že tak
děje se na mnohých farách; nač tedy drážditi jej ještě více a ponoukati přímo
k přísnému zakročení proti všem těmto neplechám vůbec? Z tohoto ohledu
radila nejen Madlence, ale i páteru Vilémovi k opatrnosti a když milenci nechtěli
si toho všímati, pohrozila jim, že zamezí tedy veškeré jich styky na dobro. To
účinkovalo a Madlenka opět docházela na faru jen dvakráte v týdnu. To ovšem
plamennou vášeň její neuspokojovalo a ona neměla vroucnějšího přání, nežli aby
mohla prožiti celou noc s páterem Vilémem. Za stávajících okolností to nešlo,
neboť muž její mohl překvapit je každé chvíle. Přemýšlela, jak by na den, dva,
neb i více odstranila jej z domu. Tu napadlo jí, že Josef před nedávném se vy
jádřil, že docházejí mu sukna a že čeká jednatele pražské firmy, od níž po dlou
hou dobu kupuje potřebné látky. Což aby namluvila mu, že by lépe pochodil a
laciněji koupil, kdyby zajel si do Prahy a sám si tam zboží vybral? Na ten spůsob byl by nejméně tři dni vzdálen a ona měla celé dvě noce pro sebe. Jak se
těšila! Pustila se do práce ihned. Uvařila dobrý oběd a při jídle chovala se
k svému choti co nejvíce laskavě. Po obědě pak tulila se k němu, líbala jej a
nazývala svým zlatým mužíčkem. Josef usmál se bolestně; tušil, že žena jeho
má něco za lubem, že buď něco bude na něm požadovati, nebo že chystá se jej
oklamati.
“je to smutné dost,” pravil k sobě s povzdechem, “že došlo to u nás tak
daleko, že ji musím podezřívati a nemohu slovům jejím přikládati víry. Jak
krásný mohl býti náš život a jak blažený, kdyby Madlenka se nebyla tak přemě
nila! Mám práce dosti, máme již hezký majetek, jsem ctěn a vážen—jen ona
kdyby—avšak, nač na to mysleti! Kdož ví, co na všech těch klepach je pravdy.
Lidské jazyky jsou zlé a byl jimi zničen již mnohý člověk a ztroskotáno bláho
milionů rodin.” Tak se těšil a čekal, jak asi jeho žena zachová se dále. Měl
v úmyslu vyhledati pátera Bernarda, svěřiti se mu se vším a dožádati se jeho
rady. Co ale mu měl říci? O klepech, jaké kolovaly městečkem? Což jsou-li
bezdůvodný a jen vymyšleny zlomyslností lidskou? Jaké výčitky by si musel činiti, je-li žena jeho nevinná? Proč sám měl by uvalovati na ni podezření, žád
ným důkazem neodůvodněné? Co by si páter Bernard o něm pomyslel? Řekl
by, že je blázen a že sám svévolně podkopává si své štěstí domácí. Ano, to by
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řekl a měl by pravdu. Neříkal proto ničeho a vyčkával. Rozluštění nedalo však
na se dlouho čekati. Madlenka majíc za to, že choť její je již dost ‘ ochočený,”
sešla k večeru dolů do dílny a tu na všem brala velký zájem. Ohlížejíc se po
nepatrné již zásobě sukna a látek, pravila nedbale:
Věru, Josefe, máš již nejvyšší čas, abys objednal si nové zboží.· Černé sukno došlo ti úplně a přece, jak
.mně panna Katynka včera pravila, pošle pan farář pro tebe, abys mu vzal míru
na nový černý oblek, protože příští měsíc musí do Prahy.”
“Tak?” s údivem zvolal mladý mistr.
“Nu, to budu muset psát do Prahy
ještě dnes, aby moje firma vyslala sem svého jednatele okamžitě.”
“Poslyš, mužíčku,” pravila Madlenka úlisně.
“Mně něco napadá. Nemy
slíš, že by bylo nejlépe, abys zajel si do Prahy sám a si tam vybral zboží podle
svého gusta? Ŕíkal’s dost často, že s těmi jednateli je potíž, že všecko vycení
ti příliš vysoko a na konec že přece nedostaneš takové zboží, jaké jsi objednal a
zaplatil. Půjdeš-li tam však sám, dostaneš skutečně to zboží, jaké si vybereš a
cesta ta vyplatí se ti dvojnásob. O dva, nebo tři dni, které tím ztrávíš, nebude
zle, my to již tady nějak spravíme. Co o tom soudíš, Josífku?”
Mladý mistr byl návrhem tím patrně překvapen. Důvod její byl sice dobrý
a on sám přemýšlel již o tom, zdali by nebylo lépe, .aby zboží své kupoval si
v Praze přímo a bez jednatelů. Proč ale ona právě teď béře takový zájem na
jeho práci, o niž nestarala se již po měsíce? Z počátku ovšem byla v dílně jako
v kuchyni, tázala se na vše, zajímala se o vše a v pádu potřeby vypomáhala i ši
tím. Od té doby ale, co začala pravidelně choditi na faru, bylo po všem. Proč
právě nyní vzpomněla si starati se o jeho zájmy obchodní? Proč chce ho odstraniti z domu? Za tím jistě něco vězí, musí vězeti! Co ale? Musí to vypátrati,
'musí přijití tomu na stopu. Tvářil se, jakoby o návrhu jejím přemýšlel a po
delší chvíli pravil:
‘Máš pravdu, milá ženuško! Divné dost, že jsem na to již
sám nepřišel. Ti agenti člověka jen šidí a okrádají. To je kapitální nápad!
Ale, miloúšku, nebude se ti tu beze mne stýskat? Nebudeš báti se sama?”
“To víš, drahý mužíčků, že se mně bude bez tebe stýskat, ale co se bázně
týče, o to nemusíš se starati. Požádám otce, aby po tu dobu byl u náš.”
“Učiň ták, drahá. Budu alespoň bez starostí v tomto směru. Jak to ale
vydržím bez tebe-------- ”
“i jdi, blázínku!” pravila žertovně, tulíc se k němu a líbajíc jej.
“Vždyť
je to jenom na dva nebo nejvýše tři dni. Nevzali jsme sé teprve včera a máme
dávno jíž po líbánkách.”
“Máš pravdu,” odpověděl Josef trpce.
“já jsem si ale představoval, že
naše líbánky budou trvat tak dlouho, co budeme žiti.”
“Hm, já soudila taktéž, ale—”
“Ale?” žádostivě tázal se Josef.
“i, nic!” pravila.
“Ve světě nic netrvá věčně, ani ta láska a vše mění se
podle poměrů a podle potřeby. ”
“Myslíš?” Kde pak jsi tu moudrost tak pojednou nasbírala?”
“Což nemám oči? Nemám uši? Nevidím ty změny, jaké udají se každý
den—neslyším o nich stále?—Avšak, co je nám tak dalece po tom? My jsme se
posud nezměnili a to je přece to hlavní.”
“Chováš to přesvědčení skutečně? Nezměnila ty jsi se v ničem?”
“jak to myslíš?” tázala se Madlenka ulekaně.
Josef poznal okamžitě, že chybil a aby chybu tu napravil, zvolal: “Ty čtve
rácko! Což nezměnili jsme se oba? Ale nechrne toho nyní a pomýšlejme na
moji cestu. Co myslíš, abych jel do Prahy již zítra?”
“To bude nejlépe, drahý mužíčku!” vesele pravila Madlenka.
"Pošta do
Z. · · odjíždí ve tři hodiny odpoledne a přijede tam asi hodinu před odjezdem
vlaku. Máme tedy dosti času k přípravám na cestu. Abys nemusel k večeři vy
stupovat z vlaku, usmažím ti jedno kuřátko a napeču několik koláčů.”
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""Dobře, dobře, Madlenko. Dělej, jak rozumíš. Já jsem se vším spokojen.
Zítra večer odjedu a vrátím se asi za tři nebo čtyři dni.”
“Musíš mně ale psáti, jakmile přijedeš do Prahy, abych věděla, že se ti na.
cestě nestalo ničeho,” starostlivě domlouvala Madlenka.
Jinak neměla bych,
klidu ve dne, ani v noci.”
“Toť se rozumí, drahá. Hned z nádraží v Praze pošlu ti poštovní lístek.”’
Po celý večer nespustila Madlenka muže svého z dohledu a když chystala se na
lůžko, přinutila jej, by ji doprovodil.
Na druhý den býla první vzhůru, uvařila dobrou snídani a stále jen byla ko
lem svého muže, líbajíc jej na potkání a žertujíc: ‘ Nezamiluj se mi tam do
žádné z těch hezkých Pražanek, slyšíš? Ať mně přijdeš zpět s tím samým srd
cem, s jakýms odešel! Nedělej si žádných ženských známostí ve vlaku, neboť'
já slyšela, že je to nebezpečné.”—-Josef odpovídal v tom samém smyslu, myslel1
si ale: “Hle, jak je veselá! Je povděčna tomu, že se mne zbaví a kdož ví, nejedná-li podle dobře zosnovaného plánu. Nu, však uvidíme.”
Nadešla doba odjezdu. Cestovní taška byla nacvokovaná prádlem a dobrý
mi zákusky a Madlenka sama vyprovodila jej až na poštu a čekala, až dostavník
odejel. Loučení bylo z obou stran na pohled velmi tklivé a Madlenka dovedla
i toho, že slzela. Postillion zatroubil, dostavník se hnul z místa—ještě jedno
políbení a Madlenka byla konečně samotná. Dlouho pohlížela za v dáli ztráce
jícím se povozem, pak rychlým krokem brala se ne k domovu, ale ku faře.

Mladý mistr jel s poštovním dostavníkem až na nádražní stanici Z................
Cesta trvala asi půl druhé hodiny a on měl tudíž dosti času k přemýšlení. Že
žena jeho nemyslela vše to upřímně, o tom byl již pevně přesvědčen, protože tak
jako včera a dnes, nechovala se k němu ani ty první dni po svatbě. Ona chtěla
býti k němu laskavou, chtěla ukolíbati jej v bezstarostnost; avšak právě pro to,
že příliš přeháněla, vzbudila jeho nedůvěru. Cestou usnesl se na tom, že nepo
jede do Prahy, ale zpátečním dostavníkem vrátí se zpět domů a překvapí Madlenku. Přesvědčí-li se, že podezření jeho bylo bezpodstatné, lehce vymluví se
tím, že zapomněl doma účty, jaké má s pražskou firmou a že musel se pro
ně vrátiti. Co učiní ale, nalezne-li u své ženy pátera Viléma, na to nemyslel
vůbec, protože tomu nevěřil. Byl sice již ode včera strašně rozčilen, neopome
nul však ničeho, co by dodalo mu jistoty. Aby bez hluku mohl dostati se do
vnitř svého domu, koupil si druhé, ke všem dveřím hodící se klíče, v pádu po
třeby nejnutnější mohl vytlačiti i okna. Byl pevně odhodlán, že tentokráte musí
přesvědčiti se, co na klepech se šířících je pravdivého a je-li žena jeho ženou po
ctivou a milování hodnou, nebo bídnou frejířkou, kteréž šesté přikázání není ni
čím více, jak pro posměch a pro přestupování. Tato zpáteční cesta k domovu
byla pro něho pravou cestou křížovou a on vytrpěl duševní muka, která rovnala
se nejhorším mukám pekelným. V jakém stavu nalezne as posud tak vroucně mi
lovanou ženu?—
Bylo již po desáté u večer, když dostavník zahýbal do dlouhé ulice.
Josef požádal postilliona, aby zastavil a zvolna ubíral se liduprázdnou již ulicí ku
svému obydlí. Svým novým klíěem lehce otevřel hlavní dveře, vstoupil do domu
a naslouchal. Všude tma a všude ticho jako v hrobě. Tiše vstoupil do chodby,
dosáhl schodou, vystupoval opatrně vzhůru a za krátko stanul přede dveřmi lož
nice své ženy. I tu bylo v okamžiku tom ticho. Již srdce jeho zaplesalo divou
radostí a on chtěl vrátit se tiše dolů, aby bušením na domovní dveře přivolal že
nu, tak aby neměla ani tušení o tom, proč vlastně vrátil se zpět, když zaslechl
hluboký vzdech a hned na to náruživá slova, pronešená hlasem chvějícím se a
skoro sípavým:
Oh! oh! Miláčku můj! Proč nemůžeme žiti tak spolu na
věky?”—Josef div neklesl. Krev v žilách mu zledovatěla a srdce div nepuklo bo
lem. Tedy přece! Ta jeho ctnostná, jím tak zbožňovaná žena nebyla ničím více.
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Ejhle, pomazaný páně!

jak prasprostou frejířkou a bídnou cizoložnicí! Ha, on musel překvapiti ji při
činu a vrci jí ve tvář všechnu tu hanbu, jakou poskvrnila jeho jméno a jeho dům!
Rozžehl připravenou již svíčku a vzal za kliku. Nebylo zavříno, neboť dveře
povolily. Záletná žena byla tak jistá o odjezdu svého chotě, že* opomenula
zamknouti dvéře u své ložnice. Se s-větlem v ruce jedním skokem octnul se
u lůžka, ale hned zachechtal se divoce—byl to smích šílence, příšerný, jako bo
lestný sten na smrt poraněného jelena. Oba překvapení hříšníci vykřikli též.
Vedle lůžka stála židle a té chopil se Josef, chtěje udeřiti pátera Viléma do hla
vy. Tu Madlenka probrala se ze svého ustrnutí a jako mladá lvice, když chrání
svoje mládě, vrhla se na svého chotě. I páter Vilém se vzpamatoval a jednou
ranou srazil slabého muže k zemi. Oba na rýchlo se oblékli a jali se pak Josefa
křísiti. Když přišel k vědomí, pomohli mu vstáti a přinutili pak k usednutí na
roh hříchem zhanobeného lože.
Oh, Madlenko, co jsi mi to učinila?” byla první slova Josefova. Zněla
tak bolestně a dojemně, že mladá žena byla jimi otřesena a bezděčně přiklekla
k nohoum chotě tak těžce uraženého.
‘"já nemohla jinak. Byla jsem k páteru Vilému puzená neodolatelnou mocí
a byla bych zemřela, kdybych nebyla stala se jeho. ”
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“Nač třeba omluv?” tvrdě pravil bídácký kněz. “Že se milujeme, to nedá
zapříti se po tom, co se událo dnes. Pro tebe, Madlo, bude nejlépe, když opu
stíš tento dům a přestěhuješ se zase k svému otci.”
“Oh, má hlava—má hlava!” bědoval Josef, svíraje tuto ve svých dlaních.
Zaslechna ale poslední slova kněze, zaštkal: ‘ Ne, ne, Madlenko! Neopouštěj
mile, zůstaň u mne a já ti všechno odpustím, na vše zapomenu, jen s tímto ne
měj více nic společného!”
“To je nemožné!” zvolala Madlenka, vrhnouc se na prsa pátera Viléma,
“jej milovali nepřestanu a tvojí nebudu již nikdy. Neopovažuj se ke mně přiblížiti, slyšíš?”
“Oh, Madlenko! drahá, milená! Čím jsem si toho od tebe zasloužil?”
“Nechte brekotu a pohlížejte na záležitost tu jako na věc, která nedá se již
změniti, ” pravil páter Vilém.
“Co nám třeba činiti, je, abychom odvrátili od
sebe veřejné pohoršení. O mne tu nejde, ale kdyby zdejší ženské dozvěděly se
o všem, co se tuto událo, ony by Madlenku ukamenovaly.”
“Oh, jen to ne!—Jen ať Madlence nikdo neublíží!” zvolal Josef, pokoušeje
se vstanouti, hned však klesl zpět s výkřikem: “Má hlava! Oh, má hlava!”—
“Nechrne ho nyní s pokojem,” pravil necitelný kněz šeptem k Madlence.
“Snad jsi mu neublížil?” tázala se tato úzkostlivě.
“i, kde pak! Byla to pro něho trochu silná medicína, avšak on se z toho
vyspí. Zítra musíš roztrousiti pověst, že na cestě onemocněl a vrátil se domů.”
“jak zachováme še ale pro budoucnost?”
“Uvidíme! Především dlužno vyčkati, jak zachová se tento slaboch. Mu
síš jej přemluvit, aby mlčel prozatím a nás nezradil. Vše ostatní záviseti bude
na okolnostech.”
“já ale nechci býti od tebe odloučena, Viléme!” náruživě zvolala mladá žena.
“To také nebudeš,” ujišťoval ji páter Vilém.
“Přede vším ale musíme pomýšleti na to, abychom se uvarovali veřejného škandálu, to měj na paměti! Já
půjdu nyní a ty přihlédni k svému muži.”
Po slovech těch chopil se klobouku a odešel tiše jako dravec, když vrací se
z lovu ku svému brlohu.
Madlenka přisedla ku svému choti, vzala jej za ruku a pravila prosebně:
“Odpusť mi, Josefe—já nemohu jinak. Vím, že jsem ti ublížila mnoho, velmi
mnoho, ale kdyby i smrt se na mne za to šklebila, nemohla bych jednati jináče. ”
Josef jakoby jí neslyšel. Mechanicky položil jednu ruku na její kadeře, kdežto
druhou třel si čelo, mruče stále: “Má hlava!—oh, má hlava!”
To Madlenku polekalo a ona úzkostlivě se tázala: “Nechceš pít něco? Já
ti uvařím kávu, nebo uděláňi ti lemonadu. Chceš?”
“Nic—nic—jen klid. A přece—podej mi trochu vody. Mně to tady—”
při slovech těch položil ruku na prsa—“pálí, jako by mi byl někdo vyrval srdce
rozžhavenými kleštěmi. Oh, jaký byl jsem to blázen, že věřil jsem v ženskou
věrnost a ctnost! Ha, ha, ha! Věrnost a ctnost! Viděl jsem je dnes v tomto
lůžku pohromadě—tu ženskou věrnost a tu ženskou ctnost!”
Madlenka byla slovy těmi popuzena. Necítila se býti tak příliš vinnou, aby
za to odsouzeno bylo celé její pohlaví. Což nehřešil s ní také on, silný muž a
k tomu vyvolený sluha boží? Což je láska hříchem tak velikým, že není pro něj
odpuštění? Ne, ne! Sám Kristus pravil k Maří Majdaleně, že právě proto, že
mnoho milovala, bude jí mnoho odpuštěno. Ona přece není horší Maří Majdaleny? Tak omlouvala sebe a svůj čin a vzdorovitě odvrátila se od chorého svého
chotě a odešla do ložnice, která dříve bývala jim společnou. Spáti však nemohla
a několikráte podívala se na Josefa, jenž nesvléknuv se ani, usnul.

r
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VI.
ZA OCEÁNEM. — KONEC UTRPENÍ.

Obyvatelé městečka N.... byli velice pobouřeni zprávou, že oblíbený mladý
mistr krejčovský je na smrt nemocen. Chtěl prý jeti do Prahy nakoupit zboží,
vrátil se ale od železniční stanice a zachvácen čivní horečkou ulehl a zápasí nyní
se smrtí. Vedle této zprávy kolovaly také i jiné pověsti o Madlence a páteru
Vilémovi, byly ale tak neurčité, že nedalo se z nich nic vybratí Jediný, jenž
mohl o tom mluviti, byl Josef, ten však byl nemocen a kromě lékaře nebyl k ně
mu připuštěn nikdo. Kolik týdnů zápasil mladý mistr se smrtí a obyvatelé
N · · . ští nemohli dosti vynachválit obětavost a sebezapření jeho ženy. Madlenka
stále byla u jeho lože, pečovala o to, aby léky podávány mu byly v pravý čas a
nepřála si odpočinku ani v noci. Nečinila to snad proto, aby zaslepila oči lidem,
kteří s ní mluvili, ani proto, že pociťovala výčitky svědomí, nýbrž jedině proto,
že měla srdce dobré a nemohla vidět někoho trpěti, aniž by snažila se mu ulehčiti. Nebýt té nesmyslné vášně k mladému knězi, byla by Madlenka bývala tou
nejlepší a nej vzornější ženou a byla by muže svého učinila šťastným.
Josef pozdravoval se zvolna a za několik týdnů teprve mohl sestoupiti dolů
do dílny, kterou vedla Madlenka za pomoci prvního tovaryše, jenž šťastnou ná
hodou byl též dobrým střihačem. Nemocí tou neutrpěl obchod tudíž příliš citel
né ztráty, což mladého mistra nemálo těšilo. Když sešel dolů, sotva že dělníci
jeho mohli jej poznati—tak změnil se tělesně. Avšak ještě hůře bylo to s dušev
ním jeho stavem. Z čilého obchodníka a pracovitého mistra stal se člověk ne
tečný a zádumčivý, jenž nehleděl si .ničeho a nedbal o nic. Práce jej také netěšila
a on nejraději chodil po dílně s rukama na zad skříženýma. Na ženu svoji
sotva že pohlédl a zřídka k ní mluvil a nedbal toho byla-li doma, nebo odešla-li
na faru.
Co dotýkalo se Madlenky, ta nezměnila bývalý spůsob života ani v nejmenším. Dvakrát, někdy i třikrát v týdnu chodila na faru a pod záštitou kuchařky
milkovala se s páterem Vilémem. O všem tom neměl starý farář ani tušení a
kdyby i bylo mu to známo, nebylo by to na věci změnilo ničeho, protože panna
Katynka držela svoji ochrannou ruku nad vinníky. Páter Bernard zpozoroval
sice, že na faře není vše v pořádku a časté návštěvy Madlenky k panně Katynce
byly mu dávno již nápadný, jelikož ale nespátřil ji nikdy v místnostech pro kněze
vyhražených, neměl příčiny k zakročení. Kuchařka, Madlenka i páter Vilém
byli příliš opatrní, nežli aby nechali se přistihnouti při činu, zejmena po známém
nám výstupu v ložnici Madlenky. Za nemoci Josefa navštívil tohoto často, nevyzvěděl ale na něm ničeho. Nemálo se ovšem divil tomu, že jindy tak střídmý
mladý mistr jevil po své nemoci nápadnou náchylnost ku lihovinám a vyhledá
val hospodu, v níž prodlel někdy po celé půl dne až dlouho do noci. To stávalo
se pravidelně ve dny, kdy Madlenka odešla na ‘‘tácky” na faru. V jiné dny byl
doma, pil méně a přihlédl i ku práci svých tovaryšů.
Tak plynuli dnové a týdny. Josefovi stával se však pobyt v domě čím dále
tím nesnesitelnějším. Jednoho dne, hned časně z rána, zcela proti posavádním
svým obyčejům odešel do hospody, kde prodlel až do desíti hodin a odebral se
pak na faru. Panna Katynka byla příchodem jeho velice překvapena a úzkostlivě
tázala se po příčině jeho příchodu. On neodpověděl jí ale, nýbrž odstrčiv ji
stranou, bral se po schodech přímo ku obydlí pátera Bernarda. Měl štěstí, ne
boť zastihl tohoto doma v okamžiku, když chystal se k vycházce.
Páter Bernard nebyl příchodem mladého mistra nikterakž překvapen, neboť
dávno již očekával, že se tak stane. Vítal jej vlídně a tázal se po příčině návště
vy tak neočekávané. Josef odpověděl mu šeptem, mrknuv při tom významně a
páter Bernard hned mu porozuměl, neboť usmál se šibalsky a přikývnul hlavou.
Nemýlili se, neboť za dveřmi skutečně stála panna Katynka, držíc ucho u klíčové
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díry a hledíc zachytnout: každé slovíčko u vnitř pronešené. Veliký byl však její
vztek, když seznala, že námaha její je marná a že mužové jsou příliš opatrní,
-majíce bezpochyby tušení, že ona je špehuje. Josef prodlel u pátera Bernarda
až do poledne a poněkud veseleji ubíral se pak k domovu. Hned po obědě po
žádal Madlenku, aby šla s ním nahoru do společenského pokoje, že by rád s ní
mluvil o věcech důležitých.
“Madlenko,” pravil, když usedli podle sebe, “tak jak to u nás chodí, to
dále jiti nemůže. Já ti nechci dělat žádné předhůzky—bylo by to také marné a
bezúčelné—ty však sama nahlédneš, že tady na dále žiti nemůžeme.”
Tak? A proč ne?” tázala se Madlenka lhostejně.
“Protože to déle již nemohu snésti. ”
A co chceš dělati tedy?”
Slyš, co ti řeknu; dávej dobře pozor na každé moje slovo, vezmi je v úva
hu a vyjev mi pak svůj náhled o tom.-—Já byl dnes u pátera Bernarda------- -”
“Cože? Tys běžel na nás žalovat?”
“Ne vy trhuj mne a poslouchej.—?Ano, já byl u pátera Bernarda a vyprávěl
jsem nu vše.”
“To je ale hanebné od tebe!” vykřikla Madlenka.
Žádal jsem tě, abys mne nevyrušovala. Mám ti mnoho co říci, a nechci
plýtvati časem.
Ctihodný kněz ten, jenž skutečně je pravým sluhou páně a
přítelem lidstva, vyslechl mne pozorně až do konce a pak pravil:
"To jsou neblahé nešťastné poměry, v nichž jste se octnul, milý mistře.
Jelikož se ale na nich nedá nic více změníti, musíte se hledět do nich vpraviti a
pohlížeti na vše se stránky světlejší. Madlence odpusťte; ona není tak příliš
vinnou, jak se domníváte —’
“To že pravil?” zvolala Madlenka rdíc se studem.
“To a ještě mnohé jiné—jen slyš dále: ‘Vše, co se stalo, stalo se více cizí
vinou, nežli její vlastní. Ona je příliš náruživou, příliš vášnivou a tyto vášně
její byly podněcovány, kdož ví, ne-li uměle v ní probuzeny. Možné je, že z toho
již vystřízlivěla, že se z opojného svého snu probudila a že přišla k vědomí
o svých povinnostech co ženy. Je-li tomu tak a předpokládám-li dobře, můžete
spolu ještě býti šťastni. Že v podstatě je Madlenka dobrá, dokázala v době vaší
nemoce, kdy počínala si s příkladnou obětavostí. ’
Madlenka naslouchala s napjetím a celá se chvěla, pak vnořila obličej v dláně a štkala hlasitě, mezitím co Josef pokračoval:
“fJe ale, jak jsem již pravil, příliš vášnivou a dokaváde bude dlíti na blízku
pátera Viléma, bude stále státi pod jeho zhoubným vlivem a bědě vaší nebude
konce. Situace stane .se konečně tak trapnou, že budete muset jiti od sebe a
pak—toho se lekám nejvíce—budete oba ztraceni. Poslechněte tedy, co bych
vám radil. Dohodněte se se svou ženou a přimějte ji k tomu, aby vás následovala,
kamkoli se odstěhujete. Ona to slavně přísahala před oltářem a měla by přísaze
své dostati. Svolí-li, vyprodejte vše, co zde vlastníte a odstěhujte se do Ameri
ky. Mnohý nalezl tam již své štěstí—proč nemohli byste i vy? Až širý oceán
děliti bude Madlenku od předmětu její vášní, ona zapomene. Čas hojí všechny
rány a Madlenka stane se snad vzornou ženou a bohdá i dobrou matkou.’—Tak
mluvil ku mně ctihodný páter Bernard a to mi poradil. Řekni ty nyní, co o tom
soudíš a dokaž, zdali páter Bernard posuzoval tě pravdivě, či zdali i on se v tobě
klamal. Že já ti odpustím vše a že nikdy po celý život nezmíním se o právě
minulých dnech ani slovem, o tom můžeš býti ujištěná. Mluv tedy, ať zvím,
mohu-li doufati, že přece ještě budu šťastným ve světě. ”—Za slov těch chopil se
její rukou a toužebně zahleděl se do slzami stopeného obličeje. V pohledech
jeho i v celém chování jevilo se tolik neskonalé lásky a tolik něhy, že Madlenka
Lyla hluboce dojata a vypuknouc v pláč, sklonila hlavu na jeho rameno. On při
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vinul chvějící se tělo její k sobě, políbil její kadeře a šeptal: ‘"Upokoj, se drahá,
milená! Nemusíš rozhodnouti se již teď; máme času dost k tomu.”
V něžném objetí prodleli tak po delší dobu. Madlenka přemýšlela, uvažor
vala. Konečně vyvinula se z jeho objetí, setřela slze z očí a tváří a pravila měk
ce sice, ale rozhodně:
“Ne, milý Josefe! Nejde, nepůjde to! Já nemohu odloučiti se od tohoto
místa, od pátera Viléma—alespoň ne bez jeho vědomí a svolení. On má více
práv na mne, nežli ty, třebas byl’s mým mužem, jemuž přísahala jsem věrnost
před oltářem, před bohem i před lidmi. K vůli němu jsem zrušila svoji přísahu,
k vůli němu jsem hřešila, k vůli němu přivedla jsem tebe na okraj hrobu a k vůli
němu zničila jsem blaženou z počátku naši domácnost.—A on? Páter Vilém?
Nedal on k vůli mně v šanc svoje postavení co kněz a svoji pověst’ Vidíš tedy,
že postavení naše je zcela jiné nežli jak soudíš ty a důstojný páter Bernard, jehož
ctím nyní dvojnásob. Je pravda, že změnila jsem se v posledních měsících mno
ho. Mohla bych tě následovat za moře s tím vědomím i přesvědčením, že do
smrti budu ti ženou věrnou a starostlivou péčí vynahradím ti, co na tobě jsem
zhřešila. To ale může státi se jen tehdy, když on sám se mne vzdá, když zapu
dí mne od sebe a když poručí mi, abych tebe následovala. To když se nestane,
neopustím toto místo, byť by to byla i moje zkáza! To je můj pevný úmysl a
ani ty, aniž kdo jiný nezmění na něm ničeho.”
Josef poslouchal ji s úžasem stále rostoucím. Nevěřil, nechtěl věřiti vlast
nímu svému sluchu. Přicházel domů s tím pevným přesvědčením, že ona s ra
dostí uvítá takovýto smír a povděčna bude tomu, že touto cestou vymaní se
z poměrů, které i jí musely býti nesnesitelnými. A ona ne a ne!—Ona houžev
natě lpí na tom knězi, ačkoli dobře pociťuje, že poměr taký je nejen protizákon
ný a hříšný, ale za stávajících okolností přímo zločinný. Madlenka dobře pózo
vala, jaký dojem učinila na něho svým rozhodnutím a aby jej poněkud utišila,
dodala: Já promluvím s Vilémem ještě dnes a sdělím mu tvůj náhled. Bude-li
s tím souhlasiti, bych jela s tebou za oceán, dobře; tedy pojedu. Bude-li ale
chtíti, abych zůstala zde, tu žádná moc na světě mne odtud’ nevypudí.”
“Což abych já s ním promluvil—” nesměle íiavrhoval Josef.
“Nikoli! To bylo by ještě horší.
Nech mne jednati samotnou. Půjdu
k němu v tomto okamžiku—bude asi doma nyní—a nejdéle za hodinu jsem zase
zpět. ”
On ji nezdržoval, nepokoušel se ani ji přemluviti, neboť věděl dobře, že by
to bylo málo platné. Dříve ještě, nežli za hodinu, vrátila se zpět, prošla dílnou
a pokynula mu, by ji následoval do hořejšího poschodí.
Josef zkoumavě pohlédl jí v obličej. Byl bledý a zračila se v něm skalo
pevná odhodlanost. Věděl již, na čem je a nepřekvapilo jej, když pravila:
“Mluvila jsem s Vilémem, řekla jsem mu vše a netajila před ním ničeho.
Byl návrhem tvým rozrušen a pobouřen. Pravil, že dobrovolně nikdy nesvolí
k tomu, abych odjela do zámoří.
‘jdi, ’ pravil, ‘ale kletba moje bude tě násle
dovat v patách!’—Zůstanu tedy zde, nechť jsou již následky jakékoli.
Ty jed
nej, jak uznáš za dobré; na mne se při tom neohlížej. Přeješ-li si toho, vyhle
dám si nějakou světničku a opustím dům tento třeba již zítra. Otec za takových
poměrů sotva by mne přijmul pod svoji střechu a nedivila bych se tomu pranic.
Vím, že bych toho ani nezasluhovala—ale nemohu si pomoci.--------- ”
Josef po celou noc nezamhouřil oka. Ať přemýšlel a uvažoval jakkoli, vždy
zase přišel zpět k tomu vývodu, že tak to dále jiti nemůže a že musí poměrům
těm udělati konec tak nebo onak. Madlence neříkal již ničeho a ráno hned po
snídani, vyhledal opět pátera Bernarda, s nímž radil se dlouho a pak šel k panu
purkmistrovi,” kde prodlel až do poledne. Přijda domů zavolal si prvního to
varyše a po delší poradě s ním pravil k Madlence:

“Když ty jsi rozhodnuta, musel jsem se rozhodnouti i já. Před polednem
byl jsem na úřadu a nechal přepsat na tebe tento domek i s obchodem a kouskem
pole k tomu. Dluh na tom není žádný. Ty vyznáš se již trochu v krejčovině a
za pomoci Kadeřábka, prvního mého tovaryše, můžeš závod náš věsti dále pro
sebe. Klepů nemusíš se báti žádných. Já řekl všude, že mně tady zdraví ne
slouží a že podívám se do Ameriky, jestli by se tam dalo něco dělat a přesvědčím-li se, že ano, pak že povolám tě za sebou. Pan purkmistr Plichta divil se
tomu sice, přece ale uznal moje důvody a pravil, že kdož ví, jak mně tam za
mořem štěstí bude přáti a nestanu-li se tam milionářem, jako tak mnozí jiní.
Domovský i průvodní list dostanu ještě tento týden a v pondělí vyjedu do Brém,,
kde vezmu první velkou loď plující do Ameriky.”
Madlenka přála si sice brzký rozchod co nejsnažnějši, že by to šlo ale tak
rychle, toho se přece nenadála. Pohlížejíc naň, jak byl smuten, litovala jej,
avšak vzpomínka na pátera Viléma stačila, aby myšlénky i cítění zanesla směrem
jiným. Přece ale skoro bezděčně otázala se: “Přenecháš-li ale dům, obchod
i pole mně, kde vezmeš peníze na cestu a pak do obchodu v Americe?”
“Mám několik set uložíno v Živnostenské bance a to mně pro začátek po
stačí. Budu-li však potřebovati více, můžeš prodat louku a kus lesa a peníze
mně zaslat.”
·
“A kde hodláš se usaditi?”
“Bezpochyby že ve městě Clevelandu, ve státu Ohio. Mám tam několik
známých a ti mně psali, že krejčovina tam jde dobře.-------- ”
V pondělí byl dům našeho mladého mistra přímo obléhán. Zpráva, že po
jede do Ameriky, roznesla se po celém okolí jako bleskem a kde kdo přicházel,
aby se s ním rozloučil a vzkázal pozdrav buď na některé známé a příbuzné, které
měl bůh ví kde ve Wisconsinu, Minnesotě nebo Texasu, nebe na bratry Čechoameričany vůbec.
“Nezapomeňte a pozdravujte Václava ode mne!—Udělejte mému Jeníkovi
za mne křížek na čelo!—Pozdravujte všechny Čechy americké od nás!”—Tak a
podobně šlo to do nekonečna po celé dopoledne a pak zase až do třech hodin,
kdy zaujmul svoje místo v omnibusu, který měl dovézti jej na nádraží. Byl ode
všeho toho loučení celý zpitomělý a přece byl tomu rád, neboť přešel tím lehčeji
přes trapné rozloučení se s Madlenkou. Tato doprovodila jej až k poště, kde
vyčkala až do odjezdu dostavníku. Bylo to rozloučení chladné, ale přece na nej
výš tklivé, takže mnohé oko se při něm zarosilo. —
Právě v tu dobu pravila panna Katynka ku páteru Vilémovi:
“Tak tedy jsme se ho přece zbavili, toho ťulpasa! Jste ale jist, že přene
chal všechny pozemky Madlence?”
“Asi před hodinou mluvil jsem s purkmistrem Plichtou a ten pravil mi, že
hloupý krejčík přepsal všechno na Madlenku a sám si vezme jen těch mizerných
pár stovek, které má u Živnostenské banky.”
“je to ale hlupák, co? Nu, teď musíte hledět, aby Madlenka předala ty
pozemky vám, tak abychom přece něco z toho měli,” domlouvala lstivá kuchařka.
“To bude lehká práce,” s potměšilým úsměvem odpověděl bídák.
“již zí
tra, budu-li chtíti, budu míti v rukou svých vše, co Madlenka nyní vlastní.”
Ovšem že na mne připadne z toho díl také,” rozhodně prohlásila kuchařka.
I třeba všechno!” nedbale odpověděl páter Vilém.
“já jsem spokojen,
že s vaší pomocí získal jsem Madlenku a že tato stala se takřka mojí otrokyni.”
Máme tedy oba něco a nepracovali jsme nadarmo. Vy máte hezkou a
poddajnou ženu a já pár jiter pole, luk a lesů. Můžeme sobě tentokráte blahopřáti!”--------

Rozchod od ženy a milých mu přátel účinkoval na mysl a ducha Josefa více,
nežli nechal znáti na sobě. Byl vděčen tomu, že byl v dostavníku sám, neboť
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mohl z plna oddati se svým pocitům. Vyhlížel z okna tak dlouho, pokud zahlédnouti mohl věže kostelů a když i tyto ztratily se mu na obzoru, klesl zpět na se
dadlo a dal se do hořkého pláče. Nebyl také žádný div. Vždyť ty veškeré
poměry životní změnily se tak na rýchlo, a bez přípravy skoro upadl ze slunného
jasna do příšerné, tmavé propasti. Tu opouštěl vše, co mu bylo ve světě nej
dražší—sličnou ženu, přátele, dobrý a pohodlný domov a výnosný obchod a
odcházel do cizoty, do krajů dálných a neznámých, kde hledati mu bylo teprve
výživy a přátel. Když na vše to pomyslel, bylo mu tak teskno kolem srdce, že
zaplakal znovu. Myšlénky jeho spletly se v divný chaos a v hlavě počalo mu to
vířiti jako tehdy, když choť svoji nalezl v náručí bídného kněze. Pojmy mátly se
mu velmi často a když přijel na nádraží, byl by zapomněl na svá zavazadla, kdy
by jej byl úslužný postillion, jemuž dal celou zlatku zpropitného, na to neupo
zornil a o vše se mu nepostaral.
Cesta do Brém udála se beze vší nehody a štěstím pro něho bylo, že neset
kal se žádným darebákem, jenž by jej byl lehce mohl ošiditi o poslední krejcar.
V Brémách bylo již po nebezpečí, neboť tu s dostatek postarala se o něho chvalně známá přeplavní firma česká Kareš a Stotzký. ” Bystrozraký pan Stotzký
poznal na první pohled, že s Josefem není vše v pořádku a nařídil proto svým
písařům, aby nad ním bděli až do odplutí lodě a neopomenul též zpraviti o tom
zástupce firmy v New Yorku. Tak, nevěda ani sám jak, putoval bezpečně z ruky
do ruky, až přijel do Clevelandu.
Cestou se duševní stav jeho zhoršil ještě více. Nebyl již netečným, ale spíše
dětinským—chvílemi přímo blbým. Stále stěžoval si na bolesti v hlavě; byl za
pomětlivým a dnes nepamatoval se na nic, co včera mu bylo sděleno.
V Clevelandu ujalo se jej několik známých, starajíce se o něho, jak bylo jim
lze. Znali jej z Evropy ještě a veliké bylo tudíž jejich překvapení, když setkali
se s ním ve stavu tak zbědovaném a politování hodném. Zejména chvalně známí
bratří T . . . . pečovali o něho s péčí v pravdě přátelskou a sami vyhledali mu
práci ve velkém jednom krejčovském závodu na Pearl ul. Avšak před krátkém
ještě tak dovedný mistr krejčovský stal se pojednou úplně neschopným a zkaziv
první kabát, byl z práce propuštěn. Od té chvíle klesal hlouběji a hlouběji.
Marné -byly veškeré domluvy šlechetnomyslných bratří T. . . ., marná veškerá
jich námaha, aby probudili ducha jeho k nové činnosti a plodné práci. On ke
všemu jen se blbě smál a dětinskou radost měl z toho, když někdo si udělal bláz
na z něho. Ku práci schopen nebyl. Chodil po ulicích nečinně a v letě šel na
vůkolní farmy česat ovoce. Zbylo mu ještě asi padesát dolarů a aby ještě o ty
nepřišel, přiměli jej bratří T. . . ., že si je uložil na bank. Náhodou dozvěděl
se o tom ale jednatel se šicími stroji. Vynašel si jej a namluvil mu, že má vý
bornou příležitost ku zbohatnutí tím, když koupí pět šicích strojů a najme si
potřebná děvčata ku práci šapovní. ” On—ten jednatel—že zaopatří mu práce
dost i zručné dělnice a Josef může prý vydělati lehce až padesát dolarů týdně.
To nebylo nikterak přehnané, neboť byly tehdy v Clevelandu pro dovedné krejčí
skutečně ‘"zlaté časy,” a Josef, maje toho samého podnikavého ducha jako
v Evropě, mohl je vydělati lehce. Takto ale------------ nechal se lehce jednate
lem přemluviti, vzal jej s sebou na bank a vyplatil mu pětadvacet dolarů co záv
davek na pět šicích strojů. Jednatel Sch. · · skutečně zaopatřil mu práci—jenže
' špatnou a bídně placenou; hůře bylo však o dobré pracovnice, neboť žádná ne
chtěla přijmouti práci u ""blázna!”
Z počátku zdálo se, že Josef probouzí se ze svého duševního otupění, neboť
chvílemi bral velký zájem na pracích a na svém okolí a možná, že časem by se
byl pozdravil a nabyl dřívější své duševní pružnosti, kdyby nebyl býval zasažen
ránou novou a krutější, jak všechny ostatní. A to sběhlo se následovně:
Když šlechetnomyslní bratří T···· shledali bědný stav Josefův, psali do
Evropy jeho ženě aby buď přijela si pro něho, nebo povolala jej k sobě zpět.
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Vylíčili tklivě pravý jeho stav jak duševní tak i tělesný a zapřísahali ji, by muže
svého nenechala tu zahynouti. Na dopis ten nedošla žádná odpověď a oni po
delším čase psali po druhé. V tom však obdržel Josef z Evropy prípis úradní a
velice objemný, v němž suše sděleno mu, že žena jeho Madlenka nalezena v ten
a ten den mrtva ve své ložnici zároveň s jedním záletníkem a úřadním vyšetřová
ním zjištěno bylo prý následovní: ‘ K večeru dne· · · - napekla Madlenka koláčů,
připravila čaj s rumem a zatopila hodně uhlím. Později dostavil se k ní její mi
lenec V · · · · a oba popíjeli bezpochyby hodně a zpití odebrali se na lože, v němž
ráno nalezeni co mrtvoly. Zadusili se plyny uhelnými, které vnikaly do ložnice
proto, že “šuber” v troubě byl zatáhnut.” — Josef přečta dopis ten, zachechtal
se šíleně, a upadl v bezvědomí, v němž nalezl jej osvědčený již přítel F. P. T. . Tento postaral se ihned o to, aby nešťastník dopraven byl do nemocnice, neopo
menuv zároveň posiati zprávu obecnímu úřadu v N - - . Ihned učinil též potřebné
kroku u soudu probátního, kterýmž uznán byl za administrátora veškerého ma
jetku Josefova zde i v Evropě, a opětně dal vědomost o tom obecnímu úřadu
v N · · · ·, přiloživ veškeré potvrzující listiny.
Josef mezitím propuštěn byl z nemocnice co “uzdravený.” Opět byli to bratří
T· · · ·, zejmena ale p. F. P. T - · · ·, jenž ujal se nešťastného s láskou v pravdě
bratrskou a pečoval o něho, seč síly a čas dovolovaly. S tím ovšem spojeny byly
i velké peněžité výdeje, avšak p. T · · · · přinášel obětě ty ochotně, nedbaje toho,
že sám tím trpí a nucen je obmezovati se na druhé straně.
Josef byl tak zvaný tichý blázen.” Nechal dělati sebou vše, neublížil ale
nikomu. Ponecháno mu proto na vůli, choditi kam mu libo a když vyjádřil se,
že by rád šel na farmu krajana S · · · ·, nebylo mu v tom bráněno.
Za několik dní na to sešel se p. T · · · · s farmářem S · · · · a od něho zvěděl,
že Josef na farmě není a ve vůkolí vůbec ani nebyl viděn.
Pan T · · · - zahájil ihned rozsáhlá pátrání a konečně dozvěděl se, že člověk
podobný Josefovi odsouzen byl na 30 dní do robotárny pro tuláctví.
Bloudil
prý ulicemi a nemoha vykázati se stálým domovem, zatknut byl co tulák.
Kra
jan T · · - · ihned učinil potřebné kroky, aby Josef byl z vězení propuštěn a před
veden před probátní soud. Tu ovšem poznán pravý jeho stav duševní i tělesní
okamžitě a probátní soudce vyslovil nelíčené svůj podiv, jak mohl tento člověk
poslán býti do žaláře na místě do nemocnice. Již tehdy byl na pokraji hrobu a
potřeboval něžného a pečlivého ošetření. Nucená práce v žaláři zničila však po
slední zbytek podrytých již sil jak tělesných, tak i duševních a nešťastník zavežen
do nemocnice již v stavu zmírajícím. Tu přičiněním šlechetnomyslného jeho
přítele p. F. P. T - · . · dostalo se mu sice pečlivého ošetření—bylo ale již pozdě.
Životní síly byly vyčerpány a za tři dny po tom ustál tlukot srdce dříve tak lásky
plného. Bylo opět o jednoho šlechetnomyslného člověka méně ve světě a cizí
-vinou zmařen předčasně život, který oprávňoval k takým nadějím! — V pravdě,
ty cizí viny jsou člověčenstvu daleko zhoubnější, nežli vlastní viny jednotlivců! —
Pan F. P. T · · · · dopsal ještě jednou na obecní úřad v N · · . . žádaje, aby
z pozůstalosti Josefa Jančíka nahražena byla mu alespoň jedna část útrat, doklá
daje, že sám jsa nemajetný a odkázán zcela na práci rukou svých, těžce by nesl
ztrátu tu. Na to za několik týdnů obdržel připiš následujícího obsahu:
“Slavný obecní úřad města N - - · - uvědomuje tímto pana F. P. T - - - -, že
po paní Majdaleně Jančíkové, rozené Kosařové, která společně se svým milencem
p. p. V · · · · udušena byla plyny z kamenného uhlí v noci ze dne · · · ·, nezůstal
majetek zcela žádný. Podle výkazu gruntovních knih ze dne - · · a 11a straně - - vysvítá, že řečená Majdalena Jančíková, rozená Kosařová, prodala veškerý svůj
movitý i nemovitý majetek panně Kateřině Odřihostové, toho času kuchařce a ho
spodyni na faře N - · · -ské, za čtyři tisíce pět set zlatých rak.· čísla. —‘Jelikož se
ale po smrti řečené Majdaleny Jančíkové, rozené Kosařové, žádné peníze nena
lezly, neví slavný obecný úřad v N - · · ·, co zemřelá s nimi dělala—zdali je roz
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dala, nebo na neznámé místo ukryla. Listiny, které by vrhly světlo na nejasnou
záležitost tu, nenalezeny žádné a také veškeré pátrání v tom směru zůstalo mar
ným. Se vší úctou
VOJTĚCH PLICHTA,

t. č. purkmistr města N · · · ·
Tím byla celá záležitost vyřízená pro vždy a pan F. P. T. . · · oželel ztrátu
svých peněz s tím vědomím, že učinil skutek šlechetný a alespoň z části ulehčil
smutný osud člověka dobrého a nešťastného.

William Ewart Gladstone.

t

PŘEKVAPENI.
Obrázek ze života na české farmě.
PRO KALENDÁŘ “AMERIKÁN” NAPSAL PAVEL ALBIERI.

I.
«YT\NEŠNÍ neděle bude asi letos poslední tak příjemnou!” mínil Joe Dostal,
pohodlně se protahuje po vyrudlém, sporém již trávníku ve slunečních
paprscích, které však již valně nehřály.
“Místo pikniků dojde nyní
zase řada na surprajz-pártys, které mám skoro ještě raději, protože se při nich
člověk časem aspoň pořádně nají a napije a také s děvčaty bývá někdy větší zá
bava, $ež mnohdy tady na pikniku.”
“jak jsi to jmenoval?” tázal se prostě Frank Beneš, nedávno teprve do
Ameriky přibylý a posud se zvyky a řečí neobeznámený.
‘*Surprajz-párty! Píše se: es~jú—ár~phí—ár—aj—es~í, surprajz, phí—aj-ár-thí
-uaj, párty.”
“Teď toho vím ale právě tolik jako dřív,” zlobil se žertem Frank, jenž po
sud nevnikl důkladně do tajností anglického “spellování. ”
“Nu, tak tedy “surprise-party, ” to jest překvapení, o které se při tom hlav
ně jedná.”
“jak to? O tom jsem ještě neslyšel?”
“Well, to je věc zcela jednoduchá,” počal vykládati Joe, který však při vší
té “jednoduchosti věci” nevěděl hned, kterak do toho, jak jevilo již hned samo
rozpačité “well” na počátku. Sbíral tedy dohromady slova i um, aby to nějak
slušně přece tomu “grýnhornovi,” zeleňákovi, nováčkovi v Americe vyložil. “To
máš tak: my mladí lidé, co se tak dohromady scházíme, řekneme si mezi sebou,
že toho a toho dne večer sejdeme se všichni u toho nebo toho známého. Ten ale
nesmí o tom nic zvědět, až jsme u něho. Překvapíme, přepadneme jej a aby
nebyl přiveden do rozpaků, čím by nás uctil a pohostil, přineseme hned sami, či
vlastně jen děvčata s sebou něco k snědku, nějakou pečeni, nějaké “páje” a
kejky,” nebo české koláče a buchty, kávu, čaj, pivo, víno, likéry a tak dále.
Máme také sehnanou muziku, holky dají se hned do vaření a strojení, my hoši
do pití, muzika začne hrát, po jídle dáme se do tance a někdy ten rámus, který
obrátí celou farmu na ruby, trvá třeba do rána.”
Joe Dostal nevypověděl toto líčení “surprise-party” právě takto souvisle,
poněvadž zápasil trochu s českou mluvou, jako bohužel mnohý poctivě český sy
nek v Americe, i na farmě, který chodil jen do anglické školy a česky naučil se
pouze od rodičů a z novin. Rozumí se skoro samo sebou, že místo “hoši” řekl
“boys,” místo čaj “tea” a podobně, ale Frank již tyto významy věděl a proto mu
zcela dobře porozuměl.
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‘‘To musí býti “grand” legrace, to věřím!” usmíval se v očekávání těchto
příjemných věcí budoucích, užívaje také již se zálibou, jako většina nových při
stěhovalců, každého slovíčka “anglického,” mnohdy ovšem s hroznou přímo vý
slovností, jaké jen pochytil.
‘ A což—nedoví se ten, na kterého se chystáte,
nikdy nic napřed?”
“Oh, well,to se také někdy stává, ba skoro obyčejně. To víš, co pak se utají,
když o tom ví třeba padesát lidí! Ani mu to zrovna nikdo říci nemusí, uhodne
to často sám!”
/Jak to?”
“Nu, podle příprav, jaké sousedé konají a snaží se je před ním ukryti, zapí
rají to! A ani kdyby toho nebylo—sám jsem loni také uhodl, kdy na mne chtějí
přijití. Jak by ne? Věděl jsem přece, že nějaká surprajz-párty se chystá a neřeknou mi, hloupí, do posledního dne kam! To bych musil být na hlavu padlý,
abych nebyl, jak se říká doma. Od té doby jsme to ale zavedli tak, že tomu,
kterého chceme překvapiti, udáme někoho jiného a přijdeme k němu dříve, než
se z domů vypraví.”
“To je znamenité, very fajn,” liboval si Beneš.
“Ale což když se to přece
doví, tu je pak zábava zkažená, není-liž pravda?”
“Ani nenapadá! Právě naopak! Aspoň se na to řádně připraví a večeře
je tím lepší. Staví se pak ovšem z počátku překvapeným, ale na konec se nám
vysměje, což ale nás pranic neruší.”
“To se opravdu na takovou švandu těším. Tyhle stálé pikniky s tancem po
trávě, se špatným, teplým pivem a zmrzlinou mne už počaly bez toho trochu
mrzeti, jak pozoruješ už podle toho, že zde takto ležím a zahálím, ani mezi děv
čata, nejdu. ”
“Což, co se týče dobrodružství a žertu, jsou surprajz-pártys daleko lepší než
pikniky a na jídlo a pití i vytancování též, to uznává každý. V létě tó ovšem
nejde, ale teď už to můžeme zas přivést do proudu, bude nejlepší čas. Dobře,
že jde k nám právě John Dvořák, můžeme se s ním hned uraditi. ”
“To vím, že ty a on umíte roztočití celou zdejší omladinu!” uznával Frank,
lichotě Joe-ovi nikoliv bez příčiny, neboť v témže okamžiku, co mu tento vše
sděloval, vznikl hned v Benešově mozku nápad, se kterým se však mínil dosud
tajiti.

II.

Rozmluva tato vedena byla na pokraji nízkého, řídkého lesíka, zpola vysá
zeného, napolo přirozeně vzrostlého a zarostlého, jakými je většina lesíků či
“hájků,” jak to našinci nazývají, ve středu státu Iowa, k jehož jedné z četných
tam českých osad oba mladí krajané náleželi. “Krajané” ovšem jen ve přenešeném již smyslu, po původu otců, neboť kolébka Joe-ova stála v Chicagu, odkud
se otec jeho s rodinou přistěhoval na farmu do Iowy, kdežto Frank, jak řečeno,
pocházel z Cech, rozloučiv se teprve před nedávném s tichou rodnou vískou po
blíže Vltavy v píseckém kraji.
Proto však nebyl právě ve světě nezkušeným, neboť se byl již jako kovářský
dělník hezky poohlédl, a pracoval jeden čas i v Praze. Jako úplný chuďas byl
by se však asi v Čechách sotva tak brzo vzmohl na vlastní kovárnu, neboť ze dvou
zlatých týdně ke stravě se špatně spoří sta a tisíce. To jest pak na venkově
nejvyšší skoro plat pro kovářského dělníka, který ale musí býti velmi obratným
a silným, čehož obojího Frankovi ovšem nescházelo. Loni byl v Čechách strýc
jeho, bratr matčin, který odstěhovav se před patnácti léty do Ameriky, má nyní
pěknou farmu v Iowě a ten vyzval mladého muže, odbyvšího si právě podkovářskou školu na vojně, aby na podzim, až jej pustí na dovolenou, přijel do Ameri
ky, kde je po českém venkově kovářů stále zapotřebí a dobře jsou placeni. Po-
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sial mu přeplavní lístek a Frank, sotva že přetloukl v Čechách tu zimu po pro
puštění z vojny a vpravil se opět do stálé práce, po jaře odjel. Posud pak neměl
ani nejmenší příčiny, aby toho litoval, nýbrž právě naopak. Strýc mu seřídil
v “šantě”, kolně—vedle farmy, u cesty do městečka kovárnu a práce bylo až
více než dost, peněz pak a zábavy také. U strýce bydlil a jedl, takže byl jako
doma, a měl “svou” rodinu, kterou po léta pohřešoval a výdělek jej nemálo tě
šit Zde měl někdy za týden více dollarů, než-li v Čechách zlatek za měsíc a
když si vzpomněl, že každý platí v Rakousku dva zlaté a padesát krejcarů, do
stával i při sebe větším umdlení novou chuť ke práci a bušil pak do kovadliny
novou silou, až to zvonilo, jako když v kostele vyzvánějí ‘všemi.”
Vélmi brzo ovšem seznámil se se všemi farmářskými českými hochy a děv
čaty v osadě, téměř zcela “‘čisté”, na kolik mil skoro úplně české, cizím živlem
neprostoupené, jak jsou některé ty české obvody v Americe a chodil s nimi v ne
děli odpoledne pilně na pikniky, jedinou to skoro zábavu mladých licLí na venko
vě v létě.
U “Kolářova hájku” měla omladina zařízené jakési “picnicsgrounds, ” místo pro výlety v lesíku,
neboť hoši zařídili si tam kuželník
a pak v návrší u chladivého pramén
ku pěkný sklípek na nějaký ten
soudek, aby byl nápoj hezky v chlád
ku. Několik prostých dřevěných
lavic a stolů, zatlučených do země
pod stinnými stromy doplňovalo po
hodlí, k jehož zvýšení pomýšlelo se
na přes rok na položení prkenné
taneční podlahy, aby párky nemusily se otáčeti po kluzké trávě, ve
liké to sice výhodě pro případ osud
ného brknutí, takto ale celkem věci
přece jen velmi nepohodlné pro ta
nečníky.
Oba mladí lidé, Joe a Frank, od
dálili se od veselícího se hloučku,
skupeného v nenuceném rozmaru
dole pod svahem lesíku na palouku.
Hrál tam “‘domácí orkestr osady,”
tahací harmonika, trápená spíše oKarel Bend!.
chotnou, než-li umělou rukou kul
havého Bernáta, který pro tuto svoji vadu nemohl tancovati a proto dělal z nouze
ctnost’, přispívaje ‘uměním” svým k zábavě ostatních. Zasluhoval však věru
jména “umělec” snad více než kdo jiný, jím se honosící, neboť dovedl hráti i na
harmoniku, která měla skoro polovici klapek trochu více méně pošramocených i
Nebylo v osadě, kdo by ji spravil a odkládalo se to, až pojede někdo na podzim
s dobytkem na trh do Chicaga. Tato maličkost však tanečníkům mnohé nevadi
la, jen když držel Bernát dobře takt a trochu to šlo! Komu vadily nezvyklé boty
a střevíce, nebo kdo je chtěl šetřiti, zul je pod záminkou, že se v nich moc po
trávě klouzá a točil se tím veseleji “o všecko pryč”.
Jiní spokojili se pouhým díváním, nebo honili a hádali se žertem, někteří
zaměstnáni byli pilně u “bowling-alley,” u kuželníku a jenom Frank Beneš
s Joem Dostálem vylezli si nahoru na svah návršíčka, na pokraj lesíka a tam
spolu rozprávěli. Avšak již pohřešil je John Dvořák a tuše, kde by je asi tak
nejlépe mohl nalézti, vydal se za nimi.
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“Halloh, boys!” volal již asi na dvacet kroků, spatřiv je za řídnoucím již
křovím, které americký podzim zbarvil o “indiánském létě” na žluto, na červe
no, i na hnědo, jak to zde sluníčko tak půvabně umí. “Proč nejdete tancovat?”
“Přenecháváme to těm, které to posud těší—nás už ne!” smál se Joe pohr
dlivě.
“Dobře ale, že přicházíš, máme zde právě jistou poradu!”
“O čem?” — “O nejbližší surprajz-párty.”
“Na mou duši, už je čas pomýšleti na něco takoVého,” svědčil John.
“Nuže, kam myslíš, že bychom měli nejdříve vyraziti?”
“Well, to je lehké i těžké. Nejlépe někam, kde mají velká děvčata, čím
více, tím lépe a pak hezky velkou světnici na tanec,” mínil Dvořák.
“A také, kde by nás ovšem rádi viděli,” podotýkal Frank.
'“Oh, to je všude! Vždyť od nikoho nic nechceme, nežli tu nějakou švandu
a mrzí-li to kde koho, nesmí to dát na sobě znáti. To je pak tím větší“ pležr, ”
zábava!” ušklíbl se Joe.
“Hm,” dovolil si poznámku Frank, zatím co John přemýšlel, “kdybys nebyl
právě zde, věděl bych sám hned, jak jsem zde nováčkem, o znamenitém místě,
které vyhovuje všem činěným zde požadavkům. Myslím totiž u Vás, Joe, jenom
že, jak povídám, tentokráte to nejde, když sám dáváš k tomu podnět, to by ne
bylo žádné překvapení!”
“Budu se těšiti na příště,” smál se Joe.
“Rád se podívám, co mi pak na
mluvíte a jak obratně, abych toho nepoznal.” — “Nu, uvidíš!”
Na to počala porada dle všech pravidel. Hoši počali probírati všecky české
rodiny v celém okolí, které trochu jen mohly vyhovovati požadovaným podmín
kám a dlouho nemohli se dohodnouti na vhodné farmě, kterou by návštěvou svojí
co nejvíce potěšili. Nechtělo se jim dařiti v tom lépe, ani když přibyli k nim
ještě další dva mužští členové pikniku, či snad právě pro tuto příčinu, neboť pří
sloví “kolik hlav, tolik smyslů” platí stejně dobře v Cechách, jako v Americe.
Proti každému navrženému místu zvedal se pro to či ono odpor, žádné nevyho
vovalo úplně, jak by si byli všichni přáli pro první surprajz-párty, která měla
býti co nejslavnější, jak byli všichni svorného aspoň v tomto směru mínění.
Teprve při poznámce Joe-a, aby se rychle uradili, dříve než přibudou sem
ještě jiní, jakmile zpozorují nepřítomnost jejich, bylo rozhodnuto losem o třech
rodinách, pro něž panovala největší ještě chuť u všech. Joe vytáhl tři sirky,
jedné ulomil hlavičku a zamíchav jimi v ruce, vystrčil je druhou stejnou stranou
jejich ze zavřené dlaně, takže nebylo možno rozeznati, která je s hlavičkou a kte
rá bez ní. Frank jmenoval navržené rodiny a John tahal sirky. Při kterém jmé
nu vytažena bude ona se zlomenou hlavičkou, na tu padl los.
Podařilo se to hned na poprvé a sice připadla česť první surprajz-párty na
rodinu Novotných, což však nebylo přivítáno se žádným nadšením přítomných.
Měli tam sice vzrostlou dceru, jedinou, ale ne právě hezkou, veselou a mladou,
a také rodiče nevynikali ani veselým rozmarem, ani zámožností. Též farma je
jich byla trochu odlehlejší, malá a špatně sjízdná.
Teď teprve napadlo všem, jak mohli toto místo dáti vůbec do terna, ale
stalo se to, jako tak mnohdy v podobných případech, zcela jednoduše.7 Poněvadž
nikdo na uspořádání surprajz-párty právě tam vážně nepomýšlel, nikdo proti
tomu také nic vážně nenamítal, ba vůbec ani o tom nepřemýšlel a tak to vypada
lo, jako by všichni s tím souhlasili.
Nyní však, když padl los, bylo již těžko co rušiti. To vůbec bylo už ne
možno, neměli-li býti Novotných v pádu, že by se věc prozradila, jak to vlastně
bylo, na smrť a na věky uraženi. A co pak se neprozradí, když pět lidí o tom
ví! Nikdo si tedy nechtěl vžiti zásluhu” o zvrhnutí provedeného již jednou
osudem usnešení, a tak každý mlčel se svým pravým míněním o výsledku “tahu.”
Bylo tedy ujednáno, že orvní “surprajz-párty” bude u Novotných a sice hned na
příští sobotu večer.
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Podzimní den říjnové neděle, teplé a slunečné, jak tomu bývá zde obyčejně
až do samého listopadu, chýlil se rychle ke konci, neboť jakmile sluníčko jen
trochu víc přiblíží se k obzoru, je takřka najednou pryč a hned nastává chladný
večer, hlásící příchod nedaleké zimy. Do čtyř hodin odpoledne je teplo, milo,
vzduch jako na jaře, ale pak rázem vše se mění.
Proto také výletníci, jakmile slunko přiblížilo se k jednomu z těch nesčet
ných pahorků, které jako vlny nepřehledného oceánu prostupují celou úrodnou
Iowu, před půl stoletím ještě pustou vlnitou prérii a dnes jednou z nej úrodnějších
rolnických krajin světa, počali se výletníci chystati k návratu do svých domo
vů z posledního asi letošního pikniku, jak byl téměř každý plně přesvědčen.
Pivo v soudku bylo dopito—vzdor přísným iowským zákonům prohibičním,
které zapovídají přísně prodej či vlastně čepování piva, ale nemohou zakázati
jeho “rozdávání.” Hoši složili se tedy vždy mezi sebou a pivo pak ovšem při
čepování neplatili. Ostatně prohibiční zákony ty těší se mezi farmářstvem, zvlá
ště českým a německým, pramalé vážnosti a nikdo tak hned na “zločin” tento
neudá, jmenovitě pak ne souseda. Kde není žalobníka, není soudce! Pivo pije
se v Iowě mezi krajany našimi tak dobře za prohibice, jako se pilo před ní a bude
se piti po ní.
Děvčata se strojila do svých šálů a žeketů,” hoši pak sháněli koně, pasou
cí se opodál na louce. Kdo měl děvčata s sebou a dále k domovu, přijel s po
vozem, několik pak hochů bylo zde i na jízdecko. Jenom nejbližŠí přišli pěšky.
Mezi těmi byl i mladý kovář Frank Beneš, který po celé odpoledne byl
s Joem Dostálem, ale nyní, k posledu, držel se opět s Johnem Dvořákem, do
něhož horlivě mluvil a s ním velmi důvěrně a dle všeho důrazně jednal. Frank
měl sice domů hodně daleko, ale na koně se byl dosud nezmohl a strýce oň obtě
žovat nechtěl. Co pak jsou ale pro takového jinocha nějaké ty čtyry i pět mil,
které dobře uběhne za půldruhé a nejdéle za dvě hodiny.
Štěstí bylo mu však příznivo, či vlastně zařídil si to tak, aby “osud” jeho
aspoň v tomto směru dopadl dnes co nejlépe a nejpohodlněji. Opustiv Dvořáka,
dle všeho s výsledkem rozmluvy s ním úplně spokojen, neboť naposledy stiskli
si ruce jako na potvrzenou nějaké úmluvy, přitočil se Beneš k děvčatům Dostálo
vým, sestrám Joe-ovým, zvláště k mladší
Annii. Všem bylo známo, že si ji nadchází
a také přátelství jeho s Joem mělo asi trochu
podkladu v této Frankově snaze.
Nedalo
se popříti, že na ni bral a byl by to zajisté
ani sám nemohl zapříti a také by to byl ani
nikdy neučinil.
Nebylo ostatně divu, nebo Annie Do
stálová bylo děvče, jakého aby pohledal ne
jen v této, ale vůbec v českých osadách
v Americe. Teprve asi devatenáctiletá, byla
jako krev a mléko, plna života a veselá od
rána do večera. Při tom však nepomýšlela
jen na zábavy, nýbrž uměla se pořádně chopiti též práce, ve které se důkladně vesměs
vyznala. Nepřekáželo jí ani to, že starý
Dostal poslal ji za příčinou zdokonalení se
v šití a pod. na rok do Chicaga, ba ani ta
okolnosť, že uměla i na piáno hrát a šatila
se ráda úplně po městku. Proto přese vše,
že vypadala jako “lady,” chápala se chutě
každéjpráce v domácnosti a všemu dobře
Henry George.
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rozuměla. Ráda čtla a věděla všelicos, čeho obyčejně: farmářská děvčata česká
si právě mnoho nevšímají, ale to ji neučinilo nijak pyšnou a vypínavou. Byla
ku kažnému srdečnou, ochotnou, přívětivou.
Že takovémuto děvčeti nescházelo ovšem nápadníků a to velmi vážných,
netřeba snad ani připomínati, zvláště an se vědělo, že má starý Dostal farmu bez
dluhů a naopak ještě asi značnější částku na banku, což ovšem bude po smrti
jeho rozděleno rovným dílem mezi čtyři jeho dítky, nejstaršího Joe-a, starší dce
ru Mary, Annii mladší a nejmladšího Charley-ho, nazývaného,, jak je všeobecným
zvykem, “Čáli,” teprve asi pátnáctiletého. Tak je to po americkém způsobu,
ale mimo to jsou naši farmáři uznalými a přidržují se částečně i zvyku českého,
spojujíce oba co nejvýhodněji. Dají totiž synovi neb dceři hned něco'předem,
do začátku, aby celá tíha starostí nespočívala hned úplně na mladém párku, jak
to bývá u Angloameričanů, kde ženich musí postarati se o všecko a nevěsta ne
dostane ani výbavu. Tuto opatřovala Dostálová, pravá to česká hospodyně a
matka, dcerám se vší pílí a úsilím již po léta a děvčata musila si stále šiti a vše
připravovati.
Po takovéto nevěstě mohl ovšem každý s chutí sáhnouti a též starší Mary
měla již déle “ženicha,” či vlastně jen ucházeče, o němž však otec nechtěl ani
slyŠeti. Byl to jinak slušný člověk a také dosti zámožný, trochu veselý, to je
pravda, ale celkem nebylo naň nic zlého slyšeti. Mary nebyla tak hezká, jako
Annie, ani tak veselé, příjemné povahy, ale jinak děvče spořádané, pracovité a
také nijak ošklivé.
Nápadník, asi třicet let starý, nelíbil se však rodičům ze dvojí příčiny, ač
koliv jinak jevil, že by měl Mary velmi rád. Předně zdálo se pořád starému
Dostálovi, že přece jen líbily se mu peníze Maryiny snad ještě lépe než ona
sama, za druhé byl Němec, se kterým bylo se při slabé znalosti obou rodičů jak
němčiny, tak angličiny velmi těžko dorozuměti a konečně byl “salooníkem. ”
Měl v městečku hospodu a sice ovšem zakázanou, tak zvanou “blind pig, ”
slepé prase, jak to významně jmenují, poněvadž obchod takový nemá žádného
označení a okna jsou stále zastřena záclonami. Nalévá se jen známým, o nichž,
možno předpokládat!, že hostinského neudají.
Jest to obchod výnosný, ale přece jen velmi nepříjemný, plný obtíží a stálé
ho potahování, jemuž se nevyhne saloon-keeper” při sebe větší opatrnosti a
vychytralosti, ať již i třeba schová se za prkennou stěnu a podává sklenici malým
okénkem, takže není viděti, kdo vlastně pivo za vstrčený tam předem pěťák pro
dává. Hostinský neplatí zde licensi, ” která bývá časem velmi značná, až i tisíc,
dollarů, ale za to nevychází z pokut, které mu přijdou při nej menším také na to
lik. Člověk se neuhlídá a již jej mají. Městská pokladna pomáhá si pokutami
takovými na nohy a málo trestá vězením, ale když je toho trošku už moc a zarytí,
temperencláři naléhají na příkladné potrestání, octne se milý hostinský také ča
sem v chládku.
A tento “business” nelíbil se rozhodně starému Dostálovi, bodrému pocti
vému farmáři, který dle chvalitebné zásady, z Rakouska ještě přivežené, raději,
malou křivdu nesl, než-li aby se tahal s úřady, kterým se dle staré selské rozum
né praktiky raději vyhnul na kolik honů. Z tahání s úřady, mínil správně, nikdo
ještě nezbohatl, nýbrž vždy spíše jen ke škodě přišel a proto byl proti sňatku
Mary s “mistrem” Anthonym Braunem, či jak se psal již “po americkú”
Brownem. Mary pak, ačkoliv Brown se jí trochu líbil a byla by si jej bez odpo
ru rodičů zajisté vzala, nechtěla tak proti vůli jejich učiniti.
Braun či Brown obrátil se při svém ucházení, jsa již o souhlasu Maryi ně*
přesvědčen, neboť dělal jí dlouho už rytíře, aniž by proti tomu byla co namítala,
na svého dobrého přítele Joe-a, který nadhodiv záležitosť tu rodičům, přinesl
Braunovi od nich však odmítavou odpověď. Ale Brown nevzdával se vzdor tomu
naděje na dosažení Mary nebo její peněz. Neurazil se, žádal jen Joe-a, aby ni-
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komu nic neříkal a mluvil s Mary
dál, jakoby se nic nebylo stalo, jako
by Joe byl mluvil jen z vlastního
popudu a on o tom nic ani nevěděl.
Proti tomu nemohli ani rodiče nic
říci a na tom to zůstávalo.
Brown byl také dnes na pikniku a
sice vzal s sebou, jeda z městečka
v “buggy, ” obě děvčata Dostálová,
zastaviv se u nich jako náhodou na
cestě. Proti tomu nemohli Dostalovic nic namítati, to byla prostá po
zornosť, kterou nebylo možno odříci.
Jinak byl by musil odvézti děvčata
Joe, který byl příjezdu Brownově,
s nímž byl o tom smluven, velmi rád,
neboť mohl si takto vyjeti na jízdecko.
Tak se stalo, že ve dvojitém “buggy”
Brownově zbývalo jedno místo, které
nyní při návratu nabídl Brown k ve
liké radosti Frankově tomuto, hovo
řícímu při odjezdu s Annií. Tato
patrně statného kováře ráda viděla,
ochotně jej vždy poučovala o všem,
Jan Tille,
co ze zvyků česko-amerických posud
řiditel
státní
průmyslové
školy v Praze.
neznal, ba i angličině snažila se jej
částečně učiti. Brown pak měl jej
rád proto, že Frank jako “starý” voják uměl dobře německy a mohl si tedy
s ním porozprávěti také v této řeči. — Větší službu nemohl Brown ovšem Bene
šovi proukázati nežli tím, že jej vzal k sobě do “buggy,” kde se mohl ještě dlou
hou chvíli baviti s roztomilou Anninkou a dostati se tak pohodlně k nim dnes
večer do domácnosti, neboť starý Dostal, který jej má rád, zajisté jej zdrží záro
veň s Brownem, neboť by se to ani nepatřilo, aby nepozvali tohoto aspoň ze
zdvořilosti k večeři, když už jednou prokázal děvčatům onu úslužnost. Frank
pak věděl, že Brownovi nebude možno se zdržeti, neboť čekal jej s podvečerem
doma živý nedělní obchod, ale sám neměl ovšem příčiny, pro niž by Dostálovo
pozvání odmítl. S takovýmito nadějemi usedal tedy na přední sedadlo vedle
Browna, zatím co děvčata zaujala sedadlo zadní, pod “topem, ” stříškou nad buggy.

IV.

Frank Beneš měl však ještě jeden plán, onen, o němž byl tak horlivě mluvil
před tím s Johnym Dvořákem a tento počal prováděti hned, jakmile se bylo bogý
dalo na cestu, po rozloučení s celou společností piknikovou, válem se rozjíždějící
v malých hloučkách.
“Víš, co je nového?” spustil mnohoslibně na Browna po němečku, trochu
přidušeným hlasem, aby to děvčata dobře neslyšela, ač věděl, že tato se moc
v němčině nevyznají.
“Nu, co pak?”
“V sobotu je první překvapení, surprajz párty!” sděloval Frank, používaje
okolnosti, že kola hrčela právě přes ostré kamení, jímž byla cesta vyspravena.
“Tak? Mně ale dosud nikdo nic neřekl!”
“Umluvili jsme se na tom teprve před chvílí, Joe Dostal, John Dvořák
Džim Beran, Čály Kopecký a já. Je ale při tom velký špás!”
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‘jaký? Kde to bude?”
Usnesli jsme se na Novotných, ale bude to u—Dostálů!” usmíval se vychy
trale Beneš, nakloniv se při tomto jménu ke Brownovu uchu, ale tváře se, jakoby
mluvili spolu zcela lhostejné věci, třeba o řízení bujného koně, který dělal tro
chu komedie a měl chuť do tance, neboť při dobré píci měl málo příležitosti ku
projíždkám. Brown choval jej více pro parádu a k vůli reputaci, nutné u mladé
ho, slušného člověka na venkově, nežli ku práci, které pron mnoho neměl.
“jak to?” tázal se Brown, utahuje opratě.
“Nu, napadlo mi 10, že by to bylo u Dostálů nejlepší, ale že se Joe o tom
nesmí nic dověděti. Myslí, že jeho nikdo nenapálí, ale to bude právě ta největší
zábava. Sám byl při tom, sám navrhoval, a nyní jej napálíme. John Dvořák
je rozhodně pro to a řekne to druhým. Ty a já budeme také celý týden pracovati, vzbouříme všecko a přepadneme Dostálovy v největším co možná počtu.
Musí to býti slavnost’ první třídy.”
Brown se usmíval a Frank mu vše opakoval, co s Joem mluvil, jak to vše
bylo.
“U Novotných se nebudou moci zlobiti a být uraženi, poněvadž jim hned
zítra vysvětlím, proč jsme hlasovali a los tahali, jsouce již umluveni na Dostalovic. Byl to jen žert, past’ na Joe-a, aby nic ani netušil, když myslí, že je tak
chytrý. ”
“To bude dobré!” mínil Brown.
Užijeme pěkný večer. K Dostalovům
pohrne se všecko! To překvapení Joe-ovo! To bude žert, jako už dlouho nebyl,
jenom aby nikdo se před ním ničítn neprozradil!”
“O to se nebojím, v tom ohledu bude se míti každý na pozoru. Všecko bu
de narafičeno. Dostalovic budou se. připravovati sami, a najednou, o hodinu
dříve, nežli jsme řekli Joe-ovi, je přepadneme, nejprve jako bychom se u nich jen
scházeli k výpravě na Novotné. Pak začneme jakoby nic vytahovati zásoby,
přijdou známí i s druhé strany a teprve teď uvidí Joe, že jsme jej pěkně dostali. ”
“Budou míti všichni z toho jen radost, jak je znám!” svědčil i Brown.
“Prosím vás, co pak si to máte pořád co povídati tak horlivě a důkladně?”
ozvala se v tom Annie se smíchem.
“Oh, nic, jenom tak o—koních!” odvětil Brown, rovněž anglicky, jak mlu
vila Annie, obracející se tedy se svou otázkou přímo k němu.
“Frank mi poví
dá, že Joe-uv kůň ztratil podkovu.”
“Však se mně zdálo, že o nás mluvíte. Není to hezké, myslila jsem si, po
vídati o lidech, když vám tito nerozumí.”
“A co máme dělat? Budeme mluvit anglicky, nerozumí Frank; mluvíte-li
česky, nerozumím já a mluvíme-li s Frankem německy, nerozumíte zas vy! Jak
tomu tedy pomoci?”
“jak vidíte, jde to s námi špatně dohromady!” smála se Annie, činíc tím
trochu zlomyslnou skrytou narážku na ucházení se Brownovo o Mary, která se jí
odměnila za to maličkým šťulcem, aby to nikdo nepozoroval.
•
“Nevíte nějaký prostředek proti tomu?” žertoval Brown, jsa zvyklým na ta
kovéto poznámky Anniiny a dalek jsa toho, aby se na ně zlobil, nýbrž právě
naopak zdály se mu býti dobrým příznakem pro budoucnost’, důkazem přízně
mladší sestry pro jeho poměr ku starší. Spatřoval v ní do jisté míry i pomocníka
pro svůj plán, neboť mladší sestře musilo ovšem běžeti také o to, aby se starší
brzo již provdala a tím přišla na ni řada. Vdávání mladších dcer před staršími
není viděno v žádné rodině právě rádo.
“Proč bych neměla? Zcela jednoduchý! Jedna z nás může si sednouti
k vám na první sedadlo, a jeden z vás opět do zadu. Pak mohou oba dva páry
se baviti a jeden nad druhým má aspoň nějakou kontrolu.” smála se Annie.
“Nuže; provedeme to tak!” navrhoval Brown, ovšem že v žertu.
“Snad ne hned?” — “Proč ne?”
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“Poněvadž ne! Poněvadž nevím, jak bychom se srovnali.”
“Well, já myslím, abyste vy, miss Annie, šla si sednout sem ke mně, a
Frank k miss Mary do zadu!” navrhoval Brown žertem úmyslně opačně dle
svého přání.
“Ani mi nenapadá!”
“Tedy musí to být obráceně, miss Mary musí ke mně a vy s Frankem zůstati v zadu.”
Nový odpor nyní od Mary. Bylo to ovšem jen všecko škádlením, neboť na
podobné přesednutí nikdo do opravdy nepomyslil, neboť čelilo by to proti přija
tému mravu pro párky, nejsoucí dosud nikterak k sobě vázané. Dalo to však
podnět k žertovnému sporu a hádce, při níž měl se ovšem nejhůře Frank, který
nerozuměl skoro ani slovu a nevěděl vůbec,_ oč se vlastně jedná, neboť vše bylo
ovšem mluveno po anglicku. Usmíval se ale k tomu a snažil se dodati si vzezře
ní, jakoby přece hlavní věc pochopil. Smál se, když smáli se ostatní a kýval
chvílemi významně hlavou. Hrál
v tu chvíli častou, ale vždycky více
méně směšnou úlohu “grýnhorna”,
jak ji musel hráti v první době po
bytu svého v Americe každý přistě
hovalec a kterou proto každý z nich
také příliš dobře zná z vlastní zkuše
nosti, než aby se jí smál.
Takovýmto způsobem bavili se,
ovšem až na Franka, po celou tu asi
hodinu, kterou trvala cesta k farmě
Dostálově, jedné z největších a nej
výstavnějších v celém okolí. Joe
s nimi nejel, ubíraje se již před nimi
s hloučkem jízdních kamarádů do
městečka, aby se tam ještě v salonu
Brownově pobavili a byl již dávno
napřed, kdežto bystrý statný kůň
Brownův předhonil brzo o značný
kus cesty veškeré povozy ostatní, be
roucí se týmž směrem.
Nad rozlehlými polnostmi a past
vinami iowskymi, přerušovanými jen
tu a tam malými hájky na svazích a
úpadech nesčíslných mírných návrší,
Alexander Porfirjevič Borodin,
rozdělených drátěnými i dřevěnými
slavný ruský skladatel.
ploty na nesčetné množství větších a
menších čtverců, mezi nimiž nacházely se široké zelené cesty, protínající se v pra
vých úhlech, rozkládal se rychle soumrak. Brzo zmizely vzdálenější pahorky a
lesíky v rostoucí tmě a bylo viděti jen nej bližší ohrady, farmy a pole, s jich čet
ným dobytkem i bravem, ba i koňmi, pasoucími se zde dosud volně a po celou noc,
až takřka do samého .zamrznutí. Tu a tam zvedal se stoh obilí nebo “corn-crib”,
skládka kukuřičných klasů, z níž jednoduchým zařízením vytahuje si vepřový
dobytek štěrbinou ze spoda sám potřebnou píci, anebo též lehká stáj, pouhé pří
střeší z prken. Nad živě červenými střechami farem, obarvených namnoze ru
dě nebo zeleně, i bíle či žlutě, a nad skupinami obklopujících je ovocných stro
mů, které čeští farmáři pilně vysazují, otáčela se na vysokých lešeních při
večerním větříku četná kola větrných pump, bez níž je málokterá farma. V dálce
kreslila se na obzoru při osvětlené dosud západní straně oblohy Štíhlá věž koste
líka ve městečku.
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Byl to jeden z nejpěknějších podzimních večerů iowských, bez větru, plný
klidu a míru, jakoby tím více se šířícího, čím větší nastávala temnota. Člověk
přistěhovalý mimovolně zapomíná při tom, že nachází se na mnoho tisíc mil od
vlasti, a že kráčí po půdě, kde ještě před krátkým lidským věkem proháněli se
pouze divocí rudí bojovníci, honíce stáda bůvolů po vyprahlé prérii, proměněné
nyní pilnou rukou zámořských osadníků z daleké země, z národa, o němž se do
morodcům nikdy ani nezazdálo, v úrodná role a svěží pastviny, v pravý zemský
ráj to na pohled”, jak praví snivá píseň těchto cizích přistěhovalců. Tito zbu
dovali si zde novou domovinu a vtiskli této do nedávna panenské zemi částečně
ráz svůj, takže jim snáze už je nyní zapomenouti na rodné nivy a cítí se zde již
více méně v pravém domově, ba na mnoze mnohem domácněji, než v původní
vlastní zemi, kde roztahuje se bohužel cizota a s cizáckou drzostí a vyděračností
šíří se až kormutlivě chudoba lidu domácího.
Na to mimovolně vzpomínal Frank Beneš, odsouzený dnes náhodou, aby se
nudil při anglickém hovoru, což se mu zřídka jen stávalo, neboť sousedé české·
osady byli valnou většinou Němci, s nimiž se již také dobře dohodl a kteří při
cházeli na něj často s prací. Ba mnozí uměli již i trochu česky, jak se tomu ve
styku s českými farmáři, neumějícími právě tak anglicky jako oni, musili přiučiti.
Brown byl však v tom ohledu “tvrdý” Němec a znal-li několik slov česky, jak
bylo asi při jeho obchodu nepochybno, nechtěl se s nimi vytasiti.
Mladý kovář si tak při té rozmluvě, které nerozuměl, vzpomínal, jak by to
bylo hezké, kdyby tak k sobě měl hezkou, příjemnou ženušku, řádnou Češku,
která však umí dobře anglicky a pomalu by jej řeči té přiučovala, vyřizujíc zan
v ní věci obtížnější. Poznal to tak u více farmářů, kteří se sem přistěhovali již
jako dospělí. Pak by se cítil teprv úplně spokojeným zde a ani by si na starou
vlast nevzpoměl. Na vojnu jim beztoho už tak nebo onak nepojede, kdyby jej hned
sebevíce volali a třeba o jednu hvězdičku víc mu na límec dávali. To je už roz
hodnuto, že se do Čech více nevrátí, leda na návštěvu jako americký občan, aby
naň již “císařští” nemohli. A co tedy má prodlévati s oženěním? Dlouho nemůže'
také býti takto strýci na krku, neboť ten má svoje děti a jemu, Frankovi, jde již
řemeslo tak, že nejen všecko strýci splatil, ale má již dost, aby si někde koupil
kousek pozemku a postavil vlastní pohodlnou, dobře zařízenou kovárnu. Nyní
až do vánoc bude pořád dosti práce a do masopustu mohlo by býti všecko spo
řádáno. Pak by bylo mu ještě veseleji, ve svém vlastním a ve vlastní též domá
cnosti, bohdá příjemné a veselé.
Nebylo pak zajisté nikterak divu, že mladý muž při těchto představách měl
neustále na mysli miss Annii, jejíž hlas a smích zvonily mu neustále v uších, a
na niž se mimochodem každou chvíli se zálibou obracel. Znal dosti dobře
poměr Browna k Mary a právě ta okolnosť, že jej vzali jako čtvrtého na buggy,
zdála se mu svědčiti v jeho prospěch. Cítil se tím jaksi nemálo vyznamenán a
připadalo mu to mnohoslibným. Pohledy Anniiny jako by jej také povzbuzovaly,
neboť usmála se nan několikráte a také jaksi na omluvu a na odškodněnou pro
mluvila naň vícekráte několik slov po česku, aby úplně “nezamrzl”. Byl jí za to
velmi vděčným. Vzdor tomu přicházelo mu však znovu na mysl, jakým je ale pře
ce jen pošetilcem, domnívaje se, opovažuje se vůbec jen sníti o tom, aby toto
v celém okolí za první pokládané děvče mohlo býti kdy jeho, ubohého nového
přistěhovalce, který přijel před několika měsíci bez krejcaru, ba s dluhem a
neumí také ani slova anglického. Taková zámožná, vzdělaná holka aby si vzala
jeho, usmoleného kováře! Kam by dala hlavu?
Ale — Frank Beneš si opět hned na to vždy vzpomněl, že nachází se
v Americe, kde podle mínění mnohých, zvláště nově příchozích je “všecko”
možno, i to, co se zdá jinde pravdě nejnepodobnějším! Uvažoval, co mluví
u něho opět pro něho. Byl statný, švarný, což mu nikdo neupřel, ani na vojně
ne, má kus zkušenosti a ve svém řemesle je chlapík. Viděl kus světa a vydělá

pěkné peníze, mnohem více, nežli mnohý dosti velký farmář. Za*, málbdet může
se zmoci také na vlastní farmu a bude vydělávati dvojí stranou, v kovárně· i na
poli. Kdo se mu pak vyrovná? Není hloupý, umí německy, anglicky se· přiučí —
co mu tedy schází?
A kovář po těchto úvahách vznesl opět s větším sebevědomím hlavu a
pohlédl s novou důvěrou na Annii, s jejímž zrakem se po většině setkal". Zdálo se
mu, že se nemýlí v domněnce, že mu miss Annie přeje.
“Však uvidíme,” myslil si stále, “jak to bude v sobotu. Budu mít snad
příležitost’ s ní trochu promluviti a pak se to nejlépe ukáže! Proč bych se neosmělil? Když půjdu rozumně a slušně, nemůže se mi nic tak nepříjemného
státi a dostanu-li rozhodný košíček, nebudu se aspoň tedy déle páliti a podívám
se jinde po štěstí u jiné. Za přesvědčenou to stojí, už jen pro mou usazenější
mysl, než jak ji budu míti po dnešku a jak ji mám vůbec už po delší dobu, ba
snad od té chvíle, co Aninku znám. Ostatně—proč bych nemohl se ucházeti
o Dostalovic dceru týmž právem, rie-li ještě spíše, jako takový hranatý Němec
s tou jeho zakázanou hospodou, který může každý den bručet v obecní base? Já
jsem přece Čech a pořádný řemeslník, jsem
mladší a umím pracovati! Jemu se nikdo ne
diví a nezazlí pro jeho ucházení se a proč bych
se tedy nemohl ucházeti já?”
Při takovéto samomluvě dojeli zatím k far
mě Dostalovic, kde v panujícím už soumraku,
ne-li docela tmě, rodiče na děvčata čekali. Ne
říkali však pranic, uznávajíce, jak je nyní brzo
noc a jak rychle nastává a zvali oba mladé muže
k večeři. Brown skutečně poděkoval, uváděje
nutnosť, aby byl již Ve svém obchodě, ale Frank
nedal se moc pobízeti. Vynasnažil se pak, aby
jevil se celé rodině co nejlépe, a rozmlouval co
nej rozum něj i hlavně se starým, o němž věděl,
že je trochu “potentát”. Za to ovšem nemohl
mnoho mluviti s děvčaty, ale odměněn byl pře
ce za námahu svoji aspoň částečně laskavostí,
jakou ukazovala vůči němu Annie, plnící mu
neustále sklenici, smějící se srdečně jeho zá
bavnému vypravování o životě na vojně a po
Tomáš Paine.
slouchající pozorně jeho výklad o — koňských
nemocech a jak je třeba kovat nemocná kopyta.
Beneš byl v tom ovšem odborníkem a přítomnost’ Annie nemálo jej povbuzovala
a k výmluvnosti poháněla.
Odcházel k deváté hodině od Dostálů, kde mu na konec Aninka zazpívala
při pianě i několik národních písní, což prý tak hned žádnému neudělá, jak
řekla sama matka, jsa úplně téměř přesvědčen, že si získal přízně nejen starého
Dostala, ale, což bylo ovšem po případě ještě mnohem důležitější a příjemnější^
těšil se i zvláštnímu vyznamenání se strany miss Annie.
Přízeň této bez přízně otcovy byla by ovšem bývala také pěknou věcí, ale
trochu obtížnou, kdežto opět přízeň otcova bez Aninčiny nebyla by měla pro
Franka žádné tak zvláštní ceny, ale obojí mohlo míti ovšem význam veliký a
mladý kovář šel tedy domů v povznešené náladě, a se zpěvem, neboť zdálo se
mu i v té tmě, že celý svět je růžový a ten chladný vítr od Minnesoty že je plný
veselé hudby. Bylo mu tak lehce, tak blaze, cítil se tak silným a spokojeným.
Div netancoval po hrbolaté cestě mezi fencemi a byl by objímal každou krávu a
koně, kolik jich se jen naň dívalo za ostnatými dráty ohrad.
Však už uvidí 00*
se dá dělat v sobotu. Jenom teď sbubnovát pěkně to překvapení!
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VI.

Přípravy ku slavné ‘ ‘surprajz-párty” u Dostálů vydařily se skutečně zname
nitě, pokud aspoň dá se o nich mluvit. John Dvořák i Frank Beneš pracovali
svědomitě, aby j<m vše se řádně rozšířilo a při tom aby Joe Dostal nic nezvěděl
a štěstí, jak se zdálo, přálo jim úplně. Všichni snad mladí lidé z celé osady,
pokud jen trochu byli známými, chystali se k Dostalovům a v sobotu peklo a
vařilo se v každé farmě, kde měli děvčata, o překot. U Dostálů ovšem též,
v tom pevném přesvědčení, že výprava platí k Novotným, kamž si byl Frank
hned v pondělí dle úmyslu svého zašel a všecko velmi pravděpodobně projednal.
V úterý pak k vůli jistotě zastavil se jako náhodou opět u Dostálů, aby jim na
oko sdělil, že musil u Novotných říci, jakoby “surprajz-párty” měla se konati
u Dostálů. Tím pojistil se proti všemu podezření nejlépe, neboť i kdyby hned
Dostalovic zvěděli o tom, mohli si mysleti, že zpráva pochází od přelstěných
Novotných a nemuseli ani pochopiti, že se jedná o podvedení jich samých.
I samo počasí bylo příznivo “překvapení”, neboť ve středu spustil se déšť,
který potrval i přes čtvrtek a bylo rozhodně po piknikách. V pátek a v sobotu
však cesty opět při západním větříku pěkně vyschly a ostatně si farmáři v Iowě
z trochy bláta právě mnoho nedělají, jsouce naň značnou část’ roku zvyklými.
V pátek večer nemohl se Frank ani zdržeti, aby se nepodíval ještě do
městečka k Brownovi, a nezeptal se jej, jak se to všecko chystá, neboť v “sa
lonu” Brownově byl vždy k nalezení nějaký známý a scházely se zde novinky
z celého okolí. Tentokráte natrefil však zde pouze jediného Joe-a Dostala, a
sice, jak se mu zdálo, trochu rozmrzelého. Již pomalu mu napadlo, že snad
Brown mu něco vyzradil, ale přesvědčil se, že tomu není tak. Joe si jen na
říkal, že je trochu churav, že se nastydl a snad trochu také namohl při nějaké
práci. Obličej jeho také jej nijak nevinil ze lži, neboť vypadal opravdu přepa
dlý a nebyl, jak se říká, ve vlastní kůži. Vzdor tomu však chystal se zítra
s chutí k Novotným a neměl patrně ani potuchy, co mu Frank připravil.
Avšak i Brown nebyl dnes jak si svůj a stěžoval si opět na nevyspáni.
Zdrželi se prý včera večer u něho dlouho do noci—kdo, nechtěl jako pořádný
hostinský jmenovali, ale dnes za to se míní důkladně vyspati, aby byl zítra
k Novotným all right. ” Při tom ovšem na Franka významně mrkal, aniž by
to Joe, celý do sebe nějak pohřížený, byl zpozoroval.
Uspokojen ubíral se tedy Frank k domovu, provázen jsa Joem, který však
vzdor svému zvyku dnes moc řečí nenadělal. Několikráte si z hluboká vzdychl,
mimo volně, v zamyšlení, jakoby stižen byl nějakou starostí a obavou. Frank
•byl by se jej už rád jednu chvíli zeptal, ale netroufal si, Rozloučili se tedy, kde
se cesty jejich dělili, se slibem, že Frank přijde, maje to na cestě, zítra k Dosta
lovům a že se vydají s děvčaty dle úmluvy k osmé hodině k Novotným. Brown
přijde prý až teprve k desáté hodině, až zavře ‘ ‘saloon. ” Zatím bylo už ovšem
usnešeno, že “přepadení” Dostálových odbude se o půl osmé a všichni účastníci
byli na to uvědomeni.
Frankovi ležela ta rozmrzelost’ a jakási sklíčenost’ Joe-ova trochu v hlavě,,
ale nepřikládal tomu žádné váhy, neboť konečně třeba dost malá rýma a nastu
zení zkruší mnohého člověka zpropadeně. A celkem neměl mladý kovář ani
mnoho času na to mysleti, neboť předně po ránu sehnalo se mu trochu nutné
práce na rýchlo a za druhé měl plnou hlavu myšlének na Aninku, které jej mno
hem více zaneprázdňovaly a nedopouštěly mu mysleti na nic jiného, nežli jak to
asi, naskytne-li se mu dnes jen trochu malá příležitost’, všecko zařídí, jak s ní
"promluví, co ona mu asi řekne, co opět on jí a tak dále. Jak už jsou myšlénky
zamilovaného člověka, který chce provésti rozhodné slovo!
Při tom ovšem nemohl se dočkati večera. Pospíšil si však v blažené té ná
ladě s prací jak náleží a byl potěšen, že mohl hned o páté hodině odložiti kladi-
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vo s blahým uspokojením hotové nejnutnější práce. Na to dal se hned do dělání
pořádku v kovárně a po té do mytí a strojení. Toto mu trvalo skorém nejdéle,
aě snažil se rovněž pospíchati.
Hodil se ale za to do parády, jak náleží! Vzal vysoké boty, shrnovačky,
ještě “extra” z vojny, jízdecké kalhoty, jak to v Čechách nosí pouze velcí páni
a jich rajtknechti, ale v Americe mnoho farmářských synků, kolem sebe pás, jaký
nosí velocipedisté, na těle turistickou barevnou vlněnou košili, přes ní pouze
lehký krátký kabát bez šosů, tak zv. sako. Koupil si jej už zde v Americe,
v dženeral—štóru” ve městečku, a věděl, že mu dobře padne, při jeho velké,
silné postavě. Aby si vzal přes sebe nějaký větší kabát, na to byl jednak příliš
otužilý a pak na českém venkově patří posud lehčí svrchníky ku přepychu, rozšínému pouze mezi pány. Po letní toaletě přijde hned důkladný zimník” nebo
po případě kožich.
Výstroj Frankovu doplňoval plstěný širák a la mode de farma, a pak
červený hedbávný šátek na krk, jejž dostal darem od tety. Co stojí takový v Če
chách peněz, kdežto zde je za pravý pakatel! Frank byl však naň nemálo hrd,
věda, že mu dobře sluší k jeho opálenému obličeji. Kníry zatočil si pořádně po
vojenskú, učesal se před malým zrcádkem, také ještě z vojny přinešeným a byl
nyní hotov se svým society-dressem. ”
Pln nejlepší naděje vykročil z domu pravou nohou přes práh, jsa uspokojen
sám s sebou. Nikdo věru nemohl popříti, že je švarný, statný hoch a ustrojen
byl už také “po amerikánsku.” Kdo by mohl s ním se nyní měřiti?
Cesta byla přes den pěkně vyschla, větřík byl čiperný, ale nijak nepříjemný,
a pouze tma, která z večera panovala, byla trochu mrzutou pro poutníky a pout
nice, chvátající touto dobou již asi z různých stran rozlehlé a rozlezlé osady české
kolem nekonečných fencí a kolem samých pravých úhlů ohrad a farem k usedlo
sti Dostálových. To však moc nevadilo, a zpáteční cesta bude aspoň tím poho
dlnější, neboť měsíc vycházel k půlnoci a svítil pak do rána. — Všecko
těšilo se z plna srdce na to pře
kvapení Dostálových, tak zna
menitě přelstěných.
Děvčata
přála to zvláště Joe-ovi, který
myslil vždy, že je se svým roz
umem a chytrostí přese všecky.
Že si sestry jeho, ani staří ne
budou z této návštěvy nic dělati, ba že budou potěšeni, o tom
byl každý, dobře je znaje, úpl
ně přesvědčen.
A s Joe-em
bude veliká švanda, jako už
dlouho nebyla při žádné “surprajz—párty!

VII.
U Dostálů byli právě po ve
čeři, kterou mladí odbyli dosti
polovičatě, neboť Joe-ovi ne
bylo dosud nějak do žertu a
děvčata těšila se již na velkou
společnou večeři u Novotných,
k níž nechtěla si zkaziti chuť.
Na otázku, co Joe-ovi chybí,
dnes už zajisté po několikráte
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opakovanou, vymlouval se tento opětně svojí churavostí z nastydnutí a špatnou
z toho náladou, jakož i tím, že jej “surprajz-párty” u Novotných dvakráte netě
ší a že měli přece se smluviti na jiném místě. Bude prý to tam málo veselé a to
zvláště na první letošní zábavu toho druhu by prý nemělo býti!
To děvčata ovšem také uznávala, avšak co dalo se již na tom nyní dělati?
To přece zavinil sám Joe s Frankem Benešem a J ohnem Dvořákem, když se
s nimi radil a na tom usnesl. Ale lepší něco, nežli nic a zábava přece jen něja
ká bude, když bude mládež pohromadě. Ostatně Novotní nejsou nijací škarohlídové a možná že to bude tam právě hezké.
Připravily si tedy uchystané pečivo, za něž by se ani městský cukrář styděti
nemusil, Joe zabalil láhev jemného rumu na čaj, kterou opět on přispíval ku
všeobecné večeři, jak si to rozdělili se známými hochy a nyní jen už aby tady
byl kovář.
Ten si ale skutečně přispíšil. Nesl opět čaj, jak se včera o to s Joem do
hodl—balíček nejlepšího—a brzký příchod jeho byl by pomalu švandu zkazil.
Nedoufali’, že nalezne u Dostálů vše již tak připraveno k odchodu, a musil tedy
utéci se ke lsti, aby je zdržel doma, až někdo ještě přijde, aby mu v tom pomo
hl. Pak už začnou rychle za sebou trousiti se ostatní, až konečně bude Dostá
lovým jasno, co se to na ně nastrojilo!
Řekl tedy, že je trochu příliš brzo, a že by byli u Novotných zajisté první
mi, což nebývá právě příjemným. To bylo ovšem uznáno a ustanoveno tedy
posečkati ještě aspoň čtvrt hodiny.
Mluveno o všeličems, a Frank Beneš patřil každým okamžikem na staré
‘ ‘švarcwaldky, ” ještě z Čech, s kukačkou, které zdály se mu dnes příliš utíkati.
Minuta míjela za minutou a posud nikdo nešel, ač uplynula již hned celá ona
smluvená čtvrthodina a účastníci měli by se scházeti. Již uplynulo skoro dvacet
minut a nedočkavá Annie pobízela k odchodu. Rozmluva, jindy Frankovi tak
příjemná, při níž cítil se vždy tak volně, dnes vázla a všechen ‘ nejlepší dojem,”
jakým chtěl působiti, šel nějak z klihu. Nevěděl, co by mluvil, byl rozpačitý,
vrtěl sebou, neposlouchal, co se vlastně mluví, nýbrž spíše, zdali již někdo jde
a tím bylo ovšem jen hůře.
Nic, pranic se neozývalo, pes ani nezaštěkl. Uplynulo dalších pět minut a
nejen Annie, ale i Mary a sám Joe již mínili, že by se nyní mohlo zcela dobře
jiti.—Frank byl jako na trní. Co teď dělat? Na čele div mu nevy vstával stu
dený pot. Tohle je pěkná komedie!
Napadloť mu, že naposledy se snad druzí hoši smluvili a přelstili vlastně
jeho, z něhož si, jakožto ze ‘‘zeleného” v první čas dosti žertů natropili, ovšem
že nikoliv zlomyslných, neboť na to nemohl si věru naříkati. Nyní ale mu to
skoro náhle připadlo jako zlomyslnost’. Nebylo možno, aby mu to nastrojil ně
kdo, jenž zpozoroval snad jeho tajné úmysly a přízeň Aninčinu? Nějaký třeba
zlomyslný sok? Snad ze záští nad tím nápadem Frankovým, aby napálen byl
Joe a párty odbyla se u Dostálů?
Opravdu, tohle bylo věru možno, ba zcela pravdě podobno, jak to mladému
kováři nyní myslí v rychlosti táhlo. Mnoho času k přemýšlení neměl a také by
to nebylo mu pranic plátno!
Co ale dělat? Co jen si teď počít? To bylo opravdu osudné postavení!
Frank nemohl se v něm nijak vyznati.
Bylo přece pevně umluveno, že se přepadnou Dastalovic o sedmé hodině.
Nyní bylo hned půl osmé a posud o nikom ani slechu. Přijdou nebo nepřijdou?
Přijdou později, nebo nepřijdou vůbec? A Dostalovic naléhají na odchod, ne
boť k Novotným byla i ve dne dobrá půl hodina cesty a tím déle to tedy trvalo
za temného večera po blátivé ještě trochu cestě, kde musil člověk jiti opatrně,
nechtěl-li někde utopiti botu v blátě. — Franka mrzelo nyní důkladně, že chtěje
býti přítomen prvnímu překvapení Dostálových, narafičil si to tak, aby tam byl
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nejdříve. Nebylo už pochybnosti, kamarádi provedli mu nepěkný kousek. Ale
za jakým účelem, proč? Co to vše mělo znamenati? To už nebylo možné, aby
se to stalo jen náhodou, asi jako v Čechách při plese, který když je oznámen po
čátek na hodinu sedmou začne svatosvatě nejdříve o osmé, poněvadž nikdo ne
chce býti tam prvním a jeden čeká na druhého. Zde však poznal Frank dosud
snahu po dochvilnosti, po určitém dodržení slova do podrobnosti a takovýto
“žert” nemohl býti tedy jen sám sebou, zatím již něco vězelo.
Jenom ale co, a jak si teď pomoci?
K dovršení ‘‘neštěstí” stala se miss Annie nyní již neústupně rozhodnou,
naléhajíc na odchod. Sebrala vůbec košík—úplně ustrojena byla již chvíli — a
šla. Joe a Mary následovali jejího příkladu a co zbývalo ztrápenému nyní tak
náhle kováři co jiného, než aby šel s nimi?
Ale kam?
*
Nu, kam jinam, než k Novotným, kam Annie ovšem zaměřila. Frank šel
poslední za ‘‘průvodem,” kráčejícím podél cesty husím pochodem, vyhledávaje
suchou pěšinu. Staří Dostálovi, vypravivše “mladé,” umínili si dáti se dnes hned
do spaní, poněvadž beztoho prý je děti po půlnoci při návratu vytrhnou a tu pak
do rána již neusnou.
Málo která cesta připadala Frankovi v celém životě tak nepříjemnou, jako
tato večerní procházka, v pravém smyslu slova nucená. Ani snad k odvodu a
na vojnu nešel tak stísněně, jako nýní. A tolik se přece těšil na tento večer, po
celý týden! Jak byl ještě před hodinou, ba ještě později, veselým a důvěry
v sebe plným a nyní? A co bude ještě dále.
Zatím co děvčáta statně kráčela známou cestou k návršíčku, na němž stála
Novotných farma, měl Frank nohy jako svázané. Stále jej musili pobízeti a
dnešní mlčelivosť jeho byla všem podivnou, i samému Joe-ovi, který dnes přece
také mnoho slov nenadělal. Ubohý kovář, chlapík jako hora, že by mohl skály
lámati, musil svésti vinu toho konečně až na—zub, který prý se mu rozbolel a
vzal jemu, takovému jinochu, všechen rozmar!
Nebylo mu už ale pomoci. Měl je snad nechat dojiti až k Novotným?
A co tam? Měli vejiti do vnitř a překvapiti je po tom jeho sdělení přec? Jak
by to dopadlo? Frankovi bylo opravdu ouzko při tom pomyšlení, co by pak
nastalo. Hněv Joe-ův bylo by ještě to nejmenší, výčitky děvčat to nejstrašlivější
a—vyhlídka na úplnou nemilosť Aninčinu to nej smutnější.
Frank si po té smutné cestě opravdu již přál, aby tohleto vše nějak do
bře, aspoň trochu jen uspokojivě dopadlo.

VIII.
V tom, co tak zahýbají opět kolem jednoho fence, asi na půl již cestě
k Novotným, spatřili večerní poutníci ve tmách svítilnu, ubírající se po cestě
proti nim a uslyšeli hovor.
Na mou duši, Novotných Tona, jdoucí k Dostalovům na “surprajz-párty!”
rozeznal Frank, naslouchající s napjatýma ušima každému šustu. Jde asi s ně
kterým hochem ze sousedstva.
“Kdo to?” zvolal Joe, jdoucí napřed, také s lucernou.
“To bude asi ně
kdo, jenž si spletl trochu cestu! Kdo pak to jen bude!”
Totéž mínění měli však asi též oni zbloudilí,” neboť hned na to rozlehlo
se anglické volání:
“Kdo to jde?”
Joe Dostal!” zněla odpověď, kterou ovšem byli příchozí nemálo překvapeni.
“Kam jdete, prosím vás, lidičky?” zvolal “hlás ve tmách” hned na to po
česku.
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“K Novotným na surprajz-párty!”
Rozumí se samo sebou, že na tato slova následoval hlučný výbuch smíchu,
jehož ovšem nemohli Dostalovic v první chvíli nijak pochopiti.
Zatím však došly obě strany k sobě a Frank, potící se strachem, neboť teď
musilo to prasknouti, spatřil opravdu Tony Novotných v průvodu dvou známých
hochů z blízkých farem.
Kam pak jdete, prosím vás?” tázal se nyní opět Joe velice překvapeně.
Nemohl však dostati ihned odpovědi pro smích všech tří, které to ovšem ná
ramně bavilo, zatím co Frankovi, vzpomínajícímu neustále, co tomu řekne
Annie, nebylo nijak do smíchu.
Což o Joe-a a to celé překvapení toho se nebál, poněvadž to vlastně bylo jen
napálení kamaráda, ale že ještě dělal si žert z Aničky a nechal ji vybratí se na
cestu, čímž učinil i ji směšnou, o to mu nyní běželo.
Proč jen raději neřekl hned doma u nich, u Dostálů, jak se věci mají, na
padalo mu nyní a proč je nechal podstoupiti tento výlet”. To mu snad Anička
neodpustí, neboť to nebylo vůči ní od něho hezké.
Prozatím však Annie a Mary nic neříkaly, dívajíce se jen udiveně na Tony a
její průvodce, smíchem div se neohýbající. Přepínali to zajisté schválně na větší
pozlobení Joe-a, ale Frank, tohoto povedeného “žertu” vlastní přece původce,
byl by je v tu chvíli za to snad nejraděj i povraždil.
“My jdeme přece k Vám!” zvolal Joe trochu rozmrzele k Tony, nevěda
posud, co si má mysliti, ale tuše již ovšem něco velmi, velmi podezřelého, vůči
němu směřujícího.
“Well, a my k vám! Surprajz-párty je přece u vás.”
Nyní se dal do smíchu i Joe sám, mysle, že je snad Tony obětí omylu a sice
že jí, aby nic netušila, namluvili, jakoby se překvapení týkalo Dostálových.
Ale smích nešel mu přece od srdce, neboť hned v tom mu problesklo rázem
hlavou—jak to asi vlastně bude!
“Nu, tak tedy jdeme pro vás!” dodal v následujícím okamžiku, ač dvakráte
příjemným mu to nebylo.
Dle chování se obou mladíků nezdálo se mu býti víc nijak pochybným, že
byl podveden a jednalo se mu nyní jen o to, aby byl co nejméně směšným.
“Opravdu? To jste tak hodní?” smáli se však hoši.
“Kdo by to řekl?”
Obě Dostalovic děvčata také již chápala, ale celkem přijala věc, jak již jed
nou zde byla, mnohem lehčeji, nežli Joe. Nevěděla však posud, co by měla
říci, ani co činiti, nemohouce přece jen dosud ani úplně uvěřiti, že by se měli vši
chni vrátiti, a že zábava bude u nich.
Také Joe přese všecko již svoje přesvědčení o tom, jak byl podveden, posud
se neobracel a zatím pátral rychle v mysli, kdo mu to asi provedl. Na Franka si
hned nevzpomněl, nepokládaje ho za tak chytrého, aby mu mohl něco podobného
spískati—takový zelený přistěhovalec, který ještě před necelým týdnem ani
nevěděl, co “surprise-party” vlastně je, ba ani jména toho neslyšel.
Milým mu to pak nebylo nejen z toho důvodu, že byl přelstěn a že bude
musit dnes celý večer a dlouhou dobu ještě slyšeti následkem toho úsměšky a
žerty, ale i pro tu jeho dnešní rozmrzelost’, jejíž vlastní příčinu znal ovšem pouze
sám. Musil býti dnes jako hostitel přece vesel, v popředí zábavy a nesměl se
uraziti ani pro ty nejveselejší úštěpky vůči němu činěné, kdežto vlastně pomýšlel
u Novotných, kam ubíral se jen k vůli sestrám a ze zdvořilosti, jakož i aby unikl
všem dotazům, proč tam nepřišel, uchýliti se někam do ústranní.
Well, pěkně jste nás tedy dostali!” prohodila konečně Annie se smíchem,
což bylo ovšem to nejlepší, co bylo možno v okolnostech činiti. ‘ Kdo pak ale,
řekněte mi, prosím vás jen, si takto na nás vyzrál?”
Celá společnost’ vydala se nyní na zpáteční cestu, hoši i děvčata vesele, ale
Joe s Frankem dosti nuceně. Kovář byl celkem rád, že je to takto již venku, ale
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přece jen nebylo mu ještě veselo při pomyšlení, jak to Aninka od něho, právě od
něho přijme.
“Kdo?” odpovídal jeden z hochů, Čáli” Horák k otázce Anniině. ‘ Toho
byste tak brzo neuhodly! Takový zeleňáček vyzrál na Joe-a Dostala, prvního
našeho chlapíka, kterého nepřelstí, jak jsme myslili, ani žádný Irčan. Nestydíš
se, Joe?”
“Mám jiné starosti, nežli abych myslil na vaše hlouposti,” odsekl Joe
s nuceným smíchem.
“Chudáku. Toť se rozumí, že máš ukrutnou starosť, jak budeš živ, nemaje
co jisti!” posmíval se mu druhý hoch.
“jest to pravda?” obrátila se Annie k Frankovi, čekajícímu se stísněným
srdcem, jak tohleto všecko nyní dopadne.
To jste si vymyslil na Joe-a vy?ť5
Frank opravdu nevěděl ani ze slov, ani z tonu, jakým byla pronešena, co si
má vybratí a pronesla-li je Annie jako obdiv, či jako výčitku.
Zůstal proto rozpačitě mlčeti.
“Však my jsme jej ale také za to pěkně napálili!” pokračoval Čáli.
‘Aby
si nemyslil, že je hned nad nás a aby to Joe-ovi nebylo tak líto, nabrali jsme si
také našeho kováře. Slíbil jsem mu, že přijdeme k vám o sedmé, ale zatím jsme
všichni se umluvili, že přirazíme až v osm hodin. Frank, který o tom neměl ani
potuchy, měl asi parnou tu hodinku, když jste mu chtěli odejít a on nevěděl, kte
rak tomu zabrániti, není-liž pravda?”
“To zajisté!” vzdychl z hlubokosti své těžkosti utrápený kovář, na němž
bylo nyní, aby také přispěl na svůj účet k všeobecnému dnešnímu smíchu, jaký
nad tím vším bude.
Nyní mu bylo ovšem jasno, co a jak se událo! Na místě však, aby se na to
aspoň v duchu zlobil, smál se tomu upřímně, neboť byl skutečně nyní rád, že
také “on je v tom” a nikoliv pouze Joe a vůbec Dostalovic.
Tím mu zpropadení hoši prokázali službu, že zajisté ani nevěděli jakou,
učinivše jej obětí svého žertu, jako on Joe-a a sestry jeho, zdálo se mu.
Sdílel
jednoduše osud Dostalovic a byl překvapen s nimi.
Tak to brala asi též Aninka, neboť se tomu srdečně smála, jak se Frank
namáhal je pozdržeti a jak byl celý zaražený cestou. Pozorovala jej tedy patrně
velmi dobře, což nemohl si jinak vykládati nežli příznivě a srdce mu při tom ra
dostně poskočilo.
Joe nutil se k veselosti, ale kdo jej dobře znal, jako Frank, tén ovšem
věděl, že to není ten pravý jeho rozmar. Myslil však, právě jako jeho sestry, že
vedle toho mrzutého nastydnutí hraje zde úlohu i rozmrzelost’nyní nad tím podskokem, který se mu stal právě od toho, s jehož strany by byl to nejméně očeká
val. Výsměšky sypaly se však po* celou cestu k domovu stejně na Joe-a, jako
na Franka a to jak od Charley-ho a druha jeho, tak ode všech tří děvčat.
Když blížili se již k farmě, uzřeli s více stran blížící se sem světla. Hosté
se scházeli přesně v určenou hodinu, a psi, u Dostálů hlučně štěkajíce, zvěsto
vali, že již nějací návštěvníci jsou na místě, bavíce se asi překvapením starých
manželů a vtipkujíce o nepřítomné mládeži.
“To jsem se lekl!” zvolal najednou Čáli, jdoucí napřed s lucernou, zatím co
na blízku ozval se dusot několika kopyt.
“Co pak vy máte ještě teď koně přes
noc venku?”
Za fencem, podle něhož se společnost brala, vyděsilo se totiž světlem ně
kolik koní v ohradě a pádili s dusotem od cesty ke druhému konci rejdiště.
“Starý si vzpomněl poříditi ještě letos nový kryt na konírnu,” sděloval Joe.
“Bylo toho ovšem zapotřebí, ale mělo se to stát dříve, jak jsem už dávno říkal.
Ty deště tento týden nás trochu zdržely, takže jsme nemohli býti do dneška ho
tovi, jak jsme mysleli, ostatně koním to neublíží, ti jsou, jak víš, hezky otužilí.’*
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“To je pravda, zdejší koně něco vydrží,” odvětil Frank znalecky. ‘‘Takové
koně kdyby měli v Cechách! Tam ale každý kůň je zchoulostivělý samým do
zorem a ošetřováním. Ani vojenské koně z Uher, ba snad ani malí “bosnáčkové”,
o kterých jsem vám už tolikráte povídal a které má horská artillerie, by nevydrželi,
co zde každý kůň,, ty studené noci pod širým nebem, v dešti a třeba i chumele
nici, jen co je pravda.”
“Well, proto přece bych teď koně už venku nenechával a zvláště takovéhle
koně”, mínil Horák vzdor všemu.
“Proč?” tázal se Joe.
“Protože jsou moc pěkní.”
“To si myslím. Takovéhle koně hned tak někdo zde nemá, ” chválil Frank.
“Oh, myslíš snad, že by je mohli ukrásti? To mi tady ani nenapadne,”
pravil opovržlivě Joe.
‘“Hni, kdo ví? Loňská tlupa zlodějů koňských nebyla posud dopadena.
V létě', to ovšem utichlo, poněvadž noci jsou krátké a všude plno lidí, ale mohlo
by to* začíti letos poznovu. Noci jsou teď již dlouhé a útěk pohodlnější než
v zimě·. První loňská krádež koní u Zemanů nestala se o mnoho později!”
“To jje: ovšem pravda, ale dnes nepřijdou! Dnes jsme aspoň bezpečni,”
smál se Joe.
“To by musil býti přímo nějaký texasský John Howard, aby dnes
ve přítomnosti tolika našinců na farmě pokusil se o něco podobného”.
“ToC se rozumí,”’svědčil sám Čáli. ‘‘Každou chvíli někdo vyjde a takoví
vraníci nejsou; jako kuřata, aby se dali se zavřenýma očima chytiti a ani nezapípli. Raď bych viděl takového chlapíka, který by to dnes provedl!”

IX.
Za tohoto rozhovoru došli až k samotné farmě, kde na dvoře byly již asi tři
povozy a ve velké světnici, jak měli u Dostálů farmu seřízenu ještě “po česku”,
panoval již čilý ruc^i. Přišla zatím sem už celá kupa hostí a smíchu a žertu
nebylo nyní konce.·
Hlučný smích přivítal ovšem “výletníky”, vracející se z
procházky”
“podvečer”. Vyptávali se jich schválně s nejnevinnější tváří, kde byli, proč
odešli a tak dále a nová porce výsměchu připadla také na Franka.
Což však si ten dělal ze smíchu, jen když Anička se nezlobila, jak se mu
aspoň zdálo. Byl by s ní tak rád promluvil, ji odprosil a vysvětlil”, ač věru
tohoto nebylo asi pranic zapotřebí. Nebylo však příležitosti a musil tedy naději
svou stavětí na pozdější hodiny, kdy nucení hostitelé nebudou už tak v prvním
tom proudu a útoku a kdy zajisté bude mu asi možno s ní aspoň malou chvílečku
se pobaviti.
Dostalovic, co je pravda, pohostinství rozuměli. Ačkoliv “pantáta”, jak
mu hospodyně po českém zvyku dosud říkala, prý již ležel, otáčel se nyní jako
na obrtlíku a byl samý žert, smích a veselosť. Nebylo na něm ani dosti málo
viděti, že by se jen trošíčku hněval—spíše naopak, jako by mu překvapení toto
bylo nejmilejším a přišlo velice vhod. Smál se, jak prý jej polekali, že ani boty
nemohl nalézti, a proto chodí jen ve “šliprsech”, domácích střevících a bez
kabátu.
Také panímáma nedala se nijak překvapit! neočekávanou návštěvou a zatím
co Annie s otcem vítali příchozí, vždy hojněji se scházející, byla již čile zaměst
nána s Mary a služkou v kuchyni, kde praskal ve velikých železných kamnech
vesele oheň. Ze sklepa a špižírny přinášeny rychle potřebné zásoby, které by
byly zajisté postačily pohostiti snad ještě dvakráte tak velký počet návštěvníků,
jaký dnes vůbec mohl přijití.
Mimo to hosté jeden po druhém přinášeli do
kuchyně obvyklé dárky, aby se přece “nepřišli snad najísti zadarmo” a také tyto
příspěvky byly by postačily nasytiti celou malou armádu.
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Tatík vida tohned po příchodu prvních hosti, a slyše jejich řeči, có se vlastně
déje, dal přinésti ze sklepa trochu těch lahví piva, jaké má v prohibiční Iowě
každý pořádnější český farmář a brzo na to došla výdatná posila v tomto směru
v podobě soudku od Browna z městečka, zároveň se slibem, že Brown přiveze
za nějakou hodinu, jen co zavře “saloon”, ještě druhou dávku osobně. O pití
nebylo tedy nouze a o žíznivé ovšem také ne, neboť krajané v Iowě rozhodně
nepatří k zuřivým temperenclářům.
Joe nacházel se zatím
na dvoře, vítaje hosty
tam a pomáhaje oněm,
kdož přijeli vozmo neb
koňmo opatřovati povozy
a uvazovati koně pod kol
nou a u fence, když ko
nírna byla v nepořádku.
Měl zde úštěpky ovšem
z první ruky, ale za to
netrvaly tak dlouho, jak
tomu bylo uvnitř, kam
každý spěchal.
Rozumí se, že jeden
z prvních líčastníků surprajz-párty’ byl i kulha
vý Bernát s harmonikou,
která slibovala ovšem vy
hlídku na tanec a brzy
i její zvuky mísily se do
hlučného veselí stále čet
nější společnosti. Annie
pak slíbila ku mnohým
přáním, že zahraje také
několik “písniček” na
piano, což od tancechtivé
mládeže přijato bylo pří
mo s nadšením.
V “parloru”, jejž si
děvčata pořídila po an
glickém způsobu, byly
připravovány stoly k ve
čeři, za průběhu kteréž
měla ve velké světnici”
býti upravena tančírna.
Ložnice děvčat stala se
ovšem přirozeně garde
róbou pro dámy, jako
opět pokoj Joe-ův útulkem mužské části společnosti. — Nežli udeřila devátá ho
dina, byli zde již všichni známí pohromadě, až ovšem na Browna, který snad
přiveze ještě možná někoho z městečka, avšak na toho nebylo možno čekatL
K desáté Bylo vše již přichystáno a dlouhé improvisované stoly prohýbaly se pod
velikými mísami rozličných studených i na rýchlo připravených mas, drůbeže,
uzenin, jitrnic, a dále koláčů, buchet, “pájů”, i “kejků”, mezi čímž se opět
pěkně vyjímaly talíře, plné krásného ovoce, hroznů atd.
Přes lnutí své k českým způsobům bylo Dostalovům dnes ovšem nutno při
držet! se zvyku anglo-amerického, celkem pohodlnějšího pro kuchařku a hospo-

— 94 —
dyni a při podobné príležitosti zvláště. Všecky potraviny sneseny byly na stůl,
na jehož pokraji byly rozloženy talíře a každý bral si, co a jak mu napadlo.
Pouze káva, čokoláda a čaj, se smetanou nebo rumem, dle libosti, byly roznášeny
od děvčat ve velikých konvicích kolem a každému naléváno do šálku, co si přál.
Poněvadž však při všem praktickém uspořádání nebylo možno, aby všichni
četní hosté zasedli najednou ke stolu, bylo nutno udělati dvě polovice, které se
mohly takto najísti pohodlněji. Rozdělení bylo po americkú” praktické a ne
mohl jím býti nikdo uražen, poněvadž nedávána jím nikomu zvláštní přednost’.
Všecky osoby bez rozdílu pohlaví, jichž příjmění počínala písmenami od A až
včetně do JL, byly v prvním oddělení, ve druhém pak ony od M až do konce
abecedy. Výstroj stolů byl již tak zařízen, aby oba oddíly nemohly si nic
vyčítati.
Oddělení druhé zůstalo při večeři prvního ve velké světnici, pomáhajíc tuto
vyklízeti k tanci a oddělení první je vystřídalo v této veledůležité práci a doko
nalo ji. Vše šlo jako na drátkách. Krajané naši uaučili se od Američanů všeli
cos dobrého a jsou vůbec ve mnohém chápavými jich žáky, někdy snad až bohu
žel přes příliš . . .
Večeře odbyla se s obvyklými šprýmy a obligátním vypuzováním vetřelců,
kteří chtěli se bez práva přiživiti s oddělením prvním bez ohledu na svoji počá
teční písmenu, po anglickém způsobu co nejrychleji. Máť to tu výhodu, že host
nepotřebuje čekati a foukati až mu jídlo vychladne a dále—první oddělení snaží
se brzo uprázdniti místo druhým a tito zase spěchají, aby už tančili, neboť zatím
bylo vše odklizeno a tanec započal.
Brzy bylo vše v nejlepším proudu zábavy a harmonika kulhavého Bernáta
snažila se, seč jen byla, aby uvedla nohy krajanské do trochu jen rytmického
pohybu, u mnohého ovšem s dosti značnou obtíží.
Nalezli se však přece někteří, kdož opovrhli rozkoší tance v místnosti na tak
značný počet osob přece jen nedostatečné, i při vší její rozsáhlosti a ti utábořili
se kolem kamen a poblíže dveří, kudy nošeno bylo pivéčko ze soudku, naraže
ného v předsíni. Pilo se ovšem po většině z pohodlného plechového “pejlku”,
kde sice smočí si mnohý vousy, ale z něhož za to pivo lépe teče do úst. Pro
děvčata, z nichž některá po spůsobu angloamerických “ladies” stydí se pivo ve
řejně piti, ač si ho doma také rády zavdají, připravena byla cukrová voda a
limonáda k ovlažení.
Mezi oněmi, kdož rozhodli se, aspoň prozatím, holdovati více “trunku”,
nežli “bohorovnému” tanci, byli i dnes opět Frank a Joe, což mělo dojista svůj
význam, neboť jinak byli to přední a neúnavní tanečníci.
Joe sváděl vinu své pohodlnosti na ono nastuzení, které mu zapovídá, aby
se tancem uhřál a pak snad vyběhl, jak musil ovšem často učiniti, pomáhaje otci,
který zastával nyní činnosť závadného v Iowě hostinského, jenom že obsluhoval
hosty zadarmo, což zapovězeno není. Ostatně si hosté chodili po většině s pejlkem čepovati sami a “pantíkovali, ” až byla jedna radosť.
I sám Joe stával se rozjařenějším, vida kolem sebe samé veselí a smích, a
napiv se několikráte také důkladně “Lethe” z pejlku, což je věru nejlepším pro
středkem proti všem trudům a strastem nejen duševním, ale mnohdy i tělesným.
V každé snad české osadě v Americe koluje historka o anglickém lékaři, který by
byl českého pacienta zabil, zapověděv mu v nemoci piti pivo, jehož se některý
takový pravý Američan bojí jako čert kříže. Farmář však vzdor tomu, že se piva
zdržoval a jen medicíny pil, stále chřadl a měl již velice na kahánku.· Cítě blížiti se již poslední svou chvilku a trpě stále hroznou, ničím neuhasitelnou žízní,
požádal ženu, aby mu vyplnila poslední přání na tomto světě a přinesla mu hezky
důkladný pejlek piva. Udělala to, vidouc mu již smrť na jazyku, od níž mu nic
už nepomůže. Farmář se napil, vypil pejlek celý—dostal chuť na druhý, vypil
i ten, a—ráno vstal a chodil zdráv! Tak se aspoň všeobecně ubezpečuje, ač za
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pravdu nechce nikdo hlavou ručiti. Poněvadž však žádná pověsť nebývá bez
“historického” podkladu, možno snad i zde tak za to míti. Lidé, kteří to o sobě
Vypravují, jsou ovšem dosud na živu!
Co .se týče Franka, tomu se nebylo ani příliš co diviti, že netančil. Měl
pomyšlení jen na Aninku, která však po večeři musila ještě pomoci matce sklízeti
se stolu a po té splniti svůj slib ohledně hraní na piano, což uvítal každý snad
s radostí, jenom ne Frank, který těšil se již na chvilku, kdy bude moci k Aničce
se přitočiti a trochu s ní promluviti. Takto ovšem nebylo na to tak hned ani
pomyšlení.

X.

Nedlouho po skončené večeři přijel i Brown, úplně však sám, pouze s no
vým soudkem a přivedl do společnosti trochu ruchu zprávou, kterou přinesl.
“Víte, co nového?” pravil totiž po uvítání, sedě při večeři, kterou mu ovšem
Dostalovic schovali.
Mike Flanagan, Red Majk, Červený Mikeš se vrátil!”
“jakže? Což by jeho trest byl už vypršel?” zvolal Joe, jenž seděl s několika
hochy u večeřícího Browna, v nemalém překvapení, ba přímo rozrušení
Také ostatní byli nemálo pohnuti touto zprávou, neboť Červený, či vlastně
zrzavý Majk byl jedním z největších irských lotrů a zlodějů v celém okolí, jaký
mi oblažena jest více méně každá krajina. Kradl vše, co mu pod ruku přišlo a
rval se zuřivě s každým, bez ohledu na ránu, kterou zasadil. Posledně dostal
pro pobodání jistého Němce obchodníka, který jej dopadl při krádeži, či vůbec
loupeži ve svém “štóru” ve městečku, takto rodinném sídle Majkově, když nebyl
právě zavřen, čtyři leta káznice.
Jiný byl by dostal zajisté mnohem více, ale irský vliv je v soudnictví ameri
ckém velice mocný a právník,” advokát a obhájce Majkův, rozumí se, že také
Irčan, jako všude téměř polovina, ne-li většina poroty, snažil se vylíčiti vše jako
nevinnou rvačku, povstalou z té jednoduché příčiny, že byl Majk ‘ uražen.” Jak
by také nebyl, když byl dopaden o půl noci v cizím krámu a obviněn za zloděje,
kdežto přece byl prý jen opilý a v politování hodném stavu tom, u sprostého Ir
čana jaksi více méně normálním, zabloudil” náhodou za dvéře, opatřené dvěma
důkladnými zámky, které té noci podivným, nepochopitelným způsobem byly
však “neznámým pachatelem” vylomeny!
V porotě zasedala ovšem většina Irčanů, kteří i kdyby činili dost malé pro
cento obyvatelstva, přece vždy dovedou vymoci v porotě své valné zastoupení,
jakmile jedná se o jich krajana a z nichž mnozí pěstují tento “sport” jako část’
výživy. Mrzutou pro Majka shodou okolností byla však řada posledních kousků
jeho příliš “tlustou” pro samotné Irčany a tak octl se za mřížemi státního vězení,
v cele, podobné kleci.
Nyní uplynula však sotva asi teprva dvě léta a Brown potkal dnes večer,
když sem jel, Majka na cestě ku městečku, k rodině, kdež měl starého po vždy
opilého tátu, žijícího na účet veřejné dobročinnosti a pak asi dvacetiletou sestru,
o níž se z mravních příčin ve slušné společnosti nemluvilo. Byla dosti hezká
ženská, statná, černá, jako většina Irčanek, ale pověst vyprávěla, že velmi ne
rada rozeznává mezi mým a tvým a pak že v dobrotě srdce svého nemůže niko
mu, zvláště mladšímu mužskému, pranic odepříti. Po okolí byla takto známa
jako “Crazy Bridget,” krejzy Bridžet, bláznivá Brigita, těšíc se přívlastku svému
následkem způsobu jednání svého, které bylo, mírně řečeno, aspoň notně potr
hlým.
Bylo to asi dědictví alkoholismu několika pokolení zasloužilé rodiny
Flanaganovy.
“jak vyjíždím z městečka,” vypravoval Brown, ‘ přijde mi do cesty posta
va, silný chlap, který podle všeho snažil se zůstati nepozorovaným, neboť přiti
skl se hned k fenci.
‘Hallo!’ volám nan.
"Kdo je to?’—‘To jsem já? povídá
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chlap bručivě.—‘Kdo?’ pravím a již jsem měl revolver v ruce. Chlap to musil
postřehnouti a proto se ozval: ‘Mike Flanagan!’—‘Hoho! To asi nebude prav
da! Mr. Flanagan právě sedí!’—‘až do předvčerejška, a dnes už ne!’—‘jak to?’
— ‘Well, pustili mne pro dobré chování!’ žertuje chlap a přistoupil blíže k buggy,
takže jsem “Červeného Majka” při světle lucerny dobře rozeznal. — ‘Ah, oprav
du! Nu, vítám vás!’ řekl jsem raději srdečně, abych takového patrona nerozhně
val. Máchl jen nedbale rukou, což mělo býti poděkováním a tázal se: ‘je starý
na živu? Co dělá Bridget?’— Mr. Flanagan je zdráv, whiskey mu chutná a
miss Bridget znamenitě vypadá. Tloustne až nápadně, že to ani snad není samo
sebou!’ smál jsem se.—‘Tak? A s kým?’ tázal se Majk prostě, nepotřebuje bliž
šího sdělení, neboť svoji ctěnou sestru dobře asi znal v tomto směru, jak aspoň
předpokládám. — ‘Hm, to je těžko říci!’ povídám na to. — ‘Ovšem, kdo pak se
k tomu přihlásí!’ mínil Majk zcela rozumně.
‘Nu, uvidíme! Nepovídá se tak
to nic?’—‘Neslyšel jsem pranic!’—‘Byl byste také hloupý, abyste řekl, i kdyby
ste věděl. Mluvím nesmysly!’—Zeptal se mne ještě, kam jedu a ubíral se potěšiti své milé. Přijel prý večerním vlakem.”
“je to ale opravdu darebáctví od těch úřadů, takové chlapy hned zas pouštěti na svobodu!” mínil John Dvořák.
‘To už se zas našim irským sousedům
zželelo lotra a jejich lidé tlačili na guvernéra, aby mu dal milosť. Tihle Irčané
vymohou všecko, to je až škandál pro celý stát a naše soudy. ”
“Tím jsme sami vinni!” mluvil Čáli Horák.
“Není jich o mnoho více, než
nás zde v Iowě, ale jak umí držet pohromadě. Ke každé volbě jdou svorně, a
neohlížejí se na to, je-li kandidát republikán nebo demokrat, jenom když je Ir
čan, nebo slíbí pracovati v jejich prospěchu, poslouchati jejich “gang. ” Každý
zloděj a lotr je jim dobrý, žádného svého neopustí a své spory si vyrovnají mezi
sebou, bez soudu, ne jako my Čechové, kteří máme každou chvíli co dělat na
“khort—hauze,” často pro skutečnou hloupost’.”
“Nu, ono to mezi vámi není také nejhorší!” prohodil Brown. “U nás
Němců je v tom ohledu snad ještě mnohem hůře, jak víte. Vy ještě dost držíte
dohromady a podporujete se, ale u nás není horšího nepřítele nežli na příklad
Bavoráka nebo Rakušáka proti Prušákovi a naopak!”
“Brown nás chválí, že se chce mezi nás přiženit!” vtipkoval Čáli, narážeje
na jeho poměr, ovšem že všeobecně známý.
Brownovi to nebylo však právě milým a proto dělaje, jakoby poznámku tu
byl ani nezaslechl, obrátil se k Joe-vi sedícímu podle něho beze slova a patrně
nemile zaražen.
“Co je ti, Joe?” tázal se. “Posud se necítíš dobře? Myslil jsem, že jsi
se z toho od včerejška vyspal!”
“jest mi dnes hůře, než včera,” naříkal si Joe, mluvě jako bez ducha, ba
jakoby myslí svou byl nepřítomen.
“Nu, to se všecko srovná. Jen si zatanči, ale dej pozor, abys nevyšel
uhřátý ven. To ti pomůže, rozproudí krev, vyrazíš se z toho a bude po všem!”’
Ve velké světnici se pilně tančilo a také Brown se tam v brzku odebral.
Ale Joe neposlechl jeho rady, nýbrž zůstal seděti, aniž by si ho dále kdo více
všímal v tom ruchu a veselí, jež všeobecně vládlo.
I Annie vzdala se brzo své úlohy hráti tančícím na piano a nikdo jí to nemo
hl zazleti. Harmonika kulhavého Bernáta nastoupila opět svoji činnosť a hrála
se všemi svými nedostatky neúnavně, nalézajíc vděčného uznání.

XI.
Odchod Aninčin od piana vítal ovšem s největší radostí Frank Beneš, který
cítil, že nastala pron hodina jednání.
Byl jedním z prvních, kteří vzali Annii k tanci, ale na poprvé se neodvážil
jí ani slovíčka říci, neboť zdálo se mu to jaksi nevhodným, hned při první příle-
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lítosti začíti řeč a pak věděl, že beztoho nebude moci s ní trochu více mluviti,
•dokud neprovedou ji skoro všichni tanečníci.
Trvalo to pak hezkou dlouhou dobu, než se mu opět podařilo k ní se dosta
li, s ní tančiti. Bylo již k půlnoci, ne-li docela přes ní.
Annie se usmívala nan stejně přívětivě jako kdy jindy, což dodalo mu odva
hy. Vzdor svému však přesvědčení, že se nan nezlobí, začal schválně o tom.
“Vy se na mne hněváte, není-liž pravda, miss Annie?” tázal se v tanci.
“Mám věru příčinu!” odvětila Anninka s hněvem, však velmi patrně jen
líčeným. “Či nemyslíte?”
“Zajisté, ale já to tak nemínil. Chtěl jsem vám udělati překvapení jen
příjemné a nemohu za to, že to tak dopadlo, že vyzráli také na mne.”
“To jediné vás trochu omlouvá, neboť jinak bych se na vás musila do smrti
hněvati!”
“To snad přece ne, miss Annie! Vždyť vy vůbec, jak myslím, hněvati se
•do opravdy ani neumíte!”
“Oh, to byste se mohl notně zmýliti!” hodilo hlavičkou děvče.
“Nikoliv, nemýlím se. Zdáte se mi tou nejhodnější na celém světě.”
“i z těch v Čechách, které vždycky tak chválíte?” tázala se Annie, pohlédnouc Frankovi přímo do očí.
Musila v nich nalézti asi výraz, který bezpochyby hledala, neboť trochu
zvážněla.
“i v Čechách!” svědčil mladý kovář upřímně, patře něžně na Annii.
“Kolika děvčatům jste to již asi říkal, tam i zde,” usmála se.
“Nikomu! Vám poprvé.”
“Nemohu uvěřiti.
Vy staří vojáci jste prý povedení. A ukázal jste, jak
umíte za zády pikle strojit tím podvedením Joe-a a nás všech.”
“To jste mi již odpustila, miss Annie, a proto se nemá o tom více mluvit!”
“Kdo vám řekl, že jsem vám to již odpustila?”
“Vidím to na vás a vím to. Kdybyste se na mne hněvala, ani byste se
mnou nemluvila.”
“Jste naším hostem a tu jest mou povinností, abych s vámi se bavila.”
Harmonika právě opět na chvílečku ustála a tanec se zarazil, avšak Frank
Annii nepustil. Na štěstí nutili však ostatní Bernáta, aby ještě “kousek přidal”
a tak tančilo se dále.
“Povinnosť ta však musí vám býti zajisté velmi nepříjemná!” pokračoval
Frank.
“Proč myslíte?”
“Nu, poněvadž se na mne hněváte. Na koho se hněváme, s tím se rádi
nebavíme!”
“To je pravda, ale ne vždycky. Někdo právě rád mluví s tím, na koho se
hněvá,” namítala Annie.
“Nu, myslím ale, že váš hovor nepatří snad k tomu druhu?” tázal se mladý
muž vřele.
Annie byla přemožena. Přisvědčiti nechtěla, nemohla a postaviti se proti
tomuto mínění tím méně.
“Eh, kdo pak vám ty všecky vaše otázky může zodpovídati,” chtěla se
obratně vysmeknouti.
Avšak Frank nebyl ten, jemuž by mohla takto snadně uniknouti.
“Vidíte, že nemůžete tak říci a proto jsem přesvědčen, že se nehněváte, jak
tomu při vaší dobrotě ani jinak býti nemůže.”
“Well, a co z toho?” tázala se jakoby nechápala a přece jen vyzývavě.
“Poněvadž vím, že bych lepšího srdce nad vaše nenalezl, miss Annie, rád
bych se vám s něčím důležitým svěřil!” pokračoval mladík statně k cíli.
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“To jsem věru žádostivá!” smála se trochu nucené Annie.
“Koho pak se
to, prosím vás, týká?”
“Mne a vás, či vlastně—vás a mne”, odvětil Frank zcela vážně.
“Není možná?! Co bychom my měli míti spolu za důvěrnosti a důležito
sti?” líčilo děvče co nej přirozeněji svoje překvapení.
“Přál bych si je míti, miss Annie, a sice právě ty nejdůvěrnější důležitosti...”
“Stop! Dost!” zvolala však v tom okamžiku již Annie rozhodně, nechtějíc
dále slyšeti.
“Ani slova více!”
Frank byl takto náhle zaražen na nejlepší, jak myslil, cestě, v poslední
chvíli před rozhodným slovem, které mu mělo poskytnouti buď vyhlídku nebo. · ·
V tom také utichla opět již harmonika a ta vhodná, krásná příležitost’, od
které Frank ještě před minutou tolik byl očekával, měla nyní zmizeti až zas na
bůh sám ví kdy!
“Miss Annie!”.... zvolal prosebně, nepouštěje aspoň její ruku, neboť zdálo
se mu, že dokud tu drží, není dosud úplně zle.
“Pojďte se mnou trochu ven!” pošeptala mu však v tom Annie opatrně, při
kterýchžto slovech proměnilo se jeho nepříjemné poslední minutou překvapení rá
zem opět v radostné a nálada ve mnohoslibnou.
V nastalém po tanci ruchu vyklouzli oba nepozorovaně či aspoň nenápadně
ze světnice a octli se na yardu, na dvoře. Avšak ani zde nebylo místa k důvěr
nějšímu rozhovoru, o jaký se asi Annii jednalo, neboť stále vycházeli sem lidé a
také v povozech snadno mohl někdo se náhodou nacházeti a vše vyslechnouti.
Vyšli tedy trochu na cestu před farmu.
Frank sledoval Annii s podivnými pocity, ale celkem ovšem s příjemným
rozechvěním. Proč jej vyvádí ven, o tom nechtěl ani souditi, ač zdálo se mu,
zvyklému na názory o etiketě v českých vsích, trochu velmi podivným, že jde
mladé, slušné děvče, o jehož úplné počestnosti nebylo nejmenší pochyby,, takto
s mladým mužem, sice dobře známým, ale přece jen ‘ cizím,” nijak příbuzným,
za noci na procházku, hledajíc samotu ku důvěrným sdělením. Ze to bylo dů
kazem její zvláštní přízně k němu, o tom dle jeho zdání nebylo ani žádné pochyb
nosti. Viděl však ostatně v chování a jednání česko-amerických děvčat, mezi
nimiž dlel, za ten svůj pobyt již tolik toho, co odporovalo jeho pojmům z Čech,
aniž by při tom mohl viniti je z nějaké snad neslušnosti, nýbrž musil právě uznávati větší jich srdečnosť, upřímnost’ a otevřenost’ v řeči a způsobech, že pomalu
zdálo -se mu vše, co viděl zde, jen přirozeným a vše zámořské směšným.
A Annii zajisté také ani nenapadlo, že by činila něco neslušného. Farmář
ská děvčata a hoši vyprovázejí se celé hodiny, třeba v noci, nejpustějšími kraji
nami, aniž by to kdo měl komu za zlé. Jsou to přece sousedé a když se náhodou
sejdou, nesměli by spolu jiti? Je-li to ve dne a ve městě, nebo v noci a v lese,
na tom přece nezáleží, není-liž pravda. Ostatně takováto osada lidí jedné ná
rodnosti, čítající jen několik set hlav, tvoří v celku svém uprostřed záplavy cizí
ho živlu na všech stranách jakoby jednu velkou rodinu, někde ovšem též, bohužel,
i hodně rozvaděnou, rozpadlou na ‘ myšáky,” to jest katolíky a “svobodomyslné”
či “nevěrce,” nepřispívající ke kostelu, do něhož nechodí. Členové a ovšem
i mládež takovéto osady mají mezi sebou pak mnohem užší styky, než jak tomu
bývá v poměrech jinak obvyklých.—Ubírali se tedy kousek po suché trávě podél
fence, onou právě cestou, kudy byl Frank večer Dostalovic vyvedl k Novotným.
Jak jinak šlo se mu zde ovšem nyní!
Annie kráčela napřed, zprvu beze slova. Po krajině panovala v tu chvíli
úplná tma a všude rozkládalo se hluboké ticho, rušené jen hlukem a ruchem, za
znívajícím z farmy. Měsíc, jenž byl před chvílí vyplul, schoval se opět za mra
ky, poháněné podzimním větříkem.
‘Nevykládejte si nijak, pane Franku, ” počala Annie konečně tichým hlasem,
ť že jsem vás sem vyzvala. Chci však jednati jako poctivé děvče vůči pořádné-
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•mu, jak se domnívám, muži a tu pokládám za svou povinnosť po vašich po
sledních slovech něco vám sděliti, co se špatně povídá a vůbec ani nepřísluší
projednávati ve veřejnosti!”
Hlas Anniin zněl velmi vážně a jaksi stísněně i rozechvěně, takže Frank,,
nevěda co by k tomu překvapujícímu jej úvodu řekl, byl tím celý zaražen, ba
docela pomaten. Nějaká nepříjemná předtucha sevřela mu náhle srdce.
“Napověděl jste mi něco,” pokračovala Annie,
čeho pokračování nesmělá
jsem slyšeti. Nejsem tak nezkušené, či lépe snad řečeno nechápavé děvče, abych
nevěděla, kam jste slovy svými bil a co by za nimi bylo následovalo. Kdybych
byla tak lehkovážnou, vyslechla bych vás, dělala bych si z vás žert a naposledy
teprve řekla vám to, co chci již nyní sděliti, předpokládajíc, že zůstaneme i po
tom dobrými přátely. Přicházím vám sama vstříc, před vaším vyjádřením, ne
chtějíc tohoto od vás, a vydávajíc se tím ovšem i v nebezpečenství—kdybyste
ovšem nebyl slušným člověkem, gentlemanem, za jakého vás mám—že byste
mne mohl prozraditi a naposledy snad i říci, že jsem se vám svěřovala a vy jste
mne ani nechtěl! Buď ale, jak buď—neznám vás dlouho, ale mám k vám větší
důvěru, nežli ku mnohému jinému!”
“Buďte ubezpečena, miss Annie, že ji též v žádném směru nesklamú!” pro
nesl Frank co nej vroucněji, snaže se zachytiti ručku Anniinu, která mu ji však
opět odtáhla. Posud byl na nemalých rozpacích, kam vlastně to všecko bije,
ale měl podivně sevřené při tom srdce.
“Nuže, pravím vám, jako počestné děvče řádnému mužovi tolik: Kdybyste
chtěl na mne nějak mysleti, nebo o mne se ucházeti, bylo by to úplně mamo!
Mám již svou známosť, které zůstanu věrna. Jest to mladý muž v Chicagu, kde
jsem byla na zkušené, ovšem že Čech, zde však také již jako já narozený a proto
mně bližší, ve slušném postavení, hodný, hezký a má mne rád, jako já jeho.
Pouze některé okolnosti brání mu ještě, aby o mne nepožádal. Chce si totiž
ještě dříve něco více vyďělati. Doma nic dosud nevědí, ale řekla jsem to všem,
kdož mínili, jako vy, ke mně se přiblížiti, třeba v nej poctivějším ovšem úmyslu.
Domnívám se, že jako jim, postačí toto sdělení i vám, abyste dále, právě jako
oni, uznal marnost’ všeho!”
Frank byl zdrcen a za celý průběh tohoto sdělení nemohl nabrati ani dechu.
Tak tomu tedy bylo! Proto zůstala Annie při .všech tolika nápadnících dosud
svobodnou!—To bylo ovšem překvapení, jaké Frank při dnešní “surprajz-párty”
nejméně očekával, zvláště pak po tom všem, co předcházelo.—Nevěděl nyní, co
by řekl, jak by se zachoval a z tohoto nepříjemného postavení jaksi aspoň nějak
případněji si pomohl.
Annie mlčela, jakoby čekala, co Frank pronese. Očekávala zajisté nějaké
smířlivější slovo na rozloučenou.
Frank chtěl již také skutečně promluviti něco podobného, ale v tom oka
mžení probleskla mu jistá věc hlavou.
“Co mi pravíte, miss Annie,” počal na to, s jistým přece ovšem rozechvě
ním, “jest pro mne sice málo potěšitelným, ale úplně beznadějným, jak myslím,
také právě ne! Vidíme přece kolem sebe každou chvíli, že se rozcházejí nejen
dlouholetí milenci, ale i sami manželé a dokud nevede vás k oltáři, myslím, že
není třeba ztráceti naděje. Jakmile jsem se jednou rozhodl—a k tomu jsem moc
nepotřeboval, nežli trochu osmělení—vytrvám do poslední chvíle. Kdo ví, co
se můžestáti! Nechci vám zajisté předpovídati nic zlého, ale je vždy možno, že
ten váš milý, kterého jste asi po dlouhou již dobu neviděla, nalezne si jiné děv
če, nebo po případě i vy se naposledy jinak rozhodnete. Náš hejtman na vojně
říkával, že máme doufati, dokud jsme jen trochu ještě živi a toho se držím. Jak
se domnívám, nejsem vám nijak zvláště protivným a proti mým poměrům a vlast
nostem nemůžete- také právem nic namítati. To mi prozatím postačí a posilňuje
v mé naději. Bude-li jinak, tím lépe pro mne!”
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Annie chtěla něco ještě odpověděti, ale v tom sebou prudce trhla a zvolala
rychle, ale tiše: “Pozor!”
Octli se za řeči právě u konce ohrady, kdež nacházeli se Dostalovic koně a
tu v téže chvíli byl také vyplul měsíc ze mraků, rozlévaje náhle bledé světlo svo
je po krajině.
Oba stanuli ani nedýchajíce. Frank posud pranic byl nepozoroval, jsa za
brán do svého hovoru, který ovšem také nebyl veden právě nahlas, ale nyní již
slyšel jakoby úzkostlivé ržání koní ve druhém koutě ohrady.
“Zde jsou přeříznuty dráty fence!” zvolala ještě Annie, chvějíc se po celém
těle. Frank se podíval, ale dříve, nežli to spatřil, vyskočil z příkopu náhle
proti němu složitý chlap. Annie zděšeně vykřikla. Ve Frankovi však, ačkoliv
vlastně nevěděl dosud, co se děje, procitla vojenská krev.
“Wer da?” zvolal po němečku, neuměje dosud po anglicku, neboť na angli
cká mluvnická cvičení neměl ovšem v tom okamžiku nej menšího pomyšlení.
Z úst chlapa ozvala se nějaká zuřivá irská nadávka.
Frank pokročil statečně, pobádán jsa zajisté mimovolně i přítomností Aninčinou, proti podezřelému chlapu. Tento však nyní pronikavě zahvízdl.
“Kradou nám koně! Pomoc!” zvolala v tom Annie z plného hrdla.
To teprve otevřelo Frankovi pořádně oči a vrhl se nyní na chlapa. Dříve
však než mohl jej chopiti za prsa a dříve než Annie mohla Franka zadržeti od to
hoto pokusu, zaleskl se v rukou chlapa revolver, v zápětí hned vyletěl z něho
oheň, třaskla rána a Frank Beneš klesl k zemi· · · ·

XII.
Zatím dály se však na farmě také prapodivné věci!
Sotva byli Annie s Frankem poodešli od farmy jednou stranou, brala se tam
se strany druhé podivná ženština. Veliká, silná, v šatech špinavých a napolo
rozedraných, dosti mladá a—dle všeho trochu aspoň opilá!
Přišedši k farmě, opatrně se rozhlédla, ale v panující temnotě nikoho ne
viděla, neboť Frank s Annií byli již opodál. Postoupila tedy směle blíže. Pes
na dvoře štěkal, ale ten za přítomnosti tolika cizích osob štěkal dnes skoro bez
přestání, takže nikomu ani z těch, kdož nacházeli se právě na dvoře, nebylo to
nijak nápadným, ač pes štěkal při blížení se ženštiny mnohem zuřivěji, než před
tím. jakoby cítil, že osoba ta nepatří ku zdejší společnosti.
Na dvoře, kamž směle vstoupila, si jí nikdo jinak nepovšiml, načež kráčela
přímo ke dveřím domu. V tom začala hráti uvnitř opět Bernátova harmonika,
při jejíž zvucích spěchali všichni do tance a tím zůstal vchod do domu volnými.
Ženština vkročila tedy do síně a teprve tam, při samých dveřích do světnice,
zastavil ji jeden z hochů, stojících se a bavících se zde podíváním na tanec, pře
kvapeným zvoláním:
“Crazy Bridget! Bláznivá Brigita!”
Tato slova a jmenovitě ovšem zjev ženštiny způsobil ve shromáždění vše
obecné a nemalé pohnutí. Párky se zastavovaly v tanci, dívajíce se udiveně na
otrhanou Irčanku, kterou ovšem všichni dobře znali, ale jejíž objevení se zde
přece jen velice je překvapilo. Kdyby to bylo ve městečku, nedivili by se, neboť
opilá Bridget v “náladě” vytloukala a obtěžovala veškeré zábavy, ale zde na
vzdálené farmě a v tuto hodinu? Co ji to napadlo a jak se zde octla? A to
v den, kdy přišel bratr její z kriminálu? Tyto okolnosti byly právě příčinou
toho úžasu.
Irčanka byla v prvním okamžiku také trochu zaražena, vstoupivši ze tmy do
osvětlené místnosti, plné tolika lidí. Hoši u dveří odstoupili od ní na krok,
jakoby se jí štítili, takže stála zcela volně a mohla pokročiti dále do světnice,
kdež se nyní rozhlížela.
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V tom však již byl zde hospodář, starý Dostal, který zvolal na ni lámanou,
kostrbatou svojí angličinou: “Co zde chcete?”
“Slyšela jsem, že zde máte dnes surprise-party!” odpovídala svým irsko
anglickým nářečím a se smíchem.
“Přišla jsem tedy také překvapiti svého
milého!”
Nad slovy těmi nastalo pohnutí pokud možná ještě větší než prve nad pří
chodem Bridgety.
“Co to mluvíte, ženská?” zvolal starý Dostal.
Bridget se však jen smála, ukazujíc své bílé zuby a rozhlížejíc se dále kolem.
Nebyla právě ošklivou a v čistějším obleku vypadala jindy dle všeho dosti hezky.
Oči a vlasy měla černé jako cikánka, postavu štíhlou a přece plnou, smích cel
kem příjemný, ale dnes bylo z ní cítiti a vůbec na ní znáti, že opět pila.
“Kde pak je můj miláček?” chechtala se vyzývavě. “Vždyť jsem jen k vůli
němu přišla takový kus cesty, abych jej trochu překvapila a promluvila si s ním
o veselce, když onehdy tak rychle mi utekl ve městečku.”
Jinde by v podobných okolnostech nedělali s takóu ženštinou žádných prů
tahů a odstranili by ji velmi rychle, avšak toho si čeští farmáři tak snadno dovoliti
nesměli. Vždyť to byla předně ženština, které se v Americe nikdo hned nedotkne, byť si počínala sebe drzeji a za druhé byl to člen irského národa, který
dovede se mstíti i za to, když se nedá někdo od něho týrati, není mu po vůli a
který, ač sám rve se neustále až do krve, je přece velmi svorným v “obraně” vůči
jiným národnostem, z nichž člen některý dovolil si jen kterémukoliv Irčanovi
stéblo na kříž přeložiti.
Bridget to věděla, že na ni z českých farmářů nikdo ani rukou nesáhne a
nebála se proto pranic vniknouti až do středu jich schůzky.
Ostatně nad “zajímavým” sdělením jejím panovala v celém četném shromáž
dění taková zaraženosť, že nikdo neopovážil se ani slova pronésti, a tím méně
aby ji rázným způsobem náležitě zakřikl.
Starý Dostal sám dobře neporozuměl, co to řekla ve své irské hatmatilce a
rozhlížel se v rozpacích kolem, čekaje, aby mu někdo přispěl ku pomoci.
V tom však ozval se v sousední místnosti, v jídelně, prudký výkřik.
Byl to Joe, který tím rázem prozradil, komu osudná ta návštěva platí!
Smrtelně bled, zděšený, zoufalý vrhl se do velké světnice a k otci. Sedě
zadumán ve vedlejší místnosti, nepozoroval snad ani hned, že se v tančírně děje
něco zvláštního, až nyní, při smíchu a slovech Bridgetiných, která jej ovšem
přímo uštkla.
Otče, matko, odpusťte mi!” zvolal s výrazem nejvyššího zoufalství, ba
šílenosti, čemuž věru nebylo divu.
Takováto ženština, lidský vyvrhel, přišla obžalovati jej z otectví přede vše
mi, před jeho rodiči a žádati snad i za to, aby ji učinil svou ženou!
To byla ta “churavosť” Joe-ova, to byla ta jeho “rozmrzelost’“. V pátek
potkal ji v městečku a tu jej chytila, obvinujíc jej, že jest otcem jejího budoucího
děcka. Ještě na štěstí, že je nikdo nepozoroval — vybrala si místo a chvíli, aby
jej dopadla o samotě, číhajíc nan již! Odbyl ji, utekl jí, ale věděl ovšem, že tím
není konec všemu. Po celé dva dny teď uvažoval a přemítal, jakým spůsobem
by se s ženštinou, se kterou měla styky, jak dobře věděl, veškerá mládež z okolí,
nějak rozumně dohodl a vyrovnal, aby neměl ostudu. Před zákonem byl bez:
obrany, neboť ačkoliv bylo lehké živobytí Bridgetino všeobecně známo, přece
bylo jí je těžko před soudem dokázati, neboť k takovému svědectví se lidé ovšem
špatně odhodlávají, aby sami sebe v podobných záležitostech obvinovali!
Byl zničen, nedocílí-li dohodnutí s tou ženštinou, s níž scházel se zrovna
tak lehkomyslně, jako jiní hoši farmářští, které právě tak zaplatil, jako jiní, ale
která vybrala si zrovna jeho za oběť, nejspíše proto, že dobře věděla o zámož
nosti Dostálových.
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Panovalo-li v taneční síni, v tak rozveselené před tím společnosti již při
objevení se a slovech Bridgety veliké překvapení, při němž mnohému přítomné
mu synku nebylo asi také právě veselo kolem srdce při pohledu na tuto ženštinu,
s jejímž zrakem se nechtěl setkati, nastalo nyní, po výkřiku Joeově, tím větší
uleknutí.
Toe byl tedy tím nešťastníkem, jehož přišla ženština ta pronásledovati
s nároky svými až do otcovského domu při takovéto příležitosti.
Ubohý «hoch, vždycky tak statný a sebevědomý, byl by snad klesl ve zdrcenosti nad tím vším k zemi, kdyby k němu nebyl přiskočil Brown a nechopil jej
do svého náručí.
Starý Dostal odstoupil na krok od svého syna a nesmírně zbledl. I o něho
snad se pokoušely mdloby vzdor tomu, že byl otužilý, silný muž. Matka Joeova stála jako sloup, nemohouc se leknutím hnouti s místa a snad ani nechápajíc
hned celý osudný dosah a význam tohoto výstupu. Krve by se byl nikdo u ní
nedořezal. Mary pak zalomila jen němě rukama. Na Annii nikdo ovšem v tu
chvíli ani nevzpomněl.
Tu však, v osudné té době, započal jednati Brown.
“Vzpamatuj se, Joe!” pravil nejprve k tomuto.
“Však já s ní již náležitě
promluvím! Neboj se nic!”
Joe se však při těchto slovech vzpamatoval v tom způsobu, že vytrhl se
z náručí Brownova a chtěl vyřítiti se ven.
“Podržte jej!” volal však Brown.
“Sice si ještě něco udělá!”
Několik hochů chopilo se Joe-a a nepustilo jej ven. Síly jeho také ihned
ochably, takže byl jako ztrnulý.
Brown, jsa uspokojen v tomto směru, otočil se k Bridgetě, která stála dosud
volně, jakoby kolem ní byl magický, nepřekročitelný kruh—hnusu a dívala se na
užaslý dav kolem sebe a na onen výjev Joe-ova zoufalství s podivným úsměvem.
Zdálo se, že jest si úplně vědoma, vzdor své opilosti, vážnosti chvíle.
Nyní, když Brown postavil se přímo před ní, jaksi pohrdlivě se usmála,
v plném přesvědčení o pevnosti své věci, proti níž, jak mínila, nedalo se pranic
namítati. Zvláště po rozhodném onom přiznání Joe-ovu nemohlo býti pochyb
nosti o jejím vítězství.
“jakým právem přicházíte sem nás obtěžovat?” pravil však Brown k ní
ostře, patře jí přímo do očí, jakoby krotil šelmu.
Vidíte přece, že je Joe mým hochem,” odpověděla drze sice, ale přece
jenom ne s úplnou jistotou.
“To je leží” zvolal Brown.
Sám se přiznává, jak vidíte. Proč by se mne tak lekal, kdyby to nebyla
pravda!”
Joe byl právě takovým vaším hochem, jako který jiný ze všech, s nimiž se
scházíte a zajisté vám poctivě jako oni zaplatil ”
“To je mou věcí, ale proto přece byl mým hochem, bude otcem mého dítěte
a já půjdu k soudu, nebude-li si chtít mne nyní vžiti.”
Tato Bridgetina slova měla za následek, že Joe, který po zakročení Brownově pozvédl hlavu jakoby v nové naději, učinil opět pokus, aby odběhl ze svět
nice do své ložnice pro pušku neb revolver a vůči této vábivé vyhlídce na spojení
s Bridgetou na místě se zastřelil. Byl však poznovu zadržen.
“To se nestane!” zvolal ale Brown rozhodně.
“O to se postarám já!”
Co můžete dělati, vy . . . . ?!
Nic jiného, nežli že odpřísahnu, že i já jsem byl s vámi ve stycích a platil
jsem vám! Popřete to, můžete-li! A postarám se, aby i jiní to dokázali!”
mluvil Brown, bledna sice jako stěna, ale rozhodně, upíraje zraky nyní na Mary.
“Vy . . . !” pronesla surovou irskou nadávku Bridget, ale v patrném již
zmatku.
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“Ano, to se odpřísahne, jakož i to, že jste nejen na Joe-ovi. ale i na mne
vydírala pod stejným důvodem tyto dny peníze!” pokračoval Brown.
Nyní to
všecko vím a zajisté, že naleznu i jiné, které jste také obtěžovala a vydírala!”
Více Bridget nesnesla. Jako vzteklá lítice vrhla se zuřivě na Browna, by
mu zaťala nehty do obličeje, jak to Irčanky umí. Na štěstí však pro Browna
byla opilou, takže podařilo se mu první její nejprudší útok odraziti. Jiní hoši
vrhli se na zuřivou Irčanku od zadu a odtrhli ji. Strhla se vřava, hluk a křik,
a Bridget přímo řvala vztekem, když tu-----------Venku padla náhle střelná rána nedaleko a hned po té ozval se český výkřik
ze ženských úst:,
Pomoc!”

XIII.
Všichni téměř účastníci “surprajz-párty” vyřítili se nyní ven k novému
tomuto překvapení, na něž byl dnešní večer tak bohat.
Naproti nim běžela Annie, stále volajíc o pomoc, ale jakmile spatřila lidi,
vrátila se opět rychle zpátky ku střelenému Frankovi.
Několik její slov, jež ve spěchu rychle vyrazila, postačilo, aby všem bylo
jasno, co se stalo. Tlupa hochů pustila se rychle k ohradě a několik revolverů,
bez nichž mnozí i čeští mladíci po příkladu americké mládeže ani nevycházejí,
bylo ihned pohotově.
Měsíc dosud jasně svítil a v ohradě běhali poplašení koně, aniž by bylo
možno hned zpozorovati, zda-li nějaký chybí či nic. Lidí nebylo žádných viděti. Někteří hoši nadzvedli ostnatý drát “fence” a vrhli se směle do ohrady, jiní
spěchali za Annií k záhybu cesty, kam až došla s Frankem na své procházce a
kde byl tento u přeříznutého drátu fence střelen.
Nikde nikdo, jenom mladý kovář ležel zde jako úplná mrtvola, neboť tahy
obličeje jeho vypadaly v měsíční záři ještě bledší, než skutečně byly. Teprve
když octla se u něho Annie s průvodci svými, vzpamatoval se Frank trochu a
učinil pokus, aby se vzchopil, což mu však dobře nešlo, neboť kule zasáhla jej
po pravé straně kyčli a pohyb působil mu značnou bolesť a novou ztrátu krve,
která barvila mu již celou stranu těla.
Hoši rozhlédli se po okolí, ale nespatřili nikoho. A přece musil býti pa
chatel či více pachatelů zde někde ještě poblíže, neboť nebylo možno, aby již
byli se spasili útěkem do větší vzdálenosti.
Ona tlupa, jež byla vnikla přímo do ohrady, přiběhla nyní přes tuto také
k místu, kde byl fenc přeříznut a několik bystřejších prohlíželo pilně zemi, stopy.
Nic, pranic nebylo možno při matném tom světle rozeznati.
“Na koně, hoši!” vzkřikl John Dvořák, mávaje revolverem a lepší jezdci
byli hned ochotni uposlechnouti. Za několik okamžiků schytáni byli skoro vši
chni koně a tu teprve shledáno, že chybí z desíti dva, nehledě ku hříbatům.
Jezdci, kteří neměli při sobě revolvery, přijali je 'od soudruhů a v několika
minutách rozjelo se na neosedlaných sice, ale bystrých koních osm jezdců po
dvou na čtyři hlavní strany světa ku stíhání drzých lupičů.
Nebylo pravdě podobno, že by jim tito unikli, neboť pronásledovatelé byli
jim příliš brzy v týle. Jezdci pak měli zároveň bouřiti krajinu, buditi veškeré
farmáře, aby jim pomohli honiti lupiče. Od stíhání nemělo se upustiti ani do
rána a po té tím úsilovněji měla se honba prováděti. Které oddělení by nalezlo
bezpečnou stopu, mělo dáti ostatním znamení ranou z revolveru a rovněž tak
ovšem při dopadení a srážce s darebáky.
Takováto všeobecná honba a poplach byly vůbec umluveny mezi farmářstvem celého kraje hned při loňských četných krádežích koní a úmluva ta byla
ovšem dosud v platnosti.
Každý ve vlastním zájmu měl povinnosť stíhání
podporovati.
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Jiní hoši vrátili se opět co nejrychleji k farmě a vzavše zde koně, na nichž:
mnozí účastníci této tak osudně přerušené “surprajz-párty ” přijeli, dali se také·
různými směry na stíhání.
Koňští zloději zvolili si nešťastnou chvíli ku svému podniknutí, když zde
byla shromážděná celá mládež okolí, která nyní mohla neprodleně je stíhati!
Myslili nepochybně provésti zvláště smělý kousek, odvésti takto koně téměř
před samým nosem mladých českých farmářů, jimž by se bylo ke všemu ještě·
vysmívalo pro to celé okolí, a bylo by se jim to také snad úplně dobře zdařilo,
kdyby právě nebyli se octli jim náhodou v cestě Annie s Frankem.
Tento však smutně to odpykal! Nyní, kdy obklopen byl již svými a kdy
nad ním skláněla se hlava trpce plačící Annie, upadl následkem ztráty krve a
pak pochopitelného rozrušení do mdloby.
“Odneste jej rychle k nám!” volala Annie.
“jenom ať neumře, můj bože!
Jděte pro nějaká nosítka, rychle, rychle!”
Chtěla sama odběhnouti, ale opět se vrátila, jakoby se obávala, aby Frank
za nepřítomnosti její zatím zde neskonal.
Pobízela tedy jen zoufale ostatní a nemohla se ani dočkati, ač hoši a zanimi i některá děvčata, která se již odvážila ven, spěchali co jenom nejvíce
mohli. Konečně přinešena dlouhá lavice s lenochem, na níž dány byly na rýchlo·
pokrývky a na těchto improvizovaných nosítkách dopraven byl Frank do farmy.
Zde však se zatím odehrály další pohnuté výstupy.
Po ráně a poplachu vyhrnulo se vše ven a ve světnici zůstali jen Dostalovic,.
totiž staří, Joe a Mary. Tito ačkoliv mohli vyrozuměti, že se jedná o jich koně,
pýchu starého Dostala a radost Joe-ovu, ani si toho nevšímali, jakoby se jich to
ani netýkalo. Že je Annie venku, ani snad nevěděli. Tak byli dosud zdrceni,
pod dojmem hrozného výstupu s Irčankou.
Joe klesl na prázdnou židli a sepjal němě ruce k otci, kdežto matka
objímala dceru.
V tom se vrátil Brown, který vyběhl s ostatními ven, ale vida, že je tam na
hon lupičů více než dost účastníků a že Dostalovic ani nevyšli, myslil si, že ho
snad bude víc potřeba uvnitř, než venku.
‘Kde je ta ženština?” zvolal.
Opilá Irčanka byla však pryč, použivší také všeobecného hlomozu, aby
zmizela!
Otec, jenž právě chtěl pronésti k Joe-ovi nějaké prokletí, neboť ze dřívější
bledosti vždy víc a více rudl, při slovech Brownových se trochu zarazil.
Pane Dostále,” pravil Brown, “stala se zde věc velmi mrzutá, ale buďme
rádi, že to takto dopadlo! Bližší nepotřebuji vám zajisté vysvětlovati---- musil
jsem Joe-ovi, neměl-li býti ztracen, pomoci svým také vyznáním. Myslím, že to·
bude všecko v tom ohledu “all right”. Avšak — neučinil jsem to nezištně: po
mohl jsem synovi, ale chci za to dceru!”
S těmi slovy podával Brown pravici svou otci a levici miss Mary, ale musil
přece jen nějaký okamžik počkati, než mu i s druhých stran byly ruce podány.
Starý Dostal pohlédl překvapeně nejprve na Browna, pak na Joe-a, který
jej zrakem prosil, po té na ženu, jež k tomu kývala a konečně na Mary, která
svěsila hlavu. Zadrbal se ještě za uchem, ale pak chopil se ruky Brownovy a
srdečně ji stiskl a potřásl.
Okamžik po té podala Brownovi ruku i Mary, pohlédnuvši naň před tím
ještě vyčítavě — pro tu Bridget — a on k ní prosebně. Joe pak vyskočil
a Browna objal.
Brzo po té přinesli sem raněného Franka, který byl hned uložen do pokojíku
Joe-ova a rána jeho prohlédnuta. Nezdálo se sice, že by byla nějak zvláště
těžká, ale silně krvácela. Koule šla právě masem, ale vyšla ven. Brown jel
hned do městečka pro lékaře.
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Dříve však ještě než odjel, padlo v dálce několik ran z revolveru, jak spa
třili blesky z nich ti, kdož zůstali před farmou, vyhlížejíce na všecky strany po
tomto signálu. Pronásledovatelé srazili se s lupiči!
Na farmě vše trnulo ohledně výsledku tohoto boje, který mohl býti po
případě velmi nerovný, neboť zlodějů mohla býti třeba celá tlupa. S nesmírným
napjetím očekávána nějaká zpráva. Brown vydal se nejprve ve svém buggy
směrem k místu, kde rány padly. Nedojel však ani na půl cesty, když potkal
již několik hochů, kteří po výstřelech sjeli se tam se všech stran, aby pomohli
po případě soudruhům, jakož i několik farmářů, kteří vedli oba ukradené koně a
svázaného — Zrzavého Majka, bratra Bridgetina!
Odebrali se s ním do městečka do okresního vězení, Brown přivezl lékaře,
který neshledal ránu Frankovu za nijak nebezpečnou, ani pro příště snad
obtížnou a tím prozatím skončila se “povedená” surprise-party u Dostálů, plná
zajisté neočekávaných a zajímavých překvapení!
XIV.

K doplnení zprávy o událostech těchto, které ovsem vyvolaly po celém ši
rém kraji mnoho a mnoho vypravování, ba poskytly venkovanům látku k řečem
po celou zimu, dlužno uvésti po způsobu svědomitých kronikářů ještě následující:
Soudním vyšetřováním se zjistilo, že smělý pokus o krádež koní byl plánem
Mike-a Flanagana, který byl propuštěn z trestnice již před více dny, ale skrýval
se zatím v krajině, hledaje, co by provedl, aby si trochu pomohl. Podařilo se
mu, že nikdo o jeho přítomnosti nevěděl, až na dva zloděje koní, kteří již loni
znepokojovali celou krajinu, ale v letě dali pokoj. Byl to jakýsi Texasák, v je
hož domovině ovšem sport tento květe a pak jistý občan původem z Kentucky,
kde také namnoze špatně rozeznávají pojem mezi mým a tvým. Majk dověděl
se o jich “působení” v kraji, který on poslední dobou byl oblažoval, v nejlepší
škole lotrovství, v trestnici, od jednoho z jich bývalých druhů a hned po odcho
du z vězení neměl nic rychlejšího na práci, nežli přihlásiti se jim za společníka.
Náhodou slyšel o připravované “surprise-party” u Dostálů, jež ovšem znal a
o jich výborných koních věděl a po úřadě s novými druhy svými· rozhodl se provésti těm “zlořečeným Čechům” nějaký s.nělý kousek, na nějž by hodně dlouho
pamatovali, vytříti jim nějak důkladně zrak. Chtěli jim odvésti koně před samým
nosem a aby získali vhodné chvíle, použili k tomu Bridgety, která o všem vědě
la. Poslali ji k Dostalovům v rozhodném okamžiku, aby svým vystoupením vůči
Joe-ovi upoutala všeobecnou pozornosť účastníků, tak aby nikomu ani nenapa
dlo podívati se, co se děje právě venku.
Věc byla znamenitě nastrojena, neboť Joe nemohl se nijak postaviti a bylo
patrno, že výjev se protáhne. Na tu možnosť, že by někdo byl mimo farmu,
o příchodu Bridgety ani nevěda, si ovšem lupiči nevzpomněli; to jim celý plán
pokazilo! — Majk, který nevyznal se v chytání koní, zůstal na cestě, aby pozo
roval farmu a soudruhové jeho měli brzo koně, chytajíce právě třetího, když
Majk vypálil proti kováři. Neohlížejíce se pranic na kamaráda, skočili rychle
na koně a uháněli odtud, volajíce na Majka, aby se spasil, jak může.
To ovšem byla snadná rada, ale těžké provedení. Na blízku nebylo vhod
ného úkrytu, ani hájku. Utíkal chvíli, co jen mohl, doufaje, že se mu snad přece
podaří uniknouti, ale brzo pozoroval, že se z farmy již rozjeli na stíhání. Pro
klínaje nevěrné druhy, kteří jej tak bídně opustili, vlezl konečně do křoví u cesty
a když viděl, že mu to není nic plátno, že hoši prohlížejí velmi pozorně, posta
vil se zuřivě na odpor. Rány jeho nezasáhly. však nikoho, ale sám dostal tři
kule do těla, které by sice jiného na dobro zabili, ale Irčan se z nich přece vystonal.
Při soudu jen litoval, že neměl rolik nápadu, aby revolver zahodil a šel
hochům vstříc jako nejpořádnější člověk, který nemá s celou záležitostí nic spo-
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léčného. Pak se mohl ze všeho vytáhnouti, neboť nikdo by mu byl nemohl prý
nic dokázati. Ale byl prý tak spleten tou špatností soudruhů, že se jako blázen
střílel a rval. Takto se jen sám usvědčil ze spoluviny.
Sotva byl Majk spoután a pronásledovatelé vydali se na další hon za oněmi
jízdními uprchlíky, přiběhli—dva ukradení koně, které lupiči, vidouce, že jsou
ostře pronásledováni a že čeští hoši nežertují, opustili, aby si vyhledali úkryt pě
šky, neboť nedůvěřovali si, že by stihatelům na koních unikli. Koně byli tedy
chyceni, ale v honbě pokračováno. Až do rána hledali farmáři v celé krajině
marně a také vůbec oni dva chlapi dopadeni nebyli. Více však o nich nebylo
v širém okolí nic slyšeti a konské krádeže také přestaly v celé této části státu.
Výtečníci přeložili po špatném úspěchu místo svého působení.
Mi ke Flanagan byl sice od mnohých svých irských spoluobčanů srdečně li
tován, ale poněvadž porotcové i z jeho národa byli z části též farmáři, kteří ve
směs nenávidí krádež koní, považujíce ji za větší snad zločin nežli samu vraždu,
který ‘"soudce lynch” v Texasu, samozvaný soud lidu, trestá velmi rád oprátkou,
dopadlo to pro Majka dost mrzutě. Dostal pro pokus krádeže a postřelení Franka
deset let a nyní sotva podaří se vymoci mu tak brzo opět milosť.
Kovář Beneš se brzo pozdravil, díky pečlivému ošetřování, jehož se mu do
stalo v domě Dostálových, zvláště se strany miss Annie. Tato starala se o'jeho
obsluhu, pohodlí i zábavu tak svědomitě, že Frank velice litoval, proč jen to lé
čení netrvá déle. Nebylo však pomoci, rána se zacelila a lékař uznal, že je
Frank zcela již zdrav a může bez obavy i pracovati, že mu rána nikdy škoditi
v tom nebude.
Frank chystal se tedy smutně od Dostálů, kdež se mu na prodloužené
“surprajz-párty” velmi dobře zalíbilo a ba i vzdor tomu, že Annička odmítla
jeho ucházení. Ale Frank, jak byl hned řekl, neztrácel naděje. V době léčení
svého měl často příležitost znovu a znovu přiváděti řeč na tento předmět a ku
podivu—Annie se na to právě tak mnoho nezlobila, jak by byla měla přece jinak
právo. Žertovala s Frankem neustále jako s nej lepším kamarádem a konečně,
v poslední den pobytu jeho u Dostálů, když opět promluvil jednou rozhodné
slovo/1 dala mu na srozuměnou, že to s tou její známostí v Chicagu “není tak
zlé,” že vlastně žádnou ani neměla, ale že tak jen odbývala uchazeče, které tím
zkoušela, jak dalece o ni stojí. Kdo dali se tak snadno odraziti, těm prý na ní
nemohlo tak mnoho záležeti a takového nechtěla. Frank však se jí tím zalíbil,
že nechtěl se hned vzdáti naděje a poněvadž i jinak již dříve byl jí mladý statný
kovář po chuti, rozhodla se pro něho, třeba že neměl ještě jmění. V podobných
věcech jsou americké dívky skutečně prozíravými a nebeřou si staré muže pro to,
co tito skutečně jsou, nýbrž volí raději mladší, od nichž lze očekávati však nej
lepší budoucnost’, k dosažení jejímu snaží se jim pak dle nejlepší možnosti
pomáhati.
A tak se stalo, že v nej bližším masopustě slavili u Dostálů dvě veselky na
jednou. Frank měl již zařízenou kovárnu vlastní, ale za to Brown neměl více
svůj obchod, hostinec. K naléhání starého Dostala, jenž přece nemohl se s tou
to zakázanou živností nijak smířiti, zanechal Brown “saloonu” a maje dosti pro
středků, zakoupil si farmu.
Ku svatbě sester vrátil se i Joe, který brzo po osudné “surprajz-párty” odjel
na čas do Chicaga, aby si přece snad Bridget nevzpomněla a nedělala mu další
ostudu a nepříjemnosti. Ale tu to přešlo, neboť tvrzení její objevilo se býti
švindlem, vypočítaným jednak na lákání peněz z farmářských synků lživým před
stíráním a jednak ku podpoře bratrova plánu na oloupení koní.
Když se to
nepodařilo a hoši v celé krajině přestali jí následkem těchto událostí důvěřovati,
šla si hledat štěstí” jinde. Byl od ní úplný pokoj.
Rozumí se, že i při svatbě byla “podařená” surprise-party a veškerá ta hoj
ná “překvapení” při ní hlavním předmětem hovoru.

Důstojník—dobrodruh.
Obrázek z jihozápadu.

Napsal M. Mašek.

DIVNÁ, ale namnoze případná jména dává bodrý lid náš na dálném západě
osadám, horám, potokům a podobným. Nemá času, aby na nějaké učené
jméno přemýšlel a tudíž pojmenuje něco tak, jak jej okamžitá nálada k to
mu ponukla. Mnohdy skrývá se ve jméně celá historie, jindy pouhá podobnosť
vnější. Tak ku příkladu v jihovýchodním cípu Arizony táhne se od severovýcho
du k jihozápadu pohoří Dračí, ač správné jméno na mapách se vyskytující jsou
Hory dragounské. Ten kdo pojmenoval je jménem prvnějším, jež všeobecně mezi
okolními osadníky se udrželo, zajisté tábořil za měsíční noci v jeho středu a viděl
ty stíny fantasticky utvořených skal, jež v měsíčním svitu podoby obrovských
draků rozespalým očím unaveného pocestného předváděly. Není skutečně kostr
batějšího, skalnatějšího a smutnějšího pohoří daleko široko v celém území nad
Hory Dračí. Co se druhého jména týká, vypravuje pověst, že před léty odděle
ní amerických dragounů od Apačů v skalní jedné úžlabině tamnější bylo obléhá
no. Velitel, aby nejbližší vojenské tvrzi o smutném svém postavení zprávu dáti
mohl, nařídil prý jednomu ze svých seržantů, aby s nasazením života jízdu stře
dem rudých ďáblů podniknul. Seržant zdráhal se uposlechnouti, načež od pří
sného velitele na místě byl zastřelen. Jak tenkráte unikli, nevím, ale jméno hor
dragounských zdá se k udalosti té poukazovati.
Přítomně hory jsou pusté, jen při odnožích tu a tam dobytkář bohatý vysta
věl pro své pasáky chatrč, by na dlouhých jízdách za dobytkem v ní odpočinouti
mohli. Než nebylo tomu vždycky tak. Není tomu ani patnácte let, co ozývala
se v tmavých jejich údolích veselá píseň horníka, vrcholky hor třásly se otřesy
skal prachem trhaných, o kamenitou půdu příkrých straní zvonily motyky sval
natými pažemi sluncem osmahlých kovkopů řízené. Tenkráte měla jihovýchodní
Arizona svůj ‘‘boom,” své zlaté doby. V nedalekých kopcích jako čarovným
prutem vykouzleno povstalo z nehostinné přírody město Tombstone a nacházelo
se v době té právě na vrcholí své slávy. Bylo tu v zmenšeném vydání opakování
výjevů z památných dnů r. 48 a 49 v zlatých polích kalifornských. Tombstone
viděl svoji slávu, oplýval báječným bohatstvím a dnes? Darmo by člověk na
pustých jeho ulicích poslechnout! chtěl ten bujný smích, zpěv rozjařených mužů,
svůdné hlasy záletnic ze všech stran větru sehnaných, cinkot sklenic, drnkání
harfy. Újezděné někdy cesty zarůstají bodláčím, na němž malý “burro” s chutí
se popásá a spokojenost’ svou hlučným zahýkáním dává na jevo. Věru, vrátká jest sláva světská.
pSZ

I.
Byl krásný den letní r. 1882, když k večeru zavítala do mladého města tlu
pa asi třiceti lidí, z nichž skoro dvě třetiny byly ženy a dítky. Na první pohled
každý v nich poznal, že jsou to horníci, neboť na hřbetech malých oslíků vy
hlížely z nákladu lopaty, motyky a jiné nástroje hornické. V čele tlupy na sil
ném mustangovi jel muž asi šedesátiletý, postavy hřmotné, v sedle poněkud
nahrblé, pohledu zamračeného, pronikavého. Příjezd jejich nevzbudil mezi oby
vatelstvem městským mnoho pozornosti, neboť tenkráte den co den projížděli
městem nově příchozí, zlatokopové ze všech stran přijížděli, aby se v nové kraji
ně o štěstí své pokusili. Na druhém konci města tlupa se utábořila. Vůdce
její, starý Jack Tolin, vydal mladším členům tlupy rozkaz, aby u večer drželi se
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raději v táboře, by snad mezi dobrodruhy městskými nějaké škody nedoznali,
dovolil však každému, by za soumraku město si prohlédli. Nikdo nepoužil do
volení toho radostněji, než mladý Ondřej Ford a dcera Tolinova, Frances. Ruku
v ruce vyšli do ulic městských a prohlíželi si všechen ten přepych, jimiž bohaté
rodiny tombstonské za drahé peníze se otočily. Mladý párek, ač oděn chudě a
v celém svém zevnějšku patrné stopy dlouhé jízdy pouští ukazoval, vzbuzoval
přece jen všude pozornosť. Ondřej, mladík asi dvacetiletý, byl postavy urostlé,
modré oči jeho dobrácky zářily z pod objemného slaměného klobouku. Dvě řady
bělostných zubů objevily se vždy, kdykoliv zasmál se něčemu, co mu dívka na
šeptávala. Tato, asi osmnáctiletá, byla děvčetem tváří ne sice krásných, ale
příjemných, jichž hlavní ozdobou bylo dvé očí černých, poněkud snivě do světa
hledících. Bohatý, havraní vlas, v mocných pletencích vyhlédal jí z pod čer
ného hedvábného šátku, jímž hlavu před úpalem slunečním chránila. M alá nož
ka vězela v zaprášených polobotkách, ruce kryty žlutými rukavicemi z hrubé
jelení kůže. Postavy byla štíhlé a každý pohyb jejího těla svědčil, že nebyla

Příjezd tlupy hornické do města.

vychována měkce, ale naopak, že od kolébky poseta byla stezka její životní na
místo růžemi trním.
Horníci právě vraceli se z práce a mnohý s drzým pohledem na hezké tváři
neznámé dívčiny spočinul. Frances bezděky k průvodci svému se nachýlila a
úzkostlivým hlasem k němu zašeptala: “Ondřeji, vraťme se raději, pohledy
mužů těchto neznamenají nic dobrého. Pojď, druhu můj, spíše v ležení sami
mezi sebou večer hovorem ztrávíme!”
Pohlédla na mladého muže tak významně a při tom tak vroucně mu tiskla
ruku, že on, ač bavil jej nikdy dříve neviděný život městský, dívce po vůli učinih
Jak se ti líbí, Františko,” pravil, “to víš, že přání tvé vždy bude mi roz
kazem. Neboj se, že po mém boku by ti někdo mohl ublížit. Těmahle rukama
bych jej rozdrtil.” Při slovech těch zaplály modré oči jeho neobvyklým leskem,
ale sotva že do snivých, zavlhlých očí své společnice nahlédnul, stal se v oka
mžení zase tím dobráckým, usmívajícím se Ondřejem, jenž od každého v tlupě
byl milován.
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Vrátili se do ležení, pohovořili trochu a po srdečném stisknutí ruky odebrali
se každý na tvrdé lůžko a brzy luzné sny o štěstí prolétaly mladými jejich hlava
mi. Šťastné mládí! Ne tak lehko mohl usnouti starý vůdce* Jack Tolin. Též
on vyšel si na soumraku do města, aby vyzvěděl bližších zpráv o sousedních ho
rách a při té příležitosti pouhou náhodou sešel se s dávným druhem, s kterým před
třiceti lety alkalickými pláněmi nevadskými cestoval, Billy Burnsem, jenž důvěr
ně mu sdělil, že asi deset mil odtud v Horách Dračích jest vrch, kde by větší
společnost’ s užitkem na zlato dolovati mohla. Nabídnul se Jackovi, že vstoupí
do jeho tlupy a dovede jej na místo. Beztoho prý se mu bezuzdný život v městě
přestává líbit a on již dávno touží po příležitosti, kde by zase dny své ve volné
přírodě, daleko od hluku světského tráviti mohl. Starý Jack ovšem s radostí
nabídnutí jeho přijal a ustanoveno druhý den nakoupením nutných zásob ztráviti
a pozejtří do nedalekých Dračích Hor se vydati.
A skutečně dávný přítel jeho nelhal. Zkušené oko starého prospektora, ja
kým byl Jack, po několikerém zakopnutí motykou seznalo, že přišli na místo,
kde s vyhlídkou na zisk namáhavé práci své věnovati se mohou.
Zlatonosné vrchy ty nalézaly se na západním svahu pohoří a tam v úzké
užlabině, kryti před prudkými větry i schováni před slídivými zraky loupeživých
Apačů, vystavěli si soudruzi skrovné chaty své, doufajíce, že zde aspoň již jednou
•odpočinou si po nekonečném tom bloudění pouští. Byliť ubožáci již několik
měsíců na cestě, neboť z Utahu cesta daleká, namáhavá a k tomu divochy arizon
skými, právě na stezce válečné se nalézajícími, na nejvýše nebezpečná. A zvolili
si nyní skutečně místo čarokrásné. Kam jen oko dohlédlo k západu, vinula se
vlnitá pustina, jejíž středem jako stříbrná nit vinula se říčka San Pedro, která
tenkráte po době děšťů byla rozvodněna, ač řečiště její větší část’ roku· téměř vy
schlé jest. Obraz ten lemován byl na obzoru modravými, vždy v lehkou páru
zahalenými horami, v jichž lůně kryly se bílé domky vojenské tvrze Huachucy,
jež při východu slunce odtud velmi dobře bylo lze spatřiti.
Jak jsem již pravil, přicházela tlupa těchto zlatokopů z území Utah, kde pro
neustálé obtěžování od kmene Útesů nechtělo se jim zůstati. Však kdyby byli
věděli, co všechno na ně na cestě čeká, co hladu a žízně na pochodu nehostinný
mi, sluncem rozžhavenými pláněmi arizonskými zakusí, kolikrát bude jim se brániti těm nej ukrutnějším divochům, jaké Soustátí na půdě své hostí, Apačům,
zajisté nikdy by byli kroků svých k jihu neobrátili. Však přestáli šťastně vše a
nová, slibnější budoucnost’ se na ně usmívala.
Zlatokopové tito byli pravými typy zákopníků civilizace, způsobů drsných,
srdce však zlatého. Časté zírání smrti do obličeje učinilo z nich muže neohrože
né a mnohým strádáním stali se spůsobilými k podniknutí namáhání téměř nadlidskéno. Byli všichni z východních států a jenom za účelem větší bezpečnosti
dohromady se sloučili. Za vůdce svého vyvolili si starého Jacka Tolina, s nímž
za velmi smutných okolností se setkali. Zmínil jsem se již, že starý ten muž na
první pohled zasmušilým svým chováním nepříjemný dojem činil, ale odpustí mu
čtenář, až sezná jeho žaluplnou minulosť. Již od svého dvacátého roku, kdy
jako mladík z domu otcovského jednak z touhy po zbohatnutí jednak dobrodruž
stvím puzen na daleký západ se vydal a později k armádě americké pod generálem
Taylorem na mexických hranicích se stahující se přidal, aby s ní pak mnohých
vítězných bitev se zúčastnil, byl stalým terčem rozmarného osudu.
Po válce chtěl se sice vrátiti k rodičům do dalekého Ohia, ale právě tenkrá
te začaly proskakovati neurčité pověsti o báječném bohatství zlatých rýžovišť
při pramenisku řeky Sacramento v Kalifornii a on ještě s jinými propuštěnými
vojáky umínil si, že pokusí se v místech těch o štěstí, a bude-li mu příznivo,
vrátí se bohat domů a ujme se farmy otcovské, na níž již děd jeho se usadil.
Ještě něco jej domů vábilo a to byla spanilá dcera farmáře souseda, jehož lakota
hlavně přiměla jej k tomu, že opustil útulný krb otcovský, aby jako zámožný
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muž o milovanou děvu přihlásit! se mohl. Než jemu nemělo býti štěstí údělem.
Sotva že poněkud §i pomohl a s nabytým jměním domů vrátiti se chtěl, byl od
společníka svého a přítele hanebně o ovoce své namáhavé práce okraden. Když
pak dokonce po mnohém čekání dostal z domova zprávu, že milenka jeho, k vůli
níž všeho toho se podjímal, se dobrovolně jej zřekla a za jiného se provdala, za
nevřel na celý svět, dal vale hlučným táborům hornickým a od té doby sám anebo
na nejvýše ještě s druhem prospektoval a nebylo téměř pohoří od řeky Kolumbie
dolů na jih k Mexiku, od Tichého moře k Černým Vrchům dakotským, aby se
v něm Jack o štěstí své nebyl pokusil. Těch šťastných okamžiků v životě svém
zažil málo, ale jeden z nich přece byl ten, když u oregonského farmáře probudil
se z dlouhé nemoci a uzřel na sebe upjaty zavlhlé oči spanilé jeho dcery, své oše
třovatelky. Pojal ji za choť v té naději, že usadí se v sousedství otce jejího na
vládních pozemcích, ale neposedná krev nedala mu pokoje. Nevydržel to a věr
ná žena šla za ním, aby nikdy více se nevrátila. Narodila se jim dceruška, jež
pojmenována dle; matky Frances a ta jedinou byla radostí potulných manželů.
Zdálo se, že jim nevinné dítko to přineslo štěstí, neboť od narození jeho zlatý
prášek v opasku Jackově vůčihledě se množil a manželé již klidnou budoucnost’
a spokojené stáří v rodině dceřině v duchu si malovali.
Tak plynula léta a Frances byla již téměř desítiletá. Jack prospektoval
právě výnosně ve Wyomingu, když jednou za časného.rána potulná banda'Šajenú
přepadla chatu jejich a dříve než on postaviti se mohl na odpor, byl svázán.
Manželku jeho vyvedli k mučení napřed, potom hodlali umučit malou Frances a
on jako z trestu měl dívati se na trápení svých milých, než by i na něho řada
přišla.
Ale co zatím manželka jeho nabodnuta byla na kůl, unikl on i dcera skoro
zázrakem ohavné smrti, neboť z nenadání objevila se na vrcholi nejbližší hory tlu
pa horníků, což zbabělé surovce k rychlému vyklizení místa přimělo. Horníci
osvobodili svázaného Jacka a rovněž i polomrtvou manželku jeho s kolu snesli,
ale hodiny nešťastné ženy byly sečteny. S východem slunce druhého dne za ne
výslovných bolestí vypustila věrnou duši svoji a opět bylo o jednu statečnou ženu
v tomto světě méně, ženu to, která z lásky k muži trpělivě všechny ty útrapy
života potulného snášela. Ještě než pozbyla vědomí, přitiskla plačící Frances
k sobě a smutným pohledem na choti svém spočinouc, pravila:
“jacku, slib mi při všem tom, co jsem z lásky k tobě podstoupila, že budeš
jako oko v hlavě bdíti nad štěstím dcerušky naší, že postaráš se, aby ona klid
nější mohla vésti život, než rodička její. Vždy říkal jsi, že jest mi podobná.
Nuže, kdykoliv popatříš do očí jejích, vzpomeň si na tuto chvíli, vzpomeň si na
ženu svoji těžce zkoušenou a bud’ dcerušce matky zbavené otcem i matkou záro
veň. Viď, že mi to slíbíš, Jacku můj?”
Nešťastný muž. nebyl s to odpovědíti ale vřelé stisknutí chladnoucí ruky
věrné družky bylo této důkazem, že přání jejímu bude vyhověno, neboť oči její
blaženě zazářily, ústa otevřela se ještě k nějakému slovu, ale jenom nesrozumi
telný chrapot z nich vyšel a malá Frances neměla více matky.
Horníci tušili, co nešťastnou ženu čeká a proto ten den utábořili se nedale
ko srubu Jackova, aby tomuto v žalu jeho byli nápomocni. Pochovali choť jeho
ve stínu lesa jedlového, hrob jí vystlali tím nejvzácnějším kvítím horským a za
sypavše jej a slzami vřelými pokropivše, přivalili naň velký kámen.
Desítiletá Frances zle si vedla po milé matičce, ale jako pravá dcera horní
kova hleděla se upokojiti co nejvíce a nahraditi otci poněkud matku.
Starý Jack nemínil zůstati na tomto místě, kde vše by jej na nešťastnou
družku pamatovalo a potom také nebyl jist, že by se jednoho dne Šajenové ne
vrátili a zlatý prášek, na nějž měli vlastně namířeno a v jehož zmocnění se bylo
jim včasným příchodem horníků zabráněno, mu neodňali. Pročež hned dru
hého dne pó pohřbu sebral vše potřebné a táhnul se svými ochránci dále na jih.
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Projeli hory koloradské kříž na kliž a navštívili i Utah a zde delší čas pobyli.
Horníci brzy poznali, že starý Jack nad nimi vyniká nejen zkušenostmi, ale i od
vahou a proto, jak jsem se již zmínil, neváhali zvoliti si jej za vůdce a také v bu^doucnosti nikdy neměli příčiny toho litovati. Bylť on mužem rozšafným a ke
každému spravedlivým.
V Utahu hned na začátku připojila se k nim rodina Fordova, která též ve
větší společnosti bezpečí před divochy hledala. Jack přijmul ji s otevřenou náru
čí, neboť sám byl jednou v podobném postavení. Rodina pozůstávala z otce,
matky a syna asi dvanáctiletého, jménem Ondřeje. Mezi tímto a Frances, která
téměř v jeho letech byla, vzniklo hned přátelství, a také ani nemohlo býti jinak.
Byliť oni jedinými odrostlejšími dětmi v celém táboru. Tak si na sebe uvykli,
že bys je byl považovati mohl za bratra a sestru. Ondřej byl na svá leta silný,
neboť čistý horský vzduch, který od maličkosti dýchal, tělesné namáhání při po
chodech, vše to značně napomáhalo k rychlému a zdravému vzrůstu tělesnému.
Stával se z něho postupem času mladík tváří hezkých, od slunce osmahlých, jehož
jako chrpa modré oči dobrácky a vždy usmívavě pohlížely na tento svět. Rovněž
i Frances dospívala v dívku příjemnou. Husté pletence vlasů černých pěkně
slušely té její tváři jemné, těm očím temným, vždy jaksi smutně do světa hledícím.
Dvé těchto dítek přírody dobře se k sobě hodilo. Ondřej vždy veselý, roz
marným svým vypravováním dovedl vykouzliti úsměv na tvářích dívky zamlklé.
Ta vždy s účastenstvím nelíčeným sledovala běh řeči jeho, když vypravoval jí
prostými slovy život svůj dětský až do příchodu do tohoto tábora. Když pak
někdy trochu bujněji a drsněji si počínal, tu jediný pohled do snivých, jakoby
vyčítajících očí družky postačil a byl zase tím Ondřejem jemným, od každého
náviděným.
Blažená to skutečně byla pro tyto dva mladé lidi léta, která na oněch vyso
činách utahských prožili, jen žel, že měla se brzo skončiti. Kolorov, strašný ná
čelník Útesů, zapřísáhnul se, že vyžene z míst, kde otcové jeho neobmezeně
vládli, všechny bílé tváře. Vojsko proti němu poslané bylo malomocné, nemo
houc s úspěchem stíhati jej do hor nedostupných. Samo sebou se rozumí, že
i tlupa Jacka Tolina velice nájezdy rudochů trpěla. Při jedné příležitosti přišli
téměř o všechno mozolně nabyté jmění a jen stěží holými životy unikli. Ježto
pak nepřátelství to nebralo žádného konce, rozmrzení horníci nad nejistotou po
stavení svého odhodlali se, zaměniti sídlo své s jiným, více bezpečným.
Večer před odchodem vyzval Ondřej mladou dívku, aby vyšla s ním pro
hlédnout si známá místa a rozloučit se s nimi navždy. Kráčeli spolu za ruce
se vedouce, mlčky, jakoby planým hovorem nechtěli rušiti pocity, jimiž srdce
jejich v tom okamžiku byla přeplněna.
Tak došli ke skále, přes niž malý potů
ček se šumotem dolů se řítil, aby dále kolem chaty jejich do roviny spěl. Bývalo
to jejich nej oblíbenějším místečkem, kde mnohou chvíli večerní naslouchali šumotu větru, hleděli do třesoucích se hvězd, patřili na tříštící se malý vodopád,
nebo v úžasu zahleděli se na velebnou přírodu pod nohama jejich se prostírající.
A dnes byli tu naposledy! Což divu, že Ondřej přemožen citem přitisknul krás
nou hlavu její k prsoum a pohlížeje do zarosených její očí vyznal jí slovy nehle
danými, že ať v budoucnosti se děje s nimi cokoliv, on vždy dovede Frances
svoji ochrániti. V dívčině srdci při vřelých slovech těch rozhostil se pocit blaha,
přátelství vypučelo v lásku, v lásku první, upřímnou. Pohlédla nan snivýma
svýma očima tak významně, že Ondřej mimoděk se sklonil a rty své na kadeře
její přitisknul. Nebyl svědkem tohoto výjevu nikdo, než osamělý truchlivý mě
síc, jenž rozléval matný a chladný svit svůj na okolní hory, potůček rozpustile
dolů s kamene na kámen poskakující a ty stráně horské, v měsíční záři stopené,
jež již tolikráte mladé lidi ty pospolu viděly. Borovice na nich rostoucí jako na
pochvalu zakývaly košatýma hlavama a šumot ten roztoužené milence ze sladké
ho jejich opojení vyrušil.
Chladnější větřík připomněl jim, že noc již značně
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pokročila a proto spočinuvše ještč jednou dlouhým pohledem na úchvatné scene
rii horské, sestupovali dolů do táboru, kde brzy na chudobných lůžkách dále snili
rozkošný sen své první lásky. — — Druhý den odjeli.
Po celou cestu byl Ondřej Frances nerozlučným společníkem. To nejměkcí místo vždy vybral jí za odpočinek, natrhal sporé trávy a listím je postlal,
koníka jí sedlal i opatroval; vůbec nebylo službičky, aby byla oku jeho ušla. Vděč
ný pohled tmavého jejího oka, stisknutí ruky, když jí s koně pomáhal, bylo mu
větší odměnou než sebe vybranější slova díků. Otcové jejich s radostí patřili
na jejich příchylnost’ k sobě a jenom při cé příležitosti bylo viděti na tváři
Jackově úsměv spokojený; jinak zůstával tím samým zasmušilým a na pohled
tvrdým mužem.
Jak přišli do Dračích Hor a tu se usadili, bylo již řečeno.

II.
Při namáhavé· práci klidně v novém táboru hornickém týden za týdnem ubí
hal. Muži pracovali v nedalekém vrchu a k vůli změně práce občas opravovali
chaty své. Zeny ve všech lehčích pracích byly jim nápomocny. Krom toho
sbíraly suché klestí na horách, neboť chladnější již večery podzimní ohně v ote
vřeném krbu vyžadovaly.
Bylo to jednoho dne v pozdním podzimu, když před večerem ženy v chatách
přípravou večeře zaměstnané překvapeny byly pohledem na několik jezdců, v jichž
čele mladý důstojník před
první chatrčí umdleného
koně zarazil. Však i na
tvářích jezdců viděti bylo
překvapení, neboť netu
šili, že by v pustých ho
rách těch na nějakou osa
du lidskou narazili. Vy
jeli před několika dny
z nedaleké tvrze Huachucy, aby v okolních
horách poohlédli se po
stopě několika renegádů
apačských, kteří z reser
vace utekli a v okolí ne
plechy tropili. Důstojník
N., mladý to poručík,
který teprve před rokem
z východu ke pluku své
mu poslán byl, byl po
stavy štíhlé, tváře pří
jemné. Jiskrné oko jeho
a pěkné kníry popletly
hlavu mnohé dcerce bo
háčů východních, když
přišla někdy v průvodu
svých rodičů některého
příbuzného svého v aka
demii vojenské ve Westpointu. Všechny pohyby
těla i uhlazené výrazy
jeho svědčily spíše k to
Dvé šťastných srdcí.

mu, jakoby byl poručík teprve před chvílí vyšel ze salónu nějaké krásavice a ni
koliv seskočil s koně, když byl po celý den horami pracně se bral.
Uslyšev od malého hocha, jenž ze zvědavosti z chaty se odvážil, že tatínek
jeho s muži ostatními teprve za tmy se vrátí a ježto již slunce k západu se kloni
lo, poručil důstojník odsedlati a všechny přípravy k přenocování učiniti. Nechtěl·
totiž odejeti odtud, aby se mužů neoptal, nevědí-li něčeho o uprchlých Apačích a
i kdyby to ne, chtěl jim aspoň před nimi výstrahu dáti.
Horníci konečně ze svých dolů se vraceli a velmi se podivili, vidouce neda
leko chat svých planouti ohně, kolem nichž jezdci si hověli. Mimoděk napadlo
starému Tolinovi, po jehož boku Ondřej kráčel, že tato návštěva asi nic dobrého
jeho táboru nepřinese. Nerad měl cizince kolem sebe a proto zamračeně zahle
děl se na mladého důstojníka, když tento vstříc mu postoupil a ruku podával a
otázku stran Apačů mu předložil.

Starý Jack představuje dceru svou.

Již měl nevlídné slovo na jazyku, když vzpomněl si, že malé vojsko naše
nemá na růžích ustláno a že povinnosti jeho mnohdy nejsou právě ty nejpříjemnější. Proto se přemohl a dosti zdvořile důstojníkovi odpověděl, že na jejich sa
motu žádné zprávy o nějakých potulných Apačích nedolétly. Zároveň poděkoval
mu za upřímně míněnou výstrahu a aby jaksi za z počátku hrubé chování k poru
číkovi zadosť učinil, pozval jej do chaty své k večeři. Kromě toho viděl na hebké
tváři důstojníkově, i jeho chování, že ještě dlouho nedýchá volný vzduch pustin,
a tudíž zmocnila se jej nikdy před tím nepocítěná zvědavost’, co že dělá ten širý,
daleký svět, z něhož již tak dávno byl se sám vyobcoval.
Hoj, jak poskočilo v něm srdce, když uslyšel, že důstojník z téhož okresu
co on pochází a rodiště jeho dobře zná. Ta tam byla zdrželivost’ a úsečnosť
Jackova. Přinesl z přístěnku láhev silné a dobré pálenky, již spíše jako lék
v domě choval a připil rodáku svému na zdraví. Poručík lehce se usmál a starochovi přípitek oplatil. Vyptávání starého Tolina nebralo konce. Ač jeho, sou-
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rozenci většinou bylí jíž vymřeli, nevadilo to, aby jako dítě neptal se, zda-li ten
neb onen veliký strom dosud stojí, zdá-li ještě tolik lesů a zvěře v okolí se nalé
zá, jak často Indiáni přepadají dědinu a podobné.
Při svém dlouhém pobytu v pustinách nevěděl chudák, že zatím dědina jeho
vzrostla na slušně velké město a že již železný oř spojuje ji se světem okolním.
Mezi rozmluvou přišla i Frances do chatrče a skoro bázlivě jako plachá srna po
hlédla do krásné tváře důstojníkovy.
“Toť dcera má,” představoval ji otec slovy prostými, ‘‘jediná radosť mého
života. Jest to pravý obraz mé nešťastné ženy, již mi ve Wyomingu Šajeni
k smrti umučili.”
Však důstojník nezdál se slyšeti slov starcových, ale za to zrakem lepou po
stavu dívčí pohlcoval. Jsa zvyklý ještě všem těm zdvořilůstkám východním, jal
se mluviti pak něco v řeči vysoké o krásných očích její, hebkém vlasu, labutí
šíji atd. Ubohá Frances o všem tom neměla ani ponětí, vždyť hrubě nikdy po
stavu svou ani neviděla, leda v průzračné hladině horské studánky a Ondřej, který
ji nejlépe znal, ani jednou o takových přednostech její s ní nemluvil, proto ne
učinila řeč důstojníkova na ni dojmu, ale jako dříve nesměle do očí se mu dívala.
Teprve, když otec jí řekl, že hosť jejich jest jeho krajanem, odložila bázeň svou
.a nenuceně a dobrosrdečné malou ručku svou mu podala.
Poručík byl popleten, neboť nikdy vé svém životě neviděl tolik prostoty a
nevinnosti v spanilém těle dívčím spojených a poprvé octnul se on, jenž v těch
nejlepších východních společnostech se pohyboval, u přítomnosti této dívky
v rozpacích. Maně musel před pohledem tmavých těch očí sklopití zrak, ač ve
své ješitnosti si pravil, že učinil na nezkušenou dívku dojem příznivý. Když
pak na tvrdé lůžko mezi podřízené mužstvo se odebral, dlouho hleděl do hvězd
natého nebe a v duchu si přísahal, že horská tato květina musí někdy spočinout
v jeho náručí.
Zatím ubohý Ondřej po celodenní namáhavé práci klidně odpočíval v otcov
ské chatě a snil o štěstí po boku milované Frances. Nepomyslil, jaké nebezpečí
hrozí jeho vřelé lásce. Ráno při rozchodu pozval poručík Jacka, aby jej co ne
vidět navštívil v jeho stanici, tam že mu ukáže obrazy z jeho rodiště a rozličné
jiné podrobnosti mu poví. Přikázal mu ale, by nezapomněl vžiti dceru svoji
s sebou. Seděl již na koni, když na prahu chaty objevila se Frances, s úsměvem
mu kynouc a tu rozjel se k ní a nahnuv se s koně, stisknul jí ruku tak silně, že
dívka s udivením naň se zahleděla, nevědouc ve své prostotě, co on tím myslí.
Ubohá Frances, ubohý Ondřej!
Tento den jedovatá zmije vnikla do ráje vaší lásky, hvězda vašeho pozem
ského štěstí kloní se k západu!
Pan poručík N. od šestého jezdeckého pluku byl již co kadet ve vojenské
škole west-pointské znám jako mladík zhýralý, nadutý a pokrytecký. Mnoho
nepříjemností způsobil představeným svým záletnictvím a jenom vlivu bohatých
svých příbuzných měl co děkovati, že podařilo se mu dosíci hodnosti důstojni
cké. Poslali jej naschvál k vzdálenému pluku jezdeckému v arizonských pouštích,
majíce za to, že obtížná služba polní jej poněkud z bláznovství mladického vylé
čí. Však v tom se mýlili.
Poručík ani zde milostných svých pletek nezanechal, ač výběr jeho byl vel
mi skrovný. Ohnivé Mexikánky nerozuměly žertům a mladí Apačové jako oko
v hlavě střežili vyvolené své. Ale štěstí mimo nadání v hornickém táboře se naň
usmálo!
S toužebností očekával příjezd Jacka, ale musel čekati dlouho.
“Starý”
jaksi se nastudil a musel ulehnouti na lůžko. Dlouho zápasil mezi životem a
smrtí a jenom bedlivé obsluze své dcery a jejího zasnoubence měl co děkovati,
že vyvázl životem. Ó, kdyby byl tenkráte poručík jen tušil, co děje se v horni
ckém táboře, jistě byl by k nemocnému pevnostního lékaře poslal, ač sám přijeti
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nemohl, neboť právě ža jakousi nedbalosť ve službě trest, pozůstávající ž núcé-'
něho pobytu ve tvrzi na neurčitou dobu, si odbýval.
Starý Jack po celý čas své nemoci toužil po spatření důstojníka a také na
padlo mu, že zapomněl se při prvním setkání se s ním pozeptati jej, zda-li živa
a jak vede se nevěrné jeho první lásce, na niž přece jen zapomenouti nemohl.
Proto jakmile jen poněkud se zotavil, vypravil se na cestu. Dceru dle slibu da
ného vzal s sebou. Frances nechtělo se ópustiti klidný tábor hornický, ná dů
stojníka skoro úplně zapomněla, ale nechtěla zkaziti otci radosť, proto jej dopro
vodila. Ondřej sám jí plavého koníka jejího osedlal, vysadil ji do sedla a do
ucha žertovně jí pošeptal, aby mu něco za odměnu za rytířské jeho služby z tvr
ze přivezla.
Po celodenní jízdě dojel Jack s dceruškou do tvrze. Zde naskytlo se mladé
dívce divadlo, které učinilo obrat v jejím dosud blaženém životě. Viděla právě
celou posádku na koních v plné parádě stojící a před ní důstojníky na bujných
koních se projíždějící. Při tom hlučná hudba vojenská veselé kousky hrála.
Najednou vše na povel nejvyššího důstojníka se pohnulo a v rychlém trysku celá.

Vojenská přehlídka ve tvrzi.

Důstojník kolem jedoucí poznává své známé.

posádka okolo našich příchozích přejížděla. Starý Tolin poznal hned v jednom
z důstojníků mladého svého krajana, jak na bujném vraném hřebci při své škadroně jel. Poručík skutečně vyjímal se na koni pěkně a není divu, že i dívka
nezkušená plna obdivu naň patřila.
Poručík jeda kolem nich, okamžitě je poznal, a na znamení své úcty, šavli
poněkud sklonil a přívětivě se na ně usmál. Jakmile pak byla paráda rozpuště
na, v plném trysku k nim přijel, s koně svižně seskočil a dvorně ruku v dlouhé
rukavici jezdecké vězící dívce podal. Na to potřásl pravicí Jackovou, praviv
při tom:
“jak jsem již myslel, že jste na svůj slib zapomněl a sám bych vás byl již
navštívil, ale domníval jsem se, že bych snad byl považován za dotěravce. Než
nyní buďte mi dvakráte vítáni!”
Po těch slovech přehodil koni svému otěže přes sedlo a ten ucítiv se volným,
cvalem do známých mu stájí odběhl.
Naši známí zatím též s koní sestoupili a poručík, zavolav kolemjdoucího
vojáka, poručil mu, o ně se postarati. Na to nabídl Frances rámě a odvedl si

— ne
známé do vkusně zařízeného svého bytu. Byl při tom samá veselosť. — Při
skvostné večeři, k níž ještě dva jiní důstojníci přišli, přecházely Frances a jejímu
otci oči. Tolik lahůdek neviděli nikdy ve svém životě. Mladá dívka byla nade
vším tím jako ve vyjevení, starý Tolin zase vzpomněl si, že tenkráte, když jako
mladík v Mexiku pomáhal dobývati praporu hvězdnatému slávu, nežil tak dobře,
ani tak jemně se nešatil. Kromě toho zjednal si poručík s dovolením velitele
pevnosti několik členů hudby, aby vybranými kusy hosty jeho při jídle bavili.
Po večeři, když oba důstojníci do mládeneckých svých bytů odešli, ukázal
poručík krajanu “starému” jeho rodiště na obraze a zároveň na jeho otázku stran
první jeho lásky sdělil mu, že tato dávno již dřímá věčný sen. Odebrali se pak
na odpočinek, jenž jim v prázdném jednom domku důstojnickém byl vykázán.
Jak divila se Frances vší té nádheře kolem ní panující. Starý Jack nemohl
na měkkém lůžku ani usnouti; ráno stěžoval si dceři, že jest více umdlen, než
když šel na lože.
Po chutné snídaní prohlédli si koňmo ve průvodu hostitelově okolí tvrze.
Poručík stále okolo Frances se otáčel, jejímu obratnému řízení koně se obdivoval
a ochotně všechna důležitější místa v okolí jí ukazoval.
Tamto leží váš domov,”
pravil, ukazuje bičíkem jezdeckým přes širou prérii,
a v tom směru často za
bloudily zraky mé od té doby, kdy od vás domů jsem přijel!”
Dívku při slovech těch bodlo u srdce, vzpomněla si na usměvavou tvář On
dřejovu a zamyslila se.
Než poručík jako pravý don Juan uhodl, co asi v nitru dívčině se děje a hle
děl co možná nejvíce dívku od myšlének na domov odvésti. A Frances ve své
nepodezřívavosti přijímala všecky ty zvořilosti, jakoby vycházely ze srdce nej
upřímnějšího.
Při loučení druhého dne slíbil důstojník, že co nejdříve zavítá do horského
jejich domova návštěvou. Na cestě domů otec s dcerou mnoho nemluvili, každý
z nich zabrán byl svými vlastními myšlénkami. Starý Jack v duchu si liboval,
jak vlídně byl přijat od důstojníků a zároveň vynořila se mu na pamět přísaha,
již umírající své manželce učinil. Zda-liž nebyla tu nejlepší příležitost’ pro
Frances, aby zanechala obtížného života hornického? Že nebyla důstojníku
krajanu lhostejnou, poznal na první pohled. Na ubohého Ondřeje při tom ani
nevzpomněl. Frances pak zase neustále viděla tu svižnou postavu poručíkovu,
připomínala si jeho kavalírské jednání, slyšela ještě ta sladká slova, jež jí na
rozchodu pošeptal.
Stával se v duši její obrat, aniž by toho byla pozorovala. Po návratu svém
byla jaksi roztržitou, častěji vycházela si do hor, a tu vždy, na příhodném místě
si usednouc, dlouho snivě hleděla přes širou pustinu v ta místa, kde bělely se
v jasu slunečním útulné domky tvrze. V duchu přála si býti opět tam po boku
švarného poručíka, jenž tak krásně uměl povídat o tom světě velikém, jí dosud
neznámém. Jindy zase umínila si, že zapomene na svůdná ta slova poručíkova,
že vypudí násilně z mysli vábný jeho obraz, a vrátí se s celým srdcem k věrnému
druhu mládí, Ondřejovi. Tu vyhledala jej za večera, ale upadla vždy v rozpaky,
kdykoliv tento zeptal se jí, jak líbilo se jí ve tvrzi, co mu přivezla a podobně. Ne
mohla se mu již tak upřímně podívat do věrných jeho očí.
Ondřej mnohokráte starostlivě potřásl mladou hlavou svou, neboť to nebyla
více ta Frances, kterou ani ne před rokem držel v horách utahských v náručí,
kdy při svitu měsíce viděl ve zvlhlých očích její celou tu lásku srdce upřímného.
Přikládal však rozrušenosť její nějaké chorobě tělesní, o níž měl za to, že zase
brzy přejde.
Tím způsobem táhly se věci po několik neděl.
Poručík přijel a přivezl nejen otci ale i dceři skvostné dary, a tím ještě více
v přízni jejich se upevnil. Počínal si tentokrát k dívce ještě důvěrněji a opět ji
požádal k návštěvě do stanice. Dívka propadávala pozvolna do jeho moci.

Tu teprvé Ondřej prohléd
nul. Domlouval jí, prosil, za
přísahal ji, vzpomínal jí na ty
blaze prožité dny jejich štěstí,
ale vše nadarmo. Frances ani
slovem mu neodpověděla a na
dále se mu vyhýbala.
Líto
bylo každému z horníků hocha
■onoho. Jindy tak veselý, stra
nil se nyní společnosti ostat
ních; obličej jeho vždy usmě
vavý, stal se stálým vnitřním
zápasem zasmušilým. Mnohdy
zdálo se mu, by rozběhnul se
do tvrze a vlastníma rukama
zardousil zloděje štěstí svého.
I se starým Jackem stala se
změna. Přestal poněkud zabý
vat se starostmi o rozkvět malé
své osady a též časem zmizela
•s tváře jeho ta zasmušilost. Na
padlo jej v těch okamžicích, že
přece jen se mu podaří přísahu
■choti danou vyplniti.
Cesta mezi tvrzí a hornickým
táborem se nyní téměř netrhla.
Skoro denně viděti bylo modrý
stejnokroj mezi chudě ošace
nými horníky. Poručík použí
val každé příležitosti, by dívku
mladou o své horoucí lásce
přesvědčil. Po vojácích na hon
Dívka vyhlíží návrat milence.
bu se ubírajících posýlával jí
zamilované listy; mohl-li, sám ji navštívil. Co vše jí při tom sliboval, lze jen
tušiti. Zaslepená dívka oddala se mu docela. Dřívější její milenec, Ondřej,
nebyl jí již ničím.-------- —

Však tu najednou přišla pro Frances ohromující zpráva.
Tajemník války
•vydal rozkaz, aby pluk jízdy, u něhož náš poručík sloužil, zaměnil stanice své
s jiným na severu Soustátí rozloženým. Poručík sám přijel přátele své o tom
zpraviti. Na oko snažil se býti nad tím velmi zarmouceným, těšil plačící Fran-ces, že, co nejdříve bude moci, přijede a odvede si ji do nového svého domova
•co družku milou. Otec též že musí zanechat klopotného svého života a ztráviti
poslední dny, jichž mu ještě bude dopřáno, v tiché jejich domácnosti.
“jen již měj trpělivost’ několik těch týdnů,” pravil jí, když v jizbě osamot
ili, ‘vynahradím ti to láskou tím vřelejší, až se zase sejdeme.”
“Věřím ti, neboť nemyslím, že bys zapomenouti mohl na tu, která z lásky
všecko obětovala,” odvětila mu Frances, v slzách se rozplývajíc.
A když odjížděl, daleko zraky svými jej provázela, až ztratil se jí v hlubo
kém úvalu prérie. Poručík zatím v duchu zajásal, že se mu tak lacino podařilo,
z nemilého postavení se dostati.—Pluk jeho v krátkosti odjel na daleký sever á
po čase jiný na jeho místo se dostavil.—Frances den co den zprávy nějaké od
snilého svého čekala; nemohla si ani pomysliti, že by ji mohl poručík oklamati.

Čekala, omlouvala jej u otce a zase čekala—ale marně. Kdo nepřicházel, ani
nepsal, byl náš kavalírský důstojník. Třebas při radovánkách v dalekých kraji
nách ani si nepomyslil, že jest na této zemi někde bytosť, která po něm touží a
již on tak hanebně podvedl. Svědomí asi nečinilo mu výčitek a možná, že právě
nyní jinou milostnou pletku zapřádal. Starý Jack Tolin začínal prohlídati.
A když mu dcera stav svůj sdělila, počínal si jako smyslu zbavený. Jediná jeho
naděje, odkaz ženin , zneuctěná, to bylo více než mohl snésti. Přece ale konečně
se uklidnil a co by dělati měl, uvažoval. Dojel si do tvrze a sdělil novému ve
liteli, dobrosrdečnému to starému pánu, postavení dcery své a zároveň otázal se
na karakter důstojníka—svůdce. Co uslyšel, nenaplnilo jej velkou radostí. S těžkým srdcem vracel
se domů, ale z toho,
co zvěděl, ani slova
dceři nesdělil. Ne
chtěl ještě přidávati
k bolu jejímu. On
dřej viděl nyní, že
by bylo vhodné nabídnouti oklamané
Frances přátelství
své; nepřestal ji do
sud vřele milovati.
Dívka však jen tru
chlivě naň pohlédla
a hlasem, pohnutím
se třesoucím, mu od
větila.
“již je po
zdě, druhu můj, po
zdě!” a s hlavou
sklopenou odešla.
Konala pak dlouhé?
vycházky do hor,,
z nichž vždy poně
kud pokojnější sevracela.
Jaké však bylo ustrnutí otcovo jed
noho jitra, kdyžspa
třil lůžko dcery své·
prázdné a na něm
lístek s dvěma kadeřema vlasů. V lístku:
Ondřej vrhnul se na mrtvolu své Frances.
loučila se s otcenu
svým navždy, děko
vala mu za jeho péči a vychování, prosila též, by Ondřej odpustil jí její nevěru a
možno-li mu bude, pomstil na bídníkovi onom hanbu jí učiněnou. Loučila se·
dojemnými slovy i s ostatními členy tábora a co památku po sobě odkazovala otci
a Ondřejovi po kadeři vlasů.
Starý Jack netušil nic dobrého. Ihned svolal všechny muže v táboru a kva
pem hledat šel dceru zmizelou. Dlouho hledali marně, až tu najednou jeden
z horníků uviděl na ostré hraně skaliska, s něhož volná vyhlídka do prerie a
v dáli na tvrz vojenskou se naskytala, útržek ze šatu, jaký Frances obyčejně no
sila, na vrchu pak ležela stříbrem kovaná pistol, dárek to poručíka oklamané
dívce. Tam dole tedy leželo mladé její tělo zohavené, tam miláček jejich tábora.
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předčasný hrob svůj nalezl! — Po mnohém obtížném a nebezpečném pokusu po
dařilo se jim dostati mrtvé tělo nahoru.
Ondřej vrhnul se na ně a vřelými po
libky pokryl zakrvácené to bílé její čelo, volal jí těmi nejněžnějšími jmény, ale
snivé její oči více se neotevřely, rty zsinalé se nepohnuly. Pochovali ji hned na
místě, neboť nebylo lze nalézti půvabnějšího v.celých horách.
Hluboký žal zavládl na to v celé osadě. Na první pohled bylo znáti, že
schází jim jejich ochranná víla, že schází jim jejich milá Frances. Starý Jack
trápil se nadmíru nad smutným osudem své dcery a sám sobě též vinu na její
zkáze přičítal. O krajanovi — důstojnickém lumpovi — nikdy více neuslyšel.
Chřadnul neustále, až doplížil se okamžiku toho, který nikoho z nás nemine.
Zemřel s tou blahou domněnkou, že tam v těch krajinách za řekou “Zapomenatí” shledá se s drahou družkou a nešťastnou dcerou svou. Vykopali mu hrob
vedle dcery a místo to zvoleno potom za hřbitov celé osady.
Však nemělo tomu tak býti na dlouho. Jednoho rána najednou slyšeti bylo
slabé dunění podzemní. Ustrašeni horníci jenom v čas opustili doly své. Slabé
chvění země se opakovalo neustále, kole tří hodin odpoledne ale začalo zamětřesení v pravém slova smyslu. Země se chvěla a trhala, mohutné balvany skalní
válely se dolů do údolí a k tomu ke všemu na mnohých místech začaly vrchy chrliti oheň. Pohled tu noc na krajinu byl divukrásný; kolkolem na horách mohl’s
viděti sloupy ohnivé, daleko do oblak šlehající a hrůzně krajinu okolní osvětlující.
Zemětřesení to bylo záhubným i soudruhům Tolinovým. Doly jejich byly
zasypány, ovoce několikaleté práce zničeno okamžikem jediným. Jakási skles
losť mysli zmocnila se všech. Nikomu z nich nezdálo se, by opět začal s vyklí
zením svých zasypaných dolů a tak stalo se, že jeden po druhém se od tábora
odlučoval, až nezbyla zde než rodina Fordova. Než i oni po čase sebrali majetek
svůj a odstěhovali se do města Tucsonu, kde staří rodičové v brzku v tichosti
v náručí Ondřejově život svůj dokonali.
Ondřej nikdy nezapomněl prosby drahé dívky nan vznešené; umínil si, že
životním cílem jeho na dále bude jen pomsta nad zhoubcem blaha jeho. Po pohř
bu rodičů prodal tedy vše a odešel do světa širého plniti svůj úkol.
——

Zašlé chvíle.
šero večera. Dech hvězdné noci letní Zda vzpomínáš na onen den,
zvsad lehkým vánkem v moji věje tvář, kdy splnil se mi lásky sen,
a vzpomínek juž zašlých snové nespočetní
tvých černých očí žhavý pal
mou mysl vrhají muk ve žalář.
mé srdce pouty obepjal?
A přec v tom vínku záhy svadlých růží
Jak v něžném lásky objetí
je dosud jedna, kyprá, čerstvá, svěží.
tvá ústa směl jsem líbati?
O, že je svěží, jako krůpěj rosy!
Já v moci měl, bych něžný tento květ
v trn svého žití na okrasu vplet,
do srdce stanu lásky klid.il klasy.
Vzdech němý, klidný řine z mých se plic:
Ty chvíle blahé nevrátí se víc------------*
*
*
Zda ještě víš, jak z večera
jsme sedávali za šera,
jak řekl jsem ti: Mám tě rád!?
Tys děla tehdy: A já—snad!—
A zefír libě, tiše vál,
ta slova lásky nesl v dál

Tys zapomněla oněch dnů,
jež znikly věčna v bezednu,
a onen věrné lásky čas
dán opět časům na pospas--------*
*
*
Vše zašlo, prchlo! — Ač to kvílí,
ač sténá, pláče —- nemůže to být,
víc nezavane čarovný dech chvílí,
kdy z rtů tvých číše dlouze směl jsem pít.
Těch očí perel černých dumný žal,
jejž ssál jsem chtivě, dnes mi plodí žal;
vzdech němý, klidný, řine z mých se plic:
Těch chvílí blaho nevrátí se víc — — —
Vilém Kroužílka

ŠLECHETNÁ POMSTA.
Obrázek ze života Qechů texaských.
Pro kalendář “Amerikán,” napsal JOSEF BUŇATA.

OZKOŠNÝ. jest pohled na pole bavlníkem osázené, když tropická tato
rostlina dostoupila vrchole svého vývinu. Obyvatel krajin severních by
se domníval, že sníh pokryl pole, bujnou zelení se skvící. Košaté keře
zakrývají půdu úplně; krásná zelen listí protkána jest bělostnými chumáči bavlny
z rozevřených tobolek, jako třásně visících, tu a tam pak jako okrasy sedí květy,
velké to otevřené kalichy barvy růžově bledé, do žlutá přecházející. Slunce vy
sílá žhavé paprsky na tuto pestrou směsici barev, kteréž však pod účinky těmi se
skvějí tím jasněji, aniž by jevily jaké ochabnutí. Opodál viděti jest pole kukuřicí
neb jinými plodinami osázená, již pustá, vší zeleně pozbavená, ano i tráva po
pastvinách podlehla horkým paprskům slunečním, jen bavlna, tato královna jihu,
dovede vzdorovat! parnému úpalu slunečnímu a podrží svoji zeleň i za těch nejparnějších dnů letních.
Byla to hlavně bavlna, která povznesla jižní státy na stupeň velkého bohat
ství a blahobytu; také ale bavlna zase byla příčinou, že jižní osadníci nechtěli
upustiti od soustavy otrokářské. Na jihu převládal náhled, že pěstování bavlny
vyžaduje nutně černé plémě lidské, kteréž dovede účinkům vedra lépe vzdorovati
nežli plémě bílé. Stát Texas však dokázal již v letech padesátých, že bílé plé
mě dovede snésti horké podnebí jižní a v pěstování bavlny že jest úspěšnější
nežli černé plemeno. Sem se hrnuli přistěhovalci ze všech částí Evropy, aby
zaujali půdu panenskou, hojné odměny za práci skýtající. A tito přistěhovalci
dokázali, že není třeba držeti v otroctví lid dělný, aby vypěstoval bavlnu, nýbrž
svobodný lid, jen touhou po domožení se vlastnictví puzený, že toho dovede lépe
a účinněji. Vedle všech jiných národů byli to i naši krajané z Čech a Moravy,
kteří se v Texasu s nejlepším výsledkem vrhli na pěstování bavlny. Rostlina
i práce s ní nebyla jim sice známa, ale v brzku se všeumu přiučili a připojivše
k tomu své rolnické zkušenosti ze staré vlasti, vynikli v krátké době co dobří pě
stovatelé bavlny. Úspěch jednotlivců přivábil jich více ze staré vlasti a tak se
počaly již v létech padesátých tvořiti české osady po Texasu. Amerikáni sice po
hlíželi podezřivě na naše přistěhovalce, ale když viděli, že pilně pracují s malou
•odměnou se spokojujíce a že špatnou půdu za drahé peníze od nich kupují, smířili
se s nimi aspoň na oko a přijímali je s úsměvem na rtech.
Vylíčiti zápas o existenci našich prvních přistěhovalců a popsati počátky je
jich při domáhání se štěstí ve státu Texas jest účelem tohoto vypravování, jež
k vůli zajímavosti pokusím se odíti v roucho zábavné.
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Za krásného dne sobotního v měsíci září roku 1858 hemžil se rozsáhlý lán
bavlníkom osázený sběrači všeho druhu. Bylo to na nížině u dolního toku řeky
Brazos, kdež nepřehledné lány bohaté půdy náležely osadníku Clarkovi, kterýž
se zástupem otroků přitáhl do té krajiny ze státu Louisiany. Ku spracování půdy
nestačili mu jen otroci, tak že najímal i bílé dělníky do práce, zvláště pak ku sbí
rání bavlny jich mnoho potřeboval. Proto mohl pozorovatel viděti na poli lid
různé pleti a různého pohlaví Tu se táhla dlouhá řada černochů, dále zase
menší houfec bělochů, mužů, žen i dětí. Kdežto černoši vlekli líně své vaky ba
vlnou naplněné, postupujíce zdlouhavě v před, kmitali se bílí sběrači čile řádky
bavlníkovými, chvatně oběma rukama vyškubujíce bavlnu z otevřených tobolek a
hbitě ji v útroby vaků vrhajíce. Černoši se drželi stále pohromadě, hovoříce a
smějíce se, kdežto bílí sběrači byli po různu roztroušeni; jeden dále v předu,
druhý zase v zadu, sotva že tu a tam slova jeden na druhého promluvil. Slunce

“Konečné dospěla až k vozu . . . '

se chýlí k západu a tu se každý ze sběračů bílých namáhá o překot, aby ještě co
možno nejvíce nasbíral bavlny, by za práci svoji obdržel hojnou mzdu. Jeť so
bota, den to výplaty a tu není divu, že každý dělník se přičiňuje, aby výplata
jeho byla co nejlepší. —Nejvíce v popředí mezi sběrači bavlny nalézá se děvče
statného vzezření, buclatých tváří, kteréž od horka a chvatu jenjen hoří. Na
hlavě má květovaný červený šátek v týle zavázaný, plná ňadra se mocně dmou
pod šněrovačkou červeně vroubenou a krátká suknice kanafasová objímá v leh
kých záhybech pěkné tvary těla dívčina. Pytel bavlnou již přes půl naplněný
posunuje levou nohou v před, kdežto buclaté ruce chvatně utrhují v pravo i v levo
chomáče bavlny, jež rychle mizí v otvoru vaku, Jen chvílemi vrhne plachý hled
před se, někdy zase v zad, což však jí v rychlosti práce nezdržuje. Konečně dosbírala k místu, kde stojí vůz, na nějž se bavlna nakládá. Podle vozu stojí uschlý
strom, na jehož nejdolejším pahýlu ulomené větve přivázána jest váha, tak zvaný
mincíř, na němž se nasbíraná bavlna odvažuje. Na voji vozu sedí mladík asi
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221etý, držící v ruce zápisní knížku, v druhé pak tužku. Hledí do zápisníku,
jako by počítal, zatím však zrak jeho zalétá přes kraj písanky a tkví na postavě
mladé dívky, při sbírání bavlny sem se blížící. Pohlédla naň, zraky obou se
setkaly a oběma pohled ten vyloudil úsměv na tváři. Kdežto ale mladík dále svůj
hled na ztepilou dívku upíral, ona rychle sklopila hlavu, tím hbitěji po bavlno
vých chomáčích sahajíc. Za nějaký okamžik vrhla dívka zase hled svůj v zad na
postavu jiného mladíka, který nejzáze za všemi sběrači s pytlem se pachtil.
Konečně dospěla až k vozu. Mladík na voji sedící se vzchopil, vzal od dív
ky těžký pytel bavlnou až skoro po kraj naplněný, pomahal jí hlavu ze šle vytáh
nout!, při čemž ji oběma rukama objal a horoucně k sobě přivinuv táhl ji i s pytlem
za vůz ku váze. Tu, před zraky ostatních sběračů vozem ukryt, počal dívku
líbati. Ta se sice bránila, avšak bylo patrno, že obrana její není opravdivá, ný
brž jen strojená. Ostatní sběrači si toho nevšímali, avšak mladík nejzáze se na
lézající postřehnul jednání mladých lidí u vozu a zanechav okamžitě sbírání
spěchal k vozu rychlými kroky, jak dalece mu to pytel asi do póla naplněný do
voloval. Druzí sběrači naň pokřikovali, že nemá plný pytel a již že jde k váze,
on však toho nedbal a spěchal k vozu. Došed sem, zahřměl hlasem hněvem
rozčileným:
“Co to tu děláte? Takhle se váží bavlna? Nestydíš se, Františko, nechati
se líbat takovému hejskovi?”
Mladík ovšem dívku okamžitě pustil, kteráž zapýřena sklopila zrak, jen po
lohlasně odvětivši:
“Což se mu mohu ubrániti?”
Mladík však, který dívku objímal, postavil se vzdorně naproti příchozímu a
skřiviv ústa k posměchu počal v řeči anglické cosi rozkládati, rukama při tom
divoce šermuje, čemuž však mladí lidé nezdáli se rozuměti. Druhý mladík však
jako by neslyšel a neviděl hovořícího, uchopil pytel dívčin, zavěsil jej na váhu,
posunul závaží na patřičné místo a ukázav na váhu zvolal na Amerikána:
“Tady si hleď svého a zapiš váhu bavlny.”
Oslovený vytáhnul knížku a tužku z kapsy, zapsal si na příslušné místo vá
hu, při čemž vrhal zuřivé pohledy na mladíka, který jej z laškování s dívkou tak
bezohledně vytrhnul. Ten pak na pohled lhostejně sejmul odvážený pytel, za
věsil na váhu svůj a posunuv závaží do rovnováhy, ukázal na číslo váhu nazna
čující se slovy:
“Tu mi to napiš a vše spočítej, ať vím, mnoholi jsem vydělal.”
Mladý Amerikán zapsal váhu na jiný list svého zápisníku; mezi tím však
přicházeli ostatní sběrači, bavlna se odvažovala, na vůz nakládala a všichni dá
vali na jevo, že pro tento den práci dokončili. Ti již byli hotovi s vážením, se
stoupili se dohromady rozmlouvajíce vespolek a čekajíce na výplatu.
"Co jsi to tu měl s Džimem, Václave?”—oslovil jeden z nově přišlých sbě
račů mladíka, který milostné škádlení mladého párku přerušil. “Slyšel jsem ho
tu láteřiti a bezpochyby že by ti byl i natloukl, kdyby se nebál výprasku sám.”
“Máš pravdu, Toníku,” odvětil Václav,” to chlapisko má kuráž na ženské,
ale mužů se bojí. Ostatně mi na něm nezáleží a já myslím, že by se neodvážil
líbati děvče, které by se tomu rozhodně opřelo. Františka s ním koketuje, tím
mu dodává smělosti a což pak divu, že si dovolí ji líbati. S ním jsem vypořádán,
teď ještě se musím vypořádati s Františkou.”
Bavlna byla zatím odvážena, mladý Amerikán počal vypočítávati mzdu sbě
račům a vypláceti. Na Václava došlo nejdříve. Mladík, jejž jsme Jimem zváti
slyšeli, vyplatil Václavovi vydělané peníze, načež mu pln zlosti dal výpověď
z práce. Vypovězený sice nerozuměl slovům, avšak z posuňků Jimových seznal,
oč se jedná a odcházel lhostejně od vozu, a postaviv se opodál, čekal na ostatní.
Chtěl promluviti s Františkou a pokárati ji za její jednání, ta však to tušila a
proto otálela, čekajíc na ostatní.
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Byla tam celá její rodina, otec, matka, dva bratří a dvě sestry. Všichni
pracovali dohromady, celé rodině byla bavlna odvažována společně a otec bral
pak sám peníze od práce! Byla to rodina Blažilova, nedávno přistěhovalá z Mo
ravy, kteréž plantážník Clark vykázal jeden ze svých domků k obývání, když celou najmul v Houstonu do práce. Musel ovšem rodině tak četné něco napřed na
živobytí poskytnouti, což si nyní při výplatě se mzdy strhoval. Proto bylo účto
vání s rodinou Blažilovou ponecháno až naposledy. Stará Blažilová s mladšími
dětmi odebrala se ihned po skončené práci domů, kdežto Blažil čekal a’Ž napo
sled, k němu pak se přidružila i Františka. Věděla, že Václav na ni čeká, aby
ji na cestě káral a právě proto Čekala na otce, aby ušla výčitkám Václavovým,
Ten pak vida, že Františka otálí s návratem domů, odešel konečně také s Antonínem. —Václav, s nímž jsme se právě‘seznámili, byl synem zámožného rolníka'
ze severovýchodních Čech a jmenoval se Bureš. Studoval na vysokých školách
pražských a co mladík nadšený pro věc národní dopustil se zločinu politického,
kteréž bývají od vlády rakouské přísně trestány. Aby ušel trestu, uprchnul z vla
sti a odebral se do země svobody, do Spoj. Států. Na lodi, která jej měla přeplaviti přes oceán, seznámil se s rodinou Blažilovou, zvláště pak sličná Františka
se mu vloudila hluboko do srdce, tak že uzavřel usaditi se s rodinou tou v Texasu,
ač původně bylo plánem jeho odebrati se do států severních. Tak se octnul stu
dent pražský na pláních texaských a poněvač mu nic jiného nezbývalo, pracoval
při sbírání bavlny, aby se uživil. Nešlo mu to sice valně od ruky, ale na to živo
bytí si vydělal přec a ještě mu něco přebývalo. Rád pracoval a to tím více, jeli
kož mohl býti stále na blízku dívky, již miloval. Nepožíval však dlouho klidu
ve své lásce a novém domovu. Jakmile se usadila rodina Blažilova i s Václavem
na statku Čiarkovú, spozoroval ihned zamilovaný mladík, že mladý Clark po
Františce vášnivě pohlíží a bystré oko jeho také postřehlo, že Františka se nejen
nevyhýbá nástrahám mladého Amerikána, ba spíše naopak, že jej pohledy a ce
lým chováním v počínání jeho posilňuje. Domlouval jí několikráte, aby s mla
dým hejskem tím nekoketovala, ona sice to popírala a slibovala polepšení, ale
jak slibu svému dostála, vylíčili jsme již shora. Václav byl uražen v srdci svém,
sklamán v lásce své, ale snažil se rozbouřené city potlačiti.
Antonín Blažilův byl mladík 18 letý, srdečný a veselý, k Václavovi pak
přilnul se vší láskou mladickou. Již na lodi mu byl neustále po boku, naslou
chaje takřka se zbožnou úctou slovům vzdělaného mladíka, který jej poučoval,
vysvětloval vše neznámé, o čemž se v knihách dočetl, celá rodina Blažilova však
o tom ani ponětí neměla. Vzalť sebou Václav na pouť do ciziny i některé knihy,
z nichž celé rodině časem předčítal, avšak nikdo nebyl tak bedlivým poslucha
čem jako Antonín. Tak se vyvinul mezi oběma mladíky poměr velice přátelský
a proto je vidíme spolu odcházeti s pole. Domek, kde rodina Blažilova byla
ubytována, nalézal se asi půl míle od pole, kde dnes bavlnu sbírali a mladíci
nešli rovnou cestou přes pole, nýbrž uchýlili se do blízkého lesa, kterým velkou
oklikou kráčeli k domovu horlivě rozmlouvajíce.
"‘Vidíš, Antoníne,” praví Václav, “nejvíce mne bolí, že Františka spěje
své záhubě vstříc. Nermoutí mne tak její nevěra ke mně jako pomyšlení, že ten
zhýralý americký mladík ji využitkuje a pak odkopne jako nějakou věc nepo
třebnou. Nesmýšlí to s ní poctivě a nikdy si ji za manželku nevezme. Tito
otrokáři nemají citu lidského v prsou, neb jinak by nemohli vlastniti otroky.
Černoch, ač na nízkém stupni vzdělání stojí,’jest přece také člověkem a musí to
těžce nésti, že jest považován za majetek jako nějaký kus dobytka. A nás při
stěhovalce nenávidí tito lidé více než své otroky, poněvadž nás nemohou vlastniti
a obávají se, že jim někdy přerosteme přes hlavy. Otrokáři jsou si toho věddmi, že otroky po vždy vlastniti nebudou a vědí také, že my přistěhovalci praco
vitostí a lepším vzděláváním půdy pomůžeme sobě k majetku, který oni časerii
pozbudou. Proto nás nenávidí, ač na pohled se k nám staví laskavými. Vý-
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užitkovati nás jen chtí a pak odkopnouti, bude-li jim možno, tentýž osud čeká
v brzku sestru tvoji, Františku.”
“Což ale tu možno činiti?” namítal Antonín.
“jsme chudí, musíme pracovati, abychom se uživili, neznáme řeči zde běžné a proto musíme trpělivě snášeti všecko příkoří. Práce je nyní ovšem všude dosti, ale půjdeme-li k jinému
plantážníku, jest otázkou, zdaž bude ten lepší než nynější náš zaměstnávatel.
Starý Clark zdá se býti řádným, poctivým mužem, aspoň se o nás dobře posta
ral a zaopatřil nás vším potřebným, tak že v ničem nedostatek netrpíme.”
“Ovšem,” dí Václav, “nemůžete za nynějších poměrů nic lepšího očekávati.
Nemyslím také, abyste si hledali jiné místo. Mně je to velmi snadné. Jsem
sám a mohu jiti, kam se mi líbí a také půjdu. Ten mladík mne vypověděl
z práce jen proto, abych mu nepřekážel v miliskování s Františkou. Děvče je
nezkušené, ano zdá se mi, že i rodičové tvoji mlčky to schvalují a jsou rádi, že
mladý pán si jejich dcery všímá. Zůstanete-li zde, uvidíš, že ten mladý zhýralec
sestru tvoji svede a pak opustí. Rád bych tomu zabránil, ale není možno.
Kdybych ihned práci někde na blízku přijal, nebyl bych přece s to bdíti stále
nad děvčetem, které se samochtíc do záhuby vrhá.
Proto upozorňuji na to
tebe, milý hochu, střež sestru před neštěstím, pokud ti možno.”
Takto spolu rozmlouvajíce, došli oba mladíci pozdě večer domů, kde již
celá rodina byla shromážděna, neboť starý Blažil i s Františkou se kratší cestou
vrátili. Večeře byla odbyta za neobyčejného ticha, tak že se zdálo, jako by
všech jazyky byly svázány. Po večeři pak se chystala Františka s otcem někam
na cestu. Vyhledali oba své nejlepší šaty a matka riapomahala dceři v oblékání
a úpravě vlasů.
“Kam pak se tak strojíš, Františko?” otázal se konečně Václav.
“Co ti po tom?” odsekl tazateli starý Blažil.
“Holka je svobodná a může
jiti kam chce.”
“To připouštím, pane Blažile,” pravil klidně Václav, “myslím však, že by
si tím ničeho nezadala, kdyby mi na otázku odpověděla. Pak-li se jí táži, kam
půjde, neznamená to ještě, že bych ji chtěl od zamýšlené cesty zdržovati. ”
“i půjde do taneční zábavy, která se dnes odbývá v hospodě u Nagla,” od
pověděla stará Blažilová. “Sejde se tam lid z celého okolí i mnozí z našich zná
mých tam budou a mladým lidem to nebude zajisté na škodu, když se trochu po
vyrazí. Však vy tam také můžete jiti, Václave a Antoníne, my se tu báti
nebudeme. ”
“A můžeš hned také sebrati svých pět švestek,” vyhrknul zase zhurta Bla
žil. “Nás je tu beztoho plná chalupa, tak že se ani hnouti nemůžeme.”
“Nu dobrá, ” odtušil Václav, “mám jiti dnes, nebo zítra. Můžete mi to
však říci po dobrém, aniž byste mne musel vyháněti jako psa. ”
“Ale tatínku,” vmísil se do řeči Antonín.
“Václav si toho od vás přece
nezasloužil, abyste mu tak bezohledně ukazoval dvéře. Či jste již zapomněl, co
vše pro nás učinil na cestě? Ošetřoval nás na lodi, tlumočil za nás, přinášel
nám všeliké věci na přilepšenou, ano ještě v Houstonu za nás zaplatil v hotelu,
tak že s námi poslední rýnský utratil, který si z domova nesl.”
“Co ti do toho, kluku!” vzkřiknul opět starý.
“To už jsme mu dávno vy
nahradili, vždyť ho živíme přes měsíc. Já tu nechci míti takového českého poběhlíka. My jsme Moravci a on Čech, ať si táhne mezi své Čechy. Beztoho
o nás Moravcích dobře nesmýšlí žádný.”
“Dovolte, pane Blažile,” odvětil již rozhorleně Václav, “mezi námi Čechy
a vámi Moravany není rozdílu žádného. Jsme všichni Čechy, syny, jednoho ná
roda českého. Moravané mluvící jazykem slovanským jsou Čechy zrovna tak
jako my z království a jako Slezané i Rakušané, kteří naším jazykem hovoří.
Celý ten kmen v Čechách, na Moravě, Slezku i částečně v Rakousích bydlící
slove kmenem českým a jen naši nepřátelé by rádi nás rozštěpili, popouzejíce

125 —
Moravany naproti nám Čechům. Vždyť náš nejslavnější dějepisec, František
Palacký, jest také Moravanem a přece nadepsal knihu svou: Dějiny národa
českého v Čechách i na Moravě.”
“Mlč mi s tím zrádcem Moravců,” rozkřikl se zase Blažil.
“Však jsem
nedaleko od Hodslavic, kde se narodil a znám celé jeho příbuzenstvo. Sám žil
bohatě v Praze, aniž by svým chudým příbuzným něčím pomohl. Styděl se za
ně a za nás Moravce všecky, proto nás chtěl na Čechy předělati. My se ale ne
dáme a zůstaneme věrni naší slavné Moravěnce. Ty pak se mi pakuj z domu,
mizerný moravcožroute, ať tě tady již více nevidím!”
Mezi touto hádkou se již Blažil i Františka dostrojili a po pronešení posled
ních slov se kvapně vzdálili. Václav pak tu zůstal státi jako ohromen, nemoha
ani slova více pronésti. Tu jej uchopil Antonín za ruku a vřele ji tiskna hlasem
rozechvělým pravil:

“Ty pak se mi pakuj z domu, mizerný moravcožroute. .

“Odpusť, Václave, otci tu urážku, již ti učinil, neví, co činí. Za veškeré tvé
oběti se ti tak nevděčně odměnil, aniž vím proč. Vím, že ti ubližuje a že křivdí
všem tvým krajanům, ale příčiny toho neznám. Slyšel jsem u nás v okolí často
tak mluviti, jako nyní otec k tobě mluvil, ba i sám jsem podobně smýšlel, nevěda
lépe, avšak tvé poučení a knihy vysvětlily mi vše. Zdá se mi, že tyto mylné ná
hledy byly Moravanům vštípeny od nepřátel našeho národa, od Němců, poněmčilců a úředníků, jen aby nás rozeštvali, rozdělili a takto nás snáze potlačovati
mohli. Otci však odpusť, neb není tak zlý a k tomuto přenáhlení muselo jej
svésti cosi jiného. Mám za to, že v tom vězí ten hejsek Jim Clark.”
“Máš pravdu,” odvětila matka, “jim navedl otce, aby Václava z domu vy
hnal. Pozval jej a Františku na dnešní zábavu, že tam bude platit za ně; nu a to
víte, že se starý rád napije, zvláště když ho to nic nestojí. Jděte tam také, hošir
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vždyť je. to místo veřejné a každý tam má přístup. Vy Václave si naleznete práci
lehko, jen nechoďte od nás příliš daleko, nám by se po vás přece stýskalo.”
“Milá paní, bude lépe pro mne i pro vás, když se odeberu někam hodně da
leko a nepřijdu více,” odvětil Václav.
“Moje přítomnost by vedla častěji ku
podobným výstupům, jako dnes a vy všichni byste trpěli se mnou. Vy matko
bděte nad Františkou a varujte ji před tím mladým Amerikánem, on to s ní pocti
vě nesmýšlí. A nyní s bohem. Pojď Antoníne se mnou k Naglovi, chci se rozlpučiti s Františkou a dovím se tam aspoň o jiné práči. Kufr s knihami a ostat
ním mým majetkem zde zatím nechám, až naleznu někde místo, kam bych jej
mohl převezti. Mějte se tedy všichni dobře a pamatujte na mne.”
Po té se Václav rozloučil s ostatními členy rodiny a odešel s Antonínem.
Odtud asi dvě míle při cestě houstonské nalézal se venkovský obchod Něm
ce Nagla. Bylo to několik obyčejných stavení. V jednom Z nich nalézalo se
skladiště zboží, v jiném krám kupecký a za ním přistavena byla patrně v době
nedávné velká sin taneční, v níž byla toho večera odbývána zábava. Když sem
Václav s Antonínem došli, bylo již hodně pózdě. Před budovami a všude kolem
bylo množství povozů a koní uvázáno, v budovách obchodních pak se tlačily zá
stupy lidu, náležejícího těm nejrůznějším národnostem. Nejčetnější byli černoši,
ti še však tlačili před vchodem do krámu, kdežto u vnitř se nalézali nejvíce bělo
ši. Stáli ve skupinách, hovoříce a smějíce se, často si ze společné láhve připíje
jíce· Ženy seděly kolem na soudkách, bednách a pytlích, vedouce hovor mezi
sebou. V zadní části krámu byla nálevna a tu byla teprve tlačenice. Za ní stál
sám majitel obchodu se dvěma pomocníky a všichni tři ledva postačili s obslu
hováním hostů. Tu si poroučel jeden po anglicku, tam druhý po česku, třetí po
němečku různé nápoje, nejvíce ovšem kořalku, která stála na zadní polici v lah
vích malých i velkých přichystána. Od nálevny vedly dveře do zadu na malý
výstupek, po němž se vcházelo do tančírny. Kdo však se nechtěl tlačiti skrze
davy lidu v krámě, mohl obejiti přední stavení a vejiti do tančírny přímo z venku.
Tuto cestu volili také oba mladíci, Václav a Antonín. V jednom koutě na vyvý
šeném místě hráli hudebníci, na počet jen pět a jak se zdálo, byli se všech úhlů
světa sehnáni. Jakýsi člověk tmavé pleti hrál na housle, jiný hřmotný chlap
troubil na trumpetu, malý vychrtlý človíček pískal na klarinet, jiný statný muž
troubil na bas a konečně černoch k tomu drnkal na tak zvaný banjoe. Nebyla
to hudba sice velice příjemná, ale společnost zde se nalézající byla jí přece roz
jařena. Byla to ovšem jen samá mládež, která sem přišla se pobavit a té po
stačí již k zábavě hudba jakákoliv. Přede dveřmi se tlačil houf zvědavých čer
nochů, ale v sále byl vesměs lid bílé pleti. Byli to ponejvíce Němci, jen něco
málo Čechů a Amerikánů, z těchto posledních pak jen mužské pohlaví. Pro
ženy americké se považuje návštěva hospod za nejvýše ponižující, avšak muži si
z toho nic nedělají a právě proto navštěvují zábavy přistěhovalců, aby se tu mo
hli bezuzdnosti odevzdávati, jsouce od žen nestřeženi. Tu pak se jeví nejvíce
pokrytectví Yanků: před svými ženami a v jejich společnosti jsou samá zdvoři
lost, úslužnost, ba poníženost, jakmile se však octnou z dohledu svých žen,
stávají se polodivochy. Pitky a z nich pocházející rvačky, ba i vraždy karakterisují nejlépe americké plémě domorodé. Kdyby ženy jejich všude s nimi chodily,
jako.se děje po celé Evropě, mělo by to na Amerikány anglického původu vliv
umravňující a výstřednosti jejich by se zajisté umírnily.
Václav s Antonínem se protlačili zástupem zevlujících černochů a vstoupili
do tančírny, kdež hudba hrála a párky se v kole otáčely. Čadící lampy olejové
a svíčky osvětlovaly jen spoře síň, prach a kouř pak činily ovzduší téměř hustým.
V tančírně panovalo horko veliké vzdor tomu, že četná okna byla zotvírána a sku
linami mezi prkny čerstvý vzduch volně mohl tam vnikati. Tančící mládež byla
celá spocená, ale na to nikdo nedbal, nýbrž otáčel se o přítrž. U dveří v síni
stál ještě u vnitř houf mužů netančících, mezi něž se i naši mladíci postavili.
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Zraky obou těkaly po tanečnících, pátrajíce po Františce. Brzy zahlédli plnou
její postavu, ana se v kole s Jimem bystře otáčí. Bylo patrno, že mladík dobře
tančiti neumí, nebo že se aspoň dobře shodnouti nemohou. Františka sama otá
čela tanečníkem, hledíc jej v taktu udržeti a před nárazy druhých párků tančících
chrániti. Tu a tam se jí to podařilo na chvilku, ale z nenadání do nich vrazil
některý párek podobných tanečníků a bylo po shodě. Zase to šlo chvilku:
ť‘strýc nahoru, teta dolů,” než se shodli. Václav i Antonín to pozorujíce, ne
mohli se smíchu zdržeti.
Hudba umlkla a tanečníci se přestáli otáčeti. Rozcházeli se z kola po různu.
Co jedni doprovázeli své tanečnice k lavicím kol síně umístěným, jiní je zanechali
státi v kole, kde právě přestali tančiti, více se o ně nestarajíce. Někteří však
vyváděli děvčata ven ze síně, buď aby se na čerstvém vzduchu zotavili, nebo aby
se u nálevny nápojem posilnili. Mladý Clark uvedl Františku na lavici do jed
noho kouta síně a posadiv se vedle ní, povídal jí cosi, čemuž ona ovšem neroz
uměla. Pokyvovala jen hlavou, usmívajíc se. V tom padl zrak její na vysokou
a ztepilou postavu Václavovu, hned ale se rozpačitě sklopil, úsměv s tváře zmi
zel a červen lící její se změnila v barvu sinavou. Toto pohnutí Františky po
střehnul Jim a domyslil se ihned příčiny jeho. 1 on upřel pátravý hled na skupi
nu mužů u dveří stojících a zahlédl Václava. Zraky obou mladíků se setkaly,
ale u Jima vyvolal pohled ten zcela jiný účinek než u Františky. Oči jeho zaplály
divokým leskem, ústa se skřivila k šerednému úšklebku a vyklouzlo mu z nich
hrubé zaklení, kdežto pravá ruka jako mimovolně sáhla ku kyčli. Vyskočil, jako
by se chtěl vrhnouti na nepřítele, hned ale zase usednul a stavěl se býti klidným.
Václav však nespustil očí s párku a protlačiv se davem blížil se k nim krokem
vážným. Tu usednul vedle Františky a podávaje jí ruku, pravil vlídně:
“Dobrý večer. Jak pak se bavíš? Dobře, jak pozoruji, jen že máš trochu
nemotorného tanečníka. Nechtěla by si snad zkusiti jeden taneček se mnou?
Bude to asi ten poslední, neboť jsem se přišel s tebou rozloučiti. ”
Mladý Amerikán, jakmile viděl Václava ku Františce přisedati, vyskočil ry
chle a v okamžiku zmizel mezi lidmi u dveří stojícími. Františka se opět zaruměnila a pohlédnouc jen po očku na Václava odvětila:
“Tedy odejdeš a více k nám nepřijdeš? Bude se nám po tobě stýskati. ”
“Tobě také, Františko?” otázal se mladík. “Myslím spíše, že ti bude můj
odchod milým. Nebudu ti aspoň překážeti. ”
Dívka se ještě více zapýřila a se sklopeným zrakem odvětila:
“já tě od nás nevyháním a za to nemohu, že to otec učinil. Byl k tomu
donucen Jimem, který nám hrozil všecky z práce propustit! a z domku vyhnati,
pakli budeme tebe u nás předržovati. Víš přece, že se o nás jeho otec postaral,
nás se ujal a vším potřebným zaopatřil. Musíme si jej vážiti a ho poslouchati,
vždyť nás živí. Také jen z toho ohledu trpím dvoření Jima, ale ráda jej nemám.”
“Nejsem tvým zpovědníkem, Františko,” odvětil Václav, “proto se nechci
vtírati do tvého svědomí. Varuji tě však, měj se před tím hejskem na pozoru,
nesmýšlí s tebou poctivě.”
V tom započala hudba zase hráti. Václav spatřil Jima, kterak sem-kráčí a
proto povstav požádal Františku o tanec, kteráž vyskočíc přitulila se do náručí
mladíkových, načež hbitě se vmísili v taneční rej. Bylo to ale podívání na pá
rek těch mladých, statných lidí, kterak se bystře dle taktu hudby otáčejí, skrze
ostatní tančící se proplétajíce, aniž by do koho vrazili. Hned zřítí bylo ztepilé
ty postavy u dveří, hned zase v nejzazším koutě tančírny se otáčeti. Zraky obou
plály, líce hořely, ruce se vzájemně objímaly a nohy jakoby se ledva podlahy do
týkaly. Diváci kolem s mladého párku ani očí nespouštěli, ba ani Jim nemohl
zraků svých od té pěkné skupiny tančících odtrhnouti. Kdežto ale u ostatního
lidu pohled na ně vyvolával v duších pocity příjemné, bylo u Jima opačně. Vztek
a zášť jím lomcovaly; hryzl se zlostně do rtů a ruka jeho tiskla v kapse ukrytou
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bambitku, s níž by se byl nejraději na Václava vrhnul. Ke všemu ještě kol něho
stojící soudruhové jej neustále špičkovali: “jimmy, ty ses takhle pěkně s tou
dívkou neotáčel. Ty jsi stále do jiných vrážel a oni do tebe, kdežto nyní nevrazí
do nich nikdo. Ta asi již s tebou nepůjde více tančiti. ” Tak a podobně na něj
pokřikovali jeho známí Amerikáni, což v něm tím větší vztek a pomstychtivost
vyvolávalo.
Když hudba umlkla, dovedl Václav Františku dvorně na staré mí
sto a posadil se opět vedle ní. Jim však se rozběhnul do nálevny, tam vypil
skleničku kořalky, již několikátou a počastoval několik známých. Starý Blažil
byl již notně napilý, ale Jim mu dal zase celou láhev kořalky. Také mladého
černocha zavolal ode dveří a dal mu kořalku. Byl to jeho otrok, který pána

“uchopiv jej jednou rukou za hrdlo, odrazil druhou bambitku . . .”

svého doprovázel a zde měl nad ním bdíti. Jim mu cosi pošeptal a ubíral se opět
do taneční síně, černoch pak v patách za ním. Tu se protlačil skrze dav a před
stoupiv před Františku tázal se jí po anglicku, zdaž s ním chce jiti na příští pís
ničku tančiti. Františka ovšem nerozuměla, co se jí táže, ale domnívala se asi,,
co by to bylo a proto s úsměvem přikývla hlavou. Jim zase odešel k nálevně,
v tom pak hudebníci začali hráti. Václav sice věděl, že Jim žádal Františku:
o tanec a tato že kývnutím hlavy mu jej slíbila, avšak nevidě jej nikde přichácházeti, pustil se sám do tance s Františkou. Sotva se však dostali do kola a.
octli se naproti dveřím, vyřítil se z nich Jim následován černochem, odhodil lidi
v cestě mu stojící a mžikem zachytil Václava, odtrhnuv jej mocně od Františky.
Následovala vřava divoká. Jim provedl svůj útok na Václava se strašným klením
nadávkami, Václav však surový tento útok si také nenechal klidně líbiti,. nýbrž.
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se rychle postavil na odpor s výkřikem: ‘‘Zpátky, padouchu! Co se to opovažuješ?”
Františka vykřikla zděšením, hudba umlkla a nastal všeobecný zmatek. Tím držel v pravici pistoli a řval, co mu hrdlo stačilo. Zeny a děti ječely, prchajíce
okny i dveřmi ze síně. Palná zbraň v ruce rozzuřeného mladíka vyvolala největší
zděšení. Mladý černoch stál po boku pánově, hotov vrhnouti se na toho, koho
mu pán naznačí. Václav však neváhal ani okamžik. Jako lev skočil po protiv
níku, uchopiv jej jednou rukou za hrdlo, odrazil druhou bambitku naň namířenou
a v mžiknutí jej povalil. Střelná rána však zahřměla a s bolestným výkřikem
se kácel mladý černoch k zemi. Václav však mocnou pěstí sevřel hrdlo povale
ného Jima a vyrvav mu z ruky zbraň zasadil mu pažbou ránu do hlavy. V tom
však spozoroval, že protivník jeho ustál v odporu, neboť tělo jeho leželo bez
vládně na zemi. Zhrozil se toho a v okamžiku jej rozčilení pominulo, neb hlavou
mu projela myšlenka: “Ty jsi zabil odpůrce, stal jsi se vrahem.” V tom pocí
til, že jej kdosi uchopil za ruku. Ohlédne se a spatří Antonína, který mu

"Pustil koni uzdu, který se dal do cvalu a zmizel v temnosti . .

šepce, táhna jej k otevřenému oknu: “Zabil jsi ho, prchni, než bude pozdě.”
V několika vteřinách byli oba mladíci z okna venku a zmizeli ve tmě, co zatím
křik a lomoz v hospodě se množil. Antonín táhl přítele ku stáji, která stála opo
dál ostatních staveb a kdež stálo několik koní osedlaných přivázáno. Pobídl
Václava do sedla a nutil jej k rychlému úprku.
“jen rychle, Václave, pokud ještě čas, než se lidé tam uvnitř vzpamatují ze
svého leknutí. Pak bysi jim neuniknul, neb mají dobré koně a umí rychle jezditi. Pakli se nemýlím, jest toto kůn našeho hospodáře, na němž přijel buď Jim,
nebo jeho černoch. Po koni tedy nebude se dlouho nikdo sháněti, co zatím ty
můžeš uraziti hodný kus cesty.”
Václav sice váhal, ale brzy nahlédnul, že mu nic jiného nezbývá nežli prchnouti, aby se zachránil před následky svého činu. Vyšvihnul se do sedla, podal
Antonínovi ruku a pravil: “Měj se dobře, příteli. Na památku podrž mé knihy
a všecky věci, jež u vás jsou. Podaří-li se mi prchnouti, pak se asi již neshle
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dáme, leč za dlouhá léta. Budu se hleděti dostat na sever, kdež mám ve státu
Iowa některé přátele a známé. Pozdravuj Františku a všecky ostatní—s bohem.”
Popustil uzdu koni, který se dal do cvalu a zmizel v temnosti. Tu teprve
spozoroval cosi těžkého v kapse kabátu. Sáhna tam nahmátne zbraň, která měla
usmrtiti jeho, zatím ale usmrtila toho, kdo ji proti němu použiti chtěl. Byl to
revolver, z nějž jedna rána jen vypálena, ostatních pět pak ještě vězelo v komo
rách. Václav rychle zastrčil zbraň do kapsy, kde by mu v jízdě nepřekážela a
pobízeje koně k rychlému běhu zabral se v hluboké přemýšlení. Přišlo mu na
mysl, že by za svůj přenáhlený čin byl krůtě potrestán, kdyby padl do rukou
úřadů. Neznal řeč anglickou ani ti, již by mohli k jeho prospěchu svědčiti, ti
pak, kteří by mohli dobré svědectví podati, jsou přátelé zabitého Jima a budou
zajisté hleděti výpovědmi svými trest jeho jen zostřiti. Viděl před sebou žalář,
v němž mu bude stráviti mnohá léta nejlepšího svého života. To jej pobádalo
k rychlejšímu cvalu. Nevěděl kam jede, jen dle hvězd se držel směrem severním.
Brzy projel šírou plání a octnul se v lese, kdež se cítil jaksi bezpečnějším. Byla
tichá noc, nikde se ani hlásku neozývalo, Václav přestal koně poháněti, pone
chal mu volnost a zabral se dále v přemýšlení.

II.

Zanecháme Václava Bureše jeho osudu a podíváme se zpět do hospody
Naglovy. Raněný černoch na zemi těžce chroptí a z rány v pravém boku řine se
krev. Opodál leží mladý Clark nehybný, s ústy otevřenými, pěstěmi zaťatými
a z rány na hlavě prýští se slabý pramének krve. Síň je skoro prázdná, neboť
všechen lid z ní utekl buď okny otevřenými nebo dveřmi. Jen tu a tam stojí
některý muž o samotě, za to však za dveřmi se kol oken tlačí hromady lidu,
zvědavě do vnitř nahlížejíce. Síň posud naplněna jest kouřem z výstřelu, tak
že v ní panuje polotemno. Nejprve vrazí do vnitř majitel obchodu, Nagel a
s ním se tam vhrne houf mužu, ponejvíce Amerikánů, za nimi pak také černoši.
Nagel uchopí nejprve mladého Clarka za ruku, cítí však, že jest bezvládná. Ně
kolik černochů pak chápe se druha svého, který na zemi těžce stená. Nagel po
roučí, aby rychle někdo dojel pro lékaře, který se nalézá asi 5 mil odtud a nechá
si přinésti nádobu s vodou. Než to se stane, tře zatím ruce a spánky mladíka,
rozepne mu oděv a tře jej na prsou, ohmatávaje tepnu a srdce. Zatím přinese
na voda, jíž mladíku hlavou a ruce omývají, snažíce se jej přivésti k životu, avšak
marně. Černoši pak mezi tím vysvlékli raněného soudruha, omyli mu ránu
v boku a zavázali. Dostavil se tam též úřadník, jemuž se po venkově konstebl
říká a počal se vyptávati po příčině pranice. Mladíci, kteří byli svědky celého
výjevu, souhlasí v tom, že Jim byl prvním útočníkem, z jehož bambitky byl čer
ný sluha střelen. Kterak Jim ku poranění přišel, nikdo nevěděl, neboť Václav
mu zasadil ránu do hlavy, když jej držel na zemi, což ve zmatku všeobecném ni
kdo nepozoroval. Pátráno bylo po zbrani, ta však nebyla k nalezení. Lid zá
bavě přítomný se zatím rozjížděl a rozcházel na všecky strany, tak že se nevědělo
ani, kdo by na svědectví povolán býti mohl. Konstebl byl v rozpacích, co má
počíti. Nenařídil ani stíhání Václava, neb nebyl o vině jeho přesvědčen a z vý
povědí svědků vysvítalo, že se jen bránil, byv napaden.
Zatím se dostavil lékař. Prohlédnul nejprve mladého Clarka a vrtěl pová
žlivě hlavou. Ohledal ránu jeho na hlavě a shledal, že jest nepatrná. Poručil
mladíka vysvléknouti a uložiti na nějaké lože, co zatím se obrátil k mladému
černochu. Vyšetřil ránu jeho a shledal, že kule pjonikla bok, aniž by zasáhla
nějakou kosť a vyletěla opět z těla. I tu bylo patrno, že rána nemusí býti smr
tící, pakli jinak není vnitřnKústrojí těla poškozeno. Obvázav pak mladého čer
nocha, šel se opět zabývati Jimem, jejž zatím vysvlečeného uložili do lůžka
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hospodského. Poručil tříti celé tělo jeho, sám při tom pomáhaje, po chvílích
pak přikládal lahvičku se čpavkem k nosu jeho. Lidé při tom pomáhající proná
šeli náhledy, že vše je marné a že mladíka již více nevzkřísí. Lékař se však
nevzdával naděje, stále tvrdě, že rána na hlavě není smrtelnou a že mladík se
nalézá jen ve mdlobách. Tvrzení lékaře se také osvědčilo. Asi po půl hodině
ustavičného tření bylo znáti, že se prsa pohybují, plíce započínají svoji činnost a
brzy na to se i ostatní údy počaly pohybovati, až raněný otevřel oči, strnule ko
lem sebe pohlížeje. Konečně přiveden byl i k vědomí, ale ještě hodnou chvíli
to trvalo, než se mu vrátilo úplné vědomí toho, co předcházelo. První jeho
otázkou bylo, kde je Václav, který jej zranil. Nikdo nevěděl Teprve nyní na
padlo konstablovi, že měl Václava s.tíhati, ale. již bylo pozdě. Každý uznával,
že by bylo marné jej stíhati, neboť pakli uprchnul, jest již daleko odtud a schoval-li se někde v okolí, může býti druhého dne snáze vypátrán a zatčen než nyní
za noční tmy.
Mezi těmi, kteří raněného Jima ošetřovali, nalézal se i Antonín Blažil.
Nechtěl se vzdáliti, pokud nevěděl jistoty, zdaž mladý Clark je živ či mrtev.
Nikdo si ho téměř nepovšimnul, tak že se vytratil nepozorován z domu hospod
ského a uháněl domů co mu nohy stačily. Zde nalezl ještě celou rodinu vzhůru
živě rokující o tom, co se v hospodě přihodilo. Nevěděli co se stalo, neb Fran
tiška uprchla oknem,jak muži na sebe se vrhli, kdežto Blažil se nalézal v krámě
opilý a při všeobecném poplachu se potácel ven. Zde jej Františka uchopila za
ruku a táhla k domovu, vypravujíc mu po cestě, co se stalo. Teprve Antonín’
jim vypověděl vše a řekl, že Václav se nalézá na útěku v domnění, že zabil Jima,
kdežto ten je mimo vše nebezpečí.
V neděli ráno po osudné události doveženi byli ranění do domu Clarkova,
kdež teprve otec Jima zvěděl od lékaře a konstebla, co se stalo. Tu teprve na
stala porada o tom, co dále má býti předsevzato. Když úřadník sdělil vše panu
Clarkovi, jak dalece z výpovědí svědků mohl vypátrati, seznal plantážník, že bude
nejlépe, když celá ta'záležitost zůstane před úřady zatajena. Nahlížel, že syn
jeho zavinil pranici a kdyby Václava i dostihnul a potrestati dal, že by ani syn
jeho trestu neušel. Proto podaroval štědře konstebla a požádal jej, aby nestíhal
Václava, tím méně syna jeho.
Mladý Clark se rychle zotavil, též černý sluha přestál své poranění a vše šla
zase dále svým chodem přirozeným, jen o Václavu nikdo nevěděl. Nyní měl Jim
volné pole ku kladení nástrah Františce, kteráž také brzy zapomněla na Václava
i událost v hospodě a přijímala s úsměvem důkazy pozornosti mladého Amerikána.
Uprchlý Václav zatím cválal na koni lesy i rovinami ku severu, neznaje kra
jinu a nevěda kam se obrátiti. Ranní záře počala zlatiti oblohu východní, když
kůň i jezdec unaveni octli se v lese. Václav nahlížel, že musí sobě i zvířeti popřáti odpočinku, pročež zajel daleko z cesty do lesní samoty, aby se tu skryl před
stíhately, jak se domníval a zároveň aby své tělo i zvíře zotavil. Tak dospěl
k jakémusi korytu potoka, jež bylo vyschlé, ale žíznivé zvíře pustilo se úžlabinou,
čijíc vodu z daleka, až dospělo prohlubně, v níž se voda dosud držela. Zde
Václav slezl s koně, odsedlal jej a napojil, načež uvázav na provaz a nastaviv
k tomu ještě řemeny, nechal zvíře se pásti. Sám si vyhledal vhodné místo a slo
živ sedlo pod hlavu uložil se ku spánku.
Nevěděl, jak dlouho spal, když jej probudil křik lidí, z nevelké vzdálenosti
sem doléhající. Vyskočil a sáhl po revolveru v domnění, že stíhatelé jej proná
sledují. Byl odhodlán se brániti a raději v boji padnouti, než by se nechal
zajmouti a na léta uvězniti. Kůň napasený ležel klidně opodál a slunce stálo
již vysoko nad hlavou jeho, z čehož, soudil, že musí býti již blízko poledne. Za
tím křik a jek lidí se zdál přibližovat!. Ozýval se hned tu, hned zase na jiném
místě a často připadaly výkřiky ony Václavovi jako jek Indiánů, do boje se ženou
cích. Konečně po chvíli zaslechl bučení dobytka a dunění země, při čemž se
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výkřiky lidské stále blížily. Upřel zrak v tu stranu, jako by chtěl lesní houštinu
proniknouti, až po chvíli se mu objevilo stádo dobytka, ženoucí se úprkem k vod
ní prohlubni, v níž byl koně svého napojil. Po stranách stáda jeli nluži na ko
ních, vydávajíce různé skřeky z hrdel, aby udrželi dobytek pohromadě.
Když celé stádo i jezdci se shrnuli k vodě, poznal Václav, že to nejsou jeho
pronásledovatelé a schoval rychle zbraň svou do kapsy očekávaje klidně, co se
dále díti bude. Dobytek se napojil a počal se od vody rozcházeti, aby se pásl.
Jezdci jej nechali, vyšli zvolna z koryta potoku a počali se rozhlížeti kolem.
Brzy spatřili Václava i koně jeho, načež na něj volali, on však neodpovídal, ne
rozuměje jim. Konečně se shrnuli kolem něho, seskákali s koňů a podávajíce
mu ruce hovořili jelen přes druhého, živě rukama rozkládajíce. Když ale Václav
dosud neodpovídal, dovtípili se, že je cizincem a tu k němu přistoupil jeden
z mužů osloviv jej po němečku.
Václav mu ihned odpověděl a tak
nastala živá rozprávka, ovšem po
mocí tlumočníka. Muži rozhodli, že
tu rozbijí svůj tábor a odpočinou
sobě i zvířatům. Vypakovali své
torby, zasedli v kruh a pojídali
s chutí své zásoby potravin, co zatím
zvířata ponechána sama sobě, aby
se volně pásla. Nyní se Václav do
věděl, že muži ti jsou honáci a že
ženou stádo přes 300 kusů čítající
do území indiánského, odkud má býti pak dále dopraveno na jatky do
Chicaga. Na otázku, co Václav zde
dělá a kam jede, nemohl dáti odpo
vědi, jen pravil, že je zde cizincem,
řeči i země neznalým a že hledá za
městnání. Muži poznali jeho rozpa
ky a jeden z nich se jej nechal otázati, kterak přišel k tomu koni. Tato
otázka teprve pomátla Václava, tak
že nevěděl, co má odpovědíti. Lháti
nechtěl a pravdu říci se obával.
Muži se usmívali potutelně a dotírali
na Václava novými otázkami, až se
tento konečně rozhodl, že poví prav
du, ať se s ním již stane cokoliv.
Vypravoval tedy událost, která se
sběhla minulé noci s prostou srdečností a na konec se jal německého onoho
skotáka snažně prošiti, aby jej nevyzrazoval a úřadům nevydával.
Když tlumočník celé vyznání Václavovo přeložil ostatním honákům, vypukli
tito v nehorázný smích a podávajíce mladíku ruce pronášeli pochvalné výkřiky
jako: 4 Dobře jste mu učinil; jste statný chlapík, když se ani revolveru nebojíte;
bravo, chlapíku atd. ” Václav zůstal státi jako vyjevený a tázal se tlumočníka, co
to má znnmenati, ten mu ale se smíchem odpověděl:
“Milý mladíku, máte první příležitost seznati texaské cowboye, o nichž jste
snad jen někdy v románech čítal. Je to lid sice na pohled divoký, ale srdce do
brého. Zvláště člověk nešťastný, pronásledovaný nalezne u nich vřelého přijetí,
ale zločincem býti nesmí. Zloděj a vrah loupežný nenalezne mezi námi honáky
žádné ochrany, ba naopak, vydáme jej právu, jakmile se to dovíme. Vy jste ale
nespáchal nic zlého, třeba jestli jste v sebeobraně onoho kloučka skolil. Tako
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ného, statečného. Proto jste nám vítán a chceteli, můžete s námi cestovati
dále, když si přejete odejiti do státu Iowy. ”
S radostí přijal Václav nabídku honáků, kteří jej slíbili podporovati a po
cestě vydržovati vším potřebným. Nalezl tedy přátele i ochrance a byl z toho
velice potěšen.
Po odpočinku několik hodin trvajícím vydali se honáci se stádem svým na
• cestu, chtíce doraziti na noc poblíže města Navasoty, kdež se hodlali dalšími
zásobami na cestu zaopatřiti. Václav jel v zadu za stádem poblíže onoho ně
meckého honáka, aby měl s kým hovořiti. Na noc se utábořili nedaleko města,
kamž se někteří z honáků vydali na koupi a zároveň na zvědy. Vyptávali se,
zdaž tam nebyla sháňka po jakémsi mladíku, který v pračce měl zabiti syna plan
tážníka Clarka, ale nikdo o tom nechtěl ničeho věděti. Z toho tedy uzavírali, že
Václav asi Jima nezabil, nýbrž jen omráčil, nebo v pádu vraždy by bylo na vše
cky strany oznámeno stíhání uprchlíka. Tímto nálezem byli nejen pasáci, nýbrž
i Václav upokojen, tak že se více neobával zatčení. Byla to pro něj cesta ob
tížná, neb nebyl zvyklý na jízdu koňmo, ale pevné svaly a zdravá soustava tě
lesná konečně překonaly vše. Poznenáhla si zvyknul na život kočovný a než
stádo dohnáno bylo na místo určení, byl již celým cowboyem. Přijal tu službu
a proháněl se dále za dobytkem po žírných nivách území indiánského. Byl by
se rád dověděl něčeho určitého o Blažilových, ale obával se psáti, aby tak nevy
zradil místo, kde se zdržuje. Nebyl si dosud jist, zdaž není stíhán zatykačem
a proto nedával nikomu o sobě věděti. Na Františku sice vzpomínal dosud, ale
ve vzpomínkách těch bylo více politování pro děvče než lásky.

III.
Nad Spoj. Státy se zatím rozpoutala litice války občanské. Žádný stát ne
byl od ní ušetřen, neb kde nezuřil boj, tam se dávaly veliké oběti na krvi i stat
cích. Mladý lid spěchal pod prapory vojenské, aby za jakousi neznámou ideu
nasadil život svůj. Na jihu i na severu panovalo nadšení pro svobodu a nad
šenci obou stran vrhali se na sebe co dravé šelmy v boji vražedném. Již dva
roky zuřil boj ten a válečný ryk se táhl od severu na jih. Vítězné voje severní
postupovaly podél řeky Mississippi, aby pó tomto veletoku mohly vniknouti do
ohniska odboje. Memphis ve státu Tennesse byl jaksi komorou konfederatů,
odkud dodáváno bylo množství zásob armádě jižní. K tomuto městu obrácen
byl zřetel vojevůdců severních, jehož se chtěli zmocniti stůj co stůj. Pevnosti
jihanů, Donelson a Henri byly dobyty, zbýval tu tedy jen opevněný ostrov v řece
Mississippi pod číslem io, který překážel lodím americkým u volné plavbě po
veletoku až k Memphisu.
Asi v polovici března r. 1862 počalo vojsko i loďstvo severní obléhati ostrů
vek v řeče Mississippi naznačený číslem 10, jehož dobytí však bylo velice ne
snadné. -Řeka tu tvoří ostrý záhyb a nejen ostrůvek, nýbrž i břeh řeky byl
důkladně opevněn. Válečné lodě nesměly se odvážiti na dostřel děl nepřátel
ských, neboť by byly brzy prostřílené klesly na dno řeky. Tu vymyslil generál
Hamilton zvláštní plán na snadné se zmocnění ostrůvku toho. Řeka se tu obrací
ze směru jižního ve velké zátočině ve směr severní, načež opět po několika mílích
tvoří zátočinu na jih. Tím povstává v řece velký poloostrov a plán gen. Hamiltona spočíval v tom, proříznouti poloostrov tento průplavem, jímž by lodě válečné
mohly proploúti a pevnost s druhé strany napadnouti. A ku provedení plánu
toho bylo také neodkladně přikročeno. Během 19 dnů prokopán tu průplav 12.
mil dlouhý a 50 stop široký, jímž válečné bárky pohodlně mohly proploúti a tak
sevřena byla pevnost na ostrůvku se dvou stran a konečně dobyta.

Bylo ku konci měsíce března 1862 za sychravého odpoledne, když po břehu
řeky Mississippi od městečka New Madridu na východ cválali dva jezdci, pozor
ně se po krajině rozhlížejíce. Oděni byli v obyčejný kroj občanský a na pohled
vypadali jako rolníci, z města se vracející. Málo spolu hovořili, jen tu a tam
pronesl některý slovo, chvílemi se zastavili a naslouchali, načež se opět pustili
v před. Brzy dostihli lesa a tu teprve se opatrně dále ubírali. Již se stmíva
lo, ale oni jeli stále pozvolněji, opatrněji v před. Les více houstnul, tak že se
jím jen stíží prodírati mohli, neb ve stínu lesních velikánů byla již značná tma.
Pojednou zavzní před jezdci povel: “Stůjte! Hneteli se z místa, budete
•okamžitě zastřeleni!”
Ze zákrytu vynoří se postava vojína s puškou k ráně hotovou a z pozdálí je
slyšeti dusot i praskot větví pod nohama několika chodců, což nasvědčuje, že vo
jín ten tu není sám. V malé chvíli již stálo po boku vojína ještě jiných asi 5—6
mužů a ozval se další povel: “S koňů dolů a následujte mne!”

“Kdo jste a co máte v tomto okolí k pohledávání?”

Oba jezdci uposlechli a vedouce koně za úzdy, následovali velitele, za nimi
pak kráčeli ještě dva vojíni s ručnicemi k výstřelu pohotově. Celý tento průvod
ubíral se lesem mlčky. Kráčeli takto asi čtvrt hodiny, když k sluchu jejich po
čal doléhati hluk a lesními velikány prokmitovaly plameny ohňů. Za malou
chvíli bylo patrno, že jest to tábor vojenský. Před stany plápolaly ohně, na nichž
mužstvo své krmě připravovalo, ručnice sestrčené v pyramidách stály před stany
a u vnitř, kamkoliv oko dostihlo, hověli si vojínové, živě spolu rozmlouvajíce.
Když se průvod přiblížil, vykukovali vojíni zvědavě ze stanů, činíce všeliké žer
tovné poznámky o zajatcích i stráži je doprovázející. Velitel hlídky provedl za
jaté ulicí stanů, až dospěl před stan důstojníka, na konci se nalézající, kdež
oznamoval svůj příchod. Vojínové zatím odebrali koně zajatcům, kteří postaveni
před stan důstojníka očekávali jeho příchodu.
Po chvíli vystoupil důstojník ze stanu, následován poddůstojníkem, který
zajaté přivedl. Změřil bystrým zrakem oba muže, při čemž jevil patrné rozčilení.
Na to zvučným hlasem promluvil k zajatcům:
“Kdo jste a co máte v tomto okolí k pohledávání?”
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“já jsem rolník a tento jest mým sluhou,” ozval se jeden ze zajatců. “Moje
farma nalézá se několik mil odtud a my vyjeli ztracený dobytek hledati. Nevě
děli jsme, že se tu vojsko nalézá a padli jsme hlídce do rukou.”
“Lžete, pane!” vzkřikl důstojník, “jste špehouny jižní armády a přišli jste
na zvědy. Ostatně není mým úkolem Vás vyslýchati, nýbrž vás ponechám zde
v táboře co zajatce pod dohledem vojska, abych vás zítra postavil před soud
vojenský. ”
Po těch slovech se důstojník vrátil do svého stanu, dav ještě rozkaz poddů
stojníkovi, kam má zajatce ubytovati. Nedaleko stál obyčejný srub, jejž vojsko
nyní použilo za skladiště, do toho byli oba zajatci zavřeni a ke srubu postavena
sesílená stráž. Vojáci zatím povečeřeli a seskupíce se v tlupy vespolek rozmlouvali.
Druhého dne časně z rána vyšel důstojník, který zajatce večer přijal, ze své
ho stanu a zamyšlen krokem zdlouhavým ubíral se ku srubu. Stráž tu stojící
nekladla mu žádných překážek a on vešel do vnitř. Zde leželi oba zajatci na
stanech tu složených a zdálo se, že dosud spí.
“Antoníne!” zvolá pojednou vstoupivší důstojník.
Oba muži vyskočí a zraky vyjevenými hledí na vojína, který praví dále:
Ty jsi Antonín Blažil a tento jest Jim Clark. Poznal jsem vás večer oba,
ale před ostatními jsem nechtěl to dáti na jevo. Což nepoznáváš více tvého sta
rého přítele Václava Bureše?”
“Tys to, Václave?” zvolá mladík a již si staří známí leží v náručí. Jim
však zbledl, počal se na celém těle třásti a zíral vyjeveně na oba muže se objíma
jící. Nerozuměl jim sice, ale poznal Václava a na mysl mu přišla událost v ho
spodě Naglově. Seznal okamžitě, v jakém nebezpečí se nalézá, neboť Václav
jej znal, věděl že je Texasanem a že sem za jiným účelem nepřišel než na špehy.
Vše to prolétlo Jimovi hlavou, tak že se považoval za ztracena. Václav však se
obrátil po malé chvíli i k němu a oslovil jej po anglicku:
“Buďte mi vítán i vy, pane Clarku a pusťte s mysli minulost. Vaše nynější
postavení jest sice velmi nebezpečné, avšak s mé strany nemáte sé čeho obávati,
neb já vás nevyzradím. Jsem nyní přesvědčen o tom, že jste přišel na výzvědy,
avšak nepřiznáteli se a nenaleznouli se u vás důkazy vaší viny, nemáte se čeho
obávati.”
Jim stisknul srdečně ruku Václavovu, aniž by mohl slova promluviti. Ten
pak, obrátiv se zase k Antonínovi, pravil:
Budeš s tvým soudruhem předveden vojenskému soudu, ale neboj se niče
ho. Nejlepší pro tebe bude, když se přihlásíš k našemu vojsku. Máš sloužiti
těm jižním otrokářům, služ raději vládě severní, která vede válku za věc posvát
nou, za zrušení otroctví. Zůstaneme si aspoň na blízku a já se o tebe postarám.
Až budeš na svobodě, povíme si více, nyní nemám času. ”
Po těch slovech podal Václav ruku oběma mladíkům a odešel zase do svého
stanu, kdež na něj již vojínové čekali.
Asi za dvě hodiny na to postaveni byli oba mladíci před vojenský soud.
Tvrdili, že šli hledati zaběhlý dobytek, důkazů proti nim žádných nebylo a tak
soud skončen beze všeho výsledku. Antonín hned prohlásil, že jest ochoten
vstoupiti ve službu vojenskou a byl také s radostí přijat. Brzy oblečen byl ve
vojenský stejnokroj, obdržel zbroj a když jej Václav později vyhledal, sotva že
jej poznal. Jim byl též brzy na to propuštěn a z tábora vyveden.i
Václav sotva že se večera dočkal, aby mohl s Antonínem o samotě si pohovořiti a na vše se vyptati, co se s rodinou Blažilovou zatím událo. Pozval An
tonína do svého stanu a hned se jej počal vyptávati:
Jak se vám všem tam v Texasu vede a jak jsi se sem dostal?”
“Musím ti tedy vše povědíti,” pravil Antonín,” jak se nám vedlo od té doby,
co jsi uprchnul. Jak již vidíš, Jima jsi jen omráčil a starý Clark vše uplatil, aby
soudní stíhání předešel. Františka vzdor mým výstrahám udržovala milostný
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poměr s limem a následek toho jest již tři roky stará holčička, k níž se však táta
nyní hlásiti nechce. Kdybych byl pomstychtivým, mohl jsem toho chlapa zde
lehce připraviti o život, neboť jest důstojníkem v jižní armádě a sem byl vyslán
na zvědy. Já byl ku službě vojenské donucen a přidělen Jimovi co sluha, mé
vystoupení do armády severu pak by mne zbavilo veškeré viny, kdežto on na mé
a tvé svědectví mohl býti zastřelen co vyzvědač. Že by si kdy Františku vzal,
o tom pochybuji, neb na ni nyní ani nepohlédnul, když ji svedl. Otec zakoupil
od Clarka kus půdy a rodina pracuje nyní na svém. Je to ten nejbídnější kus
půdy na Čiarkových lánech, jejž otci za velké peníze prodal, ale při velké píli
celé rodiny přece se na ní dosti rodí. Má toho býti celkem 150 akrů, co nám
prodal, začež má otec zaplatiti $1000, z čehož ale již polovici splatil. Stavení
jsme si na tom vystavěli, asi 40 akrů již obdělali, ale jak to dále bude dopadati,
nevím. Mne vzali na vojnu, Jan skoro stále je volán k dovážení všelikých potřeb
válečných, tak že jen otecse sestrami mohou pracovati. Ale kterak ty jsi, Václave,
přišel až sem?” opáčil pojednou Antonín.
“Když jsem tehdy uprchnul,” počal Václav vypravovati, “seznámil jsem se
na cestě se skotáky, kteří hnali dobytek na sever a tak jsem se stal cowboyem.
Sotva že válka vypukla, nabídl jsem ihned služby své unii a byl jsem vřaděn ku
sboru ženijnímu. Mezi pastevci jsem se naučil trochu anglicky, ve službě vojen
ské pak jsem teprve v učení se řeči té rychle postoupil, s čím postupovalo i mé
důstojenství. Zde pracujeme na průplavu a já mám na starosti řízení jedné části
jeho. Toto je poslední kus země, již máme ještě prokopati, načež bude práce
naše skončena a my přikročíme ku dobývání pevnosti tam dole na ostrově.”
“Dobrá,” pravil Antonín,” jsem tam znám a budu moci snad vojsku plat
ných služeb prokázati. Pluk náš leží tam posádkou již od minulého léta, tak že
jsem dobře seznámen s každým koutem oné pevnosti. Bude-li třeba, tedy na
značím veliteli útočících sborů místa, kde by lodě naše mohly nejbezpečněji
přistáti a nepřítele sevříti.”
Dlouho do noci hovořili přátelé o minulosti i o válce nyní zuřící, než se ro
zešli. Václav si vyžádal od velitele dovolení, aby mohl vřaditi Antonína do
svého sboru a při každé vhodné příležitosti jej poučovati o povinnostech ve služ.bě nynější.
Průplav byl konečně hotov a za bouřlivé noci na den 7. dubna připluly lodě,
naložily celý tábor vojenský a zabočivše do hlavního toku řeky, plouly zvolna·
proti vodě ku ostrůvku. Antonín s Václavem stáli na přídi parníčku, který vlekl
za sebou bárky těžkými děly obsazené a naznačoval směr, kudy by se plouti mě
lo. Blížili se již k ostrůvku, když při zablesknutí spozoroval Antonín jakýsi
předmět z vody trčící a dále opět jiný. Ihned pochopil, co to znamená a dal
strojvedoucímu znamení k zastavení. Byly to lodě potopené, které měly zabrániti flotě severní přistání. Věděl již dříve, že podobné lodi naložené kamením
byly k účelu tomu připraveny ô napadlo mu také, že Jim vyzradil v pevnosti, že
rná býti s druhé strany napadena. Sdělil své podezření Václavovi a ten mlčky
přisvědčil. Byl si vědom viny, že propustil Jima, který posádku v pevnosti
zpravil o všem, co vypátral.
Na malý okamžik jen lodě zastavily, neb Antonín dal návod strojvedoucímu,
aby změnil směr lodí a hleděl se dostati ku břehu protějšímu. Tam byl proud .
bystrý, tak že jej lodě s těží přemáhaly, avšak překážek tu žádných nebylo. Tak
byl ostrůvek obeplut a lodě zastavily na levém břehu řeky v tiché zatočině.
Mosty byly vrženy s lodí, po nichž mužstvo vystoupilo na břeh a postupovalo
k bateriím naproti ostrůvku umístněným, co zatím dělostřelci se hotovili k zahá
jení palby na pevnost i na baterie pobřežní. Antonín, který tu znal každý ká
men, šel s Václavem a velitelem sboru v předu. Obešli baterii i násep, vojsko
ustoupilo do lesa, který se jen málo kroků od náspů nalézal a podkopníci Václa
vem řízení jali se klásti podkop pod náspy. Hrom burácel, s oblohy se lily
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celé proudy deště, tak ze mužstvo bylo promočeno až na kůži. Sotva se na vý‘
chodě šeřiti začalo, zaduněly první rány z děl unionistů a sice na straně severní
i jižní zároveň. Konfederaté uvedeni byli ve zmatek, avšak odpovídali statečně
na salvy seveřanů. S nastalým dnem rozvinul se strašný boj na všech stranách.
Baterie na břehu počaly ochabovati a bylo patrno, že se jihané hotoví opustiti
místo opevněné, aby unikli do lesa. Pojednou vybuchl podkop, náspy se rozva
lily a s válečným rykem hnali se seveřané z lesa na zděšené jihany. Výbuch
podkopu byl zároveň znamením pro baterie lodní, aby ustály v palbě na pobřežní
opevnění, kdež se rozpoutal nyní zuřivý zápas. Jihané byli tu sice v přesile^
avšak nenadálý výbuch podkopu a útok se strany, odkud se jej nejméně nädáli,
je přivedl ve zmatek. Mnozí odhazovali zbraně a utíkali na stranu opačnou a
jen někteří se postavili na odpor. Václav s Antonínem se hnali také v před a
vniknuvše do zákopu uchýlili se jednou kasematou v levo, následováni jsouce jen
malým oddílem mužů. Tu náhle z úkrytu skladiště nábojů se vyřítí Jim s houf
cem jihanů a s namířeným revolverem na Antonína volá:
“Zhyn padouchu a zrádci mé vlasti!”
Rána zahoukla, ale než kule mohl^
zasáhnouti Antonína, sečná rána meče Václavova schromila ruku napřaženou, tak
že se střela minula cíle. Se strašným zaklením vytrhl Jim levicí druhou pistoli,
ale nežli ji mohl upotřebiti, sražen byl pažbou ručnice Antonínovy k zemi.
Baterie pobřežní byla dobyta a opevněný ostrůvek brzy na to se vzdal, neb
jihané nahlédli marnost dalšího odporu. Do rukou severní armády padlo tu 7000
konfederatů s velikým množstvím zásob a mimo to plavba po řece Mississippi
byla nyní otevřena až po Memphis, hlavní zásobárnu jihanů.
Když v pobřežní pevnůstce válečná vřava utichla a zajatí jihané své zbraně
složili, započalo dílo samaritánské, ošetřování raněných. Václav s Antonínem
spěchali na místo, kde Jim padl, jejž brzy nalezli. Ležel tú s rukou v zápěstí
rozťatou a s hlavou skrvácenou. Oba vojínové sé jej ujali, zkouŠéjrče, zdaž duch
posud v jeho těle. Ležel tu na pohled mrtev, avšak údy jeho bylý vláčně, dle
čehož soudili, že dosud žije. Naložili jej na ručnice a odnesli do kasematy,
která sloužila za nemocnici, kdež se mu dostalo lékařského ošetření. Rány mu
byly vymyty a obvázány, mladík pak brzy na to přiveden k vědomí. První po
hled jeho padl na Václava a Antonína, kteří tu stáli u něho s živým účasten
stvím, ale jako by sě pohledu jejich zalekl, zavřel Jim opět oči, obrátiv hlavu na
stranu opačnou. Přátelé naši věděli, že mladíku působí jejich přítomnost ne
snáze a proto se vzdálili.
Vojsko severní po dobytí ostrůvku č. 10 a pobřežní baterie obdrželo odpo
činek, aby se na další práci krvavou posilnilo.
Václav s Antonínem zůstali tu,
až se Jim zotavil ze svých, ran tak dalece, že mohl bez škodlivých .následků
návštěvu jejich přijmouti.
Přijal ochotně ruku Václavovu,- ale na . Antonína
ani nepohlédnul.
“Zdá se mi, pane Clarku, ” pravil Václav, “že nepřátelské pocity vaše se
nyní soustředily úplně na hlavu mého přítele. Válka je strašné neštěstí národů,
ale jednotlivci tu nemají žádného významu. Byli jsme nepřátely, pokud jsme
stáli naproti sobě se zbraní v ruce, nyní však můžeme býti opět dobrými přátely. ”
“Ano,” odvětil Jim, “odpouštím rád nepřátelům, ale zrádce nenávidím.
Nepřestoupil tento člověk se strany naší k nepříteli a nezradil vlasť, která jej
s otevřenou náručí přijala?”
“Přijde na to, kterou vlasť,” odvětil Václav. “My přistěhovalci uznáváme
celé Spoj. Státy za svoji novou vlasť, aniž bychom činili rozdílu mezi jednotli
vými státy, nebo mezi severem a jihem, východem neb západem. Poněvač pak
uznáváme celou tuto zem za svoji vlasť, chceme ji také v celistvosti žachovati.
Za tento cíl nasazujeme životy a Antonín uznává cíl tentýž za dobrý, pročež
použil příležitosti, aby idei té své sílypropůjčil. Kde v tom spočívá zrada, to nenahlížím a zvláště když byl Antonín ke službě vojenské na straně vaší donucen.”
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“Ba pravda,” prohodil Antonín, “tam na jihu nesmí nikdo dáti své pravé
smýšlení na jevo, nechce-li propadnouti tomu nejkrutějšímu pronásledování.
Jak dalece jsem doslechl, byli v Texasu lidé unii věrní žalařováni, ba i vražděni.
Mne se nikdo netázal, zdaž chci sloužiti konfederaci, jednoduše mi nařídili,
abych se dostavil a to bylo vše. Přísaha, již jsem složil, byla právě tak vynu
cená jako u nás v Rakousku. Můžete se pak diviti, když člověk tuto vynucenou
přísahu poruší? Když voják rakouský uprchne sem, chválíte jeho čin, že se
zbavil poslušnosti císaře a chráníte jej před vydáním. Jest můj čin jiný než onen
uprchlého vojína rakouského?”
“V Rakousku je však vláda monarchická, zde ale republikánská,” odvětil
Jim.
“Nemáte se zde lépe než ve staré vlasti?”
“jaký jest ale rozdíl nyní mezi svobodou zde a u nás?” odvětil Václav.
“Tytéž kruté zákony, potlačující náhledy protivné straně vládnoucí, naleznete
zde jako tam. Co zbylo nyní z té vaší tak vychvalované svobody na jihu? Ve
státech severních se udržují přece svobodná zřízení, neboť nikdo není nucen
vstoupiti do vojska jako u vás, ano i projevy sympatie s náhledy vašimi jsou tam
veřejně trpěny. Již jen z toho stanoviska je žádoucno, aby odboj jihu byl po
valen a svobodné zřízení opět zavládlo po celé zemi.”
“fen se netěšte, že nás porazíte,” odtušil Jim. “Tyto naše porážky budou
míti jen ten účinek, že rozohní lid jihu k novým obětem, k novému nadšení pro
věc posvátnou.”
“Věcí posvátnou nazýváte udržení otroctví?” odvětil s úměvem Václav.
“V boji tomto není hlavní otázkou spornou udržení otroctví, nýbrž zásada
sebeurčení, ” odvětil Jim. “Tak jako jednotlivé státy vstoupily dohrovolně ve
svazek Unie severoamerické, mají nepopiratelné právo z ní vystoupiti. Pro tu
zásadu bojujeme a pro ni také zvítězíme.”
“Dobrá!” zvolal Václav, “pakliže toto právo má každý stát, musí je míti
také každý občan toho státu. Jakým právem tedy donucujete své černochy,
aby vám otročili a jakým právem nutíte občany jinak smýšlející, aby za vaše idee
bojovali?”
“Černoch není žádným občanem,” odvětil Jim, “a nikdy se jím státi ne
může, poněvač se více podobá zvířeti než člověku. Nebude-li ku práci doháněn,
nebude píacovati. Snad teprve po dlouhé době, až se černé plemeno vzdělá a
zušlechtí, stane se schopným ku vykonávání práv a povinností občanských.”
“Pakli ale bude plémě to udržováno stále v otroctví, nenadejde doba ta ni
kdy,” opáčil Václav. “Vždyť jest přece mezi otrokáři hlavní zásadou, udržovati
otroky ve stálé nevědomosti. Či máte nějakých škol pro otroky, popřejete jim
nějakého vzdělání?”
“Ovšem že ne,” pravil Jim, “vzdělání by jim bylo jen na škodu. Černoch,
jakmile se naučí čisti a psáti, nechce již vykonávati práci hmotnou, neb se pova
žuje za učence.”
“A přece máme tisíce důkazů, že černé plémě dovede se vpraviti do všech
poměrů, v nichž běloši vynikají,” odvětil zase Václav. “Vždyť na ostrově
Haiti mají svou republiku a dokázali tu, že se i sami spravovati dovedou. ”
Jim více neodporoval. Zamyslil se a po chvíli pravil:
“Se mnou je to již u konce; já nebudu s to více tasiti zbraň za udržení kon
federace, neb ruka má zůstane ochromena, dalšího boje neschopna. Nevím, jak
se mnou vítězové naloží, ale ujišťuuji vás, až se vrátím do svého domova, že ne
budu více tím nadšeným obhájcem konfederace, jakým jsem byl dosud. Schromená ruka moje bude mi připomínati šlechetného nepřítele, který na místě
pomsty vykonal nade mnou skutek milosrdenství. Nezapomenu nikdy, že za
život svůj mám co děkovati šlechetným Čechům!”
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Hluboce pohnuti rozloučili se oba mladíci s Jimem. Brzy na to zavzněly
bubny, volající vojsko do řad, neb došel od vrchního velitelství rozkaz, aby se
loďstvo i vojsko hnulo dále po řece k Memphisu. Jim pak, když se uzdravil,
byl propuštěn na čestný slib, že nebude více boj ováti proti Unii severoamerické.

IV.

Nadešel rok 1865 a jižní odboj byl povalen. Stát Texas se již od dřívěj
ších dob stal útočištěm všech desperádů a zločinců, nyní tato třída zločinná
byla ještě rozmnožena vojíny konfederace, z nešťastného boje se vracejícími. Na
stalo úplné bezvládí, neboť nikdo se neodvážil prováděti zákony. Vláda konfederační byla poražena, aniž by novou nahražena byla, což využitkovali zločinci
všech odstínů ve svůj prospěch a prováděli násilí na lidu to nej hnusnější.
Za parného červnového dne tábořila tlupa jezdců v lese na břehu řeky
Brazos, několik mil pod Navasotou. V trávě pásli se vychrtlí koníci, kdežto
jezdci si hověli pod stinnými stromy. Bylo to šest chlapů vzezření divokého a
pestrý oblek jejich dokazoval, že náleží těm nejrůznějším povoláním. Kdežto
jeden z nich měl uniformu vojína konfederace, byl jiný oděn ve stejnokroj armády
severní. Třetí měl na sobě oblek obyčejného pasáka, čtvrtý pak vězel v oděvu
moderním, připomínajícím na městského šviháka. Všichni ale měli široké klo
bouky slaměné a za pásy po dvou pistolích. O strom opřené pak stály krátké
jízdecké ručnice. Nedaleko nich se ještě kouřilo z dohořívajícího ohně, na
němž si patrně celá družina jídlo připravovala.
“Zatraceně!” zvolá jeden z chlapů, posadiv se a štouchna do souseda dodá:
‘‘Kdyby tak bylo teď něco k propláchnutí hrdla. ”
Oslovený se líně zvedne, protře si zrak a dodá:
“Kdepak bychom teď co uhnali. Z nás žádný nic nemá leda vodu a ta je
do žaludku těžká.” Rýpna pak do žeber vedlejšího spáče dodá:
“Bili, nevíš ty o něčem tady ve vůkolí, čím bychom si chuť spravili? Ty
jsi přece dobře znám v této krajině.”
Oslovený se taktéž zvolna posadí a notně živna, prohodí:
“Čerta vím. Leda jestli by bylo něco u toho Němčoura tam k dostání.”
Při tom líně pohodil rukou ve stranu jižní.
“Vždyť jsem věděl, že Bili dovede vždy dobře poraditi, ” zvolal opět ten,
který Billa před tím probudil a dodal: “Když víš, kde by se dalo něco dobrého
uloviti, tedy hajdy tam. Je to daleko?”
“Myslím, že odtud aspoň 15 mil,” odpovídal zase Bili.
“je to německá
hospoda u houstonské cesty a ten Němčour býval vždycky dobře zásoben.
Ostatně neuškodí, když jej zase jednou navštívím, vždyť jsem jej neviděl již přes
rok. Veliké potěšení mu to ovšem neudělá, až mne spatří, neboť posledně jsme
se špatně rozloučili. ”
"“Pil jsi u něj asi na účet konfederace a pak jsi mu zaplatil nebernou mincí, ”
prohodil jiný z chlapů.
“Máš pravdu,” zvolal se smíchem Bili, “ten chlap neměl žádného uznání
pro vojíny, kteří své životy za vlasť nasazovali a proto jsem mu dal makavé dů
kazy mezi oči, že voják je obránce vlasti i jeho obchodu.”
Tak rozmlouvajíce, přiměli chlapi i ostatní spáče ku povstání a osedlavše
své koníky, klusali zvolna lesem směrem jižním.
Ve známé nám hospodě Naglově bylo pusto. Slunce se chýlilo k západu
a v obchodu nebylo nikoho mimo hospodského, který mrzutě přecházel s místa
na místo. Krám měl téměř prázdný, neboť v době války nebylo kde zboží kupovati a pak v těch dobách nejistých se ani nikdo z obchodníků venkovských
zbožím nezásoboval, kdyby i byl mohl. Pojednou bylo z venku slyšeti dusot
koní a v malé chvíli před krámem zastavilo nám již známých šest jezdců. Nagel
se postavil mezi dveře, zvědavě příchozí prohlížeje, ale uskočil ihned do vnitř
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jako hadem uštknut a pádil za nálevnu. Zde rychlým hmatem ruky vytáhl pe
níze v příhradě se nalézající a vstrčil je do skuliny v podlaze. V tom okamžiku
již se shrnulo všech šest chlapů do krámu a hulákajíce poroučeli si kořalku.
Hospodský pokrčiv rameny odvětil:
“Kdepak bych vzal kořalku, pánové, vždyť víte že obchod celý je zastaven
a do Texasu se již dlouho nic nedováží.”
“Nu uvidíme,” zvolal Bili. ‘Na slova vaše, vy psí synu, nedáme pranic.”
Obráti v se pak k ostatním dodal:
“Hoši, teď prohledáme vše a naleznemeli něco, pak tomu psímu synovi dá
me na pamětnou, aby obránce vlasti neobelhával. ”
“Mám tu trochu domácího vína,” promluvil stísněným hlasem Nagel. “jest
od loňska, dobře vykvašené, tím vám mohu posloužiti, ale kořalku byste u mne
marně hledali.”
“Dobrá,” zahřmělo několik hrdel najednou,” sem s ním.”
Nagel vzal velký džbán, natočil do něj ze sudu za nálevnou víno a postaviv
jej se sklenicemi na stůl, vybízel k pití. Chlapi se nenechali dlouho pobízeti a
nalivše si vína, pili plnými doušky. Nechutnalo jim však valně a proto Bili se
obrátil opět na Nagla se slovy:
“Tato břečka je sice dobrá dosti k uhašení žízně, ale pro napravení žaludku
přece nepostačuje. Bude nejlíp, když na vaše slova nic nedáme a prohlédneme
si krám sami. ”
Posilnivše se pak ještě notnými doušky vína pustili se do prohledávání krá
mu. Nejprve hospodského vystrčili z nálevny, načež se jali převraceti vše na
rub. Žádná nádoba, žádná skříň nezůstala ušetřena, vše zpřevraceno a rozme
táno. Na zásůvku peněžní se ovšem vrhli nejprve, ale shledavše ji prázdnou
odhodili ji. Zásobili se dýmkami a tabákem, z ostatních věcí zde se nalézajících
však se jim nic jiného nehodilo do krámu. Jsouce hledáním unaveni, natočili si
ještě džbán vína a popíjejíce, hrubě žertovali.
“U čerta!” zvolal opět Bili, “mne něco napadá. Nedaleko odtud je boha
tý osadník Clark, což abychom ho navštívili a otázali se ho, zdaž nemá cosi lep
šího pro žaludek než tenhle německý psí syn.”
“Takovouhle břečku má zajisté také,” doložil jiný. “Nenaleznemeli u něho
kořalku, má třeba peníze a ty můžeme vždycky potřebovati. ”
V malé chvíli vsedali chlapi na koně a hnali se ku plantáži Clarkově. Slun
ce zatím zapadlo a po krajině panovalo pološero. Zbůjníci dorazili brzy ku
stavení a s napřaženými zbraněmi vrhli se do vnitř. Nájezd byl neočekávaný,
tak že se nikdo ani neodvážil lupičům vzdorovati. Totéž co v hospodě Naglově,
opakovalo se i zde. Lupiči žádali kořálku a nedostávše ji, počali dům prohlížeti,
vše přehazovati a co se jim hodilo, si přivlastňovati. Nalezli něco peněz a také
láhev od kořalky, ale nic jiného. Konečně jeden z lupičů vypátral v malé ko
moře sud domácího vína a na ten se vrhla ta chasa žíznivá. Nechutnalo jim však
valně a brzy opustili dům. Vsednuvše pak na své koně, uháněli odtud směrem
opačným než odkud přijeli.
Když tlupa kus cesty ujela, spatřila jakési stavení a v něm světlo. Chlapi
nahlédli do vnitř a tam spatřili rodinu kol stolu sedící, mezi níž tři sličné dívky.
Všichni se zastavili a nazírali do vnitř. Lidé kolem stolu sedící zaslechli dusot
koní a seznali ihned, že jezdci před stavením zastavili, pročež se pozvedli a spě
chali ven. Zbůjníci však již seskákali s koní a hrnuli se do vnitř. Ženy spa
třivše muže divého vzezření hrůzou vykřikly a ubíhaly do vnitř, hledíce dveře za
sebou uzavřití. Chlapi však se hnali v patách za nimi. Matka a otec se posta
vili zbůjníkům na odpor, avšak ti je hrubě odstrčili a hnali se za dívkami do dru
hé světnice. Tu nastal strašný zápas doprovázený děsnými výkřiky a hrubým
klením. Ryk ten však přehlušily dvě střelné rány, téměř najednou zahouknuvší
a hned na to dva z lupičů v první světnici se s výkřikem skáceli na zem. Do
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světnice vrazili dva mladí vojínové s revolvery v rukou a hnali se do druhé svět
nice, odkud dosud pláč dívek sem doléhal. Tří z lupičů pokoušeli se o znásilně
ní dívek, které však kladly tuhý odpor. V okamžení byli lupiči povaleni ranami
z revolverů, načež zavládlo ticho, přerušované jen chrapotem raněných zbůjníků.
V tom zavzní nový výkřik, ne však výkřik hrůzy a zděšení, nýbrž radosti:
“Antoníne!” A jako ozvěna radosti ozývá se z pěti hrdel téměř současně:
"“Antoníne! Toníčku! a již pět párů páží objímá jednoho z příchozích vojínů,
-co zatím druhý opodál na výjev ten pohlíží se zraky zaslzenými. Stará matička
hladí něžně tváře synovy a zase jej objímá, jako by se bála, by jí opět odejmut
nebyl. Otec z pozdálí jen prohlíží syna, kdežto sestry omakávají jeho uniformu,
nemohouce se na něho ani dosti vynadívati. Všeobecný jásot ten však přeruší
noví příchozí. Do světnice vešli totiž oba Čiarkové, starý i mladý, následováni
několika černochy. Chopili se na zemi ležících zbůjníků a vynášeli je ven, aby
uvnitř nepřekáželi. Dva z nich se zdáli býti již mrtví, avšak tři ještě zápasili se
životem. Jeden z lotrů vyskočil oknem, když vojínové vnikli do stavení, tam
však byl chycen a svázán. Byl to onen vůdce roty, jejž druzí zvali Billem.
Oba Čiarkové podali všem obyvatelům domu ruce a blahopřáli jim ku šťast
nému zachránění, načež nechtějíce rušiti jejich blaženost vzdálili se. Nyní teprve
nastalo vypravování a vyptávaní bez konce. Po chvíli teprve upozornil Antonín
na svého průvodce a pravil:
1 ‘jestli pak někdo z vás zná tohoto pána?”
Zraky všech še obrátily na Václava, který tu stál nepovšimnut, ale nikdo ani
nehlesnul.
“Což již nikdo z vás se nepamatuje na Václava Bureše?” 'ozval se opět
Antonín. Slova ta měla různý účinek na členy rodiny. Starý Bla.žil a Františka
sklopili ostýchavě zraky, kdežto ostatní členové rodiny vítali jej srdečně.
“jaké náhodě však máme co děkovati za naše zachránění?” ozvala se nej
mladší dívka.
“Hlavní příčinou toho jest zase tuhle Václav,” počal.vypravovat! Antonín.
“Když válka byla skončena, ustanoven gen. Granger za vojenského velitele
Texasu, pod jehož velitelstvím i my se nalézali. Náš sbor byl ubytován v Houstonu a tu Václav vymohl dovolení, abychom vás navštíviti mohli. Když jsme
dorazili k hospodě Naglově, vypravoval nám, jakou měl návštěvu a doložil, že
zbůjníci se odebrali na farmu Čiarkovú. Pádili jsme ihned za nimi, ale i tam
jsme přišli pozdě. Pan Clark však ozbrojil zatím několik černochů a právě se
hotovil ku stíhání lupičů, když jsme tam dorazili. Připojili jsme se tedy k oné
výpravě a přirazili právě v čas, abychom sběř tu při činu přistihli a potrestali.
Takové chásky se nyní potlouká po Texasu celé zástupy a my budeme míti asi
často s nimi potýčky, než je skrotíme a vyhladíme.”
“Ale Toníčku,” ozvala se starostlivá máti, “což budeš ještě vojákem? Vždyť
je již po vojně a všichni vojáci se vrátili domů.”
“Také já se vrátím, ale nyní ještě ne,” odvětil Antonín. “jak vidíte, jsem
poddůstojníkem a nemohu složití vojenskou uniformu, pokud nebude pluk náš bud’
rozpuštěn, nebo zreorganisován. Však je nyní hezky býti vojákem, když to ne
jde více o život. Ale kde pak je Jan?” otázal se pojednou kolem se rozhlížeje.
Ach ten chudák je dosud na cestě,” odvětila matka hlasem stísněným.”
Hned v dubnu odejel, byv vyslán s povozy do Mexika, dosud se však nevrátil.
Jen aby jej na cestě nepřepadla také taková sběř jako tato.”
“Však brzy bude řádění jejímu konec učiněn,” prohodil Václav. “Vydán
již rozkaz, aby jízda spolková projížděla krajem a stíhala podobné zbůjníky.”
“Ale Václave,” zvolala stará Blažilová, “jak vám to pěkně sluší. Vy mu
síte býti velkým pánem. Však již i náš pan Clark o vás povídal a chválil vás.”
“Milá matko,” odvětil Václav, “to mé panství není tak veliké. Jsem ale
tomu povděčen, že jsem tehdy odtud uprchnul, čehož bezděčnou příčinou byl
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Jim.
“Nuže, Františko, jak pak se nyní k vám chová?” obrátil se pojednou
k dívce s otázkou. Tato se zapýrila a sklopíc oči pravila:
“Od té doby, co se vrátil z vojny, byl se tu přece několikráte podívati na
své dítě, ale zdá se mi, že mu to děvčátko více leží na srdci než já. Často si je
vezmou domů a podrží třeba celý týden, až si pro ni někdo dojdeme. Nyní se
tam právě nalézá již kolik dní. Bude brzy šest roků stará a mluví anglicky tak
dobře jako moravsky.”
“Řekni česky,” vpadl jí do řeči Antonín. “Naše řeč je Česká a my Mora
vané mluvíme česky zrovna tak jako Čechové v Čechách, nebo Slezané. Jestliže
některé věci jmenujeme jinak než v Čechách, to není ještě důkaz, že mluvíme ja
zykem jiným než Čechové.”
“Pravda, pravda,” dosvědčoval Václav,” vždyť i v Čechách jsou různá ná
řečí. Zvláště naši Chodové v okolí Domažlic přivedeni tam byli z Polska a mají
nářečí zcela jiné než lid okolní, a přece žádnému z nich nenapadne, aby zapíral
že je Čech.”—Ještě dlouho do noci rozmlouvali obyvatelé chaloupky Blažilovy,

“Na košatém dubu, uprostřed cesty stojícím, klátilo se šest mrtvol. .

než se uložili k odpočinku. S nastalým jitrem pak započal nový život všude.
Ženské poklízely, co muži venku zaopatřovali své koně, hotovíce se zase k od
jezdu. Vojínové slíbili totiž Čiarkovým, že je ráno navštíví a chystali se danému
slovu dostáti. Asi v 8 hodin vyrazili oba mladíci z domku Blažilova a ubírali
se volným krokem k obydlí Čiarkovú. Sotva ujeli několik honů, naskytlo se jim
strašné divadlo. Na košatém dubu u prostřed cesty stojícím klátilo se šest mrt
vol. Byli to desperadové, kteří včera tak krůtě řádili. Na rozkaz Clarkův je
tu pověsili černoši bez ohledu na to, zdaž živí či mrtví.
Mladí vojínové se hrůzou zachvěli a zůstali státi u oběšenců se zraky zaro
senými. Konečně se Václav zmužil a stísněným hlasem pravil:
“Neníliž to strašnější pohled než na hromady těl lidských na bojišti? Tam
se obětují životy lidské po tisících pro nějakou zásadu, kdežto tito zde nasadili
své životy pro pouhé ukojení svých choutek tělesných. Leckterý z nich snad
hleděl na různých bojištích smrti v tvář a mohl tu zahynouti smrtí čestnou, kdež
to nyní zahynul co vyvrhel společnosti lidské. To jsou následky války. Kéž
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by již tato skvrna člověčenstva na vždy vymazána byla z knihy národů.” —
Mlčky ubírali se vojínové dále, až dospěli domu Clarkova, kde již živý ruch pa
noval. Ihned uvedeni byli do pokoje, kdež je oba hospodáři vřele přivítali.
“Viděli jste tam na cestě onu okrasu věkovitého dubu?” tázal se se smíchem
starý Clark. “To je naše texaská spravedlnost a jediný prostředek k zastavení
té nevázanosti, která se tu nyní páše. Je to kruté, nelidské, ale jiného prostřed
ku nezbývá. Než se naše státní poměry opět urovnají, bude takovéto soudní
jednání nevyhnutelné, aby se všemu násilí položila hráz.”
“Ano,” prohodil Václav, “nahlížím to sám, ačkoliv bych se k tomu přece
odhodlati nemohl. Mohu protivníka skoliti, třeba jej při tom i zabil, ale přemo
ženého nepřítele považuji přece jen za člověka a nemohl bych na něm pomstu
nějakou vykonati. ”
“Této vaší šlechetné zásadě mám co děkovati, že jsem dosud mezi živými,”
prohodil Jim.
“Ano, pane Bureši,” pravil starý Clark pohnut, podávaje oslovenému ruku,
“teprve nyní se mi naskytuje příležitost vzdáti vám svůj dík za to, že jste mi
zachoval jediného syna. Jsem krůtě stíhán osudem, avšak snesu své útrapy
snáze, když je se mnou sdílí syn. Břímě na dvojí bedra složené se snáze unese,
nQŽ když spočívá na osamělém starci.”
“Však bude nyní všem útrapám konec,” odvětil Václav. “Válka jest u kon
ce a nyní pilná práce smaže rychle poslední stopy její, tak že štěstí a blahobyt se
opět dostaví.”
Bude tak u mnohých, ne ale u mne,” povzdychnul si starý Clark.
“Mne
tato nešťastná válka přivedla úplně na mizinu. ”
“Ale což nemáte ještě své hospodářství?” otázal se živě Václav.
“Ano, mám,” dodal smutně Clark, “ale jak dlouho ještě je budu svým nazývati, to nevím. Zadlužil jsem své pozemky, abych si zaopatřil dosti černochů
k práci, nyní však otroctví pominulo a černoši nemají ceny žádné. Ke všemu
jsem ještě vynaložil mnoho na tu nešťastnou válku. Nejen že jsem za ta čtyry
leta ničeho nezachoval, nýbrž ještě dluh přidělal a z dluhu starého ani úrok neza
platil. Věřitelově budou nyní na zaplacení naléhati a konečně mi vše vezmou,
neb zaplatiti nejsem s to.”
“Však se to nějak pozdrží až po sklizni bavlny,” vmísil se do hovoru také
Antonín. “Zdá se, že bude úroda letos dobrá, cena bavlny pak ještě lepší a tak
můžete za letošní úrodu hezkou částku peněz utržiti. ”
“Není to tak skvělé, jak se domníváte,” prohodil Jim. “Větší část černo
chů nám utekla, tak že se nemohly role osázeti ani obdělati a leží ladem.”
“To není ale ještě to nejhorší,” povzdechl opět starý Clark. “je otázkou,,
zdaž mi bude možno skliditi aspoň tu úrodu, již na polích mám. Žaloba na spla
cení dluhu leží již přes rok na úřadě a následkem bouřlivých dob nemohla býti
projednána. Nyní jsou dosazováni úřadníci od strany vítězné a jak se samo vy
rozumívá, budou to vesměs naši nepřátelé. Kdo nemůže složití “obrněnou pří
sahu,” nemůže zastávati žádný úřad. Mnoholi je zde lidí, kteří nebrali podílu
na odboji proti Unii a kteří by mohli zastávati úřady? Tak budou dosazeni mocí
vojenskou úřadníci nám nepřátelští a ti již se o to přičiní, aby se na nás pomstili
a nás na mizinu přivedli. ”
“Dosud není vše ztraceno, ” prohodil Václav.
“Ve zdejším okresu nejsou
dosud úřadníci dosazeni a mám naději, že úkol ten bude mně svěřen. Postarám
se již o to, aby vaše obžaloba byla odložena co nejdále, abyste aspoň úrodu svoji
skliditi mohl.”
Vděčně pohlédli oba Čiarkové na Václava a Jim prohodil:
“Nový to dluh, za nějž zavázáni budeme vděčností, neboť splatiti jej nebume nikdy s to.”
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“Kdybyste měl samé takové dluhy k splácení,” prohodil Václav, “lehce by
ste je zaplatil. Nenaskytne-li se vám příležitost splatiti mně dluh tento, můžete
jej splatiti mým krajanům, zde usedlým.”
Slova ta zarazila Jima i otce jeho, tak že oba sklopili zraky rozpačitě. Cítili
osten v srdcích svých, když si vzpoměli na Františku a její dítko. Po trapné
přestávce započal opět starý Clark:
“Dluh, jejž má Jim k splácení Františce, bude snad také vyrovnán. Pokud
válka zuřila, nebylo na to ani pomyšlení, nyní však bude jinak. Jest ale v tom
ještě jedna překážka. Budeli moje plantáž zabavena pro dluhy, ztratí i Blažilova
rodina svůj majetek. Když jsem odprodal onen kus pozemku, lpěl již na celé
mé plantáži dluh $10.000, tak že jsem nemohl dáti Blažilovi čisté právo majetnické a dosud nemohu. Přijdeli majetek můj do prodeje, ztratí i Blažil vše a to
mne rmoutí velice. Zaplatil mi na to $500, jež válka pohltila, avšak čtyřletá
práce celé rodiny na pozemku tom bude také ztracena i obydlí, jež vystavěli.
Trápí mne pomyšlení, že syn můj připravil dceru Blažilovu o panenství, já
však připravil celou rodinu o majetek, na nějž po léta v potu tváří pracovali.”
Po přiznání tom nastalo hrobové ticho. Starý Clark tu seděl zdrcen, jako
bez vlády,. Jim hleděl zasmušile do země a oba vojínové se zabývali svými my
šlénkami, nevědouce co na to říci. Konečně přerušil ticho Jim řka:
“Nermuť se nad tím, otče; zákon nám chrání domovinu ve výměře 200 akrů,
již věřitelově pro dluhy zabaviti nemohou. Z toho odměříš Blažilovi příslušnou
částku, aby si mu nahradil ztrátu utrpenou.”
“Konečně snad ani toho nebude třeba, prohodil Václav.
“Možná že se to
dá jiným spůsobem napraviti. Vydám se neprodleně na cestu do Houstonu,
abych učinil potřebné kroky, nežli snad bude pozdě. Obdrželi jsme s Antonínem
dovolenou na týden, ale já ji zkrátím a pojedu zpět k velitelství, ty pak Antoníne
si můžeš zůstati zde u svých na ten čas, třeba se ještě do té doby vrátím.”
“Nespěchej tak, Václave,” ozval se Antonín, “a zůstaň s námi aspoň do
zítřka. ”
“Ano, ano,” dodal starý Clark,” o den nebude tak zle. Aspoň si důkladně
prohlédněte místa, kde jste před léty zažil tolik nepříjemností při vystoupení na
tuto půdu.”
MezPtím vešlo do pokoje děvčátko as šestileté a spatřivši lidi neznámé zů
stalo zaraženo státí u dveří. Jim je zahlédl a vzav dívku za ruku, lichotivě jí
domlouval:
“Pojď jen dále, Klárko, hleď, tady je strýček.” Obrátiv se pák k vojínům,
dodal: “To je moje Klárka, miláček dědečkův i celé rodiny Blažilovy.”

Děvče dovedeno jsouc k Antonínovi, podalo mu zdráhavé ruku, též i Václa
vovi a stálo tu dále se zraky sklopenými. Antonín si vysadil děvče na klín, po
čal s ním laškovati a se vyptávati na dědečka, babičku a ostatní, dívka však
stále jen zdráhavé odpovídala. Konečně na ni Václav promluvil česky, řka:
“Ty se tedy jmenuješ Klárka?”
Děvče naň pohlédlo překvapeně, sklopilo však opět zrak a za odpověď jen
přikývlo hlavou.
“Tedy umíš také česky mluviti?” vyptával se dále Václav.
Dívka zase jen přisvědčila, aniž by slova promluvila, načež starý Clark dodal:
“Však jen až se s vámi seznámí, napovídá vám toho dosti. Vždyť i na mne
někdy spustí po česku, tak že jsem se již sám ledacos z vaší řeči naučil. Jim
však toho umí více. Ovšem, on toho bude také potřebovati, neboť Františka
dosud málo anglicky umí. Jan a mladší děvčata se však již dobře domluví.”
“Hleď, Klárko”, promluvil zase Václav na děvče, “jestli pak znášdoto?”
Při slovech těch sáhl do kapsy a vytáhl zlatý pětidolar, jejž drže mezi prsty
dívce podával.
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“To je peníz,” odpovědělo děvče již směleji. “Dědeček měl takových něko
lik schovaných pod podlahou.” Všichni se dali do smíchu a Václav vloživ peníz,
děvčeti do ruky pravil:
“Tu máš, schovej si tenhle a dej ho mamince, aby ti za něj koupila novéšaty. Pojedeš-li pak s námi k mamince? Já tě vezmu sebou na koně, nebojíš se?”·
“O ne,” odvětilo děvče, “jim mne již několikráte svezl a dědeček také.”
Ještě nějakou dobu se bavila společnost u Clarků, načež se vrátili vojínovés děvčátkem do domku Blažilova.
Václav je vezl na koni; když však přijeli ku
stromu, na němž se dosud oněch 6 mrtvol houpalo, obrátil pozornost jeho na
druhou stranu, aby strašné ono divadlo nespatřilo. Druhého dne se vypravil
Václav zpět do Houstonu, Antonín však zůstal ještě u rodiny.
Jakmile se vrátil Václav do Houstonu, ihned vyhledal svého plukovníka,
jemuž svěřil neodkladně příčinu svého rychlého návratu. Ten se zamyslil a po
chvíli odpověděl:
“Víte co, ustanovím vás vojenským komisařem onoho okresu, zařiďte si všesám, jak nejlépe uznáte. Nechám vám ihned vyhotoví ti úřadní listiny, vezmětesebou potřebný počet mužů a vydejte se tam třeba hned zítra.”
S radostí přijal Václav návrh ten a přikročil ihned k jeho provedení. Dru
hého dne pak již uháněl s malou četou jezdců do městečka Richmondu, kteréjest okresním sídlem onoho okresu. Tu přikročil neodkladně ku prozkoumání'
úřadních záležitostí a shledal, že málokterý z úřadníků jest způsobilým k zastá-
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■vání úřadu, do nějž byl zvolen. Sezval tedy občanstvo městečka, vyložil mu své
poslání a na radu nej váženějších mužů obsadil prozatímně úřady okresní lidmi
nejzpůsobilejšími. Dále pak měl již práci velmi snadnou. Vzal si nové úřadníky stranou, vyložil jim, co by si přál a ti již slíbili učiňiti vše k jeho spokojeno
sti. Právě ten, který ustanoven byl za listovního soudních záležitostí, byl do
brým přítelem Čiarkovým a s radostí se uvolil k odložení soudu onoho na
dobu co nej pozdější. Vykonav pak tuto záležitost, vyhledal Václav dobrého
právníka, jemuž dal na starost záležitost Čiarkovou i Blažilovou. Vysvětlil mu
vše a požádal ho, aby onu část majetku Clarkova, již drží Blažil, pro něho za
koupil, jakmile plantáž přejde do rukou nového majitele. Na banku pak uložil
na jméno starého Blažila $500, kteréž mohou býti vyzvednuty, kdykoliv toho
bude třeba. Zaplativ ještě právníku částku peněz, již za vykonání práce té po.žadoval a nařídiv mu přísné mlčení až do té doby, kdy bude třeba veřejně jednati, rozloučil se s právníkem. Rozjařen výsledkem své působnosti uháněl druhé.ho dne v čele svých jezdců zpět k Houstonu.

V.
Uvedu laskavého čtenáře opět na pole Clarkovo, bavlníkem osázené. Ubě
hlo osm roků od té doby, kdy jsme se poprvé u pole toho zastavili. Lán se sice
zase skví svou zelení, prosypanou úbělem chomáčů bavlnových, avšak dnes jiný,
smutnější pohled skýtá než tehdy. Mezi keři bavlníku všude se vypíná bodlák,
divoká slunečnice, rmen a jiná tráva, tak že jen s těží řádky lze rozeznati. Na
místě dlouhé řady černochů jest jich tu jen malý hlouček a ještě- menší bílých
sběračů, mezi nimiž i Jim Clark se vleče s pytlem, bavlnu do něj sbíraje. Pomá
hají mu při tom děvčata Blažilova, Františka s Klárkou též. Malá dívčina pře.bíhá od jednoho k druhému, žvatlajíc hned po česku, hned zase po anglicku a
pomáhá, jak dalece síly její stačí. Starý Clark sedí sám u váhy s hlavou hlubo
ko skloněnou; mechanicky povstane, kdykoliv někdo přinese plný pytel bavlny
k vážení, odváží, zapíše a zase usedne v zamyšlení. I černochům se nyní bavlna
odvažuje, neb pracují za mzdu, nejsouce více otroky.
Na cestě lesní objeví se jezdec a otevra bránu v ohradě polní, jede volným
krokem ku sběračům. Když dojel až ku starému Clarkovi, vyndá z kapsy veliký
list a podává jej plantážníkovi se slovy:
“Zde vám posílá právník Wilcox dopis s jakýmisi listinami. Máte si to
prohlédnouti a dáti mu na to odpověď. Jedu ještě k několika občanům ve zdej
ším okolí a až vyřídím veškeré jiné záležitosti, opět se zde zastavím pro vaši
odpověď. ”
Rozloučiv se pak pokynem rukou a s obyčejným pozdravem, odjížděl, on
zatím starý Clark psaní dychtivě otevřel. Vyňav z něho několik složených do
kumentů patrně rázu úřadního, přehlížel jeden po druhém a konečně zavolav
syna pravil:
“Nejde mi to nikterak do hlavy, co ten právník Wilcox chce. Já jej nezjed
nal, aby soudní záležitosti mé zastupoval a přece z listin těchto vysvítá, že se nás
ujímá. Tuto jest smlouva mezi mnou a mým věřitelem na vyrovnání dluhu, zde
jest dále jiná smlouva, patrně kupní dle nadpisu a tuto ještě jakási listina, znějící
na Fr. Blažila. Aha, počkej, tuto jest dopis právníkův, ten nám asi vysvětlí
vše. Přečti jej Jime nahlas.”
Mladík vzal dopis mu podaný a rozvinuv jej, počal čisti:
“Milý pane Clarku!
“Na požádání jakéhosi vojenského důstojníka, ujal jsem se vaší záležitosti
soudní. Po delším vyjednávání s vaším věřitelem dohodli jsme se na následujícím:
Za peníze, jež dluhujete panu H. Smithovi, odstoupíte mu své pozemky
íáhnoucí se od rohu zahrady směrem jižním až na konec líhy, vám pak zbyde ny
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nější obydlí s pozemky severně podél obecní cesty se táhnoucími až na konec
líhy. V tomto jé zahrnuta celá farma Blažilova, kterouž budete moci takto odstoupiti sousedu svému a ještě vám zbyde 200 akrů půdy, která jest chráněna
zákonem o domovinách. Tímto vyrovnáním zachráníte nejen svůj majetek, nýbrž
i právo vlastnické Blažilovi na jeho část od vás koupenou, zároveň ale také úro
du letošní a veškeré příslušenství hospodářské. Majitel vašich dluhopisů se obá
vá dlouhé soudní procedury, která by jej i vás stála ještě mnoho peněz a proto
se uvolil raději tímto způsobem se s vámi vyrovnati. Jste-li s tím srozuměn,
podepište listiny tuto přiložené, za něž vám vrátím všecky vaše dluhopisy zapla
tené, nebo raději se dostavte sem i s Blažilem, kdež vše do pořádku uvedeno
bude. S úctou váš
J. J. WILCOX.

P. S. O zaplacení výloh jest již také postaráno.”
Když Jim list dočetl, zůstali oba muži naproti sobě státi, nemohouce pohnu
tím ani slova promluviti. První se vzpamatoval starý Clark ze svého pohnutí a
hlasem rozechvělým pravil:
“To jest dílo toho mladého Čecha Bureše. Taková šlechetnost cizince jest
pro nás Američany zahanbující. My jemu aniž nikomu z jeho národa neproká
zali nikdy nic dobrého, spíše naopak, on pak nás zahrnuje stále důkazy nejšle
chetnějšího přátelství. A ke všemu tomu nemáme té nejmenší vyhlídky, abychom
se mu mohli někdy za to jen částečně odměniti.”
“První, co učiním,” ozval se nyní Jim, “bude napravení křivdy, již jsem
spáchal na Františce. Pojmu ji za manželku, abych veřejně přede všemi Ame
ričany dokázal, že nepovažuji Čechy za lid nízký, k nám se nehodící. Národ,
který má ve svém středu muže takové, jakým je Václav Bureš, nezasluhuje opo
vržení, nýbrž úcty. Jsou sice mezi národem tím lidé nevzdělaní, sprostí, ale
takových se i mezi námi nalézá počet nemalý. Lépe jest pro jednoho šlechetné
ho muže ctíti celý národ, nežli pro jednoho nešlechetníka celým národem opovrhovati. ”
“Dobře, milý synu,” ozval se opět starý; “přikročíme ihned ku provedení
úmyslu, jejž jsi pojal.”
Mezi tím přiblížila se i Františka ku vozu, aby tu svoji bavlnu vysypala.
Starý Clark ji ujal něžně za ruku a vloživ ji do ruky Jimovy, pravil:
“Zde, Františko, tvůj manžel. Zítra pojedeme všichni do města, kdež bu
deme slaviti nejkrásnější svátek. Jim se právě rozhodnul, pojmouti tebe za man
želku a napraviti křivdu, již na tobě spáchal. Chceš býti manželkou jeho?”
Místo odpovědi přitulila se dívka k mladíku, který ji mocně k srdci přivinul
a ústa jejich se setkala v dlouhém políbení. Malá Klárka pak hleděla na výjev
ten s tváří usměvavou a starý Clark opodál proléval slzy radosti. Pojednou se
vytrhnul ze svých pocitů a prohodil ku Františce:
“Víš komu máš za to co děkovati, že se Jim konečně rozhodnul napraviti
hřích, jejž na tobě spáchal?—Václavovi.”
“Ano,” odvětil mladý muž, “ten člověk svojí šlechetnou pomstou mne za
hanbil tak, že bych se musel styděti předstoupiti před něj s vědomím hříchu, jejž
jsem na tobě spáchal, co příslušnici národa jeho. Proto si musím pospíšiti,
abych před něj předstoupil aspoň co muž čestný, co manžel tvůj a co otec veřej
ně k dítku svému se hlásící.”
Po slovech těch vyzvednul Klárku a líbaje ji horoucně takto k ní hovořil:
“Teď mi nesmíš více říkati Jim, nýbrž mne budeš nazývati tatínkem. Tuto
pak je tvůj dědeček a musíš jej tak jmenovati jako vašeho dědečka Blažila.”
Starý Clark přistoupil blíže a s tváří vyjasněnou pravil:
“Víš Františko, co ještě ten Václav vyvedl? Zajistil otci tvému hospodář
ství, o něž bych ho byl málem připravil. Tím odvaleno veliké břímě ze srdce
mého, tak že mne bude život dvojnásobně těšiti. Ty budeš nyní u nás s Klárkou,
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neb nám zbyde ještě dosti polností, abychom se poctivě· vyživili a otec *s rodinou
svoji bude se moci těšiti vlastnímu krbu, od nějž ho více žádný věřitel nevyžene.
Ještě chvíli trvala porada přátel, načež se zdvojenou silou se jali pokračovati
v práci své, která jim šla hravě od ruky. Dcery Blažilovy nemohly se ani dočka
li večera, aby rodičům a bratrovi pověděly, co se stalo. Ještě bylo slunce dosti
vysoko na obzoru, když práce skončena a všichni se ubírali ku svým domovům..
Sotva že práh překročila, zvolala nejmladší Teresie na matku:
“Tak maminko, naše Františka je konečně přece nevěstou!”
“lnu ovšem, ” prohodila se smíchem matka, “nevěstou jest již skoro po osm
let, ale kdy bude svatba a s kým?”
“Svatba bude hned zítra,” zvolala se smíchem Marie, “a jak se samo sebou
rozumí, ženichem bude Jim.”
“Opravdu?” zvolala matka radostně. “Tedy se přece rozmyslil?”
“Však ho k tomu dohnal Václav,” odpovídala opět Teresie dovádivě.
“Snad ne?” divila se Blažilová.
“A kde se tu ten člověk zase vzal? Proč
jste ho s sebou nepřivedly?”
“Protože tu není,” prohodila Františka.
“Ba ani o něm nevíme, kde jest,
jen jeho jednání způsobilo ten převrat v srdci a mysli Jimově. Zachránil Čiar
kovým velikou čásť jejich majetku, a co nejpotěšitelnějšího, že i vám zachoval'
farmu, o níž byste byli jinak přišli. Touto šlechetnou pomstou zahanben, poznal
Jim konečně chybu svou a aby ji napravil, uzavřel vžiti si mne za manželku. Již
zítra pojedeme do Richmondu, kdež se urovnají vaše pozemkové záležitosti, při
čemž se necháme oddati se Jimem. ”
Starý Blažil vešel za dívkami do světnice a slyšel celou rozmluvu dcer
s matkou. Stál tu stranou zamyšlen, aniž by slova promluvil. Nyní se k němu
obrátila Blažilová se slovy:
“Vidíš, ty starý, to se i tebe týče. Pamatuješ se tehdy na ten večer, kdy
jsi hocha toho jako psa z domu vyhnal? A jak jsi Čechům nadával, nechtěje se
Čechem zváti. I na tobě vykonal dobrý ten člověk šlechetnou pomstu. ”· O ]
“Máš pravdu, stará,” povzdechl Blažil, “však jsem toho od té doby již nesčíslněkráte litoval a rád bych to napravil. Seznal jsem z kněh, jež tu Václav
zanechal, že i my Moravané jsme Čechy, žé nemáme příčiny, aniž práva se
Čechů z království vzdalovati, ba spíše se k nim blíže přivinouti a býti hrdými na
to, že jsme Čechové.”
“Dobře tak, tatínku!” ozval se pojednou zvučný hlas za zády Blažilovými a
když v tu stranu zraky všech se obrátily, zjevil se jim v otevřeném okně veselý
obličej Antonínův. S výkřikem Antoníne!” hnali se příchozímu v ústrety a po
malé chvíli již objímali všichni členové rodiny mladého vojína, který nevěděl ani,
na kterou otázku má dříve odpovídati. Konečně když první nával otázek přešel,
počal Antonín vypravovati:
“Nejprve vám musím oznámiti, že jsem služby vojenské zbaven a co nejdří
ve nastoupím službu novou, totiž v celnici galvestonské. Náš bývalý generál
se vrátí zpět na sever, neb nahražen byl jiným při státním velitelství a všichni,
kdo si přáli službu vojenskou opustiti, byli také propuštěni. Mně nabídnuto
bylo místo v celnici galvestonské s ročním platem $1000, což jsem ovšem s ra
dostí přijal, neboť vás je tu ku práci na té malé farmě dosti. Nové místo mám
nastoupiti ihned, já si ale vyžádal týden prázdnin, abych se na vás podíval a
s vámi se rozloučil.”
“A což Václav?” otázala se matka, “proč on s tebou také nepřišel?”
“Nevím,” odvětil Antonín, “buď opravdu nemohl, nebo nechtěl. Musím
vám nejprve říci, že on se mi o místo ono v celnici postaral, neboť jsa v kanceláři
věděl, jaká místa kde jsou uprázdněna a odporučil generálovi mne na ono místo.”
“ještě tedy jedno dobrodiní,” prohodil starý Blažil, “za něž jsme tomu
mladíku díky zavázáni.”
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“ Je to zvláštní Člověk,” dokládal Antonín.
“Dle mého náhledu nechtěl se
rrmou sem jeti jen proto, aby se vyhnul díkům za ta všecka dobrodiní, jež nám
prokázal. Slyšel jsem jej často o tom rozumovati, když říkal, že odměnu za vy
konaný dobrý čin má každý člověk v sobě sám. Vědomí vykonaného činu šle
chetného jest dle jeho náhledu tou nejlepší odměnou člověka. Ti pak, kteří
šlechetným činem byli šťastnými učiněni, mají hleděti opět jiným dluh ten splatiti. To prý jest nejlepší náboženství světa, jímž kdyby se řídili všichni lidé
na zemi, panovalo by tu ono království boží, jež lidé teprve po smrti očekávají.”
“Což zůstane Václav ještě na dále ve službě vojenské?” otázal se Blažil.
“Pochybuji,” odvětil Antonín.
“Vždyť se mu i vojáctví protiví. Mám za
to, že se s naším generálem odebéře na sever a tam si vyhledá zaměstnání, jaké
se mu bude líbiti. Jest mužem vzdělaným, získal si u všech důstojníků, s nimiž
přišel do styku, lásku a vážnost, tak že mu nebude za těžko dobré a výnosné za
městnání nalézti. Obávám se, že nežli se vrátím do Houstonu, nebude ho tam
více. Slíbil jsem nej
déle do týdne se vrátiti, z Houstonu pak
nastoupím cestu do
Galvestonu, abych při
jal úřad mi svěřený.
Při mém
odchodu
vzkázal vám všem sr
dečný pozdrav a přál
i mně štěstí v novém
povolání.
Dle toho
soudím, že se hodlá
vzdáliti odtud, nežli se
vrátím. ”
Ještě dlouho seděla
rodina Blažilova po
hromadě, živě rokujíc
o přítomných, minu
lých i budoucích vě
cech, než se uložila na
odpočinek. Ráno však,
sotva že slabá záře na
východě oznamovala
příchod dne, již opět
nastal ruch a šum
v chaloupce. Jan se
starým Blažilem po
hlíželi, připravujíce se
na cestu do okresního
sídla. Na vůz nava
leny byly dva balíky
bavlny, která měla býti prodána v městě a
ještě druhý vůz byl
upravován pro cestu
1. —Dr. Barcal, syn známého policejního kapitána Fr. Barcala. očkuje
jící.
Sotva že slunce
ve Springfieldu dobrovolníky za pomoci tří jiných lékařů. Očkuje 420
mužů ve 4 hodinách.
se objevilo na obzoru,
2.—Čeští dobrovolníci setniny B. 2. pluku I. N. G., ve středu jejich kap·
již vyrazily dva vozy
Waska, první šikovatel Jos. Beneš, syn stavitele v Chicagu a kaprál M. VBláha: dále: E. Lhotka, Fr. Hora, S. Hildmau. Jan Šulc, Jan Suchý, Jan
ze dvora Blažilova.
Jakubka, M. Tejček, K. Palda. Jan Janda, Vil. Engelthaler, Epstein. Jan
Na jednom seděl Jan
Kříž, M. Bez.
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na žoku bavlny, druhý pak obsazen byl starým Blažilem, Antonínem, Františkou,,
malou Klárkou a Teresií. Jen matka s Marií zůstaly doma ku obstarání domác
nosti. Stará Blažilová rozplývala se takřka v slzách, když dceru Františku do
provázela k vozu, který ji měl dovézti k cíli její tužby, státi se manželkou Jimovou. Dlouho ještě pohlížela za odjíždějícími, pokud jí s očí nezmizeli, načež se~
vrátila ku své denní práci.
Naši svatebčané doräzili brzy k domu Čiarkovú, kdež byli již očekáváni a po
malé chvíli hnul se celý průvod ze dvora. I tu byly připraveny dva vozy nalo
žené žoky bavlny, která měla býti v městě speněžena. Lehké vozy, obsazenépouze lidmi, se rychle vzdálily, kdežto dva vozy Čiarkový bavlnou obtížené se
připojily za vůz, Janem řízený, a pohybovaly se zvolna za odjíždějícími.
Nebylo ještě poledne, když oba Čiarkové v průvodu rodiny Blažilovy ubírali
se do soudní budovy v Richmondu. Nejprve zaměřili do úřadovny okresního pí
saře a dostávše tam úřadní listinu, vyhledali okresního soudce, který spojil dle
zákonů státních Jima Čiarka s Františkou Blažilovou pro celý život, co manžele.
Po té se jali urovnávati záležitosti obchodní. Právník Wilcox měl již vše při
praveno. Dlužní úpisy kvitované byly vráceny starému Clarkovi, přenos majet
ku na nového majitele podepsán, taktéž listina zaručující Blažilovi jeho pozemky
od Clarka koupené byla podepsána a všecky listiny ku vtělení do kněh odevzdá
ny. Když vše to bylo spraveno, obrátil se právník na Blažila s otázkou:
“Co hodláte nyní činiti s těmi $500, jež zde na bance pro vás uloženy jsou?’”
Starý Blažil nerozuměl mnoho anglicky a tu mu Antonín otázku tu přetlumačil. Ten zůstal státi, vyjeveně na právníka pohlížeje, jako by chtěl říci,,
aby si z něj blázny nedělal. Právník však pokračoval:
“Onen důstojník, který zde úřadníky okresní dosazoval, svěřil mi k vyřízení
vaši i pana Clarka záležitost. Očekával, že bude třeba od věřitele Clarkova
koupiti onen kus půdy, již pan Blažil koupil, neb i tato část majetku ručila za
dluh celý. Poněvadž jsou veškeré záležitosti úřední v nepořádku a na vyřízení
jich bude třeba dlouhé doby, byl ochoten věřitel pana Clarka ku srovnání celé,
záležitosti bez soudní procedury. Tak mi bylo umožněno docíliti narovnání'
takové, že pan Clark podrží, k čemu jest zákonem oprávněn, avšak i pan Blažili
že může obdržeti čisté vlastnictví na pozemek, který koupil. Onen důstojník tui
však složil $500 na bance k tomu účelu, kterýchžto peněz však nyní třeba není,
leč by jimi zaplacen byl zbytek dluhu na majetku onom dosud lpícího. Jak
nahlížím, pane Clarku, prodal jste pozemek ten panu Blažilovi za $1000, on
však vám teprve $500 splatil. Proto nevím, jak by se peněz oněch jinak
upotřebiti mohlo.”
Nemohu peněz těchto s dobrým svědomím přijmouti, ” odporoval Clark..
“Měl jsem tu nejlepší vyhlídku ztratiti nejen onu pohledávku $500, nýbrž i celý
pozemek, ač jsem jej již panu Blažilovi prodal. Jsem spokojen s tím, jak jste
moji záležitost urovnal, a pakli kdo jest oprávněn k oné částce, jste to vy, neboť
jste svým rozšafným jednáním zachoval Blažilovi jeho majetek a mne jste zbavil
výčitek svědomí, že jsem tohoto pracovitého člověka připravil o výtěžek mnoha
leté práce.”
Antonín přetlumačil otci, oč se jedná a ten byl téhož náhledu, aby se.
právníku ne-li celá ona částka, aspoň něco z ní vyplatilo za jeho snahu. Právník
nik však stál na svém, že byl dostatečně odměněn za práci svoji, více pak že ne
žádá, spíše by byl toho náhledu, aby se peníze vrátily tomu, kdo je na bance
uložil. Po delší rozmluvě bylo také rozhodnuto, aby peníze ty vráceny byly
Václavovi, který beztoho vykonal mnoho dobrého pro všecky, tak že by přijetí'
této sumy muselo býti považováno za zbytečné přijímání daru pro lidi, kteří toho·
nepotřebují. Ujednáno tedy, aby Antonín, až přijede do Houstonu, vysvětlil
celou záležitost Václavovi a požádal jej, by peníze složené na bance pro Blažila,
přijal zpět, jelikož jich tento více nepotřebuje.
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Zatím dojeli do města také lidé vezoucí bavlnu Čiarkovú i Blažilovu; tato*
byla speněžena, pro domácnost všelikých potřeb nakoupeno a celá společnost
hnula se k domovu. Jelo se zvolna, aby i těžké potahy mohly postačiti; po·
cestě bylo živě rokováno a než soumrak nadešel, vjížděly povozy již do dvora
Clarkova. Oba Čiarkové přiměli všecky členy rodiny Blažilovy, aby vešli do·
vnitř a tu ještě nějakou chvíli strávili ve přátelském rozhovoru. Zatím co
služebný lid připravoval stoly k hostině, prohlížel starý Clark poštovní zásilky,
které toho dne přinešeny byly. Mezi dopisy nalezl také list, který patrně:
pocházel z kanceláře vojenského velitelství a kterýž ihned upoutal na se pozor
nost starého pána. Ten jej rychle otevřel, zběžným zrakem přehlédl a roze
chvělým hlasem zvolal:
“jime, Antoníne, Františko, pojďte sem všichni, tu jest dopis od Václava
Bureše. ”
Všichni se shrnuli kolem pana Clarka, který vzav list do ruky, počal čisti:
“Ctěný pane!

Odjíždím do států severních, aniž bych věděl kam. Můj velitel byl na
rýchlo povolán do svého domova a vyzval mne, abych jej doprovodil. Poněvač
jsem právě své záležitosti zde uspořádal a úřad do rukou nástupce složil, odjíž
dím na rýchlo, aniž bych se s Vámi neb Blažilovými mohl osobně rozloučitL
Žijte blaze, pozdravte všecky známé a pamatujte na Vašeho

Václava Bureše.”
Když dopis byl dočten, zavládlo hluboké ticho. Zraky všech se zalily
slzami, jako by nejlepší přítel jim zemřel. Nikdo se neodvažoval rušiti posvátné
ticho, jež následovalo. Po chvíli teprve vydral se hluboký povzdech z prsou
starého Clarka a za povzdechem tím následovala tichá slova:
“Odešel, aniž by nám dal příležitost jen slovy projeviti mu vděčnost za
tolikerá dobrodiní. ”
“Šlechetný to člověk,” povzdechl Jim, “tak šlechetných lidí málo země
hostí. Dokud živ budu nezapomenu nikdy na šlechetnou pomstu tohoto Čecha.,r
O Václavovi se nikdy více nedověděli. Psali do Washingtonu, žádajíce
o jeho adresu, dostali však za odpověď, že se nalézá na dalekém západě při
sboru měřičů. Potomci rodin Čiarkový a Blažilovy dosud ještě vzpomínají
vděčně na muže, který položiv základ ku blahobytu jejich, nepřijal ani díků..
Odměnou mu bylo vědomí, že konal dobro.

Má lampa.
AK maják v tichém nočním moři
má lampa klidně plá a hoří
až do úsvitu z večera.
Toť hvězda, při níž k zřídlu noří
se duch, kde pravda vyvěrá.

Teď plni ohně jsme i žáru,
jenž v čistém, světlém září tvaru
a bařinou se nebrodí —
však hnedle snad jak starou škvárui
nás osud v smetí zahodí.

Noc celou býváme tak sami,
jen sobě v skrytu svítíme;
kus soucitu je mezi námi
jak v podzim mezi květinami:
my nevíme, jak skončíme.

Ty prskneš náhle, mrkneš zmdlelá
a utoneš v těch pustých tmách,
a myšlénka má, jasná, vřelá,
v prach nicoty se svine celá,
ve všedních shasne mrákotách . . .
B. Biltner-

Turecká muzika — dle Vaška, Honzíka...

Pod panskou záštitou.
Historická humoreska od JOS. SOUKALA.
ííío r A · ‘f
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TARÁ vrzavá brána tvrze Domanínské bolestně zaskřípala, rozeschlý most
* zvoditý zadunel pod kopyty konskými. Pan Mikeš vyjel zvolna, nebo pp
štěrbinatém mostě nebylo ani jinak možno. Vyjel na své bruně, oštěp
v ruce, toul se střelami na rameni, samostříl po boku, a za ním vyběhl ohař
<s hlasitým štěkotem, že husy na trávníku se pasoucí poděšeny se rozkejhaly a
horempádem do rybníka odletěly, kde hejno dětí v kalné vodě se brodilo.
Pan Mikeš jel na hon. Stávalo se .to zřídka kdy, zvláště v poslední době
zanedbával tuto ušlechtilou, rytířskou kratochvíli. Proto štěkál tak vesele ohař,
že dostal se z těsného dvora zase jednou do volné přírody.
I kůň si vesele vykračoval, ačkoli vysedlé kyčle a hubené nohy jeho svědči
ly, že není více bujným ořem, jehož rozmarů bylo by se lekati.
Bujné obilí vlálo podél cesty, ve vzduchu vznášeli se skřivani a jásavě si
prozpěvovali. Panu Mikšovi bylo volno a veselo, že kdyby nebyl býval tak
stár, byl by si z plna hrdla zavýskl a zazpíval. Sešpoulil ústa chtěje si potichu
zahvízdati, ale náhle zvážněl jeho obličej, že div nezahromoval. Spatřilť proti
sobě v malé vzdálenosti—-babu.
O berličku se opírajíc kráčela sehnuta pod těžkým uzlem, a současpě asi
jako pan Mikeš, i ona spatřila jeho, zaslechnuvši dříve cvakot podkov. Klidila
še mu s cesty na mez. Zeman byl by se raději vrátil, ale nezdálo se mu býti
sebe důstojno, aby dával před ní na jevo, co vnitru svém pociťoval.
“Rač pán bůh žehnat Tvé Milosti!” volala baba z daleka.
“Štěstí prová
zej každý krok urozeného pána!”
Ohař vrčel, že ho zeman musil okřiknouti.
“Přeješ-li mi štěstí, nelez do cesty!” rozmrzele odsekl pan Mikeš.
“Snad bys nedbal, urozený pane, na lidské tlachy, ” odpovídala baba s úsmě
vem ve vrásčité tváři. Jaké pak neštěstí, nahiodím-li se do cesty. Milostivý pán
má v lesích zvěře dosti, šetří ji, a nikdo mu tu nepytlačí, může střelit při každém
kroku srnu. A kdyby Tvá Milost uznala mne za hodnou a se mnou se zastavila,
možná, že by to pak za neštěstí nepovažovala.
“Co bys ty mi mohla říci, na to jsem věru žádostiv,” řekl zeman zatahuje
za uzdu koni.
“Vleku se tak tím světem za boží almužnou,” pravila baba, “a při tom vi
dím a slyším ledacos. Znají mne kraj světa, a kdo mne zná, nepropustí mne
bez daru. Zkusila jsem již na tom světě dosti, ale bohu díky, paměť mne nikdy
neopustila. Tu poradím, co pomáhá od psotníku, tam zase čím léčiti dlužno
dobytče, a mluvím ze zkušenosli, rada má nebývá na piano.”
“Nemám dětí, však víš, a dobytek můj je chvála bohu zdráv,” řekl jí zeman
a chtěl popojeti.
“O pane urozený, přicházím i do tvrzí a zemanských dvorců, a mnohá oso
ba urozená radou mou nepovrhuje. ”
“Mluv zkrátka, není času nazbyt.”
“Takový pán, " počala baba, obracejíc k němu obličej vzhůru, “v nejlepším
věku, na statečku, jemuž není široko daleko rovno, na tvrzi jako palác královský,
a tak sám a sám. Pán není větroplach, nesedá po hospodách, nekostkaří, ne
hledá hádek a šrůtek, nemá soudů ani sporů. ”
Patrně myslila baba jeho, vladyku Mikše z Domanína, a třeba v nitru svém
uznával·, že není všecko tak, jak ona líčí, přece niu to nemálo lichotilo.
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“Pán tak urozený a statečný, a žije sám a sám bez nejmilejší paní manžel
ky a bez dětí, které by mu činily potěšení.”
“Snad mne nechceš oženiti?” řekl na oko rozhorlen.
“Však se Tvá Milost ožení sama s pannou urozenou a ctnou, jaké si od jakživa vladykové Domanínští volívali. ”
“Dá-li pán bůh!” řekl pan Mikeš a chtěl popojeti.
“Každý vladyka v celém kraji pokládal by se za šťastného, kdyby Tvá Mi
lost stála o jeho dceru,” pokračovala stařena. “Ale pán tak moudrý nepojme za:
manželku šlechtičnu mladou a nerozvážnou. Po Tvé Milosti vzdychá šlechtična,
ctná a rozšafná.”
“Neměj mne za blázna,” horlil na oko zeman.
“jakž bych se směla opovážiti! Mluvím svátou pravdu. Panna vyptávái
se mne vždy na Tvoji Milost, líbezně se zardívajíc. Ó kéž bych jí směla přinéstii
potěšitelnou zvěst, že srdce Tvé jí je nakloněno.”
Zpráva ta z, čista jasna příliš překvapila stárnoucího panice, ale nebyla mm
nikterak proti mysli.
“Ani mi nepravíš, o kom to mluvíš,” řekl.
“O panně Pavlovické.”
“O Katruši? Ta že by myslila ještě na vdavky?”
“Tvá Milost žertuje,” usmála se stařena. “Panna Ofka, mladší sestra její,
činí ti vzkaz.”
“je-li jako Katruše, nechci ji.”
“je to panna ctná a zbožná, pravý poklad.”
Pan Mikeš poslouchal zprávu tu s tváří uspokojenou, což bystré babici neušlou
“je všecka pěkná jako kvíteček májový,” pokračovala, “je hospodárná i· bo
hatá. Takové aby pohledal. Žijí s pannou Katruši v hojnosti všeho božího'
požehnání, ale páni sousedé utiskují panny na jejich statečku, až běda. Panna
Katruše jen aby měla soudy na paměti. Panna Ofka nemá k tomu povahy.. Té
bych Tvé Milosti od srdce ráda přála.”
“Nebudu se ženiti,” vpadl jí do řeči pan Mikeš. “Mám už léta, a co jsem
neučinil za mládí, nehodlám učinit ani teď. ” A rozjel se opravdu.
Babka pohlížela za ním spokojeně.
“Vzkaz jsem mu vyřídila,” pravila si, “ať si činí po svém rozumu.” A bel
hala se dále.
Pan Mikeš zamířil k lesu a opakoval si její slova: “pěkná jako kvíteček
májový, hospodárná a bohatá.” Litoval, že znal obě panny jen dle jména. Že
mají hojné jmění, bylo mu známo. A jemu bylo ho potřebí nejvíce, aby nevedl
život plný strádání. V mládí pro samé vojny neměl času na ženění, po smrti
rodičů vyplácel provdávající se sestry jednu po druhé, až ostal na tvrzi sám, sestárlý a oplešalý, bez jmění a beze všech dalších požadavků. A tu pojednou
z čista jasna přijde vkaz, aby se oženil. V duchu kmitla se mu pružná postava
dívčí v opuštěné nyní tvrzi, kde hospodaří mu stará matka šafářova, hluchá a
shrbená. Lahodilo mu to nemálo.
Zatím vjel do lesa, kde na něho dva lidé již čekali. Oba mu běželi vstříc.
“Pane, jelen se tu ukázal,” volal jeden,, “jen čtvrt hodinou jsi ho· ráčil
zmeškati!”
“V mém lese jelen?”
“Přeběhl z bystřických. ”
“Leda to,” řekl pan Mikeš a vzpomněl si na babu, ale nerozhněval se, nebo
štíhlá postava dívčí nešla mu posud s mysli.
“Leželi jsme tamto na kraji, ukazoval druhý, “čekajíce na Tvou Milost.
Zaslechli jsme kroky, a myslili, že ráčíš jeti. Vstanu nic netuše, a tu tam od lesa
kráčí jelen dvanácterák přes louku přímo k nám. V tom vstal také Pešek, a
jelen jak nás tu viděl, obrátil se, a několika skoky byl v lese. Rač jeti tudy,
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my mu nadběhneme.” — Hledali ho drahnou chvíli, ale vraceli se před večerem
unaveni s prázdnou domů. — “jen malé čtvrt hodiny, a byl by tvým,” litoval
Pešek, když vyjížděli z lesa, který byli kříž na kříž prohledali.
“Ušel přes hranice,” jistil druhý lovec.
“Potkal jsem Máchnu žebračku,” povídal Pešek dále, “ale vyhnul jsem sé
jí. Kdo by to řekl, že pouhé spatření baby má takovou nehodu v zápětí?”
Pan Mikeš neříkal na to nic, ale v duchu přece želel dnešní nehody.

II.
Na dvoře Pavlovickém hospodařily od mnoha let rodné dvě sestry, šlechtič
ny Katruše a Ofka. Katruše byla vládkyní domu, vynikajíc nad sestru nejen
věkem, ale i rázností povahy. S nepokojnými sousedy měla pravý kříž. Pan
Vojna z Litavy škodil jí na statku, kde se k tomu příležitost namanula. Dával
jí káceti stromy v lese, vysekávati chrastí, činil nároky na její lesy. Jiná nebyla
by si věděla rady, ale panna Katruše dovedla si pomoci. Nelitovala cest do Brna
a poháněla škůdce svého k soudu, aby se ze zasahování v cizí majetek zodpoví
dal a škody nahradil. Na své právo měla vždy hodnověrné svědky, a pan Vojna
nejednou na měšci pohořel. Ale pokoje nedal. Vyhledával prostředky a cesty,
aby pannu Katruši aspoň pozlobil, když jí uškoditi nemohl.
Sestry ty měly bratra, ale ten seděl na vzdálené tvrzi Podnětické, a příliš
mnoho se o ně nestaral. Rád se oddával životu vojenskému, a teprve nedávno
vrátil se z Uher, kde přes dvě léta sloužil pod Jiskrou.
Pannu Ofka považovala Katruše stále za sobě nerovnou a dětinskou, ač jí do
třiceti let mnoho nechybělo. By lať nej mladší ze všech dětí, a narodila se, když
byla panna Katruše u věku již panenském. Po smrti obou rodičů spravovala
rozšafně svůj statek, a zvykla si tomu tak, že jí ani na mysl nepřišlo, aby také
sestře své část vlády postoupila.
A panně Ofce bylo to vhod. Nebyla by se snadno vpravila do poměrů roz
háraných a začasté neutěšených.
Za to však vládl na jejich společném dvoře blahobyt, jakému se ani na tvr
zích okolních v té době netěšili. Obě panny hospodařily až milo. Zlomyslní
jazykové tvrdili o nich, že měří pražské groše na věrtele, což ovšem do slova
pravdou nebylo, ale když byli časové před málo léty nejistí, zakopaly obě sestry
pospolu ve sklýpku 75 kop grošů českých, spravedlivě odpočítáných, což bylo za
té doby již dosti slušným jměním. A od těch dob ani jediný z nich nepřešel
v cizí ruce, ale nové groše k nim přibyly.
Při tom nebyly nikterak lakomý. S poddanými ve své vsi zacházely mírně,
a co jiní zemani a šlechtici v okolí uvalovali nové povinnosti a dávky na své se
dláky, sestry ty spokojovaly se stále s tím, co bral od poddaných otec, dokud
statkem tím sám vládl.
Panna Katruše zůstala svobodnou. Nesnadno bylo jí sahati do svědomí,
proč stavu svého neproměnila. Ona sama nikdy o tom nemluvila, a ani sestra
její Ofka nevěděla, proč se tak stalo. Také nebylo na ní znáti, že by toho kdy
litovala. Panně Ofce byla nedostihlým vzorem dokonalosti. Jí zdálo se vždy, že
je proti ní slába a nikdy se k ní ani přirovnati nemůže. Jsouc sama povahy
něžné, mírné a sumou ženštější, pokládala se u přirovnání k sestře za slabou a
nedostatečnou.
Dlouholetý klid na dvoře Pavlovickém byl náhle přerušen příjezdem bratro
vým. Zeman Podnětický přijel z nenadání se synem a dcerou do dvorce, aby
své znejmilejší panny sestry po drahném čase opět uviděl a s nimi se potěšil.
Bylo z toho radosti k nevypsání. Děti, které tety sotva znaly, a tyto pa
matovaly jen malé, přijely sem u věku již dospívajícím. Byl-li příjezd jejich
svátkem pro obě sestry, byly děti bratrový k němu pochoutkou. Panic Ondřej

■156—
íhrál si jíŽ ílä dospělého, snažil se při každé příležitosti dávati na jevo spůsoby
rytířské. Panna Čeňka, poupě šestnáctileté, byla jako malina, zrovna k nakous
nutí. Samým tetám zdálo se, že je stvořena jen k laskání, hladění a za rozto
milou hříčku. Pro ni zapomínaly na bratra i na synovce. Oči byly by na n
nechaly. Hned první den byly do ní obě zamilovány.
Proto bylo jim bolestno, když bratr mluvil o návratu, a když ustanovil k ně
mu den. Obě ho prosily, aby jim Čeňku ponechal delší čas ve dvoře, a bratr
jejich k ní lásku, pak že dceruška byla s tím srozuměna, ochotně svolil.
Tak zůstala Čeňka u tet, a otec s Ondřejem vrátili se po týdenním pobytu
na dvoře opět na Podnětice.
Obě sestry přičiňovaly se o to velice, aby jí život u sebe zpříjemnily. Co
den objevovala se na stole jídla vybranější než-li jídaly samy. Co jí viděly tety
na očích, o to mělý obě vážnou péči. Ale všecka ta láska brzy mladou dušku
počala jaksi unavovati. Hovor vážných tet připadal jí jednotvárným, bylo jí ve
dvoře těsno, cítila se tu býti osamocenou. Bylyť jí tety přece-jen cizí, a ona po
sud z domova nikam nebyla na další dobu se vzdálila.
Pravým dobrodiním pro ni byl koník, na němž sem byla přijela, a který ne
trpělivě hrabal půdu pod nohama.
Dala si ho vyvěsti a osedlati k vyjížďce. Obě tety vyšly, aby ji viděly odjížděti. Koník byl malý, ale druhu vzácného. Otec přivedl jí ho z Uher, když
se. vrátil od Jiskry, a ona dlouho považovala ho za koníka uherského, ale kdysi
ve slabé chvíli podřekl se, že ho koupil v Břeslavi, kde byl právě odbýván trh,
když tudy z Uher jel.
Čeňka pohladila ho po hlavě a po krku a potom vyskočila do sedla. Panna
Ratruše upozorňovala ji, aby byla na sebe opatrna a každé možné nehodě snažila
šq vyhnouti, ale Čeňka se usmála.
“jezdím na něm již dlouho, a nestalo se mi posud pranic.”
A již se dal s ní koník do klusu. Tety hleděly za ní, až zmizela z dohledu.
Nemohly se jí doma dočkati, a div že si nečinily výčitky, že ji samotnou pustily
do okolí jí neznámého. Ale když asi za hodinu se vrátila všecka ve tvářích čer
vená a s lahodným úsměvem na rtech, upokojily se obě. Od té doby vyjížděla
každodenně do vůkolí a vracela se vždy svěží a veselá.
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Mladistvá jezdkyně nalezla na jedné ze svých cest do místečka, které
se jí velice zalíbilo. Bylo to osamělé údolí, v němž stinné houštiny lesa střídaly
se s kvetoucími palouky. Středem jeho plynul potůček, v jehož čisté hladině
Zrcadlilo se zářivé slunce. Místy vystúpovaly z lesů Šedé skalinv. Umínila si,
že sem bude dojížděti častěji. Bylo tam krásně jako nikde jinde v okolí. Kosi
a drozdi poletovali tam mezi olšemi zcela bez bázně, vzduch naplněn byl vůní, a
čó bylo Čeňce nejmilejší, nikde po lidech ani památky.
Byla tam úplně samot
ila, a to mladistvé mysli dívčí nemálo lichotilo. Připadala si, jako by dlela
V krajině zcela liduprázdné, vzdálena všeho života, odkázána pouze sama na sebe.
Na tvrzi Podnětické od rodičů a zde na dvoře od tet bylo jí věnováno tolik po
zornosti a něžné péče, že ji to až unavovalo. Všecko, čeho potřebovala, podá
valo se jí v hojnosti bez nejmenšího jejího přičinění, že počínala býti sama s sebóu nespokojena. Vnitřní hlas jí pravil, že by si měla všeho toho, čím oplývá,
také do jisté míry zasloužiti. Ale všecko, co posud konala, připadalo jí víc hříč
kou než-li prací. Doma ještě mohla býti matce nápomocna, ale zde jí tety nic
do ruky vžiti nedaly.
Obrazotvornost její přenášela ji zde do krajin vzdálených, kde prodlévala
v myšlénkách o samotě a dle svých dívčích snů si život sama upravovala.
'

.
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Zde přinutila vždy koně, aby šel volným krokem, chtíc té lesní lahody có
nejvíce užiti. Jednoho dne zajela mnohem dále než kdy jindy, a na palouku,
u něhož se zastavila, skočila s koně, natrhala kvetoucího tam kvítí, urovnala ho
v úhlednou kytici, otočila ji metlicí, a zvolna, jak to měla již ve zvyku, jela zpět.
Sotva však ujela několik set kroků, lekla se, jako snad posud nikdy. Touž ce
stou, po které sem přijela, jel na vraníku jinoch přímo proti ní. I on se poně
kud zarazil, a bylo patrno, že se jí tu nenadál. V malé chvíli stáli proti sobě.
O, co by za to byla dala, kdyby ho už měla za zády, aby mohla popohnati
koně, a rychle odtud ujeti. Ale mladý jezdec ji jen tak nepropustil.
“Spanilá vílo,” řekl smekaje aksamitový baret s pérem volavčím s hlavy,
“pověz mi, která dobrá kouzelnice mi tě přičarovala do zdejší zakleté krajiny?”
Čeňka pozvedla nesměle své oči až posud k zemi sklopené, a pohlédla mu
do tváří. Byl mladý, osmahlý, knírky měl zákroucené, a oči jeho hleděly na ni
jakoby ji chtěly prozkoumati do duše. Pohled ten byl jí nemilý, ale ne odporný.
Lekla se toho, že je tak sama v osamělém lese s cizím člověkem, z něhož ovšem
strachu neměla, který jí však byl proto nemilým, že ji vytrhl ze zamilovaných
myšlének jejich.
“Nejsem víla,” řekla klidně.
“Do těchto míst přijela jsem náhodou.”
“Té náhodě blahořečím,” řekl zase on, “že mi tě přivedla do cesty. Od
nynějška bude míti pro mne toto údolí tím větší význam, že potkal jsem v něm
vtělenou krásu. ”
Zarděla se při těch slovech a po očku mu pohlédla do očí. Tvářil se vážně
jako by mluvil pravdu. Zalichotilo jí to zprvu, pravda, ale hned si pomyslila,
že si z ní chce dělati posměch. Neodpověděla mu a popohnala koníka.
Než mladý jezdec slovem ji zadržel. ‘ Sotva jsem tě spatřil, chceš mi zmizeti jako čarovná vidina!”
Slova ta dotkla se libě jejího .srdéčka, že koně opět zastavila.
“Taková šťastná příhoda nepotká mne tak honem,” pokračoval. “Nemohu
ji jen tak dáti projiti. Podaruj mne tou kyticí, kterou si neseš, ať je mi drahou
památkou na tvůj líbezný zjev.”
“Nikoli, nemáš na ni práva,” řekla vážně.
“O vím to, že jsi ke mně jen tak skoupou, a je-li pro mne škoda celé kyti
ce, dej aspoň jediné kvítí na znamení, že nelituješ svého se mnou setkání.”
Čeňka vybrala mu jeden z květů a aniž mu pohlédla do očí, podala mu ho.
“Díky!” řekl na to, ale ona již pobídla koníka a klusem jela odtud. Věděla
dobře, že zůstal státi a dívá se za ní, a byla ráda, když zajela tak daleko, kde
byla jista, že ji nemůže spatřiti.
Toho dne přijela do dvora všecka zardělá. Připadalo jí, že poznají tety na
očích, jaké měla dobrodružství. Ale nepoznaly, ba nikdo se jí dnes ani nezep
tal, kde byla, každodenní vyjížďky její již jim sevšedněly. Ráda byla by zvědě
la, kdo byl onen jinoch, ale bála se koho zeptati, aby se neprozradila. Teprve
k večeru, když potkala pacholka o samotě, zeptala se ho, jak se říká údolí na po
lední straně ode dvora.
“Hadůvky, ” odpověděl tázaný.
“Náleží ke dvorci?”
“jen malá část po vozovou cestu, která je protíná.”
“Čí je ostatní?”
“Vše ostatní náleží panu Vojnoví.”
Čeňka věděla již dosti. Již doma na Podněticích slýchala o tom, jakým
zlým sousedem je pan Vojna tetám, jak vyhledává spory a škody jim působí.
A za svého krátkého pobytu na dvoře tet slyšela již mnohé trpké slovo od panny
Katruše o panu Vojnoví. Nebylo o tom žádné pochybnosti, že zajížděla daleko
na jeho pozemky, ale náhoda byla jí vždy příznivá, nikdy se s ním nesetkala ani ’
s kým z jeho lidí. Až dnes s tím panicem, který byl bezpochyby jeho synem.
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Byla by ráda zvěděla, byl-li to skutečně jeho syn, ale za ílíc Ýé světě nechtěla se
prozraditi, že se s ním setkala. V duchu si uminovala, že dá pozor na řeč tety
Katruše, zmíní-li se kdy o synu, ba byla odhodlána zapřísti se do hovoru a zavě
sti ho nepozorovaně tak, aby o rodině páně Vojnově bližších zpráv se dověděla.
Přece však v duchu přenášela část viny otcovy na syna. Byla přesvědčena, že
není lepším svého otce, a že se ho dlužno střežiti. Umínila si, že více v ona mí
sta se nevydá. Ale zase, když klidně o setkání tom rozvažovala, uznávala, že je
to čacký rytíř, opakovala si ráda jeho slova k ní pronesená. Uznávala, že se
k ní zachoval šetrně, ani slovem se nezmíniv, že je na jeho půdě. Ze slov jeho
poznala, že pobyl již ve světě, uměl lahodně mluviti, zalichotil a neurazil. My
šlénky její vracely se do Hadů vek, a čím déle se panicem Litavským zabývala,
tím světleji poznávala, že nemůže býti takovým, jak si otce jeho představovala.
Než při úmyslu svém prvotním setrvala i potom, že více v ona místa nepo
jede, nebo ze všeho jednání jeho vyrozumívala, že setkání to nebylo mu proti
mysli, a že by ji tam mohl vyhledati.

IV.
Machna žebračka byla několikráte na tvrzi Domanínské, a vždy zdržela se
delší dobu u pana Mikše. O čem spolu rozmlouvali, to nikdo nezvěděl, ale baba
odcházela vždy spokojena.
Pan Mikeš uznával, že jemu i jeho zvetšelému dědictví bude jen na prospěch,
když na tvrz uvedl osobu, která by mu byla “nejmilejší paní manželkou,” sdílíc
s ním radosti i strasti pozemského putování, a která by mu pomohla děravé stře
chy vyspraviti a tížících dluhů ho zbaviti.
Když vše náležitě a zrale uvážil, přesvědčil se, že panna Ofka Pavlovická se
hodí pro něho nejlépe. Nebyla již příliš mladá, aby se na rozdíl věku ohlížel,
přinesla by mu žádoucí pomoc, byla dobrou hospodyní, a načkoli se žebravé
Machny vyptával, všecko tato chválila a o všestranné dokonalosti její ho ubez
pečovala. Byl to pro starého mládence těžký krok, ale nebylo pomoci. Měl-li
stav svůj proměniti, bylo nutno učiniti to záhy. Sama Machna varovala ho, aby
dlouho neotálel, a příhodnou dobu nepromeškal, že bohaté nevěsty jdou jako na
dračku. Jsa zvyklý spoléhati ve všem na sebe, odhodlal se vejiti sám do dvorce.
Těšil se v duchu tím, že bude-li odmrštěn, nebude míti svědka svého ponížení.
Tak vyjel jednoho krásného květnového jitra na svém koni, pečlivě ustrojen
na námluvy. Vybral si cesty schválně poli a lesy, aby se s nikým nesetkal.
A skutečně nepotkal ani živé duše. Lidé byli sice v polích, ale nikdo si ho hru
bě nevšímal.
Slunce pálilo jako v červecci, pot mu vyvstával na čele, stíral si ho přes tu
chvíli. Chvílemi, když o své výpravě uvažoval, bylo mu nevolno, že by se byl
hned vrátil, ale jsa již jednou odhodlán, dodával si srdnatosti a jel dále.
Pontalu blížil se cíli své cesty. A tu také kdosi kráčí proti němu. Nevší
mal si ho, ale chodec sám poznal ho z daleka. Zastavil se a čekal.
Pan Mikeš poznal ho již také. Byl to pan Mníšek ze Stříteže, dobrý kum
pán, druhdy také, dokud byl ještě mlád, nemalý rváč a pijan, nyní podagrou
stižený stařec. Kráčel o holi, a vida zemana, zastavil se a pozoroval.ho.
“Vítej, pane Mikši!” volal s úsměvavou tváří.
“Tudy vede tvoje cesta?
Těší mně, že tě opět vidím, však se za celý čas nikam nedostanu. Není libo na
chvilku poseděti se mnou při korbeli, mám doma dobré malvazí. Však nezmeš
káš. A kam nedojedeš dnes, zítra dorazíš. ”
Pan Mikeš děkoval a omlouval se nutnou potřebou.
“Snad u všech rohatých nejedeš na námluvy?” smál se pan Mníšek.
“V nové sukni a ve šporních nejezdí dnes nikdo do světa. Jsou zlé časy, a věru,
dnes je zeman rád, má-li dobrý šat choděcí. ”
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Pan Mikeš hledal darmo vyhýbavou odpověď.
“Pozveš nás na veselost, však nejedeš jistě dále, nežli do mého sousedství.
Mnoho štěstí! Hledáš-li peníze, nalezneš je tam jistě, a ostatnímu zvykneš jako
každý. Jen dlouho nevybírej, sice ztratíš poslední černý vlas, a šediny jsou
špatným odporučením do ráje manželského.”
Smál se vesele, ale panu Mikšovi nebylo při tom do žertu. Pozdravil a jel
dále. Uvažoval zase o své cesté, a nyní byl odhodlán na . všecko. Dobře měl
sestárlý zeman, že stárne, to věděl, ať je tedy raději, co býti má. Napadlo mu,
že i pan Mníšek má dcery, a ve své mysli ustanovil, bude-li odbyt, že se u něho
staví, a s ním snadno se domluví. To byl také první člověk, kterého na dlouhé
té cestě potkal a s nímž promluvil. Nebylo mu to zlým znamením;
Vjel do vysokého lesa, kde příjemný chládek mile ho ovíval a chladil rozpá
lené jeho líce. Věděl, že za tímto lesem je cíl jeho cesty.
A než-li se nadál, byl z lesa opět venku a před ním ležely Pavlovice jako
na dlani. Na polích stálo pěkné obilí v nej lepších vzrostu, ale nezbylo mu času
dlouho si je prohlížeti. Na protější straně vesnice spatřil jezdkyni na malém
koníku klusem ujíždět do mírného kopce. Bystrým zrakem sledoval ji se zalíbe
ním. Postava prozrazovala mladou dívčinu. Že by to byla panna KatruŠe nebo
panna Ofka, nemohl se domnívati. Neznal ji sice, ale z postavy hádal, že je to
někdo zcela jiný, věkem mladší.
Zaslechl sice také za sebou ve křoví podezřelé zachrastění, ale. nevšiml si
ho, všecek jsa zaujat nenadálým tím zjevem.
Na návrší jezdkyně stanula a rozhlížela se. Zajisté že ho spatřila, nebo byla
■obličejem k němu obrácena.
. i . . .
. í·1 .
Zatím sjížděl pan Mikeš zvolna ke vsi a pozornost jeho · všecka obrácena
byla na dvůr, který se rozkládal před jeho zraky.
;
f.s·«
Jakmile zajebněkolik jen kroků od lesa, objevila se v křoví naj'pokraji'lesa
hlava, na níž byl týž bonet s pérem volavčím, který měl mladý,jezdecpjkdyž ho
'Čeňka v Hadůvkách potkala. Ano, byl to mladší syn pana Vojny, .pqnjc Arkleb.
Od té chvíle, co byl potkal pannu Čeňku v osamělém tom);)údqlí,?‘neměl
stání, pudilo ho to v ona místa, ale darmo bloudil údolím i po. jel^p ^kolj- Spani
lé jezdkyně více nespatřil.
Bylo mu snadno vypátrati, kdo ona byla. Ačkoli znal nechuť obqu panen
Pavlovických ke svému otci, přece troufal si nakloniti sobě nejp’rv^ svou “vílu”
•a vše otatní ponechati budoucnosti.
(
Posavadní nezdar nikterak ho neodstrašoval. Tušil, že Čeňka vyjíždí denně
na svém koni, ale jinam, jemu že se z úmysla vyhýbá. Proto dnes vyjel, aby
cestu její vyzkoumal, a bude-li mu štěstí příznivo, také se s ní setkal. Nikým
nepozorován přijel oklikou až na blízko vsi, uvázal koně v skrytém úvale a sám
postavil se na stráž na takovém místě, odkud mohl každý krok obyvatelů dvora
stopovati.
Čekal již drahnou dobu, ale bez výsledku. Čeňky nespatřil. Konečně vy
jela ale na opáčnou stranu. Srdce v něm zabušilo hlasitě. Nyní litoval, že si
izde zvolil stanoviště. Ale v tom zaslechl již tepot podkov koně páně Mikšova.
Bedlivě prohlížel jezdce. Neznal ho. Hleděl za ním jak vjíždí do dvora.
Darmo uvažoval, kdo by to býti mohl.
Čeňka také dlouho venku nepobyla, oklikou vracela se k vesnici. Jela
.zvolna. Arklebovi bylo patrno, že jezdce spatřila. Ale náhlý návrat její nedovedl
si dobře vyložiti. Buďto jezdce očekávala, a jede jej uvítat, nebo přijel z ne
nadání, a jede se podívat kdo to jest. Od té doby nikdo ze dvora nevyšel.
Arkbelovi byl čas dlouhý, ale přece neodcházel, ale doufal, že ještě jednou spatří
tu, pro níž sem cestu vážil.
Těšil se nadějí, že mu bude štěstí příznivo a že snad ještě jednou si šlechti
čna vyjede, tentokráte v tu stranu, kde on čeká. Snad po obědě nechá si zase
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koníka osedlati. Či zdržela by se doma pro toho jezdce, který seděl na koni
nehrubě. yzácnéjp?,?! Pokud ho zahlédl, byl to již staroch. Ale osten myšlénky
té utkvěl mu pfecefy srdci. Což kdyby to byl ženich? Nebylo to nikdy vzác
ným úkazem, že i^tarýi vdovec pojal mladičkou choť, zvláště vládl-li hojným
zbožím pozemským. Pokud věděl, neměly šlechtičny Pavlovické v okolč
příbuzných. .Qo by.tedy hledal člověk ten ve dvoře, kde je panna jako májový
květ na zadání? .Pak již na, návrat ani nepomyslil, byl odhodlán vyčkati zde až.
do noci.
f,.
Zatím slunce překročilo již dávno polovici své dráhy, stín lesa počal se prodlužovati a nikoho nebylp posud viděti. Nebylo již daleko do večera, když se
dočkal, nač tak dlouho ,čekal. Z dvorských vrat vyšla malá společnost. Arkleb·
poznal panny Katruší a Ofku, svou nejmilejší pannu Čeňku a onoho jezdce. Šly
pěšky a přímo k němu, po téže cestě, kterou host jejich přijel. Po chvíli vyvedl·,
pacholek koně jezdcova a vedl ho za nimi. Panny doprovodily jezdce značný
kus qesty a přátelsky se s ním loučily. Teprve když seděl v sedle a znova jimi
kynul ua rozloučenou, rozešly se. Panny vracely se zvolna do dvora.
Pan Mikeš seděl hrdě v sedle, nesl hlavu vzhůru, prsa šířila se mu blahem
a radostí nad zdarem, s jakým se cesta jeho potkala. Jako krásný sen připadal·
mu celý dnešní den, a vše, co v něm zažil. Všecky jeho naděje splněny byly
dokonale. Panna Ofka připověděla mu manželství, ačkoli s panenským uzarděním, přece béz váhání. Pověděla mu hned také, jaké věno přinese mu do
nového hospodářství, a pan Mikeš slíbil naproti tomu, že jí ho pojistí deskami
zemskými na celém svém statku, aby pro případ ovdovění byla svou paní a
a mohla jím vládnouti po své vůli. Všecka se mu také zalíbila. Postavy byla,
pěkně urostlé, posud svěží a obličeje ladného. Sumou, nebylo šťastnějšího
ženicha nad pana Mikše. Z myšlének těch líbezných vytržen byl pan Mikeš*
pojednou z nenadání kýmsi, kdo mu vstoupil z lesa přímo do cesty.
“Stůj, záletníku opelichaný!” zahřměl na něho panic Arkleb.
A pan Mikeš také se zastavil samým překvapením.
“Pověz, cos hledal tam, odkud přicházíš?” tázal se jinoch.
“Tobě, pacholíčku, účty z cesty své klásti nebudu,’’řekl klidně pan Mikeš.
“Ó vím, že tě tam přilákala hladká dívčí tvář.”
“Když to víš, proč se tedy ptáš?”
“Proto, abych ti podruhé cestu sem zakázal!” horlil panic z Litavy.
“Ty mně?”
“Ano, já tobě!”
“Z toho asi nebude nic,” klidně prohodil pan Mikeš.
“Pak odtud živ neodejdeš!”
“Zalez do křoví, pacholíku, a nehroz!”
“Zavaž se mi slovem, že sem více ani nohou nevkročíš!”
“Právě teď tu budu častým hostem!”
“V tom ti zabráním!”
“Nezabráníš!”
“jsi-li člověk ctný, přijmeš mé vyzvání,” soptil Arkleb hněvem.
“To jsem,” řekl pan Mikeš a skokem byl se sedla.
Arkleb tasil kord.
“Co chceš s tím pérem?” usmál se zeman Domanínský.
“Zastrč je a jdi
po svých!”
“Braň se!” volal panic, “jinak jsi bezectným záletníkem. ”

Pan Mikeš tasil meč. Skřížili zbraně, a panic doléhal na pana Mikše náru
živě. Tento se jen bránil, byloť mu směšno zápasiti s jinochem, který dosti
obratně si počínal, ale náruživost zbavovala ho rozvahy. Když pak se odvážil
k ráně, odrazil mu ji s takovou silou a obratností, že mladému zápasníku vypadl
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kord z ruky přímo k nohoum Mikšovým. Zeman přišlápl ho k zemi a řekl klidně:
‘‘Stalo se po tvé vůli, jsme srovnáni. Po druhé mi do cesty nechoď, mohlo by
to dopadnouti hůře.”
Panic svěsil smutně hlavu. Pan Mikeš vsednuv na kůň odjížděl, více si ho·
nevšímaje.

V
Prostodušnému panu Mikšovi nebyla příhoda ta dosti jasna. Věděl jen to
lik na jisto, že se bil pro svou znejmilejší pannu Ofku, ale proč, to říci nedovedl,
aniž věděl, kdo byl ten potřeštěný jinoch, který si proti němu tolik troufal. Jak
ihned zvěděl, že je ve dvoře? Že by to byl odmrštěný nápadník, také se mu.
nepodobalo. Jiné blaženější myšlénky brzy všecku jeho mysl zaujaly. S těmi
také dojel domů a odebral se s nimi na lože.
Neuplynul ani týden, a již poslal pan Mikeš do dvora Pavlovického dva své
dobré přátely, pana Štěpána z Vojetína, svého milého švagra, a pana Bohunka
z Rovného s poselstvím. Sestry Pavlovické obeslaly již také bratra svého Jana
Podnětického, který přijel ihned do dvora a povolal k rodinné té události přítele
a příbuzného svého pana Mikuláše Slováka z Meziboří.
Důvěrníci páně Mikšovi požádali obřadně jménem jeho za ruku ctné a uro
zené šlechtičny panny Ofky, a Jan Podnětický, jakožto hlava rodiny, připověděí
ji dáti v manželství ctnému a urozenému rytíři panu Mikuláši z Domanína a na
Domaníně. Také o věno nevěstino brzy se umluvili a přátelské smlouvy zatím
rukou dáním potvrdili s tím doložením, že na čem se tuto usnesli, za šest neděl
po sňatku má deskami zemskými býti potvrzeno. Rozumí se, že dúyčrníci obou
stran byli po skončení smlouvy přátelsky pohoštěni.
Potom konány byly rychle přípravy ku svatbě.
Pan Mikeš dojížděl do dvora rád a všecek od té doby omládl, co byl ženi
chem. V nejlepší náladě vracel se jednoho dne opět pod večer z Pavlovic.
A hle, tu v cestě stál mu opět onen jinoch, jež ho tehda vyzval na souboj.
Ale
tentokráte byl na koni, pěkném vranci. Pan Mikeš se nadál opět sporu a snad
i zápasu mnohem tužšího. Ale zmýlil se. Panic smekl baret na pozdrav, a
slovy přátelskými ho vítal, nazývaje ho urozeným vladykou Domanínským.
“Z přenáhlení jsem tě minule urazil,” pravil, ‘ ráčiž mi odpustiti.”
Překvapený tou řečí pan Mikeš podal mu dobromyslně ruku, již panic upřím
ně stiskl.
‘ Věru, nevím, proč jsi se tehda na mne rozhněval,” řekl.
Vypovím to hned, a pak mi odpustíš teprve rád a ze srdce, ” odvětil jinoch.
Jsem syn vladyky Litavského. ”
“Tedy mladý pan Vojna!”
“Ano, jmenuji se Arkleb. Statek otce mého hraničí se statečkem panen
Pavlovických. Jak to již na mnoze bývá, byly často mezi otcem mým a panna
mi spory o hranice, i nedivno, že si některý pozemek obě strany vlastnily. Z toho
byly soudy a mezi rodinami kyselosti. Mezi námi a pannami nebylo, pokud se
pamatuji, nikdy shody.”
“Ne nadarmo vás tedy nazývají Vojnami,” podotkl pan Mikeš.
Ale panic pokračoval:
Vraceje se nedávno domů ze sousedství, a jeda
nejkratší cestou, zažil jsem příhodu, jež rozhodla o mém celém příštím životě.
V osamotnělém údolí na pozemku otcovu potkal jsem spanilý zjev dívčí, jehož
obraz nikdy již nevymizí mi z mysli. Byla to panna Čeňka Podnětická, host
panen Pavlovických. Zastavil jsem se s ní, ale bylo to jen na krátko. Jediný
pohled do jejího spanilého obličeje očaroval mne na vždy. Kudy chodím, bdě
i sně, vidím její postavu a její laňčí oči. Od té doby marně ji vyhledávám.
Táhne mne to za ní silou neodolatelnou. A ještě více mne tíží, že nemám komu
svěřiti se s touhou, která celé nitro mé uchvátila. Před otcem a bratrem bojím
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se vysloviti jméno její, nebo by z nepřátelství starého mně se vysmáli. Do dvora
se bojím vejiti, abych nebyl z něho s nectí vypuzen.”
“Pak máš ovšem malé vyhlídky, že by se stala Cenka někdy tvou.”
‘‘jako tonoucí i stébla se chytá, aby život zachoval, tak i já lapám po každé
příležitosti, abych poklad srdce svého spatřil a proto přicházím i k tobě s pros
bou o přispění,”
“já jsem, věř, námluvěím neobratným.”
“Promluv laskavě s vladykou Podnětickým, otcem panny Čeňky, pověz mu,
že já nejsem ničím vinen, že trvají mezi námi stálé kyselosti, naopak, a že se při
činím, aby přestaly na dobro. Panně pak pověz, že od našeho setkání mne
obraz její stále doprovází, aby lásku mou neodmítala.”
“Což ti bude plátno, když ti otec brániti bude?”
“Když budu jist láskou její, doufám, že svolení otcova za pomoci matčiny
se doprosím.”
“Ale teď mi pověz,” vpadl mu pan Mikeš do řeči, “proč jsi mne ondyno
vyzval k boji, z celého tvého vypravování jsem tomu nevyrozuměl.”
“Povím hned,” odvětil Arkleb.
“Den ze dne potuloval jsem se po okolí,
jen abych spanilou jezdkyni spatřil a s ní promluvil.
Viděl jsem tebe vjížděti
do dvora a pannu Čeňku hned na to vraceti se z vyjíždky, na kterou se sotva byla
vydala. Viděl jsem dále, jak tě panny doprovázely. I nemyslil jsem jinak,
než-li že jsi přijel za vyvolenou srdce mého a že mi ji uloudíš. Teprve později,
až se tvé zasnoubení s pannou Ofkou rozhlásilo po okolí, byl jsem z bludu
vyveden. ”
“Tedy jsem se nebil pro svou nevěstu?”
“Nikoli, pro pannu Čeňku.”
“Rytířsky jsi ji hájil,” pochválil ho zeman. “Nepravil jsem o tom posud
nikomu. Až zví o tom pan Podnětický, možná, že bude míti radost z takového
ženicha své dcery.”
“Vždyť jsem hotov život svůj pro ni nasaditi!”
“Budiž,” řekl opět zeman, “jsem ochoten býti tvým přímluvčím u otce
i u dcery.”
“Budu ti neskonale vděčným.”
“Ale vyhlídky máš nevalné.”
“Budu vytrvalým a všecky překážky časem přemoci si troufám.”
“Mladým sluší odvaha. Mnoho štéstí!” řekl pan Mikeš a podal mu ruku.
Rozjeli se.

VI.
Spoléhaje se na mocnou přímluvu matčinu, vyznal se panic Arkleb této
z lásky své k panně Čence Podnětické. Když pak o tom zvěděl pan Vojna, bylo
na tvrzi Litavské boží dopuštění. Paní Markéta, která byla vždycky mocnou
prostřednicí mezi otcem a dětmi, tentokráte svým zakročením nesvedla ničeho.
Pan Vojna jinak nemluvil, než-li v ten smysl, že to činí synek jeho na zlehčení
jeho cti a dobrého jména.
Nemenší bouře byla na dvoře Pavlovickém, když tam při poslední své
návštěvě před svatbou pan Mikeš panu Janu Podnětickému učinil sdělení o lásce
mladého Vojny k dceři jeho Čeňce. Pan Jan ovšem se tak nehoršil jako pan
Vojna, jen přísným zrakem měřil dceru, čině jí výčitky o tajných schůzkách, ale
v tom se jí pan Mikeš zastal rytířsky.
Hůře si vedla panna Katruše, kterou již pouhé vyslovení jména vladyk
Litavských rozčilovalo. “To se nestane,” pravila s plným přesvědčením, “aby
se kdo z naší krve s Vojny zahazoval, nebo nejsou to lidé rytířské cti, natož pak
Čeňka, miláček veškeré naší rodiny.”
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Padlo mnohé trpké slovo, ale Čeňka poslouchala je jen jedním uchem. Což
jí bylo po všech rodinných sporech? Ona neměla nižádné příčiny stěžovati si do
mladého Vojny. A když pak pan Mikeš se smíchem vypravovati se jal, jak se
s panicem setkal na pokraji lesa, jak byl od něho vyzván k boji, a jak se pan
Arkleb oháněl kordem, bylo všem do smíchu a všickni se panici posmívali, jen
panně Čeňce bylo zcela jinak u srdce. Jejímu srdéčku nemálo to lichotilo, že
pro ni všecko to podstoupil, i život nasadil, a pro pouhé spatření celý den na
blízku vytrval. Kdyby byla mohla mluviti, byla by otce prosila, aby jejímu
štěstí nebránil, ale před tetou Katruší nebyla by se něčeho podobného odvážila.
Svatba urozeného a statečného rytíře pana Mikuláše z Domanína s urozenou
pannou Ofkou Pavlovickou odbývala se slavně a hlučně. Všickni okolní zemané
byli při ní hosty. Mocný a bohatý soused jejich pan Vratislav z Pernštýna, ač
byl přátelsky pozván, omluvil se přílišným jiným zaměstnáním, ale poslal nevěstě '
znamenitý dar, vína vzácného, piva bílého i červeného a zvěře pernaté se
vzkazem, aby všeho ve zdraví užili s pány přáteli svými.
O svatbě také rozhlášena byla novina, že Jeho Milost král Ladislav v brzku
zavítá do Brna, aby přijal hold pánů stavů. Starší hosté rádi vraceli se v řeči
své k této novině, nebo země naše byly dlouho bez krále, a co o mladém
panovníku bylo známo, slibovalo, že bude vládcem dobrým.
Mladí po jídle dali se do tance, nebo na větší oslavu sňatku povoláni byli
hudci “trubači, skřípači a bubeníci”. I šťastný pan Mikeš prováděl svou nej
milejší pannu Ofku. Ale když usedlí hosté užili dobrého malvazí po chuti,
omládli na těle a vmísili se v rej tanečníků, že bylo rázem konec hovorům
o mladém králi a jeho příjezdu do Brna.
Také pan Mníšek, ač jinak chodil vždy jen o holi, necítě podagry ve svých
nohou, otáčel se s nejmilejší paní manželkou svou co mu nohy stačily. Ale že
všecko dobré i zlé dochází svého konce, i svatební veselí páně Mikšovo netrvalo
déle některou hodinu přes půlnoc. Potom se hosté za jasné noci rozjížděli.
Hned druhého dne odvážel si ženich paní manželku na tvrz Domanínskou
i s jejím bohatstvím. O den později odejel také bratr nevěstin pan Jan Podnětický do svého domova, kam vracela se s ním také panna Čeňka.
Když cestou spatřila panna tvrz Litovskou, bylo jí u srdce líto, že panice
Arkleba vícekráte než jednou nespatřila. V mysli vystoupila jí podoba jeho tak
určitě, jako by mu hleděla tváří v tvář. Jela domů ráda, ale u srdce přece jí bylo
těžko, že toho, který se pro ni bil, nemá nikdy více spatřiti.

VII.
Zvěst o příjezdu krále Ladislava do Brna neklamala. Vyprávěla se dlouho,
ale když zemský hejtman markrabství Moravského učinil pozvání ke všem sta
vům, aby za tou příčinou sjeli se do Brna, bylo zřejmo, že zpráva neklamala.
Sjížděli se za tou příčinou do Brna ze všech krajin. Také pan Vojna z Litavy
vypravil se do hlavního města se svými syny. Panic Arkleb těšil se bláhovou
nadějí, že spatří tam snad pannu Čeňku, nebo z Podnětic není do Brna daleko.
Proto také kdy jen mohl pátral po ní všude po městě. Shledal se tam s mnohý
mi známými, ale s tou po které nejvíce toužil, nikoli. Již viděl všecky své naděje
pohřbeny, nebo odjezdem jejím všecky vyhlídky na sblížení byly ty tam. Což
mu byl v tu dobu král a nej vyšší hodnostáři zemští! Již na zítří měl mladistvý
panovník přijeti. Město bylo slavnostně ozdobeno, všude panoval čilý život,
všude bylo plno řečí a očekávání. Jen on chodil jako bezduchý mezi tolika ra
dujícími sé. Kdosi dotekl se jeho ramene, a známý, veselý hlas ho vítal.
“Pane Arklebe!”
Poznal ten hlas mžikem. Byltě to dávný druh jeho Jan Langast, s nímž
dlíval často pospolu, když byl pacholetem ve službách Viléma z Pernštýna.
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“Tys také v Brně?” otázal se chladně druha.
“Ano, přijel jsem se svým pánem, Jeho Milostí panem Vratislavem z Pernštýna.” A hledě příteli do očí, otázal se: “Co ti chybí, žes tak smuten?”
“Ach, pro mne není radosti více na světě.”
“Aj, v tvém věku teprve ti počnou.” — “již nedoufám.”
“Nevěš hlavy, ať tě již rmoutí cokoli. Bývals vždycky veselý druh, nesluší
se ti sklánět hlavu v prach.”
Arkleb pozdvihl oči k němu, a vida, že s účastenstvím na něho patří, nabyl
v něho důvěry.
“Ach, kdybys věděl,” řekl.
“Snad bych mohl pomoci,” řekl Jan,
ne-li, aspoň poradím.
“jsem jako očarován, co jsem pohlédl jí do očí,” pravil Arkleb pro sebe.
“Ty jsi se zamiloval!” zvolal mladý Langast vesele.
“Obraz její obletuje mne stále.”
“A ty po ní toužíš—”
“Všude zdá se mi, že ji musím spatřiti.”
“O bláhový, netrap se,” smál se Jan.
“Nedají mi ji. ”
“Tedy ji unes na tvrz otcovskou.”
“Nemohu, i otec mi brání.”
“Pak ti věru těžko poradit, natož pomoci. Ale nezoufej. Přijď za' mnou
do domu Jeho Milosti pána z Pernštýna. Pán pro samé schůze, porady a slav
nosti málo bude doma, a bude-li, nebude si žádati mých služeb. Povíš mi všecko
podrobně, a možná, že nalezneme spůsob, jak dopomoci ti k pokladu srdce tvého. ”
“Přijdu,” řekl na to Arkleb.
“Sdělím-li komu žal srdce svého, vždy se mi
ulehčí.”
“Přijď po obědě.”
Druhové se rozešli.
Jan Langast z Moravce býval vždy upřímným druhem Arkleba z Litavy,
kdykoli pánové jejich byli bytem na jednom hradě, což se stávalo dosti často.
Od té doby, co opustil Arkleb panskou službu, zřídka kdy se vídali. Jindy byl
by se těšil na zprávy o všech známých na dvorech mocných pánů z Pernštýna,.
nyní neměl pro ně smyslu.
Při obědě vypravoval pan Vojna synům, s kým se tu setkal a jaké noviny
uslyšel, ale panic Arkleb poslouchal jen jedním uchem, a byl tomu rád, kdyžmohl vstáti od stolu.
Vyšel si opět sám do města a potuloval se ulicemi nyní prázdnými, věda, že
v domě bohatého velmože stoluje se dlouho.
Konečně zamířil za přítelem.
Hned v přízemí vítala ho čeleď jako dávného příslušníka panského domu.
Arkleb spěchal rovnou cestou ku příteli. Jizba jeho byla však prázdná. Rychle
přehlédl ji, ale neshledal tu nic nového, vše zůstalo tak, jak bývalo. Nevěda,
má-li zůstati zde či vyhledati panice Jana, pootevřel dvéře.
Starý sluha jdoucí kolem něho upozornil jej, že má Jan službu v komnatách
Jeho Milosti.
“Oznámím mu tvůj příchod přec,” řekl a spěchal k Janovi.
Jan Langast byl tu v malé chvíli.
“Vítej!” volal a tiskl mu ruku.
“jeho Milost asi mých služeb potřebovati nebude,” pravil, “pojď, pohovo
říme si důvěrně!” A vedl ho do předního pokoje komnat pánových.
“Přede vším přijmi doušek malvazí, zval ho Jan,, “to po obědě nikdy neškodí. ”
Arkleb přihnul si z notného poháru a napil se s chutí. Potom usedli.
“jeho Milost ráčí si zajisté nyní pohověti,” řekl Jan, “můžeme mluvit bez
obalu. ”
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Potom vyptával se svého druha na jeho rodiče, bratry, sestry a známé.
.Arkleb odpovídal a rozpovídal se, až přešel na záležitost svého srdce. Vypravo
val mu, jak spatřil pannu Čeňku Podnětickou, jak byl spanilým zjevem jejím
všecek očarován, jak ji vytrvale vyhledával, ale nespatřil od té chvíle. Pověděl
také, že mu pan Mikeš z Domanína, nyní strýc její, slíbil býti přímluvcem, ale
že hned po svatbě jeho vzal si otec Čeňku na rodnou tvrz, a že nemá více naděje,
že by ji kdy spatřiti mohl, natož ruky její a srdce dosáhl.
Vypravování jeho sledoval Jan s takovým účastenstvím, že na svou službu a
na všecko jiné v tu chvíli zapomněl. Všecka jeho mysl obrácena byla na před
mět, který přítel jeho líčil s nadšením a zápalem, a tím také posluchače svého
docela unesl.
I na pohár s malvazím zapomněli, což se jim posud nikdy nepřihodilo.
Ale rázem bylo všemu konec.
Ozdobná záclona, zakrývající vchod do komnat Jeho Milosti se rozhrnula, a
pan Vratislav stál před nimi.
Byla to bohatýrská postava znamenitého pána. Oděn jen po domácku sta
nul na prahu a klidně pohlížel na panice Arkleba s vážnou tváří.
Panic povstal všecek pomaten a klonil se před velmožem. Jsa z dob svého
pobytu při dvoře panském zvyklý čisti v očích, pátral, co pán o přítomnosti jeho
soudí. Zrak pánův nic zlého mu nevěstil.
“Setkali jsme se ráno,” řekl Jan jako na omluvu, “a nyní mne Arkleb
navštívil. ”
“Těší mne, že jste zůstali přátely, ” řekl pan Vratislav.
Potom obrátil se k panici Litavskému a řekl: “Tuším, že si žádáš rady
nebo pomoci od přátel?”
Arkleb se zarděl až po uši a ve zmatku nevěděl, co by odpověděl.
“Zaslechl jsem něco z hovoru vašeho,” řekl pán zcela vážně, ale oči jeho
zdály se usmívati.
Přived’ sem pana otce svého,” pravil opět, snad najdu prostředek vedou
cí k cíli tvému žádoucímu.”
Arklebovi zněla slova ta jako hudba nebeská, že netroufal si věřiti svému
sluchu.
“Tvá Milost—”
Ano, promluvím s panem otcem v té záležitosti, kterou jsi Janovi sděloval.
Vím dosti, ač jen něco z hovoru jsem zaslechl. Čím více pospíšíš, tím rychleji
svou věc vyřídíš.”
Věru, nevěděl panic, jak se octnul na ulici. Tam teprve přišel k vědomí
toho, co se právě bylo stalo. Pomoc naskytla se mu tak z nenadání, že ho opo
jila, Spěchal k domu, kde byl otec hospodou, a hle, otec právě vycházel na
ulici. I tu mu štěstí přálo, že pospíšil.
Když mu vyřizoval, že pán z Pernštýna přeje si s ním mluviti, kroutil pan
Vojna nad tím hlavou, že právě zde si na něho vzpomněl.
‘Có mi asi chce?” tázal se.
Arkleb ovšem nepověděl, aby otec neodepřel ho tam doprovoditi.
Byl jsem návštěvou u Jana Langasta v jeho domě,” řekl jen, “i poslal mne
pro tebe.” Šel tedy otec se synem.

S tlukoucím srdcem vcházel Arkleb po druhé do komnaty svého nenadálého
příznivce. Pan Vratislav byl již pečlivě oblečen a vítal jej přátelsky.
Promiň, pane sousede,” řekl, že tě zde právě zaneprázdnuji. Ale jsem té
naděje, že nebudeš litovati cesty sem, až uslysíš moji žádost.”
Panic byl jako na trní.
Známo ti, žé držím s panem Vilémem, bratrem svým, rukou společnou
statek Bystřický, pro který potřebujeme právě úřadníka svědomitého a spolehli
vého. Tys otcem několika synů, jichž všech doma potřebí nemáš. Panic Arkleb
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jsa před léty pacholetem na dvoře pana Viléma, bratra mého milého, osvojil si
netoliko mrav a spůsob rytířský, nýbrž získal si také nevšední náklonnosti páno
vy, což mne tajným nezůstalo. Propust nám tedy syna svého za úřadníka, ne
bude to tuším ani k jeho ani k naší jakékoli škodě.”
A k panici řekl: “jsi-li k tomu ochoten?”
‘Slibuji Vašim Milostem sloužiti věrně a oddaně,” zněla jeho odpověď.
“Slyšíš tedy, že syn svoluje?”
“Tvá-li Milost si ho zvolila, já odporu proti tomu činiti nebudu,” řekl pan
Vojna.
Avšak jen pod jednou výminkou dosadíme panice v úřad ten. Ta jest, aby
se dříve oženil. ”
Pan Vratislav se zamlčel a hleděl ve tvář Vojnovú. Ale zeman z Litavy
uhodl snad, kam tou řečí míří, ale neprozradil své tušení ani slovem.
Zaslechl jsem také, že si panic nevěstu již vyvolil, a volbu jeho dlužno jen
schvalovat!. Znám vladyckou rodinu, která s námi oběma sousedí, je vaší rodem
i vážností rovna. Požehnej předem jejich sňatku a s naší pomocí založíme jim
domácnost. Doufám také, že pan Vilém, bratr můj, bude s opatřením tímto
úplně srozuměn.”
Pan Vojna byl nadobro přemožen. Chtěl sice činiti námitky, ale uznal je
hned za nemístné. A pan Vratislav, aby jim předešel, pokračoval:
Při shromáždění pánů stavu z celého markrabství je zajisté také rytíř Podnětický v Brně. Vyhledej ho dnes nebo zítra, a požádej o ruku dceřinu pro syna,
zajisté ji tobě neodepře.”
Což zbývalo zemanovi jiného, než-li slíbiti.
A pověz mu hned, že když jsem nebyl hostem na svatbě sestřině, že se
dám vynajiti při dceřině,” žertovně oznamoval velmož.
Vtipně pak obrátil pan Vratislav řeč na zejtřejší slavnost, ale ani pan Vojna,
ani panic neměli v domě jeho stání. Když se octli na ulici, tu přece otec změřil
syna přísně a káral ho slovy:
Tos ty na mne navlekl?”
Arkleb zapíral, ale otec mu nevěřil.
Což bylo šťastnému ženichu do všech slavností v tu dobu v Brně konaných,
když mu otec přinesl zvěst, že rytíř Podnětický dal ke sňatku jeho svolení.
Že svatba byla hlučná, rozumí se, a že pan Arkleb dobřě spravoval svěřený
sobě statek, jde ze zprávy historické, dle které páni z Pernštýna postoupili svůj
hrad Viekov bratřím Jiřímu a Arklebovi Vojnům. Snad to bylo za věrné jejich
služby.

Podle cesty.
Planá třešně podle cesty,
květy zasněžená —
kdo jde mimo, diví se jí,
dítě, muž i žena.

Přijde-li mu doba květu,
nedělá z ní taje,
má-li zráti, před očima
všeho tvorstva zraje.

Kolik květů, tolik divů
a vše je tak něžné!
To tím, moudrosti že nedbá
strom ten světoběžné.

Doba květu, doba lásky —
ba ten strom to neví,
jak nad lidstvo pokrytecké
vznešeným se jeví!
Ľ. Bittner

Amerika kolébkou lidské vzdělanosti.
Pro kalendář “Amerikán" napsal B. Bitlner.

Čím více blíží se naše devatenácté, na vynálezy a jiné vymoženosti vědy tak
bohaté století k svému konci, tím zmotanější stává se otázka, z které končiny
naší země vyšla kultura čili vzdělanost lidského plemene, kde naučil se člověk
budovati stálé a pevné příbytky, kde pochopil vzdělávání rolí, pěstování domácích
zvířat, těžení a zpracovávání kovů, hotovení hospodářských nástrojů, řemeslného·
náčiní, zbroje i oděvu a především, kde vznikly první počátky záznamů dějepis
ných, první písmo a zárodky věd ostatních.
Nelze ovšem pochybovati, že uplynula od barbarství čili naprostého divoš
ství lidstva do prvopočátků jeho civilizace mnohem delší doba, než jaká uběhla
od těchto začátků do prvních, věky přetrvavších památníků jeho práce, jeho·
kulturních zápasů a plemenných bojů — ale i to, co ze starožitného umění
stavitelského, sochařského a písařského až na naše doby se dochovalo, předsta
vuje periodu ohromné délky, pokrývající závratnou řadu ne století, nýbrž tisíci
letí a už z toho lze viděti, jak nesnadno jest určití stáří lidské vzdělanosti,
neřku-li lidstva vůbec. Zcela správně praví Ingersoll, “že dlouhá cesta vede
od divocha k učenci, od jeskyně k paláci, od fíkového listu k tkanému šatu, od
dračky nebo loučí k elektrickému světlu, od kamenného kladiva k parnímu
mlýnu; od hieroglyf na kožich zvířecích nebo na deskách z pálené hlíny k tiskař
skému rychlolisu a k moderním knihovnám, od “rýchlonohých poslů” k tele
grafu, od hlásné trouby k telefonu; od indiánského kanoe až k šroubovému
parníku, od krevní pomsty k zákonu, od bázně k rozumu.”
Zajisté že to byla cesta velmi dlouhá, ale kolik tisíců věků uplynulo asi do
té chvíle, než naučil se člověk užívati i těch nejméně dokonalých nástrojů, než
začal vyráběti kamenná kladiva, než začal malovati neúhledné čáry na kůže a
tesati je do kamene, než odvážil se přeplavati řeku v dutém pni starého stromu?
Jak vypadali už tito první písaři 'pokročile proti našim dávnověkým předkům,
kteří se skrývali v lesních houštinách, skalních slujích a zemních děrách a kteří
neznali jiných nástrojů než svých srstnatých paží a mohutných zubů a neměli jiné
zbraně než ulomené větve nebo ze skály urvaného balvanu?
Dlouhá jest cesta od člověka pralesů k člověku doby kamenné a bronzové a
dlouhá jest perioda, která uplynula od prvního záblesku kultury až na naše časy.
Ale vzdálenost záhadné minulosti ani vzdálenost místa neodstrašuje vědu a mo
derní lidstvo pátrá, dohaduje se a hloubá, kde stála asi kolébka vzdělanosti naše
ho plemene a jak dávno tomu asi jest, kdy začali jsme rozumovat! a zaznamenávati pro příští pokolení.
Nejstarší pevninou naší planety jest podle souhlasného přesvědčení geologů
(zeměznalců) Amerika. Niagara jest asi 35,000 let stará, řeka Colorado pak,
která prorvala své koryto vrstvou žuly dva tisíce stop silnou, teče nepochybně
tímtéž směrem už několik set tisíc roků.
Z toho bylo by lze soudit, že objevil
se člověk nejdříve v Americe, a sice v teplém jejím pásmu, to jest: v Americe
centrální čili střední. Je-li tomu tak, pak rozšířila se kultura nepochybně již
v nejšeřejším dávnověku z Ameriky do ostatních dílů světa, čemuž také skutečně·
četné důkazy nasvědčují. Zejména proslulý amerikanista (badatel o dávnověku
Ameriky) Le Plongeon uvádí mnoho podstatných důvodů pro tuto vědeckou
domněnku.
Podle jeho dohadů byla by kultura středo-americká mnohem starší
než vzdělanost asijská. Dříve soudívalo se všeobecně, že stála “kolébka” lid
stva čili východiště jeho kultury v západní Asii, buď pod Kavkazem nebo v Me-
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zopotamii (mezi řekami Eufratem a Tigridem), k čemuž zavdalo asi především
podnět vypravování bible, zejména pohádka o potopě světa. Později šlo se dále
na východ a původ vzdělanosti lidské kladen byl do Indie, ačkoliv také starobylý
Egypt nebyl z domyslu učenců vylučován. Ale nejnovější objevy ve zříceninách
dávnověkých měst středo-amerických obrátily přízeň badatelů k této části západní
polokoule zemské jakožto k domnělému a pravdě podobnému zdroji prvotní
kultury.
Jedna věc, která tu padá velice na váhu, jest jista, totiž že staří národové
americkou pevninu znali. U všech národů starověku shledáváme slovo Maja, ”
které jim znamenalo jednou moc a jindy moudrost. Ale Majové byli (jak bylo
již nezvratně dokázáno) v nedozírném dávnověku nejmocnějším kulturním náro
dem střední Ameriky. Nuže označovali-li staří národové slovem “maja” moc a
moudrost, musíme z toho čerpati přesvědčení, že poznali tyto dvě vlastnosti nebo
mohutnosti kdysi u velké míře u Majů střední Ameriky. Nic jiného z toho vyvozovati nelze a tvrdit, že je to jenom náhodná shoda mezi názvem národa a jmé
nem jisté věci, byl by holý nesmysl. Právě taková shoda je mezi výrazy Slav a
sklav (otrok). Neznačí to nic jiného, než že staří Slované upadali často v otroctví
svých sousedů.
O stycích starověkých národů s americkou pevninou máme zprávy hojné a
beze vší pochyby spolehlivé.
Jednou z nejstarších hrdinských básní dávnověku jest indické epos
Ramajana. ” V této básni se vypravuje, že v pradávných dobách mocný národ bojov
níků, plavců a stavitelů, Majové, dobyl Indočíny a tam se usadil.
U spisovatelů řeckých a římských dějí se velmi často zmínky o velké pevni
ně, daleko na západ za “sloupy Herakleovými, ” jak byla tehdáž nazývána úžina
Gibraltarská.
Plutarch vypravuje v životopisu Solonově, že mu (Solonovi) vypravovali egypt
ští kněží o velké pevnině západu, s kterou prý udržovali Egypťané dříve styky,
ale když zničilo zemětřesení velkou skupinu ostrovů zvanou Atlantis, byly prý
styky Egypta už před desíti tisíci let se západní pevninou přerušeny. Solon žil
600 let před Kristem. Podle toho byla by Atlantis zničena asi před dvanácti
tisíci let a Egypťané už před tím udržovali spojení s Amerikou.
V jiném spisu svém vypravuje Plutarch o jistém Karthaginci, který tuto ta
jemnou, pevninu dalekého západu navštívil za časů Sullových. Tento proslulý
římský vojevůdce zemřel r. 78 před Kr. Karthago bylo, jak známo, založeno od
Foiniků, nejsmělejších to plavců starověku (r. 814 před Kr.), kteří dospěli na
svých námořních toulkách až do Ameriky. Vysvítá to z prastaré polovypukliny
(reliefu), která byla nalezena v Yukatanu (poloostrov mexický) a na níž jsou zo
brazeni vousatí Foinikové.
Slavný Aristoteles a celá řada jiných spisovatelů popisuje tuto pevninu zá
padu a dovídáme se od nich, že Karthago r. 509 př. Kr. zakázalo stěhování svých
obyvatelů do těchto vzdálených zemí, obávajíc se, že by četná emigrace na západ
ohrozila rozkvět vlasti. Když dobyli Karthaga Římané (r. 146 př. Kr.) a pobo
řili je, přestaly ovšem styky tehdejšího vzdělaného světa s Amerikou. Karthaginští byli výborní plavci a obchodníci, právě jako jejich foiníčtí otcové. Ještě
za dob prvních křesťanů měli Římané známost o daleké pevnině západu, jak vy
svítá z listu Klementova ke Korintským. Kdyby nebyli křesťané prvních století
v bláznivém fanatizmu spálili všecky ‘ "pohanské” knihovny starověké, bylo by
.se nám jistě zachovalo mnohem více zpráv o Americe.
Také buddhističtí misionáři přišli nepochybně v prvních stoletích našeho
letopočtu z Číny přes Tichý oceán do střední Ameriky, aby tu šířili své učení a
objevy norských ""Vikingů” jsou všeobecně známy. Není tudíž pravda, že obje
vil Ameriku Kolumbus. Ten pouze odhalil znovu, nač lidstvo ve středověku
zapomnělo..
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Ještě vážnější důkaz o stycích starého věku s Amerikou podávají objevené
památky stavitelské sochy, atd. Vysvítá z nich, že měli kdysi obyvatelé střední
Ameriky totéž písmo, zcela podobné náboženství, stejné názory· filosofické, tytéž
obyčeje a mravy jako dávní obyvatelé kulturních zemí východních. Hlubším
bádáním učenců,, o němž se tuto šířiti nemůžeme, jest dokázáno, že byla stredo
americká vzdělanost původní, kultura Babyloňanů, Egypťanů a Indočínanů pak
od ní odvozená. V střední Americe dospělo naše plémě nejdříve na stupen
vzdělanosti.
,

Společné a soukromé vlastnictví.
•

Pro kalendář Amerikán napsal Josef Bunata.

S otázkou sociální, či společenskou se nyní svět nejvíce zabývá. Od prostého
dělníka a rolníka až po přední učence každý takřka přemýšlí, jak by poměry
společenské opraveny býti měly, tak aby se všem lidem na zemi dobře vedlo!
Lid pracující těžce pociťuje břímě práce a nahlíží, že se mu za ni malých
požitků, malé odměny poskytuje, což jej činí nespokojeným a přirozeně jej
pohání ku přemýšlení o tom, kterak by své poměry zlepšil. Myslitelově pak
zase přemýšlejí o tom, kterak by se dala společnost lidská zaříditi, aby v ni ne
bylo těch nynějších nesrovnalostí: chudoby, utrpení, zločinů na jedné, bohatství,
přepychu a výstředností na druhé straně. V tom pak se shodují všichni oprávcové
sociální, že ideálem společnosti lidské by byl stav takový, kde by nebylo ani
žebráků aniž boháčů, nýbrž aby každý člen společnosti měl co možno stejně.
Ale kterak se má k tom ideálnímu stavu dospěti, jaké cesty a prostředky dovedou
lidstvo k této ideální rovnosti, o tom panuje tolik různých náhledů a nauk,
že jedna druhé přímo odporuje, že se vzájemně potírají a tak na místě, aby
k cíli vedly, společnost lidskou od cíle toho jen oddalují.
Poněvač ideálním cílem společnosti lidské jest dosažení co možno největší
rovnosti všech lidí, jest tu zcela přirozeno, že první snahy oprávců společenských
vrcholily v komunismu. Bystří pozorovatelé seznali, že práce jest kapitálem
využitkována a tudíž přišli k náhledu, že práce a kapitál musejí býti spojeny
v rukou jedněch. Již tu povstaly dva směry: jeden žádal společné vlastnictví
všeho, druhý však chtěl jen společné vlastnictví výrobných a dopravných pro
středků.
Staří komunisté francouzští zakládali osady, v nichž jednotlivec
nevlastnil ani domova, ba ani ženu a děti — vše bylo společné. Proto se až do
dnešní doby spílá všem socialistům, že jsou rušiteli majetku i rodiny. Pozdější
oprávcové společenští vypustili již ze svého programu společné vlastnictví
mnohých věcí a přidrželi se jen požadavku společného vlastnictví kapitálu. Za
tím účelem dali slovu “kapitál” význam takový, že znamená jen prostředky
výrobné, totiž suroviny, stroje, dopravní prostředky, atd., totiž vše to, co za
nynějších poměrů slouží za prostředek vykořisťovací. Výsledek práce, totiž
požitky života, výrobky, mají býti vlastnictvím soukromým každého jednotlivce
v poměru ku práci vykonané. V nové této myšlénce opravené jest již více
svobody pro jednotlivce nežli v komunismu francouzském. Sosialismus jest
původu německého a tu byl od množství myslitelů odůvodněn a vypracován tak
řka až do nej menších podrobností. V záležitostech manželství a rodiny byl tu
učiněn ústupek největší, neboť tu ponechána úplná volnost každému, vydržovati
vlastní domácnost, či žiti společně s jinými. Jen škola a výchova dítek vyhražena
obci, vydržování jich však přenecháno rodičům. Pakliže se připustí vydržování
rodiny co soukromá záležitost rodičů, musí se připustiti také vše, co s vydržová
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ním rodiny souvisí za soukromé vlastnictví. Socialismus proto ponechává obydlí^
zařízení domácnosti a všecky životní potřeby ve vlastnictví soukromém a vyžaduje
pro společnost svoji jen výrobné a dopravné prostředky za společné.
Jak theoretické badání tak praktická zkušenost nám praví, že ve velkém se
docílí větších výsledků než v malém i při obstarávání domácnosti. Veliké
prádelny, kuchyně, jídelny, ba i vychovatelny malých dítek poskytují výhody
ohromné naproti vedení domácnosti malé. Má tedy každá žena, matka v té
sociální obci sama práti, žehliti, vařiti, děti chovati — či se to vše má díti také
společně v dílnách a ústavech od obcí k tomu účelu zařízených? Zdravý rozum
tu praví, že by to byl nesmysl, aby se ženy zbytečně dřely, když vynálezy těžké
práce ty usnadňují. Prádelny, jídelny i vychovatelny malých dítek by zajisté
také byly v obcích socialistických obecné, tak že by se soukromá činnost rodiny
obmezila na nepatrný styk. Rodiče s dětmi by strávili společně nanejvýše jen
noci. Však i tu mají velké noclehárny a hotely přednost před soukromými
obydlími. Ložnice se dají lépe upraviti, osvětliti, ventilovati i vytápěti ve vel
kých hotelích než v malých domkách
Když by rodina měla svůj domek, bylo
by v něm mnoho práce s úklidem a čištěním, práce to zbytečné, kteráž ve velkém
snadněji se vykoná. Tak by se opět dospělo k závěrku, že je přece lépe bydleti
společně v jakýchsi hotelích než jednotlivě ve vlastních domácnostech, neb i tu
se ušetří práce. Tu se osvědčuje zase náhled starých komunistů lepším a v obci
socialistické by i takové společné zařízení chyběti nemohlo.
Zbyde tu tedy jediné vydržování rodiny a domácnosti pro obec socialisti
ckou, které zůstane soukromým výkonem. Ale i to má zase své slabé stránky.
Ve společnosti volné musí býti manželství také co nejvíce uvolněno. Když ani
nynější společnost nemůže nutiti muže a ženu, aby spolu žili v míru, když se
k sobě nehodí, kterak by to mohla ona společnost zlepšená, jak si jí socialisté
představují? Nelze jinak než předpokládati, že by v tom státu sociálním bylo
manželství co nejvolnější, obzvláště když by žena od muže výživou nezávisela.
Manželstva by se tedy scházela i rozcházela libovolně a co by se dělo s tím, co
rodina dříve jako soukromý majetek vlastnila? Co by se stalo s dětmi? Obec
by se o to vše postarala zajisté. Byl by to jen nepatrný krok k vyvlastnění
rodiny od celé společnosti. Představme si jen: Žena s mužem by žili v dělnic
kém hotelu, dítky jejich již od malička by byly vychovávány ve společných opatrovnách, pak ve společných zahrádkách dětských, školách všeho druhu atd.
Poměr mezi dětmi a rodiči by byl zajisté velmi volný, tak že by jen některé dítky
lnuly k rodičům a naopak, ve většině případů by již na tom pramálo záleželo,
pakli dítě dlí po několik hodin denně u rodičů či nic. Zkrátka, společnost soci
alistická by nevyhnutelně dospěla k těmže výsledkům, jako starý komunismus
francouzský, ku zrušení rodiny a ku společnému vlastnictví všeho, i žen a dětí.
V mnoha případech již dnešní společnost zakročuje a ruší rodinu, když ji rodičo
vé špatně vychovávají; v obci socialistické pak by se to dělo v míře ještě větší.
Nynější společnost nahlíží, že špatně vychovávané děti ohrožují ji samu a jaksi
v sebeobraně vezme dítky rodičům nepořádným a vychová z nich v ústavech do
bročinných řádné občany. To by se zajisté dělo v míře větší ve státu sociálním,
tak že by se naposledy od starých komun francouzských nelišil zcela ničím. Vše
by bylo společné, komunální, tak že by jednotlivec nevlastnil nic, leda oděv a
nějaké ty tretky.
Nedá se upříti, že zásada socialismu, čili společného vlastnictví, jest dobrá.
Vždyť i obce komunistické se všude dodělaly rychle blahobytu na tomtéž zákla
dě společného majetku, jen že dlouho nepotrvaly. I ty nejlepší a nejlépe spra
vované po čase zanikly; buď se rozešly, nebo přešly v majetek soukromý.
Praktická zkušenost však nám dokazuje, že společné podniky přece jen se nejlé
pe daří. Železnice, telegrafy, paroplavební linie, doly ba i nesčíslné továrny
jsou vlastněny společnostmi a ne jednotlivci. Tvořící se trusty, monopoly a jiná
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sdružení dokazují nejlépe, jak zásada společného vlastnictví stále více jest uzná
vána. Státy a Obce vydržují školy, různé ústavy, ano i závody obecní, občanstvo
pak stále více naléhá na nové a nové obecní podniky. Ve velkých městech se
zmahají stále nové podniky, jichž zásada jest komunistickou. Staví se tam velké
hotely, v nichž bydlí nejen lidé svobodní, nýbrž i celé rodiny a to chudší i boha
té. Aby nemusely nábytek říditi, vařiti, poklízeti a jiné práce domácí konati,
jdou celé rodiny do hotelů, kdež platí za stravu, byt a obsluhu jistý poplatek,
což nečiní jen bohatí lidé, nýbrž i někteří méně zámožní, ba i lépe placení dělní
ci. Vaření a praní mizí ve velkých městech z domácností víc a více obstarává se
velkozávody. To vše jest komunismus, nebo socialismus, jen že na jiném
základě.
Proč se lidé socialismu nebo komunismu bojí a jemu se opírají? Jen proto,
že chce odstraniti soukromé vlastnictví a zavěsti společné. Vidíme nyní, že se
lidé společného vlastnictví nelekají, ba že zavádějí totéž, čeho se u socialismu
strachují. Ale hlavní rozdíl v tom jest ten, že socialistické zařízení vylučuje
vlastnictví soukromé, kdežto nynější společné závody a podniky jsou přece jen
vlastnictvím soukromým, třeba i od četných jednotlivců nebo celých obcí vlast
něným. Kdo má na př. dnes akcii dráhy, nebo nějakého jiného podniku společ
ného, může podíl svůj prodati a takto ze společnosti vystoupiti. Dle plánů so
cialistických však nemá jednotlivec zcela žádného podílu, žádného nároku na
majetek závodu, v němž pracuje. On by sice mohl odejiti, také by ani nemusel
pracovati po nějaký čas, když by měl úspory z práce, ale na závod v němž by
pracoval, by neměl nároků žádných. V tomto bodu leží odpor proti socialismu
a jeho nauce.
Před mnoha léty pořádány byly v New Yorku od německých socialistů před
nášky, po takové přednášce pak zahájena byla veřejná debata, na níž se mohl
podíleti každý. Jednou přednášel jeden řečník o tom, co dělnictvo potřebuje
nejprve, aby stav svůj zlepšilo a dovozoval, že je to vzdělání a dělnické uvědo
mění. Když pak po přednášce byli posluchači vyzváni, aby své náhledy podali,
vystoupil A. Strasser, známý vůdce doutníkářů a pravil:
Dělník potřebuje pře
devším beefsteak!” Shromáždění se dalo do smíchu, avšak Strasser se nedal
zmýliti a dokázal v delší, dobře promyšlené řeči, že opravdu jest dělníku nejpotřebnější beefsteak, totiž řádná výživa, dobré postavení hmotné a vše ostatní že
přijde samo. Aby mohl dělník dobře žiti, musí míti slušnou mzdu a když výdě
lek jeho uspokojí potřely tělesné, pak bude pomýšleti také na své a celé rodiny
vzdělání i pobavení. V této filosofii prostého dělníka spočívá klíč k rozluštění
společenské otázky. Nejprve se lidu musí zaopatřiti slušná obživa, totiž mzda
taková, která by jej i jeho rodinu nejen slušně obživila, nýbrž i úspory mu umož
nila. Lépe placený a tudíž také lépe živený dělník je vždy spůsobilejším ku po
kroku v každém ohledu. Takový nejen že dovede lépe vzdorovati nátlaku kapi
tálu, nýbrž on se chápe všech novot, v první řadě spolčování. Na jednotách
dělnických možno nejlépe pozorovati stupeň inteligence dělníků. Řemesla a
povolání, při nichž jest nejvíce lidu vzdělaného, jsou nejlépe zorganisována, mají
také nejlepší mzdu a nové náhledy neb zásady se mezi nimi také nejrýchlej i šíří.
Za to nejnevzdělanější třídy dělnictva nelze zorganisovati, ač mzda jejich jest
velmi bídná. Mezi takovým lidem těžko se prodá kniha, časopis nebo cokoliv
zušlechťujícího. Tací nízko postavení dělníci nejsou ani přístupni pokročilým
snahám agitátorů a jsou spíše nakloněni násilí než inteligetnímu, promyšlenému
jednání.
Jest již všeobecně známou věcí, že různé strany dělnické, zastupující různé
náhledy, se mezi sebou nejvíce potírají. Kdo se kdy účastnil ve hnutí sociálním,
poznal ty boje mezi různými zásadami z vlastní zkušenosti. Již v Německu před
30 lety se zuřivě potírali mezi sebou přívrženci Marxe a Lasalla. Zápas přenešen i do této země a tu sváděny tuhé potýčky mezi přívrženci různých náhledů.
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Pakliže se náhled jedněch jen o vlas různil od náhledu jiných, hned bylo mezi
stranami kruté bojováno, ač obě strany prohlašovaly, že kapitál jest největším
nepřítelem práce a tudíž odpůrcem obou. Ba v zuřivém zápasu prohlašovala
zhusta jedna strana dělnická druhou za horšího nepřítele, než je kapitalismus.
Právě nyní vidíme ve staré vlasti podobný boj, kde se zuřivě potírá dělnictvo
smýšlení socialistického s tak zvaným dělnictvem národním. Z, toho všeho vy
svítá, že vyšší, ideální snahy hnutí sociálního jsou více na škodu než na prospěch
pokroku. Co prospěje dělnictvu nyní otázka, jak v daleké budoucnosti má býti
společnost lidská uspořádána? Dospěje lidstvo o jediný krok k cíli rozhodnutím
otázky, zdaž v daleké budoucnosti mají býti dítky společně vyživovány a vycho
vávány, či rodinám ponechány? Změní se o vlas stávající poměry tím, když se
rozhodne, že budoucí společnost lidská má vyráběti a výroby rozdělovat! dle ná
hledu socialistů? Není důležitější pro nynějšek zkrácení doby pracovné o hodinu
než všecky ty nauky o ideálním stavu budoucí lidské společnosti?
Dělnictvu prospěje v první řadě nejvíce zlepšení jeho hmotného postavení.
Lepší mzda, lepší poměry obživné a jistější zaměstnání jsou nejbližší požadavky
dělnictva, jimž porozumí každý, i ten nejhloupější dělník. Každý člověk nejsná
ze pochopí, že se mu lépe povede, když vydělá denně $3, nežli když vydělá jen
1 dolar. Každému jest snadna přístupna nauka, že když bude v roce zaměstnán
celých 52 týdnů, že svoji rodinu lépe obživí, ošatí a vychová než kdyby měl vý
dělek jen asi 30 týdnů v roce. Také to je snadné k pochopení, že spojené síly
více dokáží než rozdrobené, porůzné jednání a důležitost dělnických organisací
jpst již uznávána všeobecně. Také to již nahlédl lid dělnický, že zkrácení doby
pracovné jest požadavkem důležitějším nežli zvýšení mzdy, neboť při veliké na
bídce sil pracovných se nedá zvýšení mzdy snadno udržeti. Takto postupuje
dělnictvo prakticky a zlepšuje své postavení. Spůsob tento se nejlépe osvědčil
a dochází následování ve všech zemích. Jednoty dělnické docílily již neocenitel
ných výhod pro své členy. Doba pracovná byla zkrácena již u milionů dělníků,
při některých řemeslech o celou třetinu. Mzdy byly zvýšeny, práce žen a děti
obmezena, továrny a byty.dělnické zdravěji upraveny, dozor nad potravinami za
veden, zkrátka, dělnictvo se domohlo již nesčíslných výhod pomocí svých druž
stev. A tento proces bude stále pokračovati, zdokonalovat! se. Jest to tedy
jediná bezpečná cesta ku rozluštění otázky dělnické a všech otázek sociálních.
Nyní však si povšimněme podrobností, jakým směrem se asi bude bráti děl
nictvo na dráze pokroku. Každá jednota dělnická, jakmile se trochu sesílí, za
řídí si nejprve svoji místnost, kde se nejen úřaduje, nýbrž i debatuje, čte a časem
i baví. Někde více jednot dohromady si pořídí čítárnu a knihovnu, ba i místnost
pro zábavy, kam se scházejí dělníci zhusta i se svými rodinami. V některých
velkých městech jsou již velké dělnické domy se vším zařízením pro poučení a
zábavu. Podporování členů v nemoci, neštěstí a smrti jest všeobecné. Místy
se zařizují závody kooperativní jak výrobné tak spotřebovatelské. Mnohá řeme
sla mají útulny pro práce neschopné členy své. Vydávají se časopisy a knihy od
družstev dělnických a lacino prodávají členům. Všude se postupuje prakticky
k cíli tomu, aby postavení dělníka bylo stále zlepšováno a to nejen hmotně, ný
brž i duševně. Na dráze té se přichází ku kooperaci výrobné i konsumní, v kteréž
hnutí svépomocné stále se šíří. Po čase se dospěje až k závodům společným,
kde budou dělníci sami svými pány. Bude to tedy socialismus v prakci, ale ne
tak proveden, jak si ho nyní socialisté představují. Každý dělník bude míti
v podniku jistý podíl, který bude jeho soukromým vlastnictvím. Nebude-li se
mu líbiti práce v továrně společné, půjde jinam, aniž by pozbyl práva na díl svůj
v závodu společném. Jinde dělníci zařídí obchod nebo hotel, kde společně ku
pují a se stravují. I tu má každý svůj podíl individuelní v podniku a není nucen
v něm setrvati, aniž svého podílu se vzdáti. Z toho jest patrno, že společné
vlastnictví jest všeobecně uznáváno co praktické, ale spůsob toho vlastnictví, jak
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věk, byť i uznával výhody z práce společné, chce míti přece něco svého, chce
míti vlastnictví soukromé, které by mu zabezpečovalo osobní svobodu. Kdyby
se mu sebe lépe vedlo v podniku společném, on přece časem, aspoň některý jed
notlivec, zatouží po změně, chce se podívati jinam, přeje si zkusiti něco jiného.
Může-li svůj podíl v závodu prodati, má prostředky po ruce, aby touze své vyho
věl, stane se volným a může jinde své štěstí zkoušeti.
Takovýmto asi směrem se bude ubírati celé to hnutí sociální. Kolektivní a
individuální zásada bude tu spojena v jedno. Vývoj a zdokonalování budou tu
nekonečny. Otázka ženská i výchova mládeže mohou se tu bráti cestami různý
mi. Opatrovny malých dítek, dětské zahrádky a školy všech druhů mohou býťi
vydržovány od spolků, obcí neb států, to však přece nezabrání manželům, jež lá
ska pojí, aby své rodiny sami vychovávali. A jestliže některé dítky nepoznají
rodičů, nepocítí lásky jejich, o takové se již postará společnost, aby jim nahradi
la, co jim bylo odepřeno. Na této cestě dospěje snad lidstvo k cílům velikým:
domůže se obrovských závodů společenských, všelikých ústavů dobročinných,
tak že nebude více lidí trpících—ale soukromé vlastnictví potrvá přec. Budou
tu mezi sebou závoditi tyto dva směry, kolektivní a individuelní v konání dobra
v působení blaha celému člověčenstvu.

“Zatrolená věc: jen o vlas jsem chybil!”
“Ale o ženský na délku, že?”

Muži, tyhle koroptve jsou mnohem lepší,
nežli ty, jež si včera zastřelil”—“To si
myslím! Jsou ale také na páru o celý
čtvrtdolar dražší!”

Z ríše vědy, objevů a vynálezů.
Pro kalendář “Amerikán” sestavil P. Bittner.

1.

Divadlo budoucndsti.

Plným právem a bez přepínání lze říci, že koná elektřina divy, neboť co
zdálo se ještě včera zhola nemožným lidskému důmyslu, to uvádí dnes v skuteč
nost tato tajemná a čarovná síla. Proto můžeme věřiti smělému slibu, který dal
Edison žasnoucímu světu, že budou moci obyvatelé této zemské polokoule jed
nou viděti a slyšeti divadelní představení, které bude dáváno v daleké Paříži nebo
v Londýně, ve Vídni nebo v Praze. Dle vlastního doznání koná Edison stále
pokusy v tomto směru a protože vede jej každý další pokus nepochybně blíže
k cíli, můžeme se nadíti, že dostojí velký tento elektrik slovu a uvede v skutek
smělou svou vědeckou fantazii. Mnohým čtenářům jsou zajisté známy podivu
hodné výkony, jakých lze docíliti “kinematoskopem” a fonografem—představme
si nyní, jakých výsledků bylo by lze dosíci, kdybychom spojili práci obrovského
kinematoskopu se zlepšeným fonografem. A to jest právě cíl, jehož se domáhá
Edison.
Pomysleme si, že by byl v Paříži provozován kus—ať činohra nebo opera—
který by chtěl podnikavý řiditel některého amerického divadla předvésti stejnou
dobou svému obecenstvu. Má-li být nyní dáván v Americe kus, který spůsobil
senzaci v Paříži, v Londýně nebo v kterémkoliv jiném městě evropském, trvá
to, jak povědomo, delší dobu. Třeba napřed buď od spisovatele nebo skladatele
koupiti rukopis, nebo počkati, až vyjde nové drama tiskem. Pak musí být kus
překládán do angličiny, studován od herců nebo—je-li to opera—od zpěváků a
hudebníků, a teprve potom může se těšit obecenstvo, že dostane se mu za drahé
peníze vzácného požitku, kterého okusila vytříbená Evropa už před mnoha mě
síci a o němž rozepsaly už se dávno časopisy celého světa. A ani pak nevidíme
a neslyšíme totéž, co zažili v divadle Pařížané, Londýňané nebo Pražané, nýbrž
toliko slabý odstín tamního provozování proslulého díla. Nemáme zde totiž tak
dokonalých umělců jako skvělé dramatické ústavy evropské, které jsou podporo
vány z fondů zemských a říšských, tak aby mohly pěstovat umění jenom k vůli
umění a nemusely se při tom ohlížeti na výdělek nebo na prodělek. Občas při
láká ovšem evropské ‘"hvězdy” na tuto stranu oceánu vábivý zvuk amerického
zlata, ale na zavolání nepřicházejí a nemohou nám sem přijít, ani kdybychom jim
nabízeli miliony. Nuže, co nelze překonati ani čarovné moci “všemohoucího”
zlata, to hodlá Edison provésti pomocí kinematografu a fonografu. Chce nás
sblížit v kteroukoli dobu se slavnými zpěvačkami a znamenitými herci, nechť si
meškají v kterékoliv končině světa.
Představme si tedy, že jest v Paříži dáván nějaký kus, který by americký ři
ditel rád provozoval současně na svém jevišti. Toho docílí se spůsobem velmi
prostým. Jeviště (míníme zdejší) se zcela vyklidí, tak že zůstane úplně prázdné.
Na io napne se po celé jeho šířce a výšce—tedy od suffit až k rampě a od stěny
k stěně—velká plocha bílého plátna, řekněme třebas, obrovské prostěradlo. Za
touto plochou plátna postaví se*tolik zdokonalených fonografů, kolik herců v ku
tu nebo v opeře účinkuje a na gallerii divadla umístní se obrovský kinematoskop.
Před zahájením představení zakrývá plátěnou plochu na jevišti opona, a jakmile
představení má býti zahájeno, shasnou všecka světla v hledišti, tak že zavládne
tam úplné temno. Náhle jde opona vzhůru a kinematoskop vrhá na plátno
v tomtéž okamžiku obraz prvního výstupu nebo výjevu, který se na pařížském
jevišti právě odehrává. Divák nebo obecenstvo nemá ani tušení, že vidí pouhý
obraz pařížského představení, neboť kinematograf podává všecky figury a všecky
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pohyby tak přesně a dokonale, že vypadají do slova jako živé. Fonografy za
plátěnou plochou umístěné mluví” zároveň slova zpěváků nebo herců. Jinak
řečeno: Kinematoskop reprodukuje věrně pohyby pařížských herců až do nejmenších podrobností—každé škubnutí svalů v tváři účinkujících, každé jejich
mrknutí nebo pohnutí brvou—a fonograf reprodukuje jejich hlasy: každý výkřik,
každý sebe jemnější šepot, každé sebe nepatrnější zvýšení nebo snížení tónu.
Rozumí se samo sebou, že musí kinematoskop pracovat s fonografy v nej přesněj
ším souhlasu a souladu, tak aby neuplynula ani částečka vteřiny mezi reprodu
kovanými pohyby herců a mezi slovy, která tyto pohyby provázejí. Je-li jednání
skončeno, spadne opona, hlediště se osvětlí a přestávka vyplní se hudbou, jako
bývalo jindy. Aby bylo dostiženo úplného souladu mezi kinematoskopem a fo
nografy, budou tyto nástroje uváděny v činnost elektrickým mechanismem (pří
strojem), který čerpá svou hnací sílu z téhož elektrického proudu.
Edison zabýval se—jak sám praví—dávno před vynalezením kinematoskopu
mnohonásobnými pokusy, reprodukovati divadelní představení současně na ně
kolika místech a kinematoskop jest pouze pomůckou k dosažení tohoto cíle.
Nebude snad z místa, povíme-li čtenářům, v čem zakládá se kouzelná práce
kinematoskopu.
Slovo jest utvořeno z řeckého, právě jako teleskop (dalekohled). Mohli ·
bychom tedy kinematoskop překládat výrazem 1 ‘pohybohled” (kinéma—pohyb,
skopein—hleděti). Tajemství kinematoskopu záleží v báječně rychlém fotogra
fování. Elektřinou řízený aparát fotografický otevírá a zavírá se s tak velikou
rychlostí, že zachycuje obraz každého hnutí takřka bez přestání. Tyto droboun
ké fotografie, které se jeví pouhému oku jako nepatrné téčky, jsou vrhány jedna
vedle druhé na dlouhý proužek gelatiny (čisté klihoviny), na níž trvale ulpí. Vložíme-li tento gelatinový proužek do přístroje opakovacího či reprodukujícího,
který obrázky zároveň libovolně zvětšuje, padají fotografie v životní velikosti na
zmíněnou již plochu plátna opět s tak úžasnou ’rychlostí, že vlastně splývají
v jedno a tím spůsobem vyvolává se u nás klam, že vidíme před sebou skutečný
život.
V docílení naprostého souladu mezi kinematoskopem a “účinkujícími” fono
grafy spočívá arci hlavní obtíž, kterou musí Edison překonati, aby stalo se skut
kem jeho divadlo budoucnosti. V theorii jest už věc hotoya a provedení její
v praksi nezdá se být spletitější, než sestrojení báječně rychlého aparátu fotogra
fického, bez něhož nebylo by kinematografu. Možná, že připadne velký vyná
lezce náhle na šťastnou myšlénku, která odstraní poslední velkou překážku
jedním rázem. A pak budeme si moci i my snad dopřáti skvostného požitku,
slyšeti “Prodanou nevěstu” nebo Dvořákovu “Stabat mater” od pražských uměl
ců, aniž bychom k vůli tomu museli vážit cestu přes oceán.

2.

Belgická výprava k jižní točně.

16. srpna 1897 opustil koráb “Belgica” přístav antwerpský, aby nastoupil
•cestu k jižní točně.
Malá Belgie zaujímá ode dávna vynikající místo mezi evropskými státy, kte
ré podporují nebo samy podnikají výpravy do neznámých a neprozkoumaných
dosud krajů. Otevřením území konžského v prostřední Africe dobyla si Belgie
značných zásluh o civilizační dílo na temné pevnině a nyní snaží se tatáž země
učiniti vědě a lidské zvědavosti přístupnějším jižní pól, který nebyl dosud podro
ben tak častým nájezdům smělých cestovatelů jako točna severní Původcem
této nejnovější výpravy belgické—‘ Expédition antarctique belge” jest úřadní její
název—jest pan Andrian de Gerlache, jenž vystudoval na universitě bruselské a
r. 1885 začal podnikati námořní cesty různých směrů a skoro do všech končin
světa, u kteréž příležitosti prodlel také dvě leta v arktických čili točnových vo-
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dách. Roku 1894 stal se pan de Gerlache kapitánem a od té chvíle jal se pracovati v zájmu výpravy k jižní točně. Podařilo se mu v době poměrně krátké
nadchnouti své krajany pro tento podnik a sehnati prostředky k jeho uskutečnění.
Takřka v posledním okamžiku přispěl belgický stát k této vědecké výpravě 60,000 franků a město Antwerpy 5,000 fr., tak že se mohl kap. Gerlache vydati na
cestu ještě dříve než nastal skutečný podzim.
Koráb “Belgica, ” který veze tuto nejnovější výpravu k jižní točně, býval
původně lodí velrybářskou a byl pro tuto expedici upraven a přichystán v Sandefjordu v Norvéžsku. Prostory jeho mohou pojmouti 263 tun, stroje mají 30
koňských sil a “Belgica” může urazit 7 uzlů za hodinu—použije-li se plachet, 10
uzlů. Mimo kapitána Gerlacha pluje na “Belgica” několik učenců a důstojníků,,
ostatní mužstvo čítá 22 hlavy, mezi nimiž jest 6 Norvéžanů.
Od výpravy sira Jamesa Clarka Rossa, tedy od padesáti let, nezvěděl svět
skoro nic nového o ledových krajích jižní točny a proto odporučoval také země
pisný kongres v Londýně r. 1895 odbývaný expedici k jižnímu pólu jakožto veli
ce naléhavou v zájmu vědy. K jižní
točně proniklo vůbec málo lodí a
sedmdesátého stupně jižní šířky do
sáhli pouze Cook, Weddell, Ross a
teprve nedávno kapitán Christensen.
Cook dosáhl v lednu 1774 k 710 15/’
již. šířky a James Weddell pronikl
r. 1823 ještě o tři stupně dále na jih
a pojmenoval vody mezi zemí Gra
hamovou a Enderlyovou. Od té do
by rosel zájem nijro výpravy do jižního
ledového more a z následujících výk prav zasluhují zmínky zejména tyto
tři: francouzská vedením Dumont—
ďUrvillea (1838 — 1840), americká
(Wilkesova), která spadá v tutéž do
bu a konečně Rossova anglická 1839
—1843). Ross byl první, jemuž se
podařilo proniknouti ažk "‘věčnému”·
ledu a objevil r. 1841 zemi Viktóriinu.
Obrovská, 60 metrů vysoká stěna za
mezila mu další postup. Přes to pro
nikl Ross ze všech dosavadních kaitánů a badatelů nejdále: až k 78° 10'
Otto Bismark.
jižn{ šířky
Plán belgické výpravy jest tento: Z Antwerp vedla její cesta především na
Kanárské ostrovy, odtud po krátké zastávce do Brazílie a k ústí La Platy, kde
budou konány různé pokusy a doplněna zásoba uhlí. Od mysu Horn obrátí se
výprava nejdříve k zemím, které byly r. 1893 objeveny východně od země Gra
hamovy a jejichž poloha není doposud na určito postavena. Gerlache bude
hledět, aby se dostal co možná nejdále na jih a při tom se vyhnul překážkám,
které mohly by jej potkati na východě. Zimu hodlala výprava stráviti v někte
rém přístavu australském a na to podnikne cestu kříženi krážem přes Tichý oceán
v zájmu vědeckém i obchodním. Po té pokusí se Gerlache znovu o proniknutí
k jižní točně, a sice nej prvé směrem k zemi Viktoriině. Trvání výpravy od za
čátku do konce jest vypočteno na dvacet měsíců a budou její účastníci sledovati
nejen zájmy čistě zeměpisné, nýbrž všeobecně vědecké, tak že se nemůže tato
expedice vůbec setkati s úplným nezdarem. Něco cenného a obohacení věd pří
rodních vytěží se z ní vždycky.
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Nástroje, které veze “Belgica” jsou vesměs zhotoveny s velkou přesností a.
jsou z části podobny oněm, kterých užívala dánská výprava do východního Grón
ska. Jsou tu harpuny ruční i střelné k lovení velryb, pily na řezání ledu, zvláštní
sítě pro lovení v hlubinách mořských a sítě, kterými lze lapati zvířata v určitých
hloubkách žijící. “Belgica” veze také asi 10,000 metrů kovového lana a přístroj,
kterým lze zkoumati útvar dna mořského. Zvířata, rostliny a jiné předměty, vy
lovené z hlubin, budou ihned fotografovány a preparovány. K uschování drob
ných zvířat jest po ruce na 8,000 malých lahviček.
V laboratoři parníku jsou teploměry nej novějších druhů, kovové láhve.
k zkoumání ukázek vody, nástroje k měření hloubky, k zjištění výšky a vlhkosti
dalekohledy, větroměry atd. V celku mají tyto nástroje a aparáty přes 60,000
franků ceny.

3.

Jest láska nemoc?

Slovutný pařížský psycholog“’ a lékař nervových nemocí de Fleury tvrdí, že
ano. De Fleury vydal nedávno knihu s názvem
Úvod do lékařství ducha” a
tam věnoval jednu kapitolu lásce, Či správněji medicíně lásky.
De Fleury považuje lásku za zjev fysiologický,který má za jistých okol
ností příznaky a povahu skutečné, tělesné choroby. To stává se zejména tehdáž,
přijímá-li láska formu sentimentální, silně citovou. Taková láska jest zhola ne
přístupna důvodům zdravého rozumu a jest beze vší pochyby vážným onemocně
ním lidské přirozenosti. V životě setkáváme se s láskou takového druhu dost
často. Je to na příklad láska vetchých starců k mladým dívkám, nebo naopak ľ
vášeň stařen k bujarým jinochům a láska šťastně ženatých mužů, kteří jsou od
sličných žen svých milováni, k nějaké nehodné a nehezké fifleně nebo k ženštině
ještě horší. Prostý rozum praví, že jest taková náklonnost nesmysl a bláznov
ství, povinnost k sobě a k společnosti dokazuje pádně, že jest "‘hříchem” nebo
zločinem—ale přece jest mezi námi velká síla lidí (jinak na duchu zdravých a ča
sto i chytrých), kteří tomuto bláznovství a zločinu podléhají a opovrhujíce vším
ostatním a zanedbávajíce všecko, nemyslí na nic jiného, než jak by se honem
zmocnili předmětu své touhy, nebo se aspoň k němu pokud možná přiblížili. To
jsou zjevy v každodenním, všedním životě zcela obyčejné. Všecky rozumové
důvody a sebe vážnější ohledy u takových zamilovaných pranic nepomáhají, vá
šeň jejich jest naprosto bezuzdná a nepříčetná. Což jiného to může být než
onemocnění lidského organismu?
De Fleury upozorňuje na velice nápadnou podobnost takového ochuravění
z lásky se zjevy, jež shledáváme u obětí morfia nebo alkoholu—což není ovšem
pro ubožáky až “po uši” zamilované žádnou poklonou. Zvláště u lidí oddaných
požívání morfia shledává pařížský učenec skoro na vlas tytéž projevy choroby
nebo příznaky nemoci jako u zamilovaných. Následky obou těchto nemocí jsou
tedy stejné, pouze východiště jejich jest jinaké.
Láska jest podle přesvědčení de Fleury-a otrávení (intoxication), zrovna ja
ko nazýváme otrávením alkoholismus, nemírné a stálé požívání opia, étheru,
morfia a t. p. Otrava lásky nepovstává ovšem požíváním jedovatých látek (jako
u nemocí, které jsme právě jmenovali), nýbrž neustálým působením utkvělé před
stavy (fixní idey) na onu část lidské bytosti, kde odehrává se všecko, co nazývá
me rozumem a vůlí—tedy na mozek. U alkoholiků nebo u obětí morfia atd.
setkáváme se s jedy chemickými, u zamilovaných s jedy morálními—to je celý a
jediný rozdíl.
Také ráz onemocnění jest u těch i u oněch postižených zcela stejný. U al
koholika i u zamilovaného jeví se prudká, neodolatelná touha po původu otravy,
* Psychologie zabývá se zkoumáním povahy a mohutností lidského ducha, tedy mozku.
** Fysiologie jest nauka o ústrojí těla a jeho úkonech.
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zvláště byl-li mu “jed” na čas odňat nebo byla-li chtivost otravy násilím potla
čována. De Fleury poukazuje k tomu, že lze také jiná čistě duševní onemocnění
porovnávati s chorobami tělesnými a že se může na příklad sebevražda vyskytovati právě tak epidemicky jako cholera nebo tyfus. A nejenom to. Jest také
dokázanou věcí, že procesy se zvláště ukrutnými nebo vynalézavými zločinci mí
vají v zápětí páchání zcela podobných zločinů. Je to tedy jakási nákaza napodobovací—jen že si napodobitel obyčejně počíná opatrněji a prohnaněji než pů
vodní nebo první pachatel.
Proto musí být láska léčena těmitéž prostředky jako otrava, spůsobená li
hem, morfiem a podobnými jedy, totiž osamocením pacienta, vzdálením ho od
“pokušení” nebo od “jedu,” zavřením (v případech zvláště prudkých) nebo ce
stováním. Cestování přispívá vydatně k rozptýlení mysli a zatlačuje tudíž utkvělé
představy, tento vlastní jed” v případu zamilovaných, do pozadí. Ostatně
přiznává i de Fleury, že jest choroba lásky z těchto otrav v celku nejmírnější a
že lze ji tudíž nejsnáze vyléčiti. Někteří lidé si dokonce v takové nemoci libují
a byli by celí nešťastni, kdyby jí nemohli nebo nesměli stonat!

4.

Podmořská loď válečná.

Podivuhodná plavba lodi “Nautilus,” kterou vylíčil Jules Verne (Čti: Žiil
Vern) ve fantastickém svém díle “Dvacet tisíc mil pod mořem, ” není theoreticky
nebo v zásadě nemožnou, ale provedení této smělé myšlénky vzdorovalo doposud
tvrdošíjně lidskému důmyslu—asi právě tak, jaké sestrojení “vzduchové lodi”
nebo objevení severní točny.
Myšlénkou sestrojiti loď, která by se mohla pohybovati a jistým směrem
uháněti i v hlubinách mořských, zabývali se geniální technikové již déle 120 ro
ků, ale teprve v loni podařilo se snad přijíti prakticky na jádro tomuto tvrdému
oříšku. Není snad ani zapotřebí, podotýkati zvláště, že tu šlo vynalézavým hla
vám opět především o obohacení ‘vědy válečné,” která má vůbec lví podíl v mo
derních vynálezech. Kdyby se podařilo sestrojiti dokonalou lodici podmořskou,
bylo by jedním rázem veta po slávě a zdánlivé nepřekonatelnosti hrozných ná
mořních obrněncň. Sebe strašněji vyzbrojené válečné loďstvo nebylo by pak
s to, blokovati čili sevříti nepřátelské pobřeží, ba ani ne jediný přístav nebo ústí
řeky, protože by muselo stále křižovati, stále se rozptylovati, aby nemohl tajný,
podmořský nepřítel zničiti jedním rázem celou skupinu ocelových obrněnců.
Americké vynalézavosti přísluší zásluha sestrojení prvního námořního obrněnce čili lodi pancířové (za války občanské) a Američan byl to také (kapitán
Bushnell), jenž postavil první podmořskou lodici již ve válce za neodvislost,
v sedmdesátých letech předešlého století. Tehdáž nebyla ovšem technika na tak
vysokém stupni jako nyní, ale přes to podařilo se dostati podmořskou lodici, kte
rá byla poháněna vesly, pod anglickou bitevní loď a položití pod tento koráb
minu. Zažehovací přístroj v rozhodném okamžiku selhal—jinak byla by tato
první podmořská lodice vykonala práci dobrou.” Také v občanské válce došlo
k použití podmořské lodi, a to se strany jižanů, kterým se podařilo zničiti tím
spůsobem jeden koráb seveřanů, avšak zkázonosná lodice vzala při tom rovněž
za své a zmizela i s mužstvem beze stopy v hlubinách oceánu.
Hlavní obtíž při pozdějších pokusech s podmořskými lodicemi tvořilo zjed
nání vhodné síly hnací. Pára se neosvědčovala, protože bylo k jejímu vyrábění
zapotřebí příliš mnoho těžkého materiálu a také zásobování lodi pod vodou do
statečným množstvím vzduchu působilo velké obtíže. Konečně přišlo se ve Fran
cii, kde na této myšlénce stále pracováno, k přesvědčení, že lze hnáti podmořské
lodice pouze elektřinou a inženýři Zédé a Romazotti sestrojili lodici na základě
nových vymožeností rychle pokračující techniky elektrické. Na zdokonalení to
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hoto pokusu, který prý se v celku zdařil dost dobře, pracuje se nyní pod dozorem
vlády (inženýři Laubeuf a Romazzotti) dále.
Ve Spojených Státech byla vypsána cena na nejlepší návrh podmořské lodi
o něco dříve než ve Francii a za nejlepší uznán projekt irskéno inženýra Hollanda.
Podle jeho návrhu byla vystavěna v “Columbian Iron Works” v Baltimore pod
mořská lodice “Plunger,” která spuštěna byla 7. srpna 1897 na vodu.
Podle úsudku znalců jest to nejdokonalejší loď toho druhu.
Má tvar dout
níku jako některá torpéda a mimo věž, kde sídlí řidič a komín, který slouží záro
veň k přivádění vzduchu, nemá na povrchu žádných vyvýšenín. Aby se mohla
podle potřeby ponořiti, jest loď opatřena zařízením, které se podobá poněkud
rybímu měchýři. Jest to několik«kubických yardů velká nádržka, která jest od
ostatní prostory lodní pečlivě oddělena. Plave-li loď na povrchu nebo na hladi
ně vody, obsahuje tato nádržka vzduch; chce-li se loď ponořiti, naplňuje se vo
dou. K tomu není právě mnoho vody zapotřebí, neboť loď má snosnost pouze
120 tun a pluje-li na povrchu, vyčnívá z vody jenom zcela nepatrně. Ponořování
se řídí zvláštními vesly ploutvovitého tvaru. Má-li loď vystoupiti opět na hladi
nu, vyčerpává se voda z nádržky elektrickými pumpami nebo se vyhání stlačeným
vzduchem. Tím stává se loď lehčí než obklopující ji voda a vynořuje se. Na
zádi lodi jsou dva šrouby, které za plavby na hladině uvádí v pohyb parní stroj
vytápěný petrolejem, pod vodou pak přístroj elektrický (akkumulátory). Nabí
jení akkumulátorů obstarává parní stroj hned po čas plavby na povrchu vody.
Loď jest pouze asi 30 yardů dlouhá a vydrží tlak vody až na 50 yardů pod
hladinou. Míra bezpečnosti jest však stanovena na 30 yardů. Hlavní otázkou,
která není dosud zcela jistě rozhodnuta, jest, podrží-li loď původní směr i při
delší plavbě pod vodou. Na tom záleží v praktickém užívání jejím velmi mnoho.
Však i tak jest už “Plunger” lodí nemálo příšernou a nebezpečnou nejen pro ne
přítele, kterého snad jednou napadne, nýbrž i pro svou vlastní posádku. V pří
padu nějaké nehody pod vodou (na př. v srážce s torpédem) vyvázne buď všecko
mužstvo nebo zahyne do jednoho. Jiné možnosti tu není.

Až bude noc ...
VŠe, co jsem žil
a o čem snil,
več doufal jsem, oč žádal,
čím jásal jsem a strádal,
zač byl bych hodil všechen mládí pel
to všecko zmizí v ráz,
až přijde čas,
až nebude mi ničeho víc žel!

Pak přátel stesk
i chvály lesk
mně budou min než slina —
pak tkne mě sláva jiná!
Však jeduo přec bych potom věděl rád:
Ta, jíž jsem z lásky dal
své vášně pal,
zdaž ještě bude chvil těch vzpomínat?
B Bittner

Poslední přání.
Neklaďte mně v hlínu tvrdou,
ani v těžký jíl —
vypínal jsem hlavu hrdou
vždycky v světlý cíl!

Netlačte mé mrtvé tělo
hrudou dunivou —
k jasu tíhlo moje čelo
přes vši psotu zlou!

Ale v plamen čistý, zlatý
jako máje svit
vržte mne, ať prach můj vzňatý
vzletí pod blankyt!
B Bittner

PRO DOMÁCNOST A HOSPODÁŘSTVÍ.
Aby kůň odvykl kousati. Doporučuje se jako velmi dobře osvědčený prostředek proti
kousání koní následující: Vezměme silný klacek, rozštípněme jej v jednom konci a za
strčme do rozštípeniny kus syrového masa.
V okamžiku pak, kdy kun po ruce naší
chnapnouti chce, nastavme maso. Kůn zakousne do masa, kteréž je mu z přirozených
důvodů zcela protivným a zradí se tak na dále od kousání sám sebou. .Prostředku tohoto
užívá se i v nejvyhlášenějších konírnách a hřebčincích, zejména u kousavých hřebců
s nejlepším výsledkem.
Cigorku čili náhražky kávové můžeme sidělati doma sami v hospodářství. Pěstujeme
si totiž na poli čekanku, kterou na podzim v době okolo sv. Václava, nebo lépe po něm
sklidíme. Kořeny oklestíme jako řepu cukrovku, opereme čistě ve vodě a na malých
sušárnách Geiszenheimských na plotně osušíme, rozkrájevše ji na krátké špalíčky. Dobře
usušenou čekanku uschováme, podle potřeby pak vždy jistou část na hrabo roztlučeme,
rozemeleme a upražíme. Upraženou čekanku pak uschováme a používáme ji jako oné
kupované. Samotná čekanka však dává odvar příliš hořký a trpký. Bylo by na takovou
kávu třeba mnoho cukru. Proto si nasušíme také nějaký díl kořenů cukrovky a míchá
me stejným dílem řepu s čekankou nebo koupíme fíky laciné a tyto pražíme, upražené
rozdrobíme a přimícháme k tomu dle libosti čekanky pražené. —Bavorský farář Kneipp
radí místo kávy piti odvar z praženého sladu ječmenného — tedy kávu ječmennou.
Vypraný čistý ječmen máčíme, až řádně změkne, pak se nechá na hromadě při častém
obracení stejnoměrně vzklíčiti a když vyklíčil a prýty dosáhly asi dvojnásobné délky
jako zrno ječmene, pak zelený tento slad pražíme a upražený semeleme. Němci v Krko
noších praží opět jaré žito a užívají tohoto co náhražku kávového. Jinde opět sbírají na
podzim čerstvé žaludy, loupají je a praží. Nyní po mnohých zkušenostech přišlo se na
to, jak se dá ze žaludů výborná káva připraviti. Děje se to následovně: Sbírají se
žaludy, operou se, oloupou a dají do hrnce. Na to se na ně naleje vařící voda a nechá
na nich státi 24 hodin. Tato voda se sleje a ještě dvakrát až třikrát se opakuje nový
nálev vařící vody. Tím žaludy ztratí svoji odpornou příchuť a hořkost’ a mohou býti
pak usušeny a upraženy. My však nenecháváme žaludová zrna celá, nýbrž rozkrájíme
je na 8—10 kousků, aby snáze a rychleji vyschly a dokonaleji pražiti se daly. Praženou
kávu žaludovou umeleme a počítáme na sklenici kávy plnou lžičku ovršilou prášku žalu
dového. Chceme-li, aby žaludová káva byla zvláště chutná a výživná, tedy přimícháme
do odvaru trochu kakaového prášku.
Čistění skla bez mýdla. Není vždy nej lepším používati na sklo mýdla. Ne že by
se tím sklo na čas zatemnilo, jak se někteří zpozdile domnívají, ale protože je to zbyteč
né a jen to práce přidává.
Uměj skleněné nádobí v horké vodě, co jen ruka vydrží.
Trochu čpavku učiní vodu měkkou. Broušené sklo mělo by se mýt mýdlem a malého
kartáčku bude k tomu zapotřebí. Užívej jenom těch nejčistších ručníků k utírání skle
něného nádobí a nechceš-li, aby bylo pokryto cupaninou, užij ručníků pevných.
Čistění žíní koňských. Žíně položí se do sudu, několikrát vařící vodou se polejou,
na to se sud tlustým šátkem pokryje a žíně v páře nechají se hodinu stát. Potom se ne
chá voda vytéci, žíně se ještě jednou vařící mýdlovou vodou polejou a zase pozorně přikrejou. Když voda trochu vychladla, vydrhnou se dobře žíně, mýdlová voda se sleje,
žíně znovu do sudu se vloží, polejou zase vařící vodou, hůlkou řádně se zamíchají a zase
se nechají hodinu stát, načež se opět vařící vodou opláchnou. Potom se na velkých řátkách rozloží k sušení na slunci nebo na blízku teplých kamen. Po oschnutí se roztřásní.
Nikdy se nemá studené vody používati, neboť žíně tím svou kadeřavou vlastnosť ztratí.
Dýchavičnosť (heaves) u koní zdá se jen zřídka vyléčili, na nejvýše jedná se tu o to,
koně co možná schopným ku práci udržeti. Seno a jiná syrová píce musí býti ťiplněbez
prachu a také dýchavičná zvířata smí jen velmi málo sena žráti.
Zvláště se pro ně odporučuje pastva. Potom zelená píce, lehce skropené otruby, mrkev, brambory, řípa,
malé dávky olejových pokrutin a ovsa. Stáj musí být vzdušná, ale beze všeho průvanuDehtová voda udává se často za výhradní nápoj pro taková zvířata. Do vědra vody při
míchá se asi i" unce dehtu. Střeva nutno udržovati v pořádku; kdyby nutnost toho vy
žadovala, podá se 2—3 unce sulphate of soda.—Jsou různé prostředky, zlo to seslabiti.
Dává-li se dýchavičnému koni po celý týden na píci plná lžička lobelia, nastoupí dočas
né zmírnění neduhu. Později může se tohoto prostředku týdně jednou nebo dvakrát
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použiti. Dýchavičnému koni měla by se píce a voda na celou hodinu před tím, než jde
do práce, dávati. Že silně dýchavičný kůn za horkého počasí v práci musí býti šetřen
a ani čerstvě hnán a prací přetížen býti nesmí, samo sebou se rozumí.
čistění skleněných nádob. Mastné skleněné láhve a pod. nechají se velmi dobře
vyčistiti pohankou (polygonům fagopyrum), jmenovitě láhve s úzkým otvorem a takové,
ve kterých stará mastnota, tuk, olej, balsám atd, uschly a obyčejným způsobem čistiti
se nedají. Do nádob od hustých tekutin laků, olejových barev, roztoků pryskyřice a
pod. naleje se dříve teplá voda, aby mastnota poněkud změkla. Nejenom pohanka sama,
nýbrž i slupiny (odpadky od krupice) slouží výborně k takovémuto čištění; dříve naleje
se do láhve něco vody, pak se tam dá pohanka nebo slupiny a tím se silně protřepává.
Dozrání rajských jablek. Že v chladném podzimku rajská jablka nedozrávají,
známo všeobecně. Následujícím jednoduchým způsobem možno však zrání urychliti.
Jak rajská jablka dosáhlá své normální velikosti, vytrhají se celé rostliny a položí vodo
rovně na vrstvu suché slámy. Bez dalšího ošetření jablíčka dozrají, ano i dotyčné
odrůdy zvláštní jemné příchuti nabudou.

Hnojení k celeru. Hluboko na podzim zrytý záhonek pohnojí se kompostem, do
něhož se přidalo co možno nejvíce sazí. Vysázený celer zalévá se mydlinami nebo
splašky. Pakli ořežeme v čas krajní nať, odhrabeme od bulvy vrhni zem a odřežeme
hladce všechny svrchní postranní kořínky, tak že jen spodní zůstanou a opět bulvu zemí
přikryjeme: vyvine se celer netušenou měrou, hlavy jsou obrovské a hladké, chuti
sladké a aromatické.
Hubení škůdců domácích i polních. (Komáři.) Když jsme v podvečer okna uzavřeli,
dáme do pokoje rozsvícenou lampu, jejíž bán dříve medem ve víně nebo v růžové vodě
rozpuštěným jsme potřeli. Komáři světlem přilákáni se na bán lampy přilepí. Rovněž
tabákový kouř k vypuzení komárů dobře pomáhá. Jiný způsob: Na kus papíru kápne
me kapku anýzového oleje, nažež si tím potřeme ruce a obličej. Papír napuštěný po
dlouhou dobu se může používati.
I vykuřování pokoje listy tykvovými pomáhá. Venku
v zahradě neb jinde udržujeme kouřem komáry v patřičné vzdálenosti bud’ doutníkem,
tabákem nebo shnilým dřevem.

K čistění lesklých rukaviček béře se obyčejně benzin, zápach jeho je však mnohým
osobám protivný. Jiný účinlivý prostředek jest následovní: Udělá se silný roztok mý
dla v horkém mléku, do něhož se na jeden pajnt žloudek z vejce zamíchá. Rukavičky
se natáhnou na ruku a roztokem mýdlovým, k němuž se trochu étheru nebo čpavku přidati může, pomocí jemného vlněného hadříku lehce se otrou. Potom pověsí se do stínu
k uschnutí. Bílé rukavičky tímto procesem nic na barvě neztratí, a kůže bude čistá a
zůstane měkkou.
K chovu ovcí. Toto odvětví hospodářské v poslední době zase začíná se zdvihat.
Všeobecně zavládá náhled, že ovce velmi málo užitku ano mnohdy i Škodu přinášejí. To
v mnohých případech může býti pravdivé. Na druhé straně ale zase nechá se také dokázati, že mnozí ovčaři, kteří chuť s bystrozrakém a vytrvalostí spojili, během času
právě z chovu bravu vyzískali, jako jiní rolníci z jiných odvětví hospodářství. Ceny vlny
ovšem byly časem velmi nízké, to však můžeme i o všech výrobcích hospodářských říci.
Kdyby se byli rolníci nízkými cenami pšenice od pěstování jí nechali odstrašit, nemohl
by dnes americký rolník miliony bušlů za slušné ceny za hranice posílati. Velkou chýbou u amerických pěstitelů ovcí v celku jest, že kladou příliš velkou váhu na zisk z vlny.
Stoupá-li cena této, tu všude po ovcích je čilá poptávka, jakmile však vlna v ceně klesá
tu se ovce o překot prodávají. Sotva bláhověji počínal by si dobytkář, který by se své
ho dobytka za nízkou cenu zbaviti chtěl jedině proto, že kůže ztrácejí příliš na ceně.
Jako se dobytek k vůli kožím nepěstuje, tak by se ani ovce k vůli vlně neměly chovati.
Kdyby rolník k tomu pozornosť obrátil, aby ovce především za dodavatele masa považo
val, přišel by brzy k poznání, že pěstování a na maso krmení jich s užitkem prováděno
býti může. Ovce s ohledem na potravu velmi málo požadují. Spokojí se s bylinami,
jimiž ostatní domácí zvířata opovrhují. Skoro se vyplatí, na každé farmě málé stádo
ovcí držeti, aby půdu od škodlivého bejlí vyčistily. Kdo chce, může se o tom přesvědčiti, že totiž ovce zhusta trávy se nedotknou, za to však na plevelu, jako jest jitrcel, pam
peliška, řebříček obecný a j. si pochutnávají. Ukousnou plevel tak těsně u země, že
v brzku zahyne.
Výměty ovcí jsou pak na rostlinou potravu velmi bohaté. Rolník je
den měl pastviště, na němž se stěží 10 krav napáslo. Mezi trávou o překot bujel plevel
.a pastva rok od roku stávala se skrovnější. Na radu starého jednoho ovčaře dal rolník
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mezi krávy na pastvu 40 ovcí. Sousedi se mu smáli, ale ne dlouho. Ovce především
vrhly se na plevel a vyhubily jej. Tím zmohla se tráva tak, že krávy nejenom měly
více pastvy jak dříve, ale i ovce v hojnosti na pastvišti si libovaly. K tomu bezpochyby
také výměty ovcí značně přispěly. V Anglicku, kde pěstování ovcí velkou ťilohu hraje,
dokázalo se pokusy, že 100 ovcí po 15 dní na akru půdy zavřených tuto tak výživnými
rostlinnými látkami obohatily, že dvakrát tak velkou sklizen poskytuje.
Proto v Angli
cku farma, na níž nedrží se ovce, k řídkým výjimkám patří.
Než nesmíme zapomenouti, že anglický rolník nedrží ovce k vůli vlně, ale k vůli masu. Kdo ovce chovati
chce, musí si pravý druh zvoliti. Jest zde řeč o ovcích na maso. K těmto náledí Oxfords, Shropshires, Hampshires, Southdowns atd. Není nemožné nalézti Oxford’s 300
liber těžké. Mezi těmito druhy, béře-li se zřetel k jakosti masa, zajímají Southdowns
rozhodně přední místo. V Anglicku jsou nejoblíbenější. Ovce tyto mají hlavu černo
hnědou, rovněž na nohou je vlna tmavější. Druh tento je v naší zemi velmi rozšířen a
oblíben. Vybraní berani dosáhnou 200 liber váhy, vykrmení skopci 150 liber. Původní
střiž 2·} až 3 liber vlny zvýšena pečlivým chovem na 5 až 6 a ještě více liber. South
downs spokojí se se vším, jsou trvanlivé a i v hornatém kraji dobře se jim vede. Pro
spívají v malých i velkých stádech, kteroužto posledně jmenovanou vlastnosť ovce
s dlouhou vlnou obyčejně nemají. Při tom jsou velmi plodné. Bahnice často má 2 jeh
ňata. Vykrmená jehňata tohoto druhu vždy jsou v trhu hledána a přinesou vysokou
cenu. Ale i v chovu ovcí platí přísloví: ;‘Jedno nehodí se pro všechny.” Než vzdor
tomu odporučovali bychom rolníkům, aby vážně o tom jednou přemýšleli, zda-li by ne
bylo záhodno, tomuto důležitému odvětví hospodářství pozornosť věnovati. Nejlépe by
bylo od počátku jen málo ovcí, ale za to dobrého a čistého druhu, si poříditi, neboť z tak
zvaných ‘scrubs” ovšem není užitku žádného.

Kapky proti bolení znbů.

Kafr 2 g., silice kajeputová 5 g., silice hřebíčková

2 kapky, chloroform 10 g.

Klih za studená tekutý, který jest v každé domácnosti velice potřebný, připravuje
se takto: 3 díle klihu se rozlámou na malinké kousky a polejou se 8 díly měkké vody,
kterážto směs se nechá několik hodin státi. Potom se přidá půl dílu kyseliny solné a tři
čtvrti dílu skalice bílé a nechá se státi asi 12 hodin v teple 70° R. Směs tato se nesráží
v rosol a spojuje velmi dobře porculán, kosti a perleť.

Koření do polévky všehochuť děláme si následovně podle tohoto švýcarského před
pisu: Přebrané čisté natě petruželové a celerové vezme se po 2 librách, cibule drobné
pokrájené na kolečka 2 lb., kapusty 4^ lb., brukví 4 y lb., karfiolu 4^ lb., mrkve 9 lb.,
majoránky 4^· lb., sušených hub 4^ lb. Tyto všechny zeleniny se suší každá zvláště pro
sebe rozkrájená teplem pozvolným. Když náležitě vyschnou, rozemelou se na mouku,
smíchají dohromady a v plechových krabicích uschovají pak na suchém místě k dalšímu
upotřebení.· Chceme-li polévku zeleninami okořeniti, přidáme podle množství polévky
tolik lžiček kávových této moučky, pro kolik osob polévka se připravuje. — Maggiho
polévkové koření, které se k nám v láhvičkách ze Švýcarska přiváží, jest soustředěný
výtažek těchto všech koření, a to, co tuto doporučujeme přidávati v prášku, to se
v Maggiho koření přidává ve výtažku.
O krkání koní vyslovuje se jeden znamenitý zvěrolékař následovně: Krkání nebo
hryzpání jeslí a jiných předmětů jest nectnost, jež z počátku jsou hračkou, později stane
se nutností. Za křečovitého stáhnutí krku se zahryznutím řezáka, nebo také bez tohoto,
vzduch se v požeráku stlačí a zase vyrazí, čímž jakýsi krkavý zvuk povstane. U mno
hých koní nemá krkání žádných následků, u jiných zase trpí zažívání· Často dostavují
se též větry. Všechny prostředky proti tomu jsou jen na čas, jenom v první době, do
kud se kůn krkání ještě řádně nepřiučil, nechá se toto zase odvyknouti. K tomu slouží
Odstranění všeho, do čeho by mohlo zvíře zuby zasaditi, jako žlab a nechá se žráti seno
a oves se země, nebo z docela nízkého žlabu. Ze všech ostatních odporučovaných pro
středků možno nejsnáze použiti jednoduchého řemenu. Tento jest kožený, asi 1^—2palce široký a zrovna za sanicí se kolem krku pevně utáhne. Tím si mnohý kůn krkání
odnaučí. Než jsou také známy případy, že z příliš těsného stažení krku, povstala jankovitost.
Olejové nátěry na obmítce cementové drží jen tenkráte dobře, jest-li napřed zeď do
bře natřeme a vykartáčujeme roztokem 100 gramů uhličitanu amonatého v 10 litrech
vody.

— 183 —
Ochrana oka proti žírání vápna. Každý, komu jest s vápnem co činiti, ví dobře,,
jak nebezpečný účinek jeví, přijde-li do oka. K odstranění bolesti i poškození hodí prý
se velmi dobře rozpuštěný cukr, totiž studená voda cukrová, která žíravost zamezí spo
jujíc se s vápnem v sloučeninu oku neškodnou. Nejpalčivější bolest prý ihned přestane,
jakmile přijde voda tato do oka. Nejlépe jest prý dávati studené obklady touto vodou
promočené.

Sušení masa. Způsob sušení hovězího masa jest velmi starý, ale jak dalece víme,
pouze v Dánsku, Norvéžsfcu, Švédsku a Finsku jest znám. Jest následující. Maso se
nasolí. Zůstane tak dlouho v rosolu ležeti, až důkladně solí jest prostoupeno. Potom
se z rosolu vyndá a tak pověsí, aby lák stekl, čehož se úplně ve 24 hodinách dosáhne.
Čím větší jsou kusy, tím lépe. Nyní se dá maso na plechový pekáč a strčí do pece.
Tato nesmí býti příliš horká. Maso nesmí se péci, nýbrž jen sušit. Postačí, když
v mírně teplé peci 2—3 hodiny zůstane. Utvoří se na něm bílá kůra soli. Maso se ted*
nechá vychladnout! a v jemném seně do bedny se uloží. Tímto způsobem usušené maso
jest lepší než uzené. Může se jisti s chlebem syrové. Má-li se vařit, nepotřebuje se
napřed močit, pouze solná kůra se smyje. K tomuto sušení jest zapotřebí zděných pecí.
Jiný způsob. Maso nebo slanina nasolí se nejdříve v rosolu jako k udění. Potom pověsí
se na místo, kde je silný průvan. Mráz neškodí.
Maso se dlouho udrží a má dobrou
chuť. Ve Švýcarsku mají na horách k sušení masa zvláštní domky, stojící na kolech.
Tam o udění nic nevědí. Ovšem jest tu vzduch čistší než u nás. Sušené šunky vydrží
tam 2—3 léta.
Prostředky proti švábům. Nejlepší je bledna (borax), protože ji švábi nemohou cí
tit. Roztluče-li se tato na prášek a rozsype, švábi zmizí. Nebo udělá se smíšenina ze
suříku (red lead), kukuřičné mouky a syrobu Švábi tuto nástrahu rádi požírají a zahy
nou po ní. Nebo rozházejí se slupky ze zelených okurek, kde se švábi zdržují. Nebo:
dá se do láhvičky 2 unce karbolové kyseliny a 2 unce na prášek utlučeného kafru. Obě
tyto látky brzy v řídkou tekutinu se sloučí. Touto natrou se štětičkou místa, kde se
švábi zdržují. Ihned vylezou. Nebo: Připraví se silný odvar z čemeřice (pokeroot.)’
Tekutina se procedí a se syrobem smíchá. Tím se několik plochých střepin potře a tyté
k místům, kde jsou švábi, postaví. Vyvařené kořeny položí se do špižírny nebo v míst
nosti, odkud šváby chceme vypudit.
Výbornou masť k hojení Čerstvých ran na zvířatech může si každý sám připraviti,
když uncí karboloré kyseliny s 8 uncemi vepřového sádla smíchá.

Jednoduchý prostředek pro plaché koně. K tomuto cíli doporučuje se jednoduché
zařízení, jímž se má zabrániti. aby plaší koně nemohli utéci. Jsou to dva silné kruhy
z provazů, koží pošité a dobře spojené, které se navléknou koni na přední nohy až
nahoru k tělu a udržují se v této poloze řemínky, jež vedou ke kočímu, kdež se na předku
kozlíku mohou zavěsiti. Počne-li se kůn plašiti, spustí se kruhy po nohou podle potřeby
více nebo méně; poněvadž jsou pevně spojeny, nedovolují, aby se mohly přední nohy od
sebe leda jen nepatrně vzdáliti. Zdá se, že jednoduchý tento prostředek je dobrý a nijak
koním při běhu nevadí.

Jak zbavíme se polního bodláčí? Tento zhoubný plevel, rozšířený přespříliš v tak
mnohé naší krajině, zvlášť v obilí, jež dusí, jeho výnos zmenšuje a sklizen stěžuje,
nejlépe vyplení ženy travařky, vy pichu jíce ho dlouhým nožem jako dobrou picni
rostlinu, milou hovězímu dobytku, koním, vepřům i n ladým husám· Děje-li se to rok
co rok za sebou, pak pomůžeme si od bodláku toho jistě. Nevysévejme jen jeho semena
znova s osivem obilí na pole.
Jak se vydělává kožešina v domácnosti. Chceme-li si sami vydělati kožešinu, na
pněme ji na nějakém prkně nahou částí nahoru a chlupem dolů. Nechejme ji poschnouÚ
tak, aby byla ohebná, načež ji na této straně sehnaným roztokem kamence potřeme. Po
každém potření tom suší se kůže znova. Čím tlustší je kůže, tím vícekrát se roztokem
tím natře, ač se roztokem tím dokonale prostoupne. Když se to stalo, tu po posledním
nátěru dříve než kůže uschla, natřou se směsí stejného dílu glycerinu a vody a teprv
potom dají se kůže úplně doschnouti. Má-li práce ta dobře dopadnouti, jest nutno dříve
kůže ty tupým nožem ještě před natíráním kamencem zbaviti všeho tuku, masa a krve.

Vzpomínky životopisné k našim podobiznám.
William Ewart Gladstone. (Vyobrazení na stránce 74.) Tento veliký muž Anglie
-dokonal dne 19. května 1898 svoji životní pouť a smrtí jeho odešel nejenom té doby
největší muž Anglie, ale nejpřednější státník Evropy. Bylyť v Gladstonovi soustředěny
veškeré vlastnosti velikého státníka. Byl bystrý, prozíravý, řečník nevšední, v debatě
neodolatelný a když v parlamentu anglickém povstal, aby promluvil, bylo slovům jeho
nasloucháno s napnutostí i jeho největšími odpůrci. Gladstone narodil se dne 29. pro
since 1809 v Liverpoolu a již jako studující na universitě oxfordské poutal k sobě pozor
nost nevšední svojí výmluvností a bystrostí ducha. R. 1831 graduoval vysoké ono
učiliště a již r. 1832 zvolen byl do parlamentu, od kteréžto doby zůstal na dějišti
veřejného působení až téměř do své smrti, zastávaje různé úřady, mezi nimiž byl čtyři
kráte jmenován prvním ministrem (1868—1880 —1886—1892).
V poslední lhůtě své
zasazoval se o konečné rozluštění irské otázky, leč snaha jeho nebyla korunována
zdarem. Gladstone též dobyl si čestného místa na poli literárním, zabývaje se ponejvíce
otázkami státními. Zvláštní jest, že tento veliký muž, jenž vždy hotov byl pozvednouti
hlasu svého za právo a lidskost, v době občanské války v severo-americké Unii jeho
sympatie byly na straně Jihu a nenacházel dosti slov k vyslovení obdivu pro Jeff.
Davise. A přec Jih nebojoval tak za svoji neodvislost, jak bylo hlásáno, nýbrž hlavně za
udržení otroctví. Gladstone byl milovníkem tělesných cvičení a proto rád zabýval se
hmotnou venkovskou prací. Též neopomíjel každého rána vykoupati se ve studené vodě
a těmto dvěma okolnostem měl co děkovati, že těšil se i v pozdním věku pevnému zdraví
a bystrost ducha jeho provázela jej téměř až na pokraj hrobu. R,'1839 oženil se a z man
želství toho pošlo osm dítek, z nichž Šest jest posud na živu.
Karel Bendi·

(K vyobrazení na stránce 77.) Karel Bendi narodil se dne 16. dubna
1838 v Praze. U svého děda učil se hře na piano.
Roku 1858 absolvoval varhanickou
.školu a již první svou písní “Poletuje holubice” nabyl obliby po celém národě. R. 1864
šel do světa na zkušenou a v Bruselu dostalo se mu místa druhého kapelníka při opeře;
později působil v Amsterdamě a pak odebral se do Paříže. Po svém návratu do Prahy
zvolen za ředitele “Hlaholu”. R. 1879 vzdal se však svého místa a přijal místo
v soukromé kapele ruského boháče Derviesa v Luganě a Nizze, a právě zde naskytla se
mu nejlepší příležitost, aby tvůrčí svou sílu hudební v nejvyšší míře rozvinul. Zemřel
v rodišti svém, matičce Praze, dne 21. září r. 1898. Bendi je skladatelem 9 oper,
12 větších prací pro sbor a sóla s orchestrem; krom toho složil nepřehledné množství
sborů pro mužské hlasy, k čemuž řadí se mnoho žertovných a humoristických skladeb,
dále skladby klavírní a celá řada menších prací.

Henry George· (K vyobrazení na stránce 79.) O opravných theoriích Henry
George-a, zejména o jeho “single-taxu” (jediné pozemkové dani),může a byde se souditi
ještě dlouho všelijak a nelze očekávat, aby už dnes, takřka nad teplou jeho mrtvolou,
byly náhledy o jeho radikálních plánech a jeho praktické politice ustáleny. Henry
George byl především sociálním agitátorem a spisovatelem, ačkoli výslovným socialistům
byl příliš konservativním a politikářským reformátorům zase nadmíru výstředním.
A v praktické politice neměl Henry George nikdy valného štěstí. Ale nikdo neupře, že
byl Henry George hlubokým, nezištně bádajícím myslitelem a že nebyly “zájmy lidu”
u něho lichometnou frází. S mladickým zápalem, jehož se snad nikdo nenadál do
zralého spisovatele hospodářského, vrhl se v ten skutečný “circus maximus”, jaký kdy
Amerika o volbách obecních viděla a neohroženě rozdával rány v pravo i v levo, tepal
v před i v zad.
Z holohlavého Sokrata stal se na okamžik Sullivan — aspoň jej tak
noviny vylíčily — ale když byly v nejlepším výkladu, jak prý kandidát Jeffersonovy
demokracie “nadává”, nebylo již George-a více. Sklálo prý ho do hrobu vysílení,
kterého vyžadovala neobyčejně zuřivá kampaň. Jaká to ironie osudu! Hrstka krátkých
dní dělila jej pouze od blízkého rozhodnutí a od nepochybného vítězství. Neboť
vyhlídky Henry George-a na zvolení byly velmi dobré a věc jeho byla by se ve Velkém
New Yorku dodělala znamenitého úspěchu i v případě, že nebyl by zasedl na stolici
mocného správce největší obce . . . Uprostřed boje, v dýmu nejprudší bitvy padl náhle
jako bleskem zasažený topol a pustá chasa úplatných kořistníků začala ihned se rváti
•o jeho kampanní pozůstalost. Věc poctivosti, věc pravé demokracie v obrovské obci
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new-yorské nemohlo potkat větší neštěstí! ‘‘Slepý osud”, který uchystal celému světu
toto překvapení, dokázal znova, že je politika jako hra v karty: Ne kdo počítá poctivě a
správně, ne kdo důmyslně ‘ nese” a kombinuje, nýbrž komu nevysvětlitelná náhoda
přeje — ten shrabu je peníze. Je to hra hazardní a myslitelé rázu George-ova neměli
by se do ní pouštět nikdy. Americká politika není arénou, kde osvědčuje se poctivost
vůle a ryzost charakteru!

Tomáš Paine.

(K vyobrazení na stránce 85.) Narodil se 29. ledna 1737 v Thetfordu v Anglii z chudých rodičů. Již v útlém mládí byl vyučován v obecných školách a
později se mu dostalo i povrchní znalosti latinského jazyka. Vyučen byl práci otcově,
totiž připravovat kostici k různému používání. Později věnoval se plavbě a roku 1759
usadil se v Sandwichi, kde vstoupil ve svazek manželský. První toto manželství bylo
krátké, neboť smrt vyrvala mu milovanou choť již následujícího roku. R. 1774 odejel
do Londýna, kde seznámil se s drem. Franklinem, který mu radil, aby jel do Ameriky.
Za války mezi r. 17 76—1783 vydal svá dvě znamenitá díla “Common Sense” a “The
Crisis”, která smělostí svou a přesvědčivostí roznítila americký lid tou měrou, že
nezápasil více jen za ulevení a výhody, nýbrž domáhal se národní neodvislosti, které
také šťastně dosáhl. Thomas Paine dále vyznamenával se vlasteneckými skutky a svým
poctivým a přímým jednáním svobodným; r. 1721 vydal 1. díl “Rights of Man” a
následujícího roku díl druhý. Zúčastnil se mezitím politické revoluční akce ve Francii
a stal se v krátké době miláčkem francouzského lidu. Hlavní část znamenitého díla
Rights of Man” psal ve vězení, v kterém pobyl 11 měsíců a náhodou unikl smrti
guillotinou. ku které byl odsouzen. Roku 1802 přijel zpět do Ameriky a byl vřele přijat
presidentem Thomasem Jeffersonem. Na to usadil se blíže New Rochelle, N. Y., kde
ztrávil poslední okamžiky svého života, tiše a klidně. Zemřel 8. června r. 1807
upřímně oplakán americkým národem a hrob jeho ozdoben nádherným pomníkem.

Žofie Podlipská. (K vyhrazení na stránce 87.) Žofie Podlipská narodila se dne
15. května 1833 v Praze z manželů Rottových. V útlém věku jejím dostalo se jí
vychování jen německého— jak to v tehdejší době obyčejem bylo — a teprve, když
zřízeno bylo české divadlo, slyšela tam Žofiie, jak doznala, ponejprv správnou češtinu.
Když nastaly bouřlivé dny 184 8, bylo Žofii 15 roků a tu události, před jejíma zrakoma
se sběhnuvší, rozdmj chaly jiskru vlastenectví, v prsou její doutnající, v mocný plamen.
Přilnula s vroucí láskou ku všemu, co bylo českého, a zdokonalujíc se v češtině, studo
vala pilně i jiné jazyky slovanské, najmě ruštinu, srbštinu a polštinu. Později učila
se jazyku francouzskému, anglickému a italskému. Roku 1858 provdala se za dra.
Podlipského, který však již r. 1867 po delší chorobě skonal, zůstaviv po sobě čestnou
památku. V době svého manželství počala Žofie Podlipská rozvinovati neobyčejně
svoji činnost literární a od té doby péro její sobě neodpočinulo ani na chvíli. V létě r.
1876 pojala Podlipská myšlénku napsati knihu, které dala později název Listy staré
vychovatelky” a které ještě za života chotě svého napsala, jež ale v prvním svém vydání
vyšly již po jeho smrti — v zimě téhož r. 1867. Kniha tato má vedle svého významu
vnitřního, literárního ještě jiný: z honoráře za první její zmíněné vydání postavila Pod
lipská svému choti — pomník. V létech dalších setkáváme se již s pracemi Podlipské
u větších rozměrech: psala novelly a romány, jež uveřejňovala ve Květech, Lumíru,
Světozoru, Osvětě a j. v. Během r. 1867 počaly pak ještě vycházeti “Spisy Žofie
Podlipské”. Ve všech jejích povídkách líčí dílem rodinný život český se všemi jeho
strastmi a slastmi velmi mile, dílem poměry života společenského [“Osud a nadání”]
rozkládá okem opravdu znaleckým. Žofie Podlipská byla od doby prvních těchto svých
prací stále pilnější a pilnější. Konečně odvážila se Podlipská k práci větší, k románu.
Prvním jejím románem byl román sociální “Osud a nadání”, který vzbudil ovšem
hned všeobecnou pozornost, neboť byl psán slohem dojista vřelým, naším, srozumitelným:
čtenář viděl se tu mezi svými, doma. Jako všechny romány své, propletla Podlipská
i tento četnými vzpomínkami na svůj život, na své mládí, na rodinný kruh její rodičův.
Žofii Podlipské náleží čestné místo mezi prvními buditeli národa českého a křísiteli
národního vědomí v lidu našem. Budiž jí v srdcích národa českého zachována vděčná
paměť!
Jan Tille. (K vyobrazení na stránce 81.) Narodil se v Březnici roku 1833, studo
val nejprve na gymnasiu v Písku a r. 1848 odebral se na německou techniku stavovskou
v Praze. Po ukončení studií v Praze vydal se na cestu do Německa a v Karlsruhe
doplnil svá studia. Odebral se pak na další cesty a všestranně zkušen, vrátil se r. 1860
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do vlasti, kde v r. 1861 povolán byl za mimořádného professora na techniku a stal se
v krátké době rádným professorem.
Když byla technika rozdělena na českou a
německou, stal se rektorem českého ústavu. Již záhy jako professor staral se o zřízení
soukromé školy průmyslové a založil Průmyslové listy”. Po světové výstavě v Paříži
r. 1878, kde dostalo se mu za jeho soukromé práce zlaté medalie, zvolen byl za
předsedu Spolku architektů a inženýrů.
Největší jeho zásluha ale spočívá v sorganisování průmyslového školství v Čechách. Přijav místo řiditele na státní průmyslové
škole v Praze, docílil značných změn v celé osnově vyučovací průmyslového školství
v Rakousku. Za své zásluhy jmenován byl vládním radou a po mnoho let působil co
oblíbený inspektor maturitní na vyšších reálních školách českých. Na počátku r. 1898
vyznamenán byl řádem železné koruny č. III.. v týž ale den lehl na lůžko, z něhož více
nepovstal. Zemřel dne 14. října 1898, oplakáván národem, jemuž ve směru školství
vykonal neocenitelných služeb.
Alexander Porfirjevic Borodin. (K vyobrazení na stránce 83.) Narodil se dne
12. listopadu roku 1834 v Petrohradě jako nemanželský syn jednoho z knížat Imeretínských, a již jako malý hoch jevil náklonnost k luČbě. Rovněž hudba byla mu oblíbenou
zábavou a tyto dvě náruživosti neopustily ho pak celý život. Jsa skoro ještě
hochem, vstoupil do medicinsko-chirurgické akademie a po složení doktorských zkoušek,
jel do Heidelbergu ukončit studia chemická, Vrátiv se do vlasti r. 1862, stal se
professorem lučby na několika ústavech a psal různé články do mnoha časopisů. V době
prázdnin a když byl churav, věnoval se výhradně hudbě. O prvních jeho skladbách
nevíme, protože je zničil, ale po stálém usazení se ve vlasti přidržel se národní školy
novoruské. Zemřel náhle uprostřed masopustní zábavy ve svém domě, dne 27. února
1887. Díla jeho veskrze provanuta jsou duchem ruským, duchem národní lidové písně.
V opeře nekladl hlavní váhu na orkestr, ale na zpěv, čímž liší se od Wagnera.
Otto Bismark. (K vyobrazení na stránce 176.) Dne 1. dubna 1815 narodil se
v Schoenhausích (Prusko) člověk, jenž určen byl k tomu, učiniti jméno Bismark
světovým. Podivným řízením osudu stalo se, že právě v tom roce, kdy na vždy
zrušena byla moc a sláva Velikého Napoleona, narodil se muž, jenž vyvolen byl k tomu,
aby utvořil velikou německou říši, kteroužto stavbu provésti byl s to prolitím celého
moře horké krve francouzské. V mladém věku svém Bismark nevynikal ničím, co by
přátele jeho jen dost málo oprávňovalo k nadějím na jeho fenomenální úspěch v letech
budoucích. Žákem nebyl právě vynikajícím, a šermířský končíř byl mu milejší než
kniha, souboj nebo rvačka milejší nežli přednáška profesora. A právě tento způsob .
života vypěstoval v mladém Bismarkovi povahu, která v létech pozdějších učinila
z něho muže “železa a krve”. Na universitě studoval práva, leč po odbytých studiích
se valně právnictvím nezabýval—nejraději cestoval; sloužil nějaký čas ve vojští a když
mu bylo 24 roky, uvázal se na naléhání staršího bratra v řízení rodinného majetku
v Pomořansku. Roku 1847 zvolen byl do pruského sněmu, kde záhy upoutal k sobě
pozornost a stal se vůdcem nejkonservativnější strany, a když poslanec za město Berlín
pronesl v řeči své názory demokratické, prohlásil Bismark s rozhořčením, že>‘ všechna
velká města měla by býti srovnána se zemí jako hnízda demokratismu a revolucí.” Dle
toho každý sezná, jakým zásadám muž tento v mladém věku holdoval. Později byl
pruským vyslancem v Petrohradu, kde seznámil se s velikým diplomatem Gorčakovem, a
konečně r. 1862 povolal jej pruský král Vilém v čelo svého ministerstva. Od té doby
pracoval k jedinému svému cíli — založení velké německé říše, a ač zdálo se. že plány
jeho jsou neuskutečnitelný, přec jenom jeho železné vytrvalosti, státnickému důvtipu a
přímo barbarské bezohlednosti, s jakou si počínal, podařilo se, že roku 1866 srazil Ra
kousko k nohoum pruského krále a 1871 pokořil za nepřemožitelnou pokládanou Francii
— což bylo posledním stupněm, po kterém k cíli svých snah dospěl.
Bismark byl muž
neobyčejný — státník, jaké nerodí každé století — ale nelze nikdy řaditi jej k těm
lidem, jichž vděčně vzpomíná celé lidstvo; nelze řaditi jej mezi ty velikány světové,
jichž cílem byl pokrok — zlepšení stavu veškerého lidstva.

Paměti českých osadníků v Americe.
Jakub Kudrle z Detroit, Mich. narodil se v Doubravě, nedaleko Vlachova Březí
v Čechách, v červnu r. 1821.
Syn chalupníka, osiřel již v 7. svém roce a opustiv co
jedenáctiletý školu ve Vlachově Březí (jaké to byly tehda školy, jest většině starších
krajanu známo), počal svou životní dráhu co pasácek u sedláka, kdež to dotáhl až na
pacholka.
Vyučil se pak zedničině a vyhnuv se vojně jednak pomocí úplatku, jednak
vstoupením do panské služby — obdržel místo hajného u knížete Dietrichsteina — oženil
se a uvázal v držení chalupy po otci, k níž patřila též zahrada, velikosti as jednoho
akru. K tomu si připachtoval něco polí z panského.
Sliledav časem, že doma to s tou
celou slavnou knížecí službou přec jen jde pomalu ku předu, začal si všímat i dopisů od
krajanů z Ameriky a umínil si konečně je následovati. Leč necháme nyní vypravovat!
pana Kudrle samého:
Své rodiště jsem opustil se svou rodinou dne 8. prosince roku 1853. Zároveň
s námi vydali se na cestu též švagr můj Václav Vojta a Jakub Vrtiš. Vezl nás tehdy
jakýsi Marek, israelita, bydlící ve Vla
chově Březí. Čtvrtý den jsme přibyli
do matičky Prahy, kde jsme se zdrželi
dva dni. Tam se mně nejlépe líbilo,
zvláště” ta němčina, které jsem byl tak
prostředně schopen. Asi 13. prosince
jsme opustili Prahu a jak dlouho nám
to vzalo do Hamburku, nemohu určitě
udati, neboť jsem si žádné poznámky
nečinil. Odtud jsme vyjeli asi třetí den
po Labi a Severním moři do Hullu v An
glii. Plavba tato vzala dva dni a. tři
noci. Tam nám asi v 9. hodin dali
snídani a kolem 2. hodiny odpolední nás
stěhovali na nádraží a při tom též sdě
lili, že oběd dostanem prý jinde. Z Hullu
jsme jeli po dráze do Liverpoolu, kde
nás zavezli na výhybku a jelikož jsme do
našich kufrů nemohli, zkusili jsme ná
sledkem toho mnoho hladu a žízně, zvlá
ště děti, a při tom nás ještě zavřeli jako
dobytek. Později pak nás a naše věci
odstěhovali do místnosti, kde jsme as
v 10. hodin dostali snídani, která nám
aspofi dobře chutnala. V Liverpoolu
Jakub Kudrle.
jsme zůstali 14 dní, kde jsme též drželi
Vánoční svátky. Společnost, s kterou
jsme cestovali, se jmenovala Lorenc von Valentin Mayer. Z Čech nás bylo 4 a
z Brloha 11 rodin a všichni se drželi mne, říkajíce, kam pojede Kudrle, tam pojedeme
i my. Ta čásť města, co jsme byli ubytováni, byla tak špinavá jako její obyvatelé.
Pouliční chátra obojího pohlaví byla tak rozbitá, špinavá, hrubá a zlodějská, že se na ni
bylo strašno podívat — zrovna tak, jak šije jejich mravokárci vychovali. Z Liverpoolu
jsme vyjeli právě 1. ledna 1854 po plachetní lodi a jestli se nemýlím, jmenovala se
Kristina.
S námi též vyplulo 44 osob z jakési nešťastně ztroskotané lodi, z níž
zachránily jen holý život. My Češi jsme dostali dobrá místa v prostřed lodí pod první
palubou vedle kajut. Loď, ačkoliv byla veliká, byla pod námi též lidmi naplněna. Tam
to též nejhůře vyhlíželo, neb lid ten sestával nejvíce z Irčanů.
Osoby obého pohlaví
ležely v košilích po podlaze jako dobytek a byly tak zpustlé a surové, že se to často
rvalo, až z toho krev tekla. Nejhorší na lodi bylo, že tam moc kradli, jak plavci taje
i vystěhovalci: mně samému se tam ztratil pár nových bot.
Na cestu přes moře jsem
byl dobře zásoben potravinami všeho druhu; bylo toho dva moučné sudy. Měl jsem 36
liber hollandskýoh slanečků, 36 liber máMa, 48 liber uzeného špeku, brambory, čočku,
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"kávu, cukr, švestky, víno atd. Mimo jmenované potraviny měl jsem též 21 žejdlíku
másla z domova, kterého mně ale dobrou polovici ukradli, což bylo dosti snadné, neb již
po 9. hodině nebylo v lodi žádného světla. Za bouřlivého počasí povstal vždy takový
strašný hřmot a loď ta sebou házela, až to lidi z postelí vyhazovalo, jako by to byly víchy
slámy, že mnozí zůstali na podlaze omráčeni ležeti. .Jeden ten zloděj, co mi ukradl
maso, přišel k prozrazení, neboť jeho kamarád, jenž o tom věděl, jej sám udal a tu
vinník, boje se trestu, šel a maso hodil do vody a pak mě prosil za odpuštění, což bych
mu byl milerád prominul. Jeho němečtí bratří ale, jimž se bezpochyby též mnoho
ztrácelo, tomu nedovolili a sami nan žalovali u kapitána, který pak dal zloděje přísně
potrestat.
Nad vchodem do kajut byla kleci podobná místnost, as 5 stop zdélí a též
tolik zšíří se čtyřmi sloupy as 2 stopy vysokými a s provazem do kola nataženým. J)o
této místnosti byl zloděj onen strčen, kde musil as dvě hodiny státi a při tom se držeti
provazu a jelikož byl tenkráte bouřlivý a studený den, provázený ledovým deštěm a loď
.se házela z jedné strany na druhou, bylo se naíi strach podívat, aby nesliti do vody.
Mimo něho ještě dva chlapíci dostali po desíti ranách přes kalhoty, též pro krádež. —
Když jsme byli asi tři týdny na moři, uviděli jsme nešťastnou kupeckou loď zápasící
s vlnami a strašnou bouří. Naložena byla masem a moukou a mužstvo sestávalo ze 16
plavců s kapitánem a ačkoliv jsme byli asi půl anglické míle od ní vzdáleni, přeci jsme
se s ní v té bouři skoro tři dni honili, než jsme se k ní mohli přiblížili a jim pomoci
poskytnout!. Až třetí den moře se jaksi utišilo a kolem 4. hodiny od «olední spuštěna
s naší lodě záchranná lodice, do které vstoupili čtyři plavci a důstojník. Bylo se strach
podívati, jak vlny mořské s jejich lodicí házely, hned byli na vrcholí obrovské vlny a
hned zase mizeli v hlubinách. Když byli v malé vzdálenosti od nešťastné lodi, hodili
jim tam jeden konec tenkého dlouhého provazu, jehož druhý konec ke člunu připevněn
byl, několik z plavců těch si jej muselo pod páždí uvázat a skočiti do moře, načež je
k sobě přitáhli a tímto spůsobem zachráněno bylo dvakráte po pěti plavcích a po třetí
šest s kapitánem. Bylo to na ně smutné podívání, neboť jejich loď byla proražená,
stěžně přelámané, lanoví roztrhané a oni museli pumpovati ve dne v noci, k jídlu
neměli nic mimo sucharů, které již též byly od vody zkažené. Tentýž den, co nás
spatřili, dohodli se mezi sebou, že jestli žádná spása nepřijde, že se vezmou všichni za
ruce a skočí do vody. As o týden později jsme opět zachránili jeden kupecký plachetník,
na kterém se nalézalo devět plavců s kapitánem, však že bylo moře klidné, dopravili
jsme je na naši loď v krátkém čase.
Když naše cesta trvala 93 dní, bylo nám řečeno,
že za šest hodin budeme v New Yorku, neboť lodivod byl již u nás v 9. hodin. Jak jsme
se vůbec všichni těšili, že budem konečně na pevné zemi. Ale ještě jsme museli krutou
zkoušku přestátí, neboť kolem 5. hodiny vystoupil na západě černý hrozný mrak. S nej
větší rychlostí byly plachty svinuty a bouře tu! Štěstí bylo, že nás hnala od Pekelné brány
na vysoké moře. Bouře zuřila až do 8. nebo 9. hodin ráno. Byla to strašná noc. Kotvy
byly již připraveny, neboť ve přídě lodi, co jsou díry pro řetězy, se nám nahnala voda
mezi svrchní paluby, tak že se loď náramně nahýbala se strany na stranu a spodní
postele následkem toho plavaly ve vodě. Jelikož byla v lodi trna jako v pytli, nemůže
si člověk ani představiti, jak všecko to příšerně na mysl působilo, to šplouchání vod,
vrzání lan a stěžím, hřmot padajícího plechového nádobí, nářek a bědování žen a dětí,
zvláště Irčanu, co leželi po podlaze, a modlitby k bohu, ačkoliv byly tak málo platné
jako k ďáblu říkali. Vyrazili jsme dvéře od kajuty, zbouřili plavce i kapitána a pro
hlíželi lod', bychom vypátrali, kudy tam voda přišla. V pumpách vody nebylo, takže
plavci museli vodu ve vědrách vynášeti a podlahu hadry utírali.
Do rána se bouře
utišila i nastal nám též příznivý vítr, avšak přeci nám to vzalo tři dni, než jsme se do
přístavu v Novém Yorku dostali.
Pátý den jsme se vypravili po dráze na západ a oděn později jsme spatřili velkolepý
div přírody, Niagarský vodopád, as za tři dni jsme byli v Detroit, Michigan, kde jsme
bydleli as 2Í léta v nájmu a pak jsme si postavili domek, který mi přišel i s místem na
600 dolarů. To bylo roku 1857.
V témž roce, dne 11. listopadu, jsme založili čtenář
ský spolek pod jménem Slovanská Lípa; bylo nás 11 členů, neb Lechů bylo v Detroit
tenkráte ještě málo. Touž dobou záyítal k nám též Frant. Mráček, jenž byl na cestě
z New Yorku do St. Louisu, kde měl převzíti redigování ‘Národních Novin”. Ten nás
k tomu napomenul a poučil, poněvadž my jsme o spolcích žádné vědomosti neměli. Byl
to první český spolek v Detroit. Jsem již posledním ze zakladatelů, někteří se
vystěhovali, ostatní pomřeli. Nyní již dávno patříme k Jednotě Č. S. P. S. V Detroit
jsem pracoval při mém řemesle, totiž zedničení, musel jsem se však znova učit, jako
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každý jiný řemeslník, jenž z Evropy přijede. Pak jsem koupil 20 akrů lesnatého
pozemku, začal vzdělávati pole, káceti dříví, páliti uhlí a hleděl všecko využitkovat a
zpeněžit, jak se nejlépe dalo, tak že za sedm let jsem měl vše vyplaceno.
Opět jsem
přikoupil 20 akrů, po $60 akr, na kterých bylo samé užitečné dříví, jež se pokácelo a
jenom pařezy a ta chrást, co nebyla k potřebě, se nechaly.
Při dobré snaze a vytrvalosti jsem z toho udělal pěknou farmu, neboť asi 6 akrů
jsem vysázel samými ovocnými stromy všeho druhu, úhrnem as 400 štěpů, též i pěkné a
rozsáhlé stavby jsem si pořídil.
Rolničil jsem na 32 let a poněvadž jsem to již z těžká
zastával a moje drahá polovice nechtěla na farmě déle bydleti, naléhala na mne, abych
to prodal. Konečně jsem ji poslechl a farmu prodal za 14 tisíc dolarů i jen jsem chybil,
neboť kdybych byl sečkal 1 neb 2 měsíce, mohl jsem za ni dostati dvakráte tolik jako*
jiní, neboť moje místo bylo to nejlepší ve vůkolí. Couvnout již jsem nemohl, neb jsem
byl kontrakt ně vázaný, ale ten samý rok, ke konci 1892 to prasklo, neb společnost ta
každému zaplatila jednu třetinu kupné ceny a zbytek že ve třech letech se 6 proč, vy
platí. Jelikož ale nastaly zlé časy a peněžní tíseíl a již na druhý rok trvají, mnohý
z těch špekulantů utrpí asi velikou ztrátu, i není divu, neboť za těch 41 let co zde by
dlíme, jest toto ten nejhorší čas, zvláště pro pracující lid
V roce 1854 byla v Detroit cholera, a lid padal jako mouchy. V 1856 zase hořely
lesy kolem města, čímž bylo všudy plno dusného kouře, že se nemohlo ani dýchati. Touž
dobou zuřila též zimnice, tak že nebylo stavení, aby tam nebyl někdo nemocný. Můj
syn a starší dcera ji měli po 13 měsících, Mary 11 a já 10 měsíců. Leželi jsme všichni
čtyři, že jsme nemohli jeden druhému vody podati, ale za to matka, ta měla co dělat,
aby nás obsloužila a co ještě mnohé jiné těžké nemoce jsme museli přestátí a přece z nás
žádný ještě nezemřel.
Bylo nás pět v rodině a dosud se nalézáme všichni na živu!

Jan Tobiáš z Wilson. Ellsworth Co., Kansas, nar. se r. 1844 ve Velími. v kraji čá
slavském. odkudž se později jeho rodiče přestěhovali do Cerhenic, kde Jan, jenž pocházel
z rodiny protestantské, navštěvovat i musil katolickou školu.
Bylo mu pro jeho nábo
ženství snášeti různých ústrků a jeho spolužáci se zvláštní radostí titulovali jej "bera
nem.” Jeho rodiče, kteří vlastnili v Ceriienicích usedlosť, též s odporem snášeli nesne
sitelné tehdejší poměry a proto konečně usnesli se na tom, že se vystěhují do zámoří,
by ušli všemu příkoří a pronásledování, jakého jim bylo v Čechách snášeti a by aspoíí
svým dvěma synkům (Jan měl ještě bratra Josefa), pojistili pokojnější a blaženější život
v zemi úplné náboženské i osobní svobody. Na podzim r. 1854 podařilo se Tobiášovu
otci prodati živnost a sice dosti dobře, neboť, ač nebyla velká, (10 měr polí) stržil za
ni 6000 zlatých a v listopadu vydali se již na cestu. S nimi zárovefí vyjela rodina Kali
nova. Janovi bylo tehdy něco málo přes 10 roku. Vydali se na cestu, aniž by byli věděli
kdy nějaká loď vyjede a proto bylo jim v Břemen a Bremenhaven čekat i celé tři týdny,,
tak že teprve v druhé polovici prosince vsedli na plachetník, kterýž je též šťastně po 54
denní bouřlivé plavbě do New Yorku dopravil.
Cílem jejich cesty bylo město St. Paul v Min
nesotě, kamž je byl jistý jejich krajan vyzval.
Dráha postavena byla tehdy ovšem jenom
k řece Mississippi, ku kteréž přibyli v noci a
po ledě převezeni byli přes řeku do města
Dubuque v Iowě. Na cestu do St. Paul ne
bylo však ani pomyšlení, neboť řeka byla za
mrzlá a jiné dopravy, než po lodi, nebylo.
Naši vystěhovalci tonuli v úzkostech, neb záso
ba peněz se kvapem tenčila a několik měsíců
čekání v městě, kde každý je dřel bez nože,
bylo by je finančně úplně zničilo.
(Jedině
za snídani počítal jim jistý necitelný hoteliér
$11, ač jich bylo než sedm osob.)
V této
úzkosti přišla jim však spása v osobě krajana
Jana Factora, jenž v městě onom bydlel a ře
záním dříví a jinou podobnou prací se živil.
Týž je -vyzval, by se k němu odebrali a počka
li, až řeka rozmrzne.
Ovšem, že s rádórtí
vyzvání
onoho
uposlechli;
V příbytku FactoJan Tobiáš.
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rově nalezli však již jednu rodinu a sice Lonikovu, tak že přes zimu bydlely v jedné oné
světnici čtyři rodiny, Factorova, Lonikova, Tobiášova a Kalinova. Pohodlí ovšem neměli
žádného, snášeli se však dobře a s toužebností očekávali, až řeka rozmrzne. Byl tu však
již březen a Mississippi byla v některých částech posud zamrzlá. Proto poradil jim kra
jan Factor, že nejlépe učiní, když koupí si povozy a potah a nastoupí bez dalšího čekání
cestu do St. Paul.
Rady této naši vystěliovalci též uposlechli a nakoupivše různého ho
spodářského náčiní, vydali se 1. dubna v r. 1855 na cestu. Cesty byly ovšem špatné, poto·?
ky oblevou a jarními dešti rozvodněné, tak že jim cesta z Dubuque do St. Paul trvala
celých 6 týdnů. As 10 mil od města St. Paul stanuli, udělali tábor a Tobiášův otec
spolu s Kalinou odebrali se do města, by vyhledali krajana Pavla Dusbabku, jenž je byl
sem vyzval. Vrátili se však do ležení s nepořízenou, neb zmíněného krajana nenašli a
žádný jim o něm nějaké zprávy podati nemohl. Pí, Kalinová však onoho krajana dobře
znala a proto vydala se ještě jednou s rodiči Tobiášovými na cestu do města a zde skutečně
zmíněného krajana v přístavišti našli. Poněvadž krajan Dusbabka měl zakoupeny po
zemky při městě Faribault, tehdy ovšem jenom nepatrné to vísce, a do St. Paul přijel
jen proto, (stěhoval se právě z Indiány do Minnesoty), že některé jeho věci byly omylem
převezeny až do St. Paul, kdežto složeny býti měly v Hastings, ustanovili se všichni na
tom, že sejdou se v Northfield, přes kteréžto místo Tobiášovi na cestě do St. Paul jeli.
Tam se skutečně též již druhého dne shledali a společně vydali se na cestu k městu
Faribault, houštinami, močály atd. Zde zabral Tobiášův otec 160 akrů a ač měl zprvu
nesnáze s jistým Amerikánem, který mu zábor jeho kontestoval, přece konečně uvázal
se ve vlastnictví p}zemku onoho, ač ho to stálo hodně peněz a jízdy do Winony a jinam.
Peníze vůbec šly pryč jako voda. Pro mouku jezditi jim bylo až do města Hastings, 60
mil odtud vzdáleného a tam platiti musili $20 za sud. Kukuřici kupovali za $1.25 buši.
První rok vedlo se jim ovšem dosti špatně. Hlavní jejich potravou bylo pečivo z kuku
řičné mouky z mlýna našeho Jana. Mlýnek na kávu ovšem úplně postačil a na něm též
Jan statečně se tužil, by dosti zrnek kukuřičných rozemlel vždy aspofi pro jedno jídlo.
Převalený škopek na prádlo byl jejich stolem, avšak chutnalo jim znamenitě a oni neztrá
celi důvěry v lepší obrat. Není možno ovšem podrobně se rozepisovat! o všech jich zku
šenostech, soudný čtenář však zajisté dovede se do jejich postavení vpraviti. Káceli les,
chodili o žních na výdělek, Tobiášův otec chopil se též opět řemesla obuvnického a přece
tu i tam nějaký ten groš vydělal, vůbec činili se jak mohli.
Druhý rok podařilo se jim
skliditi ze dvou akru 105 bušlů pšenice, nějaké ty brambory a už to počínalo jiti. Do
r. 1861 měli již vyčištěno 45 akrů a pozemek obražený. Toho roku koupil Janův otec
dva loty v městečku Elysian, kde vystavěl domek a zařídil dílnu obuvnickou.
Řemeslu
tomu se i Jan vyučil a provozoval je až do r. 1871. V r. 1867 se Jan oženil, pojav za
manželku sl. Rozálii Pichnerovu, též ze staré a vlastenecké rodiny pochodivší.
V roku
1871 vykoupil spolu s bratrem Josefem smíšený obchod v Elysian. V r. 1877 však se
rozešli a v prosinci téhož roku vydal se Jan s celou rodinou na cestu do Wilson, Kansas,
kde za $260 ročně pronajal si pěkný kamenný krám. Zde věnoval se opět obchodu a tři
roky na to postavil si vlastní budovu. Koupil též farmu o 320 akrech, kterou vlastní
až podnes. V Kansasu se mu dlouho nechtělo líbit, konečně však přivykl. Matka ze
mřela mu v r. 1878 a otec ani ne celá dvě léta později. Má 7 dítek a sice 6 synů a jed
nu dceru. Všem dal dobré vychování a důkladné školní vzdělání, tak že zajisté schop
nými jsou pro boj životní. Pan Tobiáš jest posud čilý a zdráv a jest s ním milo si
poliovořiti. Pisatel těchto řádků vždy rád bude vzpomínati na Wilson, Kans. a dobré a
veselé našince tamní.

Alois Čapek z Algoma narodil se roku 1833 v Načeradci, v kraji táborském, kde byl
jeho otec zednickým mistrem. Měl pramálo příležitosti k návštěvě školy, neb záhy
zaliájiti mu bylo boj o existenci. Ve 12. roku svého stáří byl poslán do Vídně, kde se
učil zámečnictví. Tam zůstal as 3 roky a byl svědkem krvavých výstupů v ulicích
vídefíských za bouřlivých dob roku osmačtyřicátého. Jeho otec však přišel k přesvědčení,
že v zámečnictví není velkých vyhlídek do budoucnosti a proto povolal synka domů a
týž vyučil se řemeslu bednářskému. Po vyučení pustil se dle tehdejšího obyčeje “do
světa” a procestoval Dolní i Horní Rakousy, Tyrolsko, podíval se i do slunné Itálie,
odtud zabrousil do Slavonie a konečně do Uher, kde však zachvácen byl zimnicí a proto
navrátil se domů, k čemuž nutkala ho hlavně též ta okolnosť, že otec jeho, nemoha
četnou (12člennou) rodinu řádně vyživiti, chtěl vše vyprodati, čemuž on svým návratem
zabránil a majetku, na němž vázlo hodně dluhů, se sám ujal. V roce 1855 se oženil.
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Řemeslo šlo mu dobře a on byl by molil býti
spokojené živ, kdyby nebylo oněch dluhů,
které ho tížily a jichž se při všem přičinění
zbyti nemohl. Vida, že břemene 'toho uikdy
by se nezbavil, vyprodal r. 1858 a vydal se na
cestu do Ameriky s manželkou a jedním dít
kem. Spolu s nimi jely ještě rodiny Jelínkova,
Kosova a as tři jiné. Vyjeli z Břemen po pla
chetníku “Helena” a po 40 dnech přistáli

v New Yorku, odkud odjeli do Milwaukee po
dráze a po jezerech. Zde se několik dní zdr
želi, načež odjeli po lodi do Manitowocu a
odtud do Kewaunee. Odtud vydali se pěšky
hustými lesy ku krajanu Václavu Štikoví,
jenž bydlil as 8 mil na západ. Čapek nějaký
čas vypomáhal zmíněnému krajanu, načež
zakoupil si 40 akrů. Na čtyřicítce oné žil až
do roku 1866, kdy vyměnil ji a as 2 akry
v Kewaunee za majetek v Algoma, kde od
toho času žije. Rozumí se samo sebou, že
i on v plné míře zažil útrap života zákopniAlois Čapek.
ckélio a že mnoho vyprávěti dovede o trud
ných počátcích svých v této zemi. Vichřice
kruté války občanské zaburácela i do klidných jindy.pralesů wisconsinských a r. 1863 byl
Čapek vylosován a přidělen ku 27. pluku wisconsinskému, setnina A. V setnině této bylo
krom něho ještě několik krajanů, l jako: Henry Štěpán, Jan Brabec, Fr ·Dolenský,
Josef Vocedálek, Fr. Musil a jiných více. Z Madisonu posláni byli do Little Rock,
Ark., kde měli četné šarvátky s Jihany a odtud přeloženi byli ku texasským hranicím.
Zde trpěli nejen stálými nájezdy nezkrocených jižních nepravidelných hord jezdeckých,
nýbrž i nedostatkem potravy a proto blátem a močály táhli hladoví a zmoření zpět
ku Little Rock.
Na to přeloženi byli do Mobile, Ala., kde zúčastnil se Čapek dobytí tvrze Morgan a
jiných. Z Alabamy odtáhli do Floridy, neustále s Jihany se potýkajíce. Z Floridy byli
posláni zpět ku Mobile, odkudž celá divise poslána do New Orleansu a odtud ku Rio
Grande, kde operovali proti Jihanům až do skončení války. Při Rio Grande setkal se
Čapek s několika českými vojíny, kteří odpluli s Maxmiliánem do Mexika a po tragické
jeho smrti v Queretaru vydali se ku severním hranicím. Čapek je přemluvil, že svlékli
vojenský kabátec rakouský a přešli na svobodnou půdu Spoj. Států. Při Rio Grande
zůstali až do září r. 1865, kdy odjeli po lodi do Galvestonu, pak do New Orleansu a na
to vzhůru po Mississippi do Cairo, 111. a konečně do Chicaga. Z Chicaga odjel 27. pluk
do Madisonu, Wis., kde konečně byli z vojenské služby čestně propuštěni a každý
s touhou spěchal ku
svému domovu, kusvým milým, které byl již tak dlouhý čas
nespatřil a po nichž srdce jeho toužilo a k nimž myšlénky jeho zalétaly i z kruté vřavy
bitevní. Čapek měl
zvláštní štěstí, nebnebyl raněn, ač bezpoětukráte smrti v tvář
hleděl, uhnal si však
při Rio Grande za doby dešťů chorobu, kterouž až dosud cítí.
Dítky jeho jsou zaopatřeny až na dvě. Tři, syn a dvě dcery, žijí v Chicagu. Strýček
Sam nebyl nevděčným k těm, kdož svá prsa pro něho v boji nastavili a též Čapek béře
pensi, která jest mu ovšem velkým dobrodiním na sklonku života a kteréž on si byl
zajisté plnou měrou zasloužil. Byl by úplně spokojen, kdyby ho časem netrápila nemoc,
která do dnes připomíná mu drsný život vojenský.
Jan Nový z Ennis, Ellis Co., Texas, narodil se r. 1840 ve vesničce Žákově, v okresu
blovickém, kraj pražský. Rodiče jeho měli tam malou živnosť, kterou dva roky po jeho
narození prodali a odstěhovali se do Spáleného Poříčí, kde koupili domek s kovářskou a
cvokařskou dílnou. K domku patřila též zahrada, polnosti však žádné. Řemeslo šlo
chatrně a proto otec jeho dílny pronajal a živil svoji rodinu prací nádennickou. Zde
chodil Jan do školy, kde ovšem hlavním předmětem bylo náboženství a pěstování otrocké
úcty a poddanosti vůči světským a duchovním vrchnostem. Nájemce jich kovárny,
nějaký Fiala, byl člověkem ryze svobodomyslným a upřímným vlastencem. Odbíral
Havlíčkovy “Nár. Noviny”, z nichž předčítával sousedům a hochům, jej dychtivě
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poslouchajícím.
Mládež cvičil též vlasteneckým písním a tak zasel zde řídký ten muž
první símě vlasteneckého uvědomění u vnímavou mysl mladého Jana.
Po r. 1848 přišla
však persekuce a Fialoví bylo v činnosti jeho ustati, neb naň dávali žandarmové, jako
na nebezpečného buřiče, stále dobrý pozor.
“Všecky ty sak . . . kluky postříleti”, tak
prý si vždy Fiala potichu odlehčoval. Otec Janův též nechtěl podobných poměrů snášeti
a proto odhodlal se ku vystěhování do Ameriky, odkudž docházely od krajanů dopisy
plné chvály o svobodě, jaké se v zámoří těší. Po nějakých obtížích prodal svůj majetek
a v měsíci září 1852 vydali se na cestu. Jan měl ještě dva bratry a tři sestry, z nichž
dvě byly již provdané, kteréž však též s rodinami na cestu se vypravily.
Bylo jich
celkem 16 osob, takže se jim po cestě nestýskalo. Kromě nich jelo ještě několik rodin.
Jeli na Hamburk, odtud do Liverpoolu, kde vsedli na plachetník a po šesti týdní plavbě
přistáli v New Orleansu, odkudž plavili se vzhůru po řece Mississippi do St. Louisu.
Celkem trvala jim cesta z domova až do řečeného města 9 neděl. Zkusili mnoho a zna
čný počet cestujících na moři zemřel a nalezl chladný hrob ve vlnách oceánu. Potrava
na lodi byla nejen bídná, nýbrž i nedostatečná.
Zmořeni a utrmáceni ocitli se naši
vystěhovalci konečně v St. Louisu, kde již tehdy byl hlouček Čechů, snad as 60 rodin.
Tím ovšem ještě vyhráno nebylo, neb bylo se jim ohlížeti po nějakém zaměstnání, by
uhájili živobytí. V St. Louisu byly tehdy dva české hostince, kde se našinci scházívali,
hovořili o staré vlasti, vzájemně se seznamo
vali, takže konečně znali se všichni vespolek.
Milovali se jako bratři a vypomáhali si na
vzájem kde mohli. Otec Janův živil se prací
nádennickou a pracoval též na dráze, která se
tehdy ze St. Louisu do Chicaga stavěla.
Jan chodil as 7 měsíců do školy, když však
otec jeho se roznemohl, tu bylo mu též po
nějakém zaměstnání se ohlížeti.
Počal se
učiti krejčovině, avšak řemeslo toto se mu
pranic nelíbilo. V tom čase zakládány byly
v různých částech státu nové osady a nová
městečka a lidé, kteří měli nějaké peníze,
spěchali na venek a zabírali laciné tehdy
pozemky, by pomohli si ku samostatnosti.
Někteří našinci zvěděli, že zakládáno jest
městečko Portland, as 125 mil západně od St.
Louisu a vypravili se tam tudíž, by si onu
krajinu prohlédli a několik se jich tam
skutečně usadilo.
Otec Janův koupil tam
v dražbě 80 akrů a sice po 50c. akr. Více
Jan Nový.
dostati nemohl, neb byly již pozemky rozebiány. V dubnu 1855 opustili St. Louis, kde byli krátce před tím pochovali nejmlad
šího bratra Janova, jenž zemřel na spálu a pluli vzhůru po řece Missouri do Portlandu.
Zde usadil se s nimi též horlivý vlastenec a ryzí svobodář Jos. Poláček, který též před
útisky a pronásledováním z vlasti uprchl a jenž byl pak jaksi hlavou a vůdčím duchem
portlandské malé české kolonie. Všichni ihned chopili se práce. Poráželi stromy a
dopravovali naštípané dříví k řece, as 3 míle vzdálené, kde bylo jim placeno $2.00 i více
za sáli. Pomalu pomohli si k hospodářskému náčiní, dobytku a drůbeži a tak počalo sejim vésti léjpe. V tu dobu začaly též v St. Louisu vycliázeti “Nár. Noviny·· a ve
Wisconsinu “Slovan Americký”, “tak že (dle slov Novýho) mohli se Čechové jako
ztracené ovce pomocí dopisů shledávati a seznamovat!. Založena v St. Louisu sbor
“Slovanská Lípa” a i u nás založeno odvětví, jehož též jsem byl údem a Josef Poláček
předsedou.” V dobách válečných zkusili nebozí osadníci mnoho, neb jak známo, byli
v státu Missouri přívrženci Jihu a Severu téměř stejně četní a celý stát ustavičnými boji
mnoho trpěl.
Nový též vozil po několik let poštu do města Fulton, sídla okresu
Callaway, kteréž vzdáleno jest od Portland 20 mil. Že na svých cestách zažil přemnoho
dobrodružství, o tom nesní třeba pochybovati.
Dostával za to $200.00 ročně, což mu
bylo v jeho počátcích vítaným příspěvkem. V r. 1863 zajel si do St. Louisu a za několik
týdnů na to vrátil' se k rodičům s mladou žínkou.
Koupil si pak 80 akru a počal
hospodařiti na svou pěsť. Roku 1870 zemřela mu matka a v r. 1875 otec, oba
u vysokém stáří. Rodina mu přibývala, neb měl v tom čase již 6 dítek, 3 synky a
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3 dcery a proto přemýšlel, jak by je mohl všechny zaopatřiti. Jel se podívati do Kansa
a v okolí Wilson se mu znamenitě líbilo a měl již chuť tam se stého váti, když tu sešel se
s několika farmáři, kteří právě chystali se na cestu do Texasu a ti mu onen stát
vychválili tolik, že si umínil s nimi jeti. Prodal tudíž svůj majetek za $500.00 a
15. října r. 1878 vydali se v povozech na cestu 18. listopadu přibyli na místo, jemu však
se tamní krajina mnoho nelíbila a kromě toho nebylo tam ani jednoho Čecha. Proto ptal
se v ‘ Nár. Novinách” po nějakých krajanech v Texasu a na jeho dopis ozval se mu
krajan J. Haškovec (již zesnulý) od Ennis, v okresu Ellis a tam se tudíž s rodinou svojí
vypravil. Zprvu byl v nájmu, pak ale koupil 125 akru dobrých pozemků a v brzku se mu
počalo dobře dařiti. Má celkem na živu 8 dítek, z nichž 5 zaopatřeno. Vlastní nyní
226 akrů výborné černé půdy při kvetoucím městě Ennis a pisatel těchto řádků sám vi
děl, že se mu daří dobře. Neúmorná vytrvalosť, píle a přičinění přinesou na konec
vždy dobré ovoce.
Wolf River, později Ahnapee, nyní pak Algoma, jest pěkné a čilé městečko, rozlo
žené na mírném návrší na břehu modravého jezera Michiganského v okresu Kewaunee,
Wis. Jak známo snad každému, žije v okresech Manitowoc a Kewaunee veliký počet
našinců, z nichž mnozí mohou býti čítáni mezi nejstarší české kolonisty v této zemi.
Čtenářům kalendáře Amerikána” podáme krátké nástiny životopisné tří starých osad
níků, kteří pozdní léta činného života tráví klidně v městečku s hora jmenovaném.
Jos. Činejla nar. se r. 1833 ve vesničce Bukoli, v kraji pražském, kde otec jeho pro
vozoval živnosť hostinskou. Rok po jeho narození prodali rodiče hostinec a odstěhovali
se do Netěše, na úpatí posvátného Řípu, kde zakoupili pěknou živnosť. Josef navštěvo
val obecní školu v Léčících až do 13. roku, načež pomáhal rodičům hospodařit!. Po ně
kolika letech otec živnost onu prodal a Josef šel sloužit. Ve službě vytrval rok, neb
mládenecké srdce jeho zasaženo bylo šípem Amorovým a pro zranění ono, jak známo, jest
jenom jeden účinný lék, sladká!?) pouta stavu manželského. Josef přiženil as tři korce
půdy v Hracholuskácli, blíže Roudnice. Rozumí se samo sebou, že neměl žádného blaho
bytu, neb neměl tolik půdy, by mohl býti bez starosti živ a kromě toho do duše protivi
ly se mu tamní poměry.
“Stále ruce líbati a klobouk pozdvihovati, nechati si od
ledajakého zmetka na úřadě pro nic za nic nadávati, toho jsem snášeti nemohl a proto
odhodlal jsem se k vystěhování se do Ameriky, neb jsem doufal, že tam přece budu vol
něji dýchati.” To jsou jeho vlastní slova. Prodal tedy skrovný svůj majetek a v roku
1857 vypravil se na cestu. Měli dvě dítky, rok a půl starého chlapečka a pětinedělní
děvčátko. Zároveň s nimi jela do Ameriky rodina Fr. Stodoly. Jeli přes Břemen na
New York, Není třeba ovšem podotýkati, že byli rádi, když po dlouhé plavbě zřeli
břehy jich nové vlasti. Z New Yorku jeli do Milwaukee. kdež se zdrželi as týden, na
leznuvše pohostinství u krajana p. Satrana, jehož životopis podal jsem též v jednom
z minulých ročníku ‘ Amerikána.” Čmejla
byl by rád zůstal v městě, jeho manželka však
toužila po venkově a chtěje jí býti po vůli,
koupil ještě v Milwaukee 80 akrů lesa, as 6
mil severně.od Kewaunee. Z Milwaukee jeli
po lodi do Kewaunee a odtud šli pěšky na
svůj pozemek.
I)le záseků na stromech našli
svůj pozemek, ač cestu musili si neprostup
nými místy houštinami vysekávati. Pozemek
zaplatili a zbylo jim ještě $60, které půjčili.
Prvních 11 roků se jim dařilo dosti špatně
při tuhé práci. Manželka jeho štípala dříví
na malá prkénka, z nichž pak on zhotovoval
šindel, který na zádech odnášel do Kewaunee,
kde platili zaií královskou ‘cenu—až 88 centů
za tisíc. Ač to bylo nadmíru lopotné živobytí,
nepřestávali doufati v obrat k lepšímu, nýbrž
tím houževnatěji pracovali. Jaká to byla ra
dost, když konečně koupiti si mohli pár mulíků. “Přišli jsme do lesíčka, a neviděli jsme
než do nebíčka,” pravila mi paní Čmejlová,
‘a to si můžete pomysliti, že jsme byli nyní
Josef Cmejla.
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šťastní, když jsme si konečně postavili lepší boudu a vlastnili jsme svůj potah.” —
Zde žili celých 30 roků. Poměry jejich se ovšem při pilné práci stále lepšily. Přikupo
vali pozemku, tak že koncem r. 1887 vlastnili 290 akrů. Měli 14 dítek, z nichž 5 jich
zemřelo a 9 posud žije. Všechny jsou zaopatřené. Pan Čmejla žije nyní na odpočinku
v Algoma se svojí věrnou družkou a požívají oba klidu, jehož si po dlouholetém lopocení
zajisté plnou měrou zasloužili. Pan Čmejla jest již 65 roků stár, jest však posud čilý a
zdráv. Jeho nejmilejší zábavou jest četba časopisů. Svým přesvědčením jako horlivý
svobodář se před nikým netají a požívá vážnosti u všech, kdož ho znají.

Vilém Baštář z Algoma narodil se r. 1840 ve Vlkančicích, v kraji plzeňském, kde
rodiče jeho vlastnili vodní mlýn, jemuž se všeobecně říkalo Stará Hůra”. Až do 12_
roku navštěvoval školu ve Vlkančicích, načež učil se doma mlynářství.
Když mu bylo
14 let, prodali rodiče mlýn, majíce v úmyslu vystěhovati se do Ameriky. Bylo jim však
čekati celá dvě léta, než jim byly peníze vyplaceny. K prodeji a vystěhování se z vlasti
pohádaly jeho otce nesnesitelné poměry, jaké tehdy v Čechách zavládaly neb po mnoho
slibném roku osmačtyřicátém nastala úplná reakce a lid pronásledován a utlačován hůře,,
než kdykoliv před tím. V červenci r. 1856 vydali se konečně na cestu, rodiče a tři bratři
Vilémovi. V Sasku, kde otec jeho se narodil, ztrávili as týden u přátel, načež odjeli
přes Břemen do New Yorku. Z New Yorku jeli po dráze do Buffalo a odtud jednak po
lodi, jednak po dráze do Chicaga a konečně do Manitowocu. Manitowoc byla ovšem
tehdy nepatrná víska, čítající několik bud. Byly tam však dvě pily, což v tehdejším
čase znamenalo mnoho. Baštářovi zdrželi se v Manitowocu několik dní a sice u krajana
pana Jana Boreckýho, jehož zajisté každý z ct. čtenářů aspoň dle jména zná a jenž nyní
bydlí v Little Rock, Ark., načež otec jeho koupil 720 akrů v townshipu Lincoln,
v okresu Kewaunee. Bližší pozemky byly již zabrány a ony podařilo se mu koupiti po
$1.50 akr. Byl to ovšem jeden souvislý a neprostupný les, vlastně prales a ač to byl
pořádný kus půdy, mohli své pozemky jen s obtíží vyhledat!. Chtěli se tam dostati hned
na podzim, avšak pro vodu a bařiny nepodařilo se jim to. As 2 míle od jich pozemků, ku
kterým se z uvedených příčin dostati nemohli, nalezli starou boudu, která dříve obývána
byla drvoštěpy a v této setrvali spolu s nějakým Novákem až do jara, kdy konečně
pomocí loďky a sekery dostali se na svou půdu.
Nastala jim nyní ovšem tuhá práce a
drahný čas to trvalo, než vyčistili a v pole upravili kus pozemku, který by jim živobytí
poskytl. První čtyři neděle neměli ani prášku mouky a sůl nahražovali střelným>
prachem. Zvěře bylo ovšem dost. Za příkrm k masu sloužily jim vařené kopřivy a.
jiná divoká lesní tráva. Prodávati neměli co a trh byl kromě toho téměř nepřístupným.
Nej prvé prosekati si musili cestu, načež dělali šindel, který v chatrném povoze, taženém
jedním volem, dopravovali do městečka a zde za směšně nízkou cenu prodávali. Všechny
potřeby byly však naopak nad míru drahé. Tak stál sud mouky $15.00 až $17.00 a
šatstvo, náčiní a vůbec vše v tomtéž poměru bylo předraženo. Byly to poměry,
o nichž pozdější přistěhovalci nemají ani po
nětí.
Prvními plodinami, které vypěstovali,
byly brambory a fazole a každý pochopí jejich
radosť, když kouřily se na stole poprvé ony
plodiny, které jim jejich půda vydala. Chut
naly jim lépe než některému milionáři drahý
oběd v nejlepším hotelu. Vilém vydělával
též jelení a jiné kožežiny, čímž také si nějaký
ten dollar přivydělal. S rodiči a bratry svými
zůstal pohromadě až do r. 1870. Mezi tím
časem dělal též občas v okolních mlýnech,
neb se byl v Čechách řemeslu mlynářskému
vyučil.
Roku 1863 se oženil.
Dva roky na
to zemřel jeho dobrý otec a Vilém pak vy
měnil svůj podíl na pozemku za hostinec a
strávní dům ve Wolf River, jak se nynější
Algoma tehdy jmenovala a kde se mu dobře
daiilo, tak že r. 1880 budovu značně rozšířil.
Zde od toho času žije. Matka jeho též po ně
kolika létech našla odpočinku na tamním
hřbitově.
Jeho hostinec a krásně zařízený
Vilém Baštář.
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hotel těší se té nejlepší pověsti a on sám požívá vážnosti jak mezi krajany, tak i mezi
jinonárodovci. Jeho bratři též dosud žijí a sice jeden v Gladstone, Mich., druhý
v Cedar River, Mich, a třetí v Cecil, v okresu Shawano, Wis. V dřívějších létech byl dům
jeho dostaveníčkem všech sem zavítavších přistěhovalců, kteří v něm vždy našli ochot
ného rádce a pomocníka. V politice též vždy byl a jest dosud činným a zastával různé
úřady ku cti své i své národnosti. Přesvědčením jest upřímný svobodář.

Josef Mikulecký. Jedeme-li českou osadou Caledonií u Racina a jsouce neznámí
ptáme se, čí je tam ta nebo ona farma, obdržíme skoro vždy za odpověd, “Eh, to jsou
Mikuleckejch,” takže se nám konečně zdá, jakoby celá osada skládala se ze samých Mi
kuleckých. Ovšem, není tomu tak, ale Mikuleckých je tam pořádná řada, že by hezkou
osadu sami založiti mohli. Ale mezi všemi nimi jest nej přednější v celé osadě patriarcha
jejich starý Josef Mikulecký, jehož obrázek ukazuje, že je to muž zásad pevných, jedna
z těch tvrdých českých palic, která od dráhy sobě jednou vytknuté neustoupí, byť by
sní, jak se říká, řemeny dřeli. Dědeček Mikuleckých, “stará vojna,” mohl by však
také povědíti, proč musel mít i takovou tvrdou, nepoddajnou hlavu. On pověděl by nám,
že ti dvojctiliodní právě tak dobře umějí si na svou oběť zasednout, jako ti velební bra
tří jejich katoličtí. On řekl by nám, proč že zůstal tím zapřísáhlým nepřítelem všeho,
co jen z daleka kostelem páchne a také ne
najdeme hned tak mezi našinci svobodáře u;··:<
přímného, jako jest “starej Mikuleckej.” Život
jeho byl velmi klopotný, strádání všeho druhu,
·
otužila svaly jeho tak, že mnohý ještě severák
.
Wisconsinern se přenese, než uslyší v blízkém
Raci ně, že “starej Mikuleckej” v Caledonii
ý''"/ľ
* '
zemřel.
Bylo by k přání, aby těch let bylo
'/.·■■;/■ I ' · ·'*·
ještě mnoho, by ta mládež, jejíž je miláčkem,
mnohá ještě zrnka pravdy od něho slyšela a do
’·
srdce si je vložila.
Jeho nej vřelejším přáním
na konci života jest, aby viděl ještě v Cale
donii založenou Svobodnou Obec, pak prý by
chtěl sťaré své oči zavři ti.
‘ ·..·.· -■ VNarodil se dne 19. března r. 1828 v Dolní
.
Sloupnici, okr. Litomyšl, kraj Chrudim, z rodistatky
ných. Jeho jediným sourozencem byl bratr
Jan, o pět rokli starší, který také měl převzíti
chalupu.
R. 1848 musel s jinými branci k od•‘’’-.J?
vodu do Chrudimi a tu jak sám praví, připadal
si jako skoták.
A hle! ty velké pustili a toho
malého skotáka oblekli do bílého kabátu. Odveden byl k 21. pěšímu pluku barona Reischacha a s ním prodělal všecky ty štrapáce váleěno
Josef Mikulecký.
v bouřlivých rocích následujících.
Slyše hé
vypravovat o všech jednotlivostech, člověk musí se diviti té jeho paměti. Prvního křestu na poli válečném dostalo se mu při dobývání Vídně a tu tak věrně líčiti umí krutost,
s jakou vláda si tenkrát počínala, že člověk nemůže jinak, než s opovržením na schátralý
trůn Habsburků hleděti, Následovalo pak tažení do Uher, které pro něho skončila
beze všech “plesur,” za to ale málem by byl zemřel v nemocnici v Edenburgu, kam jej
nevědomý lékař vojenský, ač byl zdráv, poslal.
Z Uher odebral se pluk chrudimský do Itálie a tu zase Josef Mikulecký od prvního
až do posledního se svou setninou vše prodělati musel. Za to ale dostalo se mu té odměny,
že viděl tu hlouposť kněžskou v pravém její místě, v bývalém státu papežském, což jej
tím více ve svobodomyslném jeho přesvědčení utvrdilo. R. 1854 vrátil se z vojny domů
a převzal chalupu, neboť bratr jeho Jan již r. 1852 do Ameiiky s rodinou se vystěhoval
a u Racina, Wis., ještě s několika se usadil. První rok v domově strávený byl ten nej
veselejší v celém jeho životě, neboť v plných doušcích užíval svobody, které pod kabá
tem vojenským tak dlouho musel se odříkat. Než dobré ty časy neměly míti dlouhého
trvání, Josef musel pomýšleti na ženění.
O nevěstu nebylo zle, ale hůře bylo povolení
dostati a pak ti posvěcení páně také mnohou trpkou chvíli mladým lidem připravili, než.
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tito do přístavu manželského r. 1855 vpluli. Josefovy rodiče došla totiž smutná zprá
va z Ameriky, že bratr Jan v Americe zemřel.
Přítel Jan Peterka poslal jim psaní, v němž dopodrobna sdělil, že tu byla toho
roku strašná horka, která též několik krajanů našich sklátila. Sám píše, že byl na Ja
nově funusu a že tento pochován na obecním hřbitově. Než právě v ten čas mnoho
lidí zabývalo se myšlénkou hledati za mořem lehčí živobytí a to bylo velebníkum všech
vyznání velmi nemilé, neboť tím způsobem mnoho cenné vlny jim ušlo a proto dvojctihodný mizera použil neštěstí rodiny Mikuleckých ku svému prospěchu. Vyslal posla,
aby šel od stavení k stavení a s určitou pravdou každému vypravoval, že bratr jeho Jan
nezemřel na choleru, ale že byl oběšen.
Vyšel prý si ještě s jinými s flintama na hon,
vloudili se kdesi do panské obory(l) a zastřelili v ní jelena. Přišel na ně hajný, ale oni
bojíce se prozrazení, hajného ubili. Prozradilo se to však a za to odpykali na šibenici.
Tak dovedl mluviti lživý sluha páně a lidé tomu věřili. Kdo pak tenkráte věděl ještě
co o Americe. A hledat proti té nespravedlnosti nějakého zadostuěinění u úřadů bylo
také nadarmo, neboť ty samy bály se Ameriky více jako čert kříže.
Mladí Mikuleckých usadili se na chalupě manželčině na Vorlovecli, kdež také pozdě
ji, když jim povolení přišlo, byli oddáni.’ Tam žili spokojeně po 7 roků a dobře se jim
vedlo. Josef však při všem tom neustával toužiti po zemi svobodného smýšlení a také
by byl rád očistil památku bratra nevinně pohaněného. Hnusil se mu pak také stav
tenkráte v Čechách zavládající, ale do Ameriky přece jen nemohl. Nechtěl rušit dané
slovo ženě a aby aspoň nějakou změnu měl, vyprodal r. 1862 a přesídlil na Moravu do
Komořan, v olfresu Výškovském. Octnul se tentokráte v dobrém sousedstvu, ale ač po
celých 7 roků neúnavně pracoval, přece jen žádného hmotného pokroku neudělal a když
ženě mezi výškovskými Němci se zastesklo, vydali se zpátky do Čech, kdež usadil se
v Netřebí u Litomyšle. Tam pracuje při svém řemesle tesařském pobyl opětně čtyry
léta, ale hospodářství šlo od desíti k pěti.
Tu konečně i manželka byla volná vystěliovati se a Josef Mikulecký považuje den
11. dobna 1873, kdy cestu za oceán nastupoval, za jeden z nejšťastnějších svého života.
Šťastně přeplul tu velkou louži a přímo do Caledonie zaměřil. Tam se mu od rodiny po
bratrovi dostalo laskavého přijetí, brzy se seznámil a dnes říká, že není lepšího místa a
lepších sousedů nad krajany Caledonské. Jak již z počátku řečeno, celý rod Mikuleckých
znám jest chval ně pro svóji pohostinnost a pravou českou bodrost a oko s potěšením musí
spočinouti na statných postavách jejich, když se občas u jednoho ze svého středu sjedou.
Významná jsou slova, která 70 letý kmet ten ku pisateli těchto řádků pronesl.
Pravil hlasem dosud pevným: Dnes zříkám se všech humbuků a nesmyslů nadpřiroze
ných, neboť to jsou jen báje a klam vymyšlený na šálení lidu. Nepřeji si, abych se ještě
s nějakým fanatikem setkal, jenž by se mi vtíral staré nesmysly zaseti, nesmysly, na
které jsem tak milerád zapomněl. Také dnes, na sklonku tohoto století, mohu říci, že
se mně mé přání vyplnilo, neboť jest tomu již 25 roků, co dlím v této zemi a přece žád
ný mne nepřišel strašit peklem, ani slibovat nějaké nebe. Mám svátý pokoj a doufám,
že již bez toho slepého vodítka dobře skončím život svůj, neb již ta sedmdesátka tlačí
mne k zemi, a proti přírodnímu zákonu nelze se protivit a jako se rodíme, zas také hy
neme a děláme místo pro své potomky. A to je ten život věčný a ne jinaký; můj život
byl samá trampota, bojoval jsem, zvítězil a naše jméno jsem očistil. Pravého přísloví
jsem se držel: Čin člověče dobře a správně, neboj se císaře ni krále.

Jan Kocián z Lidgerwood v Sev. Dakotě pochází z Humpolce v Čechách, kde narodil
se v květnu r. 1823. Otec jeho, rolník, maje krom Jana ještě 6 dětí na starosti, vzal
jej v dvanácti letech z evangelické školy a dal využiti řemeslu soukenickému.
Památ
ného roku 1848 pak se mladý soukeník oženil s Žofií Komirsovou. Dlouho však mladému
párku nebylo souzeno býti při již tenkráte cliabnoucí živnosti manželově, jíž nastala
perná soutěž s židovskými i německými továrnami na sukno v Brně a Liberci. Zle se
sice neměli, neboť pilný řemeslník mohl i tenkrát udělat aspoň to slušné živobytí, avšak
ze zámoří přicházely stále určitější a docela věrohodné zprávy, že pro člověka nezámož
ného je na světě jediná zaslíbená zem a sice Spoj. Státy Severoamerické. Tam že se
dělník nejen dost nají masa a je-li pracovitý i majetek může míti k stáří, nýbrž také že
je tam považován za skutečného člověka, že se nemusí pořád uklánět, že smí volně
promluvit o věcech, o nichž se v těch dobách v Rakousku lidé báli i myslet a konečně, že
v Americe nejsou sami poddaní”, nýbrž občané svobodní, stejných práv požívající jako
nejvyšší úřadník nebo jenerál — že je tam svoboda!
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Kouzelné toto slovo pudilo v letech
padesátých tisíce snaživých a uvědomělých
našinců z vlasti ven.
I náš Kocián ne
odolal jeho kouzlu a v září roku 1851 vy
dal se na cestu s mladou svou chotí a bra
try svými Františkem a Josefem.
Mimo
to jeli s ním též krajané Jan Zvolánek,
Josef Machotka, Frant. Strádal a Fr. Blá
ha. Po jedenáctitýdenní, svízelů a nehod
plné cestě přistáli naši vystěhovalci v Galvestonu v Texas, kde je český jakýs žid
přivítal mnohoslibným:
“Kam vás sem
čerti nesou?
Tady zemřete všichni na
žlutou zimnici!” Poněvadž děsná tato ne
moc v okolí galvestonském tou dobou sku
tečně zle řádila, pustila se celá družina přes
Houston do St. Filip, Texas, kde mimo
Jana Kociána všichni zůstali, jsouce na
máhavého putování již syti, on však jel
s manželkou svou dále na sever a zastavil
se v St. Louis, kdež dostal práci při naklá
Jan Kocián.
dání lodí, jezdících po Mississippi.
Vida, že pro dělníka a jmenovitě pro čerstvě přistěhovalého v St. Louis jest o mnoho·
lépe nežli v Texasu, dopsal pro druhy zanechané v St. Filip a ti za ním též v krátkém
čase přijeli, zaměstnání i příhodné byty hned obdrželi a kojili se radostnou nadějí, že se
jim v brzku již povede tak, jako čítali doma v psaních od krajanů v Americe déle usa
zených. Avšak osud veškeré plány a výpočty jejich nelítostně mařil—v několika týdnech
pomřeli na žlutou zimnici do jednoho a pouze Jan Kocián s manželkou unikli smrti
tím, že bydleli dále od vody, kamž se nákaza málokdy dostávala. Ztráviv v St. Louisu
pět roku, pustil se i s rodinou do Wisconsinu. kde usazeno bylo již více jeho krajanů a
zakoupil blíže Muscoda 80 akrů netknutého ještě lesa za $400. Tam žil 28 let, až se
v roce 1884 rozhodl následovati dva své syny do Dakoty a prodav svou osmdesátku po
$10 akr, zakoupil farmu 6 mil od Lidgerwood, v okresu Richland. Tu dařilo se mu stá
le dobře—sousedé jeho, Amerikáni, byli lidé slušní a výborná pšeničná půda neskrblila
s odměnou jeho přičinění, však roku 1895 zemřel syn Josef a o rok později následovala
jej do hrobu pí. Kociánová. Ztráta věrné družky dojala 7lletého již krajana našeho
tak, že pronajal svou farmu a uchýlil se na odpočinek ku své dceři do Breckinridge
v Minn. (kteréžto místo leží těsně na hranicích Sev. Dakoty, nemnoho mil od Kociá
novy farmy), kde posud žije, těše se zdraví tělesnému i duševní čilosti. Syn jeho Jan
farmaří nedaleko Lidgerwood.

Tomáš Petrtýl, zemřel 15. srpna 1898 v Traverse City, Micli., v stáří 75 roků biahoplodného a obětavého života jakožto upřímný a nezištný národovec a horlivý osvojenec,
jejž zásady svobodomyslné těšily a sílily při všech jeho pracích, nesnázích á nehodách, a
udržovaly jeho ducha čilého, veselého a spokojeného až do smrti.
Byl rodem z Bystřice u Libáně a narodil se 11. srpna 1823. Vyučil se řemeslu se
dlářskému, pak scestoval hodný světa kus a pojímal do sebe dojmy, které vesměs budily
v něm ducha osvojeného, jenž mu nedovolil sloužiti a otrokem býti duševním ani svět
ských, tím méně duchovních pánů. Usadil se v revolučním roce 1 848 v Líbáni a oženil
se s Františkou Kůrkovou. Při pilné práci u svého řemesla nalezl vždy času ku čtení
svobodnějších knih, které si vypůjčoval, a každého setkání se vzdělanými muži hleděl
využitkovati ku svému poučení a upevnění v osvojenosti.
V 1868 následoval příkladu mladšího bratra svého, Viktora, a odebral se s rodinou,
a třetím bratrem Antonínem do Ameriky, kde překonav těžké počátky, živil se řeme
slem svým poctivě a odchovával zdárně rodinu svou. Jeho staročeská poctivost, šlechet
nost a ráznost dodávala osobě jeho milý půvab. Byl oblíbeným hnedle v české osadě a
pracoval v národním zanícení až do svého stáří zachovaném na národní roli pro českou·
školu, pro české jeviště jakožto ochotník, pro svobodomyslné Časopisy, pro Svobodnou
Obec, pro prof. L. Klácela, a pro všechny národní podniky. Tomáš Petrtýl byl dobrý
člověk ve všem ohledu, povahy srdečné, smilovavé, poctivec na slovo vzatý, horlitel za
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poznané dobro, co národnosti a
člověčenstvu sloužilo; byl věrným
manželem, moudrým a pečlivým
otcem, a nezištným, obětavým
přítelem, a třeba v životě horlivo
stí svou zjednal si mnoho nepřátel,
bylo přece více mu popřáno přátel,
kteří znali oceniti jeho šlechetné
vlastnosti kotvící a vzrůstající
z ducha osvojenosti, ryzí svobodo
myslnosti a poctivosti.
Viděli
v něm všichni příklad živý, jak do
brým, horlivým a užitečným člo
věkem může státi se svobodář a
; bezvěrec, který se ani boha ani
čerta nebojí, na nebe nečeká a pe
klu se směje. Kněžské učení, ač
je z mládí dobře znal, uznával ce
lých 50 roků za nesmyslné, klamné
a škodlivé, a mravnost jeho pova
hy byla založena na mravních zá
sadách svobodomyslnosti. Pohřeb
jelio byl na město Traverse velko
lepý.
Četné. příbuzenstvo rodin

Petrtylovýcli a Wilhelmových do
stavilo se vesměs, z Chicaga přijel
řečník Svobodné Obce, Frank B.
Zdrůbek, by příteli a bratru Sv.
Obce poslední vzdal uznání a služ
bu. Na tii týdny před smrtí sla
Tomáš Petrtýl.
vil, nemocen už jsa, se svou man
želkou 50 letou výroěnici svatby
své a ač sám byl už sláb, přál si, aby aspoň těm drahý mmaličkým z celého příbuzenstva
byla vystrojena hostina. Miloval děti velice. Čest budiž jeho paměti!

Václav Toepfer. Narodil se v Čechách v r. 1825 a prožil útlé své mládí ve Vídni.
Boku 1854 odejel se svojí rodinou do Ameriky a mínil usaditi se v Iowě. Poněvadž
však poznal, že obor jeho nijak valně tam není zastou
pen, odebral se s manželkou a třemi syny do Milwaukee.
Zde položil základ znamenité továrně na železné potřeby
pro pivovary a sladovny.
Vynalézavý jeho duch brzo
slavil své triumfy. Z jeho dílny vyšel první dírkovaný
stroj pro pivovarská humna na západě a celá řada zdoko
nalených pivovarských strojů, konstrukcí a technických
plánů. Výrobky jeho nebyly pouze potřebovány v této
zemi, byly vyváženy do Anglie, Japanu a mnoha jiných
zemí.
Po dlouhém a spokojeném životě náhle do klidné
rodiny zavál chladnou svou perutí anděl smrti a dne 21.
března 1898 unášel vynikajícího krajana tam, odkud
není návratu. Mnoho časopisů přineslo zprávu o jeho pů
sobivém životu a geniálním duchu a zvláště časopis Ame
rican Brewer’s Review velmi pochvalně zmiňuje se o
jeho výrobcích.
Václav Toepfer.

Moje závěť zdravým i nemocným, od Šebestiána Kneippa. Kniha tato obsahuje 318
stran a 30 názorných vyobrazení. Je to Kneippovo poslední dílo, souhrn všech vědomo
stí o vodním léčení. Vzhledem k tomu, aby si ji každý mohl zaopatřiti, stanovili jsme
• cenu vázané za $1, s poštovní zásilkou $1.10.

Výstava zamississippská.
Dejiny výstavy zamississippské jsou jednoduše novým dokladem západní podnika
vosti a ducha. Návrh k ní podán byl v zamississippském kongresu v Omaze roku 1895
odbývaném.
Setkal se s okamžitou přízní a William J. Bryan, proslulý od té doby co
demokratický čekanec presidentství, přivedl návrh ten k rychlejšímu uskutečnění tím,
že podal resoluci, v níž požádán kongres, aby povolil peníze, by podnik ten snáze mohl
býti proveden. Resoluce přijata byla jednohlasně. Delegáti do kongresu nejenom pro
ni volili, ale mnozí z nich výmluvnými slovy a nadšenými řečmi ji podporovali, z čehož
nejlépe jest vidět, jakou důležitost přikládali návrhu, aby bohatství 24 států a území
v končinách za Mississippi světu předvedli.
Bryanova resoluce následována byla skoro bezprostředně zorganisováním družstva
zamississippské a mezinárodní výstavy občanů Omahy. Články inkorporace byly schůzi
předloženy. Tyto žádaly o $1,000.000 kapitálu s dílci o $10 a opravňovaly úřadníky
•dáti se do práce, jakmile $10.000 bude upsáno. Tyto byly upsány ihned a přikročeno
k volbě řiditelů.
Neúroda po několik let za sebou následující a zároveň skoro všeobecná stísněnost
finanční, která presidentskou volbu r. 1896 předcházela, působily, že nesnadno dal se
vzbuditi onen druh zájmu, který by finanční úspěch podniku zajistil.
Nicméně noví
řiditelé neztráceli mysli. Podařilo se jim podati v kongresu návrh na povolení $250.000,
které by vláda na své výstavky od výkonných odborů, Smithonian Institutu, rybářské
komise Spojených Států a národního musea vynaložila. Kongresník Mercer zastával
návrh ten v domě zástupců, senátor Allen v senátu. Setkali se však všude s prudkou a
neočekávanou opposicí, jež teprve po dlouhém boji byla uklizena. Když konečně návrh
prošel, bylo povolení sníženo na $200.000 a to ještě s podmínkou, když obyvatelé Omahy
sami napřed $250.000 seženou. Pak-li kongres chtěl zkoušeti upřímnost těch, kteří se
•o výstavu zajímali, nemohl skutečně lepší cesty voliti. Vyzvání s pravou západní ráz
ností uposlechnuto a než uplynul ještě rok 1896, $300.000 bylo upsáno a výstava
zaručena.
Na výstavišti zavládl stavební ruch, který čím dále tím více se vzmáhal. Pozvány
okolní státy a ty všechny s radostí odpověděly. Jedna budova za druhou povstávala,
každým týdnem bylo viděti ten pokrok, jaký práce na výstavě učinily, pořáde klopotněji
pracováno, by tato jen byla do 1. června hotova. Vypuknutí války Španělsko-americké
podnikatele sice na okamžik zarazilo, pak ale práce tím úsilovněji hnána ku předu a 1.
•červen byl dnem, který v dějinách státu Nebrasky vůbec a města Omahy vzvlášť na
vždy zůstane významným.
Pětatřicet států bylo v ten den při slavnostech zastoupeno
jak komisary tak hostmi. Též několik evropských zemí mělo své jednatele na výstavišti,
aby byli svědky nové epochy záp. pokroku a podnikavosti. Také Mexiko a několik
jiho-amerických republik v ten den přítomností svých zástupců Omahu a stát Nebrasku
poctily.
Výstaviště nalézalo se na rozlehlé rovině na severní straně asi 15 minut od středu
-města a bylo nejen se všech stran přístupno, ale i velmi krásně položeno.
Na výstavišti zřízena byla v nejhlavnější jeho části laguna vybíhající na západní
straně v trojí jezírko. Několik viaduktů usnadňovaly spojení. Hlavní vchod na výsta
viště byl na jižní straně tak zvaným “obloukem států”.
Jedním z nejoblíbenějších míst na výstavišti bylo tak zvané “Zrcadlo”, umělé to
jezírko, kolem něhož hudební pavilony, restauranty a jiné přitažlivosti rozestaveny. Na
něm proháněly se zábavné čluny, parní lodice a gondoly, labutě pak i jiné vodní ptactvo
zvláštní okrasu mu tvořily. Pěkný pohled na Zrcadlo jevil se od tak zv. kolonád.
Lagunu obklopovalo 7 velkých budov rozměrů imposantních a ve slohu klasickém,
mezi nimiž nejlépe se vyjímala budova vládní, 504 stopy dlouhá. Na báni její pnula se
socha “Svobody ozářující svět” 178 stop od země. Budova krásných umění nevynikala
sice svou velikostí, za to ale bohatostí a cenou předmětů v ní vystavených. Mohli jsme
se tu shledati s obrazy umělců všech národů, jakož i s obrazy a sochami, jež veliká
•musea v zemi a jednotlivci zapůjčili. Zvláštností byly tu malby na stěně a kartony, a
kromě toho velké fotografie pomocí uhlíku mnohých proslulých děl.
Budova zemědělská, stavěná ve slohu renesančním, ukazovala výzdobou svojí na
bohatost a hojnost, jež ze vzdělávání půdy plyne. Nad hlavním vchodem byly Milletovy
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obrazy představující rolníka jak rýčem kope nebo rozsívá.—V budově hornické bylo lze
nalézti též mnoho zajímavých ukázek z Klondiku. Jednoduše stavěna byla budova elek
trická, ale výzdoba její byla velmi důmyslná, neboť vztahovala se vesměs k vědě
elektrické a strojnické. Edison, Tesla, Squier a Thompson byli tu ukázkami zastoupeni.
Z dalších velkých budov dlužno zmíniti se ještě o budově administrační s její
špičatou věží a symbolickými sochami a o budově průmyslové, na sev. straně laguny.
Nad vchodem do budovy té trůnilo 12 skvostných soch, různá odvětví průmyslu před
stavujících.
Důležitou budovou výstavní bylo auditorium, kde pořádány různé koncerty, přednáš
ky, vítací obřady a zábavy všeho druhu. Odbývány tu kongresy a v něm ty nejlepší
řečníci v zemi nechali se slyšeti
Každý, kdo zamississippskou výstavu navštívil, na první pohled, viděl-li světovou
výstavu v Chicagu, poznal, že podobá se této ve všem.
Všechny budovy totiž na
hlavním výstavišti spojeny byly sloupořadím, nepřetržitou stinnou procházku tvořícím,
takže hosté přecházejíce z jedné budovy do druhé, nemuseli se úpalným paprskům
slunce nebo dešti vystavovat!.
Ze státních budov nejlepší byly ony států Nebrasky a Illinoisu, prvnější nepříliš
velká, za to však velmi ladného slohu, druhá stavěna ve smíšeném slohu řeckém a
byzantinshém. Dále byl tu palác Georgie z tvrdého dřeva, dům Minnesoty z trámů
borových, wisconsinská budova a jiných států západních. Mile oko poutala budova
zahradnická s její zahradou, plnou rostlin cizokrajných a žádný z návštěvníků hned tak
nezapomene na milý zvuk zvonků vždy u večer v kopuli budovy se rozezvučivších.
Že i budovy, jako dopravní a zemědělských nástrojů, mlékařská, včelařská, hasič
ská a policejní stanice nescházely, samo sebou se rozumí.
Bez čeho by však žádná výstava nebyla úplnou, měla i zamississippská, totiž světo
známou Midway.

Midway v Omaze byla nejčilejším, nej veselejším a nejvíce navštěvovaným místem
na výstavišti. Byl zde domov hudby, žertu, smíchu a hezkých dívek—orientálních krasa
vic a pařížských koket: nesmělých západních krásek v protivě našim americkým dle nej
novější mody oblečeným dívkám. Na Midway bylo lze viděti červený fez Turka vedle
tanečnic z Egypta — a vždy velký zástup zvědavých a blažených diváků. Jednou z nej
malebnějších cizozemských vesnic byla vesnice maurská. Architektura v ní oplývala
v typických skupinách kopulí, minaretů a štíhlých věžiček, kdežto četné strakaté dlouhé
vlajky dodávaly jí v pravdě slavnostního vzhledu. Ozdoby vnitřku oblažilv milovníka
umění a cestujícího, neboť mnoho z jednotlivostí vzato bylo z Alhambry. Byl tu maurský
obydelní dům úplně správný co do výbavy, taktéž dvůr s divadélkem na volném vzduchu.
Skupiny dílen, v nichž jasnobarevné koberce a jiné maličkosti vyloženy, byly v krátkých
postranních ulicích zřízeny.
Africko-americká vesnice byla reprodukcí typické jižní plantáže. Pole uzrálé
bavlny, kusy půdy s cukrovou třtinou a několik záhonů porostlých tabákem tvořily celek,
který byl nejenom skutečný, ale i hezký. Černoši, staří i mladí, velcí i malí zaměstnáni
byli obvyklými pracemi na plantáži. Bavlna se džinovala a balila a tabák před očima
se sbíral a rozděloval.
Zrovna na přič přes Midway byla irská vesnice, veselými syny a dcerami Erinu
obydlená. Rolnický jejich život a mnohé zábavy byly věrně nápodobeny.
Pověst’ této Midway velice by byla poklesla, kdyby tu nebývalo ulice v Kahýře.
Kdyby návštěvník nebyl si mohl vsednouti na ospalého velblouda amepředstavil si, že dlí
ve vyprahlé poušti, Midway by jej byla nic netěšila.
V čínské vesnici kosmoocí nebešťané vystavovali na odiv své umění malířské, vy
řezávání ve dřevě nebo slonové kosti a nádherné vyšívání. Měli své domácí divadlo,
kde nekonečné jejich truchlohry ráno, v poledne a večer se sehrávaly.
Mezi vedlejšími výstavkami novinek byl miniaturní vlak — nejmenší na světě.
Celá jeho délka obnášela 29 stop a v to zahrnuta už lokomotiva, vůz na uhlí a vodu,
4 pozorovací vozy, 1 nákladní vůz a kabuza. Malinký vlak jezdil denně na svých kole
jích a vozil malé dítky. Parostroj vážil pouze 450 liber.

Co
od roku
do plic,
kterým

pozornost po celé zemi vzbuzovalo, byl dětský incubator. Záznamy ukazují, že
1891 zachránil několik set dětských životů tím, že jim vpravoval čistý ozon do
zaopatřuje citlivé maličké stejnoměrnou teplotou a chráně je proti nebezpečím,
malí světoobčané jsou vysazeni.

202
Scénický průplav, v němž nejkrásnější scenerie na americká pevnině byly realisti
cky reprodukovány, jest jinou zvláštností, kterou se výstava ta mohla pochlubiti.
Podívaná na Divoký Západ, zvětšená a zlepšená, aby snesla kritiku zákopníků
Nebrasky, kteří sami s Indiány bojovali, všechny druhy optických klamů, laciná před
stavení divadelní přitažlivosti Midway doplňovaly.
Čím zvláště výstava se vyznamenávala, bylo její divukrásné elektrické osvětlení,
věrné to nápodobení v tom ohledu světové výstavy v Chicagu. Zvláště krásně vyjímala
se krásná elektrická fontána ’‘Nautilus”. Budovy u večer tonuly v záři elektrických
světel, takže diváku se zdálo, že náhle v pohádku ‘Tisíc a jedna noc” přesazen.
V celku možno směle říci, že zamississippské státy vůbec a Nebraska s městem
Omahou zvláště vynasnažily se, aby seřídily výstavu hodnou podnikavosti a bohatosti
západu amerického a návštěvník nalezl tam nejen hojně poučení, ale i ušlechtilé zábavy.
Dne 27. srpna uspořádán byl na výstavě zamississippské “český den”, o němž ve
škeré denní časopisy přinesly podrobné zprávy a anglický tisk za uspořádání slavnosti
té vzdal Čechům omažským zaslouženou pochvalu. Přirovnávati český den omažský
k českému dni chicagskému, bylo by právě takovou zpozdilostí, jako přirovnávati výstavu
zamississippskou k výstavě světové. Český den v Chicagu překvapil i naše nepřátele
svojí mohutností a svým uspořádáním. Obrovský průvod, skvělý koncert, při němž
účinkoval světoznámý Thomasův orkestr pod řízením českých velikánů, jakým jest
dr. Dvořák a prof.Hlaváč, cvičení Sokolů, jehož svědky bylo na 10.000 lidí—to vše tane
účastníkům posud v živé paměti a pochybujeme, že Amerika vůbec kdy stane se svěd
kem podobné manifestace české. O českém dnu omažském lze tudíž říci, že byl zdařilým
nápodobením dne chicagského—ale ve velice zmenšeném vydání.— Průvod, který v den
ten uspořádán, byl vskutku pěkný a některé historické vozy poutaly pozornost svým
pěkným uspořádáním. Však při pohledu na ty četné vozy tanulo diváku na mysli, že by
byl spůsoben mnohem lepší dojem, kdyby vozů bylo méně a raději na ně vynaložili více.
Když průvod dorazil na výstaviště, věnována byla chvíle odpočinku, načež zahá
jen byl program v auditoriu, kde shromáždění oslovili n ayor města Moorse, vydavatel
‘4Bee” Rosewatter, prof. Šimek, Mme. H.-Zemanová a pan Čeněk Duras. Všechny
řeči, jmenovitě skvělá řeč prof. Šimka, v jazyku anglickém pronešená, přijaty byly
shromážděným lidem nadšeně, jakož i přednesy hudební a pěvecké.
Po vyčerpání programu provedli Sokolové západní župy prostná cvičení na výstav
ním prostranství, čímž program dne českého byl vyčerpán. Ačkoliv celé uspořádání
bylo z různých stran všelijak posuzováno, přece jen bez ostychu možno říci, že byla to
manifestace západních Čechů důstojná, neboť i cizinci byli nuceni doznati, že český den
překonal daleko slavnosti národností jiných. Lútovati jest jen, že tu a tam stará řevnovost osobní po slavnosti propukla a úspěch českého dne podceňován byl mnohými jen
proto, že v čele pořádajícího výboru byly osoby kritikům nemilé, Žel, že nejsme s to
povznésti se tak dalece, abychom dobrou věc nehanobili k vůli osobnostem, bychom nepodněcovali úspěch národnosti naší jen z nelibostí osobních. Kdo někdy při podobném
podniku působil, ten ví, co práce to vyžaduje a proto neměli bychom nikdy osobní spory
a zášť zanáŠeti tam, kde všichni prodchnuti bychom měli býti jedinou myšlénkou:
prospěti jménu českému v této cizé zemi.

Nejlepší prostředek.

Stará výmluva.
“A co myslíš, že řekl Kain, když zabil
holí Ábela?”
“Vymlouval se, že nevěděl, že byla
nabitá. ”

Zlomyslný.
A:
“Od té doby, co jsem užíval lázní,
cítím se jako znovu zrozený.”
B: “Ach, proto asi také mluvíš takové
dětské hlouposti.”

“Zdá se, že žiješ se svojí paní tchyní
v nejlepší
nemoci se
vzdálila.”
“Mýlíš
mi doktor

potil.

shodě, neboť po celou dobu tvé
od lůžka tvého téměř ani ne
se, příteli, to dělo se proto, že
poroučel, abych se bez přestání

_______

<lJe ten pán, co Vám právě daroval

doutník, Vaším přítelem?”
“Nemohu dosud říci, poněvadž jsem si
doutník ten dosud nezapálil!”

PRO SMUTNÉ CHVÍLE
Zkrátka hotov.

Nápady.

Host: Víte co, pane hostinský, tenhle
řízek je malý a špatný!
Hostinský: Špatný? No, to buďte aspoň
rád, že není veliký!

Při žádném vynálezu se tolik nenamlu
vilo, jako při telefonu.
*

Farář: “Podívejte se, Slepičko, jak se
můžete jen tak opíjeti. Samo to dobytčátko
přestane, když má dost!”
Slepička: “Jó, pane faráři, když já piju
vodu, to já taky přestanu, když cítím, že
mám dost!”

Dáma

(k farmářovi): Váš nezbedný
hošík neustále hází jablky po lidech, a vy
to strpíte?
Farmář: A proč pak ne? Tetos jest
jablek dost.

V obchodu s hudebninami.
Služka: Dejte mi pro naší slečinku ně
jaký valčík pro piano.
Obchodník: Na dvě, nebo na čtyry ruce?
Služka: Jo, snad nemyslíte, že je naše
slečinka opice?

Soudce: Vy se tedy přiznáváte, že jste

Teprve tehdy, když člověk po vlnách
života dopluje v přístav manželství, začíná
pravá bouře.
*

Zapomětlivost je lidská slabost, ale vzdor
tomu se na lidské slabosti nejdříve za
pomíná.
— Proč pak jste udeřil mého psa? On
vás přece jen očenichával!
— No, a mám snad čekat, až mne bude

ochutnávat?
Domácí bán (ukazuje hostu na podlaze
rozestřenou tygří kůži): Hleďte, tento dra
vec byl by málem ze mne udělal mrzáka!
Host: Jak? Vy jste jej sám skolil?
Domácí pán: Co Vás napadá! Ale jednou
kráčeje po něm, jsem uklouzl a málem
bych si byl zlomil nohu!

Přeřeknutí.

toho vepře ukradl; máte snad něco k omlu
vení krádeže?
Obžalovaný: Ano; lékař mi přikázal,
abych si každý večer mazal prsa vepřovým
sádlem.

Ona: Oh, tento vrch jest děsně vysoký!
Přála bych si zde mít mezka, aby mne
nahoru doneslOn: Směl bych snad nabídnouti svoji
pomoc, slečno?

. . Považ si jen milý příteli, Berta
se mi stala nevěrnou. Nemohl bys mi
poraditi nějakou jinou, bez které bych
nemohl býti živ?”

Obžalovaný (který po špatné a krátké

Pojišťovací jednatel (k farmáři): Nechte
se jen pojistit, strejčku! Pomyslete, jak
by to bylo krásné, kdyby vás v nějaké
pračce zabili, a vaše žena dostala potom
$1000.

obhajobě odsouzen k desetiletému pobytu
v káznici): Děkuji vám, pane advokáte,
že jste to udělal tak krátké — jinak moh’
jsem dostat o několik let víc!

Chudý učitel (jemuž po dvanáctém dítku
narodila se dvojčátka): Díky, osude, teď
jsme šťastně překročili tu nešťastnou tři
náctku!
♦
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Bez rozmýšlení.

Pán (zkoušeje nové boty): No, to jsenr
věděl; ty nedostanu dříve na nohu, dokudi
je nebudu aspoň tři dni nosit!
Paní A: No, jak se vám líbí vaše nová
služka? Je mlčenlivá?
Paní B: O v mnohém velice. Zvláštěrozbije-li nádobí, neřekne mi ani slovo!
— Jen si považ, moje rodiče mne stále
nutí, abych si vzala bankéře Steina!
— To, hloupá, udělej hned! Já bych se
nerozmýšlela.
— Já také ne — ale nevím, jest-li on!

Sestřenice: Ach, jaký div, náš bratranec
nás také jednou přišel navštívit a k tomu
ještě za tak špatného počasí!
Bratranec'. Právě proto, drahá sestřenko,
poněvadž jsem při tomto počasí neměl nic
moudřejšího co dělat.
. . . chléb vezdejší dej nám dnes ”

Omyl.
“Slyšíte, pane Krajino, dnes nalezla
jsem v polici arch vašich jarních básní a
bylo tam něco pikantního!”
Básník: “Ah, co? To mne srdečně
těší!”
“— kus dobrého, švýcarského sýra!”

A: Přál bych si míti takovou paměť
jako vy!
B: To si nepřejte! Jinak byste se upamatoval. že jste si ode mne vypůjčil před
pěti měsíci $3.25.
Stará děvčata by měla být hezká —
poněvadž mladá jsou milována tak jako
tak.

Nelhal.

Professor: Proč se smějete, Břicháčku?
Jistě mně!

Břicháček: Né!
Professor: No, já nevím, co by vám zde
bylo jiného k smíchu?

Pan farář: Dneska jste opět při mém
kázání hovořila, Mařenko!
Mařenka: Ale co jich napadá, velebný
pane, já nikdy nemluvím ze spaní!
Dvoji způsob.
“Matěji,” pravil mlékář k novému své
mu chlapci, “jestli pak vidíš co dělám?”
“Ovšem,” odpověděl Matěj; “lejete vo
du do mléka.”
“To se mýlíš, chlapče. Leju mléko do

vody. Kdyby se tě tedy někdo optal, zda
li leji vodu do mléka, řekni mu, že ne.
Vždy se drž pravdy, můj hochu. Podvá
dět jest dosti špatné, ale lhát je ještě
horší.”

“He, Franc, jak’s přišel k této penëžence?”
“Našel jsem ji!”
“Ty, našel? Nemluv tak ke mně!”
“Na mou čest jsem ji našel!”
“A kde?”

“ V kapse jednoho pána!”
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Dětinské.

Otec: Pepíčku, čáp ti
přinesl bratříčka!

Pepíček: O, já už ne
věřím na čápy! Ve městě
žádní nejsou.
To bude
muset být nějaký jiný
pták.
V redakci jednoho če
ského týdenníku vypukl
oheň. Neštěstí přišlo tak
náhle — jak onen list píše
— že jednomu z redakto
rů, který právě psal titulní
článek,
vypadly nůžky

z rukou.

Gigrle:

‘Kočí jeďte tak rychle, jak jen možno do
opičího divadla. Predstavení započne ve čtvrthodině.”
Kočí: “A vy účinkujete nejspíše hned v prvním jed
nání, ne?”

Matka (k dětem): Pořád se musíte hádat.
Jiříku, ustup, tys přece nejrozumnější!
Jiřík: Já mám být vždy nejrozumnější—
to už je mně trochu hloupé.
“ . . .Co děláte takto celý den, pane
Veverko?”
’‘Zaměstnávám se celý ten čas svými
věřiteli.

— Tvrdíte, že ženatý člověk žije déle
než svobodný?
— Může být — aspoň se při nej menším
tak člověku zdá!

Otázka: Proč nosí vo
jáci zbraň i mimo službu?
Odpověď1: Aby lépe za
bíjeli čas.

Skromná žádost.
Nevěstin otec: Jé mi srdečně líto, ale
mým zetěm nebudete.
Ucházeč: Tak mně aspoň dovolte, abych
opustil Váš dům postranními vrátky — na
ulici na mne čekají dva věřitelé.
‘ Vemte si s sebou několik sirek, abyste
si mohl posvítit, až přijdete domů.”
“i není potřeba, moje stará mi sama
dobře posvítí.

Útěcha!

Odveta.
Host:
Poslouchejte šenkýři, ta porce
pečeně není daleko tak velká, jako jsem
dostal včera!”
Šenkýř (žertovně): “To nic nedělá —

nemáte aspoň tolik k trávení.”
Host (při odchodu položí 10c. na stůl).
Šenkýř: “Oho, to je málo!”
Host: “Nic nedělá—nebudete mít aspoň
tolik k počítání.’’

Lilly: No, Julinko, už jsi se hodně na
učila v kuchařské škole? Jest-li pak už
víš, kdy se vaří mléko?
Julinka: Jak pak ne — to člověk už

cítí.

. . . Tak už jen deset minut, sedláče; a
zub bude venku a bolest pryč.”
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Pohodlný.

Jindy a nyní.
“Ve víně pravda”, říká se,
však není v tom víc shody —
snad bývala jindy v něm.
Teď je v něm hodně — vody.

Častý zjev.
Narodil se. To je zřejmo,
z účtu mnoha lidí.
že tu jest. On nikdy nesil
a přec stále klidí.
Mluvit umí jako kniha
a má štěstí u žen;
a na koho podívá se,
tomu již je dlužen . . .

Po válce.

“Sklepníku, doneste mně sem nějaké
časopisy!”
“Časopisy jsou v prvním poschodí, váž
nosti. ”
‘ ‘Tak teda mne doneste do prvého po
schodí.”

Šel na Kubu s mužnou lící,.
se Španěly bojoval;
teď, když chodí o berlici,
skoro toho litoval.

Dřív mu dali oděv, stravu,
pušku, náboj, bajonet;
teď, když chodit schopen není,
dali mu jen povolení,
by směl nosit — flašinet.

Básník (/).·

Jen si považte mé rozechvění!
Včera jsem přišel domů, právě když můj pě
tiletý syn stříhal na kousky mé nejnověji
napsané básně!
Kritik: Není možná! Což už umí ten ma
lý hoch čisti?

Dobrý náhled.

O, vy, kteří stále lkáte,
mrtvá-li choť, nebo družka:
větší ztrátu básník nese,
když jím náhle zápal třese
a on neví — kde je tužka.

Dobrosrdečnost

Kasír (při vchodu do koncertní
zahrady): Mně je velice líto, paní,
ale máte pouze jeden lístek—tak
nemohu vaši dcerušku pustit do
zahrady.
Paní: I to nic nevadí—k vůli
mé dcerušce nemusíte hráti více!
Lékař: Ny se ale, člověče, ne
řídíte dle mých rozkazů, abyste
přestal piti pivo!
Pacient: Zajisté; šest sklenic
denně, ani kapku více.
Lékař: Ale já vám přece dovo
lil jenom tři!
Pacient:
Zcela správně; můj
druhý lékař mi ale také dovolil tři!

Služka: Milostpaní, libra ka
viáru jest o 20c. dražší!
Paní:
Je-li možno!
My to
ovšem vydržíme, ale což ti ubozí
chudí lidé!

Loupežník (k cestujícímu, kterého o všecko
obral): “Přál by si pán snad šnupeček?”
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Co se stává,

Nepochopil.

Host (ve vesnickém hostinci): Není zde
opravdu možno dostati něco k jídlu? Tam
hle ale po dvoře přece běhají kuřata a
krůty.
Hostinský: No co ty žerou, nemoh’ byste
přece jisti vy!
Drastický důkaz,

-x

Doktor: Jak daleko možno vám sledovati Váš rodokmen?
Hrabě: O, my máme ještě k placení
některé dluhy až z předminulého století!
Byl jednou jeden zahradník,,
miloval, sady, luhy;
za to, že často zaléhal,
bujaře vzrostly mu dluhy·
v

Ženská nedůslednost.
Viček'. Procházka by byl málem včera
přišel o ženu.
□
______ |
Pícek'. Jak to? Jak se to stalo?
Viček'. Pohádali se ráno a když Pro
cházka odešel do práce, ona se vkusně ob
lékla a vyšla z domu, majíc v úmyslu sko
čit do řeky.
Picek'. A nepodařilo se jí to?
Viček; Ne; dalo se do pršky, než došla
do polovice cesty, proto se obrátila a spě
chala domů ,bojícse, aby se jí nový klobouk
nezkazil.
_________

Znamení.
’‘Vím,” pravil přítel jeden ku kamará
dovi, ‘ že nevěříš v znamení v obyčejném
smyslu slova. Ale nenastane přece někdy
u tebe okamžiky, kdy máš předtuchu něče
ho zlého?”
TZčZfZ
“Ano. Pokaždé, když někteří lidé chtějí
se ode mne vypůjčit peníze, jest mi, jako
bych měl ty peníze ztratit.”

Bajka pro děti.

když se člověk zamiluje!

Uznání.
Šéf:

Ten cestující firmy Podváděl &
Spol. nás šeredně napálil se svým zbožím.
Ten rozumí jak podvést! Co máme s ním
dělati.
Společník: Nejlepší by bylo, najmout
jej do našich služeb.

Chromý tramp a slepý pesnáhodou se střetli kdes.
Hafan poznal svého pána
bez rozpaků po čichu:
Když jej do mrazného rána
hnal, byl v skvostném kožichu.
Však teď sešli oba. Pes
po břiše hned k němu lez’,
křivdy málo vzpomínal.
Jinak ale schudlý pán:
Drzostí psa polekán,
holí do slepého pral . . .

B. Bittner.·
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Také triumf.

Miiemotecliiiika.

Herec (ku kolegovi,) jenž o svých trium
Professor (na vyšší dívčí škole): “vítěz
fech na cestě, na které v pohostinských
se jmenuje po latinskú vietor."
představeních vystupoval, mluví):
Emma (pro sebe): “jak lehko k pamato
‘ ‘Byli vám snad někdy také koně vypřa- j vání—právě jako on—”
Professor (po půllétě): “Slečno Emmo,
zeni?”
jak pak se jmenuje latinsky vítěz?”
Kolega: Nikoli. Koní a kočáru jsem
Emma (radostně a hbitě): “Klement!”
neměl—ale dvakrát mi ukradli velocipéd!”

Válka španělsko-anierická.
Pro kal. “Amerikán” napsal M. Mašek.

ŘÍVE než o válce samé mluviti počneme, bude zapotřebí, přednésti
poněkud stručněji udalosti, které ji bezprostředně předcházely. Je
tu předně urážlivý list, který poslal špan. vyslanec ve Washingtoně
Dupuy de Lome ministru spravedlnosti Canalejasovi do Madridu a
jejž novoyorská junta dne 8. února přivedla na světlo. V listu tom
vyslanec ostře si vyjíždí na pres. McKinleyho, že je slabochem a nízkým politi
kářem, jenž jen prospěch své strany má na zřeteli a všelijakým boucharonům
sluchu dopřává. De Lome přiznal se k dopisu a odstoupil, poměr pak mezi
vládou naší a madrickou značně se přiostřil a krise byla urychlena. A dále, jak
jinak ani nelze, přijde nám na mysl vyhození naší bitevní lodi Maine-u v přístavu
havanském dne 15. února t. r. Zpráva o tom jako bleskem po celém světě se
rozlétla a způsobila u nás na ponejprv zděšení, pak ale celým národem to pohnu
lo, že nebylo vyhnutí, než že smrt 266 nevinně zavražděných musela vésti k ta. sení zbraní. Bylo to první hrozivé zahřmění na obloze válečné, ač první mráčky
válečné již dávno před tím od zasvěcenců mohly býti viděny. Nebudu zde rozbírati, co měla vláda španělská za záměr, když na lodi v přátelském úmyslu dne
25. ledna připluvší tak ohavného skutku se dopustila, jenom tolik podotknu, že
tentokráte Blanco nebo kdo vůbec byl strůjcem obrovského atentátu, špatně vlá
dě své posloužil. Ač veřejné mínění po celé zemi zřejmě vinilo vládu španěl
skou za čin ten, vláda ani slovem neprozradila se, co o věci té soudí. Bylať
záležitost ta tak těžkého druhu, že muselo se tu pokračovati s taktem tím největ
ším. Napřed muselo se prvně dokázat, kdo je za nehodu na lodi způsobenou
zodpovědným a k cíli tomu poslána dne 21. února do Havany vyšetřující komise.
Než zatím, co vyšetřovaní se dálo, vláda naše dobře si vědoma, jak asi vypadne,
nezahálela. V loděnicích jejích, prachárnách, arsenálech pracováno se zvýšený
mi silami a dobu dvakrát tak dlouhou. Podél celého pobřeží atlantického i zálivového stavěny fortifikace, do pevností kolem New Yorku stavěna obrovská děla,
v přístavu newyorském samotném tajně položeny miny. Kongres přijal předlohu
na zřízení dvou nových pluků dělostřeleckých, presidentu pak odhlasoval $50,000,000, aby jich použil ku obraně země.
To vše byla málo výmluvná znamení míru a nad to, vládní agenti po celém
světě prohlíželi si, zda-li by se jim nějaká loď nehodila. Vláda uzavírala kon
trakty na ohromné zásobyprachu, oděvů, dek, spodního'prádla a pod. Loďstvo
Sicardovo u Key West sesíleno, bitevní loď Oregon, tehda ve vodách severního
Pacifiku, na rýchlo povolána zpět. Tajemník Long pak napřed již nechal se přeptávat, mnoho-li ten neb onen stát námořní milice by postaviti mohl, ano v dru
hé polovici března odvod k námořnictvu dokonce započal.
Dne 17. pak sen. Proctor z Vermontu navrátil se s cesty po Kubě a sepsav
vše, co viděl, předložil to senátu. Líčil bídu obyvatelstva, bídný stav obchodu,
vojska i povstalců a vyjádřil se vřele za uznání samostatnosti Kuby. Zpráva
jeho měla na pozdější smýšlení kongresu velký vliv. Vzdor všemu tomu vláda
dosud držela se na oko v pozadí.
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President pořád, že asi vše vyrovnáno bude mírně, že musí se počkat, až’
jaký bude nález soudu, pak že teprvé se bude vědět, co se dá dělat. A zatím
mnul si radostí ruce, že nález soudu tak dlouho nepřichází, neboť tím způsobem
zemi nepřipravené k válce dostalo se drahocenného času.
Zpráva dávno toužená konečně přišla a jaký byl výrok její? Ani mastný,
ani slaný. Zodpovědnost’ za děsný zločin ten nemohla se klásti na nikoho, ač
takových prudkých třaskavin, jakých užito bylo, nemá žádná soukromá osoba
po ruce, vinník se dal tedy velmi snadno uhodnout. Opis soudního jednání po
slán byl do Madridu zároveň s podmínkou, aby Kubě dána byla neodvislosť.
Ale jak málo ve příznivé vyrovnání doufáno, vidno z toho, že země byla plna
španělských zvědů a v tu dobu zvláště mnoho pracháren v různých částech Ame
riky vyletovalo do povětří. Z kanárských ostrovů pluly pak sem pomalu torpedice Španělské. Vláda naše zase poručila, aby se lodě počaly barvití na černo,
což vyvolalo po celé zemi ohromné nadšení, 'neboť teď každý už věděl, že to jdey
jak se říká, do tuhého.
Dne 29. března podal president kongresu zprávu o lodi Maine-u, ale tak
bouřlivého zasedání starý kapitol hned tak neviděl. Nic jiného než válka, ozý
valo se v něm. Hlavně bouřlivě pro válku řečnili Allen z Nebrasky, RawlinsUtahu, Foraker z Ohia a nejnadšeněji ze všech Mason z Illinoisu. Pravil mezi
jiným: Kdyby 90 z obětí lodě té byli senátoři nebo synové senátorů, nevypoví
dali bychom jistě válku 40 dní. Než životy všech Američanů jsou stejně posvát
né pod zákony a stejně oprávněny k ohledům. Na pohromu tu musí se odpověděti rázně. Nemohu mluviti za jiné, ale co se mne týká, jsem pro válku ....
V podobném slohu asi mluvil illinoiský senátor dále, skončil pak slovy: Po
vstaňme ku slavné válce jako naši otcové, a to přinese čest a slávu našemu pra
poru na celém světě.
Ale president vzdor tomu předci doufal, že vše skončí po dobrotku. Špa
nělské vládě sice předkládána jedna dávka silnější nad druhou, napřed to mrzuté
míchání se Yankee-ů v záležitosti kubánské tím, že krmiti se jali vyhladovělé rekoncentrados a to do konce po lodích válečných a nyní ke všemu ještě takový
požadavek, aby vláda Perlu Antill prodala, nebo jí samostatnosť udělila. Kdo
zná hrdopych španělský, ani ve snu mu nemohlo napadnouti, že by schátralí donové na podmínku tu přistoupili a vláda naše to věděla také. President jen tak
na oko jako hlava národa snažil se zachovat klid a zabránit, bude-li možná, aby
země ve válku byla stržena. Ale ač ústa jeho mluvila mír, mozek již obíral se
plány válečnými. Čekáno na odpověď z Madridu a když přišla, každý se urážli
vému tonu jejímu podivil a proto vláda washingtonská přetrhla všechno další
vyjednávání s dvorem španělským.
Dne 5. dubna odvoláni konsulové s Kuby, posláno pak 6 amerických lodí
na Kubu, aby všichni Američané mohli býti odveženi zpět. Gen. konsul Fitzhugh
Lee odjel z Havany dne 9. dubna a po svém příjezdu do Washingtonu stal se
pro rázné zastávání se věci Američanů na čas nejoblíbenější osobností v zemi.
Všemu vojsku dány pak rozkazy, aby se drželo pohotově k vytáhnutí v několika
hodinách. Dne 11. dubna podal konečně president dlouho očekávanou zprávu,
v níž uvádí následovní důvody pro zakročení-:
1) . Ve prospěch lidskosti a pro zakončení barbarství, krveprolití, moření
hlady a hrozných útrap na Kubě nyní panujících.
2) . Jsme tím povinni našim občanům na Kubě, bychom jim poskytli tako
vou ochranu a náhradu za život a majetek, kterou žádná jiná vláda nemůže nebo
nechce poskytovati.
3) . Právo zakročení lze ospravedlniti velmi vážnou škodou obchodu, průmy
slu a zaměstnání našeho lidu a bezúčelnou zkázou majetku a zpustošení ostrovu.
4) . Nynější stav věcí na Kubě jest stálou výhrůžkou našemu pokoji a vy
žaduje na naší vládě ohromné vydaje.
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V kongresu jednáno pak druhý den o zprávě presidentově a jednání bylo
zase co nej bouřlivější. Resoluce přijaté zplnomocnovaly presidenta, aby ve
škeré moci vojenské i námořní použil k provedení toho, na čem se byl kongres
ustanovil.
V polovici měsíce dubna začalo se vojsko spolkové stahovat k jihu na Flo
ridu a do jiných států. Od občanské války nebylo podobně rozsáhlého hnutí voj
ska v zemi. Šest pluků jízdy, 5 pluků dělostřelců utábořeno v Chickamauga
parku, kdežto 22 pluků pěších do New Orleansu, Tampy a Mobile byly rozděle
ny. Na jihu totiž mohlo vojsko snáze podnebí uvyknouti.
V kongresu zatím několik dní ztráveno jednáním o kubánské otázce. Senát
byl se svým, brzo hotov, ale v zastupitelstvu nechtěli v něm uznati článek, kde
se mluví o kubánské vládě. Ale konečně přece ustanoveno se na tomto památ
ném usnesení.
“jelikož děsné poměry panující už po tři roky na ostrově Kubě, tak blízké
našim břehům, zděsily mravní cit lidu Soustátí a byly hanbou křesťanské vzdě
lanosti, proto budiž
Usneseno senátem a domem zástupců Soustátí amerického shromážděnými
v kongresu:
1) . Že lid ostrova Kuby jest a po právu býti má svobodným a neodvislým
2) . Že jest povinností Soustátí žádati a vláda Soustátí tímto žádá, by vlá.da Španělska ihned zanechala své právomoci a vlády na ostrově Kubě a stáhla
své pozemní i námořní síly s Kuby a kubánských vod.
3) . Že se tímto ukládá presidentu Soustátí a splnomocňuje se, by použil
celé pozemní i námořní síly Soustátí, a aby povolal do činné služby Soustátí
obranu jednotlivých států do takové míry, pokud by bylo třeba ku provedení
těchto usnesení.
4. Že Soustátí zříká se tímto nějaké chuti neb úmyslu vykonávati svrcho
vanost’, právomoc neb správu nad řečeným ostrovem, vyjma k jeho upokojení, a
tvrdí, že jest rozhodnuto, až toho docílí, zanechati vládu a správu ostrova jeho
lidu. ”
Důležitou udalostí na týden před prohlášením války bylo nařízení britické
vlády všem jejím osadám, aby pro případ války nedovolily kupovati a nakládati
uhlí žádné z válčících mocí, neboť po prohlášení války uhlí stalo se kontrabantem válečným. Nařízení to Angličanů bylo Americe příznivější než Španělsku
a proto president McKinley naléhal na Francii, by podobný zákaz učinila, by
totiž žádná z válčících stran nemohla nikde koupiti uhlí, leda tolik, co by mohla
doplouti do nejbližšího svého přístavu. Soustátí mělo zásoby uhlí na snadě pro
válku, pouze asijská Škadrona pod Dewey-m, která skládajíc se ze šesti lodí kot
vila u Hongkongu, bývala by těžko uhlím zásobiti se dala, ale veliteli jejímu
v čas dáno na vědomí,· by hleděl co možno nejvíce uhlí skoupiti, že by snadno
mohl plouti na Filipíny.
Ježto pak zdálo se vládě, že dosavadní počet lodí nedostačuje, vyzvala od
bor námořní, by připravil třetí škadronu lodí pro ochranu pobřežních atlantických
měst, kdyby snad hrdému Španělu přišla chuť na naše pobřeží. Škadrona ta
měla se nazývati “patrol squadron” a velitelem jejím se stal kom. Howell. Jeho
hlavní lodí byl křižák San Francisco a ku pomoci měl míti 4 výpomocné křižáky
a sice Yosemite, Prairie, Yankee a Dixie. Středisko škadrony té bylo poblíže
New Yorku. Tím způsobem bylo o ochranu poatlantických měst postaráno.
Dne 19. dubna hotovil se president dát poslední slovo. Když se mu totiž do
stalo· usnesení kongresu podepsané předsedy obou sněmoven po 12 hodině po
lední do rukou, svolal ihned sezení kabinetu na odpoledne. Tu bylo schváleno
jeho předsevzetí, že pošle Španělsku poslední slovo, aby si vybralo mezi mírem
a válkou. Toto poslední slovo byl opis kongresního usnešení a při něm presi
dentova poznámka, že jest presidentovou povinností uptoslechnouti uloženého
Q/' V*
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mu rozkazu zástupců lidu amerického. Chtěl pak dáti Španělsku několik hodin
na rozmyšlenou. Konečně si to ale rozmyslil a dal Španělsku lhůtu do 12. ho
diny polední 23. dubna, aby opustilo Kubu, jinak že země naše zakročí. Opis
vzkazu toho poslán byl také vyslanci španělskému Bernabemu, jenž požádal za
své průvodní listiny, jsa připraven k odjezdu. Tyto byly mu vydány a on se svou
družinou ještě téhož večera z Washingtonu odejel. Vyslanec španělský telegra
foval ihned presidentovo poslední slovo do Madridu. Totéž učinila vláda naše
svému vyslanci Woodfordovi, s rozkazem, aby je doručil prvnímu ministru Sagastovi s přípisem presidenta žádajícím za vyklizení Kuby do soboty (23. dubna)
12 hodin v poledne.
Woodford namáhal se všemožně, aby poslední slovo ministru dodal, ale ne
byl předpuštěn, a když 21. dubna ještě jednou s tím k ministru šel, dostal rozkaz
jeho, aby opustil půdu španělskou neodkladně, že vláda už není ve spojení s vlá
dou americkou a nechce od ní ničeho slyšeti. Nemoha tedy úkol svůj vykonati
a jsa na odcestování připraven, odjel Woodford z Madridu bez průtahů, když
byl napřed všechny věci týkající se vyslaneckého úřadu svého anglickému vysla
nectvu na péči přenechal. Odejel do Paříže. Španělská vláda měla už dost na
sdělení od vyslance Póla z Washingtonu a nechtěla od Woodfordauž nic slyšeti.
Když došla do Washingtonu zpráva, jak nezdvořile vláda španělská proti
našemu vyslanci si počínala, tu teprve umínil si president se vší rázností vystoupiti. Vydal hned rozkaz kapitánu Sampsonovi, by se svými loděmi ihned odplul
ke Kubě, uzavřel a obklíčil přístav havanský a zároveň dal mu plnomoc v pří
padě, že by Španělové stříleli, aby jen střílel také. Loďstvo Sampsonovo, který
ač jen kapitánem, jmenován po čas války vrchním velitelem eskadry severoatlan
tické s důstojnosti podadmirála, shromážděno bylo tu dobu u Key Westu a veli
tel jeho vyplul s ním v pátek dne 22. dubna o půl třetí hodině ranní na širé moře.
Kabelogram dne 24 dubna pak oznamoval, že také asijská eskadra od Hong
kongu se hnula a k jihu zaměřila; zpráva zároveň dodávala, že tři parníky nedáv
no vládou Spoj. Států zakoupené naloženy byly uhlím a loďstvo, v jehož čele byl
komodor Jiří Dewey, provázely.
První výstřel v této válce vypálila válečná loď Nashville, která dne 22. dub
na zajala první španělskou paroloď Buena Ventura, jež vezla náklad dříví z texasského přístavu Pascagula do Rotterdamu. Nashville vypálila napřed na slepo,
ale když si toho španělský parník nepovšimnul, teprve zahučela jeho šestiliberka.
Buena Ventura se vzdala a parník si kořist svou odvlekl do Key Westu. Na
vysvětlenou sluší tu poznamenati, že zajmou-li námořníci nepřátelskou loď, musí
ji napřed spolkový soud odsouditi, že je zákonitou kořistí, načež může býti tako
vá loď prodána dražbou. Ze stržených peněz vláda obdrží polovičku, druhou
námořníci, kteří ji lapili a sice: dvacetinu velitel loďstva, desetinu kapitán loď
stva, desetinu zbytku velitel lodi zajímací, ostatek důstojníci a mužstvo dle jich
služného.
Zpráva o prvním zajetí španělského parníku uvedla obyvatelstvo Key Westu
v rozčilení radostné a celé město vyhrnulo se ku břehu, by na vlastní oči kořist
viděli. Když pak zpráva o tom dále do Soustátí se zanesla, seznal lid, že sku
tečně již nepřátelství vypuklo a nadšení válečné jen se tím zvýšilo. Ze všech
stran nabízela se presidentu pomoc, dobrovolníci se hlásili, kubánští generálové
Munez a Castillo chtěli 25,000 ozbrojených povstalců postaviti. V každém stá
tu povolovaly se peníze na výzbroj milice, od jednoho 'konce Unie k druhému
nebylo nic jiného slyšet než válka. Sešli-li se dva, nemluvili o ničem jiném než
o válce. Ale zároveň bylo možno slyšeti ta nej bláznivější tvrzení, jako jak dlouho
bude válka trvati, jak nám to dlouho vezme, dostati se do Havany, přijedou-li
Španělé bombardovat východní přístavy a podobné. Hůře však bylo, zvláště pro
lid dělný, že se započetím války zdražily se také značně některé životní potřeby,
.jmenovitě mouka.
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Bude dobře, když hned na počátku všimneme si, s jak velkou silou námořní
válku jsme začali. Americké loďstvo připravené k válce čítalo dvě škadrony.
První byla severoatlantická pod velitelem kapt. W. T. Sampsonem a druhá tak
zvaná létací škadrona pod velením komodora W. S. Schleye.
Sampsonova škadrona měla následující lodě:
Bitevní loď Iowa, velitel R. D. Evans, jenž pro svou odvahu získal si pře
zdívky “Fighting Bob,” Indiana, monitory Anphitrite, Miantonomah, Puritán,
Terror, křižáci New York, (velitelská loď), Cincinnati, Detroit, Marblehead,
Montgomery, dynam, křižák Vesuvius, 3 dělové, 5 torpédových člunů a jeden
ničitel.
Létací škadrona Schleyova měla:
Bitevní lodě Massachusetts, Texas a tři křižáky, Brooklyn (velitelská loď),
Columbia a Minneapolis.
S takovouto námořní silou začaly Spoj. Státy válku, ale než tato skončila,
bylo ještě mnoho lodí přikoupeno, částečně ve výpomocné křižáky přeměněno
nebo za dopravní lodě zřízeno. Tak hned ještě, než nepřátelství vypuklo, kou
pila vláda naše parník City of Paris od amer. paropl. spol. a ten právě v den
započetí nepřátelství vyplul z Anglie s velkým nákladem zásob válečných. Vláda
měla oň obavu, že padne v kořist rychlým křižákům španělským, ale dojel štastně. Jiná obava byla o nově koupenou loď Topeka, která se měla srazit s pla
chetníkem, ale i ta šťastně domů se dostala. V Jižní Americe zase strašila
torpédová dělovice španělská Temerario, že by mohla napadnouti naši’ bitevní
loď Oregon a dělovici Mariettu, které se z tichého moře kolem jižní Ameriky do
mů vracely. Než i ta obava ukázala se planou, jak později uvidíme.
První dny války obmezovaly se výhradně jen na blokování kubánských přísta
vu a na zajímání španělských lodí na šírém moři. Tak kromě zmíněné lodi
Buena Ventura zajaty 22. dubna parník Pedro od křižáku Texas, téhož dne ry
bářský škuner od torpedice atd. Jediné pamětihodnější zajetí bylo ono španělské
parní lodi Panama a jež zřejmě ukazuje, z jakého zrna naše loďstvo se skládá.
Panama jela z New Yorku, naložena jsouc potravinami pro španělské vojsko na
Kubě. Parník byl jen nějakých 10 mil od Havany, když najednou objevila se
před ním malinká majáková loď Mangrove. Důstojníkům na veliké španělské
lodi ani ve snu nenapadlo, že by je maličká loď chtěla napadnouti, neřku-li zajmouti. A stalo se. Po třetí ráně z Mangrove Panama se zastavila a v tom také
objevila se na obzoru velká americká válečná loď Indiana. Po úřadě seznali
Španělé, že by každý odpor byl marným a vzdali se.
Loď jejich, iokráte větší
než ona, která je zajmula, odvlečena do Key Westu.
Ve výkonném sídle vlády, ve Washingtonu, panoval zatím život, jaký tam
nebyl od bouřlivých dnů za války občanské. Ve všech úřadovnách odboru vál
ky, loďstva i zahraničního, v němž zatím starý tajemník Jolin Sherman dne 25.
dubna se poděkoval a na jehož místo první příručí, sudí W. R. Day z Canton, O.,
nastoupil, pracováno o přetrž, neboť tolik jednotlivostí, na něž zpočátku ne
vzpomenuto, vyžadovalo nyní pozornosti. V odboru loďstva první věc učiněna,
že určen první a druhý prapor spolkového námořnického sboru, by vypluly z Key
Westu na vojenském parníku Panther a tvořily hlavní sílu vystouplého vojska
z loďstva kapitána Sampsona. Když rozkazy ty došly, mužstvo právě cvičilo,
ale to nadšení jaké se při tom všech zmocnilo, nedá se popsati. Dále námořní
milice následovních států vyzvány, by se hned na pomocné lodě přihlásily:
Milice z New Yorku na Yankee, z Marylandu na Dixie, z Michiganu na Yosemite
a z Massachusettsu na Prairie. Mnohem důležitější a mnohdy i nebezpečná
práce nastávala námořníkům našim a to bylo přetrhávání kabelu podmořské
ho. Bylo uznáno k dalšímu úspěšnému vedení války, aby vojsko španělské bylo
úplně od mateřské své země odříznuto. Loďstvo naše vrhlo se na práci mu svě
řenou se vší kuráží, ale trvalo to mnohý ještě týden, než poslední kabel u Santiaga
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zachycen a nebýti našeho přednosty signální služby, ještě bychom se byli do
mezinárodních nepříjemností dostali. V odboru války nastávaly pak obtíže k pře
konání, jež jenom s věcí obeznámený pochopí. Neboť president již 23. dubna
učinil provolaní o 125,000 mužů, jež však guvernérům doručeno až v pondělí,
aby se v neděli neudály výtržnosti.
Mužstvo toto rozvrženo, pokud možnosť sahala, mezi jednotlivé státy a
území a okresek Columbia dle počtu obyvatelstva, aby sloužili dva roky, leč
by dříve byli propuštěni. Mobilizované vojsko pravidelné rozloženo již bylo
vesměs v jižních táborech a sice v Chickamauga, čili jak generál Brooke tábor po
jmenoval Camp Thomas, na počest muže, jenž držel Snodgrass Hill, když po
sledně za války občanské tu naše vojsko leželo. Tentokrát tábořila tu po většině
jízda. Pěchota pak shromážděna byla v táboře u Tampy, Mobile a New Orleansu.
Vláda uznávala nutnost znovuzřízení vojska a vrchní velitel vojska Miles
také neustále na to naléhal, a nyní nezbývalo kongresu nic jiného než do toho
tvrdého oříšku kousnout. Přijat tudíž návrh na rozmnožení vojska a zároveň
rozdělen každý pluk na tři prapory, o čtyřech setninách každý.
Zákon ten opravňoval 25 pluků pěchoty o síle 31,800 mužů, 10 pluků jízdy
v síle 12,000, 7 pluků dělostřelectva v síle 16,457 a prapor enžinýrů o 5 setni
nách v síle 752, což vše dohromady tvořilo stálou armádu 61,000 mužů.
A všecko toto dálo se, aniž by ještě válka úřadně prohlášena byla, to stalo
se teprve dne 25. dubna.
Prohlášení války znělo následovně: Zákon prohlašující, že stává válka mezi
Soustátím americkým a království Španělska. Budiž ozákoněno atd.
Předně: Aby válka byla a tímto jest prohlášena, že jest a že válka jest už
od 21. dubna 1898 den ten v to počítaje, mezi Soustátím Ameriky a královstvím
Španělska.
Druhé: Aby presidentu Soustátí bylo a tímto jest nařízeno a jest splnomocněn použiti celé pozemní a námořní moci Soustátí, a povolati ku skutečné
službě Soustátí obranu jednotlivých států do takové míry, pokud toho bude zapo
třebí ku provedení tohoto zákonu.
Zároveň prohlásil president, jaká práva mají lodě španělské a cizí ve vodách
Soustátí. Učinil tak, aby udržel souhlas se zvyky a dobrými spůsoby vzděla
ných národů.
1) . Nestranná vlajka kryje zboží nepřátel, není-li to válečný kontrabant.
2) . Nestranné zboží, není-li kontrabant, nepodléhá zabavení.
3) .· Blokády, aby byly závazné, musí býti účinné.
4) . Španělské obchodní lodi v našich přístavech mají 30 dní času k nalože
ní a odcestování (Španělsko poskytlo našim loděm podobnou výhodu) a jsou-li
potkány na moři, propustí se, mají-li dle listin svých náklad naložený před 21.
dubnem, kdy válka počala, leda by vezly vojsko nebo důstojnictvo, neb uhlí neb
jiné zapovězené válkou věci neb zprávy vládě španělské.
5) . Španělská obchodní loď, která vyplula před 21. dubnem 1898 z cizího
přístavu do našeho, má volno doplouti, složití a odplouti bez obtěžování a na
moři má vůli plouti do kteréhokoliv neuzavřeného přístavu.
6) . Právo prohledávací budiž prováděno s přesným ohledem na práva ne
stranných a na cestě poštovních parníků nečintež se překážky leč na silné pode
zření, že se zákon přestupuje lodí ohledně nedovoleného zboží neb uzavření
přístavu.
První výzva se scházela a sice skládala se vesměs ze státní milice, kde tato
stávala a kde těchto nebylo, muselo se sáhnout k odvodu. Však ani milice ne
byla ve svých setninách plna a musela přibírat nováčky. Svědčí pak to o sku
tečně vlasteneckém zápalu obyvatelstva Soustátí, když na místo 125.000 nabídlo
strýci Samovi služby své 675,000 mužů.
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Milice pak zvolna shromážďovala se ve svých státních táborech, kdež byli
-vojíni lékaři od pravidelné armády znovu a to velmi přísně prohlédnuti a teprve
pak od spolkového vojenského důstojníka do služby Spoj. Států přijati (mustered
in). Pak nastalo pilné cvičení, neboť dříve než mohlo být vojsko dobrovol.nické někam posláno, muselo aspoň částečně býti vycvičeno a to nebylo jen tak
lehkou prací. Neboť nebyla-li vláda na válku připravena, byly státy jednotlivé
tím méně a odtud to přišlo, že tolik stížností na nedostatek šatstva, obuvi, vý
zbroje, někdy i ztravy na veřejnost přicházelo. Než i tomu postupem času do
jisté míry odpomoženo, ač ne tak brzy, aby vyplnilo se mínění mnohých, že voj
sko, jakmile jen bude pohromadě, horempádem hnáno bude na Kubu, takže do
4. července snadno býti mohlo po válce.
Než zatím co vojsko dobrovolnické pilně v řemesle válečném se cvičilo, pra
videlní pak na jihu dlouhou chvílí hynuli a touhou po setkání se se Španěly ho-řeli, sledujme činnosť našeho výtečného loďstva. První důležitější čin jeho bylo
bombardování Matanzasu, dne 27. dubna odpoledne. Bombardování zúčastnily
se vlajková loď New York, monitor Puritán a křižák Cincinnati. V době kdy
konaly obhlídku, střeleno bylo po vlajkové lodi z baterií Point Rubal Cavy a
Point Maye, které střeží vchod do přístavu. New York odpověděl šestipalcovým
dělem na straně přístavu, dostal se mezi baterie a brzo nalézal se v ohni. Puritán
postaviv se za New York, zaměstnal fortifikace na Point Maye, kdežto New
York počal metati granáty na Point Rubal Cavu. Cincinnati, dosud v nečinnosti
se nalézající, signáloval o dovolení k účastenství ve střelbě a obdržev je, počal
ihned páliti na pevnost západní strany zálivu. Baterie použily granátů, z nichž
většina minula se cíle. Pouze jediný šrapnel vybuchl nad New Yorkem a jiný
praskl na straně jeho kormidla. Během 18 minut umlčeny byly baterie. Lodi
daly celkem 300 ran, na sto Španělů pobito a na čtvrt města zbořeno.
Bombardování to nařízeno dva dny před tím a to z dobrých příčin. Odbor
války došla totiž zpráva, že Blanco snaží se umístnit několik velkých děl v Point
Rubal Cava a Point Maya. Sekretář Alger tvrdil, že by to bylo na pováženou
nechat jít Španěly mnohem dále. President i tajemník Long s ním souhlasili a
Sampsonovi dán rozkaz, aby opevnění srovnal se zemí. Ten čekal na příležitost’
a provedl práci jak se patří. Měl pak president s rozbitím Matanzasu ještě jiný
plán. V sousedství jeho nalézalo se nejvíce soustředěnců (reconcentrados) a tu
díž odtud nejsnáze mohlo jim býti pomoženo, vojsko pak naše potřebovalo na
Kubě jakousi základnu a za tu nejlépe se hodil Matanzas, hlavně pro blízkosť
svoji od hlavního města Havany.
Ve všeobecném rozčilení zapomínala veřejnost’ americká na nečetnou eska
dronu asijskou, která pod velitelem komodorem Georgem Deweym z čínských
vod na základě neutrality byla vypovězena a k jihu na Filipíny zaměřila. Sklá
dala se z následujících lodí: 1). Velitelská loď Olympia, jeden z nejlepších
našich křižáků, na němž velel kapt. Gridley (zemřel krátce na to). 2). Křižák
Baltimore. 3). Křižák Boston. 4). Křižák Raleigh. 5). Dělovice Concord.
6). Dělovice Petrel. 7). Posličí loď Hugh McCulloch. 8). Skladní loď
Nanshau. 9). Uhelná loď Zafiro.
Španělská škadrona na Filipínech čítala křižáky: Reina Christina, Don
Antonio de Ulloa, Isla de Cuba, Castilia, Velasco a don Juan de Austria; a větší
dělové čluny jako: El Cano, Generál Lezo, Duero, Quiros a něco menších lodí.
George Dewey jest starý námořník, který občanskou válku prodělal. První
své zkušenosti nabyl na parní šalupě Mississippi pod admirálem Farragutem.
Jest nyní 62 let a pochází z Vermontu. Dewey jmenován poručíkem za osm dní
potom, když Jihané na Fořt Sumter vypálili. V březnu, když loďstvo pokusilo
se proplouti kolem konfederatských baterií Port Hudsonu, byla Mississippi v tom
nejprudším ohni. V r. 1870 dostal se u velitelství a konal zvláštní službu na
Narragansett. Až do r. 1876 zabýval se vyměřováním Tichého moře a stal se
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inšpektorem světláren. R. 1883—188 velel na Juniatě, atlantické škadrony, po
výšen pak na kapitána na Dolphinu, jedné ze čtyř lodí, tvořících původní ‘ "bílou
škadronu. ” Na to jmenován komodorem a letos v lednu velitelem škadrony asij
ské, zaměniv si toto místo s jiným velitelem, jemuž se pobyt v čínských vodách
nelíbil.
Vizme, co píše očitý svědek o bitvě, která se u Manily strhla: — Dnes 1.
května ani jeden španělský prapor nevlaje nad Manilou, ani jediná španělská loď'
není nad vodou, leda námi zajaté. Více než 200 španělských námořníků a plav
ců mrtvých a asi 500 až 700 raněných svědčí dobrému cílení naší střelby. —
Komodore Dewey dnes ráno obořil se na pevnost Cavite a po paterém útoku do
byl nej skvělejšího vítězství nové doby. Tím veselejší to vítězství, když jsme
neztratili ani jednoho mrtvého, by ztěžoval radost tuto, a jen 8 mužů jest lehce
poraněno.
Kom. Dewey přistál včera večer k zálivu manilskému a rozhodl se veplout
do něho. Shasl všechna světla na lodích a táhl tiše do Boča Grande se 6 váleč
nými koráby svými. Měsíc jasně svítil, ale až když velící loď vzdálila se za
ostrov Corregidor, byla vypálena za ní rána, následovaná několika jinými, kteréž
Raleigh a Olympia opětovaly, při čem baterii, jak se zdá, rozbily, neb více ne
vystřelila. Naše loďstvo se postavilo 5 mil od Manily a mužstvo ulehlo ku spán
ku vedle svých děl. Za svítání spatřili jsme španělské loďstvo pod velením
podadmirála Montejo u Cavite, kdež byla hojně zásobená zbrojnice a loděnice.
Velitelova vlajka vlála na 3200 tonové lodi Reina Christina, a podle ní stály lodě
Castilia o 3200 tonách, don Juan de Austria, Don Antonio de Ulloa, Isla de
Cuba, Isla de Luzon, Quiros, Marquese del Duero a Generál Lezo. Lodě ty se
stále při bitvě pohybovaly.
Všechny naše lodi měly na stěžních prapory Soustátí a hnuly se k boji.
Z Manily počala houkati mocná děla, která nesla kule přes naše hlavy pět mil
daleko. Concord odpověděl jim jen dvěma ranami, neb nemohl stříleti do města,
aby nepoškodil mnoho jeho nevinného obyvatelstva. Když jsme se blížili ku
Cavite, bylo 6 minut po páté ráno, a tu vybuchly dvě mocné podmořské miny
jiedaleko před naší velící lodí. Španělé patrně zmýlili se v našem postavení.
Jiné miny nevybuchlý, a z toho se soudí, že jich Španělové více nepoložili.
Z Cavite počaly létati střely. První zalétly až do Manily přes naše hlavy, ale
další byly lépe mířeny a praskaly kolem nás. Byl parný den a mužstvo naše
svléklo se sebe vše až na spodky.
Olympia byla chvíli tichá. Pojednou na heslo jednoho důstojníka ""Pama
tujte na Maine” zahřměla slova ta z úst 500 mužů a děla Olympie počala mluviti.
První výstřel vyšel z 8 palcového děla na vzdálenost 5.500 yardů do pevnosti
o 5:41. Zároveň druhé lodi vypálily své rány do hlavních lodí španělských.
Španělové pálili teď rychleji, znajíce lépe naši vzdálenost, nežli my jejich, a
střelba jejich se břehů i s lodí byla proti nám krutá se všech stran. Veliká jed
na střela mířená na přední most Olympie dopadla na štěstí asi 100 stop stranou,
ale tříska z ní přetrhla lánoví nad našimi hlavami, kde jsem stál s důstojníky
lodi, a jiná vrazila do paluby u samého Deweyho. Takových nehod opakovalo
se mnoho, ale naši muži se tomu smáli a tropili si z toho žerty. Naše loď Olym
pia tlačila se stále ku předu a byla také terčem všech střel nepřátelských. Vy
pálila najednou se strany jedné všechna děla 5 i 8 palcová. Ostatní lodi násle
dovaly a hudba ta byla děsná. Španělům na Cavite bylo těsno, to bylo znáti,
ale činili se co nejvíce, vědouce, že pro mělkou vodu těžké lodi nemohou blíže
ku břehu jejich. Lodi španělské v pohybu svém také pilně střílely. Jedna stře
la vrazila do Baltimore a prorazila ji, ale nikoho neranila. Jiná protrhla hlavní
palubu její, zkazila jedno šestipalcové dělo a vypálila jednu bednu tříliberních
nábojů, čímž bylo 8 mužů poraněno. Olympia dostala silnou ránu do hrudi své
střelou, která pukla z venčí a neuškodila. Střela jedna vrazila do Bostonu, roz
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bila hlavní kajutu a zapálila ji. Také se vznítilo sítivo konoušek, ale oba ohně
byly ihned udušeny. Jiná střela vrazila do hlavního stěžně Bostonu před očima
kapitána Weldesona. Lieut. Calkins, jenž řídil plavbu Olympie, objev čtyři
kráte bojiště a shledav, že mapa jeho jest nesprávná, oznámil, že se přiblíží
k nepříteli a dá měřiti hloubku. Přiblížil se tedy na 2000 yardů ku španělským
lodím a tu šestiliberky jeho počaly do Španělů zhoubně bušiti.
Hnedle tři nepřátelské lodi hořely. Tu Dewey dal mužstvu snídaní, neb
pracovali už u děl dvě hodiny neměvše než koflík kávy ráno. O 7:3 o byl tedy
odpočinek do 10:50, kdy dán byl rozkaz k útoku. Baltimore počala a několikrá
te dobře trefila. Nepřítel odpovídal zdlouhavě, a Dewey nařídil lodím Raleigh,
Boston, Concord a Petrel, aby španělské lodi dotloukly. Lehký Petrel přiblížil
se k nim na 1.000 yardů a rychle stříleje po dobrém míření, bořil vše napořád.
Ostatní lodi pomáhaly a hnedle nebylo viděti rudožluté vlajky nad vodou. Špa
nělská velící loď a Castilia už delší dobu hořely a Isla de Ulloa byla poslední,
která se překotila a potopila. Španělská vlajka na zbrojnici zmizela a o 12:30
objevila se tam bílá. Petrelu nařízeno, aby zničil všechny lodi uvnitř přístavu,
a řieut. Hughes zapálil Juan de Austria, Marquese del Duero, Isla de Cuba a
El Correo. Veliká dopravní loď Manila, několik vlečných lodí a malých loděk
bylo zajato. Nařízení Deweyho bylo: zajmouti neb zničiti španělské loďstvo.
Rozkaz ten byl do slova naplněn. Během sedmi hodin po veplutí do přístavu
nebylo už nic na práci. Všechno hotovo. — —
Deweyho dílo u Manily jest odborníky pokládáno za mistrné, jaké se ještě
nikdy nepodařilo nikomu při námořních bitvách. Dewey vyplul z Hongkongu
24. dubna se 4 křižáky chráněnými: Olympia, Baltimore, Boston a Raleigh, a
2 dělovicemi Concord a Petrel. Měl za úkol zajmouti neb zničiti lodi španělské
na Filipínech. Bylo jich tam 18; 7 křižáků a 11 dělovic. Americké lodi byly
průměrem těžší, ale španělské měly snosnosti více než americké. Americké měly
57 děl, španělské 65. Americké byly chráněné křižáky, ale výsledek byl týž,
jako by byly nechráněny. Španělé nemohli nijak k nim, aby jim ublížili.
V noci 30. dubna Dewey veplul do přístavu vzdor minám a torpédům. 1.
května ráno boj započal. Španělé měli nejen více lodí, více děl, ale ještě ochra
nu ve dvou pobřežních tvrzích Cavite a Manila. Nic naplat. Po skončení bitvy
11 největších lodí španělských bylo potopeno: Reina Christina 8 děl, Velasco 3
děla, Don Juan de Austria 4 děla, Isla de Cuba 4 děla, Ulloa 4 děla, Castilia 6
děl—vesměs křižáky to; pak Lezo 3 děla, Duero 3 děla, El Cano 3 děla, Correo
4 a Mindanao 3 děla—vesměs dělovice. Ty jsou též potopeny všechny. Několik
zbylých lodí bylo zajato. Tvrze Cavite a Manila byly umlčeny na dobro. Ne
budou mluviti po Španělsku nikdy více. 4. května Dewey oznamuje: Mohu
vžiti město Manilu, kdy budu chtíti. Taková jest největší námořská bitva v dě
jinách světa. Z amerických lodí nejvíce utrpěla Baltimore, která dostala asi 10
střel a jedna zanítila bednu s náboji, která vybuchla a 8 mužů zranila. Ostatní
lodi byly poškozeny pranepatrně, neb nic.
Španělsko ztratilo v bitvě této 11 lodí, 618 mrtvých, 250 raněných a 2 pev
nosti rozbity. Soustátí neztratilo žádnou loď, žádného mrtvého, a 8 raněných.
Bitvy u Manily zúčastnil se také 22 letý krajan náš J. A. Štěnička, jako lé
kárník na křižáku Baltimore. Ten v dopisu mezi jiným píše: “Sám nemohu
uvěřiti tomu, že jsem byl účastným bitvy, v které poprvé moderní válečné stroje
hrály úlohu, tak jakoby na zkoušku. Bylo nás mnoho těch, kteří očekávali, že
ji nepřežijí a naleznou hrob v té ohromné, železné, plovoucí tvrzi. Psali jsme
na rozloučenou dopisy těm, již nás a my jich vzpomínali. Nejhůře nám bylo,
když jsme pluli kanálem do ústí zálivu, kde očekávali jsme každým okamžikem,
že budeme vyhozeni do povětří nějakou minou. Při srážce byla naše loď trefena
sedmkráte. Jedna šestiliberní střela prorazila stranu lodi a to tak blízko mne,
že jsem se nemohl dlouho vzpamatovat! a po výbuchu ohmatával jsem se, zda
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jsem celý. Španělé jsou velmi špatní střelci,
většina jich střel přeletovala nás s hvizdotem,
na který, co živ budu, nezapomenu------- . ”
Rovněž krajan Jos. Holub, ze St. Louis,
na lodi Raleigh v bitvě té bojoval. Zpráva
o bitvě manilské dostala se do Spoj. Států
přes Madrid, kam ji byl guvernér manilský
telegrafoval. Přišla tam zkomolená a ač v cel
ku vyhlížela pro nás příznivě, přece jen tu a
tam úzkostlivé domněnky pronášeny. Nic
méně jméno Dewey bylo na rtech každého a
dnes vším právem můžeme říci, že on za vál
ky této zjednal si vavřínů nej lepších. Jsa od
říznut ode všeho spojení se světem musel,
chtěje zprávu do Spoj. Států dáti, posiati
posličí loď svou McCulloch do Hongkongu
a teprve odtud kabelu užiti.
Ježto pak do
J. A. STÉ NICKA.
Hongkongu z Manily jest na 650 mil, vzalo
to lodi aspoň tři dny než zpráva mohla býti
odeslána, za to ale byla tím radostnější. Skutečně, uváží-li se, že lodě americké
nebyly zrovna toho nejlepšího druhu, dále že Dewey nedbal na podkopy a torpéda
v kanálu umístněná, ale směle do přístavu vjel, dále že španělský admirál Montejo podporován byl bateriemi pobřežními, nutno považovati vítězství manilské
za jedno z největších v dějinách námořnictví vůbec.
Ve své zprávě k tajemníku Longovi dodává kom. Dewey:
Zaujal jsem
námořní stanici Cavite a zničil opevnění při vjezdu do přístavu. Mám přístav
úplně pod kontrolou a mohu zmocniti se města, kdykoli mi bude libo. Moje škadrona je ve výteč
ném zdraví a ná
ladě. . . .
Kom. Deweymu zasláno tajem
níkem Longem z
nařízení presiden
ta po podmořském
lanu poděkování
tohoto znění:
1 ‘President ve
jménu amerického
lidu děkuje vám a
vašemu dustoj ni
et vu a mužstvu za
skvělé a rozhodné
vítězství. V uzná
ní toho jmenoval
vás prozatímním
admirálem a odpo
ručí, aby vám kon
gresem díky byly
vyjádřeny. Long. ”
Tajemník Long
po přečtení zprávy
vyjádřil se, že si
odbor pospíší, aby
JOSEF HOLUB.
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Deweymu poslal přes Tiché moře posilu. Hrdina manilský především potřeboval
mužstvo a to mu mělo být posláno ze San Francisca. Vojsko to mělo se skládati
z dobrovolníků v západních státech a na Tichomoří, k čemuž přistoupiti měly 18.
a 14. pěší pluk pravidelný, 4. jízda pravidelná a něco pravidelných dělostřelců.
S první pomocí měla spěti loď City of Pekin s průvodem křižáku Charleston.
Podívejme se, co zatím dálo se dějišti válečném v oceánu atlantickém. Vlá
da naše vidouc, že malé Portugalsko nepokrytě straní Španělům, lodě jejich na
kapverdských ostrovech přechovávajíc, pohrozila a ihned vyšel z Lisabonu veli
teli španělského loďstva rozkaz, aby s loďmi svými kapverdské ostrovy opustil.
A tak vidíme, jak ráno dne 29. dubna flota španělská z přístavu San Vincent vy
razila a pod zapečetěnými rozkazy k západu se brala. Byly to tyto lodi: Kři
žáky Maria Teresa, Almirahte Oquendo, Vizcaya a Cristobal Colon a torpédové
lodi Pluto, Terror a Furror. Velitelem loďstva tohoto byl admirál Cevera.
Že vláda naše hned z počátku obírala se plány vpadnouti na Kubu, toho dů
kazem nejspolehlivějším jest, že najmula do služby 8 největších dopravních parní
ků, jež měly nejméně 2000 tun snosnosti
___________ _ _______________ *
a mohly uvézti až 1200 mužů.
Byly
f\ '
určeny k dopravě vojska na Kubu. Byly
to parníky Olivette, Florida, Aransas,
'V
Comal, Malame, Allegheny, Berkshire a
Decatur.
Vláda zaplatila jim za měsíc
\ ůj ·
služby jejich po $10,000 až $15,000 a
!
odbor ubytovatelský měl nad nimi moc.
Vojsko pravidelné kvapem stahovalo se
k jižním našim přístavům. Na jeho mí
sto posílány pak poznenáhlu pluky dobrovolnické, které dosud v státních táborech
rozloženy byly vyzbroj ovány a cvičeny.
Tak z tábora Tannerova u Springfieldu
vyslán 11a jih do táboru Thomas 1. pluk
ill., do Jacksonville na Floridě pluk dru
hý. Posledně jmenovaný pluk nepřišel
sice před nepřítele, ale ponechán i po vál
ce v další službě, považován byv zajeden
z nejvycvičenějších a poměrně nejzdravěj
ších pluků dobro-volnických.
V pluku
s
tom sloužilo několik Čechů, mezi nimiž
václav iíotek
VÁCLAV KOTEK.
zmiňujeme se jako o čilých dopisovatelích
do našich listů, o desátníku Maxu Kirchmanovi a V. Kotkovi, obou z Chicaga.
Od nynějška bylo hlavní starostí odboru námořního otázka, co míní kap
verdské loďstvo udělat, zda-li přijede do Záp. Indie, nebo vrátí se do Španěl
nebo zůstane na ostrovech kanárských. Bylo zjevno, že vláda španělská hledí
uvarovati se setkání s loďstvem americkým, tak aby válka prodloužena byla až
do té doby, kdy na Kubě vypukne doba dešťů a s ní zároveň vražedná zimnice.
Proto strategická rada ve Washingtonu, která všechny pohyby válečné řídila a
mimochodem řečeno, velitelům vojenským i námořním často velmi nepohodlnou
byla, ku všelijakým plánům, namnoze zpozdilým se utíkala, jimiž hodlala loďstvo
kapverdské utkati. Takovým plánem bylo obsazení kanárských a balearských
ostrovů, jakmile by se ukázalo, že špan. flota nemíní vydati se přes oceán na zá
pad. Řečené ostrovy měly býti použity jako zásobovací base amerického loď
stva. Prozatím zůstalo to jenom na pouhém plánu.
Bylo to asi ve spojení s tajemným loďstvem španělským, když dne 29. dub
na létací škadrona dostala rozkaz, aby se držela pohotově vyplouti na moře.
Komodor Schley obdržel zapečetěné rozkazy, o nichž se mělo za to, že nakazo-
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valy mu plouti na Trinidad a zadržeti španělské loďstvo, které ze St. Vincent
vyplulo a nejspíše do Port au Spain mělo namířeno. Ale trvalo to ještě několik
dní, než skutečně netrpělivé již mužstvo na moři se octlo. Vedle nynějšího loď
stva spolkového připravovala vláda ještě výpomocné loďstvo na pomáhání lodím
válečným a na střežení pobřeží. Byly najímány vléčné lodi, yachty a všeho dru
hu lodi, aby službu tu vedlejší konaly. Drobné toto loďstvo nazývalo se “mo
skyty” a prokázalo za války aspoň službu takovou, že obyvatelstvo pobřežních
měst bylo strachu před náhlým objevením se nepřátel zbaveno. Ještě jiné opa
tření vláda k ochraně pobřeží zařídila. Velké strážné lodi jako Yale, St. Louis,
St. Paul, Harvard, Minneapolis a Columbia, dobře vystrojené děly a střelivem,
zásobeny byly na delší dobu potravinami a uhlím a ty byly vyslány jako stráž,
aby pluly aspoň 500 mil od břehu a hlídaly, zdali se nějaká cizí nepřátelská loď
blíží.
Co se pohybů loďstva Sampsonova v první polovici května týče, vyhlíželo to,
jakoby byl neměl nic jiného na práci, než aby hodně uhlí spálil. Zanechav kom.
Watson^. při blokádě Havany, plul s nej těžšími loďmi z místa na místo. Brzy
jej vidíme v Key Westu, hned zase plnou parou ve směru jihovýchodním odplul,
tu zase vidíme jej u severního pobřeží Kuby,
ale účel těch jeho cest zůstával nevyzpytatel
ným, neboť vláda zatím vydala rozkaz k přísné
censuře novinářských zpráv. Tu nelze se diviti, že pověsti všeho druhu v listech se obje
vovaly a lid klamaly a zatím Schley pořád čekal
v Hampton Roads, že také naň přijde řada,
aby na moře odplul.
Odbor válečný nemohl prozatím nic pod
nikat, dokud by nevyšlo na jevo, jakých úspě
chu dodělal se podadmiral Sampson.
Vydal
pouze rozkaz, aby jízda z Chickamauga parku
hnula se v před a sice i. a io. pluk do New
Orleansu, 2. do Mobile a 9. a 6. do Tampy.
Hlavní pozornosť pak věnována vyslání pomo
ci na Filipíny ze San Francisca. Možno říci,
že v době té jeden rozkaz stíhal druhý, a mno
hdy, kdy už se zdálo, že něco rozhodného se
podnikne, rozkaz v posledním okamžiku odvo
lán. Nicméně vojsku tento odklad nijak nebyl
na škodu. Bylo mezi nimi dobrá velká síla ta
kových, kteří ve svém životě pušky v ruce ne
měli a ti nyní mohli býti aspoň poněkud vycvi
čeni. Vojsko pak delším pobytem v jižních
krajích lépe si napřed na teplé podnebí zvyknouti mohlo, než kdyby hned tak bez přípravy
do frontubylo posláno. A potom vláda sama
neměla ještě všecky obránce své ani ošacené,
neřku-li do pole vyzbrojené.
Dne 11. května odplula po lodi Gussii pod
velením kapitána Dorsta od 4. spolkové jízdy
první výprava na Ku>bu, měl to býti jakýsi před
voj. Skládala se ze setnin E a G 1. spolkové
pěchoty a doprovázena byla 22 Kubánci. Vezla
pro Gomeza zbraně.
Přistála sice šťastně,
ale Španělé vystoupivší vojsko přinutili k vrá
cení se na lodi. Pouze průvodčím kubánským
M. KIRCHMAN.
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podařilo se v křoví zmizeti.
Důležitější potyčka, která pro naši stranu vypadla
osudně, strhla se dne 12. května odpoledne v přístavu Cardenasu, blíže Matanzasu.
Lodím Wilmington, Hudson a Winslow bylo uloženo, aby v přístavu
cardenasském několik špan. lodí dělových napadly. Učinily tak, ale než ještě
lodě vynašly, zahájena na ně se strany Španělů prudká palba. Boj strhnul se
po 2. hodině a trval as hodinu. Střelbu začaly Wilmington a Hudson na vzdá
lenost 3.500 yardů. Krátce pak i člun Winslow do bitvy přispěchal. V okam
žiku upoutal na se veškerou pozornosť pozemních baterií a špan. dělových lodí.
Se všech stran sypaly se rány na malý torpédový člun. Wilmington a Hudson
dosud udržovaly oheň, však nemohly odvrátiti děsný příval ohně, pod kterým
dělový člun se nalézal. Posádka Winslow-u držela se však statečně. O 2.35 hod.
proražen byl lodní trup a zároveň zasažen kotel. Loď počala sebou beznadějně
zmítati, nastal okamžik ticha, jejž následoval vítězný ryk na straně španělské a
nová palba zahájena na beznadějnou loď.
Po mnohém namáhání podařilo se dělovici Hudsonu dostati se k nešťastné
lodi a hoditi posádce 7 mužů na palubě stojící lano. Mezi prací tou granáty na
všech stranách Winslow-a praskaly a právě v tom okamžiku, když lano na palubu
ohrožené lodi dopadlo, vybuchl granát a usmrtil poručíka Bagleye. Podle Bagleye
klesli jiní a krev jejich potřísnila palubu. Jeden ze zasažených mužů skácel se
s člunu, nohy jeho však zadržely se na železném zábradlí, takže zůstal na lodí.
Mrtvola Bagleyova byla hrozně zohavena. Čtyři z raněných , za krátko zemřeli,
když loď po velkém úsilí z dosahu střelby nepřátelské odvlečena. Z plavců
amerických první ve válce život položil George B. Meek. Cardenas však bylo
hrozně ztrestáno za škodu, kterou vzal amer. dělový člun Winslow. Smrt poru
číka Bagleye a plavců amerických opět pomstěna krví. Křižák Wilmington ne
maje dosti na tom, že baterie před několika dny byly umlčeny a několik set Špa
nělů pobito, vyplul dne 14. května poznovu do přístavu cardénasského a dokonal
dílo spousty a záhuby. Srážka byla ostrá a rozhodná. Baterie z části opravené
odpovídaly jen slabě na oheň křižáku a hnedle veškerá děla španělská byla uml
čena a lidé je obsluhující buď zabiti neb na ústupu. Některé střely zaletěly do
města a zapálily zde budovy. Nebylo možno zvěděti ztráty na straně španělské,
jelikož vojsko nebylo na břeh vysazeno, však známo bylo, že po celých čtrnáct
dní soustřeďováno bylo vojsko španělské v Cardenasu, jelikož předpokládalo se,
že na místě tomto Američané budou hledět přistáti. Na sta lidí pracovalo zde
na opevnění, které loď Wilmington překvapila a vyhodila i s děly do povětří.
Jiná srážka stala se den před tím u Cienfuegos. Spolkový křižák Marblehead, dělovice Nashville a výpomocný křižák Windom vepluly dne 11. května
časně ráno do přístavu Cienfuegos, aby přetrhly podmořské lano mezi Havanou
a Santiago de Cuba. Úkol ten vykonán, ale teprve po zuřivém boji mezi našimi
loděmi a několika tisíci španělských vojáků, kteří za rychle naházenými náspy
na břehu byli ukryti. Jeden plavec na Marbleheadu byl zabit a 8 mužů těžce
zraněno a někteří z nich později zemřeli.
Kromě těchto celý počet mužstva na
šeho doznali lehkého poranění.
Jakmile válečné lodě před Cienfuegos dorazily, byly spuštěny čtyry čluny a
namířily ku břehu, aby lana vylovily a přeřízly. Lodě stály asi 1000 yardů
z přístavu venku. Bylo pozorováno, že jsou španělští vojáci na břehu, ale ne
bylo známo, že těžká děla byla v maskované baterii postavena a že starý maják
přeměněn byl v nebezpečnou tvrz. Čluny počínaly si opatrně a lidé na nich po
více než hodinu bez překážky na lanu pracovali. Byli již hnedle s prací hotovi,
když pozemní baterie vypálila na ně ránu a hned potom španělská pěchota spu
stila drobnou střelbu. Tu Marblehead vyslal na pevnou zemi kuli a po ní ránu
za ránou. Nashville hned jí přizvukovala a malá Windom rovněž své čtyrliberky
nechala houkat. Plavci na člunech, ač se pravé krupobití kulek kolem nich
snášelo, pod ochranou děl z válečných lodí pracovali dále a kabel přeřízli.
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Španělové však utrpěli také ztráty a to mnohem větší. S majáku stříleli
zuřivě na naše lodě, tak že tyto děla na maják obrátily a ten v brzku rozbit na
třístky. Ježto v něm a za ním bylo hodně Španělů, bylo těchto zajisté hodně
pobito. Marblehead a Nashville použily svých nejtěžších děl, jakož i malých
rychlopalných. Velitel Nashville-u raněn odrazivší se kulkou. Maják a arsenál
byly zbořeny a baterie na pobřeží umlčeny. Město bylo od amerických granátů
zapáleno.
Tu najednou podadmirál Sampson, o němž po několik dní se nevědělo, kde
se svýma loděma bloudí, objevil se na úsvitě dne 12. května před San Juanem
na Portoriku. V přístavu nebylo žádných lodí viděti. Útok na pobřežní bate
rie započel, jakmile bylo dosti světlo. Trval asi tři hodiny a způsobil bateriím a
přiléhající části města značné Škody. Baterie na naši palbu odpověděly, ale bez
vážnějšího účinku. Na křižáku New Yorku zabit jeden muž, 7 jiných lehce zra
něno. Lodím žádná vážná škoda nezpůsobena. Bitevní loď Iowa vypálila 250
ran, křižák Detroit 180. Američané neučinili žádných pokusů, aby se města
zmocnili, ale rozmrzelí křižovali před přístavem, pátrajíce po lodích španělských.
Vyprávělo se, že od bombordování dalšího muselo se pro nedostatek střeliva
ustátí. Jak pozdější udalosti nasvědčovaly, bylo toto bombardování úplně bez
účelné a strategická rada ve Washingtonu čím dále tím zřejměji dávala na jevo,
že není schopna, aby řídila pohyby loďstva tak četného, jako bylo americké. —
Konečně došla zpráva, že loďstvo kapverdské, čili jak mu říkáno “armada, ” ob
jevila se u St. Martinique, francouzské to osady v Záp. Indii. I poslán byl
komodor Schley se svou létací škadronou na jih a podniknuta na loďstvo Cerverovo pravá honba. Druhý den oznamovalo se zase, že bylo španělské loďstvo vi
dět u holandského ostrova Curacoa, čož nasvědčovalo tomu, že španělský admirál
nerad by se byl s loďstvem Sampsonovým nebo Schleyóvým setkal, aleproklouznouti chtěl mořem karaibským na Kubu. A také skutečně tak se stalo, neboť
vzdor vší ostražitosti amerického loďstva dostalo se loďstvo kapverdské do pev
ného přístavu v Santiago de Cuba, na vých. pobřeží Kuby. Co tu bylo z naší
strany příprav k zachycení ho, Sampson maje hejno vyzvědačských lodí kolem
sebe, byl brzy v úžině Windward, hned zase s loďstvem objevil se před Havanou
a Schley s létací škadronou rovněž neustále.ostrov objížděl, brzy čekaje u Cienfuegos, hned zase hlídaje vstup do přístavu v Santiagu. Po Cerverovi jakoby se
bylo moře zavřelo. Ve Washingtonu působilo to velkou mrzutost, že o loďstvu
španělském nevědí. Všelijaké domněnky pronášeny, mezi nimiž největší obavu
způsobilo to, že Cervera čeká, až připluje loďstvo kadizské do vod západo
indických, aby se pak s Cerverovým spojilo. Teprve za několik dní dověděla se
vláda, že Cervera dlí v přístavu v Santiagu a Schley ihned obdržel rozkaz, jej
hlídati, aby neuklouznul. Jedinou radostnou zprávou bylo, že loď bitevní Oregon
s dělovicí Marietta šťastně dlouhou svoji plavbou dokončila a nyní zásek loďstvu
Sampsonovu se připojila. Plavba Oregonu byla v každém ohledu pamětihodnou,
uváží-li se, že po celé cestě 13,000 námořních mil dlouhé, stroje lodi ani dosti
málo se neporouchaly. Loď vyplula ze San Francisca dne 19. března a 26.
května zakotvila v zátoce Jupiter na Floridě. Plavba její byla náramně rozčilu
jící. Dvanáctkráte byla loď k boji vyklizena, ale zatím ani jediné lodi španělské
nepotkala. Na lodi Oregon sloužil krajan Václav Havlík, narozený v Iowa City
v r. 1874. Je synovcem prof. Boh. Šimka.
V té době, co podadm. Sampson loďstvo kapverdské vyhlídal, vystoupila
zase ve Washingtonu strana míru, která o ukončení války za každou cenu se přičinovala. Strana ta pracovala pomocí diplomatů a skrze bohaté peněžní agen
tury, jež v evropských hlavních městech požívají velkého vlivu.
Snahy tyto vzbudily mezi Američany válce nakloněnými všude veliký odpor a
také president, ač by si byl přál míru čestného, se snahami strany míru nesou
hlasil, čehož nejlepším důkazem byla zimniční činnosť vlády, by nepřítele sevřela
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tak, aby se nemohl ani hnouti. Vztýčení Špa
nělskem bílé vlajky bylo jedinou cestou, jakou
ona země před pokořením a zničením své moci
pozemní i námořní ubrániti se mohla.
Obraťme nyní zraky své na daleký Vý
chod, kde statečný admirál Dewey pořád s hrst
kou svých námořníků držel ovoce skvěle doby
tého vítězství v rukou. Ač síly jeho byly slabé,
přece jen nezahálel. Tak dne 12. května přišla
tajemníku Longovi a presidentu neúřadní zvěst
zHongkongu, v níž oznamovalo se o prudké
potyčce na Filipínech u města Iloilo mezi naší
lodí Concord a španělskou dělovicí. Potyčka
trvala delší dobu a se břehů podporovaly bate
rie špan. dělovici vydatně. Concordu se však
VÁCLAV HAVLÍK.
podařilo konečně přec špan. dělovici potopiti a
pobřežní baterie rozbiti. Na Filipínech zbývala už jen jediná španělská loď v Mindanao a křižák Boston pustil se za ní, aby ji zničil nebo zajal. Povstalci byli
nezkrotitelní a celý ostrov vydán byl bezvládí, takže admirál Dewey nemohl po
řádek zjednati. 15. května přišla oklikami z Filipínů zpráva, že loďstvo podadm.
Dewey-ho stálo dosud před Manilou a jen některá loď z něho byla vysílána na
nějaké malé podniky. Dewey mohl snadno Manilu dobýti, ale nechtěl, čekaje
na rozkazy k tomu z Washingtonu. Vstupy do města střeženy byly pilně špa
nělským vojskem a to ze strachu před povstalci. Po vodě nesměl do Manily
nikdo, neb naše loďstvo pilně hlídalo dnem i nocí. V Cavite nalezeny byly velké
zásoby střeliva všeho druhu, které dostaly se do rukou Deweyho.
Dne 12. května byla zajata dělovice španělská Callao přicházející z jiných
ostrovů jako domů, neb nevěděla nic o válce. Plula do Cavite, pozdravovala
lodi a dala pozdrav admirálu, nesouc hrdě španělskou vlajku. Naše lodi počaly
střelbou ji varovati. Nerozuměla tomu, až když to šlo do opravdy, strhla španěl
skou vlajku a vztýčila bílou. Zastavila a veliteli jejímu sděleno, o co se jedná.
I vzdal se klidně. Loď byla zajata a dopravena k velící lodi podadmirálově.
Byla opatřena vlajkou americkou a prokázala se býti Deweymu nadále velmi uži
tečnou. V Manile a okolí byla veliká nouze o potraviny, zvláště mezi vojskem;
dlouho to nemohlo tak trvati, neb město nemělo s vnitrem ostrovu spojení žád
ného. Telegrafické spojení s Manilou bylo na všechny strany přerušeno.
Španělský admirál Montejo byl v Manile. Jeho poranění nebylo těžké.
Přišlo na jevo, že před bitvou na své lodi dal dvojnásobné mužstvo, neboť byl si
toho jist, že americké lodi zajme a hned svým mužstvem obsadí. Námořníci
španělští pravili, že celé dva roky necvičili se ve střílení z děl do terče a proto že
neměli cviku. Pak přijelo amer. loďstvo příliš časně ráno, kdy španělští důstoj
níci byli ještě v podvléčkách. Mužstvo prý nemělo ještě ani ranní kávu a bez
kávy že nemohlo dobře stříleti. Všecky řeky a zálivy na ostrově byly prohledány
po lodích španělských, ale jen několik chudých kupeckých lodí bylo zajato a ry
bářské lodice se ani nezajímaly, avšak do Manily plouti nesměly.
Zajaté mužstvo v Cavite bylo propuštěno na svobodu na pouhý slib, že ne
bude bráti účastenství v nynějším boji proti Soustátí. Byl-li by kdo přistižen při
zrušení svého slibu, mělo s ním býti naloženo po vojenskú.
Zajatcům nebylo učiněno příkoří nižádného. Důstojníkům byly ponechány
kordy, a mnohým vojínům i ručnice, neb se obávali, že by se pro povstalce do
Manily nedostali. Když zvěděl Dewey o svém povýšení a dostal poděkování kon
gresu, oznámil to svým důstojníkům a mužstvu a na lodi Olympia nechal vztýčiti
podadmirálskou vlajku. Jásot mužstva byl hlučný a radostný. Povstalci domácí
měli 37,000 mužů, ale zbraně jen pro 6,000 a ty ukořistili na Španělích. Měli
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v moci všecky železnice na ostrově a plavbu na řekách, takže nijaké zásoby
z ostrova do Manily nepustili. Guvernér v Manile dostal rozkazy z Madridu,
aby se nevzdával, leda by bylo město bombardováno, ale i jinak aby vzdoroval
i hladu, jak dlouho bude moci. Ale jak dlouho to mohl snášeti? Manila musela
padnouti do rukou amerických.
Jak se byl tajemník Long hned při obdržení zprávy Deweyho o jeho skvělém
vítězství u Manily zmínil, konány pilné přípravy k vyslání mu pomoci na muž
stvu, střelivu a potravinách. Za vrchního vůdce sil vojenských na Filipínech
jmenován major generál Weslev Merritt, ale ten velitelství přijmouti nechtěl,
tvrdě, že s iooo pravidelných vojáků, byť i měl 15,000 dobrovolníků, na Filipí
nech proti vojsku španělskému, aspoň právě tak četnému, za to ale vycvičenému
a na podnebí uvyklému nic nesvede. Na cvičení západních dobrovolníků že mu
nezbývá času a proto nedostane-li aspoň 5000 mužů pravidelného vojska, že na
Filipíny nepůjde, neboť od prvního úspěšného vystoupení že prý vše závisí.
Jak se zdá, mělo býti poslání Merrittovo na Filipíny s vojskem necvičeným
pomstou tajemníka války Algera, který dosud nezapomněl, že Merritt s Custerem
a Sheridanem jej soudil pro zbabělost u Chancelorsville a podepsal výrok, by byl
Alger pro nepřítomnost’ bez dovolení před bitvou z armády propuštěn. Alger
tenkrát vystoupil ze služby, aby ušel *tomu pohanění. Ted’ se mu naskytla pří
ležitost oplatí ti a jen proto Merritta ustanovil pro Filipíny, aby jej měl doma
s očí. Merritt to dobře cítil a proto odepřel jiti. Alger pohrozil mu vojenským
soudem pro neposlušnosť. Merritt ale popřel, že by byl nechtěl jiti, udávaje to
za výmysl novinářský, ač na své žádosti o více pravidelného vojska setrvával.
President i taj. Alger s popřením Merrittovým se spokojili a president slíbil mu,
že dostane 15,000 mužů toho nejlepšího vojska, mezi nimiž bude 4000 pravidel
ných. President věděl dobře, že bude míti vojsko naše na Filipínech krutou
práci, odtud to jeho rozhodnutí. V neděli dne 22. května o 8. hodině ranní vy
plul konečně křižák Charleston ze Zlaté Brány v San Franciscu na cestě do Ma
nily. V Honolulu přibral uhlí a počkal ha dopravní lodě. Dne 25. května pod
večer tyto vypluly a sice byly to City of Peking, City of Sidney a Austrália.
První vezla 1. pluk kalifornských dobrovolníků, na druhých dvou vezl se 2. pluk
oregonský, jeden prapor 14. spolkové pěchoty a četa těžkých dělostřeleb kali
fornských, dohromady 2500 mužů. Velitelem branné síly té byl brig. gen. Thomas
Anderson, který se právě z Aljašky, kde s části svého pluku (14. pěchota) dlel,
vrátil. Bylo určeno, aby monitor Monterey byl vlečen, neb sám nemohl naložiti
uhlí více než na dva dny. Odjezd první výpravy ze San Francisca byl velmi
slavný. Nesmírné davy lidu na březích a na člunech provázely je blahopřáním a
vojíni vylezše na provazy, jasali a loučili se vesele. Z ostrova Alcatraz a z Pre
sidia bylo jim stříleno v pozdrav. Vezli si zásob na rok.
Ještě před odplutím lodí došla z Manily zvláštní zvěst, oznamující, že tamní
německý konsul pokoušel se o to dostati potraviny z německé válečné lodi do
uzavřeného města, ale admirál Dewey se proti tomu přísně opřel. Konsul pak
naditě ohlásil, že násilně vymůže přistání zásob potravin pod ochranou dvou
německých křižáků, ale Dewey pohrozil, že pustí do křižáků palbu a konsul byl
zticha. Dewey pak sám poslal odboru námořnímu zprávu, že může přístav udržeti
na neurčitou dobu, ale že nemůže udržeti pokoj na ostrově, kdyby nějaké bouře
vypukly, nemaje mužstva k tomu. Manila byla klidná, Aguinaldo, náčelník po
vstalců přibyl dne 19. května do Cavite, ale povstalci neměli zbraní, aby útok
na Manilu podnikli. Podadm. Dewey sám dal jim dvě děla a 300 ručnic.
Směšné je, jak si arcibiskup manilský počínal. Prohlásil v pastýřském li
stu, že se blíží 4 španělské válečné lodě a sliboval svým ovečkám slavné vítězství
nad kacířským loďstvem Američanů.
Po odplutí první výpravy na Filipíny ihned se konaly přípravy k odeslání
druhé, k tomu se však později vrátíme.
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Na dějišti války ve vodách západoindických bylo postavení loďstev kolem
25. května následovní: Cervera v zálivu Santiago de Cuba, Sampson u jiho
východního pobřeží Kuby, Watson před Havanou, Schley před Santiagem, vý
pomocné parníky Minneapolis a Yale na ostrově Curacao.
A právě ta okolnosť, že loďstvo Cerverovo dosud bylo nezničené a pak že
škadrona kadizská mohla připlout přes moře, zdržovaly vládu naši od poslání
vojska na Kubu. President pak nahlížeje, že až přijde rozhodná doba, bude
muset posiati na ostrov armádu na počet silnou, uvažuje pak dále o nutnosti obsaditi Portorico a konečně i posily k Manile vysílati, rozhodnul se dne 25. května
povolati do služby dalších 75,000 mužů, čímž armáda vzrostla na 280,000 mužů.
Vykládal se krok tento všelijak, ale pravá příčina druhé výzvy byla, že chtěl pre
sident nyní se vším úsilím válku vésti a dále aby měl dostatečnou zásobu vycvi
čeného vojska po ruce, když by toho potřeba vyžadovala. Z celého jednání
vlády vysvítalo, aby se co nejdříve zmocnila Portorica, aby snad najednou Špa
nělové nepožádali o mír. Jiní rádcové radili zase jinak a tu není divno, že v těch
dnech rozkaz za rozkazem z Washingtonu vycházel, aby druhý den zase byl ru
šen. Generál Miles den co den oznamován, že jede k vojsku, tolik a tolik tisíc
vojska že připraveno ku vsednutí na lodě a zatím nedálo se nic.
Dne 29. května poslal kom. Schley do Washingtonu zprávu, že má loďstvo
Cerverovo v přístavu Santiago de Cuba pevně uzavřené, čili jak všeobecně se ří
kalo “zašpuntované,” a sám že se bude moci o ně postarat. Přesvědčen byl
o pobytu loďstva špan. v přístavu, když kapt. Sigsbee tak daleko do přístavu
vjel, že lodi kotvící uzřel.
Podadmirál Sampson zatím od východního břehu Kuby odplul napřed k Ha
vaně a později do Key Westu. Vláda nyní, když o pobytu Cerverových lodí
zvěděla, nařídila Sampsonovi, aby hned k Santiagu odplul a ve spojení se
Schleyem hleděl tvrze pobřežní rozbiti. Schley však na příjezd Sampsonův ne
čekal, nýbrž již dne 31. května dal pálit na pobřežní opevnění přístavu. Zprávy
o výsledku bombardování tak si odporovaly, že skutečně nebylo lze si z celého
toho nic kloudného vybrati. Brzy se pravilo, že kastel Morro byl rozbit na caparty, hned zase, že lodě Schleyovy vnikly až do přístavu, ale pravdou bylo, že
americké lodi španělským opevněním mnoho škody nenadělaly. A nejlepší ze
všeho bylo, že proskakovaly pověsti, že Cerverovo loďstvo v době bombardová
ní ani v zálivu se nenacházelo.
Ze všeho bylo vidět, že by se byl kom. Schley jako podadm. Dewey rád vy
znamenal a proto bombardování na svou pěst před příjezdem Sampsonovým do
Santiaga zahájil, ale ctižádost’ jeho neměla býti tenkráte ještě ukojena. Po dra
hé střelbě byl právě tak daleko jako před tím. On sice pravil, že úmyslem jeho
při zahájení palby bylo odhaliti skryté baterie španělské a pak pobořiti okolní
tvrze, aby vojsko snáze mohlo přistáti, ale vlastně počítal na to, že mu Cervera
vyjede z přístavu naproti a bitvu s ním svede. Přepočítal se však notně. Do
Washingtonu poslal o své činnosti před Santiagem de Cuba následující zprávu:
Rozhodl jsem se dnes (31. května), že zkusím baterie Santiaga, abych po
znal, kde jsou a jak jsou silné. O 10. hodině přenesl jsem vlajku svou na
Massachusetts a vystoupil na loď tu. O 1.15 p. m. dala Massachusetts znamení
Iowě a New Orleansu, aby utvořily řadu a následovaly. Pluly východně až byly
asi 7000 yardů od břehu a pak obrátivše se v kruhu k západu čelíce, pluly bokem
mimo tvrze. Těžká 13 palcová děla z Massachusettsu a 12 palcová z Iowy do
staly rozkaz vypáliti na španělský křižák Cristobal Colon, jenž byl jen několik
minut jejich terčem. Dostal zdá se dvě rány, ale nebyl vážně porouchán. Celá
řada tvrzí, asi 6 na počet, počala páliti a cíl byl dosažen. Některá nová děla
s bezdýmným prachem mířila dobře, než ani jedna rána nepoškodila žádnou moji
loď, neboť střely děl nedoletěly. Americké lodi vystřelily jenom čtyry hromad
né výstřely z těžkých děl a to v 15 minutách. Španělé vystřelili asi iookrát a >
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stříleli i když lodi byly plné dvě míle z dosahu jejich. K tomu dodati dlužno,
ze při palbě stál komodore Schley při přední 13 palcové věži Massachusettsu a
a hlídal na střely houkající kolem, když lodi míjely pevnosti. Choval se chladně,
jakoby nebylo nebezpečí nižádného. O 3.30 byl komodore zase zpět na své ve
litelské lodi Broklynu.
Bylo patrno, že Španělé měli Santiago opevněné velmi pečlivě a dobře.
Měli tam několik dobrých novověkých děl výroby anglické neb francouzské a užívali prachu bezdýmného, takže bylo nesnadno nalézti, kde děla jsou.
Dne 1. června připlul k Santiagu se svým loďstvem podadm. Sampson, za
nechav na cestě těžké monitory. Spojené loďstvo nyní tím těsněji uzavřelo
Španěly v přístavu. Sampsonovi jednalo se nyní o to, aby Španělům co nejdří
ve ústup z přístavu zatarasil, neboť co nevidět měly nastati hrozné bouře západo
indické, kde lodi musely se do nějakého bezpečného přístavu utéci. Vymyslil si
k tomu zvláštní plán, vysiati totiž starou uhelnou loď Merrimac a tam ji potopiti.
Loď byla dosti velká, aby osvědčiti se mohla jako mocná překážka příští plavbě.
K odstranění vraku z tak úzkého kanálu bylo zapotřebí těžké práce a mnoho dy
namitu. Námořní konstruktor Richard P. Hobson a 7 mužů dobrovolně se k ne
bezpečnému tomu podniku přihlásilo. Nebezpečná plavba zahájena byla dne 3.
června o 3 hodině ranní. Merrimac provázena byla parníčkem lodi New York,
kterému velel námořní kadet Powell. Parníček měl obvazky a jiné potřeby při
ošetřování raněných.
Sotva že loď Merrimac zmizela zrakům mužstva New
Yorku, ozval se výstřel z kastelu Morro, na který ihned odpověděly špan. baterie
na druhé straně kanálu se nalézající, načež po celých dvacet minut rána stíhala
ránu. Na lodi New Yorku soudilo se nyní s určitostí, že osud Merrimacu a muž
stva jejího je zpečetěn. Než nebylo tomu tak. Merrimac dostala sé na místo,
které Sampson byl určil. Zde byla zakotvena, načež Hobson, když byl ve dnu
způsobil výbuchem otvor, vstoupil s lidmi svými, z nichž dva byli raněni, do člu
nu. Co vlastně dělo se na lodi Merrimacu, vysvítá nejlépe z výpovědi Hobsona samotného. Loď měla 10 osmipalcových torpéd pod hladinou vodní, z nichž
každé chovalo 82 libry prachu. Torpéda spojena byla s můstkem elektrickými
dráty. Hobson měl na palubě čtyři muže a ve strojovně dva, všichni měli na
sobě jen spodní prádlo, revolvery a střelivo. Na palubě nalézal se muž, jenž
měl kolem pasu provaz a druhý konec provazu připevněn byl k můstku, na němž
stál Hobson sám. Vedle muže toho ležela sekera. Jakmile zastavily stroje, za
táhl Hobson za provaz, což bylo znamením pro muže, aby přeťal lano kotvy.
Měl pak skočiti dolů do člunu, kde byly zachrané pasy a pušky. Člun tento
nedal se tak snadno potopiti. Zatím i ostatní mužstvo dostalo se do člunu, a
sice nejdříve kormidelník, když byl napřed loď napříč kanálu otočil. Oba plavci
ve strojovně otevřeli pak postranní otvory. Když všech 7 mužů bylo v bezpečí,
stisknul Hobson elektrický knoflík na můstku, načež torpédový výbuch loď
potopil.
Hrdinný Hubson v skutečnosti málo měl naděje na vyváznutí životem, ale
štěstí mu přálo. Zaměřil s člunem zpět k lodím americkým, ale když viděl tu
spoustu střel kolem sebe, obrátil a plul přímo ke španělské škadroně. Španělé
sice na ně stříleli, když ale viděli, že se chtějí vzdát, ustali ve střelbě. Americký
lajtnant zaměřil přímo ke špan. lodi Admirante Oquendo a vzdal se admirálu
Cerverovi, který zajatce přijal. Španělé vidouce tu hrdinnosť plavců amerických,
provolávali jim na všech stranách slávu. Španělský velitel oznámil pak podadm.
Sampsonovi pod vlajkou parlamentáře, že osm amerických hrdinů bylo zajato.
Hobsonovi a lidem jeho se zle v zajetí nevedlo a byli pak za několik neděl, když
naše armáda před Santiagem ležela, za veliké slávy vyměněni. V loďstvu pak a
vůbec po celém Soustátí nemluvilo se dlouho o ničem, než o hrdinech na lodi
Merrimacu. Hobson za svou hrdinnost povýšen za skutečného poručíka. Než
tehdáž nikdo si nepomyslil, že statečná posádka Merrimacu nadarmo vydala své
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životy v šanc a loď za drahé peníze koupenou potopila. Ukázalo se totiž, že
i. ty největší lodě pohodlně podle vraku kanálem projeti mohly, jak se také sku
tečně stalo.
Dne 6. června byl poslední kabel, který Kubu s vnějším světem spojoval,
kabelovou lodí před Santiagem přeťat. Loď doprovodil sem dělový člun Dolphin. Kuba byla nyní úplně osamocena. Zbývaly jenom kratší lana podél po
břeží a i ta byla později vytrhána. Zvláště toto poslední ublížilo Španělům
velice, neboť později, když vojsko americké na ostrov vpadlo, nemohli vojsko
své tak rychle mobilisovat.
Den 6. a 7. čevna bylo před Santiagem hlučno. Děla amerických lodí pá
lila na opevnění Santiaga. Střelba začala dne 6. o 8. hodině ranní a skončila
o 11. hodině. Kromě poboření opevnění u vjezdu do přístavu poškozen palác
guvernérův, kasárna a velký počet domů, a potopen křižák Reina Mercedes. Tvrz
Aguadores málem obrácena v ssutiny. V bombardování následujícího dne po
kračováno. O polednácli toho dne přistál u Baiquiri oddíl námořníků. Za po
moci na blízku se nalézajících povstalců zaujali posici, podrželi ji a později
zřídili zde operační basi. Američané vysadili na břeh velká děla.
Dne 7. června přenesli Američané částečně své operace ku Caimaneře, po
blíž Quantanama, 40 mil na východ. Pět amerických lodí válečných odplulo na
místo za účelem přetnutí kabelu. Jakmile stihly Caimanery, přiblížily se ke
tvrzím. Tyto počaly palbu a Američané zahájili bombardování. Stříleli nepře
tržitě od %6 hodiny ranní do 2. hodiny odpolední, kdy tvrze už dávno neodpo
vídaly. Škoda veliká nebyla způsobena. Uprostřed střelby dva čluny americké
eskádry přetnuly dva kabely blíže Caimanery.
O 2. hodině odp. Španělé počali ustupovati. Couvli až do Caimanery. Byli
přesvědčeni, že bombardování dělo se jen za tím účelem, aby americkému vojsku
bylo lze snadněji přistáti.
V tom přišly do Washingtonu pověsti, že v průplavu Nicholas objevily se 4
špan. lodi válečné, velký obrněný křižák, dva menší křižáky a torpédový člun.
To zmařilo výpravu Shafterovu.
Dne 8. bylo totiž již všecko vojsko z Tampy
na přeplavním loďstvu a netrpělivě čekalo na rozkaz k odplutí. Některé oddíly,
jmenovitě ony z Mobile, byly na lodích již od 5. června. Nikdy nebylo v ději
nách země tolik vojska shromážděno v okolí tamnějším, připraveného ku vpádu
do cizí země. V zmíněný den 8. června o 3. hod. odp. dělovice Helena vypálila
6 ran na pozdrav a znamení, že vlajková loď Segurancia, vezoucí gen. Shaftera
a jeho štáb, opouští záliv. Vojsko těšíc se, že to také znamením pro ně, zajása
lo. Nadšení bylo veliké. Dělovice Helena brzy po 3. hodině obrátila svůj směr
k vysokému moři, aby byla v čele výpravy.
O čtvrté hodině ale vléčný parník Fearless oznamoval jedné lodi po druhé:
“Od výpravy opuštěno.” To účinkovalo na každého jako ledová sprcha. Vý
prava v mrzuté náladě vrátila se zpět do přístavu. Byly pak hned vyslány rychlé
vyzvědačské lodi, aby loďstvo špan. vyslídily.
Dne 10. června pokračováno v bombardování pevností kolem Santiaga a toho
dne také 600 námořníků brooklynských pod ochranou děl lodí Oregon, Marblehead, Yankee, Porter, Yosemite, Dolphin a Vixen vystoupilo u rozbité Caima
nery na břeh a na ssutinách tvrze prapor americký vztýčilo.
První americká krev na suché zemi tekla den na to, dne 11. června. Oddíl
námořníků pluk. Huntingtona, jenž den před tím na břeh byl vysazen a u vjezdu
do zálivu Quantanamo tábořil, srazil se se Španěly. Boj trval od 3. hod. odpol.
až do 6. hodiny ranní v neděli dne 12. června, kdy z Marbleheadu vysazena byla
na břeh posila. Čtyři muži na naší straně byli zabiti a jeden raněn. Srážka
počala střelbou na naše pikety, které byly z ’postavení svého zatlačeny, ale po
páté hodině soustředily se a nepřítele odrazily. S nastalým večerem dostavila se
bouře. Španělé skryti v houští byli ve výhodě a Američané na hřbetě pohoří
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byli dobrým terěem pro jejich pušky. Španělé stříleli až do půlnoci, kryti tem
notou noční a bylo lze pozorovati přítomnost’ jejich občasnými záblesky pušek,
na které vojsko naše salvou z ručnic odpovídalo. Španělé podnikli výpad na
vojsko naše na severozáp. svahu, setkali se však s tuhou palbou hlavního sboru
a hnedle byli na postupu svém zadrženi. Bojující strany dostaly se při tom tak
blízko k sobě, že došlo téměř k boji na nůž. K ránu byla střelba slabší, až usta
la. Mrtvoly našich padlých byly velmi zohaveny a z počátku mělo se za to, že
to dílo Španělů a také po celém vzdělaném světě jednání jejich dle zásluhy od
suzováno, ale později zjistilo se, že kulky z mauserovek z blízkosti vypálené tak
děsně střeleného zohaví.
Důstojníci chválili velmi statečnost’ našeho mužstva, zvláště mladších, ne
boť pro většinu byl to křest ohně. Lidé stáli ve tmě a na cizím území, však je
vili odvahu a nedávali známky zmatku. Námořní vojáci udržovati měli místo
v moci své, dokud by se neobjevilo očekávané vojsko a měli zatím pod ochranou
válečných lodí Marbleheadu, Vixenu a Dolphinu okolí zkoumati. Admirál
Sampson měl nyní přístav a zásobovací basi na jižní straně ostrova Kuby a voj
sko mohlo býti snadno na břeh vysazeno.
Ježto pak druhý den Španělé útok zase obnovili, opevnil plukovník Huntington tábor na temenu hory a nazval jej ku cti velitele Marbleheadu Camp
McCalla. Opakovaly se pak šarvátky se Španěly den co den po několik dní,
v nichž na straně americké jen málo ztrát bylo, za to ale tím více na straně Špa
nělů. Lodě pak válečné, jmenovitě Texas, byly vojsku našemu všude na ruku,
boříce opevnění a Španěly z houštin vyhánějíce. Jenom litovati jest, že o událo
stech v těch dnech přicházely do světa zprávy tak zkomolené a nepravdivé, že
jen s těží bylo lze si tou směsí domněnek a lží cestu proklestiti ku pravdě.
Dne 13. června byl jedním z nejdůležitějších z celé války. Toho dne totiž
podepsal president zákon o válečných daních. Všechen průmysl, obchod, práce,
majetek dani této podléhaly. Zákon vešel v platnost druhého dne. A dne 13.
června vyplul konečně z Port Tampa na Kubu vrchní velitel vojska maj. generál
William R. Shafter s 5. armádním sborem na 32 přeplavních lodích k Santiagu.
Asi 16 válečných lodí jej provázelo. S gen. Shafterem jeli následovní vysocí
důstojníci: maj. gen. Jos. Wheeler, brig, generálové J. F. Kent, H. S. Hawkins,
S. S. Summer, J. C. Bates, S. B. Young, H. W. Lawton a A. R. Chaffee. Též
maj. gen. Breckenridge a brig. gen. W. Ludlow provázeli Shaftera, první co
přehlížející důstojník a druhý co přednosta enžinýrů.
Všeho vojska měl major generál Shafter 773 důstojníků a 14.564 mužů.
Pravidelné vojsko Spoj. Států tvořilo velkou část’ síly a na lodi vzaty pouze tři
pluky dobrovolnické. Byly to 71. newyorský a 2. massachusettský, oba pěší a
oddíl jízdy stepní pod velením pluk. Wooda.
Výprava na Kubu měla skorém 20 pluků řadového vojska, každý o 500 až
550 mužích, které mimo pluků 5. armádního sboru zahrnovaly 4 pluky pěchoty
v Mobile ležící a které náležely k síle gen. majora Coppingera. Pravidelná
pěchota čítala celkem 11,000 mužů. Dva pluky dobrovolnické 2000 mužů,
dále 4 skadrony 2. jízdy a po 2 škadronách z jízdních pluků 1, 3, 6, 9, 10,
činilo dohromady 1000 mužů. Dobrovolníci “rough riders” 560 mužů; 4 baterie
lehkého dělostřelectva 300 mužů a 16 děl; dvě baterie těžkého dělostřelectva
200 mužů a 16 děl; sbor zákopnický čítal 300 mužů, sbory signálový, nemoc
niční, atd. 300 mužů.
Než armáda Shafterova na místo svého určení se dostala, podadm. Sampson
nezahálel, ale neustále bořil opevnění, které Španělové vždy přes noc zase
opravili. —
Obrátíme nyní zase na chvíli zraky na jinou stranu zápasu, na ostrovy Fili
pínské. Tam zůstávaly věci nezměněné. Adm. Dewey držel zaujaté postavení,
pro nedostatek však branné síly nemohl nic důležitějšího podniknout!. Španělé
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zatím využitkovali času a opevňovali se, co nejvíce mohli. Především zabariká
dovali řeku Passig kmeny z lesů a trupy rozbitých lodí, že Dewey nemohl po ní
.za dělovými čluny v řece ukrytými plouti. Povstalci také sbírali se v síle, aby
při dobývání Manily vojsku našemu byli spojenci vydatnými.
Dne 6. června došla z Manily přes Hongkong do Washingtonu zpráva, že
povstalci v bojích sedmidenních se Španěly v okolí Manily a Cavite zajali 50 dů
stojníků a asi 1800 vojáků, jakož i že mstí se nyní na mniších, kde jen mohou.
Mnoho domorodých vojáků španělských také přeběhlo ku povstalcům. Dne
• 8. pak sdělilo se z Filipín, že náčelník povstání Aguinaldo vydal k obyvatelstvu
prohlášení, že bude pod ochranou amerického vojska zřízena na ostrovech svo
bodná ústava a samospráva, a až bude válka skončena a Španělsko ostrovů se
vzdá, že bude zařízena zde vláda republikánská. Aguinaldo měl město úplně
•obklíčené a žádnou potravu do města nepropouštěl.
Vláda nahlížejíc vážné postavení Dewey-ovo před Manilou naléhala neustále
na maj. gen. Merritta, který dne 31. května velení se ujal, aby si s výpravou
druhou přispíšil. Ale což to bylo plátno, , když generál nemohl odjeti s vojskem
ani dost málo vycvičeným a potom také nebyly ani dopravní lodě jak se patří
připraveny a tak se stalo, že teprve dne 15. června lodě zvedly v přístavu v San
Franciscu kotvy a hnuly se. Vlajková loď China a parníky Colon, Zealandia a
Senátor vážně pluly z přístavu, any tisíce lidí se břehů je pozdravovali. Střílelo
•se z děl, vojáci byli všichni na palubách a lánoví, a byli veselí, mávali klobouky
a vykřičeli se do ochraptění. Řada lodic všelikých provázela vojenské lodi až
do Zlaté brány, kde se posledně rozloučila. Par
níky zastavily se v Honolulu, kde přibraly uhlí.
China vezla 1022 mužů 1. pluku coloradské
ho, 150 mužů 18. pravidelné pěchoty; 20 mužů
•odd. enžinýrů.
Colon vezla: 380 mužů 23. pravidelné pěcho
ty, 190 mužů 18. prav, pěchoty a 12 mužů baterie
A dělostřelců z Utahu.
Zealandia: 690 mužů 10. pensylv. pěchoty a
10 mužů z baterie B. dělostř. z Utahu.
Senátor vezla 1023 mužů 1. pluku zNebrasky.
Mezi těmi byli následovní krajané z Milligan: Vác.
Bouše, Fr. Mengler, Karel Šimáček, Karel Smrha,
Emil Plaček, Kar. Eret, Jan Ondrák a Jos. Pro
kop. Z David City od setniny E:
Horáček; Li
ška a bratří Pecinovští.
Úhrnem měly lodi na svých palubách 3487
mužů. Bylo rozhodnuto žádnou jízdu s sebou ne
bratí, protože koně americké tak dlouhou cestu
nevydrží a domácí koně na ostrovech za mnoho
nestojí. Sotva že odplula výprava druhá pod ve
lením Gen. Greena, započalo se s přípravami k vý
pravě třetí a čtvrté.—
Po odplutí gen. Shaftera na Kubu bylo hlavní
starostí vlády uskutečniti výpravu na Portorico,
neboť president měl strach, že by snad vláda špa
nělská požádala o mír dříve, než by vojsko naše
ostrov obsadilo.
Nebylo to však nic snadného.
Hlavní nesnáz byla, že vláda nemohla sehnat do
statečný počet převozných lodí. Američtí majitelé
lodí neradi je pronajímali ze strachu před žlutou
zimnicí. Za velitele vyhlídnut maj. gen. CopVÁCLAV BOUŠE.
z
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pinger, ale události před Santiagem se sběhnuvší plán vlády úplně změnily. Ve
válečné poradě ujednáno posiati raději Shafterovi posily, aby Santiago dříve
padlo a teprve odtud pospíšilo se na Portorico. Ku rozhodnutí tomu hlavně při
měla vládu zpráva, že škadrona kadizská pod adm. Camarou vyplula na moře.
Válka nyní vedla se s naší strany se vší rázností.
Dne 20. června přibyla armáda Shafterova před Santiago a Quantanamo,
když byla napřed podél břehu křižovala, hledajíc místo k přistání. Dva pluky
vysazeny byly na břeh v Quantanamu, aby sesílily tam nalézající se oddíl ná
mořníků v ležení McCalla. Po vojsku španělském, které se v minulých dnech
kolem táboru jen hemžilo, nebylo ani památky. Miny v kanálu, který spojuje
dolní záliv s horním byly odstraněny a lodě hrnuly se až ku tvrzi Caimanera,
která den před tím od lodi Texasu byla rozbita. Jak kubánští zvědové oznámili,
celé městečko Caimanera vystláno bylo slamou, aby bylo zapáleno, kdyby se
v něm Američané chtěli usaditi. Bída mezi tamním obyvatelstvem byla děsná,
lid na pokraji zoufalství a mezi špan. vojskem nebylo to o nic lepší. Kubánci
Američanům při vystupování na břeh prokázali cenné služby.
Dne 2i. června dostal v táboře Alger gen. Duffield rozkaz, aby neprodleně
s 9. pluk, mass., 33. a 34. michiganským do Hampton Roads se vydal. Tam
vojsko vstoupilo na výpomocný křižák Yale a odplulo k Santiagu, kam dne
28. června dorazilo.
Gen. Shafter po připlutí k břehům kubánským nejprve hleděl sejiti se se
Sampsonem. Plavci na válečných lodích, když uzřeli tak dlouhou řadu doprav
ních lodí, vypukli v nesmírný jásot, neboť už netrpělivě na vojsko čekali. Gen.
Shafter po krátké rozmluvě s podadm. Sampsonem vsedl na malý parníček, načež
pluli k Aceraderu, 17 mil od Santiaga, kde sešli se s gen. Garciou. Hlouček
hubených, rozedraných Kubánců dělal jim čestnou straž. Radili se o přistání
vojska a Garcia se své strany všemožnou pomoc přislíbil.
S vysazováním vojska počato dne 21. června a sice v Baiquiri. Předvoj
armády Shafterovy, 3000 mužů čítající, vysazen na starém železném pieru.
Mezi vysazováním vojska lodě Sampsonovy bombardovaly tvrze na západ i vý
chod od Santiaga. Současně objevili se Kubánci v počtu 1000 mužů, jakoby
s nebe spadli a v pravý okamžik podnikli útok na Španěly v Baiquiri. Španělé
nikdy neočekávali, že by vojsko americké právě na tomto místě přistálo a proto
neměli tam mnoho vojska pohromadě. Pouze několik srubů na výběžku skalním
a malá opevněná tvrz v zadu, to bylo vše, co zde Španělé na ochranu místa
měli. Vojsku nebylo sděleno pranic, že dnes vysazeno bude na břeh, proto
zpráva vyvolala radostné pobouření. Když však vybrány byly setniny, které
jako předvoj nejprve na půdu kubánskou měly vystoupiti, jevilo se ve tvářích
zpět ponechaných 13,000 mužů velké zklamání, jakoby to bylo tím nejvyšším
štěstím proti vražedným kulím mauserovek gen. Linaresa se postaviti. Vysazení
3000 mužů skončilo šťastně.
Opevnění španělská zaměstnávaly lodi New
Orleans, Detroit, Castine, Wasp, Suwanee a Texas, vojsko pak španělské vzali
si na starost Kubánci. Gen. Shafter zvolil si přistání v Baiquiri na radu ku
bánských gen. Garcii, Rabiho a Castilla. Byla odtud přes vysočinu dosti dobrá
cesta k Santiagu, ač dalo se očekávati, že Španělé budou podél cesty houževnatý
odpor klásti a také skutečně se ukázalo, že měl španělský generál Linares cestu
dobře opevněnou.
K přistání zvolena druhá divise skládající se z pluků 4., 5., 7., 12. , 17.. a
22. řadové pěchoty a 2. pluku z Mass.
Do večera dne 22. června vysazeno všech ostatních 10 tisíc vojáků ameri
ckých a to beze všeho odporu se strany Španělů. Dva černí jezdci při tom
utonuli. Druhý den dopraveny na břeh zásoby, dále oblehací děla, střelivo,
koně a mezci. Američané při přistání vojska použili lsti, která se jim vydařila.
Patnáct uhelných lodí měly jednati jako lodě dopravní a pokoušeti se západně· odi
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Santiaga, buď u Matamorasu nebo Cabany vojsko výloži ti. Tam rozložen byl
kub. gen. Rabi s 2000 vojáky a ten měl Španěly na vysočině před Santiagem
napadnouti. Zároveň loď Texas odloučila se od škadrony, aby pobořila sruby
kolem Matamorasu. Vykonala úkol svůj znamenitě, ale sama při tom byla špan.
granátem provrtána a jeden plavec na ní zabit a 8 jich zraněno, jeden těžce.
Španělé hned po přistání armády Shafterovy spálili Baiquiri a ustoupili
dále do vnitř ostrova. A tu, když posádka španělská vytáhla, objevily se na po
kraji ležení amerického ženy a děti a byly při spatření Američanů hrozně zdě
šeny. Jeden z jezdců rozjel se a chytiv dítě, dal mu dvě hrstě cukru a pustil je
k ostatním. A když pak důstojníci podělili děti drobnými penězi, vojsko a oby
vatelé místa byli spřáteleni. Tito vysvětlovali vojínům, že Španělé líčili jim
Američany jako divochy, kteří skalpují a zabíjejí každého, kdo dostane se jim do
rukou. Když ženy viděly, že mohou vrátiti se do příbytků svých, aniž by se
musely čeho obávati, byly tak potěšeny jako pře
kvapeny.
Nastal den 24. června, den to památné bitvy
u LaQuasima. Vojsko americké toho dne dalo se na
pochod k Santiagu. V čele šla jízda a sice jeden
prapor 1. a jeden prapor 10. spolkové jízdy, pak
2 prapory jezdců Woodových. Pravidelné jízdě velel
gen. Yóung, stepním jezdcům pak pluk. Wood. Za
nimi pracně bral se ku předu gen. Lawton se svojí
brigádou. V tom přiběhli kubánští zvědové se zprá
vou, že oddíl nejméně 2000 Španělů čítající číhá
v lese na Američany. Gen. Young hned vzal pravi
delnou jízdu, aby na ně udeřil s levé strany, kdežto
Wood se stepními jezdci zaměřil přímo krajinou
drsnou, chtěje na Španěly vrhnouti se čelem. Špa
nělé museli věděti, kudy Američané potáhnou, neboť
pečlivé přípravy k jich uvítání učiněné tomu nasvěd
čovaly. Hlavní sbor španělský zaujal postavení na
vrchu a na svahu hojně stromovím porostlém zřízeny
dva sruby opevněné kamením a pokácenými stromy.
Na úpatí vrchu vedly dvě cesty, po nichž se brala
jízda a tam také svedena bitva. Na vzdálenost asi
půl míle od místa tohoto stepní jezdci oddělili se od
prav, vojska. Mylný je však náhled, že by vojsko
naše bývalo do zálohy vlákáno. O úkrytu Španělů
se vědělo a zároveň uznávala se nutnosť jejich vy
tlačení z místa. Palbu na Španěly zahájil generál
MATĚJ ČERNÝ.
Young s pravidelnou jízdou a hned na to stepní
jezdci s výkřikem na ukryté Španěly učinili výpad. A skutečně, nebýti téměř
bezpříkladné odvahy našeho mužstva, ztráty na naší straně bývaly by veliké.
Seržant Fish od stepních jezdců padnul první, po něm hned statečný kap.
Capron. Boj trval asi hodinu a skončil vítězně pro nás. V nejhorším okamžiku
totiž přikvapily na bojiště pěší pluky 7., 12. a 17., pak 71. newyorský a 2. massachusetský a část 9. pravidelné jízdy. Španělé obráceni na útěk k Santiagu.
Ztráty naše 12 mrtvých a 40 raněných.
Dne 24. června tábořil předvoj americký pod gen. Wheelerem na pokraji
vysočiny před Santiagem. Brigada gen. Lawtona, která tábořila u Demayabo,
dala se na úsvitě opět na pochod. K polednímu obsadila Juraguu a vztýčila
zde americký prapor. Španělé před postupujícím vojskem ustoupili a to tak
spěšně, že neměli ani času město spáliti. Gen. Linarez ustoupil do Sevilly.
Dvaadvacátý pluk ukořistil parostroj.
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Pochod na Santiago byl podnikem těž
ším, než si velitelově pomyslili, zvláště, když
gen. Shafter neměl mulích baterií, s kterými
by Španěly z houštin vyháněl.
Dne 27. června dostalo se vojsko amer.
až k řece Guama, na jejímž druhém břehu
gen. Linarez se postavil. Do města nebylo
odtud více než 4 míle. Však oblehacích děl
zde nebylo a vojsko, ač nerado, muselo se
útoku zdržet. Ostatně Španělé byli dobře
opevněni. V zásekách měli kromě děl sta
rých i několik moderních, v některých sru
bech pak i děla strojová, která při dobré
obsluze zničiti mohla celé setniny. Použili
také s prospěchem ostnatého drátu. Zarazili
čtyry řady kolů, na něž drát napnuli.
Velitelově, zvláště Wheeler, radili
k okamžitému útoku, ale gen. Shafter ne
povolil a tak zůstalo vojsko stát, kde bylo,
na frontu 7. pěší pluk s Kubánci. Za nimi
stála 1. brigáda, ve které byli dobrovolníci
JINDŘICH W. ŽITNÍK.
massachusettští. Stepní jezdci utábořili se
na místě, kde se jim onehdy krvavého křestu dostalo a ostatní armáda pohybo
vala se mezi Baiquiri a Siboney.
Téhož dne zničili zákopníci američtí vodovod, z kterého Santiago zásobová
no bylo pitnou vodou. Dne 28. pošinut americký front za první brod řeky Juany
na vzdálenost 3% míle od špan. opevnění. Brigáda gen. Lawtona postoupila
proti městu a brigáda gen. Chaffe-a chránila cestu a brod. První brigáda gen.
Clarka nalézala se na levém křídle, druhá na křídle pravém. Generál Wheeler
operoval vrchy u Sevilly a za řekou Juanou. S brigádou gen. Chaffee-ho bylo
3500 Kubánců pod gen. Aquirrem.
Uvnitř špan. linií nalézaly se pouze dvě
důležitější tvrze na straně pevniny a sice Punta Blanco na jižním konci zálivu a
Santa Ursula severovýchod, od Blanco.
Na cestě ku Caney byla jiná tvrz. Mezi frontem americkým a ostnatým
drátem byly fortifikace s dřevěnými tvrzemi, táhnoucí až ku kastelu Moro.
Gen. Shafter sám koňmo ve průvodu štábu a kub. generálů Garcii a
Castilla postavení vojska našeho na frontu prohlédnul a přesvědčil se, že by
okamžitý útok na Santiago stál velké oběti na životech a proto že bude lépe
počkati na.óblehací děla, která byla již na cestě. Jedině, co generála znepoko
jovalo, byl očekávaný příchod gen. Panda s posilami pro Linaresa. Bylo proti
němu posláno 2000 Kubánců. K seznání posic špan. bylo použito připevně
ného balonu, na nějž Španělé marně stříleli.
Prvním úkolem americké armády bylo nyní dobytí Aquadoresu, místa po
břežního, ležícího čtyry míle na západ od Juragua a 4 míle na východ od Morra.
Aquadoresu bylo třeba Američanům jako operační base. Vojsko na celé čáře
bylo k útoku připraveno.
Dne 29. června přeložil gen. Shafter hlavní svůj stan z Juragua na front.
Na frontu nyní nalézaly se stepní jezdci, 2. pluk mass., 7., 8., 12., 17.,
22. a 25. pluk řadového vojska, 1. a 10. pluk jízdy a 71. pluk new-yorský ležel
na bojišti u LaQuasima.
.
·Dne 1. července konečně o 7. hodině ranní udeřily spojené síly americké se
strany pevniny i se strany mořské na město Santiago. Útok podnikla 2. divise
1. am. sboru, vedená brigádníkem Lawtonem.
Diviše tato sestávala ze tří bri
gád takto složených: I. brig., plk. VanHorn velitel — 3. a 22. pluk spolkové
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pěchoty, 2. pluk massachusettský, který za nejlepší dobrOvolnickou organizaci
v armádě platil; II. brig., pluk. Bates velitel—i. 4. a 25. pluk spolkové pěcho
ty; III. brig., gen. Chaffee velitel—7. 12. a 17. pěší pluk. U 7. pluku v setnině C, sloužil krajan M. Černý, z Chicaga, který všechny ty děsné boje před
Santiagem prodělal.
Bitva u Santiaga trvala celý den i. července. Od ranního šera armáda gen.
Shaftera razila si cestu silně obsazeným územím na vzdálenosť dvě a půl míle a
celá linie od levého k pravému křídlu byla sotva na dostřel od Santiaga vzdá
lena. Posice španělské u Caneye a El Pasa padly a tvrz Aguadores byla naším
loďstvem rozbita. Až na iooo mužů, kteří střežili Baiquiri a Juraguu, podílela
se na boji celá armáda spolu se 4000 muži gen. Garcii. Vojsko počínalo si sta
tečně. Bitva počala na místě 8 mil od Juragua a 4 míle sev.-vých. od opevnění
Santiaga. Rozkaz k postupu dán byl již večer před tím a vojsko ztrávilo noc
zpěvem. O 4. hodině ranní zavřeštěly již trubky vojenské a při východu slunce
byla celá bitevní čára hotova.
Na nej krajnějším levém křídle stál generál
Duffieíd s 33. plukem mich., který nedávno na pomoc ze Spoj. Států připlul.
Sev. záp. odtud nalézala se divise jízdy, která až do poledne do příchodu gen.
Wheelera byla gen. Sumnerem komandována. Na místě churavého gen. Younga
vedl brigádu téhož plukovník Wood. Brigáda tato sestávala z 1. a 10. pluku
řadové pěchoty, praporu 9. řadové pěchoty a 1. pluku stepních jezdců.
Gen. Duffieíd měl podniknouti zdánlivý útok na Aguadores, aby pozornosť
Španělů k tomuto místu upoutal. Nejdříve postoupily pluky Lawtonovy v před,
provázeny jsouce lehkou baterií pravidelnou kapitána Caprona, která také krátce
před 7. hod. ranní první ránu na El Caney vypálila a palbu po 20 minut udržova
la. Zatím jízdní divise, provázena lehkou pravidelnou baterií kapitána Grimesa
po hlavní cestě do Santiaga postupovala. Děla Grimesova po cestě rozmočené
jenom s těží se pohybovala.
Před palbou jízdy ustoupili Španělové do malého místa El Pasa. V tom
200 Kubánců a stepní jezdci Woodovi učinili na El Pašo prudký útok. Baterie
Grimesova udržovala stály oheň, kryjíc tak postup útočících. Jezdci bez koní
drali se vysokou trávou a houštím a když dostali se až do polovice svahu vrchu,
na němž El Pašo leželo a zahájili 20 minut trvající palbu, baterie nepřátelské se
stejnou prudkostí na vrchol vršku jako děla
kapt. Grimesa pálily. Místo však přece jen
bylo dobyto.
Na pravém křídle dostala se v tuhý boj
divise gen. Lawtona, oddíly Chaffeovy a ba
terie Capronova s nepřítelem kolem Caney a
uvnitř místa toho opevněným.
Španělé hájili
každou píď země s neobyčejnou houževnatostí.
Vzdor tomu podařilo se amer. vojsku zatlačiti
je za Caney. O 11. hodině počal nepřítel
před smrtonosnými kulemi děl Capronových a
ohněm pušek pěchoty ustupovati a hledal úto
čiště za vnějším opevněním. Při útoku na vrch
San Juan vyznamenali se hrdinstvím černoši 24.
pluku prav, pěchoty. O půl 12. dop. churavý
gen. Wheeler dojel ambulancí na front a když
shlédnul zde sé nalézající raněné a dal potřeb
né rozkazy k jich ošetření, vsednul vzdor pro
testu lékařů na kůň a provázen jásotem svých
lidí k předu ujížděl. O polednách gen. Whee
ler póšinul svůj hlavní stan na nej krajnější
předvoj uprostřed bitevní čáry. Nej prudší boj
frant. jeniček (v nemocnici).
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zuřil na pravém křídle, odkud velké ztráty se oznamovaly. Postup na této
straně byl mnohem rychlejší než na jiných bodech a brigáda gen. Chaffe-a první
překročila malou řeku San Juan. O 2. hodině bylo vojsko naše daleko v před,
že mohlo každým okamžikem ElCaney zabrati.
V době té gen. Shafter, jehož hlavní stan nalézal se dosud 3 míle před fron
tem, osobně převzal velení a dal povel ku všeobecnému útoku. Boj trval až do
západu slunce, naši zmocnili se ElCaney a na celé ěáře značně k Santiagu se při
blížili. Jediný pohyb, který během dne ne
měl úspěchu, byl pokus gen. Duffielda dobýti pobřežního místa Aquadoresu, jehož
staré tvrze rozmeteny byly naším loďstvem.
Vojsko naše nebylo s to dostati se přes říčku
před městysem tekoucí, neboť železniční
most byl stržen a muselo se vrátit k Juragua.
Během boje Kubánci prokázali vojsku
našemu služeb neocenitelných. Rovněž loď
stvo americké vydatně boje se súčastnilo a
vojsku pozemnímu bylo na ruku. Podadm.
. Sampson čekal jen, až vojsko gen. Duffielda
z Altares po vlaku k Aquadoresu přibude a
1600 mužů, které loď Newark vezla, na
suchou zemi vysazeno bude. Na lodi Newark
sloužil jako vrchní trubač krajan M. J.
Krásný.
Signál k bombardování došel krátce po
10. hodině a o minutu později hřměla.děla
lodi New York na starou tvrz. Suwanee a
Gloucester příkladu jejího následovaly a
brzo celé okolí zahaleno bylo dýmem. Bom
bardování trvalo 9 hodin.
Dne 2. července pokračovalo se v útoku na
Santiago. Vzdor dešti kulí z Cerverových lodí hrnuli se stateční
Američané k vnitřním hradbám
Santiaga s jásotem a veselým ry
kem.
Postupovalo se ve třech
odděleních. Sampsonovo loďstvo
bušilo do zevních hradeb pevnosti.
Každé dělo bralo na boření tom
podílu. Veliké mraky dýmu za
halovaly lodě, dokazujíce, jak na
ši střelci jsou pilní. O 11. pře
staly pevnosti odpovídati. Lodi
T
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T
x
Indiana,
Oregon a Massachusetts
JAN HŮREČKY (na lodi Iowa).
, ’ _ &
.
v,
na rozkaz Sampsonův pluly pnmo
ku vjezdu přístavu a pálily na tvrze Punta Gorda. Oregon vypálila též jednu
ránu na tvrz Morro a srazila španělskou vlajku. Ostatní lodě též pálily na tvrz
Morro, značně ji poškodivše. O půl třetí odp. střelba na našich lodích zastavena.
Vojsko Duffieldovo útočilo na Aquadores jen na oko, aby posádka jeho ne
šla na pomoc hlavnímu vojsku k Santiagu a tak byla odtržena od hlavního
vojska, když náš střed dobyl hlavní hradby mezi Aquadoresem a Santiagem.
Španělé postavili všude do cesty ploty z ostnatého drátu kolem tvrzí a spoléhali
se na ně velice. Avšak každá brigáda naše měla několik sekáčů drátu, kteří
vojsko předcházejíce, sekali drátěné ploty i při nebezpečí velikém, neboť po nich
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Španělé stříleli. Vzdor tomu vykonali úkol
s úspěchem. Nejhorší nesnáz vojsko naše
mělo s černým prachem, z něhož dým oči-jim
zaslepoval a nepříteli jenom cíl ukazoval.
Španělé užívali vesměs prachu bezdýmného.

Úplné ztráty naše ve dnech i. a 2. č’ce
jsou následovní: důstojníků zabito 22, vojáků
208. Důstojníků raněných 81, vojáků 1203.
Pohřešovaných vojáků je 79· Z dobrovolnických pluků nejvíce ztrát utrpěl 71. new
yorský, při němž raněn new-yorský krajan
Jindřich W. Zitník od setniny A. a z pravi
delných 13. a 6. pěchota.
Za těmi hned
přijdou 7. a 16. pluk pravidelné pěchoty.
U některých setnin 13. pěšího pluku pravidel
ného scházela třetina mužstva a byly setniny,
u kterých ani důstojníka nezůstalo. Několik
Čechů v bitvě se súčastnivších k vážnému po
ranění přišlo. Tak Frank Jeníček od škadrony I, 1. pravidelné jízdy střelen dvakrát,
Václav Rozporka od škadr. E. téhož pluku
také raněn. Oba jsou z Chicaga. Bláha,
setnina B., 6 pěch., Krása, setn. D., 16 pěch.,
Krejčí, setn. B., 2 pěš., Němeček, setnina C.,
2 pěchota.
Ztráty na straně španělské byly mnohem
větší. Mezi raněnými byl i vrchní velitel
špan., gen. Linarez, jehož místo převzal gen.
Tolar. 150 vojínů mrtvých nalezeno v jed
nom příkopě, v některých plných 60 ze 100.
Velký hněv vzbudilo mezi americkým
vojskem jednání španělských ostrostřelců,
kteří na raněné naše po kolenou lesem k obvazišti se plazící stříleli a je dobíjeli. Líčení
utrpení takových nešťastníků bylo skutečně
VÁCLAV PRAPOR (na lodi Harward).
děsné, jak nám to v dopisu věrně ze skušenosti vylíčil krajan Jeníček. V bitvě této teprve ukázalo se, jak nedostatečně
náš nemocniční sbor byl zřízen a odbor válečný mnohé poučení pro příště si
z toho může vžiti.
Dne 2. července večer po 10. hodině učinili Španělé ještě jeden zoufalý po
kus vojsku našemu uškoditi. Učinili útok na naše levé křídlo. Útok namířen
byl proti posici Gen. Kenta. Španělé z opevnění svého vrhli se na brigádu gen.
Wikoffa, skládající se z 9., 13. a 24. pěšího pluku. Byli podporováni silnou
palbou děl, byli ale konečně ohněm naším s velkými ztrátami odraženi, zvláště
Gatlingova děla na levém křídle zle mezi nimi řádila. Ztráty na straně naší ne
byly přílišné. Gen. Hawkins střelen do nohy. Část nočního útoku namířena
byla přímo proti postavení 3. a 6. pluku jízdy. Kapt. Bowden vyrazil kolem 1.
hodiny ranní s oddílem pionýrů, aby opravil opevnění mezi brig. Chaffee-ho a
divisí gen. Kenta. Ve tmě srazil se se Španěly, kteří pionýry donutili k ústupu.
Boj trval 18 minut a rozvinul se současně na jiných bodech našeho frontu. Gen.
Shafter po zkušenostech dvoudenní bitvy seznal, že nelze mu s vojskem, které
měl po ruce pevného Santiaga dobýti i umínil si čekati na další posily, které se
již nalézaly na cestě. Byly to pluky 8. ohioský a 1 pluk z okrsku Columbia, 6
baterií dělostř., 600 rekrutů řad. vojska a 100 rekr. dělostř., oddíl sboru sign, a
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ľi. illinoiský. Dne io. července u Siboney přirazily k Shafterovi. Santiago
bylo vojskem naším od zálivu až k řece Juanu obklíčeno.
Vzdor tomu již dne 3. července, o 10. hodině ranní požádal gen. Shafter
iO vzdání se města. Teprve večer mu pluk. Dorst přinesl odpověď.
Obsah vyzvání gen. Shaftera byl tento:
Hlavní stan amer. sil válečných blíže řeky San Juan na Kubě, 3. července
08:30 ráno.
Pane! Jsem nucen, nevzdáte-li se okamžitě, město Santiago bombardovati.
Prosím, sdělte příslušníkům cizích vlád a všem ženám a dětem, že opustiti musí
město zítra před 10. hod. ranní. V úctě vám oddaný sluha W. R. Shafter, maj.
generál. Odpověď, jak již zmíněno, přinesl pluk. Dorst, který list do Santiaga
dopravil. Zněla:
Jeho excelenci veliteli amer. válečných sil na řece San Juan. Pane, mám
čest odpovědíti na list váš psaný dnes ráno, ve kterém okamžité vzdání se města
Santiaga žádáte. Jest mou povinností oznámiti vám, že město nikdy se nevzdá
a dle vašeho přání zpravím cizí konsuly a obyvatelstvo o nastávajícím bombardo
vání. S úctou Jose Tolar, vrchní velitel 4. sboru.
S pluk. Dorstem přibyli do stanu Shafterova konsulové různých vlád a žá
dali velitele amer., by dovolil příslušníkům vlád jejich odebrati se do El Caney;
dále žádali, by povolená lhůta prodloužena byla o 24 hodin. Shafter konečně
svolil ku prodloužení a vzkázal tak veliteli špan., podotýkaje, že tak činí v zajmu
lidí, kteří přejí si město opustit. Španělé ovšem museli se*po tu dobu všeho ne
přátelství zdržet. Scény, které se v následujících
48 hodinách kolem města odehrávaly, byly hroz
né. Poděšené zástupy uprchlíků prchaly z oble
ženého města. Starci sotva se vlekoucí, matky
s kojenci u prsu a hladové děti s nadlidským na
máháním ubírali se neschůdnou krajinou do El
Caney, San Luis a jiných míst. Nešťastníků těch
musilo býti na 15,000. Hlad přivodil rovnosť
mezi nimi. Rozedrané černošky s nahými dětmi
dělily se o přístřeší s ženami těch nejvznešeněj
ších kruhů. Černí i bílí, bohatí i chudí, všickni
nesli na tváři stopy hrůzy a zoufalství.
Tu však stalo se něco, co na další průběh
války melo vliv ohromný. Dne 3. července totiž
navždy v dějinách amerického loďstva zlatým pís
mem zůstane zaznamenán, a Schley rázem octnul
se v pořadí hrdinu námořních, jakým byl Farragut,
Porter a jakým je současník jeho Dewey. Toho
dne během několika málo hodin výkvět španělské
ho loďstya, které tak hrdě přes Atlantik přeplulo, na dobro byl zničen.
Kolem 10. hodiny ranní pokusila se eskádra
Cerverova z přístavu Santiago uniknouti. Loď
stvo skládalo se z obrněných křižáků Cristobal
Colon, Almirante Oquendo, Infanta Marie Teresa
a Vizcaya a dvou torpédových ničitelů Furor a
Pluton. Špan. loďstvo obdrželo rozkaz vyraziti již
u večer před tím, ale Cervera odložil to na nedě
li, doufaje že mužstvo americké v tu dobu bude
u prohlídky. A nemýlil se. Americké loďstvo
skutečně bylo překvapeno, ale jen na okamžik.
Podadm. Sampson právě u loďstva nebyl, meškáK. ŠULYBYL·, (z Chicaga).
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je v rQuantanamu a velitelství'tudíž měl komodor Schley. Cervera než vyplul,
nechal ohledati moře na «obě strany a ježto na východ u Siboneye viděny byly
dopravní lodi, o nichž -se mělo za to, že jsou válečnými loděmi doprovázeny,
rozhodnul se pro sm&r západní, chtěje stihnouti Cienfuegos. Skutečností jest, že
kdyby se byl pustil směrem východním, žádná americká loď vyjma New York ne
byla by jej stihla a tu ještě odborní znalci tvrdí, že by býval americký křižák od
lodí španělských potopen.
Američané a sice na lodi Iowa nejprvé uzřeli loďstvo, když plnou parou
z počátku jako černý bod, později pěkně v řadě z úzkého zálivu se vynořilo a od
hodlali se ihned k dílu. As po dvě hodiny stíhali prchající španělské loďstvo
podél pobřeží, vysílajíce ránu za ránou na nepřátelské lodi, prorážejíce pancířované strany jejich, a paluby krví mrtvých a raněných barvíce. Španělové nedávali
toho nejmenšího znamení o tom, že by jim šlo o něco jiného než o boj. Žádný
signál, jenž ukazoval by, že chtějí se vzdáti, nebyl na španělských lodích k spa
tření ani tehdy, když již lodi potápěti se počaly a když z boků jejich valící se
sloupy dýmu nasvědčovaly tomu, že byly ohněm amerických děl zapáleny. Za
měřily ke skalnatému břehu as půl míle vzdálenému, kde zkáza jejich brzo byla
dokonána. Mužstvo hledělo se pak zachrániti tak, jak nejlépe mohlo na člunech,
které americké válečné lodi
jim ku pomoci vyslaly. Čas
od času ozval se hrozný vý
buch střeliva, při čemž slou
py bílého dýmu vznesly se
do výše a na vše strany me
tány trosky ocele a železa.
Ozvěna v horách podél po
břeží byla odpovědí na každý
výbuch a špan. lodi klesly
hlouběji a hlouběji, anebo
drceny byly skalami, na které
pobouřené moře je 'tisklo.
Mnoho plavců při tom uho
řelo. Adm. Cervera zachránil
se na člunu, který loď GlouV. H. ČERNÝ, (z Chicaga).
cester vyslala ku pomoci lodi
Infanta Maria Teresa a jakmile ocitl se na břehu, vzdal se lieut. Mortonovi prose,
aby mohl býti vzat na loď Gloucester s ostatními důstojníky. Učiněno mu po
vůli.
Zde uvítán byl kom. Wainwrightem, který chopiv šedivého admirála za
ruku, pravil: Blahopřeji vám, pane, k tak hrdinné bitvě, jaké dosud na moři
nebylo. Adm. Cervera skutečně dal na jevo hrdinnosť, zřídka v dějinách války
námořní se nacházející, pokusiv se uniknouti z úzkého přístavu na širé moře, aby
lodi své zachránil. Vzdor velké přesile, proti které stál, vyrazil, opovrhuje smrtí,
z přístavu a houževnatě o každou píď své cesty bojoval a v době, kdy loď jeho
již v plamenech stála, nejevil známky toho, uniknouti osudu, který každou loď
proti jícnům děl stojící očekával. Vyjádřil se sám, že chtěl raději ztratiti lodi
své jako námořník na moři, než ve přístavu.
Nejdále doplul křižák Cristobal Colon, který teprve po plavbě 45 mil k bře
hu zahnán a tam potopen, že jenom komíny vyhlídaly nad vodou. Pohled na
vraky lodí španělských byl velmi dojemný, však ze všeho nejděsnější pohled byl
ten, který skýtaly v těchto ocelových rakvích rozdrcená spálená těla mužstva,
kteří své životy pro vlasť obětovali. Supové nalézali zde hojnosť potravy. Na
břehu čekalo jiné hejno dravců, až moře vyvrhne své oběti. Každá vlna skoro
přidávala hrůz k této děsné historii, zanášejíc na břeh mrtvoly i jednotlivé částí
jejich. Mrtvoly vyvržené pohřbeny na rozkaz Sampsonův ve společném hrobě,
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vykopaném v písčité půdě, bez
počtu a beze jména. Hrubý
drevený kříž z trosek zhotove
ný označoval hrob—hrob, nad
kterým Španělé mohou lkáti.
Dojemný výjev udál se na bi
tevní lodi Iowa, když mužstvo
přivezlo na člunu raněného ka
pitána Vizcaye, Eulata. Muse
la býti pro něho spuštěna židle.
Na zadní palubě lodi zatím po
stavila se kapitánská stráž ná
mořníků, aby mu vzdala čest
Když židle vytažena, kapitán
Eulate
vážně se pozdvihnul,
FR. J. KŘEČKA, (z Chicaga).
veliteli lodi Evansovi s vážnou
důstojností zasalutoval a odepnuv pás s kordem, vroucně tento políbil, při čemž
slzy mu z očí kanuly. Pak kord Evansovi podával. Tento jej ovšem nepřijal a
to když mužstvo Iowy uzřelo, pochvalný jásot jeho se ozval a nebral konce. Když
pak Eulate odváděn byl do kajuty, kde měly býti rány jeho ošetřeny, skladiště
střeliva a prachu vybuchly a mocný sloup plamenný se objevil. Eulate, vztáhnuv
ruce, zvolal: “Adios, Vizcaya. Je po mé krásné lodi, kapitáne.”
Zničené loďstvo španělské bylo to nejlepší, co Španělsko mělo. Vizcaya
měla 7600 tun snosnosti, byla 340 stop dlouhá a silně obrněná. Vyzbrojena
byla 2 11 palc., 10 5 X palc. Hontoriovými a 16 rychlopalnými děly. Almirante
Oquendo byla sesterskou lodí Vizcayi. Cristobal Colon měl snostnost 6840 tun,
délku 328 stop; pancéř 6 palc. Výzbroj lodi byl deset 10 palc., deset 6 palc.
rychlopalných děl, šest 4.7 palc., deset 2 palc. a deset 1.4 palc. děl. Rychlost’
lodí obnášela 20 uzlů za hodinu.
Španělské ztráty v bitvě námořní obnášely 1200 mrtvých a raněných a 1500
zajatých. Američané měli 1 mrtvého a 2 raněné. Zajatci vyprávěli, že dříve
než lodi vztýčily bílou vlajku, zatloukli vojáci všecka děla a pušky naházeli do
moře. Důstojníci pak pravili, že lidé jejich na 24 hodin nejedli a aby udrženi byli
na svých místech, dáno jim značné množství lihovin. V námořním boji tom nej
více se vyznamenaly lodi Brooklyn, New York, Oregon a Iowa. Španělští za
jatci posláni pak po parnících St. Louis a Harvard do Portsmouth, N. H., od
kud důstojníci převeženi do Annapolis, vojsko pak na ostrov Seavey. Na lodi
Harvard, která jich vezla 653 zajatci chtěli zmocniti se lodě a bylo jich při tom
6 zabito a 21 raněno. Obšírně o vzbouření tom vypsal nám krajan Václav
Prapor, který zároveň s krajanem Jansou, oba z Chicaga, na oné lodi sloužili.
Radostná zpráva zaslána taj. Longovi, že špan. křižák Alfonso XII., když
chtěl proplouti blokádou havanskou, byl u Marielu americkou válečnou lodí
zničen. Posádka jeho čítala 370 mužů.
Dne 6. července došla lhůta příměří, ale ještě před uplynutím jeho, když se
byli i civilní úřadové Američanům vzdali, poslal gen. Toral do tábora amer.
parlamentáře, by lhůta ještě déle byla prodloužena a aby uprchlí telegrafisté
angličtí na chvíli vrátili se do města, aby mohl s Havanou a Madridem vejiti ve
spojení. Shafter nepřeje si zbytečného prolévání krve, prodloužil tudíž příměří
až do 9. července do 4. hod. odp. a telegrafisty Tolaroví poslal.
Nadešla sobota dne 9. července a Toral město nevzdal. Vzkázal sice gen.
Shafterovi, že by byl ochoten vydatí město pod podmínkou, když mu bude
dovoleno s děly ustoupiti bezpečně do Holguinu. Odpověď Shafterova však
zněla: “Vzdáti se bez podmínky.” Později pak chtěl gen. Tolar ponechati děla
ve městě, jen když lidé jeho budou moci s puškami odtáhnout, ale ani to nebylo
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přijato. Nezbývalo tedy, než k původnímu plánu, bombardovati město, přistoupiti. Posice amerických sil v té době byla následovní: Na levém křídle nalé
zala se Rentová brigáda, střed tvořila jízdní divise Wheelerova spolu s brigádou
Youngovou, nyní pod velením pluk. Wooda od stepních jezdců; na pravém stála
divise Lawtonova, sestávající z brigád Ludlow-ovy, Chaffee-ovy a Myersovy.
Síly proti sobě u Santiaga stojící byly následovní:
Američané: Dobrovolnické pluky— i. illinoiský, 71. new-yorský, 2. a 9.
massachusettský, 33. a 34. michiganský a 1. pluk stepních jezdců. Celkem
6500 mužů. V 1. illinoiském pluku sloužili čilí naši dopisovatelé K. Šiman,
Karel Šudybyl a Jindřich Hochman, dále des. Jan Skala, všichni z Chicaga,
Josef Jiříkovic z Manitowocu a ti všichni zakusili lijáky polotropické a jak
pálí slunko kubánské a zlá zimnice tělo to nejsilnější zničit dovede. V 34.
pluku michiganském sloužili krajané: Lékař kapt. J. M. Vilhem, seržant Otto
Kyselka a desátník Mart. Winnie a prostý Arn. Salenský.
Vojsko řadové — Divise gen. Renta, Wheelera a Lawtona, 13. pěší pluk,
jízda bez koní a dělostřelci. Celkem 12.000 mužů.
Kubánci Garciovi 3000 mužů. Záloha 3500. Dohromady 26,000 mužů.
Lodi Sampsonovy—New York, Brooklyn, Massachusetts, Indiana, Texas,
Vesuvius a výp. lodi.
Španělé: Řadové vojsko, pěchota 9000 mužů, jízda 300, dělostřelci 600;
dobrovolnické sbory 4000. V celku 13.900 mužů.
Baterie na polosbořených tvrzích Morra, Socapy, atd., při vjezdu do přístavu.
V neděli odp. dne 10. začaly lodi Brooklyn, Indiana a Texas pod velením
komodora Schleye s bombardováním Santiaga. Válečné lodi zaujaly místo
v bitevní linii ve vzdálenosti jedné míle od břehu a střílely přes vápencové skály
na město za nimi ukryté a na pět mil vzdálené. Střely však míjely se cíle a po
bombardování hodinu trvajícím v střelbě se ustalo. Za bombardování s oblak
jen se lilo, ale přece bylo se strany pozemní slyšeti hřmění děl na důkaz, že i ar
máda po vypršení příměří střelbu započala.
Druhého dne lodě byly ve střelbě šťastnější,
neboť jedna rána zasáhla kostel v samém
srdci města, kde složeny byly zásoby prachu
a střeliva, čímž přivoděn byl hrozný výbuch.
Dne 11. července pokračovalo se v boji
po celý den. Američané stále postupovali,
kdežto Španělé jen slabý odpor kladli. Naše
pravé křídlo prodloužilo se až k cestě do Caimanes a Santiago sevřeno i se strany severní a
ústup vojska Tolarová z města tím zamezen.
Téhož dne odebral se generál Wheeler pod
vlajkou míru do Santiaga, aby po třetí vyzval
generála Tolara ku vzdání se. Toral zamít
nul. Příměří prodlouženo až do 14. července
do poledne.
Dne 12. byl kolem města klid. Naše
vojsko dopravovalo Randolphova těžká děla
na výhodná místa a vše ke konečnému útoku
se připravovalo.
Téhož dne přijel generál
Nelson A. Miles na front, přistanuv den před
tím v Playa del Este. Na cestě k Shafterovi
viděl bídný stav vesnice Siboney, kde byla
naše nemocnice a nechal chatrče osady voj
skem sžehnouti. Teden z těchto domků slouVI
J IV
v .7 , 01 r.
ANT. HOFFMAN, z Clevelandu,
zil v době pristaní Shafterovy armády za
dobr. ohio. pluku.
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divisijní hlavní stan a později za poštovní úřad. Obyvatelstvo s pláčem a
nářkem přihlíželo zkáze svých příbytků. Z vyjednávání s gen. Toralem šlo na
jevo, že španělský generál zdržován byl pouze povinnostmi, které měl ku špan.
vládě. Španělské články válečné jsou zvláště přísné pro generály, kteří se
s armádou svojí vzdají. Během vyjednávání posledního týdne jevilo se patrné
přání na obou stranách změniti přísné hranice, které vyznačeny byly v prvních
dnech. Sám gen. Shafter zdál se býti nakloněn k slevení na podmínkách, jež
byl položil. Konference, kterou v úterý dne 12. července gen. Shafter a generál
Tolar mezi liniemi odbývali, zůstane v dějinách války této významnou. Vyšlo
na jevo, že v pondělí generál Shafter nežádal bezpodmínečné vzdání se generála
Torala, které byl tento v neděli zamítl, nýbrž učinil španělskému generálovi
návrh, vzdá-li se, že pošle vojsko jeho odzbrojené zpět do Španěl, pod tou pod
mínkou, že nikdy více války této se nezúčastní. Nabídku tuto Toral odmrštil.
Dne 13. ráno gen. Miles se svým štábem, doprovázen gen. Shafterem vydal
se krátce před 8. hod. pod vlajkou parlamentáře na front. Špan. velitel byl po
žádán za osobní rozmluvu a kolem 9. hod. generálové Miles, Shafter, Wheeler a
Gilmour, pluk. Morse a Mause a kapt. Miley vyrazili z našeho opevnění a sešli
dolů do údolí, kdež již gen. Toral se štábem svým v stínu košatého mangovníku
u vzdálenosti as 1 % míle od obou nepřátelských linií čekal. Rozmluva, která,
následovala, trvala hodinu. Gen. Toralovi vyložen byl pravý stav věcí, jak ve
skutečnosti byly a byla mu nabídnuta cesta do Španěl s posádkou jeho, čili vy
klizení provincie Santiaga pod tou podmínkou, že nezničí stávající fortifikace a
zanechá zbraň na místě. Tuto poslední podmínku naznačil špan. velitel skrze
tlumočníka za nepřijatelnou. Pravil, že zákony španělské neposkytují generálům
žádné volby. Mohl by opustit město věda, že se neudrží, však nesměl by zane
chat zbraň na místě, nechtěl-li se vydati jistému odsouzení k smrti. Vláda jeho,
pravil, dala svolení k vyklizení Santiaga, to je vše. Dále jiti, k tomu nemá moci.
Gen. Miles naznačil pak, že gen. Toral dle poznámek učiněných poznává,
že déle se neudrží. Když pak gen. Shafter vysvětlil, že posila americká je na
cestě, že úplně obklíčen a že nové baterie jsou umísťovány, gen. Toral jednoduše
pokrčil rameny:
“jsem sluhou své vlády,” řekl, “a musím rozkazů jejích poslechnouti. Bude-li třeba, dovedeme i na svém místě zemříti. ”—Nicméně jevila se u špan. gene
rála obava před dalším proléváním krve a nerozpakoval se požádati o další lhůtu,
aby mohl znovu vejiti ve spojení s Madridem, ač z pochybného potřásání jeho
hlavy dalo se souditi, že v příznivou odpověď nedoufá.
Vyjednávání se protahovalo, gen. Toral pořáde nějakou výmluvu uváděl,
tak že se zdálo, že se mu jen jednalo o získání času, v němž by mu přišly posily.
Teprve, když Shafter dostal z Washingtonu nařízení, aby na bezpodmínečné
vzdání se naléhal a Tolar o tom uvědomen, v pátek odpoledne, dne 15. července
na dobro kapituloval. Podmínky vzdání se, na nichž se komisaři obou stran
(z naší strany gen. Lawton, gen. Wheeler a kapt. Miley) ustanovili, byly následovní:
1) . Dvacet tisíc uprchlíků v Caney a Siboney vrátí se do města.
2) . Patroly americké pěchoty postaveny budou na cestách do města mezi
liniemi americké jízdy.
3) . Americký nemocniční sbor převezme v ošetřování všechny nemocné a
raněné špan. vojáky v Santiagu.
4) . Všechno špan. vojsko z provincie, vyjma 10,000 pod gen Luque v Holguinu, přijde do města vzdát se.
5) . Děla a opevnění předána budou v dobrém stavu Američanům.
6) . Američané mají užívat dráhu Juragua, náležející vládě španělské.
7) . Všichni Španělé zajatí dopraveni budou po amerických dopravních lo
dích domů do vlasti beze všeho zbytečného odkladu. Budou si moci vžiti všecko
pohyblivé jmění kostelní s sebou.
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V neděli dne 17. července v pravé poledne vztýčena byly od kapt. Kettricka.
v přítomnosti gen. Wheelera a kapt. Mileye na vládní budově vlajka americká,
když byla před tím španělská stažena. O 11. hod. dopolední vjel gen. Shafter
se štábem svým, doprovázen oddělením 2. pluku jízdy do města. Před ním krá
čel 9. pěší pluk, jehož poručík Rathers byl prvním americkým vojínem, který do
města vkročil. Američanům naskytoval se pohled uchvacující; Balkony domů
přeplněny byly lidem, který vítal vojsko naše. Nikde té nejmenší nespokojeno
sti. V ulicích města, které do včerejška ještě byly zabarikádovány a ostnatým
drátem přetaženy, panoval vzorný pořádek. Generálové Shafter, Wheeler, Kent,
Lawton, Ames, Sumner a McKibbin odebrali se přímo k paláci gen. guvernéra,
kde očekávaly je městské úřady, arci
biskup a generálové poražené armády
španělské. Generálové Toral a Escario
přijali naše důstojníky s velkou dvorno
stí. V době, kdy vojsko naše do města
vkročilo, předvoj poražené armády vy
razil z města, zanechav zbraň na hrani
cích jeho. Ubírali se do ležení v poli
mezi nepřátelskými liniemi, kde vojsko
špan. velmi snadno mohlo býti kontro
lováno, než přijely dopravní lodi, které
je do Španěl odvezly.
V paláci gen. kapitána uchystán byl
amer. důstojníkům skvostný oběd, při
němž o některých podrobnostech kapi
tulace se jednalo. Po obědě prohlídli
si am. generálové ještě opevnění a tu ne
mohli se dosti jeho pevnosti vynadiviti.
Nejméně 5000 amer. životů bylo by je
ště dobytí města stálo, tak se aspoň
gen. Shafter vyjádřil.
Město ponecháno prozatím ještě sprá
vě městských úřadů, které však kontro
le gen. McKibbina podléhaly. McKib
bin za několik dní vystřídán za brig,
povýšeným plukovníkem Leo Woodem,
který se stal vojenským guvernérem
Santiaga.
Musím zmíniti se ještě
o dojemné scéně, která při podepsaní
článků kapitulace se odehrála.
Gen. Toral, 60 letý šedivý velitel
špan. vojska, přítomen byl jednání a
zdál se býti zcela zničen. Stěžoval si
ED. SMOLA, (z Chicaga).
trpce na osud, který donutil jej žádati
o mír, však neřekl ani slova proti statečné naší armádě. Prohlásil, že irěl málo naděje na vítězství. Generálové
moji, pravil, byli bud’ zabiti nebo raněni. Neměl jsem jediného plukovníka a byl
jsem obklíčen mocným nepřítelem. Lidé moji napočetli 67 vašich lodí před pří
stavem. A mimo toho měl jsem v Santiagu nesnáze, o kterých vám nemohu
pranic sděliti. Když otázán, mnoho-li lidí ztratil u El Caney a před Santiagem,
zabědoval: Mnoho, mnoho.
Zpráva o kapitulaci Santiaga přijata byla od loďstva s velkým jásotem a
lodě hned připravily se ku veplutí do zálivu, když tvrze a přístav dokonale od
námořních důstojníků prohlédnuty. Na tvrzi Morro vztýčena vlajka americká,.
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Shafterovi i armádě jeho dostalo se pak za hrdinné počínání si v poli z Wash
ingtonu vyslovení díků. Špatný takt dal na jevo gen. Shafter, když nedovoliv
napřed Kubáncům do Santiaga vkročiti, nepozval gen povstaleckého Garciu ku
obřadům vztýčení vlajky americké nad Santiagem, ač zase s druhé strany vyprá
vělo se, že Garcia byl pozván, ale odepřel, vymlouvaje se, že kde jsou Španělé,
nemůže dlíti on. Měl prý také posiati gen. Shafterovi ostrý dopis, ale popřel
to. Jisto jest jen, že s americkým vojskem přetrhl všechen styk a s Kubánci
svými odtáhl. Dal o sobě vědět, když o několik dní později napadl Španěly do
Santiaga vzdát se spěchající, ale od těchto na hlavu byl poražen.
Vláda washingtonská nemile takový napnutý poměr se svými spojenci nesla
a voj. guvernérovi provincie Santiaga, Woodovi, připadnul úkol rozhněvaného
náčelníka povstalců zase usmířiti. Dné 9. srpna pak z území na Kubě zřízen
vojenský department santiagský a velitelem jeho jmenován maj. gen. H. W.
Lawton.—
Vraťme se zase na chvíli k adm. Deweymu k Manile. Odtud přicházely
zprávy jedna sensačnější než druhá a to proto, že šly buď přes Madrid nebo
Londýn. Dewey sám jen málo o sobě vědět nechával. Tak vypravovalo se,
s jakým úspěchem povstalci proti Španělům si počínají, jak tito z města prchají,
a hned zas, jak gen. kapt. Augusti Manilu v ruce Němců vydal a tu zase, že Manila
octnula se v našich rukou. To vše byly smyšlenky nejapné; jediné, co stalo se
před Manilou důležitějšího, bylo, že dne 12. června prohlásili povstalci utvoření
prozatímní vlády a tu bylo čtěno prohlášení neodvislosti a odříkání se poddano
sti španělské. Nová vláda požádala Soustátí za ochranu.
Dne 23. června vyplul veliký monitor Monadnock s uhlákem svým Nero ze
San Francisca na dalekou cestu do Manily. Do Honolulu plul Monitor o svém
vlastním uhlí, ale odtud do Manily vlekl jej Nero.
Dne 27. června vyplula 3. výprava na Filipíny pod velením brig. gen. Arthura
McArthura. S výpravou touto jel také vrchní velitel armády filipínské maj.
gen. Wesley Merritt. Vojsko k výpravě určené vstoupilo na lodi již den před
tím. Celé obyvatelstvo San Francisca provázelo je s jásotem. Pochod z táboru
Merrittova ku přístavišti byl jeden jásot a pozdrav, hochům házely se polibky,
květiny a ovoce do cesty až k lodím.
Druhého dne ve 2. hodiny zvedla Indiana kotvu a plula zdlouhavě ku Zlaté
bráně. Vezla jeden prapor 18. prav, pěchoty, a prapor 23. prav, pěchoty, sig
nálový sbor a oddíl enžinýrů. Za ní hned plula Morgan City s 1. plukem
dobrov. z Idaho a rekruty pro 1. pluk z Nebrasky. Na lodi Para vezl se 13.
pluk minnesotský. Ohio obsadil 1. pluk dobr, z Wyomingu; baterie G a L od
3. prav, dělostř. a nováčkové 13. pluk minn. Na Valencii jel 1. pluk dobro
volníků ze Sev. Dakoty, mezi nimiž byli následovní krajané: Tom Fajtl, F.
Rypka, R. Adam, F. Žebrákovský, J. Gabriel, J. Souhrada, Tomáš Hudec
z Chicaga, J. Bleskáček z Bloomer, okres Chippewa, Wis., Frank Kocian
z Fargo, N. Dak., Frant. Nevstával a Lorence z Montgomery, Louis Šterman.
Jmenovaní krajané jeli do vzdálených krajin s tou největší radostí. Loď Newport vezla bat. H a K od 3. prav, dělostř., Astorovu neodvislou baterii a gen.
Merritta s jeho štábem. Paluby byly plny mužstva, které mávalo šátky a čepi
cemi těm tisícům shromážděným na březích a loučícím se s nimi. Řada drobných
lodí ozdobených provázela vojáky až do brány a tam pískotem a kvikotem se
rozloučily.
Dne 4. července oznamovala v Hongkongu posličí loď Zafiro z Cavite
1. července vypluvší, že amer. vojsko na lodích Sydney, Peking, Austrália při
stálo 30. června v Cavite a druhý den vysazeno na břeh. Charleston, který
výpravu provázel, zajel na cestě k ostrovům Ladronským a na ostrově Guamu
vlajku americkou vztýčil. Při připlutí Charlestonu ke Guamu stala se směšná
příhoda. Křižák vypálil 7 ran. Špan. guvernér maje to za pozdrav, vzkázal,
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že je mu líto, že nemůže na pozdrav odpověděti,
ježto nemá ani zrnka prachu. Když mu sděleno,
že jest válečným zajatým, s rozhořčením se tomu
bránil, namítaje, že neměl ani tušení, že válka
vypukla. Americký jeden občan, sídlící v městě,
ustanoven prozatímním guvernérem Ladronských
či Mariánských ostrovů.
Pro vojsko americké bylo již vše připraveno
a nový tábor nazván Camp Dewey. V Manile
zatím Španělé pořáde se opevňovali, ale vojsko
amer. nepodnikalo proti nim toho nejmenšího,
čekajíc na příjezd gen. Merritta.
V Soustátí zatím pilné přípravy se konaly,
aby čtvrtá výprava na Filipíny co nejdříve odplouti mohla. Hlavní příčinou odkládání byl ne
dostatek dopravních lodí a to nedalo se tak
snadno překonati.
Z Filipínů pořáde docházely zprávy, ne sice
přímo od Dewey-ho, ale proto přece pozoruhodné
a věrohodné, o míchání se Němců v záležitosti
filipínské. Tkk io. července z Manily došla do
New Yorku zpráva, že dne 6. července nechtěla
německá loď Irene povstalcům dovoliti, aby na
Španěly na ostrově Grande útok učinili. Den na
to podm. Dewey poslal lodi Raleigh a Concord.
aby vzaly ostrov Grande a posádku jeho zajaly.
Křižáky rozbořily hradby a opevnění španělská
torpédovou stanici, vyslaly pak člun se vzka
zem, aby se špan. velitel vzdal. Neodpověděl, až
když granát do jeho obydlí zapadnul. Tu teprve
se vzdal. Tímto vítězstvím opanovali Američané
nad zálivem Subic.
Zakročení toto Dewey-ho
J. MEDUNA, (z Chicaga).
překazilo míchání se německé do záležitostí na
Filipínech. Irena vrátila se k Manile a ňěm.
velitel vysvětloval, že zakročil jen v zájmu lidskosti. Ač Němci hleděli Dewey-ho
dráždit, tento choval se jen tak, aby se ho báli. S napnutostí pak čekal, až přijede
další posila, neboť chování se povstalců čím dále tím více zdálo se mu podezře
lejším a nijak nepovažoval za nemožné, že by byl nucen proti nim zbraně obrátiti. Vždyť Aquinaldo dne 22. července prohlásil na ostrovech filipínských
diktaturu a zároveň odepřel podříditi se Američanům.
Dlouho očekávaná posila konečně dne 16. července přijela. Byl to dopravní
parník China. Druhé lodi přirazily teprve druhý den ráno. Sotva, že zakotvily,
připlula japonská loď, přinášejícící zprávu o vítězství americkém u Santiaga.
Adm. Dewey hned svolal mužstvo na palubu lodí a obsah telegramu jim předčítati dal. Nebylo takového veselí před Manilou od památné bitvy 1. května.
Dewey hned po připlutí lodí radil se s gen. Andersonem a Greenem a hned
činěny rychlé přípravy k postupu na Manilu. Povstalci zatím neustále potyčky
se Španěly na svůj účet sváděli, ano i na předměstí se odvážili, ale nepořídili
mnoho. Vláda washingtonská pohlížela na stav věcí v Manile velmi vážně,
obávala se, že bude muset na Filipíny více vojska posiati. Druhá výprava za
brala na cestě ostrov Wake. Monitor Monterey pak měl za úlohu zastaviti se
u Karolínských ostrovů a zabratí ostrov Yap pro Spojené Státy.
Přípravy k rychlému odeslání výpravy na Filipíny konány se vší rázností a
15. července lodi vypluly. Velitel lodí, maj. gen. Otis, měl hlavní stan svůj na
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lodi City of Pueblo. S ním plul brig. gen. H. G. Otis, zbývající setniny 14.
pravidelné pěch.,mnoho dobrovolníků ze Sev. Dak., Wyomingu a Idaha, v celku
843 mužů. Na lodi Peru nalézaly se škadrona 4. prav jízdy, lehké baterie 6.
pravid. dělostř , baterie 3. prav, dělostř., setnina signálového sboru pod kapt.
Russelem, v celku 920 mužů.
Později měly vyplouti za nimi Pennsylvania, Rio de Janeiro a St. Paul.
Ostatní lodi, které vezly vojsko na daleký východ, čítaly se za výpravu pátou a
každá plula o sobě, jak jen se mohla vypraviti. Tak Pennsylvania vyplula dne
19. července s 1800 muži vojska, dne 29. července pak St. Paul s 3. praporem
1. pluku jihodak. dobrov., jakož i nováčky pro pluky z Colorada a Minnesoty.
V posledních dnech červencových dorazil gen. Merritt k Manile, ujal se velení
nad vojskem a od té doby zavládla na ostrovech s naší strany větší činnosť.
A Merritt dlouho nezahálel. Hned po přistání vojska McArthurova gen. Greene
pošinul dne 31. července večer své předstráže blíže k městu, ale Španělé učinili
na ně prudký útok. Greene měl s sebou 4000 mužů, kteří v postupu dělali zá
kopy. Přibytí třetí výpom. výpravy Deweymu podráždilo Španěly, že umínili si
vypadnouti, než bude tábor Dewey sesílen. Greene, když viděl, že pravé křídlo
jeho je slabé, poslal k sesílení jeho setniny A a E od 10 pl. pennsyl. a baterie
z Utahu. V tu dobu z oblak jen se lilo, ale vzdor lijáku asi 3000 Španělů z mě
sta vyrazilo, aby Američany přepadem překvapili. Zahnali předstráže a napadli
příkopy. Udatní hoši pennsylvánští stáli v dešti kulí jako ze železa Tu 1. pluk
kalif, a 2 baterie 3. dělostřel. pluku přispěchaly na pomoc a byl také nejvyšší
čas, neboť nepřítel stál již na příkopech. Naše vojsko drželo se statečně, vrha
jíc se na Španěly a výstřely s příkopů je kácejíc. Zvláště baterie z Utahu pod
velitelem kapt. Youngem se vyznamenala. Muži táhli děla blátem po nápravy
hlubokým. Dvě děla postavila se do boku a řádila zhoubně. Nepřítel odražen
ustupoval, ale pěchota pro nedostatek<střeliva nestíhala jej. Bitva byla velmi
zuřivá. Při blesku bouře viděti bylo hromady mrtvol v krvavé vodě. Naši ra
nění povzbuzovali druhy své k palbě, své opasky s náboji jim podávajíce. Šar
vátky opakovaly se ještě po dva dny, ale Španělové drželi se už v uctivé vzdále
nosti. Ztráty na naší straně obnášely 13 mrtvých a 10 těžce a na 40 lehce
raněných. Na straně španělské padlo asi 250 mrtvých a ještě více bylo raněných.
Z Aquinaldovych povstalců nebyl v boji ani jediný. Jakoby se byli umluvili se
Španěly, opustili své stanovisko obléhací na pravém křídlem večer před bitvou,
pravíce, že mají svátek a odešli.
Do 2. polovice června a celý červenec spadá fraškovité vystoupení loďstva
Camarova, které dlouho před tím strašilo, předstíravě na Filipíny vyplulo, ale
bylo rádo, když se od Suezu vrátilo. Byl to jen chytrý manévr vlády špan. lid
upokojiti. Z naší strany strojila se v červenci výprava komodora Watsona ku
špan. břehům, ale sešlo s ní následkem dobytí Santiaga a vyjednávání o mír. —
Po vzdání se Santiaga, přikročeno k výpravě na Portoriko. Ve vojenské
poradě ve Washingtonu usneseno, aby prozatím gen. Miles přímo od Santiaga
s něco vojska na Portorico odplul, posily že mu tam budou hned poslány. Presi
dent chvátal, neboť nerad by byl viděl, aby Španělsko požádalo o mír, dokud
ostrov nebyl v našich rukou. Gen. Miles měl v úmyslu odplouti z Quantanama
hned, ale vzniklo mezi ním a podadm. Sampsonem nějaké nedorozumění. Miles
stěžoval si, že lodě válečné nejsou připraveny, aby jej doprovodily což zase Sampson popíral. Teprve 22 července večer vyplul předvoj výpravy z Quantanama.
Miles vzal s sebou jen to vojsko, které dosud z dopravních lodí v Quantanamu
vyloženo nebylo. Byly to 6. illinoiský a 6. mass. pluk, dělostřelectvo, rekruti a
nemocniční sbor, celkem 3415 mužů. Miles sám zvolil si za velitelskou loď vý
pomocný křižák Yale, na němž sloužil krajan náš Arnošt Hess z Chicaga.
Z válečných lodí doprovázely výpravu Massachusetts, Columbia, Dixie
a Gloucester, pak několik jiných lodí se k nim cestou připojilo. Plavba
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byla příznivá a výprava dne 24. července zakotvila v přístavu Guanica, a
druhého dne, když byla napřed malou hrstku Španělů na břehu rozprášila, vojsko
na zem vysazeno. Původně měl Miles v záměru přistáti v Ponce, ale shledáno,
že přístav byl mělký a že Guanica, vzdálena jenom 28 mil západně a s Pončem
drahou spojena, byla výhodnějším. V Guanice také stihla jej první posila ze
Spoj. Států a sice 2. a 3. pluk wisconsinský, 16. pluk penns. (brigáda Ernstova) a
2 setniny 6. pluku ill., které zanechány byly v Charlestonu. Vojsku tomu velel
gen. Wilson. Kromě toho očekávala se každou chvíli brigáda Schwanova
z Tampy, skládající se z 5., 11. a 19. pěšího pluku prav, vojska a něco jízdy a
dělostřelectva. Kromě toho odrazily z Tampy 1. floridský, 2. georgijský, 5. marylandský, nemocniční sbor, 600 zvířat k nošení břemen, vozatajstvo, brigádní
ambulance a ambulance červeného kříže, v celku 6200.
Z Newport News vypluly s gen. Brookem 3. ill., 4. ohioský, 4. penns., 1. a 3.
kentucký, něco dělostřelectva a jízdy dobrov.,škad. H 6. spol. jízdy, a setn. 8. prav,
pěch. Z Charlestonu odrazil gen. Stone se 600 muži zákopníků. V Jacksonville na
ložil potřebný materiál ku stavbě mostů a silnic. Kromě toho konaly se přípravy
k nové výpravě pod gen. Grantem. Gen. Miles počínal si samostatně a rázně.
Hned druhý den po přistání v Guanica stáhnul vojsko své v Yauca, které
mělo železniční spojení s Ponce. Před Yaucem postavili se Španělé k ocporu,
ale 8 setnin 6. mass. a 6. ill. pod gen. Garretsonem je rozprášilo. Zanechali na
bojišti 4 mrtvé, kdežto naši měli 4 raněné. Gen. Henry město obsadil a druhý den
28. července na Ponce postoupil. Komodor Davis odjel z přístavu v Guanice
s několika loděmi k blokádě Ponce a na jeho vyzvání město o 11 hodině dopol. se
vzdalo. Vojsko americké uvítáno bylo s velký jásotem.
Zpráva o snadném dobytí Ponce naplnila vládu velkou radostí a zároveň
důvěrou, že. gen. Miles přivede tažení poŕtorické k brzkému konci. Tento také,
vzdor vyjednávání o mír, rázně jal se proti nepříteli do vnitř ostrova postupovati.
Vzdálenost do San Juanu z Ponce byla 85 mil, ale cesta vedla přes vysoké pohoří
od záp. k vých. ostrovem procházející a právě místa tato byla nepřítelem silně
opevněna. Vedla pak z Ponce ještě jiná silnice do San Juanu a sice přímo na
sever do Arecibo a odtud vých. do San Juan. Musel tedy gen. Miles hledět, jak
by nepřítele obešel a ze zadu napadnul. Posloužilo mu dobře na jeho postupu,
že gen. kapitán Macias pořáde vojsko své k San Juanu stahoval, takže Američané
byli před nočními útoky jisti a gen. Miles snadno mohl síly svévAibonitu a Cayei,
na silnici z Ponce do San Juanu, soustřediti. Portoričané sami byli mu na
pochodu se vším pomocní, zapatřivše mezi jiným také povozy k dopravě zava
zadel. Španělé na ústupu svém dopouštěli se mnohých ukrutností, zvláště
v městě Guayma divoce řádili.
Gen. Miles měl původně v úmyslu bráti se dále po vojenské silnici k San
Jeanu a před Aibonitem spojití se s gen. Brookem, který právě vojsko své, mezi
nímž byl 3. wisk., 1. missourský a 4. penn., v Arroyo vysazoval. U Aibonito se
«očekávala veliká bitva, neboť Španělé místo ono měli dobře obsazené, vědouce,
že je klíčem od San Juanu. Tu ale zvěděl gen. Miles, že podél silnice mezi Juan
Diazem a Aibonitem jsou podkopy plny třaskavin a okolní houštiny hemží se
Španěly, proto změnil svůj plán v postupu na San Juan. Dle toho plánu generál
Stone s vojskem wisconsinským jako předvoj brigády gen. Henryho postoupl
severně po silnici k Arecibo, na severním pobřeží ostrova. Gen. Schwan pak měl
se bráti cestou nejzápadnější z Yauco přes Mayagues a Lares a u Arecibo spojití
se s generály Stonem a Henrym a společně za přispění lodí útok na hlavní město
San Juan podniknouti. Brooke se svým sborem měl zatím obsadit vojenskou
silnici v Cayei. Španělé všude po malých potyčkách ustupovali a vojsko amer.
pozvolna bralo se k cíli vytknutému, k San Juanu. Nejdále do vnitř ostrova po
kročil gen. Stone, který zabrav Adjuntas, vydal se na pochod k Utuado, kteréihožto místa též. se .zmocnil.
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Z hlavnějších událostí výpravy portorické uvésti sluší dobytí Coama dne 9.
srpna gen. Wilsonem. Boje toho zúčastnily se pluky 2. a 3. wiscon. a 16. penn. a
ztráty na naší straně obnášely 7 raněných, Španělů 20 raněných a 200 zajatých.
Jinou srážku měl předvoj armády Schwanovy dne 11. srpna u Hormigueros. Větší
díl špan. posádky Mayaguezu vrhl se na Američany, hlavně n. pěší pluk prav, a
v boji jeden americký vojín, první na Portoricu, zabit a 10 raněno. Španělé
utrpěvše značné ztráty, hrnuli se směrem k Lares, naše pluky pak vtrhly do
Mayaguez. Též loďstvo naše nezahálelo. Tak 10. srpna sveden u mysu San
Juan boj, trvající 8 hodin. Španělé v počtu 800 mužů chtěli nazpět dobýti
maják, ale granáty děl lodí Amphitrite, Cincinnati a Leyden zatlačeni byli zpět,
se ztrátou, jak se povídalo, 100 mužů. Na naší straně jeden těžce a několik lehce
raněno. Vida pak, že výprava zdárně ku předu pokračuje, telegrafoval Tvliles,
že nemá žádné další posily zapotřebí a proto celá divise Wadeova zadržena zpět.
Zatím co záležitostem americkým na Portoricu tak dobře se dařilo, vyhlíželo
to na Kubě den co den neutěšeněji. Po vzdání se Santiaga zbývalo ještě mnoho
práce pro americké velitele, neboť některé posádky španělské ve vzdavším se
území 'nechtěly se podrobiti, vzdor tomu, že gen. Toral vyslal před oddílem
jízdy naší několik svých důstojníků, aby posádky o pravém stavu věcí zpravily.
Jmenovitě velitel ve Quantanamu, gen. Parreja, kladl odpor a teprve dne 25. č’ce
složilo mužstvo jeho v počtu 7000 mužů zbraně, načež město 1. pluk, pravidelné
pěchoty obsazeno.
Válečaé loďstvo naše, nemajíc více práce s loďstvem špan., rozjelo se kolem
ostrova, zajímajíc anebo ničíc špan. lodi obchodní a pobřežní města bombardujíc.
Tak dne 18. července lodi Wilmington, Helena a 5 jiných přiblížily se k Manzanilla a po dvouhodinné palbě zničily tři španělské lodi, mezi nimiž největší La
Purissima Conception. Skladiště bylo zapáleno a vyhozeno do povětří. Tři
dělové čluny zničeny, jeden zahnán k břehu rozbil se. Na žádné z našich lodí
neudála se ztráta na životech.
Snahou vlády naší muselo býti úplné zničení moci španělské ve východní
Kubě, kde dosud gen. Pando v Holguinu se držel a gen. Parreja v Quantanamu
zbraně složití nechtěl. Aby spojení těchto dvou bylo zabráněno, vyslal admirál
Sampson lodi Annapolis a Wasp do zálivu Nipe, který španělská dělovice Jorge
Juan střežila. Nipe leží přímo na sever od Santiaga na severním pobřeží Kuby
a zabrání jeho bylo v mnohém ohledu pro Američany důležité. Předně bylo ono
klíčem ku Holguinu a za druhé v dodávání zásob do Santiaga ušetřilo se 2denní
plavby kolem východní špice ostrova. Lodě svěřený jim úkol dne 21. července
vykonaly.
Však horší nepřítel než Španělské mauserovky vyvstal vojsku našemu ve
vražedném podnebí kubánském. Již v polovici července začaly se vyskytovat mezi
pluky našimi jednotlivé případy bahenní i žluté zimnice a hlavničky. Vojsko am.
ovšem po vzdání se Santiaga utábořilo se výše v horách, kde bylo zdravěji a tam
mělo zůstati, dokud nákaza žluté zimnice nebyla z něho vymítěna. Nebylo však
také divu, že děsná tato nemoc se u vojska našeho tak ujala. Hlavní vina svalo
vána ovšem na vrchního velitele armády před Santiagem, gen. Shaftera; praveno,
že nedbal příkazů vrchním lékařem gen. Greenleafem nařízených, neb domorodci
nemocí stižení měli volný vstup mezi vojsko naše a toto nedbajíc opatrnosti, bez
míry vrhlo se na požívání ovoce polotropického.
Mě-íto pak Santiago samo bylo pravým pařeništěm nákazy. Úzké klikaté jeho
uličky plny nečistoty. Mrtvoly nepochovávány nebo jen mělce, takže rozkaz gen.
Wooda páliti mrtvoly byl skutečně dobrý, ač již částečně bylo nan pozdě. Vláda
ve Washingtonu věděla, v jakém bídném stavu vojsko na Kubě se nalézá, ale pro
zatím nemínila nic dělati a také nevěděla si rady. Jedině poslala čtyry pluky nenakazitelných (immunes), aby službu v Santiagu konali, gen. Shafterovi pak na
řídila, aby hleděl tábory vojenské do vyšších poloh přeložiti.—Když však zdravotní
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stav vojska pořáde se zhoršoval a nejhorší doba zimnicová teprvé měla nastati,
sešli se dne 3. srpna velící důstojníci před Santiagem a lékaři a usnesli se na po
slání vládě pamětního spisu, v němž by na neblahé poměry na Kubě ukázali a
o stáhnutí vojska.s Kuby usilovali. List ten sepsal pluk. Roosevelt a obsah jeho
velmi pány ve Washingtonu pobouřil. Roosevelt hlavně tlačil na to, aby armáda
na čas dopravena byla na sever.
President a kabinet jeho dne 5. srpna rozhodli se pro plán ten a lodím,které
měly vézti gen. Wade ho na Portoriko poručeno jeti k Santiagu a odvážeti 5. ar
mádní sbor na sever. Pro vojsko to vyhlédnut tábor v Moutank Pointu na Long
Islandu, který nazván Camp Wikoff. Ze čtenářů našich každý zajisté se pama
tuje na ty hrůzy, které vojsko převážené cestou muselo prodělati. Lodi byly špat
ně pro nemocné připraveny, byly zpravidla přeplněny, potraviny zkažené, pitná
voda smrdutá a o ledu ani památky. Zvláště iako pravé lidomorny prosluly do
pravní lodě Seneca a Concho. Dno moře od Kuby k břehům Long Islandu pose
to je mrtvolami nešťastníků, již jen nedbalosti vlády a neschopnosti jejích podří
zených za chladný svůj hrob mají co děkovat. A tábor Wikoff na Long Islandu
právě tak jako nemocnice v Siboney na Kubě s hrůzou jenom vzpomínány budou
od těch, již životem z nich vyvázli.—A mezitím co vojsko zmíralo a s dějiště vál
ky odváženo, vyjednávalo se mezi oběma válčícími stranami o podmínkách míru.
Dne 26. července totiž franc. vyslanec ve Washingtonu, JuJes Cambon, v zájmu
vlády šp. a na vyzvání šp. ministra zahraničních záležitostí předložil presidentovi
v bílém domě poselství vlády šp., hledající ukončení války a ustanovení podmínek
míru. Dne 30. července uvažoval president s kabinetem o podmínkách míru a
přijaty následovní:
1) . Úplné postoupení Soustátí Portorika a všech šp. ostrovů v Záp. Indii
mimo Kubu.
2) . Vyklizení Kuby od šp. vojska a úřadnictva, aby mohly Spoj. Státy tu
zatím správu vésti, nežli bude zde stálá vláda zabezpečena.
3) . Postoupení uhelné stanice na Ladronech.
4) . Soustátí obsadí a podrží město, záliv a přístav Manilu a smlouva míru
rozhodne o Filipínech.
5) . Komise míru oboustranná ujedná smlouvu míru.
Podmínky ty poslány prostřednictvím franc. vyslance Cambona do Madridu
a teprve až vláda madridská je přijala, mělo nastati zastavení nepřátelství a jme
nována od obou stran komise, která by se o konečném míru shodla. Španělsko po
dlouhém vytáčení se a omlouvání nutností dohnáno prozatímní podmínky míru
přijalo a splnomocnilo franc. vyslance Cambona ku podepsání protokolu míru, jak
byl od taj. zahraničního Daye sepsán. Podmínky protokolu byly stejné, jako ony,
které dříve McKinley navrhl a vláda madridská přijala
Členové komise, která v Paříži na 1. října se sešla k vyjednávání,
byli na naší straně: Taj. zahr. Day, senátoři Davis, Frye a Gray a Whitelaw Reid.
Španělská komisé až do doby, kdy tyto řádky byly psány, jmenována nebyla, ač
jeden z členů její byl jistým. (Byl to předseda senátu Montero Rios.) Ko
misařům míru měly podati napřed zprávu smíšené komise, které na Kubu a Portorico byly vyslány, aby stav věcí vyšetřily a co by bylo výhodné, odporučily.
Měly hlavně pečovati o to, jak by vojsko španělské co nejdříve mohlo býti s Kuby
a Portorica odpraveno.
Komisary pro Kubu byli gen. Butler, gen. Wade a podadm. Sampson se strany americké, se strany španělské gen. Parrado, adm. Landera a min. financí na Kubě Montora.
Pro Portorico s naší strany gen. Brooke, gen. Gordon a podadm. Schley, se
strany špan. gen. Macias, gen. Artega a adm. Vallarino.
Po všech přípravách došlo ku slavnostnímu podpisu protokolu v pátek dne
12. srpna o 4:23 odp. se strany tajemníka Day e a p. Cambona. Od té chvíle za
staveno všechno další nepřátelství a odbor války ihned o tom všechny velitele
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vojska i loďstva uvědomil. Než však zvěst o míru všude stihla, prolita byla krev
nejen na Portoriku, ale především na Filipínech. S vítězstvím Dewey-ho u Manily
válka jaksi začala a dobytí Manily od amer. vojska a loďstva jest posledním skvě
lým činem s naší strany ve válce Španělsko americké.
Na Filipínech totiž povstalci tušíce, že by mír mezi Američany a Španěly
uzavřen býti mohl, jali se činiti časté výpady na obležené město, drancujíce a pá
líce vše napořád. Bylo vidět, že byli na Američany žárliví a gen. Merritt dobře si
byl vědom, že jen dobytím Manily dovede povstalcům čeliti. Měl pouze 12.000
mužů k disposici a rád by byl čekal na další posilu, ale ta nemohla přijití až v září.
Byl pak také Španělům dlužen za překvapení které mu svým přepadem nedávným
způsobili a proto v dorozumění s adm. Dewey-em vyzval již dne 7.srp. šp. velitele
v Manile,aby v 48 hodinách všechen neozbrojený lid z města vyklidil. Velitel od
pověděl, že nemá pro lidi ty bezpečného útulku, načež dne 9. srpna požádali ame
ričtí velitelé za vzdání se. Obležení vyžádali si čas k dohodnutí se s vládou přes
Hongkong. Američtí velitelově nepovolili a dne 13. srpna vojsko i loďstvo pod
niklo společný útok na Manilu. Loďstvo pálilo napřed půl hodiny, ale šp. baterie
neodpověděly. Na to am. vojsko vytáhlo k útoku se zpěvem a jásotem. Na
pravém křídle byla brigáda M?Arthurova, na levém Andersonova. Nejtužší boj
provedla baterie Astorova, která byla v čele. Za baterií šli dobrovolníci minnesotští a 23. pravidelná pěchota. Cesta vedla podél řeky Passig, kde lodi nemohly
vojsku pomáhati. Na křižovatce silnice Ciagalon vrazilo vojsko naše na pevné
ohrazení španělské, odkud náhle déšť kulí se na ně vychrlil. Dva padli mrtví a
asi 20 jich zraněno. Baterie Astorova musila couvnouti, zanechavši dvě děla za
sebou, ale tu přispěla záloha pluk. Ovenshina na pomoc, vojsko vrátilo se zpět a
revolvery zahnalo Španěly na útěk. Nepřítel hnán byl úprkem příkopy svými asi
dvě míle daleko v největším poplachu až ku hradbám města. Zde se vzdali. Když
am. prapor byl vztýčen od poručíka Brumbyho nad budovou vladaře ve městě,
plakal, gen, Jaudenez, který po útěku gener. kapitána Augusti-ho velení nad mě
stem převzal. Augusti totiž s rodinou hned po vztýčení vlajky uprchnul na ně
mecký křižák Kaiserin Augusta, který jej do Hongkongu převezl. Jednotliví vojíni
vykonali při dobytí města činy hrdinné. Tak prostý vojín Phoenix strhl s hradeb
prapor španělský a vztýčil na jeho místo americký. Zaplatil to smrtí. Na 8000
šp. vojáků zajato. Naše ztráty odhadoval gen. Merritt na 5 mrtvých a 44 raně
ných; na straně španělské Šly do set.
Velitelově američtí dobyli Manilu v pravý čas, neboť již spěla k Filipínům
z Hongkongu anglická loď Australian se zvěstí o podepsání protokolu míru.
Psáno v polovici září 1898.

Seznam vojínů českých války španělsko-americké se zúčastnivších.
Dobrovolníci.
Illinois.— 7 pluk. pěší:

Št. Hájek. E. Hess, Jos. Hochman, Jiříkovic, K. Kellner, V. Ludwig, Jar. Malý,
Nikodém (d.), J. Peklo, J. Skala (d.), M. Smetana, K. Šudybyl, K. Šiman, G. Tichý (s.), B. Valenta, M. Valvoda,
Pav. Zoubek (+).
2 pluk: J. Beneš (s.), N. V. Bláha (d.), J. Barák, Ed. Barcal (lékař voj.), Fr. Dezort, Fr. Dozaur, J. Dvořák,
L. Farský, V. Fencl. V. Fara, J. Harazín, F. Hora (d.). E. Hubka, J. Hádka, J. Jakubka, Aug. Jelínek, V. Kotek,
Jos. Klička, M. Kirchinan (d.), Št. Karásek, J. Krejčí, Wm. Křenek, J. Kříž, Fr. Kotapiš, Kohout, Ed. Lhotka,
F. Lukáš, A. Macháček, J. Meduna, V. Novák, T. Němeček, V. Ocásek, K. Palda, A. Pytlík, J. K. Pátek, J.
W. Svatek (kapitán), J. Suchý, Ed. Smola, J. Schultz, Fred Schultz (d.). M. Štěpánek, J. Tesák. M. Tejček,
J. Vaňata (poručík.), V. Vanata (1. s.), Lad. Valha, Fr. Vokoun.
4. pluk: J. A. Paul.
7. pluk: Hodek, R. Kutil, F. Kaška, Lhoták, Matoušek.
7. pluk, jízdy: V. H. Černý, Fr. J. Klečka. Mach, Novák, Velík, Vlk.
INDIÁNA.—767. pluk: A. Malík.
IOWA.—R. Blažek, Wm. Šunka, Jos. Bartovský, Leo Marek.
MICHIGAN.—37. pluk: Josef Vokáč (hudeb.); 34. pluk: J. N. Vilhem (kapt.); O.Kyselka (s.); M. Winnie (d).
E. Salenský; 38. pluk: Rott.
MINNESOTA.—F. Bejček (+), bratří Jílkové, J. Krch, J. Kostohryz, J. Kohout, J. Korec, B. Mourka,
J. Neubauer, J. Píchá, L. Píchá, R. Pinkáš, A. Sládek, J. Skok, J. Sigmund (d,), J. Starý, Jan Štěpánek, bratří
Šlechtové, J. Vachuta, Jiří Pracna (73. pluk.}
MISSOURI.—5. pluk: Louis Kočí.— MARYLAND— 5. pluk: Jos. E. Filip.
MISSISSIPPI.—2. pluh: Jos- Polefka; 3.pluk: Ond. Bořek, Jan Dvořák, G. Haut, A. Janeš, J. Kyzivat.
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NEBRASKA.—í. pluk: V. Bauše, K. Eret, A. Fišer, J. Fišer, D. Felix, E. Horáček, Liška, F. Mengler,
J. Ondrák, E. Plaček, Pecinovský (2), Jos. Prokop, R. Smrha, K. Šimáček.
2. pluk: Bartuněk, Bednář, Šulc, Symedynes. 3. pluk: L. Holoubek, A. Hon.
NEW YORK.—47. pluk; V. Pošík; 71. pluk: Krejčí, Ed. Kroupa, J. J. Mářa, Jindř. Žitník.
OHIO.—Pěchota: J. Hoffman, J. Hrdlička, J. Kušta, L. Miller, K. Mašek, O. Mašek, ' Nunvář, A. Šícba,
Uhlíř, J. Vácha, B. Vokoun, F. Weber.—Jízda: Bečvář, J. Vrbský.—Dělostř.: J. Bláha, J. Čenec, L. A. Kulíš,
J. F. Šimek, F. Vácha.
OREGON.—2. pluk: Alb. Středa. — OKLAHOMA.—Bohuši. Folk (dobr, jízda).
SEV. DAKOTA.—1. pluk pěší: Ch. Adam, J. Bleskáček, Jos. Blahník, T. Fajtl, F. Gabriel, T. Hudec, F.
Kocián, Lorenc. Nevstával. F. Rybka, J. Souhrad , AI. Šterman, B. Žebrakovský.—3. pluk step, jezdců: Fr.
Busta. J. Kadeřábek, J. Kleinhainpl (d.), V. Landa, V. Michálek, J. Ploužek, O. Rak, J. Višnovský.
TEXAS.—/, pluk pěší: Ad. Jílek, Jos. Koss, Jos. Kotěra, J. Macek, Jos. Opravil, J, Holeček.
W1SCONSIN.—/. pluk: A. Palica,L. Klicpera; 2. pluk: Jos. Dufek; 3. pluk: Tom. Beránek, E. Dušek, J. Jan
da, J. Macek, Jan Merta, Novotný, F. Novák, Jos. Vinopal.

Pravidelné vojsko.
Pěchota.—2. pluk: Jar. Tittl, J. J. Zítek (t na lodi).—3. pluk: F. Hajný, Koler (s.), F. Matějček, F. F. Novák
(d.), L. Ryšavý, V. Šafránek, V. Tomeš, Fr. Vaňous.—4. pluk: Bláha, J. Bochník, J. Brouček, Ant. Fink, P. Holpucli, J. Kvěch, A. Lhotka. Markvart, Mužík, Novotný, V. Písařík, J. Polák, F. Plechatý, V. Sládek, Souček, St.
Štván, F. Tesař. A. Vavřinec, Vosyka, R. Zink. — 6. pluk: Bláha, E. Klec, J. Štásek, T. Wunder. — 7. pluk:
M. Černý, Jos. Klička.—8. pluk: J. Janda (poručík), V. Kutil, J. Kodát (+), J. Šimana, J. Štěpánek.—11. pluk:
V. Korenda. — 13. pluli: Ch. Vojíř. — 16. pluk: J. Bílý, Krása. — 20. pluk: F. Doubek, A. Fischel, F. Špatný,
A Vavřík, Fr. Vilta, F. Vejvoda, L. A. Vatrouš—22. pluk: J. Jaroš (1. s.)—23. pluk: Fr. Nový.
Jízda. — 1. pluk: M. Bouše, J. Blecha, J. Dědič, J. Daneš, L. Froněk, K. Fojt, Wm. Holpuch, J. Churaň,
F. Jeníček, J. Maděra, V. Michal, Nemrava, V. Novák, V. Rozporka, M. Režný, V. Říha, J. Talafous, V. Toman,
Jos.Toucha. M. Vondrák, V. Valeš.—3. pl:K. Molík. J. Špička. 5 pl. J.Marvan(t),—6. pl: F. Tánský, O. Sobotka.
Dělostřelectvo. — F. Brandt. K. Bruckman, J. Bareš, F. Březina, A. Dirka, J. Gazarek, F. Havlátko,
F. Havlíček. Janovský, J. Koláček, J. Martina, A. Mach,G. Rádi, A. Somer, A. Staněk, V. Studler, S. Votruba,
V. Wiesberg.
Enžinýři.—G. Glueckauf, F. Hůlka.

U loďstva.
Fr. Capouch, V. Havlík, V. Hájek. J. Holub, A. Hess, J. Hurecký, F.Jansa, W. J. Krásný, V. Prapor,
Jos. Samec, V. Stožický, Fr. Skřivan, J. A. Štěnička.
Vysvětlení: t (zemřel) s (seržant), d (desátník).
POZNÁMKA: Uvádíme seznam tak dalece, jak nám bylo možno sehnati a byli bychom velmi povděčni,
kdyby krajané z jednotlivých států seznam ten nám laskavě doplnili.

Poštovní sazby.
DOPISY. —Za dopisy adi chované do kteréhokoliv
místa ve Spoj. Státech, Kanadě a Mexiku obnáší v
známkách předem zaplacené poštovné 2 centy za unci
neb zlomek téže: doprava na jiný poštovní úřad na
žádost adresáta bezplatně. Pakli zůstane dopis ne
doručen a je-li opatřen adresou zasílatele, navrátí se
tomuto bezplatně. Je-li adresa zasílatele vynechána,
dopraví se dopis do kanceláře mrtvých dopisů a od
tud navrácen zasílateli.
ZA REGISTROVANÉ DOPISY obnáší poplatek
8 centů dodatečně. Místní čili "drop letters”, to
jest pro město nebo town, kde složeny, 2 centy, kde
stává listonošského systému a 1 cent, kde takového
systému není. Známkované poštovní lístky, pokud
jsou vládní správou dodány, 1 cent za každý. Nalezá-li se na přední straně lístku mimo adresu něja
ké jiné připojení neb sdělení, obnáší poplatek jako
z obyčejného dopisu.
KOLKŮ PRO ZVLÁŠTNÍ DODÁVKU, v obnosu
10c., přilepí se dodatečně k pravidelné sazbě a tím za
bezpečí se neodkladné, okamžitě dodání v místě adre
sáta. Těchto kolků nemůže se použít pro žádný jiný
účel.
POŠTOVNÉ DRUHÉ TŘÍDY.—Časopisy, vydá
vané v pravidelných lhůtách nejméně čtyrykrát do
roka a mající pravidelný seznam odběratelů, s přílo
hou a čísly na ukázku 1 cent.za libru.—Jiné časopisy,
vyjímaje týdenníky, pakli donášeny listonošem, pro
adresáta v témže místě, kde časopis vychází, 1 cent
za každý. Pakli zasláno jiným než vydavatelem, za
4 unce neb méně 1 cent.
POŠTOVNÉ TŘETÍ TŘÍDY (nesmí přesahovati
4 libry).—Tiskopisy, knihy, otisky s rukopisy, nezapečetěné oběžníky, které možno lehce bez řezání obál
ky prohlédnouti, 1 cent za každé dvě unce.
POŠTOVNÉ ČTVRTÉ TŘÍDY.—Nesmí přesaho
vati 4 libry: takto lze zasílat! zboží neb vzorky za
poplatek 1 cent za unci. Jiné věci, jako jsou: teku
tiny, jedy, zápalné nebo výbušné látky, živá zvířata,
hmyz atd. se přísně vylučují. Poštovné za semena,
kořeny, rostliny a větve se čítá 1 cent za dvě unce
neb méně. Sušené květiny však 1 ceut za unci.

POŠTOVNÉ DO JINÝCH ZEMÍ.—Do všech zemí
a kolonií, které náleží ku světovému spolku poštov
nímu, obnášejí poplatky poštovní jak následuje; Do
pisy, vážící Vz unce neb méně za předem zapravené
poštovné 5 centů. Poštovní lístky: za každý 2 centy.
Za časopisy a jiné tiskopisy za 2 unce 1 cent. Vzorky
zboží 1 cent za dvě unce; avšak sazba jest nejméně
2 centy, ať již zboží váží 4 unce aneb 1 unci. Popla
tek za registrování dopisů neb jiných zásilek obnáší
8 centů. Každá jiná korespondence mimo dopisů
musí míti poštovné alespoň částečně zapraveno. Ti
skopisy, jiné než knihy, které jsou přijímány poštou,
jsou od celní prohlídky osvobozeny.
POŠTOVNÍ POUKÁZKY (Postál Money Orders).
Touto cestou možno zasílati částku až $ 100. Poplatky
jsou následující:
Za poukázku nepřesahující $ 2.50.......... 5c
Za poukázku nepřesahující $ 5,00.......... 7c
Za poukázku nepřesahující $10.00........... 10c
Za poukázku od$10.00 do $20.00.......... 12c
Za poukázku od $20.00 do $3<?.OO.......... 14c
Za poukázku od$30.00 do $40.00.......... 17c
Za poukázku od$40.00 do $50.00.......... 20c
Za poukázku od $50.00 do $60.00.......... 22c
Za poukázku
od$60.00 do $75.00.......... 27c
Za poukázku od $75.00 do $100.00........... 32c
Do Švýcar, Německa, Belgie, Portugalska, Ka
nady, Newfoundlandu, Itálie, Francie, Alžíru, Nové
ho Již. Walesu, Viktorie, Tasmánie, Nov. Zealandu,
Jamaiky, Nizozemí, Bahamských ostrovů, Trinidadu,
Tobago, angl. Queenlandu, Kapské kolonie, Wind
Guineje, Rakousko-Uherska, Ward ostrovů, Seeward
ostrovů, Havajska, Švédska a Norvéžska, Japanu.
Dánska, do Velké Britanie a Irska obnáší poplatek
za peněžité zásylky jak následuje: Za poukázku, ne
přesahující $10 12c., za poukázku od $10 do $20 22c.,
za poukázku od $20 do $30 32c , za poukázku od $30
do $40 42c., za poukázku od $40 do $50 52c., za pou
kázku od $50 do $60 62c., za poukázku od $60 do
$70 72c., od $70 do $80 82c., od $80 do $90 92c., od $90
do $100 $1.02.

Tabulka mzdy na základě osmlhodinné denní práce.
Hodiny.

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

o. 50

6.00

6.50

7.00

7.50

8.00

10.00

11.00

.81
91 .íol
.74
.161
.154
.184 .201
.331
.371
411
.314
.621
.46
.564
.50
.831
.624 .661 .75
.831
.931
.78
1.04
.934 1.00 1.124 1.25
1.091 1.161 1.314
1.46

.114
.23
.454
.684

9.00

12.00

1

i
1
2
3
4
5
6
7

hodiny■··
hodina···
hodiny· · ·
hodiny···
hodiny···
hodin····
hodin····
hodin · · · · 1

.1
.2
.4
.64
.81
.104
.12Í
.144

.11

.3
.61
.9
.124
.154
.184
.22

.2
.4
.81
.121
.161

.20
.25
.29

.24
.51

.104
.16
.214
.27
.324
.374

.3
.64

.31
.71

.124 ,144
.184
.25
.311
.371
.434

.22
.29
.364
.434
.51

.4
.81
.161

.25
.331
.411

.50
.59.1

.41
.91

.54
.ÍOÍ

.54
.lil

.64
.121

.64
.131

.184
.28
.371

.204
.311
.414
.52
.624
.73

.23
.341

.25
.371

.45
.571

.50
.621

.684
.894

.75
.871

.27
.404
.54
.674 .73
.814 .874
.941 1.02

.464
.564
. 654

.71

.144
.29
.434
.581

.911
1.144
1.374
1.601

.124
.25
.50
.75
1.00
1.25
1.50
1.75

Talbulka mzdy na základe devítlliodinnó denní práce.
.1

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

4
1
2
3
4
5
6
7
8

.11
.34
.51

.74
.94
.114
.13
.144

.11
.21
.51
.81
.11
.14
.161
.194
.221

.11
.31
.7
.11
.141

.184
.224
.26
.291

.21
.41
.91
.14
.184
.23
.271
.324
.37

.24
.51
.11
.161
.224
.274
.331
.39
.444

.34
.64
.13
.201

.27
.34
.401
.471
.54

.34
.74
.141

.44
81
.161

.224
.291

.25
.331
.411

.37
.444
.52
.594

.50
.581
.661

.44
.91
.184
.274
.37
.461
.551

.644
.74

.5
.54
.10
.11
.204 -.224
.304 .Sól
.404 .444
.554
.51
.561
.60
.711 .774
.814 .89

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

.64
.13
.26
.39
.52
.644
.771

.7
.134
.274
.411

.554
.694
.831

.844 .904 .974
.964 1.031 1.11

.74
.141
.291

.81
.161
331

.94
.181

.37
.551
.424 .50
.661
.594
.74
.811 .924
.74
.924 1.00 1.11
1.031 1.161 1.291
1.184 1.331 1.48

.10
.201
.40Í
.61
.814
1.02
1.224
1.424
1.63

.11
.224
.444
.661
.89
1.11
1.331
1.551
1.77<

Tabulka denní mzdy na základě osmlhodinné a devitlliodinne denní práce.
1 den..........
0 rlnv................. ...
4 uuy······
Q

/1 n v.....................

4 rl n v.....................
•x tiLiy.....................

5 dní............
6 dní............

.161
.331

.25
.50
.50
.75
.661 1.00
.831 1.25
1.00 1.50

.33Í
.66Í

.411 .50
.831 1.00
1.00 1.25 1.50
1.33Í 1.661 2.00
1.66Í 2.081 2.50
2.00 2.50 3.00

. 58Í • 66Í .75
1.16# 1.33#
1.50
1.75 2.00 2.25
2.33Í 2.66Í 3.00
2.01i 3.33Í 3.75
3.5C 4.00 4.50

831 .911 i. 00
1.661 1.831 2.00
2.50 2.75 3.00
3.331 3.661 4.00
4.161 4.581 5.00
5.00 5.50 6.00

1.081 1.16t 1.25
2.161 2.33Í 2.50
3.25 3.50 3.75
4.331 4.66Í 5.00
5.411 5 83Í 6.25
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

1.831 2.00
3.661 4.00
5.00
5.50
6.00
6.661 7.331 8.00
8.33Í 9.161
10.00
10.00 11.00 12.00
í.661
3.331

VYSVĚTLENÍ:—Tučné číslice v hlavách sloupců vykazují obnos mzdy týdní, kdežto Číslice pod tím značí obnos mzdy na hodiny a na dny. Když tedy chceme nalézt!
mnoho-li obnáší mzda na hodinu, když týdní jest $8.00, začneme hledat! při číslici 1 (hodina) a jdeme stále dále v pravo, až přijdeme pod ohlavení $8.00, kde nalezneme na
1 hod. 16% ct. Též nalezneme obnos mzdy na více hod. neb na den při týdní mzdě $13, $14, $15 a 816 atd. , tož najdeme si obnos při $6.50 $7.50, $8 atd. a násobme dvojkou.

Tabulky ku vypočítávání úroků.
ŠEST ZE STA.
Na dobu $1 $2

1 den.
2 „
3 „
4 „
5 ,9
6
7 ..
8
9 „
10 „
11 „
12
13 ”
14 ”
15 ’
16
17
18 ”
19
20 ’
21 ”
22 ”
23 ”
24 ”
25 ”
26 ”
27 ”
28 ”
29 ”
1 měs.
2 „
3 „
4 „
5 „
6 „
7
8 „
9 „
10 „
11 „
II rok.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

$4

$5

$6

í?7

0 0
01 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 1
0 1
1 1
1
1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1
1
1 1
1
1
1 1
1 1
1 1
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
9
2
3 4
5 6
6 8
8 10
9 12
11 14
12 16
14 18
15 20
17 22
18 24

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

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

i 0 i
0 !
°l
0
ii
1
I
1
1 i
i 1
1
2
2
2
2

$3

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

2

2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
7

11
14
18
21
25
28
32
35
39
42

SEDM ZE STA
$9

0
o
0
1
1
1
1
I
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
ó

O
ó
3
3
3
3
3
4
4
4
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48

0
0
0
1
1
1
1
1
1

9

2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
9
14
18
23
27
32
36
41
45
50
54

$10 $100

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

i
’
!1
1
12
2
3
3
4
4
5
5
6

2 17
3 33
5 50
7 67
8 83
10 1 00
12 117
13 1 33;
15 1 50i
17 1 67
18 1 83
20 2 00
22 2 17
23 2 33
25 2 50
27 2 67
28 2 83
30 300
32 3 17
33 3 33
35 3 50
37 3 67
38 3 83
40 4 00
42 4 17
43 | 4 33
45 4 50
47 4 67
48 4 83
50 I 5 00
00 10 00
50 15 00
00 20 00
50 25 00
00 30 00
50 35 00
00 40 00
50 45 00
00 ,50 00
50 55 00
00 60 00

Nádobu

1 den.
2 „
3 „
4 „
5
6 „
7 ,»
8 „
9 „
10 „
U „
12 „
13
14 „
15 ,,
16 „
17 „
18 „
19
20 „
21 „
22 „
23 „
24
25 ,,
26 „
27 „
28
29 .·
1 més.
2 ..
3 ..
4 „
5 ,,
6 ..
7
8
9
10 „
il ..
1 rok.

$1 $2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
3
4
4
5
5
6
6
7|

3$

$5

$6

$7

$8

$9

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 1
0 0 1 1
0 1 1 1
0 1 1 1
0 1 1 1
0 1 1 1
1 1 1
1
1 1 1
1
1 1 1
1
1 1 2
1
1
1 1 2
1 1 2
1
1
1 1 2
1 2 2
1
1 2 2
1
1 2 2
1
1 2 2
1
1
1 2 2
1 2 2
1
1 2 2 3
1 2 2 3
1 2 2 3
2 2 3
1
2 2 3
1
2 4 5 6
4 5 7 9
5 7 9 12
6 9 12 15
7 11 14 18
8 12 16 20
9 14 19 23
11 16 21 26
19 18 23 29
13 19 26 32
14 21 28 35

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

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

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

0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
11
16
21
26
32
37
42
47
53
58
63

t

$4

$10 $100 $1000

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

3

4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
12
18
23
29
35
41
47
53
58
64
70

1
1
2
2
3
4
4
5
5
6
7

19
2
4
39
58
6
78
8
97
10
1
17
12
14 1 36
16 1 56
18 1 75
19 1 94
21 2 14
23 2 33
25 2 53
27 2 72
29 2 92
31 3 11
33 3 31
35 350
37 3 69
39 3 89
41 4 08
43 4 28
45 4 47
47 4 67
49 4 86
51 5 06
53 5 25
54 5 44
56 5 64
58 5 83
17 11 67
75 17 50
33 23 33
92 29 17
50 35 00
08 40 83
67 46 67
25 52 50
83 58 33
42 64 1 7
00 70 00

—

OSM ZE ST A.
1 <l°n
2
3
4
5
6
7
8
9 >’
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 » »
22
23 >, 9»
24 > *
25 9 9
26 » >
27
1 28 9 9
1 29
1 iměs
o
3 ,>
4 f9
5
6
7
8
9
10
11 99
1 rok

$1

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

$2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
4
5
7
8
9
11
>2
13
15
16

to

iV'a dobu

•Se

·

DESET ZE STA.

$4

$5

$fí

$7

$8

$9

$10 $100 $1000

dobu $1

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

0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
9
2
2
2

0
0
0
1
1

0
0
0
1
1
1

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

0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
12
18
24
30
36
42
48
54
60
66
72

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

2 22
4 44
7 • 67
9 89
11 1 11
13 1 33
16 1 56
18 1 78
20 200
22 2 22
24 244
27 2 67
29 2 89
31 3 11
33 332
36 3 56
38 3 78
40 400
42 4 22
44 4 44
47 4 67
49 4 89
51 5 11
53 5 33
56 5 56
58 5 78
60' 6 00
62 6 22
64 644
67 6 67
33 13 33
00; J)00
67 26 67
33 33 33
Ol) 40 00
67 46 67
33 53 33
00 60 00
67 66 67
33 73 33
00 80 00

1 den. 0
2
0
3 ’’
0
4 „
0
5 ,,
0
6 ,,
0
7
0
8
0
9 ..
0
10 ..
0
0
H
12 „
0
13 ..
0
14 „
0
15 ,.
0
16 ,.
0
17 „
0
18 „
1
19 „
1
20 „
1
21 „
1
1
22 „
1
23 ·,
1
24 „
1
25
1
25 „
27 „
1
1
28 „
29
1
1 mes. 1
2
2 »
3 „
3
4 „
3
5 ..
4
6
5
7 ..
6
8
7
9 „
8
10 „
8
9
11
1 rok. 10

2
2

2
2
2
2
2
2
2
3
3
5
8

H

13
16
19
21

24
27

~9
32 1

2

2
3
3
3
3
3
3
3
3
7
10
13
17 !
20 ;
23
27
30
33
37
40

i

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

1

1
1
2
2
9

2

2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
9
14
19
23
28
33
3?
42
47
51
5(5

1
2
2
3
■1
4
5
6
6
7
8

$2

$3

$4

0 0 0
0 0. 0
0' 0 0
0 0 0
0 0 1
1 o 1
1
1 o
1
1
; o 1 1 1
1
1
1
1
1
1
'
1
1
1
1
1 1
1
1 : 1
1
1 2
1
1 9
1
1 2.>
*
1
·> 2
-1 2 2
2 2
1
1 1 2 O
2 2
1
1 2 3
1 2 3
9
3
1
1 9 3
2 2 3
2 2 3
2 2 3
2 3 3
3 5 7
5 8 10
7 10 13
8 13 17
10 15 20
12 18 23
13 20 27
15 23 39
17 25 33
18 28 37
20 3) 40

$.5

$0

$7

$8

0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2
2

.0
0
1
1
1
1
1
1
·>
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
10
15
20
25
30
35
40
4r>
ro
55
60

0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
12
18
23
29
35
41
47
53
58
M
70

0
0
1
1
1
1
2
2

o

2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
8
12
17
21
25
29
33
38
41
45
50 |!

i
:
I

i

9

2
2
3
3
3
3
4
4 11
4 i
4
4
5
K

5
b
6
C
6
6
6
7
13
20
27.
33
40
47
53
60
67
73 |
80 !

$9 $10 $100 $1000

0
1
1
1
1
9
0
2
2’1
31
3
3
3
4
4
4
4 |
5
5
5
5
61
6
6
6
7
7
7
7
8
15
23
30
38
45
53
60
68
75
83
90

0
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
■1
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8
17
25
23
42
50
58
67
75
13
93

3
28
6
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H. Claussenius & Co
Založeno konsuleni H. Clausseniusem.
ROKU 1864.

90-92 Dearborri Street,

CHICAGO, ILL.

7ÁSILKY peněz do Rakousko· Uherska a Čech správně a lacině se obstarají.
Vymáhání dědictví jest zvláštností naší firmy. Hlavní jednatelství oblíbené
Brémské přeplavní společnosti. V neděli otevřeno od 9 do il hodin. Češi a
Moravané budou obslouženi jich krajanem.

ROBERT L. PITTE,
188-190 záp. 20. ulice, CHICAGO, ILL.

Veřejný notář a
Pozemkový jednatel.
<žz>

Půjčuje peníze na mírné úroky v část
kách jakýchkoliv, zvláště na gruntovní
majetek.
Prodává dlužní úpisy (Mortgages) na
spolehlivé a dobře vyplácející se majetky.
Zasílá peníze do Evropy levněji než
pošta. Pojišťuje proti ohni a na život.

Obstarává přeplav přes Brémy a Ham
burg za ceny levné.
Prodává a kupuje majetky ve všech
částech města. Též má hojně lotů v mír
ných cenách na prodej.
Zvláštní pozornost věnuje zkoumání i
hotovení Abstractů (knihovních záručních
listin). Vykonává veškeré notářské prá
ce správně a levně.
Výměna peněz dle běžného kursu.

K každý čas Vás ochotné

obslouží Vás ochotný

ROBERT L. PITTE.

JEDINÝ ČESKÝ OBCHOD V SOUSTÁTÍ ::
pouze ve farmách a
městských majetkách
775 W. 18th Street, Chicago, III.
Kdo clíce prodat, koupit anebo vyměnit bude obsloužen spolehlivě a k úplné spokoje
nosti. Na písemní dotazy se s ochotou odpoví.

T J4ÄMBURSK0 /XMERICKÄ SPOLEČNOST
HAMBURG AMERICAN LINE.
18-21 Dovenfleth,
HAMBURG,

37 Broadway,
NEW YORK.

159 Randolph St.
CHICAGO, ILL.

Ftycľilá a p oil odlilá cesta mezi

NEW YORKEM a HAMBURKEM
po nových, nádherných dvoušroubových expresních parolodích.

AUGUSTE-VICTORIA
a FUERST BISMARCK

vykonají cesiu
Přes ,,,oře za

ŠEST DUÍ

Hambursko Americká Společnost vlastní celkem 71 velkých námořních
parolodí a jest ta jediná která udržuje přímou a pravidelnou dopravu

-

-

-

dvoušrobovými loděmi,

-

-

-

jichž má přítomně 14 a 7 nových jest ve stavbě.....................................
Ona jest též samojediná, která na počest slovanských národův pojmenovala několik svých lodí dle
naších zemí jako: BOHEMIA, MORAVIA, SILESIA, SLAVONIA, RUSSIA, CROATIA, GALICIA A
BULGARIA.— Ohledně přeplavu a bližšího vysvětlení obraťte se na:

HAMBURG AMERIČAN LINE,
No. 37 Broadway,
uew york.

Generální přeplavní úřadovna:

159 Randolph St.,

CHICAGOj ILL.

užívejte
V

TRIHEROVO HOŘKÉ VÍKO.

▼ ▼ V

Jest to nejlepší prostředek
proti nezáživnosti, zácpě,
slabosti, těžkomyslnosti, ja
kož i všem žaludečním, bři
šním a jaterním neduhům.
Osvědčený prostředek pro
tajné ženské nemoce.

Jest připraveno z pravého
červeného vína nejlepší ja
kosti a z výtažku hořkých
bylin zvláště vybraných
k účelu tomu přírodním
spůsobem upravených.

l*H^
Chvalné známí a zkušeni Pkaři
M. U. Dr. J. D. Novák, J. Habenicht,
F. Formánek a Strzyzowski lučeb
ně prozkoumali toto **H řké Víno *
důkladně a uznali j? nejen co výtečnýžalud čni a jaterni lék,nýorž
co nejlepši silitel krve pro všech
ny osoby každého stáři.

Kdo v zárodku churavíte, užívej
te Hořké vlno· a zajisté přesvěd
číte se o dobrém výsledku. Návod
jest na každé lahvi. K dostáni v lé
kárnách a čelnějších hostincích
a všude vůbec, kde náš plakát
“Trinerovo Hořké Vino ‘ (Ameri
čan Elixír of Bitter Wine) k spa
třeni jest. Cena láhve 75c.

Však žádejte pouze tímto nápisem opatřenou láhev, an pouze toto je
pravé a nej lepší vyráběné---------- -- »- ·

JOSEFEM TRINEREM,
427 W. 18th Street, Chicago, 111.
Objednávky z venkova vyřizují se rychle a správně.— Zašlete částku v Postal
Money Orders ueb Express Money Orders

Největší český železářský obchod v Chicagu. * ®
Rozsáhlý sKlad břitev, Broušení vykonává se rychle spolehlivá a levně,
Vyr“U“sdíené u
COIN BICYKLE,
které prohlášeny jsou znalci za uejlepší a poměrně nejlacinější kola v trhu.

Přes 500 Gold Coin Bicyklů prodáno v 1898 do všech končin Spoj. Států.
Krásný cenník s vyobrazeními každému pošleme zdarma.

Pište si oíí.---------- —

JOSEF KRÁL,
421-423 W. 18th Street, Chicago, 111.

S£holl_ .
FOTOGRAF

;

v č. 553 již. Halsted ul. |

Zvětšuje podobizny,

hotoví knoflíky s podobiznami.

Umělecké provedení, levné ceny
a rychlé vyřízení.

CHICAGO, ICL.

Máte-u Kuří oka, netrváš Bolí hlava
pomohou Vám rychle bleskové léky

ZMZ.

Krabička masti 10c. Krabička oplatek 10c.

2876 Archer Ave. Chicago, 111.

Poštou do všech částí Spojených Států a Kanady 15c. každá. Obě dohromady pouze 25c.
......... Možno zaslat v poštovních známkách...............

Htide&ííi nástroje
Jednatelství světoznámých nástrojů

"V. ZF1. OEFÓ-VSÍšr-ár a, S-Z-ZSTO-XrZÉ
Z HRADCE KRÁLOVÉ.

Mimo to mám velký výběr spolehlivých laciných nástrojů
všeho druhu, Známé Klímovy tahací harmoniky, i též
jiné nejlepší výrobky. Hudebniny pro bandu a orchestr.

--------«»«Pište si o cenníky.^

LOUIS VITAK,
Canton, Ohio

ÇEfJsrçflL T0Bß^° utorçrçs,
L. J. PALDA, majitel.·-------------- —- -----Vyrábíme výborné a spolehlivé druhy doutníků od $16.00 do $60.00 tisíc. Za jakost se ručí.
Pro slabé kuřáky vyrábíme doutníky z větší části nikotinu zbavené, lehké a chutné. Bednička (50)
kusů i se zásylkou stojí $2.00. Naše druhy kuřlavého tabáku jsou:

AUSTRIAN PURE, PALDA’S GRANULATED, KORUNA, CIGAR
CLIPPING, NOODLED CLIPPING.
Po více než Sletých pokusech zdokonalili jsme naše haličské rapé v té míře, že přímo nápadně
podobá se rakouskému rapé a každý šňupák měl by ho nyní zkusili. Pošleme na zkoušku celou
unci poštou za 4 centy, či dva 2centové kolky.

Všude hubuje se na monopoly.
Podporujte tedy menší a český podnik.
Duke’s Mixture vyrábí jeden z největších monopolů v Americe.
Náš granulo
vaný tabák rozhodně ho předčí v každém ohledu. My pouze nemáme tisíce
dolarů na křiklavé oznámky a všelijaká lákadla.

Kuřte ho!

Žádejte náš!

Obchodníkům poskytujeme slušné výhody.

Adresujte ....

GREAT CENTRAL TOBACCO WORKS,
IC I Xi IN, IOWA,

Nový domov na slunném jihu ve státu Arkansas.
Každý, kdo si přeje zakoupiti dobrý prérijní pozemek aneb vzdělanou farmu, nechť
si neopomene prohlédnouti českou osadu v okolí Házen, okres Prairie, kde již bydlí skoro
dvě stě českých a slovenských rodin a všichni jsou spokojeni s výhodami, jež krajina
tamní poskytuje. Duch osvěty vlaje tam z každého příbytku a tři svobodomyslné spolky
jsou tam důkazem pokroku tamních občanů V Házen se dostavěl právě velký mlýn,
důkaz to, že se tam pěstuje obilí s prospěchem. Pozemky se doposud prodávají v poměrně
nízké ceně na splátky.

O mapy a polohopisy dopíšte si na známeho rodáka pod adresou:

JOHN KOCOUREK,
Hazen, Prairie Co., Arkansas.

WlSE^Atyp

Jl[REUBIATISiU,
·
J
BL německých zákonu j·
® on, lilCHTRA (Ki
Ď<,KOTVOVÝ”^
[PAIN EXPELLER. 1
NEURALGII a pod. nemocem přesné dle

Sewing

připravovaný, světoznámý

machine.

IT IS THE BEST.

We make other kinds that are cheaper and war
rant every one to do good work. Notice our Prices:
NEW HOME in ten styles, $30.oo to 75.oo
Climax35.oo g| 40.oo /^S&45.oo
Niobe===
— If 25.oo 1 dr. each sid»· 30.oo
Hudson= 2 ® 20.00 « | 23.00 ’ dr. each s de 27.00
National
I8.ooi| 2l.oo Hand Machine 13.oo
Falcon-12 16.oo «s 19.oo
Mascot = 5"?^, = 15.oo Hand Machine lO.oo

Nad něj nic není lepšího.
I
FravÝ ien so szziáxmJEoxL l^otrvcmF. Ad. Richter & Co., 215 Pearl St., Now York.

31 zlatých a j. medaili.

L· 3 filiálních domů.
Vlastní skelné hutě. 1
k
25 a 50 ctn Uznán a odporučen:
1
AP.VanSchaack & Sons, 138 Lake St.
■k Lord, Owen& Co. 72 Wabash Ave.^M
. R. Stevenson & Co.
92 Lake St

FOR SALE BY DEALERS EVERYWHERE.

We make 525 Machines every day. and want 525
purchasers. We are prepared to offer special in
ducements. Write for illustrated catalogue. Ma
chines shipped on approval; we pay the freight.
WR'TE AT ONCE.

X>ra_ ZBida.trsc EKSBUteSl
„Kotvový” Stomachal nej
lepší proti zácpě, průjmu a žalud, nemocem.

AGENTS WANTED.

ADDRESS

THE NEW HOME SEWING MACHINE CO.
335 Wabash Ave., Chicago, ill

||\APfR užívaný na tomto
“
kalendáři byl dodán
firmou

S. BACHMANN & CO.

PAPER MAKERS,
OFFICE:

197 VAN BUREN ULICE,
Denní výroba
papírnických mlýnů
200,000 liber

CHICAGO.

U^STAT WISCONSIN^
má velmi dobrou pověst, však jsou též místa,
kde pozemky jsou velmi chudé.
-Qes^á

osada

která se založila u města Cadott, neustáls
mohutní a rychle s prospěchem vzrůstá.

Noví osadníci jsou hlavně Oe.ši, bydlící při samém městečku Cadott, které čítá 1000 oby
vatelů. Západně 12 mil jest město Chippewa Falls, které čítá 12000 obyvatelů a 25
mil poledně jest město Eau Claire o 22000 obyvatelů, 6 mi) město Boyd 600 obyva
telů, 12 mil východně ritanley s 1500 obyvatelů.

Trh na všechny plodiny a výrobky je tudíž dobrý. Pěstuje se zde hlavně
pšenice, oves, žito, ječmen, hrách, kukuřice, fazole, brambory a ovoce.
Pozemky tyto se prodávají od $4,00 do $8.00 za akr. Podmínky prodeje jáou:
čtvrtinu neb pětinu hotově ostatní na pětileté splátky na 6 procent úroků.

Podnebí je zdravé a voda ta nejlepší, zvláště ona z Chippewa Spring,
která se v Chicagu a jiných městech prodává.
má na starosti české oddělení; pište jemu česky,
aneb na-------- ---------———

CYPREANSEN BROS.,
EAU CLAIRE WIS.

Rosová Zázračná Masť
vyráběna dle receptu před dvěma sty lety z východu
přiveženého, je každému nepřekonatelným, uejlepším
a jediným prostředkem jistě hojivým.

Zázračná mast proti rheumatismu, gichtu, vůbec všem nastuzeninám,
bolesti v kříži a na prsou, píchání, otokům, ranám čerstvým i zastaralým,
vředům, polámanině a horečce z této pocházející (užije-li se v čas) atd.
Za výsledek se ručí. Mnohá vysvědčení dokazují zázračnou léčivou sílu
této masti. Žádná rodina by neměla býti pro všechny možné případy bez

této zázračné masti.

Cena kbeličku masti 50c. s poštovní zásilkou 60c.
K dostáni ve všech českých lékárnách a obchodech.
hlavního jednatele pro Spoj. Státy

Veškeré objednávky adresujte na

MIL.
150 W. 12th Street, CHICAGO, ILL. j

Cena byla snížena na původním,
staromódním

Dobbinsově Electric Mýdle
tak že nyní můžete koupit! kus
plné velikosti za 5 centů .. ..

Jeho jakost’ je jako po minulých 33 roků
“nejlepší ze všech.” Žádejte je u vašeho
groceristy. Nikdo dosud nenalezl na jeho ja
kosti chybu, nikdo nemůže mu nyní vytýkati
vysokou cenu. Je stále tím, jako bylo po
33 roků, ve vlastní třídě po stránce jakosti,
čistoty a úspory, ale v ceně nyní stojí ve tří
dě s obyčejným hnědým mýdlem.
Je to původní mýdlo a zaručené, že má
čtyřikrát větší hodnotu než kterékoliv jiné
mýdlo. Je nevyrovnatelným v praní čeho
koliv, ať nejjemnějších krajek, nebo nejtěžší
pokrývky.

Dobbins Soap Mfg. Co.
PHILADELPHIA, PA.

41 Dearborn Avenue,
CHICAGO, ILL.

Domácnost pro české rodiny
Nejlepší domácnosti pro Čechy jsou
VEDLE

ck

SOUTHERN
DRÁHY——
ve státe cli

Virginii, Severní a Jižní Caroliné, Georgii,
Alabamě, Mississippi a Vých. Tennessee.

Nabízíme pěkné podnebí, čistou zdravou vodu,
bohatou prsť, dobré trhy, a půda, v níž urodí
se ovoce všech jakostí...............................
Ve státu Alabama při naši koleji jest založena česká osada
která rychle vzrůstá nedaleko městeček Seddan a Riverside, Ala., kdež máme na prodej několik tisíc akrů dobré
půdy pro hospodáře za $5 až $7 akr. Ti, kteří se zde usa
dili nemohou ani krajinu tuto dost vynachváliti.
Kupní
podmínky jsou velice výhodné.
MÁME NĚKOLIK TISÍC AKRŮ POZEMKŮ, NA KTERÝCH
BY SE MOHLO VÍCE OSAD ČESKÝCH ZALOŽÍTE

*

si českých dopisovatelů a na dopisy odpovídáme česky. Na žádost pošleme mapy, opisy, pamflety atd. našim
českým přátelům zdarma.

Pro další vysvětlení adresujte- - -

J. F. OLSEN,
jednatel pozemkového oddělení Southern Railway,

80 Adams St., Chicago, 111.

M. V. RICHARĎS,
LAND ANO INDUSTRIAL AGENT SOUTHERN RAILWAY.

1300 Pennsylvania Ave.,

WASHINGTON, D. C.

Ip Lékařská = porada ■ zdarma8
OBROVSKÝ ÚSPĚCH V LÉČENÍ NEMOCÍ. 1^-

r

Dr. Gf. Ivan Pohek, Dr. A. von Bergman a Dr. Jaroslav Dvorský, nejslav
nější a úspěšně vystudovavší lékaři a ranhojiči v nejznamenitějších evropských
i zdejších ústavech, praksi po 20 roků provozující, řiditelé ústavu léčí nemoce
s lepším úspěchem než kteříkoli jiní lékaři. Vyléčíme ty nejtěžší případy ne
mocí, jež jinými lékaři prohlášeny byly za nevyléčitelné. Jako: souchotiny
v prvním stupni, chrlení krve, zánět průdušnic, zvětšené mandle, suchý kašel,
bolesti prsou a plic, obtížné dýchání, záduch, tlučení a třesení srdce, závrati a
bolení hlavy, zádumčivosť, nervosnosť, bezsennosť, tanec sv. Víta a padoucnici.
Žaludeční nemoce, tasemnici, zašlemování, žaludeční katarrh, zácpu, nezáživnost,
bolesti, nadmutí, vrhnutí po jídle, horkosť, zimnici, veškeré nemoce jater, sle
zin, a ledvin, kloubů, slabá záda, páteř, rheumatism, hostec, otevřené rány,
kožní nemoce, katar v uších, hlavě, nosu i hrtanu, ztrátu hlasu. Veškeré
chronické záněty očí, krátkozrakosť, šilhavost, oční syfilis, zánět uší, hluchotu,
neuralgii, hučení v hlavě, i v uších atd.—Veškeré nemoce ženské, choroby ma
tičné, nepravidelnosti měsíčného, krvotok, bělotok, neplodnosť, bolesti v kříži,
vodnatelnosť, otylosť, Briglitovu nemoc, lišeje, tyfus, a veškeré tajné nemoce.
Muži v prostředním věku, již stiženi slabostí, bolestmi zad, ledvin, horkosť močo
vá, kámen, moc zbarvená, tekutý hnis, kapavka, sifilis, ztráta mužnosti, fistula,
průtrž, zlatá žíla, varicocele a veškeré tajné nemoce vyléčí se bezpečně a trvale.
Popište nemoc a pošlete 2c. poštovní známku, načež odepíšeme, zda nemoc je
k vyléčení a co budou státi léky. Trvalé vyléčení je úplně zaručeno.
Ranliojičství a operacím věnuje se zvláštní pozornost. Pište česky, anglicky, sloven
sky, polský neb německy.

Zde jsou některá dosvědčení z tisíců které máme.
Ctění lékaři!—Léky jsem využíval všechny
a ve 4 nedělích jsem se cítil úplně zdráv a vy
léčen z mé plieni nemoci, na kterou jsem dvě
leta trpěl. Děkuji Vám vřele za mé vyléčení.
S úctou
· JAN VORDA, Cresco, Za.
Ctění lékaři!—Zde Vám vzdávám veřejné
díky za vyléčení mé nohy, na kterou jsem ne
mohl šest mésícfi choditi.
S úctou
ANT. BORECKÝ, Palachy, Kan.

Ct. lékaři!—Zde Vám vzdávám tisíceré díky
za mé úplné vyléčení srdeční nemoci, na kterou
jsem trpěla několik let.
EMILIE PRAŽÁK, Caldwéll. Tex.
Ct. lékaři! — Děkuji Vám za mé vyléčení.
Mnohý se mne ptá, kdo mne léčil, odpovím, lé
kaři v Kansas City, co mají ohlášku v novinách
ti mne uzdravili, bez nich byl bych již pod
drnem. S úctou
JOS. BARTOŇ, West, Tex.
Ctění lékaři!—Za Vaše mnohocenné mé vy
léčení jsem Vám díkem zavázán, neb jsem tr
pěl 18 let, a chci Vám jakékoliv odporučení do
veřejnosti dáti. S úctou
JOS. KLIMIČEK, Ellinger, Tex.
Ct. lékaři!—Tímto dosvědčuji, že můj hoch
neviděl a po léčení v Českém Léčebním Ústavu
vidí úplně. S úctou
BEN IIENDERSON,
1804 N. Ith St., Kansas City, Kans.

Děkuji Vám za mé tak brzké vyléčení a moji
snahou bude váš ústav všem známým, odporučiti.
S úctou
ANNA NĚMEC, West, Texas.
Tímto Vám dáváme vědět, že můj manžel jest
zdravý a tudíž Vám srdečně děkujeme za vaše
léky a budem vás odporoučet, neb již nyní máte
velmi dobré jméno zde.
Vám navždy srdeční
F. a M. ŠKUBAL, Virginie, Neb.
Já Vám vzdávám srdečné díky za vaše léky.
Mohu pravidelně dýchat a jsem najisto spokoje
na s vaším léčením.
ANTONIE VRBKA, Plasie, Neb.
Děkuji Vám za mé úplné vyléčení z mé 51etní
nemoci.
S úctou
CHAS. BLAZINA, Cannion Ferry, Mont.
Děkuji Vám za mé vyléčení z reraatismu, na
který jsem trpěl 20 let.
S úctou
JACOB KELLER, Helena, Mont.
Děkuji Vám za úplné vyléčeni mé dcery se
srdeční vady, a proto jsem Vás odporučil paní
Smithové a vůbec každému kdo by léčení potře
boval.
S úctou
JOS. ŠEVČÍK, New Era, Oregon.
Děkuji Vám za vyléčení mé dcery z plícní ne
moci a budu Vás odporoučeti všem známým, kteří
trpí zastaralou nemoci.
S učtou
MARTIN ČECH, Furley, Kan.
Vaše léčení jest dobré a chci vás všem lidem
odporučiti.
S úctou
RUDOLF HORÁK, Swiss Alp, Texas.

Podobných dosvědčení máme tisíce po ruce, leč pro nedostatek místa nemohou býti
uveřejněna.—Veškeré dopisy adresovány buďtež:

BOHEMIAN MEDICAL INSTITUTE,
Souchotiny y prvním
stupni vyléčeny.

Cor. 10th and Walnut Sts., KANSAS CITY, MO.

ill

* Severovy * Lélflj *
PRO ČESKÉ RODINY

vsacle zvítézliuSeverův

;

í Plačící děti

pro plíce.
KAŠLI,

|, verflv Tišitel dětí. Lék tento nei1 obsahuje žádných škodlivých lá1! tek. Cena 50c.

I

I Bolesti hlavy X“

i každého druhu chrapotu, bolestem v krku, nastuzení a chřipce,
,
Cena 25c a 50c.

i

J1

iJ

Chuť k jídlu

nedejte prudkých
léků proti zácpě.
Severflv Laxoton,
má dobrou chuť a
jistý účinek.

' 7onu
by si hledět! svého
i
zdraví; všechny nepra1 videlnosti ženské odstraní Sevei rův Regulátor ženských nemocí,
<
'
Cena $1.00.

<
;

(
i

Laxir

Nepravidelnosti ^jí-’

čili průjem, ročně
tisíce životů si vyžádá. Mějte vždy
po ruce Severflv
Lék proti cholere
a průjmu.
- Cena 25c. a 50c.

ví. Kdo trpí nezáživností, ne stou známkou choroby ledvin;
chutí k jídlu, též slabostí po tyto choroby bývají nebezpečné
a osudné. Severflv Silitel Led
nemoci, zimnicí, toho uzdraví
vin a Jater odstraní všechny
Severova Žaludeční Horká.
obtíže močení, zvláště řezavku.
Cena 50c. a $1.00.
Cena 75c. a $1.25.

Cena 25c.

i
i
'>
i'

' Vvrá^kv kožní akrevních°- i1
i ’ *1
y ’ roby, slabost’, stá- i [
[
lou
unavenosť,
ospalost’ vyléčí S
1
Severova Zlatá, Masť i
i
Severflv
Krvečistitel.
Cena $1.
i na oči, vyléčí každý zánět očí. (
i
Cena 25c. poštou 28c.
i

Severovy prášky proti bolestem
hlavy. Cena 25c. poštou 27c.

Dětem
i'
'i
J
•
1[

;

Nejspolehlivější lék proti

!

i;

iJ
]1
'[
J1
'
'(

i
ZÁCPU ’ nechuť
k
3ídlu> sla- ■ Revmatismus ČU1 hO5tec· ; [
suché lámá- '
bosť od žaludku, zá-

jsou sídlem bolesti. \
Udržte je silnými a \

[
i J vrať, nadýmání, špatné trávení, • ní, stuchlosť údů a kloubů, lá- '
[
i' bolesti hlavy a jiné choroby ze i i mání a otekliny odstraní Seve- <
[
i1 zácpy pocházející rychle odstra- , i rův Lék proti revmatismu a <
i Severflv Olej sv. Gotharda. Svaly < 1
ní Severův ivotní Baísám.
, nabudou síly, bolesti rychle zmi- ( 1
Cena 75c.
[ zí. Cena léku $1.00. Oleje 50c. ] i

bolest nebude míti přístupu k ’i

';

Bujné vlasy,

Za jeden den

1! stě Severflv Silitel Vlasů.
i
Cena 50c. a $1.00.

1

Severova <
pnuika
i1 pro játra po kaž1 dém jídle, udrží 1
(' vám zdraví a chuť
k jídlu.
i

Jedna

J

J

>

Cena 25 centů.

<

J
<

vám. Severflv Nervoton dodává
nervům síly, činí mysl jasnou, S

odstraňuje třesení, ospalosť, se- 1,
sláblosť, zvláště po porodu.
Cena $1.00.

<,

zápal svalů a též <’
OirZeninU, kloubů i bolesti S

ku Severovy Tabletky proti na- i 1 v zádech odstraní hned Severova < ,
<
stuzeninám. Cena 25c.
i Hojivá Náplasť. Cena 25c.

Zvláštní léky za $3.00, pošlete-li popis nemoci.

; ! Qwrah
• OVraiJ

vyléčí v
24 hodí- .
» nách Severova ([
[ Mast’proti svrabu S
» a vyraženinám.
i[

W. F. SEVER A,
.. .. český lékárník .. ..

oOedar Rapids, Iowa.

I

i
'

Cena 50 centů,
poštou 60c.

(1
'i

OTI an BREWING .
M I Lnu COMPANY
DŘÍVE

Clias. J. Vopička,
predseda.

Otto Kubín,
místopřed., pokl.
a tajemník.

BOHEMIAN BREWING CO.

CHICAGO.
♦♦♦♦♦♦♦♦

ČESKÁ PIVOVARNICKÁ SPOL. V CHICAGU
680-706 BLUE ISLAND AVENUE.
_____________________________________

Největší český pivovar v Ameri
ce, vaří následující znamenitá
druhy piv:...............................

PRAVÉ ČESKÉ,
(GENU1NE BOHEMIAN)

EXPORT,
GRANÁT,
MAGNET.

Zasílá je v soudkách a lahvích ve velkém po celých Spojených Státech.

K
Objednávky adresujte:... ...

DO chce piti dobré a zdravé pivo řádně vyleželé, nechť
pije pivo z našeho pivovaru. Kdo je pije jednou, pije
je stále a žádné jiné mu více nechutná. :: :: :: ::

ATLAS BREWING COMPANY,
680-706 BLUE ISLAND AVENUE,
Telephone Canal 323.

-—CHICAGO, ILL.

Hlavni welitelovó vojska a loďstvu u ětyiy přední lodě ve španělsko-americké válce.
Příloha ku kalendáři Amerikán pro rok 1899.

