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Co je život?
Je život dobrodiním nebo břemenem?

Máme býti vděčni osudu za dar ten,

neb přáti si, bychom ho nikdy nepoznali? Ovšem, přijde v první řadě na to, s ja

kého hlediska na život patříme.

Jinak odpoví nám na otázku tu člověk zdravý

a silou kypící, jinak chorý a slabý, jinak ten, kdo oplývá bohatstvím, jinak ten,
kdo v nouzi tráví truchlivé dny.

ku jen trýzeň života.

Ovšem ten, koho nemoc sklátila, pozná vskut

A nemusí to býti vždy nemoc, která poutá na lůžko, oby

čejně ty zákeřné a vleklé nemoci, otráví život nejhůře.

A společnost na mnoze

je nemilosrdná, žádá práci rychlou a vysilující, neohlížejíc se, klesá-li jednotlivec

pod tíží břemene.

Jest pak divno, že potřebujeme stále nových léků a osvěd-

Sujících prostředků?

Však buďme opatrní ve volbě jich, neboť mnohý již za

platil bolestnou chorobou ne-li dokonce smrtí lehkověrnost a neopatrnost svou.
Klademe krajanům, trpícím žaludeční neb jinou chorobou vřele na srdce, by za

každých okolností použili též krajanského prostředku, totiž výtečného Trinerova Horkého Vína. A na co hlavně upozorňujeme krajany své jest to, že ne
překonatelný lék tento pomáhá stejně dítkám jako dospělým.

Co děkovacích

dopisů již krajan p. Josef Triner obdržel od rodáků, kteří uzdraveni byli jeho
světoznámým Hořkým Vínem.

Mnozí, kteří po leta trpěli různými chorobami,

kteří po dlouhá léta slábli následkem nechuti k jídlu, jichž nervy chvěly se roz

čilením při sebe nepatrnější příležitosti, kteří trávili hrozné noci, v nichž míjel
jich spánek, všickni ti vřele děkovali po krátkém čase blahodárným účinkům

Trinerova Hořkého Vína. A kolik matek zachránilo útlé své miláčky před jistou
smrtí, jedině včasným použitím léku toho. Trinerovo Horké Víno, dáváno
jsouc dítkám v menších dávkách, nejen sesiluje jejich zažívací orgány, nýbrž
chrání je i před nejvíce nebezpečnými nemocemi nakažlivými, jakými jsou

diphterie a pod., neboť látky, z nichž víno to jest vyrobeno ničí zcela jistě veš
keré zárodky zhoubných bacillů.

A ještě na cosi velmi důležitého upozorňuje

me české matky, třeba na první pohled zdála by se věc ta menšího významu.
Jsou to škrkavky a jiní cizopásníci, kteří tyjí v útrobách dětských a znenáhla,

ale tím zhoubněji ubohá děcka vyssávají a béřou jim veškerou sílu, takže nebožátka vůčihledě chřadnou.
Proto poznovu napomínáme krajany, kteří buď sami trpí neb jsou znepoko

jováni chorobou svých dítek, by neotáleli a zavčas počali s užíváním Trinerova
Horkého Vína; není-li k dostání v lékárně dopíšte na vyrabitele

Josefa Trinera,
437 W. 18th St., Chicago, lil.
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Kalendář· roční
V roce 1900 počítá se:

od
od
od
od
od
od
od
od
od
od

stvoření světa dle Calvisiusa_____ 5849
stvoření světa dle počtu židovského 5660
vystavění města Říma_____________ 2653
zavedení kalendáře Juliánského___ 1945
shoření Jerusalema_______________ 1830
začátku stěhování národů_________ 1525
konce říše západořímské___________1424
útěku Mohamedova (tur. počítání) 1317
počátku křižáckých válek_________ 804
vynalezení prachu a střeliva______ 520

od vynalezení knihtiskařství__________ 460
od objevení Ameriky___________________ 408
od zavedení kalendáře gregoriánského. 318
od vynalezení dalekohledu _____________ 291
od uzavření míru ^vestfálského________ 251
od vynalezení parostrojů______________ 202
od zavedení kalendáře opraveného____ 200
od prohlášení samostatnosti Spoj. Států 124
Opravený kalendář zaveden ve Spojených
Státech 21. zářím 1853, kdy poručeno
bylo místo 10. září psáti a čítati 21. září.

Letoplsná znamení a óísla.
Nedělní písmeno .................
O.
Zlaté číslo______________________________ 1
Epakta______________________________ XIX.
Sluneční kruh____________________________ 5

oliyblivé
*
F

Římský počet____________________________ 13
Juliánský letopočet___________
6613
Židovský letopočet_________________ 5660-61
Mohamedánský_________
1317

a stálé svátky.

Sv. tří králů______________________ 6. ledna
Neděle Septuagesima____________ 11. února
Neděle Sexagesima______________ 18. února
Neděle Quinquagesima___________ 25. února
Úterek masopustní _ ......................
27.února
Popeleční středa. ______________ 28. února
Květná neděle_________________
8. dubna
Zelený čtvrtek__________________ 12. dubna
Velký pátek_____________________ 13. dubna

Velikonoční neděle______________________ 15.dubna
Nanebevstoupení Páně________________ 24.května
Svatodušní neděle_____________________ 3.června
Neděle sv. Trojice_____________ 10. června
Božího Těla..........................
14. června
Všeobecné posvěcení chrámů____ 21. října
První adventní neděle________ 2. prosince
Vánoční hod v úterý_________ 25. prosince

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

20.
21.
23.
21.

března v 7 hod 59 m. več.
června v 4h. 43 m. odpol.
září v 6 h. 27 m. ráno.
prosince ve 8 h. 5 m. večer.

reliled
*
F
Masopust trvá od 7. ledna do 27. února; tedy
7 týdnů a 3 dny. Začátek postu 28. února.
Konec postu dne 14. dubna a trvá 46 dní.
Mezi vánocemi a popel, středou jest 64 dnů.

Zatmění.
V roce 1900 udá se trojí zatmění, a sice dvojí na
slunci a jedno na měsíci:
i. Úplné zatmění slunce dne 28. května. Co úplné
viditelné v střední Severní Americe, co částečné v
Sev. Americe na atlantickém oceánu, v Evropě, Afri
ce a severní části Jižní Ameriky. V New Yorku vidi
telné od 7.47 ráno až do 10.20 ráno,
II. Částečné zatmění měsíce dne 12. června, vidi
telné v Severní Americe.
III. Kruhovité zatmění slunce dne 21 listopadu,
neviditelné v Sev. Americe, viditelné v jižní Africe, na
indickém oceánu a v Austrálii.

Trvá
,,
,,
,,

92 dní, 3:32 hod., )
94 ,,
8:32 ,, (Úhrnem
89 ,, 10:57 ,, | 365 dní
89 ,,
6:48 ,, j 5 h. 49 m.

roku 1900.
Jitřenky.
Krasopaní (Venus) po 8. červenci. Smrtonoš po 5.
lednu. Kralomoc (Jupiter) až do 27. května, po 14.
prosinci.
Hladolet (Saturn) až do 23. června, po 29.
prosinci. Dobropán (Merkur) až do 9. února, od 24.
března až do 30. května, po 1. srpnů až do 13. září, po
30. listopadu.

Večernice.
Krasopaní až do 8. července.
Smrtonoš (Mars) do
15. ledna. Kralomoc po 27. květnu až do 14. prosince
Hladolet po 23. červnu až do 29. prosince. Dobropán
od 9. února až do 24. března, od 30. května až do po
sledního srpna, od 13. září až do 20, listopadu.

K<ly jsou oběžnice nejjasnějsí.
Dobropán 21. dubna, 19. srpna, 7. prosince, zapadá
zrovna před východem-slunce; dále 8. března, 4. č’ce.
29. října, kdy zrovna po západu slunce zapadá. Kra
sopaní 1. června, 14. srpna. Kralomoc 27. května.
Hladolet 23. Června.

1 Pondělí Novy rok
2 Úterý Makaria
3 Středa Jenovefy
Čtvrtek Tita biskupa
4
5 Pátek Telesfora
6 robota Sv. Tří Králů

Nový rok

^7
Ábela a Seta ;
7
Enocha
& 7
Isabelly
7
»
*
>
r
Simeona
-1Ď»X 7
Zjevení Páně
7

První neděle po Novém roce.

7 Nedele Luciana
8 Pondělí Erharda
9 Úterý Basiliše
IO Středa Agatona
I I Čtvrtek Hygina
12 Pátek Proba
13 Sobota Leoncia
14 Neděle Jména Ježíše
15 Pondělí; Pavla Poust.
16 Úterý Marcela P.
17 Středa Antonína P.
18 Čtvrtek Prisky
19 Pátek Kanuta
20 Sobota Fab. a Seb.
2 I Neděle Anežky
22 Pondělí Vine, a Anast.
23 Úterý Zasnoub.P. M.
Timotea
24 1 Středa
v/
Čtvrtek
Obr. Pavla
25
26 'Pátek Polykarpa
27 Sobota Jana Zlatoúst.

&

7
7
7
7
7
7
7

31 4
3° 4
30 4
29 4
29 4
29 4
28 4

a západ

m ě s íc e

42 ráno
43 12 27
44 i 47
45 3 4
* 4 16
4
48 i 5 20
49 i 6 14

Délka dne 9 hod. ‘21 minut.

Felixa
Maura
Vladimíra
Antonína pou.
Prisky
Sáry .
[Fab. aSebest.

Třetí neděle po Novém roce

3 5 západ
37 5 26
38 6 52
39 8 18
40 9 45
4' i i 6

Délka dne 9 hod. 10 minut.

Melanie
Erharda
Marciala
Pavla Poust.
Matildy
Reinholda
[Hilaria

Druhá neděle po Novém roce

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

Východ

Protestantů

Katolíků

slunce

SVÁTKY A JMÉNA.

Dui a týdny

Západ

31
slunce

31
V ýchod

JANUARY
Znamení
měsíce

LEDEN

Ä

7
7
7
7
7
7
7

28 4
28 4
27 4
27 4
26 4
26 4
25 4

50
51
53
54
55
57
58

vých.
4 i8
5 26
6 34
7 42
8 49
9 56

Délka dne 9 hod. 33 minut.

Anežky
Vincence
Emerana
Timotea
Obr. Pavla
Polykarpa
Jana Zlatoúst.

Čtvrtá neděle po Novém roce.

28 Neděle Karla Velkého Karla Vel.
29 Pondělí Františka Sal. Valeria
Adelgundy
30 Úterý Martiny p.
Virgila
31 Středa Petra Nol.

7
7
7
7
7
7
7

25 4
24 5
23 5
22 5
2I 5
20 5
19 5

59 [li 3
00 ráno
2 1212
3 I 22
5 2 32
6 3 41
7 4 46

Délka dne 9 hod. 48 min.

7
7
7
7

18
17 5 10
16 5 ii
J 5 5 12

i5 8

5 41
6 26
7 2
7 31

Čtvrti měsíce.
Nový měsíc dne 1. v
8 hod. 1 min. ráne.
V) První čtvrt, dne 7. v
™ 11 hod. 49 min. večer.
Úplněk dne 15. v I
hod. 17 min. odpol.
Poslední čtvrt dne 23.
v 6 h. 2 min. večer.

Domnělá povětrnosť

Tento měsíc začíná se
zimou, která potrvá až do
30. snesitelně: 31. větrno a
mírně.

Dne přibývá od 8 hod.
57 min. do 9 hod. 57 min.

Židovský kalendář.
5660. 1. ledna jest 1. Šebát. 31. ledna 1. Adar.
Pořekadla.

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 korce
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
nej blíž.
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.

^hírlfíJ řPPÍ 51 nrn^InVÍÍ ku v^em slavnostem spolkovým a národním, upravil
óUllrxu I Bul fl pl Uulu YU jeden díl 80c., oba $1.60. Spis tento obsahuje řeči při

J. Hájek.
Portou
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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1
ŽIVOT JEŽÍŠŮV prostonárodně sestavený od Davida Friedricha Strausse. Pro český
lid přeložil Fr. B. Zdrůbek. Cena výtisku vázaného poštou 80ctů.

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

Cena

I Čtvrtek Ignace
2 Pátek Hromníc
3 Sobota Blažeje

Ignáce
Oběť Páně

«ïr

Blažeje

4tír

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

I I Neděle Evroziny
I 2 Pondělí lEulalie
13 Úterý Jordana
14 Středa Valentina
Čtvrtek Faustina
i5
i6 Pátek Juliany
i7 Sobota Simona
Neděle Sexagesima.
I8 Neděle

19 Poncělí
20 Úterý
2 I Středa
22 Čtvrtek
23 Pátek
24 Sobota

Konkordie
Konráda
Oldřicha
Eleonory
Washingtona

Eberharda
Matěje ap.

Neděle Qui nquagesima.

25 Neděle Valburgy
26 Pondělí Alexandra
27 Úterý Maso pu st ní
28 [Středa Popeleční

c_e
1

měs

7 IO 5 13 západ
7 H 5 '5 8 43
7 12 5 16 10 8

Délk;a dne 10 hod. 4 min.

Pátá neděle po Novém roce

4 Neděle Veroniky

Vý c h 0 d
a západ

slunce

Protestantů

■=> ®
cc 0

!

Katolíků

V ýchod

SVÁTKY A JMÉNA.

Dni a týdny.

Znamení
měsíce

28

Veroniky
Agaty
Doroty
Reinharta
Šalamouna
Apoleny
Skolastiky

1«

7 i '
7 IO
7 9
7 8
7 7
7 û
7 4

5
5
5
5
5
5
5

17
18
20
21
22
23
24

1131
ráno
*251
2 6
3 13
4 li
4 57

Délka dne 10 hod. 20 minut.

Evroziny
Eulalie
Kastora
Valentina
Faustina
Juliany
Konstancie

1«

7
Í7
«
7
6
áÉ
6
6
6
«

45
2 '5
i 5
59 5
58 5
56 5
5 5 I5

25 5 34
27 6 03
28 vých.
3o’ 5 31
31 6 38
33 7 45
34 i 85 2

•ť dne 6. v
min. ráno.

15.v 8 hod.
©Úplněkdne
0 min. ráno.
Poslední čtvrť dne 22.
v 10. hod. 54 m. ráno.
měsíc dne 1. bř©Nový
v 5. hod. 53 min. ráno.

Domnělá, povetrnocť

1. a 2. února zamračenoa snesitelno: od 3. do 6.
sníh a na to velké zimy až
do konce měsíce.
Dne přibývá od 10 hod.
3 min. do lf. hod. 10 min.

Židovský kalendář.
5660. 13. února 14. Adar
malý Purim.
Pořekadla.

Únor bílý, pole sílí.
Pakli se bouřkami v úno
ru rohy býkovy neviklají,
Délka dne 10 hod. 41 minut.
nelze se dobrého roku na
dití.
Konkordia
6 53 5 35 9 59 Když tě komár v únoru
za uchem zašimrá, poběhGabina
6 52 5 36 11 8 neš
v březnu jistě ke,5
38
oř
kamnům s ušima.
Eucharie
6
50
ráno
MÉ
severní ku kon
Eleonory
6 49 5 39 1217 ci Větrové
února zvěstují úrodný
Washingtona
6 47 5 40 i 25 rok.
Nechce-li severní vítr v
Serenia
6 46 5 41 2 29 únoru
váti, v dubnu se toMatěje
6 44 5 42 3 27 musí jistě státi.
Je-li v únoru zima a su
Délka dne 10 hod. 58 minut.
cho, bývá prý horký srpen.
•
Tmavé hromnice. sedlá
Valburgy
6 43 5 43 4 16; ka radosť; jasno-li ale. sně
Lesky
6 41 5 45 4 55. ží ještě.
Masopust na slunci, po
Masopustní
6 40 5 46 5 27. mlázka za kamny.

&

Popeleční

&

6 38 5 48

5 54

Sever rproti jihu
Historici;ýromán juiesa v erne-a· Z frančiny přeložil R. Růžička.
1
200 stran veliké osmerky. Pevně vázaný poštou za 60c., k dostání
u Aug. Geringera, 150 W. 12tli St., Chicago, Ill.

Kapesní slovník česko-anglický

českých s překladem
°^saiiuJe 3o,ooo siov
anglickým i výslovností. K dostání u Augusta
Geringera, 150 W. 12th Street, Chicago, 111 za $1.25.

ÚNOR.
ô

o

Vvdání.

Příjem.

DOMÁCÍ ZÁPISKY.

ct. $

ct.

1
o

3

1

4
5

j

6
7

8

9
10

11
12

1
I
1

13 .
14'

1

15

ľ

10

\--

1

17
18 '

19
21

22 '
23

24
25

26

27

28

1
1
1
1
Milostné dopisy,
na růžovém papíře.

1

( '

aneb “Tajemník lásky”, obsahující příklady a vzory dopisů všeho·

druhu, jaké jen vůbec zamilovaným psáti se naskytuje
Knížka pro mladé lidi nevyhnutelná. Cena 15c.

96 stran

I| Čtvrtek Albina
2 Pátek Simplicia
3 Sobota Kunhuty

Zal.J.Č. Bratří
Jana Wesl.
Kunhuty

První neděle v postě.

xar

Druhá neděle v postě.

r·^

6 32
6 30
6 28
6 26
254
6 23
6 2i

5
5
5
5
5
5
5

a západ

m ě s íc e

52 4928
54 1 I 48
55 ráno
56 1 I
57 2 3
58 2 54
59 i 3 34

Délka dne 11 hodin 38 min·.

I I Neděle Konstantina
12 Pondělí Řehoře p.

13 Úterý Rosiny p.
14 Středa Matildy
15 Čtvrtek Longina
16 Pátek Heriberta

17 Sobota Patricka

Třetí neděle v postě.

Dobromila
Řehoře
Růženy
Matildy
Dluhoše
Jindřicha
Gertrudy

6
& 6
6
& 6
áŽ 6
áÉ 6
ífe 6

20I 6 0 4· 6
18 6 1 4 31
17 6 2 4 52
15 6 3 5 10
13 6 4I západ
ii 6 5 642
10 6 6 1 7 49

Délka dne 11 hod. 56 minut.

18 Neděle Eduarda

Edvarda
Josefa p.
Jachima
Benedikta
Jiří z Pod.
Eberharda
Gabriela

19 Pondělí Josefa p.
20 Úterý Jáchyma
2 I Středa Benedikta
22 Čtvrtek Oktaviana

23 Pátek Otta
24 Sobota Gabriela
Čtvrtá neděle v postě.

Srí 6 8 |6
6 76
6 56
6 36
SP 6 i 6
5 59 6
4^ 5 58 6

8 i 8 58
9 10 6
10 I i 14
11' ráno
12 12 19
13 1 18
14Í 2 9

Délka dne 12 hod. 16 minut.

25 Neděle Zv. P. Marie
26 Pondělí Haštala

'5 56 6
Eman.
5 55 |6
Ruperta
27 Úterý Ruperta b.
5 53 6
28 Středa Guntrama kr. J A Komenský & 5 51 6
Jetřicha
29 Čtvrtek Eustacha
i5 49 6
Kvirina
Pátek
Zosina
30
*-u» 5 47 6
Bohuvěra
31 Sobota Kvidona
5 46; 6
Vtěl. Páně

i5
17
i8
19
20
2i
22

2
3
3
4
4
5
5

50
24
52
V
40
2
25

Čtvrti měsíce.
První čtvrt dne 7. v
11 hod. 44 min. več.
Poslední čtvrť dne 23.
v 11 hod. 46 m. več.
Nový měsíc dne 3». ve
2 hod. 40 min. odpol.
Domnělá povětrnosť

Od 1. do 6. studeno; od 7.
do 9. vlhko; od 13. do 15.
déšť; od 18. do 20. kluzko:
22. teplý déšť, uato od 26.
pěkné počasí a 31 opět zima
Dne přibývá od 11 hod.
13 min. do 12 hod. 36 min.

Židovský kalendář.
5660. 2. března 1. Beadar
14. března 13. Beadar, půst
Esther. 15. března 14. Bea
dar, Purim. 16. března 15.
Beadar, Šušan-Purim. 31.
1. Nisan.
IPořeliadla..

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
očekávat! 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 březeu, studený
duben, mokrý máj, bude v
stodole ráj.
Na sv. Josefa, vyskočí
beran na vršek a poděkuje
hospodáři.
Na sv. Řehoře, čáp pře
letí přes moře, žába hubu
otevře, líný sedlák, který
neoře (12.).

Legenda z ruské historie od Karla Havlíčka Borovského o 10 zpěvech a s 92
vyobrazeními dle E. Lišky. Stojí 50c. se zásylkou.

Fromont mladší a Risler starsí.
stran.

Východ

6 36 5 49 západ
6 35 5 50 7 36
6 33 5 51 9 3

Délka dne 11 hod. 18 minut.

Kazimíra
4 Neděle Kazimíra
Fridolína
5 Pondělí Bohumila
Úterý
Bedřicha
Bedřicha
6
Tomáše
A.
Tomáše
Středa
7
Radka
8 Čtvrtek Jana z B.
Crhy a Strach.
9 Pátek Františky
IO Sobota 40 mučedlníků Alexandra

Křest sv. Vladimíra.

slunce

Západ

slunce

Protestantů.

V ýchod

Katolíků.

Znamení
měsíce

SVÁTKY A JMÉNA.

Dni a týdny

Velmi zajímavý román z francouzského, 418
K dostání za 70 centů u Aug. Geringera, v Chicagu.

Den

BŘEZEN.
DOMÁCÍ ZÁPISKY.
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Vydání.
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ct.

, ct.
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■

2
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3
4
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5
6
7
8
9

10

11
12
13

14
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.

15

16

■

17
18

19

20
21

22

23

24
25
26

27
28

29
30
31

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

Z knih veselého filosofa. Vybral a stlumočil B. Bittner. 232 stran.
55c. K dostání u Aug. Geringera, 150 12th St., Chicago, 111.

Cena 50c., poštou

Pátá neděle v postě.

I Neděle IHugo bisk.
2 Pondělí Fiant, z P.
3 Úterý Richarda
4 Středa Isidora
Čtvrtek Čeňka
5
6 Pátek Celestína
7 Sobota Heřmana

slunce

Západ

Délka dne 12 hod. 56 minut.

Albína
Kleofáše
Demetria
Ezechiela p. Daniela
Lva p.
Lva
Zelený čtvrtek Zelený čtvrtek
Ve ký pátek
13 Pátek Velký pátek
Bílá sobota
14 Sobota Bílá sobota
9 Pondělí
IO Úterý
I I Středa
12 Čtvrtek

Neděle Velikonoční.

i6 Pondělí Velikonoční

Velikonoční

*7 Úterý
i8 Středa
Čtvrtek
19
20 Pátek
2 I Sobota

Rudolfa
Valeriana
Emmy

Sulpice
Anselma

První neděle po Velikonoci.

5
áÉ 5
* 5
3
* 5
3
Ä 5

29 6
27 6
25 6
24 6
23 6

35
36
37
38
32

Drnliá neděle po Velikonocii.

5
5
-To 5
áb 5
5
>> 5
5

22 6
21 6
19 6
17 6
i66
14 jó
12 '6

40 vých.
41 7 56
42 : 9 5
43 IO II
44 I I I 2
45 ráno
46 12 49

Česko-Americký zpěvník,

&&
&

>«r

*·’TŮU
>»
*

5
5
5
5
5
5
5

6 47
,'6
9 48
8 ,6 49
6 6 50
4 6 51
3652
1653

ii

i
i
2
2
3
3
3

24
53
18
41
2
25
50

Délka dne 13 hod. 52 minut.

29 Neděle Petra mučen. Sibily
Hildegardy
30 Pondělí Kateřiny s.

První čtvrť dne 6. v
7. hod. 4 min. večer.
Úplněk,dne 14. v 7 h.
12 min. večer.
Poslední čtvrť dne 22.
v 8. h. 43 min. ráno.

Domnělá povětrnosť

Až do 15. suchá zima; 16.
a 17. ještě taková zima, že
v zahradách tulipány a mer
cisky mrznou; od 25. do 27.
teplo; 28. bouře a déšť.

3.T5 Židovský kalendář.
3 33 5660. 14. dubna 15. Nipočátek velkonoc. 15.
3 50 san,
duona je druhá slavnost.
4 6 20. dubna 21. Nisan sedmá
slavnost 21. dubna 22. Ni
4 24 san 8. slavnost, 30. dubna

Délka dne 13 hod. 24 minut.

Sotera
Albrechta
Jiřího
Marka ev.
Kleta
Pelhřima
Vitála

Čtvrti měsíce.

Dne přibývá od 12. hod.
« 5 33 6 33 *
24
3
39 min. do 13 hod 57 min.
« 5 3i 6 34 2 56

Délka dne 13 hod . 9 minut.

15 Neděle Hod Boži Vel. Hod Boži Vel.

písní.

5 44 6 23 západ
5 43 6 25 10 30
‘5 4i 6 26 i i 48
15 39 6 27 ráno
5 38 6 28 12 45
535 6 29 i 30
,5 34 16 30 2 6

Theodora
Theodosia
Richarda
Brože
Emilie
Buška
Heřmana

8:Neděle Alberta

22 Neděle Kaj et an a
23 Pondělí Vojtěcha
24 Úterý J iřího
25 Středa Marka ev.
26 Čtvrtek Kleta
27 Pátek Jaroslava
28 Sobota Vitalise

0 ■» ®
x: cxj« N.S
** * E

Délka dne 12! hod. 86 minut.

Neděle květná.

Aniceta
Vernera
Krescence
Sulpice
Anselma

slunce

Protestantů

Katolíků

V ýchod

Dni a týdny.

Znamení
měsíce

SVÁTKY A JMÉNA.

5 0 [6 5 5 západ
4 59P 56 9 26

1. Ijar.

Pořekadla..
Duben hojný vodou, ří
jen pivem.
Pakli mokrý a zimavý
duben, jest úroda na víno.
V dubnu-li valný vítr se
ozývá, seno i žito pěkné
bývá.
Po bouřce v dubnu, při
padají mrazíky.
Je-li v dubnu krásně a
povětří čisté, bude v květ
nu nepříjemně jistě.
Na Tiburcia má se vše
zelenat (14.)
Je-li o sv. Jiří tak vyso
ko žito, že se v něm havran
ukrýti může, bude úrodný
rok obilím.
O Jiří krásně-li a teplo,
následuje krutá a mokrá
povětrnosť.
Jiří a Marek, mrazem
nás zalek’.
Kolikátého dubna zasa
díš stromek, tolikátého ro
ku přinese ti užitek.
Na sv. Marka schová se
už, v žité vranka.
Když laštovice letí, jest
znamení pndletí.

sbírka písní národních, společenských i zábavných. Če
ských i amerických s českým překladem. Obsahuje 291
V trvalé plátěné, stříbrným tiskem okrášlené vazbě stojí 65c.
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37 POHŘEBNÍCH RECI pro různé stavy a věky s připojením řečí ku pojmenování
dítka, od Jos. Kaldy. Cena v ohybné plátěné vazbě 55 ctů.

Hilda trestancova nevesta. Soudní román o 1392 stránkách. Nevázaný v 15
sešitech $2.80, vázaný $3.80, poštou $3.90.

Katolíků.

1
2
3
4
5

Úterý Filipa-Jakuba
Středa Zikmunda
Čtvrtek Nalez, sv. kř.
Pátek Floriana
S-'bota Pia V. pap.

Protestantů.

Filipa-Jakuba
Zikmunda
Vstoupení P.
Floriana
Gotharda

Třetí neděle po Velikonoci.

6 Neděle JanaDimiana
7 Pondělí Stanislava
8 Úterý Zjev. Mich.
. 9 Středa Řehoře N.
IO Čtvrtek Isidora
I 1 Pátek Mamerta
12 Sobota Pankráce

Úterý’ Zofie
Středa Jana Nep.
Čtvrtek Ubalda
Pátek Venance
19 Sobota Petra C

15
16
V
18

Jana Dimiana
Bohumíra
Stanislava
Hioba
Viktora
Mamerta
Pankráce

y
Šestá neděle po Velikonoci.

5« 6
56 6
55 6
54 7
52 7

nc e
CO

°

!4
4
4
4
áž
4
4
4

■ef

Serváce
Bonifáce
Zofie
Peregrina
Jost a
Liboria
Potencianv

cK

|> « E

56!západ
5711 i 22
59 ráno
0 12 3
1'12 34

9 vých.
10 8 i
u 9 5
I 2 IO I
13 10 48
14 I I 26
15, 11 57

Délka dne 14 hod. 38 minut.

4
4
i *«otr
4
xrjr
4
*4
Na nebe vs. P.
Urbana
4
Beda
«e 4

<f&- 4

Maxima
29 Úterý Maxima
30 Středa Zdobení hrobů Zdobení hrobů
31| Čtvrtek Petronily
Angela

Křesfanství a vzdělanost.

36 I7
35 7
357
34 7
34 7
33 7
33 7

16
17
18
19
20
2I
22.

ráno
12 23
12 45
i 6
1 28
1 51
2 U

Délka dne 14 hod. 49 minut.

27 Neděle Magdaleny P. Lu( iana
28 Pondělí Viléma
Vilhema

4
4
4
4

První čtvrť dne 6. v
-1' 7 hod. 49 min. ráno.
Úplněk dne 14.v 9 bod.
46 min. ráno.
Poslední čtvrt dne 21.
ve 2 hod. 40 min.odpol.
Nový měsíc dne 28. v
8 h. 59 min. ráno.
Domnělá povětrnosť

• Na počátku měsíce teplo
a pěkně, na to 3 dny větr
no, pak opět do lr. pěkné
suché počasí. 28 a 29. hor
ko. pak velký déšť a na ko
nec krásně.

50 7 2 12 59
49 \7 3 I 20
4ß 7 4 i 38
47 7 5, 1 55
přibývá od 13 hod.
46 7 6 212 58 Dne
min. do 14 hod. 56 min.
45 7 7. 2 29
44 7 8 2 49 Židovský kalendář.

4 43Í 7
4 42 7
441 7
4 40 7
4 39 7
4 38 7
4 37 7

Athanase
Prudence
Svatodušní
Desideria

Čtvrti měsíce.

N >®

Délka dne 14 hod. 24 minut.

Pátá nedělo po Velikonoci.

20 Neděle Bernarda
2 I 1 Pondělí Felixe
22 Úterý Svatodušní
23 i Středa Desideria
24 ‘ Čtvrtek Na nebe vs. P.
25 Pátek Urbana I. pap.
26 ; Sobota Filipa Ner.

4
4
4
4
4

N

3

1 ■=> -e ®
1 0 cc 0
x: o. —

Délka dne 14 hod. 9 minut.

Čtvrtá neděle po Velikonoci.

13 Neděle Serváce
14 Pondělí Bonifáce

CÚ >05
s E

o ·
o o
_c c
o
*
·>
cn
>

1

Dni a týdny

c ®
ffl o
E

pad

SVÁTKY A JMÉNA.

32 7 22 2 49
31 7 23 západ
31 7 24 9 i i
30 725 9 57
30 7 2Ó| 10 33

5669. 17. května je 18·
Ijar. slavnost žáků, dne 29května je 1. Sivan.
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, tak; 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.
Vlajou-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.

Z rozličných pramenu sebral Fr. B. Zdrůbek.
112 stránek silná. Cena 40c., poštou 45c.

Vázaná,

Theoreticko-Praktická škola pro harmoniku tahací se zvláštním zřetelem na
samouky.

Výcvik na jedno-dvou-a tříradovce.

Druhé vydání.

Cena s? zásylkou 50c.

KVĚTEN.
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Vydání.
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ct.

Příjem.

DOMÁCÍ ZÁPISKY.

r-

£

CÍ.;

i

2
3
4

5
6
7

8

l

i

10

n
12

13

14

d

15

16
■

17
18

E?
f

19

i
f
1

20
21
23
' 24

<.

·

J

i
1 ■

1

(

22

, Z ’ ·.

1

■

i

25
26
27
..

28

29

30
31

i ''
i
1
1

1

ČLOVEK Á JEHO I’OMĽR KU PŘÍRODĚ, II. vydání. Od Dr. V. Kapra.

Cena této

liceve užitečné knihy j est 50ctu., s poštovní zásylkou 55ctú.

ŽIVOT JEŽÍŠŮV prostonárodně upravený od Davida Friedricha Stra use. Pro český
lid přeložil Fr. B. Zdrůbek. Cena výtisku vázaného poštou 80c.

JUNE

1 Pátek Fortunáta
2 Sobota Erazima

p a d
<3

V)

N

■ « c
*
>
-

Délka dne 15 hod. 00 minut

3 Neděle |Hod Boží Sv. Hod Sl. Svat.
Kvirina
Vínftida
Benígna
Lukrecie
Medarda
Feliciana

Neděle sv. Trojice.

«1 4
&

sfc

4
4
4
4
4
|4

28 7
28 7
27 7
27 7
27 7
27 7
27 7

29
30
30
30
30
31
31

I I 43
I2 o
ráno
I 2 17
I 2 34
I 2 52
I

Trojice Svat

Barnabáše
Oduffa
Tobiáše
Elisea
Víta
Zbyňka

4
4
á50 4
450 4
4
4
k

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

Druhá neděle po sv. Trojici .

01

4 26' 7
426 7
4 26 7
426 7
426 7
426 7
I4 26 7

35 10 52
36] 11 13
36! I I 34
36 u 56
36: ráno
36 I 2 20
361 12 49

Délka dne 15 hod. 10 minut.

fit I4 26 7 36

24' Neděle Jana Křtitele Jana Křtitele
25' Pondělí Ivana poust. Prospera
tik
i
26 1 Úterý Jana a Pavla Jana B.
tik
Ladislava
27 Středa Ladislava
*w
Ä
28 Čtvrtek Lva II. pap. Lva
Petra
a
Pavla
Petra a Pavla
29 Pátek
(Sobota
Pavla
pam.
Pavla
pam.
30
f

4
4
4
4
4
4

27
27
28
28
29
29

7
7
7
7
7
7

p) První čtvrť dne 5. v
1 hod. 8 min. ráno.
Úplněk dne 12. v 9
hod. 48 min. večer.
Poslední čtvrť dne 19.
v 7 hod. 7 min. večer
Novýměsíc dne 26. v
7 hod. 37 min. večer.

©
C
©

Domnělá povětrnosť

Červen počíná pěkným
počasím, které potrvá do 8.
9. a 10. snesitelný dešť.potom pošmourno do 13. na
to nastane opět pěkné po
časí, které potrvá až do
konce.

ubývá do 15 hod. 8. min.

32 i 40 Židovský kalendář.
5659. 3. června je 6- Sí
32 2 12 ván,
týdní slavnost, dne 4.
33 2 54 června je 7. Sivan. druhá
slavnost. 28. června 1. Ta33 vých. mus.
34 9 26
Pořekadla.
34 10 0 Červen-li více suchý než
35 1 í O 28 mokrý panuje, dobrým ví

Délka dne 15 hod. 9 minut

Laury
Miloty
Bohdala
Sila
Aloise
Achace
Edeltrudv

Čtvrti měsíce.

přibývá od 15 hod.
14 doDne
15 hod. 10 min. a pak

Délka dne 15 hod. 04 minut

První neděle po sv. Trojici

17 Neděle Adolfa
18 Pondělí Marcela
19 Úterý Gerv. a Prot.
20 Středa Sylveria
2 I Čtvrtek Aloise
22 Pátek Pavlíny
23 Sobota Edeltrudy

1

= ?of"

4 29 7 27 íápau
4 28 7 28 I I 24

Jí

10 Neděle |Nejsv.Trojice
11 Pondělí Barnabáše
12 Úterý Basilida
13 Středa Antonína Pad.
Čtvrtek Bož. Těla
M
15 Pátek Víta mučen.
16 Sobota Benona b.

—

g E
N

Radima
jRazima

Neděle Svatodušní

4 Pondělí 'Františka K.
(Úterý Bonifáce
5
6 Středa Norberta
Čtvrtek. Roberta
7
8 Pátek Medarda
9 Sobota Feliciana

®

unce

Protestantů

Katolíků

E

chod

Dni a týdny,

SVÁTKY A JMÉNA.

jnce

30

37
37
37
37
37
37

i 25
2 10
3 4
západ
9 2
9 27
9 48

nem naše sudy naplňuje.
Jaké počasí na Medarda
bývá, takové o žních se o·
zývá.

Prši-li na den sv. Víta,
jest úrodný rok, toliko ječ
meni to škodí.
Jaka povětrnosť na sv.
Jana Křtitele, takovou očekávej i o Michalu.
Jaké i oíasí na Ladislava
s© 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 kořínek 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.

Kacesní
slovník anglicko-českv,
r
°

obsahuje 25.000 slov anglických s českou výslovností i překladem v kapesní velikosti; dobrý
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

Bosko.

Nevyčerpatelné jeho kejkle k zábavám společenským.

Cena 30.. poštou 32c.

ČERVEŇ.
Vydání.

Příjem.

domácí zápisky.
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ct. $

ct.
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1
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9
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1
1
1
1

1

I

15
16

17
18
19

20
21
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23
24

25
26
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30

•
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1
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1

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.

Jeskyně loupežníku.
rotě.

Velmi napínavý román o vůdci loupežníků Bašínovi a jeho
S vyobrazeními. 3 díly za $2.50 u Aug. Geringera.

í

(Lipen.)

31

Třetí neděle po sv. Trojici.

slunce

Protestantů.

Katolíků.

Východ

SVÁTKY A JMÉNA.

Dni a týdny

Znamení
měsíce

31

E

> «

Délka dne 15 hod. 8 minut

Neděle Teobalda

Děpolda
4 30 7 37 západ
Navšt.
P
Mař.
Pondělí
Kamila
2
4 30 7 36 10 16
Úterý
Heliodora
Heliodora
3
4 31 7 36 10 23
Den
neodvisl.
Den
neodvisl.
SÄ 4 32 7 36 10 40
4 Středa
Čtvrtek
Cyril a Metod Filomeny
5
4 32 7 35 10 57
Izaiáše
6 Pátek Izaiáše pr.
4 33 7 35 u 17
«
Veleslava
Sobota
Vilibalda
7
4 34 7 35 í I 40
I

Čtvrtá neděle po sv. Trojici .

8 Neděle Kiliana
9 Pondělí Brikcia
10 Úterý Sedm bratrů
I I Středa Piuse p.
12 Čtvrtek Jana Kv.,
13 j Pátek Markéty
14 Sobota Bonaventury

Délka dne 15 hod. 1 minutu.

Kiliana
Brikcia
Amalie
Piuse
Ladimíra
Markéty
Karoliny

Pátá neděle po sv. Trojici.

4
4
4
4
4
4
4

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

iäsk

Šestá neděle po sv. Trojici.

22 Neděle Máří Magd.
23 Pondělí Apolináře
24 Úterý Kristiny
25 Středa Jakuba
26 Čtvrtek Anny
27 Pátek Pantaleona
28 Sobota Inocence

35
34
34
34
34
33
33

Sedmá neděle po sv. Trojici.

5^4 45 7
446 7
4 47 7
«
4 48 7
4 49 7
& 4 50 7
4 51! 7

32 8
32 9
32 9
31 :io
30 10
29 10
28 i i

56
19
40
2
26
54
27

27 ráno
26 12 57
25 i 56
24 3 i
23 4 10
22 západ
21 1 8 12

Délka dne 14 hodin 30 minut.

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

29

©
C

Domnělá povětrnosť

Od I. do 4. Července vel
ká horka; 5 déšť který po
trvá do 19. a na to pěkné
počasí až do konce.

Pořekadla.

Délka dne 14 hodin 44 minut.

Máří Magd.
Apolináře
Kristiny
Jakuba
Anny
Pantaleona
Inocence

První čtvrť dne 4. v
A' 6 hod. 23 min. večer.
Úplněk dne 12. v 7 hod.
31 min. ráno.
Poslední čtvrť dne 18.
v 11 h. 41 min. večer,
* “) Nový měsíc dne 26. v
pj
7 hod. 52 min. ráno.

ráno Dne ubývá od 15 hod. 10
12 9 min. do 14 hod. 30 min.
12 46 Židovský kalendář.
i 34
5660. 15. července je 18.
2 33 Tarnus. p&st, dobytí chrá
3 34 mu. 27 července je 1. Ab.
vých.

Délka dne 14 hodin 53 minut.

Rozesl. apošt. & 4 40I7
15 Neděle Jindřicha
16 Pondělí Marie Karm. Ruth
4 41 7
*
-láts
xrsr
Aleše
V Úterý Alexiusa
4 42 7
Arnolda
18 Středa Symforosa
4 42 7
Čtvrtek Vincence z P. Stella
*
n
19
4 43 7
20 Pátek Eliáše proroka Eliáše
4 44 7
Daniele
21 Sobota Daniele pr.
1^ !4 44 7

Čtvrti měsíce.

o « o
x: e. —

áí '4 52I7 20 8 30
4 53 7 19 8 47
a# 4 54 718 9 4

Prší-li v den navštívení
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 zvěstuje 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).

DrilhOU ČÍtankU českou pro
ěesko-americké, sestavenou Frant. B. Zdríibkenr.
4. opravené a rozmnožené vydání, dostati lze u A. Geringera, 150 W. 12th Street, Chicago 111.

Cena 75c. se zásylkou.

ČERVENEC.
O
Q

Příjem.

DOMÁCÍ ZÁPISKY.

ct.

Vydání.

$ 1

ct.

1
2

3
4

5
6

£*/ ·'

7

8
9
10
11

12
13

14

1 .

15

16
17
I

18

19
20

21
22
23
24
•

25
26

27
28

----------- p-

29

30
31

1

1

HIE ARCH IE A ARISTOKRATIE aneb: Působení Jezuitů na život soukromý i veřejný.
Sepsal B. Hassaurek. Cena jest snížena na $1. Vázaná pevně a pěkně $1.50.

Tajemství'Orcivalské. Napínavý soudní román z francouzského. K dostání u Aug. Geringera, 150 W. 12th St., Chicago, 111. za 55c. i s poštou.
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SVÁTKY A JMÉNA.

Dni a týdny.

Protestantů

Katolíků

I
2
3
4

Středa Petra v ok.
Čtvrtek Alfonsa
Pátek Štěpána nal.
Sobota Dominika

Menandra
Gustava
Augusta
Dominika

Osmá neděle po sv. Trojici.

5 Neděle Marie Sněžné
6 Pondělí Pr. Krista P.
7 Úterý Kajetána
8 Středa Cyriáka
Čtvrtek Donáta
9
10 Pátek Vavřince
I I Sobota Zuzany
Neděle 1 Kláry p.

Pondělí Hypolita
Úterý Eusebia
Středa Nanebvz.P.M.
Čtvrtek Rocha
Pátek Liberáta
I 8; Sobota Heleny kr.
Neděle Ludvíka T.

Pondělí Bernarda
Úterý Anastase
Středa Timotea
Čtvrtek Filipa b.
Pátek Bartoloměje
Sobota Ludvíka kr.

9
9
10
10

22
44
10
42

11 23
ráno
12 16
I 21
2 36
3 57
vých.

Délka dne 13 hodin 57 minut.

Sebalda
Bernarda
Hartvíka
Žibřida
Zdenka
Bartoloměje
Ludvíka

Pěstování květin v domácnosti.

čtvrť dne 3. v
5 První
10. hod. 55 min. ráno
dne 10.ve 3 h.
©Úplněk
39 min. večer.
Poslední čtvrť dne 17.
v 5 hod. 56 min. ráno.
měsíc dne 24. v
©Nový
10. hod. 2 min. večer.
Domnělá po větrnost

Dne 1. a 2. velká horka;
3. až do 12. snesitelné, de
štivé počasí; 29, až do kon
ce krásně.

Dne ubývá od 14 hod. 23
minut do 13 hod. 7 minut.

5
5
5
5
5
5

97
10 6
11 6
12 6
13 6
14' 6

7 45
8
07 Židovský kalendář.
i
59 831 5660. 5. srpna je 10. Ab.,
spálení chrámu. 26.
58 8 58 pftst.
srpna 1. Elul.
57 9 30
55' 10 09
Pořekadla.
54 10 56 Čeho červenec a srpen
neuvaří,toho září neusmaží

&
*
4

5
5
5
5
5
5
5

15 6 52 [ i 51
16651 ráno
17 6 49 12 53
18 6 48 2 00
19 6 46 3 09
20 6 45 4 17
21 6 43 západ

Délka dne 13 hodin 22 minut

Adriána
Jaromíra
Augustina
Niceáše
Přibíka
Raimunda

Čtvrti měsíce.

* 5 87 2
-itat

Délka dne 13 hodin 40 minut.

od znalců nejen zde, ale i v Čechách.

Pod kolem.

0 « M··
0

j— “·
„ ·« <»
0 N
> « E

0712
i 7 ii
2 7 9
37 8
47 7
5 7 5
77 4

5
5
5
5
5
5
5

Kláry
Hypolita
Smila
Na nebevz. M.
Hroze
Liberáta
Heleny

Jedenáctá neděle po sv. Trojici.

26i NeděleZefyrina
27 Pondělí Josefa Kal.
28 Úterý
* Augustina
Středa
Jana st.
29
’
Čtvrtek
Rosy p.
301
31 Pátek Raimunda

E

a S

C
O =
·>» CO
>
S2

4 55 7 V
Ä 4 57 7 16
4 58' 7 15
Gil^ 4 59 7 13

Osvalda
Sixty
Alfry
Cyriáka
Jaroslava
Vavřince
Zuzany

Desátá neděle po sv. Trojici.

19
20
2I
22
23
24
25

w

Délka dne 14 hodin 14 minut.

Devátá neděle po sv. Trojici.

12
13
M
15
16
17

n

•0
° s

®
0

E
CG »CD

5
5
5
5
sfc 5
5

22 6
23 6
24 6
25 6
26 6
27 6

42
40
39
37
35
34

ráno
7 ii
7 29
7 50
8 14
8 4/

Teplé a suché léto přivá
dí za sebou mírný podzi
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 o 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 oříšek.

^sal /·A·,šikuta· /j6« »lustracemi.
Odborný spisek tento došel všeobecne pochvaly
Cena 40c., poštou 45c

Vojenská novella od Pavla Albierilio.

176 str.

Cena 75c., poštou 80c.
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NOVÁ ZEMĚ. Příběhy prvních českých přistěhovalců od Pavla Albieriho. Spisovatel
dlí delší čas v této zemi a jméno jeho má mezi námi dobrý zvuk. Zvláště “Nová země'·
neměla by scliázeti v žádné domácnosti. 415 str. Cena $1, poštou $1.10. K dostání
u Aug. Geringera, 150 W. 12 th St., Chicago, 111.

Katolíků

tl Sobota Jiljího

Protestantů

16 Neděle Ludmily

Pondělí Lamberta
18 Úterý Tomáše v.
19 Středa Januara
20 Čtvrtek Eustacha
2 I Pátek Matouše
22 Sobota Maurice
I?

&)

À

5
5
5
5
5
5
15

29 6
306
31 6
32 6
33 6
346
3 5'6

36 6
37 6
38 6
39 6
5 40 6
5 41 6
5 42 '6

5
s; 5
5
'5

a
&

Neděl? Tekly p.
Tekly
lÿï
Jarmáře
24 Pondělí Gerharda
Kleofáše
25 Úterý Kleofáše
Pravdomily
26 Středa Cypriana
Čtvrtek
Kosmy a Dam. Kosmy a Dam. <<
27
Václava krále Václava
Pátek
28
29 Sobota Michaela arch.j Michala

30 Neděle IJeronyma

První čtvrť dne 2. ve
2 hod. 5 min. ráno.

s ic e

9 20

31 10 6
29 11 3
27 ráno
2611 2 I I
24 1 28
22 2 50
21 4 16

Poslední čtvrť dne 15.
ve 3 hod. 8 min. večer.

Domnělá povětrnosť

Září má až do 4. krásně,
potom nastanou bouře a de
štivé počasí, pak opět pěk
né počasí až do 20. 11a to
pak přijde deštivé a měni
vé počasí a potrvá až do
konce měsíce.

19 vých.
Dneubývá od 13. hod. 4
17 6 33 min.
do 11. hod. 49 min.
i6‘ ! 7 00
14 731 Židovský kalendár.
12 1 8 8 5661. 24. září je 1. Tišri,
11 8 53 nový rok, 25. září druhá
slavnost. 26. září 3, Tišri,
9 9 47 půst Gedaljah.

5
5
5
5
5
5
5

43 6 7 10 48
44 6 6 11 50
45 6 4 ráno
46 6 2 1 I
47 6 i 2 9
48 5 59 3 16
49! 5 57 4 23

Délka dne 12 ! hodin 8 minut.

23

Šestnáctá neděle po sv. Trojici.

Čtvrti měsíce.

Délka dne 12 hodin 27 minut.

Ludmily
Lamberta
Tita
Januara
Stacha
Matouše
Morice

Patnáctá neděle po sv. Trojici.

”>®
> “ E

Délka dne 12 hodin 46 minut.

9 Neděle Jména P. M. Brunona
Mikuláše
10 Pondělí Mikuláše
[Úterý
Gerharda
Prota
I T
Středa
Kvidona
Lyra
I2
Čtvrtek Tobiáše
Miloně
13
14 Pátek Pov. sv. kříže Kornela
1 Mariany
15 Sobota Nikodéma
Čtrnáctá neděle po sv. Trojici.

-o
_ ®
a 0
Q. C
« — 1
N w

Délka dne 18 hodin 4 minuty.

2 Neděle Anděl Strážce Stepána kr.
Mansveta
3 Pondělí Mansveta
Úterý Rosalie
Rosalie
4
Heraklia
5 Středa Viktorina
Čtvrtek
Boleslava
Zachariáse
6
Pátek
Reginy
Reginy
7
8 Sobota Nar. P. Marie Naroz. Mar.
Třináctá neděle po sv. Trojici.

,
E
C 1

>a>

®
0
·= —
" —
*

* |5 28|6 32
u

Jiljího

Dvanáctá neděle po sv. Trojici.

·=
0

œ
u
t«

hod

Dni a týdny.

=
o
E
ca
=
N

ápad

SVÁTKY A JMÉNA.

5
5
5
5
5
5
5

50
51
52
53
54
55
56

5 56 5 29
5 54 západ
5 52 5 56
551 619
5 49i 6 47
5 47' 721
5 45! 8 3

Délka dne 11 hodin 49 minut.

jjarolíma

$9 |5 57I5 44' 8 58

Dořekadla,

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 říjí (o sv. Jiljí). v takovém
se vrací o sv. Michalu.
Jaké počasí naděn naro
zení P. Marie, takové má
zůstati osm neděl.
O Marie narození, vlašto
vek 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 tlíce.

Sila
a hmota,’ něm
aneb: Hlavní rysy přirozeného světového řádu, jakož i mravouky na
u
založené od prof. Ludv. Buechnera: ztlumočil Frant. B. Zdrůbek
256 st.

Vázaná v plátně s barevnou ořízkou $1, poštou $1.10.
NOVÝ ROBINSON.

Velmi poutavý román.

Cena 50c. se zásylkou.
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POSTAVENÍ ZEN 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.
Za 1001 nocí, nejkrásnější báchorky s illustracemi. 5 sešitů za $1.00.
Geringera, 150 W. 12th St., Chicago, 111-

K dostání u A.

I OCTOBER
31
c ®

Dni a tjdny.
Katolíků

Pondělí Remigia
2 Úterý Leodegara
3 Středa Kandida
Čtvrtek Františka S.
4
5 Pátek Placida
6 Sobota Brunona

Protestantů

Remigia
Leodegara
Ludomíra
Frant. S.
Placida
Břenka

Sedmnáctá neděle po sv. Trojici.

7 Neděle Justiny p.
8 Pondělí Brigity
9 Úterý Dionysia
10 Středa Frant. B.
I I Čtvrtek Emiliána
I 2 Pátek Maximiliána
13 Sobota Edvarda

U Neděle Burkharda

IS Pondělí Terezie
16 Úterý Havla
17 Středa Hedviky
18 Čtvrtek Lukáše ev.
19 Pátek Petra Alkant.
20 Sobota Vendelína

«a

*'iS·

·>» w

>

o

>

®

E

5 58 5 42 9 57
5 59 5 4i 11 7
6 o 5 39 ráno
6 i 5 37 I 2 24
6 2 5 36 I 45
6 3 5 34 3 9

6 45
6 5 5
*
V
6 65
16 7 5
6 8 5
fä) 6 9 5
6 10 5
Ijt

1

32
31
29
28
26
24
23

4 35
vých.
5 27
6 2
6 45
7 38
8 38

Délka dne 11 hodin 13 minut.

Burkharda
Terezie
Havla
Floriana
Lukáše
Ferdinanda
Vendelína

*
sl

6
6
6
6
6
6
6

11
12
13
14
15
16
17

5
5
5
5
5
5
5

21
20
18
17
15
H
12

9 44
10 52
12 O
ráno
i 8
2 14
3 20

Devatenáctá neděle po sv. Trojici. Délka dne 10 hodin 55 minut.

2 I Neděle Posv. chrámu Voršily
Korduly
22 Pondělí Korduly
'Úterý
Šebíře
Severina
23
Středa
Rafaela
Rafaela
24
Čtvrtek Krišpína a Kr. Vilemíny
25
26 Pátek Evarista
Evarista
Sobota
Sabiny
Sabiny
27
Dvacátá neděle po sv. Trojici.

28 Neděle IŠim a Judy
29 Pondělí Narcisa
30 Úterý Marcela
31 Středa jVolfganga

*
<

6 18
6 19
6 2i
6 22
6 23
6 24
625

5 ii 4 26
5 10 5 32
5 9 západ
5 7 4 51
5 6 5 23
5 4 6 3
5 3 6 51

Délka dne 10 hodin 38 minut.

Šim. a Judy
Narcisa
Hvězdoně

4?e 6
6
6
Slavnost ref. ^t|6

Čtvrti měsíce.

« o

z--

Délka dne 11 hodin 31 minut.

Libuše
Bryty
Diviše
Frida
Emiliána
Maximiliána
Kolomana

Osmnáctá neděle po sv. Trojici.

E

1 n

■o
o ®
° o
·= c
o H

slunce

SVÁTKY A JMÉNA.

Západ

31

26 5 i 7 49
28 5 0 8 56
29 4 59 ic 8
30 4 58 ii 25

První čtvrť dne 1. ve
3 hod. 20 min. večer.
Úplněk dne 8. v 7 hod.
28 min. ráno.
Poslední čtvrť, dne 15.
v 4 hod. 0 min. ráno.
*!)
fťj
Nový měsíc dne 23. v
7. hod. 28 min. ráno.
První čtvrt dne 31. ve
JE' 2 hod. 27 min. ráno.

©

Domnělá povětrnosť

Říjen začíná nepříjem
ným deštěm ;i trvá do 13.;
14. zamračeno; 15. déšť; 19.
pěkně, na to do 24. déšť,
pak pěkně a od 29. do 31.
chladno a mlhavo.
Dne ubývá od 11. hod. 44
min. do 10. hod. 28 min.

Židovský kalendář.
5661. 3. října je 10. Tišri, den smíření. 8. října 15.
Tišri, svátek podzelené. 9.
října 16. Tišri, druhý svá
tek. 14. října 21. Tišri, svá
tek palem. 15. října 22.
Tišri, konec svátku pod ze
lené. 16. října 23. Tišri slav
nost zákona. 29. října 1.
Marchešvan.
Dorelxadla..

Je-li říjen mrazivý a vě
trný, bude únor též tak, i
únor mírný.
Vějou-li suché větry se
verní, obilí se v příštím
roce nepodaří.
Jasné-li počasí v podletí,
jistě větry s zimou odletí.
Suchý den s v. 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 vynešeno.
Teplý říjen, studený únor
Na den sv. Lukááe 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.

Nevinně popraven. Francouzský román od Pavla Labarriere. Dílo velice požadované,
které jde jako na dračku. 139 str. za 30c. K dostání u A. 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 A. Geringera v Chicagu, 111.
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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.
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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SVÁTKY A JMÉNA.

Dni a týdny.
Katolíků

Protestantů

I čtvrteklVšech Svat. Všech Svat.
2 Pátek Památka dus. Pam. dušiček
Huberta
3 Sobota Huberta

E
®
E
<S
N

®
O
co
‘03
E

-IĎW
XJ»-

o °
o o
J= c
O =
·>, co
>

slunce

NOVEMBER
Západ

LISTOPAD
•0
0
•c
0

-C "
« 0
5·N ”

> «

E

6 31 4 56 ráno
|6 32 4 55 12 44
16 33 4 54 2 6

Jednadvacátá neděle po sv. Trojici. Délka dne 10 liodin 21 minut.
4 Neděle Karla

Karla
Bor.
Emericha
5 Pondělí Emericha
Úterý
Linharta
Linharta
6
Středa
Engelberta
Engelberta
7
Bohumíra
8 Čtvrtek Bohumíra
Bohdana
9 Pátek Teodora
Př.
sv.
Ludm.|Martina
Lutra
IO Sobota
Dvaadvacátá neděle po sv. Trojici.

I I Neděle Martina b.
12 Pondělí Martina p.
13 Úterý Stanislava
14 Středa Serapiona
15 Čtvrtek Leopolda
ió Pátek Otomara
*7 Sobota Řehoře D.

Martina
Jonáše
Diega
Levína
Lipolta
Otomara
Bertolda

-w

&
&

53
52
51
50
49
48
47

3 36
4 55
vých.
4 34
5 22
6 21
7 27

Čtyryadvacátá neděle po sv. Trojici.

6
6
6
6
6
6
6

43 4
444
45 4
464
48 4
49 4
504

46
45
44
43
42
41
41

6
6
6
6
6
«■) 6
6

51 4
52 4
53 4
55 4
56 4
57 4
58 4

40 3 21
39 4 27
39 5 32
38 6 39
37 západ
37 4 47
36 5 43

Délka dne 9 hod. 38 minut.

Kateřiny
Delfína
Liboústa
Achace
Den díkůčin.
wsr

Úplněk dne 6. v 5 hod.
9 min. večer.
Poslední čtvrť, dne 13.
v 8 h. 47 min. večer.
Nový měsíc dne 22. v
1 hod. 27 min. ráno.
První čtvrť, dne 29. v
11 hod. 45 min. ráno.
Domnělá povětrnosť

Od 1. do 4. pěkně a pří
jemně; 5. a 6. plískanice, na
to deštivé,sychravé a měni
vé počasí; 16. pěkně s ranní
mlhou; 17. až 25. studeno a
zamračeno, pak déšť do
konce měsíce.
Dne ubývá od 10 hod. 25
min. do 9 hod. 32 min.

8 36 Židovský kalendář.
9 46 5661. 23. listopadu je 1.
10 55 Kislev.
ráno
Pořekadla.
12 3 Utni z buku třísku; je-li
i 9 však suchá, bude zima tu
há. ; je-li však vlhká, bude
2 15 zima mokrá.

Délka dne 9 hod. 51 minut.

Hildy
18 Neděle Odona
Alžběty
Elišky
Pondělí
19
Edmunda
20 Úterý Felixe V.
21 Středa Obět. P. Marie Smicha
Vojislava
22 Čtvrtek Cecilie p.
Pátek
Klementa
p.
Klimenta
23
Chrysogona
24 Sobota Chrysogona

Ondřeje

6 354
6 364
6 37 4
6 38 4
|6 394
641 4
6 42 4

Délka dne 10 hod . 5 minut.

Třiadvacátá neděle po sv. Trojici.

25I Neděle Kateřiny
26 Pondělí Konráda
27 Úterý Achace
28 Středa Rufa
29 Čtvrtek Den díkůčin.
3° Pátek Ondřeje ap.

xttr

Čtvrti měsíce.

6 59 4 36 6 48
7 0 4 35 7 59
7 i 4 35 9 13
7 2 4 34 io 30
7 3 4 34 li 49
7 4 4 34 ráno

Zůstane-li o Martině lu
pení ještě na stromech, če
ká se dlouhá, studená zima.
Je-li kobylka z husy o
Martině zabité bílá, tuhá,
zima zavítá.
Jaký den sv. Kateřiny,
takové počasí bude v pří
štím lednu.
Je-li zamračeno na sv.
Martina, bývá prý neustálá,
zima.
Sníh na sv. Ondřeje, žitu·
velmi nepřeje.
Hřímá-li v listopadu, bu
de dobrý rok.
Chodí-li husa o sv. Mar
tině po ledě, plave o váno
cích po blátě.
Na sv. Martina se kouřívá z komína.
Kliment zimu oblibuje,,
sv. Petr 22. února ucezuje.
Padá-li sníh o Martině,
říká se, že přijel sv. Martin
na bílé brůně.

AnřlíckvJ V vsi
0 VO vate I slabikovati,
neb sPellin& přizvukovali
Bo°k u^í, jak se mají anglická slova vyslovovat!
'
a psáti. Pro každého nevyhnutelná.
Za 75c. každému poštou od Aug. Geringera, 150 W. 12th St. Chicago, 111.

DĚDICTVÍ. Velice poutavý a napínavý román. Z angl. přeložil M. Mašek. Cena 50c.
I< dostání u A. Geringera, 150 W. 12th St., Chicago, 111.
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O CHICAGP A CHICAGČANECH.
Zajímavosti ze života a ruchu velkoměstského líčí
L. Flígl. 98 illustrací.
160 strm. Cena 30c , poštou 35c.

PRAHA A ĚÍM.
poštou $2.30.

Historický roaián od J. Svátka. III. díly. Cena $1.20, vázaný $2.20
K dostání u A ig. Geringera, 150 W. 12tli St., Chicago, 111.

DECEMBER
Dni a týdny.

Čtvrti měsíce.

SVATKY A JMÉNA

Katolíků

i Sobota lEligia
První neděle adventní.

(Dluhoše
Délka dne 9 hodin 28 minut.

Bibiany
2 Neděle Bibiany
3 Pondělí Františka X. Kasiana
Úterý Barbory
Barbory
4
Sabaše
Středa
Judity
Ž
ČtvrtekMikuláše
Isidora
Ambrože
7 Pátek 'Ambrože
Sobota
Početí
P.
M.
Kajícní den
$
Druhá neděle adventní.

9 Neděle Leokadie P.
10 Pondělí Melchiada
I I Úterý Damase
12 Středa Sinesia
13 Čtvrtek Lucie p.
14 Pátek Nikasia
15 'Sobota Irenea
Třetí neděle adventní.

i6 Neděle

Albína
Pondělí
Lazara
V
18 Úterý Graciána
19 Středa Nemesia
20 Čtvrtek Kristiny
2 I Pátek Tomáše ap.
22 Sobota Zenona

Běleny
: Jitky
Damaše
Donáta
Lucie
Duchoslava
Kristiána

«■ 7 134 33

& 7 13 4 33
*
<í
7 144 3-4
7 144 34
&4 7 1 5 4 34
áí 7 16'4 34

7 17 4 34

Běluše
| Lazara
Abrahama
Nemesia
Blahoroda
Tomáše
Blaženy

Ä 7 18 4 34
sfe 7 19 4 34

7
7
i
#-> 7
7
7
&

Evy

Jana Evang; Jana Evang.
Mláďátek
Kastora
Tomáše bisk; Milady

30 Neděl Davida kr.
3ll Pondělí [Sylvestra

Americký’ Besedník,*

19 ,4
20 4
21 4
21 4
22 4

2 13
3 19
35 i 425
35 1 ^30
36 6 31
36 7 27
37 západ

Délka dne 9 hod. 15 minut

Naroz. Páně Naroz. Páně
Štěpána muč. Štěpána

Neděle po Vánocích.

7 25
8 37
9 47
10 55
ráno
I2 I
I 7

Délka dne 9 hodin 17 minut.

Viktorie
23 Neděle Viktorie p.
24 Pondělí Adama a Evy Adama a

Úterý
Středa
Čtvrtek
27
28 Pátek
29 Sobota

fič

7 7 4 33 2 30
7 7 4 33 3 52
7 § 4 33 5 15
7 9 4 33 vých.
7 10 4 33 4 i
7
4 33 5 4
7 i 2 4 33 6 13

Délka dne 9 hodin 21 minut.

Čtvrtá neděle adventní.

25
2’6

dne 6. ve 4 h.
©Úplněk
48 min. ráno.

Protestantů

♦

7
7
7
7
7
7
7

22 4 37 5 46
22 4 38] 7 i
23 4 39 8 19
23 4 39 9 38
24 4 40 10 57
24 441 ráno
24 441 12 16

Délka dne 9 hodin 17 minut.

Davida
Sylvestra

136
7 24 4 43 2 56

*
s?
7 24 4 42

Poslední čtvrť dne 13.
v 4 h. 52 min. večer.
Nový měsíc dne 21. v
6 hod. 11 min. večer.

©

První čtvrť dne 28. v
T' 7 hod. 58 min. večer.

Domnělá povět rnost

Prosinec začíná pěkným
počasím, na to větrno a sy
chravo: 16. až 20. zima: 21.
až 29. zamračeno a sníh,
pak velmi chladno.

Dne ubývá od 9 hod. 28
min. do 9 hod. 17 min. ku
konci přibývá do 9 h. 19 m.

Židovský kalendář.
5661 .17 prosince je 25. ‘
Kislev, zasvěcení chrámu.
23. prosince 1. Tebet.
Dořekadla.

Na sv. Eligia tuhá zima
trvá prý celé čtyři mésíce.
Pakli jitřní jasné 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 proslovu a deklamací pro oboje pohlaví k rozmanitým příležitostem. Sestavil Ant. Jurka. Pěkně vázaný,

480 stránek silný, $1.25, poštou $1.35.
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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.

SMLOUVY, aneb: Chvalitebné řeči svatební pro družby aneb držitele svatby.

20c.

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

67 str. za

Seznam jmen.
Aaron 16. dubna
Abdon, Bořivoj, 30. čerce’
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, lO.led.
Agnes viz Anežka
Agrikola 4. listopadu
Achac 22. června
Achac27 listopadu
Achilleus 12. května
Aka 30. listopadu
Akar 22. čerraa
Albar, b.Bělobor, 21. červ.
Albert p. z J. 3. dubna
Albert v. 15. listopadu
Albín, Bělouš, 1. března
Albína, p. a m. Bělouše,
16. prosince.
Albrecht 23. dubna
Aleš, 17. července
Alexander, Leska 18.břez.
Alexander 26. února.
Alexius, Aleš, 7. Červce’
Alfons 2. srpna
Alfred 19. července
Alipius 15. srpna
Alois 21. června
AI to, 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, Milofi, 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.
Ánastasia, 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,
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. Hvězdou, 30.říj.
Athanasia 26. února
Athanasíus 2. května
August p. 7. října.
Augusta 29. března
Augustýn, cirk. 28. srpna
Aurelia 1. prosince
Aurelian 16. června
Aurelius, Zlatko, 27.čerce’
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
Bohpomozi 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
Eonifác, p., Vinfrýd, 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., Břenek 21. dub.
Bryta viz Brigita
Burghard 11. října
Bůhspěj 22. června
Bušek viz Celestín
Cecilie 22. listopadu
Cecilius 3. června
Celestin P., Bušek 6. dub,
Celestin. p. a m, 19. květ.
I
Celina 21. října
Celerinus, v.. 20. února I
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.
Egbert 24. 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
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, m., 13. června
Fauo b. 28 *
íjna
Faust 16. Července
Faustin 15. února
Faustina 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
Fridus viz Friedman
Friedman, Friduš, 10. říj

Sensační báseíí od Svatopluka Čecha, která dočkala se 28. vydání,

způsobila nevídaný rozruch a vzbudila 'i pozornost vládních kruhů.
obsahuje 79 stránek. Cena 25c. K dostání u Aug. Geringera, 150 12th St., Chicago.

— 29 —
Krisostom Zlatoústý 27.
Jan z Pí. 6. května
Frouoaldus 12. září
ledna.
Frumencius 27. října
— a Pavel, Jan Burian.
Krišpin, 25. října
26. června
Fulgentius 1. ledna
Kunhuta z P. 3. března
Jan Křtitel 24. června
Fulko 10. října
Kuno, Kuneš. 29. května
Gábi au 19. února
— Kvalb. 12. června
Kvalbert 12. července
Gabriel, arcbanj.,24.břez. Jana stětí 29. srpna
u kř. 14. listopadu
Kvido 31. března
Gabriela 10. února
Kvirin. m., 30. března
Gaudcntius viz Radím
Jan Evangel. 17. pros.
Ladislav, 27. června
Gebhard. Jaromír. 27.srp. Januar 27. září
Jarloch, Gerlich, 5. ledna Lambert b. L. 14. Června
Gelas Smích. 18. listop.
Jarolím 30. září
Laura 17. června
Genesius 3.včervna
Genovefa. Ženeva, 3. led. Jeremiáš 16 června
Lazar 17. prosince
Jetřich, Eustasius, 19. bř. Lebrecht Pravožij. ,20. ún.
Genuin 5. února
Gerhard. Radko. 24. září Jindřich, Hynek, 15.čerce’ Leo v. p., Lev 11. dubna
Jindřiše 16. března
— p. 12., 28. června
Ger! ach viz Jarloch
Jiří 24. dubna
Leodegar 2. října
Gerinan 28. května
Leokadia. Bělena, 9. pros.
Gertruda, Gedruta 17. bř. Job 9. května
Joel 24. května
Leonhard, Linhard6, list.
Gervás 19. června
Gideon. Jedek, 1. června Johanna 24. května
Leoncia 6. prosince
Jonatan 29. prosince
Leoncius 13. ledna
Gilbert 4. února
Gillas 29. ledna
Jordán 13. února
Leonora. 12. dubna
Josafat 27. listopadu
Leonilla 17. ledna
Gisela. Hisla. 7. května
Josef Kal. 27. srpna
Leopold, Lipold, 15. list.
Glyceria 13. dubna
— pěstoun 19. března Leopoldína 15. listopadu
Goar 3. července
Josua 23. února
Gordian 10. května
Levin 14. července
Gotthard. Hotart, 5, květ. Jovita 15. února
Levina 24. července
Gottšalk m. p. 7. června Juda 28. října
Libor, Litobor, 23. červce’
Judit, Jtika, 5. prosince
Liboúst, Liebmund, 27.
Gracian 18. prosince
listopadu
Gratus. Vděčný. 8. října. Julia 22. května
Julian m. 9. ledna
Libuše viz Amelie
Gutval 6. čerm
Juliana p. a m. 0. února Lidmila 16. září
Guibert 28. května
J ulita 15 června
Gustav 2. srpna
Lidvina 15. dubna
Ligor 13. září
Guntíř. Vintíř, 28. listop Julius p. 12. dubna
Justina, Pravomila 7. říj. .Longin, Dluhoš, 15. břez.
Hanibal 2. srpna
Justinian 26. září
Lot 4. ledna
Hartman 30. října
' Justin 8. srpna
Lotar, Lideř. 21. dubna
Hartvík 21. srpna
Justus Pravoslav, 9. září Lucie 13. prosince
Haštal 26. března
i Juta 3. listopadu
Lucian 7. ledna
Háta 5. února
Juvenal Ml. 3. května
Havel 16. října
Luciana. Světluše 30.červ.
Kajetán 7. srpna
Hedvika 17. října
Lucius, 11. února.
Helena, m.. Jelena 22. kv, Kamil 2. července
Ludomír, Leutfried, 3.říj.
Kandid Bělouš 3. října
Ludovika, 30. ledna
Heliodor 3. července
Herkules 5. září
Karel Borom. 4. listop.
Ludvík T. 19. srpna
Hermens 28. srpna
— v. 28. ledna
Luise 9. července
Hermine 24. prosince
Karolina 14. června
Luitgarda 16. června
Herman 7. dubna
Karolínka 5. července
Lukáš 18. října
Kašnar 6. ledna
Hilaria 12. srpna
Lukrecia 7. června
Hilarion 21. října
Kateřina p. 25. listopadu Lydia 3. srpna
Kazimír 4. března
Hilarius 21. ledna
Magdalena 22. července
Kilián 8. července
Hildebert 3. května
Magnus. Boleslav. 19. srp.
Hippolit. Ippo, 13. srpna Klara 12. srpna
Makar. Blahosl., 2. 15.1ed.
Klement. Klimeš. 23. list Malachiáš. 3. listopadu
Honor. Ctirad, 30. září
Honorát, Ctibor, 8. února Klementina 23 listopadu’ Mamert 11. května
Kleofáš 25. záři
Hubert. 3. listopadu
Mansuet, Miloslav, 18.ún.
Kletus 26. dubna
Hugo, b. 1. dubna
Marceli 16. ledna
Hyacint. m..Jacek 11.září Klothar, Lidhor, 7. dubna Marcella 31. ledna
Klotilda 3. června
Hygin 11. ledna
Marcellian 13. června
Kolumba, 17. září
Ida. vd., 4. ledna
Marcellin, 10. dubna
Ignác z Loj. 31. července Kolumban, Holubán, 21. Marcellina 17. července
iíuininata 29. listopadu
listopadu
Marciál. Marciáš, 27. ún.
KolumbinSl. Července
Marek 25. dubna
Inocenc 28. července
Irena 5. dubna
Kolumbus 9. července
Mariána 15. září
Ireneus, Lubomír, 15. pr. Konkordia 18. února
Marián. Mareš. 30. dubna
! Konkordius. Svorný 1.led. Marie Zasn. 23. ledna
Isak. 20. prosince
Isabela 4. ledna
Kondrát. Kundrát 26.1ist.
— Nar. 8. září
Isaiáš 6. července
i Konrád 19. února.
— Sněžné 5. srpna
1 Konštancia 19. září.
Isidor, pr.. 10. května
— Bol. 30. března
Konštantin 11. března
Ivan 25. listopadu
— Hromnic 2. února
Ivo 28. května
Kordula 22. října
— Zvěstování 25. břez.
Kornel 16. září
Jachim. 20. března
— Navštívení 7. čerce’
Jadocus. Jošt. 17. května i Kosmas 27. září
— u Hory 16. červce’
Jairus. Jar. 3. října
Krescencia 15. června
— Na nebevz. 15. srp.
Jakub v. 25. července
Krescentius, Rostislav 27.
— Obětování 21. list.
— ap. 1. května
června
— Početí 8. prosince
Jan Zlatoústý 27. ledna Kristin 14. května
— Jména 15. září
— Miláček, 8. února
Kristiána 15. prosince
Markéta 20. července
— Boží 8. března
Kristina 14. července
Marta 19. ledna
— Nepomucký 16. kv.
Krištof 15. března
.Martin 11. listopadu

Martin 12. listopadu
Martina 3Ó. ledna
Matěj ap. 25. února
Mathiída 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
Myroň 16. srpna
Napoleon 15. srpna
Narcis 29. října
Ňatalia 1. prosince
Nathan 24. října
Nereus 12. května
Nestqr, 2$. února
Nicefór, p., 13. března
Nicetas, Mikat. m. 15. září
Nikodém 15. září
Noe 2.8. listopadu
Norbert 6.' června
Nothburga 14. září
Odila 1. íedna
Odon. a.; 18. listop.
Oktavia 22. března
Oktavian 22. března
Otdřich 4. července
Olva 1Ó. 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, Vševlád, 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. kvé»
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
Plus m. 11. července
Pravota 21. prosince
Primus 9. června
Priska 18. ledna
Prokop poust. 4. červce
Protas, Tas. 20. června
Prudeucie 9. března
Quinebert 18. května
Ráchel 14. července

VĚK ROZUMU od T. Paina s doplnky z jelio ostatních spisů vybraných překladem F. 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. poštou 70c. K dostání u A. Geringera, v Chicagu.
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Radím, Gaudentius, 1 .č 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
— 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
Serafin 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. a m.. 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. proteče
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, 23. října

Teresie 25. října.
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.

Valerlan m., 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., Zachař6.září
Zeno m.. 22. pros.
Zikmund, 2. května
i Zuzana p. a m. 11. srpna
— čistotná
,,
Zbislav 24. března
Zbislava 29. února
Zděnek 7. listopadu
i Zdislava 29. ledna
i 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 t Karel VI. Zap, učenec český.
1865 Zrušeno otroctví v Severní Americe.
1858 t 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 + Edvard Gibbon, anglický dějepisec.
1862 t 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, I. president Spoj. Států.
1830 * v Praze Karolína Světlá, zasloužilá spis
vatelka povídek z kraje a románu vesnickéhoo.
1849 * v Třebízi u Slaného Václav Beneš Třebízský, oblíbený povídkář český.

Březen.
4.

5.

1880 ť 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 * Dr. Edward Grégr. politik český.
1882 + Ladimír Klácel.
1720 + Isák Newton, původce nové nauky o po
hybu těles nebeských.
1471 + Jití Poděbradský, slavný král český.
1592 * Jan Amos Komenský, největší učitel ná
rodů.
1848 Zrušena robota v Čechách.

Duben.
1834 ♦ v Dolinku Vítězslav Hálek, oblíbený český
básník.
6. 1849 t v Praze Jan Svatopluk Presl, proslulý
přírodozpytec český.
7. 1808 * Ladimír Klácel, slavný filosof a svobodář.
9. 1865 Lee se vzdal u Appomatox.
10. 1864 Maxmilián stal se císařem v Mexiku.
14. 1865 Zavražděn Abraham Lincoln.
17. 1826 * v Praze Vojta Náprstek, veliký lidumil
a český vlastenec.
19. 1882 + Darwin, přírodozpytec anglický.
23. 1420 ♦ v Poděbradech Jiří Poděbradský, slavný
král český.
27. 1822 * Ulysses S. Grant, generál a 18. president
Spojených Států.
5.

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 + 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.

Červen.
1541 Veliký požár na Hradčanech, kdy shořely
desky zemské.
1848 Zahájen slovanský sjezd na ostrově Zofínském.
5. 1855 ♦ v Praze spisovatel Eduard Jelínek.
7. 1835 * v Rychmburce Adolf Heyduk. profesor
v Písku 4i přední básník český, “slavík pootavský” nazvaný.
12. 1848 Vypukla v Praze revoluce.
14. 1798 * v Hoslavicích 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 spisovate1.
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.
2.

Červenec.
1833 * v Praze El. Pešková, dramatická uměl
kyně a spisovatelka.
2. 1881 Garfield, 20. president, smrtelně postřelen.
4. 1776 Prohlášena neodvislost Spojených Států
severoamerických.
6. 1415 Upálen v Kostnici mistr Jan Hus.
9. 1357 Karel IV. položil kámen základní ke ka
mennému mostu v Praze.
10. 1834 * v Praze Jan Neruda, čes. spisovatel a nejčelnější zakladatel čes. básnictví doby nové.
11. 1856 + v Plzni Josef Kajetán Tyl, umělec a spi
sovatel dramatický.
14. 1420 Bitva na Žižkově.
16. 1773 ♦ Hudlicích Jos. Jungman, patriarcha novo
věké literatury české.
18. 1870 Odhlasováno dogma o neomylnosti pape
žově.
24. 1803 * Frant. Alex. Dumas starší, slavný spiso
vatel francouzský.
28. 1869 t v Praže Jan Ev. Purkyně, český učenec
jména světového.

1.

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 po:ážka německých křižáků u
Domažlic
1537 íiád jezovitů Loyolou založen.
1769 * v Ajacciu na Korsice Napoleon I.. “ne
přemožitelný světoborce’ ’.
1891 t v Praze Jan Neruda, znamenitý spisova
tel český,
1851 * v Hronově Alois Jirásek, znamenitý spi
sovatel historických povídea.
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.

Září.
1.
2.

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

3.
6.
7.
8.

12.

14.
15.
16.
17.
21.

18c3 t Ivan Turgeněv, spisovatel ruský.
179 lv 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. Miř. Tyrš, vůdce Sokolstva českého.
1125 + nejstarší náš kronikář Kosmas.

Říjen.
1892 + Arnošt Renan, slavný filosof a. dějegLsea
francouzský.
4. 1884 + Fil. Stan. Kodym, spisovatel a učiteľ če
ského rolnictva.
8. 1874 + v Praze Vít. Hálek, vynikající básník čes~
9. 1636 + Karel ze Žerot-ína. nejslavnější Moravan^.
spisovatel a podpůrce reformace
1 1. 1824 + u Přibyslavi Jan Žižka z Trocnova.
12. 1492 Kolumbus objevil A mer ku.
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. l?5u * ve Vrš vících 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. Brodů Karel Havlíček,
spisovatel a neohrožený bojovník za práva,
našeho národa.

2.

Listopad.
5.
7.
8.
10.

11.

15.

17.

18.
19.

21.
27.
28.
29.

1836 v Litoměřicích Kar. H. Mácha, básník čes.
1811 * v Miletíně Kar. Jar. Erben, básník český
a mistr slohu balladického.
1620 Bitva na Bílé Hoře.
1483 * Martin Luther. náboženský reformátor.
1759 * J Fr. Schiller, básník německý.
1734 * v Rychnově nad Kněžnou F. Mart Pelclr
slavný český učenec.
1844 * v Kamenné Vysoké u Příbrami Josef Jiří
Stankovský, český dramatický spisovatel.
1887 Poprava anarchistů v Chicagu.
1670 +v Amsterodamě J. A Komenský, nejsL
učitel všech věků a všech národů.
1883 + v Praze Josef Barák, proslavený český
novinář, “otcem studenstva českého" nazv ný.
1869 Otevřen průplav Suezský francouzským.
inženýrem Lessepsem.
1847 * v Praze El. Krásnohorská, básnířka čes.
1862 Otevřeno prozatímní Národní divadlo na.
Nábřeží v Praž“.
1828 +ve Vídni Frant Schubert, tvůrce umělé
písně, výtečný hudební skladatel.
ls70 + v Praze Kar. Jar. Erben, básník český.
1796 * v Polence u Klatov Jos. Franta šumavský,
známý český slovnikár
1688 + Bohuslav Balbín, slavný dějepisec český.
1378 + v Praze král Karel IV.

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 Frant. L. Rieger, státník
česk ý.
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.
1'22 * v Dole Ludvík Pasteur, slavný lékař
francouzský
1384 + Jan Wiklef. známý reformátor nábo
ženský.

f
Úsudek Admirála Detveyho o kalendáři Amerikánu r. 1899.

Z DOB UTRPENÍ.
*
Původní historická povídka ze života prvních českých přistěhovalců do Texasu.

NAPSAL HUGO CHOTEK.

I.

Počátky bouře.
Na obzoru vystupují mraky .
v úclěsu k nimž obrací se zraky;
děsný vichr od Jihu věje,
že se bázní srdce v těle chvěje.

s

CHYLOVALO se již k večeru a nad krajinou rozhostilo se velebné ticho.
Večery v jiho-východním, polotropickém Texasu jsou rozkošné a po celo
denním parnu velice vítané, neboť tu oddychne si člověk i zvíře a s rozko
ší ssaje v sebe ten vonný vzduch, jenž vane od zálivu mexického a příjemně
ochlazuje horký obličej. Tu obyvatelé texasští, sestávající ponejvíce ze sadařů
a rolníků, rádi rozloží se na pavlánu nebo galerii, vypravují si, nebo radí se vzhle
dem ku práci pro den příští. Podobně učinila i rodina starého Josefa Podhajskýho, sestávající z otce, matky, tří odrostlých synů a dvou pozvolna rozvíjejících
se v panny dcerušek.
Nebyla tu však shromážděna celá rodina, neboť dva starší synové, dvaadva
cetiletý Josef a dvacetiletý Rudolf, obstarávali ještě koně a prasata, jsoucí na
krmníku pro příští zimu, kdežto osmnáctiletá Lidunka se sestrou Mařenkou, číta
jící již skoro šestnácte jar, dojily ještě krávy.
Na galerii byli tedy pouze otec rodiny, statný to posud padesátník, jeho
žena o pár roků mladší a pak třináctiletý František, jenž hrál si s velkým honí
cím psem. Starý Josef Podhajský byl postavou i duchem vzor českého sedláka.
Nebyl postavy příliš vysoké, za to ale ramenatý a silný, tváře široké, vysokého
čela a velkých modrých očí. Chůze, chování i mluva prozrazovaly sebevědomí
a pevnou vůli. Na vzdor svým padesáti rokům konal nejtěžší práce na rozsáhlé,
jedno sto a šedesát akrů čítající farmě; byl první vzhůru ráno a poslední, jenž
odebral se na odpočinek. V práci této vyrovnala se mu zcela statná jeho žena
*) Základní rysy této povídky vzaty jsou, jako při všech mých předešlých pracích v tomto směru ze sku
tečného života a spisovatelská obrazotvornost hraje tu úlohu zcela nepatrnou Mnohým krajanům nyní
v Texasu žijícím zdát! se bude mnohé, co tuto uvádím, přemrštěné, ti však nechť pozeptají se těch starších,
co přijeli do Texasu před lety šedesátými a řeknou pak, že vše ještě stavím do světla mírnějšího, nežli jak
bylo to tehdy ve skutečnosti. Nynější generace nemá o svízelích a útrapách svých předchůdců ani ponětí a
sotva dovede si je představiti. Časy jsou jiné a lidé s nimi.—Co pak historicKých dát se týče, použil jsem díla:
1‘Civil war in America” od hraběte De Paris,—“Thirteen months in the Rebel Army” od W. G. Stevensona,—
“History of the Rebellion" by Appleton a ''The Američan Conflict" by Horace Greeley, prameny to tudíž
úplně věrohodné.
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Františka, která vedle vedení domácnosti pracovala v zahradě a v poli více nežli
mladé její dcery, které zajisté nebyly lenivé. Na tak velké farmě ale, má-li býti
dobře a systematicky řízená, není nikdy rukou pracovitých přes příliš.
Vždy tak veselí staří tito lidé byli však dnes nějak zasmušilí a starý Podhajský, sedě na nejvyšším stupni galerie bafčil tak silně, že celé mraky dýmu valily
se až do kuchyně, rozšiřujíce zápach pro nekuřáka přímo odporný. Jeho žena
byla sice tomu zvyklá, neboť i synové kouřili silně svůj texasský tabák, který si
byli vypěstovali sami, přece ale dnes pravila rozmrzele:
“Taky bys nemusel tak bafčit, starý; začmoudíš celý dům.”
“Zlob ještě ty!” zahučel Podhajský.
“A je ti to něco platné?” filosofovala jeho žena.
“Tys mu řekl dnes svoje
mínění—což ostatně měl jsi učiniti již dávno—a já myslím, že budeme mít nyní
od něho pokoj.”
“já zas tak nemyslím. Naopak domnívám se, že ten pravý tanec teprve
započne. Chlap darebná se bude mstít a to víš, že má těch lenivých a sobě
rovných kumpánů dost ku pomoci.”
“A co nám může udělat? My neděláme nic zlého a žádnému neubližujeme
—naopak pomohli jsme mnohému z velké tísně a nouze za těch sedm roků, co
jsme tady. Vůbec s “Billy” Thompsonem to dále tak jiti nemohlo. Od začát
ku půjčoval si všechno u nás—tu pluh, tu koně, tu kotel na vaření melassy a
jiné steré věci, co právě potřeboval. Na whisku chodil si po celou dobu co jsme
zde jako do vlastního skladiště, nebo jako kdyby jsme měli “štór. ” Pro všechno
pak, co si vypůjčil, museli jsme si dojít sami, jinak bysme to nebyli vícekrát
viděli. Ke všemu tomu něříkala bych nic, kdyby chlap bídná nechodil si ještě
pro peníze. Což myslí, že jsme milionáři? Proč na místě honu a “lofrování”
nepracuje v poli, jako my? Je to ale Amerikán a myslí, že je o něco víc než my
Moravci. ”
“Máš pravdu, stará. Za těch sedm let, co jsme tady, vypůjčil si po dollaru,
dvou i více tolik, že dělá to už přes osmdesát dollarů a posud ani slovem se ne
zmínil, kdy a nebo jest-li vůbec hodlá mi je vrátiti. Dnes ale mě dopálil na
dobro! Chlap chlapovská! Má tu drzost chtít na mně ještě padesát dollarů, a
dá prý mi markyč na svou farmu. To je sakr......... drzost! Což myslí si, chlap
darebácká, že jsem takový nimrá a nevím, že na farmě není jeho ani jediný hře
bík, nebo jediná brázda? Má ji zamarkyčovanou až do alleluja i s těmi třemi
nebo čtyřmi balíky bavlny, co asi na té svojí—cha, cha, cha—farmě sebere.”
“Proč jsi mu ale půjčoval, když nezaplatil ti hned po prvním, nebo druhém
“kropu?”
“Eh, vždyť víš, jak to je. Člověk sejde se s ním ve štóru a tu pak na ně
jaký ten dollar nekouká tak přísně. Kromě toho je nejbližší soused, s nímž nej
lepší býti za dobré, zejména když je to chlap tak mstivý, darebácký, bezohledný
a surový jako tento Amerikán, jenž, jak jsem již pravil, má jemu podobných
kumpánů v tomto a sousedních okresích na tucty. Zejména ti v Austin County
jsou praví šibeničníci a hrdlořezi.”
“A ti z Colorado a Lavaca nejsou o nic lepší. Vzpomeň si jen na Greysona,
Morgana, Phelpse a jiné, co vyváděli tu před nedávném.”
“Máš pravdu.—Avšak haló! Co pak zas je tohle?” zvolal starý farmář,
vyskočiv na galerii a pohlížeje dolů k veřejné cestě, vedoucí do okresního sídla
Wharton, čítajícího tehdy ani ne plných pět set obyvatelů. Zaslechl totiž dusot
četných, úprkem cválajících koní a hned na to viděl po cestě cvalem ujížděti
tlupu jezdců.
4‘To je dnes odpoledne již třetí,” zamručel pro sebe.
“Rád bych věděl, co
vše to znamená. Jindy tak klidné okolí je od více jak šesti měsíců jako vyměně
né a neuplyne dne, aby neproháněli se tu cizí diví jezdci bud’ jednotlivě, nebo
v tlupách. Patrně se něco kuje a rád bych věděl co. Hm, bude to bezpochyby
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k vůli blížící se volbě presidentské. Mluví a mluvilo se o tom dost a teď se radí.
Ostatně nám zde může to býti lhostejno, kdo bude zvolen,—ať již Douglas, nebo
Breckenridge, anebo třeba i Lincoln. My z politiky nemáme nic a byli bychom
blázni, kdybysme se o ni starali.”—Po těch slovech odebral se starý Podhajský
do kuchyně, kam jej byla již žena předešla, aby poohlédla se po večeři a tu po
znovu napálil si vyhaslou již fajfku.
Krátce na to rozléhl se krajinou zvonivý, ale nad míru libý hlas dívčí, zpí
vající:
Proč bych já nebyla
farmářova dcera,
proč bych já nebyla,
pěkná bílá:

smetanu vypijú,
mlékem se umyju;
proč bych já nebyla,
pěkná bílá?

Tvář starého Podhajskýho se vyjasnila, i pravil žertovně ku své ženě:
“Ty, stará, nemyslíš, že naše Lidunka má hezký hlas a že bysme ji měli
dát do nějaké pěvecké školy?”
“Ale jdi, ty máš vždycky něco! Ostatně já bych proti tomu nebyla. Hol
ka je švarná, je jako krev a mléko a hloupá taky není; hodila by se dobře i do
té nejlepší společnosti a mohla by ve světě udělat štěstí,” s mateřskou pýchou
pravila paní Podhajská. V tom již také do kuchyně vešly Lidunka s Mařenkou,
každá nesouc plný džber čerstvě nadojeného pěnícího se mléka.
“Hele, tatínek pomáhá vařit mamince,” smála se Lidunka, tak že jí bylo vi
dět bílé jak perle zoubky. “To se těšme, neboť budeme mít něco dobrýho
k večeři,” dodala vesele, postavíc džber na stůl vedle onoho Mařenky.
Otec chtěl něco odpovědíti, když v tom vrazil do kuchyně Josef, v patách
následován Rudolfem. Oba byli celí udýchaní a Josef sotva vypravil ze sebe:
“Viděli jste ty jezdce, co před chvílí jeli kolem?”
“Yes; co je s nimi?” tázal se otec.
“Víte, kdo to byli?”
“jak bych mohl je na takovou vzdálenost poznat?”
“Bylo jich šest a já mezi nimi poznal mladého Greysona z Austin County a
Phelpse z Lavaca. A víte, kam jeli? Přímo na farmu našeho amerického sou
seda Billy Thompsona. ”
“Hrome! Snad ne? To už je trochu důležité pro nás a musíme hledět vy
zvědět co tam dělají!
Hej, Františku!” zvolal na dosud se psem si hrajícího
chlapce, vlastně již jinocha: ‘ Seber se a doběhni k Thompsonům a řekni Billovi, aby tě dal ten nebozez, který jsem mu půjčil předevčírem, že ho potřebuji.
Dej pozor, kdo je tam a hleď zachytiti něco z rozmluvy—ale nenápadně.”
Velice na svá leta intelligentní hoch pokynul jen hlavou a jako střela pustil
se s vršku dolů k cestě, po níž zabočil na levo přímo k farmě pověstného Billy
Thompsona, jenž byl po delší dobu již v podezření, že byl spolčen s bandou
konských a dobytčích zlodějů a nechán na pokoji jen proto, že nebylo lze mu
něco dokázati. Na malé své farmě zadlužené přes její cenu řádil se svými od
rostlými syny, pravými to pasáky texasskými, (cowboys)—žena, resp. matka byla
již dávno zemřela—a všichni tři všímali si více honby a jiných věcí, nežli rolni
čení a na podzim a v zimě nedali se tu vidět po více týdnů. Ze na jaře a v letě
obdělali asi čtyři nebo pět akrů půdy, na níž naseli bavlnu, dělo se spíše k vůli
tomu, aby nepoutali na sebe pozornost příliš velkou, nežli aby hleděli vydělati
peníze prací namáhavou. Následkem toho byla farma jejich, jako vůbec většiny
Američanů, kteří nedrželi otroky, velice spustlá a skýtala pohled neutěšený.
Ohrady byly zvětralé a místy prolomené a malý František nemusel tudíž ani vy
hledávat vrátka, jimiž dostal by se do vnitř farmy a ku chatrnému domku, který
spíše podobal se chatrči černošské, nežli obydlí samostatného bílého farmáře.
Chytrý hoch přiblížil se k domku tak opatrně, že nebyl ze vnitř ani spozorován
a sedl si na nejnižší schod galerie, nedaleko otevřených dveří, dělaje, jakoby byl
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bosou nohou šlápl na trn a jej nyní vytáhnouti se snažil. Do vnitř neviděl, sly
šel ale vše, co se tu mluvilo a dal si dobře pozor, aby si to zapamatoval.
V dobách tehdejších nebyly domky farmářské tak výstavné, prostorné a po
hodlně zařízené, jako nyní a jen velcí plantážníci, kteří vlastnili otroky a obdě
lávali několik set akrů půdy měli výstavné, dvoupatrové budovy, obehnané širo
kou galerií za obydlí. Takových však bylo v Texasu málo, neboť otrokářství
nekvetlo tu nikdy v takovém rozměru, jako v sousedním státu Loůisiana. Příči
na toho byla, že bylo tu hodně přistěhovalců ze severu, kteří byly rozhodně
proti otroctví a obchodu s lidským masem a pak přistěhovalců z Evropy, jimž
vůbec nepřipadlo na mysl, aby role svá vzdělávali pomocí černochů, majíce sami
dosti pilných rukou k tomu ve své rodině.'
Domek, čili vlastně chata Billy Thompsona obsahovala pouze malou kuchyň
s krbem po celé jedné straně, jednu trochu větší jizbu a pak tmavou komoru.
Nábytek byl velice primitivní, sestávající z jednoho dlouhého stolu, několika lavic
a asi půl tuctu polámaných židlí—vše hrubé a doma dělané. U východní stěny
stála stará, děravá a hodně zaprášená pohovka a blízko ní dvě vycpané židle,—
zbytky to bývalého lepšího nábytku z dob, kdy ještě žila žena Thompsonova a kte
ré od její smrti, před patnácti roky, nebyly vyprášeny, aniž přišly na vzduch.
Podél západní stěny stála postel, přikrytá konskou houní a v komoře druhá, na
níž spali oba synové. V kuchyni byly podél dvou stěn hrubé, nehoblované,
pouze tesané lavice; ve velikém krbu plál oheň, nad nímž na vysoké železné tří
nožce zavěšen železný kotel, v němž vařila se voda na “toddy” (toddy—whiska
s trochu horké vody a cukrem) pro ty, kteří dávali jí přednost před čistou whiskou,
nebo studenou ‘‘toddy,” která byla oblíbeným nápojem před snídaním a hned po
vstání z lože a před ulehnutím. Pravý Texau neodmítne ostatně whisku nikdy
a může piti ji každou hodinu a po celý den jako vodu, aniž by prudký a ohnivý
ten nápoj mu uškodil.
V “parádním” pokoji Billa sedělo kolem hrubého stolu sedm mužů, kdežto
dva usadili se na lůžko. Láhev s whiskou kolovala pilně kolem a hovor mužů
byl dosti hlasitý.
“A já ti pravím, Bille, že už je čas, abys i ty se hnul tady a začal pracovat
na řádné organizaci!” zvolal chlap jeden divokého vzezření, uhodiv pěstí na stůl,
že rozlehlo se to kol kolem.
“já mám spolehlivé zprávy z Virginie od mého
bratrance Mosbyho a vím tudíž, co se na Jihu chystá a připravuje.”
“Nu a co?” zvědavě tázali se oba bratří Thompsonové, Jack a Tom.
“Situace je taková: Že republikánská strana postavila do pole co kandidá
ta presidenst,ví toho starého šibala Lincolna, už víte; také je vám známo, že se
verní demokraté postavili proti němu svého Douglasa, na vzdor tomu, že my,
Jižané, chceme mnohem radikálnějšího Breckenridge-a, o němž víme, že bude hájit
jenom naše zájmy a ne zájmy Severu. Breckenridge, co místopresident posavádní Unie okázal svoji barvu a neohroženě vyslovil hlavní požadavek Jižanů, dle
něhož má vláda Spojených Států uznati otroctví za zařízení národní, které úplně
je ve shodě s ústavou a zákony Unie. A v tom právě dělí se severní demokraté
od demokratů jižních. Otázka otrocká je pro Jih otázkou životní, neboť jedná
se tu o majetek jdoucí do sta milionů, což severní demokraté s výborným jinak
Douglasem v čele pochopiti buď nemohou, nebo nechtí. ”
“Co tedy vlastně chtějí, ti severní demokraté?” znovu tázal se Jack.
“Oni chtějí,” vykládal předešlý řečník, “aby zavedena byla úplná právomocnost jednotlivých států, tak aby ve státech, v nichž většina vyslovila se při
volbě proti otroctví, bylo toto zapovězeno, kdežto v pádu opačném má býti do
voleno a zákonité.”
“A což není to tak dobré?” mínil starý Billy Thompson, vmísiv se poprvé
do rozmluvy.
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‘‘Toť se ví, že ne, protože celistvost jižních států by tím byla rozbita, jelikož
stává tu států, o nichž nevíme s určitostí, která strana má většinu. Stát takový
může ležet zrovna ve prostřed států, kde chování otroků je zákonité. Jak snad
né by bylo otrokům utéci se do tohoto sousedního státu, kde byli by úplně v bez
pečí, jsouce chráněni státním zákonem? Takových uprchlíků by nebylo sta, ale
tisíce a jižní plantážníci by přišli na mizinu.”
“Co je nám ale do toho? My v Texasu máme takových plantážníků málo!”
zvolal starý Thompson.
“Ty bloude! Kam zaháněli bysme potom a komu prodali ty koně a ten do
bytek, který “vplete se nám do cesty” v západních okresích?”
“Hm, to je pravda,” přisvědčil Billy.
“Nahlížíš tedy, že s Douglasem a severními demokraty držet nemůžeme,
nýbrž že všechnu podporu musíme dáti Breckenridge-ovi. Za tím účelem spojili
se všichni dobří a poctiví Jižané v jednotu zvanou “Golden Circle”—“Zlatý
*
Kruh).
Jednota ta již nyní je dosti silná, aby mocným tlakem mohla působiti
na příští volby a rozvoj dalších událostí. Náležejí k ní bohatýrští Jižané, jako:
Ashby, Stuart, Mosby, Morgan, Goldsborough a Eastworth, **
)
samá to tedy
výtečná jména. ”
“A což, jest-li Breckenridge přece nebude zvolen?” tázal se Tom, jenž byl
posud poslouchal s napjetím.
“Pak se jižní státy odtrhnou od severních a zřídí si republiku pro sebe.”
“Ah!” zvolali všichni tři Thompsonové jako jedněmi ústy. “Tak daleko
že by už to bylo?” dodal starý Billy.
“Yes, tak daleko.”
‘ ‘Proč však nebyl znovu navržen Buchanan, jenž na křeslu presidentském
osvědčil se dost dobře, nechav dělati každého, co sám chtěl?”
Protože Buchanan'je baba a při tom mezek, který nestojí ani za kopnutí.
Douglas a severní demokraté mají ho úplně v ruce a zahrávají si s ním jako
kočka s myší. Proto musí zvolen být Breckenridge, jenž je svérázným a pravým
synem slunného Jihu.”
“S tím bych souhlasil. Co však my můžeme v tom dělat?”
To vám hned vysvětlím. Účelem vůdců Jednoty ‘ Zlatého Kruhu” je,
pohnouti stát Texas ku spolupůsobení za každou cenu a za všech okolností. Za
tím účelem zřízen má býti v každém okresu výbor, neboli spolek, jenž pracoval
by ruku v ruce s hlavní úřadovnou jižní Jednoty, snažil se získati nové členy
a hleděl dosíci nadvlády, tak aby mohl říditi volbu a po případě býti hlavním
činitelem a vůdcem při vypuknutí války se Severem. Ve všech východních
a severních okresech jest podobný výbor již zřízen a pracuje úsilovně. Též
v našich okresech, jako: Austin, Lavaca, Brazos, Burleson, Colorado a Fayette
máme velkou sílu spolehlivých mužů, kteří agitují již horlivě a hnedle získají
většinu pro sebe a svátou věc Jihu. Jen ve vašem okresu Wharton, a pak
v okresech Brazoria, Matagorda, Jackson, Victoria, Goliad a Refugio není žádné
organisace posud a musíme ji proto uspíšiti, neboť čas kvapí.”
“Souhlasím! Co ale žádá se na nás?”
“Předně musíte hledět získat pro sebe a naši věc co možná velký počet
mladíků neohrožených a ku všemu odvážných, kteří nedělají si nic z toho,
zapálí-li tu neb onu boudu, nebo pustí-li tomu neb onomu protivníku žilou. Za
druhé pak musíte dávati dobrý pozor na ty psí syny, co před několika roky se
sem přistěhovali ze severu a Evropy, a kteří podle všeho drží se Severem. Jsou
to ponejvíce Němci a pak Moravians, jest ale také hodně Američanů mezi nimi.”
*) Je historicky zjištěno, že spolku toho skutečně stávalo na Jihu a že vůdcové jeho byli nejprominentnější Jižané.
**) Všichni tito stali se později, v letech 1863 a 1864 proslulými a pověstnými vůdci divokých guerillů
již s oblibou nazvali se “létacími sbory“—“sbory mstitelů" a t. p. Nejdivočejší a nejkrvežíznivější byli Mosby
Morgan a pak texaský Forrest, jenž žije posud a má na svědomí život a štěstí několika rodin českých.
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“My jich tu máme dost,” prohodil Jack Thompson.
“Máme tu Němce
i ty tak zvané Moravians zrovna za sousedy. Tam na protějším vršku asi míli od
nás bydlí jeden z nich jakýsi Podhajský a dále od něho bydlí Lukeš, Marek
a Gabrda. Jsou to ale vesměs hodní lidé a nestarají se o politiku ani tolik, jako
já o okopávání bavlny, ha, ha ha!”
Starý Thompson pohlédl na nejstaršího syna zlostně a pravil:
“To povídáš ty, protože pálíš za tou Ludmilou, dcerou toho lumpa Podhaj
skýho. Právě ti budou však první, po nichž se povozím jak náleží.”
“Máte pravdu,” podněcoval jej mladý Greyson, jenž vedl hlavní slovo
posaváde. “My u nás v Austin County máme taky takovou chásku, která se staví
nevinnou a nevědomou, má ale za ušima. Především je tam jakýsi Lešikar,
starý to už chlap, ale mazaný všemi mastmi, dělá, jakoby neuměl pět počítat,
je ale stále ve spojení se severem a je i jednatelem takového psí synovského ča
sopisu, který píše proti nám. Však jsme mu to jeho řemeslo překazili, že bude
na nás pamatovati do smrti.”
“Však já těm zdejším psím synům zatopím taky, jak jen se jim dostanu na
kobylku!” zamručel Billy. —Že mezi tímto rokováním kolovala láhev whisky
stále mezi přítomnými, rozumí se samo sebou. Dvě kvartové láhve byly již
vyprázdněný a starý Thompson vstal, aby přinesl třetí, když zrak jeho postřehl
stín na galerii přede dveřmi. Několika skoky stanul před malým Františkem,
jenž maje levou nohu přes pravé koleno, vytahoval z paty trn a tvářil se při tom
velmi bolestně.
“Co tu děláš? Co tu chceš? Jak dlouho jsi už tady, ty psí synu?” rozkřikl
se na chlapce.
Tento byl však na podobné uvítání připraven a na místě odpovědi vrtal
v patě s úsilím ještě větším.
“Budeš mluvit, darebo, nebo mám ti pomoci býkovcem?” rozzuřil se divý
Texan.
“Oh, máj, bů — hů — to to bolí!” naříkal hoch, dělaje jakoby skutečně trn
z paty vytahoval. “Což nevidíte?”
“Vidím, že sedíš na mé galerii a řveš,” pravil Billy. “Rád bych věděl, co
chceš a jak dlouho jsi už tady?”
Tatínek poslal mne sem pro nebozez, který Vám půjčil předevčírem a který
dnes potřebuje. Na cestě zadřel jsem si do paty trn, který teď jsem vytáhl.”
fak dlouho jsi už tady?” mírněji a spolu s nedůvěrou tázal se Texan.
Eh, došmaťhal jsem se sem teprvé teď. Což jste mne neviděli? Měsíc
svítí dosti jasně a já přibelhal se sem po pěšině vedoucí přímo ke dveřím.”
“Mluvíš pravdu?”
“Nu, toť se ví, že jo. Co bych měl také jiného na práci u vás?”
To bylo zcela pravdě podobno a Billy obrátiv se k ostatnírr, kteří byli
s ním vyběhli ven zároveň, pravil: “Kluk ten má pravdu, vypůjčil jsem si
nebozez a posud jej nevrátil. Tome, jdi a podej mu ho—je na polici v komoře.”
Tom vyhověl přání otce a malý František za chvíli uháněl k domovu, kdežto
Texané vrátili se do jizby zpět, aby posilnili se whiskou a rokovali dále.
Jsi jist, že kluk nic neslyšel?” tázal se jeden z cizích jezdců, (jenž nebyl
nikdo jiný, jak mladý Morgan) starého Thompsona.
Ah, kde pak! Kluk je příliš hloupý ku takovému přetvařování se: znám ho
po celých šest roků.”
“Hm, čert věř tomu psímu plemenu. Mluvili jsme o věci příliš důležité,
nežli abych si přál, by vyšla na veřejnost již nyní.”
Neměj starostí! Z té strany nemusíš se obávat ničehož. — Apropos! Víš
přece, že s prací, jakou jsi nám uložil, je spojeno i vydání. My jsme chudí
a nemáme ani na potřebné, neřku-li na výdeje tak mimořádné.”
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“i o to je postaráno a nutné výdeje zaplatí prozatím bohatí plantážníci
z Virginie, obou Karolin, Mississippi a Kentucky. My přinesli Vám prozatím
dvě stě dolarů. Zacházejte s nimi moudře. Později obdržíte více a co se Vám
nebude dostávati, ■ můžete vynahraditi si, až budete veliteli setnin vojska jižní
konfederace. Nyní ale máme nejvyšší čas k vydání se na další cestu. Musíme
ještě do Wharton a odtud do Matagorda. Zde je pro vás tři dvě stě dolarů ve
zlatě,” dodal Morgan, podávaje starému Thompsonovi závitek zlatých dvacetidolarů, jež tento se spokojeným úsměvem vstrčil do kapsy.
Ještě jednou kolovala láhev s whiskou a pak všech šest jezdců vyšlo ven,
přistoupili ku svým koním a odjeli směrem k hlavnímu městu okresu, k Wharton.
Malý František mezi tím dávno již byl doma, kde očekáván byl toužebně.
“Nu, tak, dozvěděl jsi se něco?” tázal se otec.
“Ó, jé a plnou fůru k tomu.”
Nu, tak to vykasej ze sebe. Mluvili něco o nás?”
Taky, ale jen málo. Počkejte ale, abych vám to mohl říci po pořádku.”
‘ ‘Mluv tedy. ”
“Těch cizích bylo šest, a já znal z nich jen Morgana a Greysona, kteří sem
často dojíždějí z Austin County. ”
“To již víme; já chci věděti, co mluvili o nás.”
“Nu, budete-li mne pořád vytrhovat, tak se to nedovíte ani do rána. Jen
všecko hezky po pořádku. Slyšte tedy: Dělal jsem, jako kdybych si byl zadřel
trn do paty a dobelhal jsem se až ku stavení, kde usednul jsem na galerii slyše
všecko, co se mluvilo u vnitř. Morgan měl hlavní slovo a povídal něco o presidentské volbě, o Lincolnovi, Douglasovi, Buchananovi, Breckenridgeovi a ji
ných. Všichni Jižané prý budou volit Breckenridge-a a Texané prý musí také.
Jest prý na Jihu náký spolek Zlatého Kruhu, který je k tomu přinutí a Billy
i jeho synové k němu patří a dají prý si na nás pozor. Mluvili taky o Moravcích
v Austin, Colorado a Fáyette okresích a že prý starému panu Lešikarovi zahnali
chuť na jednatelství pro české noviny ze severu.”
“Aha, proto nám “Národní Noviny” v posledních týdnech nepřišly. Rád
bych věděl, co proti nim mají. Avšak povídej dále.”
‘To je všecko; mne prozradil stín, a já byl objeven. Tom dal mi nebozez,
a já pelášil domů.”
“Hm, není toho mnoho a je toho mnoho — jak se to vezme. Texané mají
tajný spolek a chystají se na nás přistěhovalce. To jest závažné. Rád bych
věděl, co udělali příteli Lešikarovi. Doufám, že nic příliš zlého. —Josefe, zítra
pojedeš do Wharton a povíš našemu šerifovi, co jsme se dozvěděli. Je to hodný
člověk a drží s naším statečným guvernérem Sam. Houstonem, jenž nenávidí
každé bezpráví a bandě takové dovede zatnout žílu. Nyní ale pojďme k večeři!”
Tato bývala na všech skoro farmách texasských stejná, a sestávala ze sma
žených vajec (tak zvaných “volských ok”), smaženého špeku, melassy, čerstvého
kukuřičného chleba a kávy, nebo čaje. Nebyla to strava pro labužníka, za to
ale silná a zdravá pro rolníka těchto polotropických krajin. Po večeři ženské
umyly nádobí, načež, bylo-li dosti smetany, vrtily máslo, sebraly vejce z hnízd
slepičích, upravily lůžka a usedly pak na galerii, kde již s nezbytnou fajfkou
v ústech rozloženi byli mužští, kteří mezi tím byli zvážili přes den nasbíranou
bavlnu—bylo-li to na podzim—aby, až jí bude dosti, naložili na vůz, a zavezli
do džiny. (Džina stroj na čistění bavlny od semena.) Pokuřujíce si a vyprávíce zůstali všichni na galerii až asi do devíti hodin, načež jeden po druhém
odebrali se na odpočinek.
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II.
Neočekávaná návštěva.

Jitro v jižním Texasu bývá rozkošné. Hustá, za noci padlá rosa osvěžila
luh i háj, povadlá u večer kvítka pozvedla svoje hlavinky a vydychovala ze sebe
sladkou vůni, již libý vánek šířil po celém kraji. Květena jižního Texasu je nad
míru pestrobarevná, rozmanitá a přebohatá a nesčíslné jsou tu druhy divokých
květin, kapradin a rostlin úponkovitých, jichž květy co do jasu barev rovnají
se úplně brillianrním a zářícím květům krajin tropických. Proto je nejen radostí
ale i osvěžením vstáti před slunce východem, vyjiti ven do takřka znovu oživené
přírody a ssáti v sebe ten rozkošný a přelíbeznou vůní sterých květů prosycený
vzduch. Hoj, jak dmou se tady prsa, jak rozšiřují se plíce a jak zbystří se
zrak! Pravý Texan nenechá se buditi vycházejícím sluncem — on je rannějším
tohoto a před jeho vynořením se růžové záplavy z červánek byl již vykonal hezký
kousek práce. To bylo zvykem i na farmě starého Podhajskýho. Jakmile
počalo svitati, byl on a jeho synové již venku a co jeden mezi krmením čistil
koně, chystali druzí vše, buď pro orbu (na jaře a v zimě), nebo šli okopávat
neb sbírat bavlnu (v pozdním jaru, nebo v letě a na podzim). Ženské ovšem též
nelenily. První vzhůru obyčejně byla Lidunka. Probudila sestru a obě po
špičkách, aby neprobudily matku, vyšly ven a rovně do ohrady pro krávy, kde
těmto z blízkého stohu natrhaly píce a pak je podojily, načež mléko zanesly do
kuchyně, kde matka měla již plné ruce práce s chystáním snídaně. Tu vždy
Lidunka vadila se s matkou, proč že ještě nespí,—že jest již stará, že nadřela se
již dosti a měla by si odpočinouti a se šetřiti.
“jdi, jdi, beruško drahá,” odpovídala otužilá farmářka vesele, “co pak jsem
už tak stará, abyste zahodily mne mezi staré haraburdí? To by bylo hezké, abych
v mých letech si už hověla, jako nějaká princezna. Což nevíš, že ranní hodina
má zlato v ústech? Avšak chceš-li mně mermomocí býti k ruce, tedy nakrm
drůbež, vypusť dobytek do lesa a hoď prasatům asi třicet klasů korný (kukuřice)
Však už je slyším rochtati u ohrady. A až budeš se vším hotova, zavolej na
mužské, aby už šli k snídani. Ty pak, Mařenko, můžeš dát do trouby kukuřičný
chléb a uchystat stůl.”
Lidunka otočila se jako na obrtlíku a vyběhla ven. Podle starého zvyku
rozhlédla se kolem po dálném obzoru a nepřekvapilo ji pranic, když v dálí viděla
přijížděti dva jezdce; to stávalo se velmi často, jelikož cesta vedla do sídelního
města okresu, které nebylo odtud daleko. Přece ale pohlédla ostřeji v tu stranu,
ač pro přílišnou vzdálenost nebylo možno jezdce rozpoznati. Stáloť obydlí
Podhajských na vršku, s něhož byla rozkošná vyhlídka do šírého kraje, posetého
četnými domky farmářskými, vzdálenými od sebe na dvě až tři míle. Již
z domků těch a polností k nim patřících bylo vidno, že v osadě této bydlí živel
přistěhovalecký v převážné většině. Domky byly čisté a výstavné a pole zdě
lána z vyrúbaného vysokého lesa,—práce to, jíž podrobil se málokterý Američan.
Krajina byla vlnitá, jejíž nejvyšší bod byl onen, na němž stálo dvoupatrové
obydlí Podhajskýho, a od tohoto nížila se skoro nepatrně na jih až daleko za
hranice okresu. Nížiny nížeji od osady se rozprostírající pokryty byly hustým,
tmavým pralesem a byly zejména na jaře a v zimě hodně bažinaté a místy na
míle neschůdné. Vkročí-li člověk poprvé do lesů těch, ovládán jest mimovolně
jakousi posvátnou hrůzou, neboť ty gigantické, až osmdesát stop vysoké stromy,
s jichž tlustých větví visí šedý mech v chomáčích až čtyry stopy dlouhých
a u větvích na osmnáct palců tlustých, podobaje se obrovským vousům bájkového
obra, budí skutečný obdiv. Jsou to ponejvíce obrovské druhy vždy zeleného
dubu, ořechu a jasanu, v jich spolustýkajících se větvích vesele hopkuje na sta
veverek, velkých, černohlavých datlíků a jiné vítané kořisti pro honce. Tyto
pralesy prostíraly se hluboko do okresu Matagorda, a byly zejména podél břehů
i.
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řeky Colorado, která v těch místech jest již splavná, po většině bažinaté. Farmy
přistěhovalých Čechů a Němců stály vesměs skoro severně a severozápadně od
obydlí Podhajskýho a mohly býti viděny z oken jeho.
Nevšímajíc si dále jezdců, seběhla Lidunka s mírného svahu, zpívajíc cestou:
“Měj tnne, Jeníčku, měj mne rád,
koupíme sobě vinohrad:
Ty budeš orat a já žít,
budeme se spolu dobře mít.”

Vykonavši vše správně, oč ji matka byla požádala, svolala bratry a otce a
s nimi společně šla k snídani. Nebylo ještě ani šest hodin, a slunko před chvílí
teprve vynořilo se ze záplavy ranních červánek, neboť bylo to již v polovici měsíce
října, kdy slunko již si dá na čas se svým vstáváním. Přijdouce k domu všichni
se rozhlédli kolem, a tu i oni spatřili oba jezdce, kteří, uhánějíce cvalem, byli
mezi tím přiblížili se značně, takže bystrý zrak mohl je již poznati. Pojednou

A s jásotem:

“Lidunko—Moje druhá Lidunko!” sevřel tuto v náruč.

oči Lidunčiny zajiskřily, tváře její zahořely nachem a ona s výkřikem: “Jeník!
To je Jeník!” jen slétla dolů ku ohradě a vozovým vratům, jež rozevřela.
“Holka má pravdu; je to skutečně Jeník Zapalačů s Vencou Muchou!
Safra, ti museli jeti celou noc, že jsou už tady, a to jistě není nadarmo. Snad
nepřihodilo se nějaké neštěstí u nich? — Nu, však uvidíme hnedle!—Hej, Fran
tíku. seběhni dolů a zaopatř jejich koně, vy pak ženské dejte o dva talíře na stůl
více!” poroučel starý Podhajský hlasitě.
Jezdci, postřehnouce bezpochyby světlou postavu dívky, zrychlili běh svých
koní a záhy stanuli u vrat. Přední z nich rychle seskočil s koně a s jasotným:
“Lidunko! — Moje milá, drahá Lidunko!” sevřel tuto ve svoji náruč, pokrývaje
ústa, čelo, tváře i ruce její žhoucími polibky. Lidunka zardělá jako pivoňka tulila
se k němu, ovinula ruce své kol krku jinocha, a neméně náruživě opětovala jeho
polibky, smějíc se i plačíc zároveň.
“Takové uvítání dám si již líbiti, ” vesele pravil společník Jeníkův, “a mělo
by z něho taky zbýti něco na mne. To není spravedlivé, — jeden tolik a druhý
pranic!”
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Lidunka se zarděla ještě více a vy vinouc se z objetí Jeníkova, odvětila
poněkud pichlavě:
“Však vy si to u vaší Anničky vynahradíte desateronásobně, neboť Annička
také není jedna z těch, které by citům svým přikládaly příliš pevnou uzdu.
Ostatně neviděli jsme se s Jeníkem déle jak rok a jest zcela přirozeno, že co
snoubenci se vídáme rádi. ”
“Nu, nu; jen ne tak nakvašeně, však nemyslel jsem tím nic zlého. Milujte
se a veselte se až do allelujáh, neboť kdož ví, jak dlouho spokojenost naše vůbec
potrvá.”
“Co tím míníte?” ustrašeně tázala se dívka, připomenouc si, že nenadálý
příchod obou mladíků jistě není bez vážné příčiny.
“Eh nic—to já jen tak,” vyhýbavě pravil mladík, postřehnuv káravý pohled
Jeníka. “Pojďme ale k vám, jeli jsme celou noc a já mám hlad, že bych kamení
louskal!”—Na odpověď již nezbylo času, neboť v tom přihrnuli se Josef a Rudolf,
vřele vítajíce staré známé, načež všichni ubírali se k domu, kde s touhou byli oče
káváni. Starý Podhajský podle texasského obyčeje stál již na galerii s plnou láhví
whisky v levé ruce, podávaje pravou na uvítání milých hostí.
“Buďte nám vítáni, hoši. Jeli jste asi celou noc a budete míti žízeň i hlad.
Tu—připijte si, to vám dodá chuť k jídlu,” pravil podávaje oboum láhev
s kořalkou. Když si pak oba byli hodně přihnuli, dodal: “A nyní, hoši, honem
ku stolu. Na povídání máme dosti času až po snídaní. ”
“Vítejte nám, hoši, a pojďte dále,” vítaly mladíky stará paní s Mařenkou
a záhy zasedla za stůl na pohled společnost velmi veselá. Mezi jídlem jen žerto
váno a žádný neodvážil se zavěsti rozmluvu na předmět, který nejvíce zaměst
nával jeho mysl. Po snídaní zapálil každý svoji dýmku a mužští usedli na galerii.
“Well,” zahájil rozmluvu starý Podhajský,” rád bych věděl, co máte na
srdci; vím dobře, že v této době nepřijeli jste sem k vůli návštěvě. Řekněte tedy
zkrátka a přímo, co se u vás přihodilo.”
Nastalo na chvíli ticho, pak ale ujal se slova Jeník:
“Před vámi je .ovšem marně co skrývati, neboť vy umíte vyčisti všechno
člověku z obličeje. A ostatně, nač dělat okolky? Dozvěděti se to musíte a čím
dříve tím lépe. Dejte tedy pozor: My přijeli upozornit vás, abyste se měli na
pozoru, protože se něco kuje, co nám nepůjde asi dobře k duhu. Již od nějaké
doby pozorujeme, že ta horší třída Američanů se srocuje dohromady a nabyla
v posledních dnech takové nadvlády, že stala se postrachem všech, kdo s ní
nedrží. Jedná se tu o zvolení toho fanatického jižana Breckenridge za presi
denta. Ta lepší, rozvážnější třída jak Texanů, tak i přistěhovalců stojí však při
straně Douglasa a jsou mnozí, kteří raději by viděli zvolení Lincolna, protože je
rozhodným odpůrcem otroctví. Běda však tomu, jenž by smýšlení takové dal na
jevo! Ten jistě nebyl by jist životem ani hodinu.”
“Aj, což nemáte tam úřady? Šlechetný Sam Houston, náš guvernér
a hrdinný osvoboditel Texasu od jha mexického jistě každou bezuzdnost potrestá
přísně a nedovolí, aby na občanech bylo pácháno bezpráví.”
“Neklamte se tím. Nevíme sice, jak stojí věci u vás, můžeme-li ale podle
nás souditi a pak podle zpráv, jaké došly nás z okresů Fayette, Burleson, Lee,
Brazos a jiných, pak fanatická a darebná ta banda přerostla Sam Houstonovi
přes hlavu již nyní a beztrestně páše ty největší nepravosti. Zejména namířeno
má na nás Moravany a Němce a pak ze severu sem přišlé Amerikány, kteří jsou
proti otroctví a lidokupectví. U nás v Austin County došlo to již tak daleko, že
otvírají nám poštu a nechávají si náš český a pak německé časopisy přetlumočiti. ”
“A najde se bídák, který to činí?” hněvivě tázal se Podhajský.
“Aby ne! Máme tam jednoho takového kluka, jenž drží s tou bandou
a překládá jim články a zprávy z “Národních Novin,” které horlivě píší pro
Lincolna, a pro něž, jak víte, jest náš Lešikar jednatelem.”
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“Hodný to muž, ten Lešikar—rázný a neohrožený jako každý dobrý
Moravec,” dodal Podhajský.
4‘Pravda; však máme ho také všichni rádi a nedáme mu ublížiti i kdyby nás
to mělo státi život, což jsme dokázali předevčírem.”
“jakže? Někdo že chtěl našemu Lešikarovi ublížit?” zvolal Podhajský
prudce.
“Yes; byl pro něho na poště celý balík “Národních Novin.” Vincek dojel
si pro ně, byl ale na zpáteční cestě přepaden rotou, v jejíž čele byli Greyson,
Morgan a Phelps a oloupen o noviny.”
Podhajský vyměnil se svými syny významné pohledy, neříkal ale ničeho
a Jeník pokračoval:
“Když Vincek domů přijel s prázdnem, zlobil se velice starý Lešikar, avšak
ani ve snu mu nenapadlo, co se chystá na něho, neboť nebyl si vědom žádného
přečinu a svědomí jeho bylo čisté jako vždy. Nu, však ho znáte, dobráka.
Umínil si ale, že na druhý den pošle Vincka, jenž umí dobře anglicky, do
Bellville, aby promluvil s tamními úřady a zejména se šerifem, jenž je ze školy
Sam Houstona a nepřítelem všeho darebáctví. Nedošlo ale k tomu, neboť ještě
večer přepadena byla farma přítele Josefa Lešikara celým houfem těch lotrů,
kteří vyvedli všechny ven, a pod trestepi okamžitého oběšení nechali všechny
mužské přísahati, že budou státi při straně jižní a vzdají se každého styku se
severem. Starý Lešikar musel přísahati zvláště, že se vzdá jak dopisovatelství,
tak i jednatelství pro “Národní Noviny.” Ti nejdivočejší z lotrů chtěli jej hned
pověsiti a přinesli si pro ten účel i provaz s sebou, mladý Greyson ale tomu
nedovolil, řka, že jest na to ještě dosti času, až bude-li do proklatého toho psího
listu psáti ještě více. Pohrozivše ještě jednou celé rodině, odtáhli s hroznými
kletbami. Na druhý den časně z rána vydal se sám Josef Lešikar se synem
Vinckem na cestu do Bellville, aby poradil se s úřady a šerifem, s nímž byl
výborně znám, a který byl mu velice nakloněn, zrovna jako okresní soudce
Higgins. Tu ale ku ohromnému svému překvapení zvěděli, že oba nejvyšší
úřadníci okresu jsou málomocni, protože přes dvě třetiny všeho obyvatelstva
okresu nejen Austin, Colorado, Lavaca, Washington, Brazos, Fořt Bend
a Harris drží rozhodně se stranou oněch fanatických Jižanů, jichž jediným cílem
jest úplně od Severu samostatný Jih a právoplatné uznání otroctví. Zní to sice
trochu podivně, protože v Texasu jest vůbec málo těch, kteří drží si otroky—jest
tomu ale tak, a sice bezpochyby vlivem i penězi velkých otrokářů v sousedních
státech Louisiany, Mississippi, Tennessee a jiných, kteří, jak se zdá, utvořili mezi
sebou ligu nebo spolek, a vládnou velkými prostředky.”
Opět pohlédli otec a synové Podhajských významně na sebe, ale mluvčího
nevyrušovali. Jeník pak pokračoval:
“Po svém návratu z Bellville vyslal starý Lešikar své syny po sousedech se
žádostí, aby zanechali práce jakkoli nutné a sešli se k němu na poradu. Bylo
to, jakoby pobádán k tomu duchem prorockým, a jistě jen této schůzce má
k děkování, že jest posud na živu.”
“Cože?—Jakže?—V nebezpečí života, a to podruhé?” ozývaly se polekané
hlasy. — ‘ Skutečně; slyšte jen dále. Ze Lešikarovu vyzvání každý výhově], samo
sebou se rozumí, neboť jeho slovo něco u nás platí. Ba nejen u nás na Catspringn, ono má jasný zvuk i daleko za hranicemi okresu Austin.”
“Svatá pravda,” svědčili všichni.
“Bvlo ještě hodně dlouho do večera, když na farmě se sešel hezký počet
sousedů, mezi nimiž byl i Němec Engel. Starý Lešikar stručně, ale jasně, jak
jest jeho spňsob, vypověděl celou záležitost. Vvprávěl o výhrůžkách, jež týkaly
se všech přistěhovalců vůbec a o málomoci úřadů.
“Nacházíme se všichni u velikém nebezpečí,” pravil hlasem povýšeným,
“a ani hodinu nejsme jisti svými životy a svým majetkem.”
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“A tohle je mi pěkná svobodná země!” v rozhorlení zvolal starý Marik.
“Což náš guvernér Sam Houston a jeho vojsko nemohou udržeti pořádek ve
státu?”
Uniové vojsko? Cha, cha, cha! Máme ho tu všeho všudy asi pětadvacet
set mužů pod generálem Twiggsem, a to je ještě rozděleno na více dílů podél
hranic Mexika a Arkansasu. Když naši udatní a často již osvědčení okresní
úřadníci nemohou poskytnouti nám ochrany, pak jest to zlé a nám nezbývá, nežli
spoléhati sami na sebe a za každých okolností státi jeden za všechny a všichni
za jednoho. ”
“My přisvědčili,” pokračoval Jeník, “a starý Lešikar chtěl dále nám vykládati stav věcí, když vyrušen byl dupotem rychle klusajících koní. Hrnuli jsme se
k oknu a viděli jsme po pěšině blížiti se asi půl tuctu jezdců s revolvery v ruce.
Jelikož v čele nich jel ten dávno pro šibenici zralý lotr' Greyson, věděli jsme
hned, že návštěva ta není přátelského druhu a hotovili jsme se k obraně.
Lešikar nás ale napomenul, abychom se drželi z ticha a nešli ven dříve, dokud

Zastřelte je!” křičel jiiij, míře na Lešlkara.

nás nezavolá ku pomoci; sám pak s Vinckem vyšel příchozím vstříc beze zbraně.
Čekali jsme tedy, ale drželi jsme revolvery pohotově. Když jezdci dojeli až
k domu, seskočili někteří z nich s koní, kdežto Greyson řval jako posedlý: “Tak
tu tě máme, ty zatracený psí synu! My tě naučíme psát do yankeejských časopisů
a chodit na nás žalovat Šerifovi a okresnímu soudci! Chopte se jich obou, hoši,
a pověste je na nejbližším stromu!”—“A co, zastřelte je a bude po komedii!”
křičel jiný, míře revolverem na Lešikara. — V tom vyběhla paní Lešikarová ven
a s pláčem vrhla se na prsa ohroženého manžela, sama stavíc se za terč kulím
banditů, kteří ihned revolvery své sklonili. Jsou to sice bídáci, jimž na lidském
životu pranic nezáleží, ale vůči ženským chovají se přece jen vždycky slušně—to
se jim musí nechat. V tom vyběhly i ostatní ženské a hrdinné postavily se před
otce a bratra. My ovšem nezdrželi jsme se již také, a vyřítili jsme se ven a vzali
si pasáky ty na mušku. Bylo nás více než jich, a kdyby bylo došlo k boji, jistě
ani jeden z nich nebyl by se dostal z farmy živ neb bez úrazu. To oni také
poznali a měli se k ústupu. My mladší jim chtěli dát něco na pamětnou, ale
vždycky rozvážný pan Lešikar zdržel nás zpět, pravě k útočníkům: “To jest již
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podruhé, co ohrožujete můj a nás všech život; přijdete-li po třetí, postřílíme vás
jako psy hned, jak překročíte moji ohradu.”—Greyson odpověděl na to, že buď
musíme držeti s nimi, nebo se z Texasu vystěhovati. Našich výhrůžek že se
nebojí, a až přijde sem po třetí, že to bude v čele celé setniny konfederačního
vojska. Na to odjeli a my vrátili se do jizby k další poradě. Cítili jsme dobře,
že výhrůžka Greysonova nebyla na piano, a usnesli jsme se na tom, neklásti
žádného zjevného odporu více, nýbrž podvoliti se nutnosti. Co můžeme také
jiného? Když odbojný živel přerostl přes hlavu okresním a státním úřadům, co
můžeme dělati my? Marně bychom nasazovali jen životy své a svých milých.”
“To je pravda,” přizvukoval Podhajský, “ale čert mne vezmi, jest-li bych
se byl zdržel a neposlal pár kulek mezi ty lotry. Podle toho, co jsi vyprávěl,
byla nejen přesila, ale i právo na straně Lešikarově, a kdybyste je byli všechny
postříleli jako psy, byly by se vás úřady musely zastati. Můj dům jest moje
pevnost—praví každý Texan s hrdostí.”
“jsi na omylu, otče,” odpíral Jeník.
“Těch šest lotrů mohli jsme lehce
zastřeliti, ale pak? Neměli bychom sta, ano tisíce jich soudruhů na krku?
Lešikar děl pravdu, když pravil, že násilným odporem podepsali bychom si sami
svůj ortel smrti. Vystěhovati se? Kam? Kdo odkoupí nám naše farmy? Jak
seženeme prostředky na cestu a do začátku jinde? To je na pováženou!”
“Máš pravdu, Jeníku; nemohu si ale pomoci, že ve mně vře krev, vidím-li
takové padoušství. Žádný neví, co na nás ještě čeká.”
“Nu, snad nebude tak zle;” těšil Jeník. “Bouře se přežene a zase bude
jasno. My pak, jak moudře radí náš Lešikar, nevšímejme si jí, hleďme si svého
a trpme s celkem. Hlavou zeď neprorazíme a čím více se budeme vyhýbati sty
ku s Texany, tím lépe. My přijeli sem proto, abychom vás o všem uvědomili,
tak abyste nebyli marně polekáni zprávou nepravou. Víme, jak se takové zprávy
rozšiřují a jak z komára udělá se velbloud. Podle toho, co jsem vám pravil,
můžete se říditi i vy tady.”
“Děkujem tobě a vám všem,” odvětil Podhajský, tiskna ruku nastávajícího
statečného zetě.
“je nutno, abysme v těchto zlých časech drželi dohromady a
podporovali se na vzájem radou i skutkem. Hlavou zeď neprorazíme, to nahlí
žím i já
Budeme proto krotcí, jako beránci. Avšak, mluvme nyní o něčem ji
ném. Jak pak je u vás bavlna? Máte jí hodně a pojedete s ní brzy do Houstonu?”
“U nás byla bavlna výborná. My udělali osm balíků; Lešikarů ještě víc a
ti ostatní, jako Mařík, Skřivánek, Havlík, Ježek, Mikeska a jiní nezůstali za ná
mi pozadu. Všichni chtějí vypravit se společně do Houstonu příští pondělí.”
“Příští pondělí—hm—to by mohlo být,” v zamyšlení pravil Podhajský.
“My taky máme ještě šest balíků; pět jich Josef již odvezl a dobře prodal. Víš
co, řekni vašim, že my taky vyjedem v pondělí. Od vás’je do Houstonu asi tak
daleko, jako od nás a v sobotu ráno můžeme se tam všichni sejít a vypovědít si
všechno. ”
“To bude výborné, tatínku!” zvolal Jeník radostně. “já pojedu taky, a—
a—nemyslíte—že by—bylo vhodné, kdybyste vzali tentokráte s sebou i Lidunku?”
“Oho, chlapče? Tlučeš na křoví, že? Chtěl bys k vůli jednomu dni trmácet
holku čtrnáct dní? I ne;—tak my nehrajeme!”
“Well, já to myslím dobře. Nyní máme polovici října a v příštím máji bu
de svatba. K tomu já potrebujú lecos, co je zde v těch malých štórách příliš
drahé, nebo vůbec není k dostání a Lidunka také může ve velkoobchodech Houstonských koupit víc a lépe za hotové peníze, nežli dostane u našich “kecálků”
za vejce, máslo, sýr atd. Měli bysme celou sobotu a neděli pro sebe a vvdělali
bysme hodně při tom, protože tam koupíme o celou čtvrtinu laciněji. či ne?”
Eh, kluku, máš za ušima. Víš ale, co člověk na takové cestě zkusí!
I muž otužilý proklíná ji často a vrací se domů na smrt nemocný. Není to ma
ličkostí být čtrnáct dní.na cestě, spát pod šírým nebem a jisti jen špek a chléb a
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piti kávu a čaj. Ostatně ona je holka otužilá, a za půl roku bude tvojí ženou.
Domluv se s ní a chce-li, ať s pánem bohem jede sebou.”
“Děkuju vám, tatínku, však my se dohodneme.”
“jak dlouho se tu pozdržíš?”
“Zítra před slunce východem chceme vyjeti.”
“To jsem si myslel. Poohlédni se tedy kolem a dělej, jako bys byl doma.
Já mám ještě práci v poli a u oběda se zase sejdeme. To, co říkám tuto Jení
kovi, platí i tobě, Venco,” dodal, obrátiv se k soudruhu Jeníka, Václavu Mucho
vi, jenž do rozhovoru vmísil se jen málokdy. Na to vstal, podal mladíkům ruku
a odešel.
“Slyšel jsi, co povídal “tatík”? Jdi, a bav se podle libosti, já však musím
poohlédnouti se po Lidunce. To mně nemůžeš mít za zlé.”
“Eh, jdi, bláhový. Však nejsem dnešní. Vím, že bych já dostal, zač je
toho loket, kdybych při takové příležitosti zanedbal svoji Anninku. HledT si jen
svého a nestarej se o mne. Já se o sebe už postarám.”
To řka, odešel do polí, kde myslel zastati Josefa a Rudolfa, kdežto Jeník
vešel do kuchyně, kde zastal paní Podhajskou.
“Nechcete si lehnout trochu?” tázala se tato vlídně.
“jeli jste celou noc a
měli byste si odpočinout. Zítra máte zase celodenní jízdu před sebou.”
“Eh, to nestojí za řeč,” usmál se Jeník. Což nejsme Texané? Pár hodin
jízdy na koni je pro nás hračkou! Řekněte mi ale raději, kde je moje Lidunka?”
“Ta “pikuje” (sbírá) bavlnu tamhle v bavlništi mezi lesem a tím kukuřištěm, vidíš?” ukazovala rukou oknem.
“Mohu projiti kukuřicí?”
“Lehce Vidíš tu úzkou pěšinku—tam při tom stromu—na pravo asi v prostřed kukuřiště?”
“Vidím.”
“Ta pěšina přivede tě až k bavlništi a nedaleko spatříš Lidunku. Řekla mi,
abys tam za ní přišel hned po rozmluvě s tatíkem.”
Zamilovaný mladík nečekal na další, ale letmo ubíhal k pěšince, ztrativ se
brzy v hustém kukuřičništi. Přeběhl asi tři čtvrtiny širokého pole, když pojed
nou překvapeně stanul. Zaslechl hlasy—mužský a ženský; mluvilo se anglicky.
Hlas mužský neznal, ten ženský ale až příliš dobře, neboť byl to hlas Lidunky.
Zdálo se mu, že všechna krev hrne se mu k srdci a toto bilo tak prudce, že div
se nerozskočilo. Děsná myšlenka prolétla mu hlavou: “Lidunka má jiné zná
mosti, ona tě klame, je ti nevěrnou a drží s Texanem!” Hned ale sám se svému
podezření usmál a domlouval si: “Lidunka? Ta Lidunka, v jejíž blankytných
očích zračí se jen andělská nevinnost a čistá, ryzí pravda—ta že by mohla býti tak
pokrytecká a tak zrádná jako zmije? Ne, nikdy!” Přece ale plížil se tichým
krokem až ku okraji kukuřičniště, tak že mohl dobře přehlédnouti několik řádků
bavlníku, nyní ovšem již hodně prořídlého. Asi v páté řádce od kraje viděl státi
Lidunku vzpřímenou v celé své výšce a naproti ní mladého neznámého muže, pa
trně Američana. Je zcela přirozeno, že při takovém pohledu zvědavost nabádá
člověka k opatrnosti, aby též slyšel, co se tu mluví. Jeník stanul proto a na
slouchal. Slyšel dobře každé slovo, neboť mladý Texan mluvil hlasitě a se zjev
nou náruživostí.
“Liddy, ” pravil chvějícím se hlasem, “vy víte dobře, že miluji vás od pří
chodu vašeho v tento kraj—miluji vroucně, ano šíleně. Zapřísáhl jsem se, že
musíte být mou a kdybych prodrati se měl k vám skrze potoky krve. Znáte mne
a víte, že vždy splním to, co přísahám!”
“Znám vás dobře, Jacku Thompsone, až příliš dobře, neboť váš otec, váš
bratr Tom a zlopověstní vaši přátelé spůsobili nejen rodině mojí, ale všem při
stěhovalcům vůbec zla dosti, ačkoli my neublížili vám v ničem. Jste necitelní,
[enivý, suroví, prostopášní a krvežízniví a přece divíte se, že se vás dívky a ženy
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přistěhovalců bojí a vyhýbají se vám jako moru. Táhněte odtud, já nemám
s vámi co jednati!”
Mladý Texan zrudl v obličeji hněvem a pravá ruka maně sáhla do postran
ní kapsy pro revolver, hned ale zase se odtáhla.
“Kdyby mně tohle řekl některý z těch psí synů přistěhovaleckých, nedýchal
by více,” zvolal.
“Od vás to však musím přijmouti. Buďte však přesvědčena,
že slovu svému dostojím.”
“Nevěděla bych jak,” odpověděla Lidunka s opovržením. “Chcete mne
snad unésti? Bah, mám bratry, otce a snoubence, kteří jsou dosti statní, aby
mne chránili před takovými lidmi, jako jste vy a vám podobní! Já se vás nebojím!”
“Ha, jak jste krásnou v tomto svém hněvu!” zvolal Texan. “Vy máte tedy
už taky snoubence?” dodal s jízlivým posměchem. “Well, ten chudák přijde si
pro vás pozdě. Já vám opakuji, že budete a musíte být mou a abych vám to do
kázal, vezmu si nyní hubičku co závdavek.” Po těch slovech pokročil k dívce
s úmyslem ji obejmouti.
Lidunka se nehnula z místa ani o krok. Nejevila bázně zcela žádné a pra
vila jen mrazivě:
“Radím vám upřímně, byste mne nechal s pokojem.
Nejsem jednou
z těch vašich vyhýčkaných damiček se slabými nervy, nýbrž holka prací otužilá
a dosti silná, aby čest svoji dovedla ubrániti proti komukoli!”
“Well, well, to se vám podařilo. Nu, uvidíme, co zmůže ta vaše síla proti
mé!” Učinil jeden skok proti Lidunce a chtěl chopiti ji v náruč, když v tom
okamžiku zavrávoval zpět a s hlasitým výkřikem přiložil obě dlaně na levou tvář.
Statné a vlastní síly si vědomé děvče bylo na útok ten připraveno a při jeho sko
ku dala mu mrštně a s celou silou plochou rukou takovou ránu ve tvář, že statný
mladý muž byl odražen a div neklesl k zemi. Jeník chtěl již dávno vyskočiti ze
svého úkrytu a vrhnouti se na protivníka, byl ale jakoby neznámou mocí na mí
stě držán a tak svědkem statečnosti dívky zbožňované.
Jack Thompson byl se již ale také vzpamatoval. “Tuhle ránu zaplatíš mně
svojí láskou a to hned na tomto místě!” zvolal zuřivě. “Nechtělas býti mojí že
nou, nuže budeš tedy mojí milenkou!”
“V tom také já mám malé slovíčko!” rozkřikl se Jeník, nemoha se déle pře
moci a několika skoky octnul se v bavlništi. Mladý texasský pasák a zloděj koní
a dobytka byl však na nenadálé útoky příliš zvyklý, nežli aby dal se překvapiti
jen tak lehce. Jako blesk vjela pravice jeho do postranní kapsy, zaleskla se
hlaveň revolveru a v zápětí zahoukly po sobě dvě rány. Ku třetí již nedošlo,
neboť Texan, uchopen byv silnou rukou za krk a ruku, v níž třímal palnou zbraň,
stržen byl k zemi a držán k této tak, že nemohl sebou pohnouti. Jeník škrtil ho
takovou silou, že zmodral v obličeji a oči vystoupily mu z důlků. Při spatření Je
níka vykřikla Lidunka radostí, hned ale vidouc bídáka svíjeti se na zemi, zvolala:
“Jeníku, neubližuj mu; má již dosti pro poučenou a dá nám snad nyní po
koj. Pusť jej! Vždyť ho uškrtíš!”
“Odejmi mu napřed revolver a potom nůž, který má v botě; dříve ho nepu
stím.”—Lidunka učinila tak a hned na to Jeník uvolnil krk zlosyna, vstal a po
odstoupil několik kroků. Jack Thompson vstával jen zvolna. Cítil se býti
přemožena a hořel hanbou, že stalo se tak právě před Lidunkou, jíž ukázati chtěl,
jak statným je mladíkem. Záštiplně pohledl na Jeníka a pravil zvolna a s důra
zem: “Dneska jsi vítězem ty—ty psí synu a i ty, Liddy! Avšak pamatujte, že
není doba daleka, kdy já se vám všem děsně pomstím za to. Dnes mně, zítra
tobě! Otec měl pravdu, když děl, že vy Moravci jste psím plemenem, na něž
musí se jiti bičem.”
Jeník chtěl se vrhnouti na něho a jistě krůtě byl by ztrestal vychloubačného
zbabělce, kdyby tento po svých urážlivých slovech nedal se na útěk a záhy ne
zmizel v blízkém lese. Nad to pak Lidunka držela jej za ruku a nepustila, pravíc:
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“I nech ho lumpa. Já jsem ráda, že to tak dopadlo. Nejsi poraněn?” tá
zala se starostlivě: “On je dobrý střelec a střelil po tobě dvakrát.”
“Vím to a chybělo jen velmi málo, že by mně byl ustlal v tomto bavlnisti
na věčné časy. Kule zafičely mně zrovna kolem uší. Nechrne toho ale nyní a
pojďme raději k domu. Vaši jistě slyšeli ty rány a nejsou asi daleko.”
Bylo tomu tak skutečně a sotva že oba vyšli z kukuřičného pole, viděli spěchati proti sobě celou skoro rodinu s Vencou Muchou v čele.
“Kdo to střílel tady? Proč? Co se stalo?” zněly otázky.
Jeník přidružil se k mužským a vyprávěl, co se právě bylo přihodilo, kdežto
Lidunka sdělila vše matce a sestře, které udivením a úžasem byly téměř bez sebe.
Když byl Podhajský vyslechl vše, pravil:
“Nu, teď budeme mít celou tu bandu na sobě. Ten kluk nás až posaváde
vždycky bránil i proti otci, a často odvrátil od nás mnohé nebezpečí. Že posud
máme všechen dobytek a koně, máme jen jemu co k děkování, to vím. Teď ale
bude zle a musíme se míti na pozoru.”

Bleskem sáhnul do postranní kapsy a v zápětí zuhoukly po sobě dvě rány.

“Však on se bude chránit přijít mně ještě jednou do cesty,” mínil Jeník.
“Sám ne; má ale hojně kamarádů, jimž bude to potěšením, když nam budou
moci ublížit. Zejména Lidunka není jistá.”
“Proto také změníme náš plán vzhledem oné jízdy do Houstonu. Jeďte vy
sám se sousedy a Frantíkem a já zůstanu tady, abych sám dal si pozor na svoji
Lidunku. ”
“Well a což to nakupování?” mínil Podhajský.
“To pořídíte sám. A když ne, nakoupíme si tady nebo v Brenham co bu
deme potřebovati. A mezitím, co vy budete pryč, připraví maminka s Mařenkou
vše ku svatbě.”
“Oho, hochu, tak jsme si to nevyjednali!” zvolal Podhajský. “Svatba bude
až v máji, tak to bylo ujednáno!”
“Pravda, ale poměry se změnily. Lidunka je tady ve stálém nebezpečí a
chci proto ji vžiti co nejdříve k nám.”
“Já ale nejsem ještě hotová s výbavou,” namítala paní Podhajská.
“Eh, co; výbava, nevýbava. U nás najde všer co potřebuje a to, co jí
chcete dát, můžete jí dát později.”
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“Tomu ty rozumíš jako koza petrželi!” zlobil se Podhajský.
“já vím, co
se sluší a patří. Lidunka je moje dcera a nepůjde mi z domu jen tak v jedné
sukýnce, rozumíš? Chceš-li, zůstaň si tady a hlídej si ji, svatba ale nebude až
v máji a basta a dost!”
Za této rozmluvy došli ku stavení, kde o záležitostech těch dále rokováno.
Na práci nebylo již pro ten den ani pomyšlení.
Na druhý den časně z rána vyjel Václav Mucha k domovu sám, neboť Jeník
zůstal na farmě, aby bděl nad Lidunkou. Bylo po žních a doma bylo rukou
dost tak jako tak.

III.
Bouře se blíží.

Přešla zima a nastalo jaro. V jižním Texasu je zima velice mírná a tuhý
mráz, nebo sníh jsou tu úkazy velmi řídkými. Jaro dostavuje se záhy a počát
kem března je veškerá příroda zotavena a z kratičkého svého spánku zimního
úplně probuzená. Vše prodchnuto je líbezným, vonným vzduchem, pole, luka,
prérie a lesy skví se novým hávem a pracovitý rolník má již hezký kus práce za
sebou. Letos ale,—v polovici dubna roku 1861—bylo té práce v polích vyko
náno jen málo, protože lid texasský, vášní puzen, měl jiných starostí, nežli aby
věnoval se obvyklé práci v poli. Byla to doba bouřlivá, a světodějné události,
odehrávající se na severu a jihu, zanášely stíny své i do slunného Texasu. Zvo
lení Abrahama Lincolna za presidenta Spojených Států přijmuto bylo ve státu
tom s obrovským rozhořčením a guvernér Sam Houston, vítěz u San Jacinta a
osvoboditel Texasu od jha mexického, s těžkým srdcem jen svolal zvláštní kon
venci, která sešla se v Austinu dne 27. ledna 1861, v níž uzavřeno, nechat odhla
sovat, přeje-li si lid texasský odtržení od Unie, totiž secessi, nebo chce-li státi při
Unii. Výsledek dal se předvídati lehce. Generál Twiggs, velitel všeho spolko
vého vojska v Texasu v počtu 2500 mužů, předal toto i se vším národním majet
kem v ceně asi $1.200.000 v ruce a pod správu guvernéra Houstona.
Vášně a náruživosti lidské dostoupily svého vrchole. Guvernér Houston
byl proti odtržení se od Unie a opravdově varoval lid texasský před každým po
dobným činem, jejž nazval velezrádným. Krátce před všeobecným hlasováním
držel s balkonu hotelu Tremont v Galvestonu velkou řeč, v jejíž průběhu mluvil
ohnivě proti secessi, avšak marně. Ani tento miláček lidu nemohl staviti bouři,
která se připravovala.
Hlasování dálo se dne 23. února 1861 a pro odtržení se od Unie dáno 40.000
hlasů, kdežto unionisté odevzdali pouze 14.000.
“Věry well,” řekl Houston na to, “ať je tedy stát Texas po druhé úplně
neodvislý. Chraňte se ale před jižní konfederací a nekupte se kolem praporu
Jeffersona Davise. ”
I tato slova byla marná. Massy lidu byly pobouřeny a myšlénka konfede
race jižních států živena a podněcována emissary jižních vůdců a penězi bohatých
otrokářů. Nejen občané, ale i jednotlivé rodiny byly rozdvojeny na dvě strany.
Ano, tak daleko to došlo, že i v samé rodině guvernéra Houstona panoval rozkol,
neboť nejmilejší jeho syn Sam stal se zuřivým secessionistou a otec jeho marně
vynaložil veškerý svůj vliv, aby jej odvrátil od vstoupení do vojska odštěpenců.
Zákonodárný sbor státu Texas sešel se v Austinu dne 2. března a dne 5.
obrovskou většinou přijato usnešení přistoupiti ku konfederaci jižních států a
všem státním úřadníkům nařízeno, aby této složili přísahu věrnosti. Guvernér
Houston byl první, jenž odepřel to rozhodně, začež byl s úřadu svého sesazen a
na jeho místo zvolen náměstek guvernéra, Edward Clark, rozhodný a fanatický
to stoupenec jižní konfederace a věcí otrokářských. Houston, jenž měl ještě de
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vět měsíců lhůty, protestoval sice proti takovému násilí a hříšné nespravedlnosti,
ale mírně. Měl sice dosti přívrženců a moci, aby vzepřel se jednání zákonodáren, neučinil ale tak, pravě:
“Miluji slunný tento stát Texas příliš, nežli abych připustil k výbuchu ob
čanské války a dal podnět ku krveprolití!”
Po odstoupení šlechetného Sama Houstona nabyla strana otrokářská a jižních
fanatických odštěpenců moci neobmezené a ta nepatrná menšina protiotrokářská
a protirebelská byla té první vydána na milost i nemilost. Běda tomu, na kom
lpělo dosti malé podezření, že smýšlí jinak, a životem i jměním zaplatil každé
nepředložené slovo. Generál Andrew Hamilton, jenž byl v tu dobu generálním
státním návladním v Texasu, pravil ve své řeči držané v New Yorku v roce 1863,
že během volby presidentské v listopadu 1860 pověšeno bylo v Texasu přes 200
lidí pouze proto, že byli v podezření, že soucítí se severem a jsou proti otroctví.
Soudce Baldwin z Texasu, v řeči držané ve Washingtonu v říjnu 1864, pravil:
“Bezpráví, jaké pácháno na unionistech, daleko převyšovalo ono, jaké've
jménu náboženství pácháno bylo za dob inkvizice španělské. Žádný unionista
nebyl jist životem a nešetřeny ani ženy, ani děti. Zde sloužiž jeden příklad:
V Grayson okresu odvlečen násilně k vojsku muž jeden, jménem Hillier. Žena
jeho i s dítkami vydána byla v šanc bídě a nouzi a v zoufalství pravila veřejně,
že by si přála, aby Spojené Státy brzy zvítězily a zaujaly opět dřívější právomoc
v Texasu. To doneslo se k uším provost maršála okresu a tento okamžitě vyslal
šest mužů, kteří vyvlekli ubohou ženu ze stavení a pověsili na nejbližší strom
u přítomnosti naříkajích dětí.”
Dne 15. dubna vydal president Lincoln první svoje provolání k národu,
v němž pravil, že v jistých částech Unie Šlapou se zákony Spoj. Států nohama a
jelikož místní úřady jsou bezmocný, že je nutno učiniti opatření vojenská a svolati
do zbraně 75.000 mužů. To byl olej do ohně a fanatický živel v Texasu spojil
se nyní otevřeně se živlem zločinným, zanášeje všude zmar a zkázu.
Když známe nyní pravý stav věcí politických, vraťme se opět do naší malé
české osady v okresu Wharton a poohlédněme se po našich známých. Po vý
stupu s Jackem Thompsonem v bavlništi neodvažovala se Lidunka samotna ven
ani za dne a byla při každém kroku svém provázená Jeníkem. Snoubenci byli
nyní stále při sobě a to právě působilo jim nevýslovnou slasť a byly chvíle, kdy
oba blahořečili Jack-ovi, který byl toho hlavním původcem.
Podle vzkazu, jaký Podhajský zaslal po Václavu starému Lešikaru a zná
mým v okresu Austin, vydal se i Podhajský společně s mladším synem Franti
škem a pak sousedy: Lukšem, Maříkem, Gabrdou a Engelem se syny na cestu
v pondělí. Každý měl čtyři až šest balíků bavlny po pěti až šesti stech liber je
den a jelikož bavlna platila tehdy asi šestnáct centů za libru, těšil se každý na
pět až šest set dolarů příjmu. Byla sice taková cesta spojená s mnohým nebez
pečím, neboť po nedozírných pláních mezi Richmondem a Houstonem potlouka
ly se celé bandy hrdlořezů a lupičů, jimž ku získání lupu na několika lidských
životech pranic nezáleželo. Na karavanu však, sestávající z patnácti nebo dva
ceti mužů dobře ozbrojených a každé chvíli k boji připravených se neodvážili
nikdy.
Jeník zůstal na farmě, dal ale nastávajícímu svému tchánu dopis na otce,
v němž žádal tohoto za nakoupení mnohých věcí pro sebe a pro Lidunku k neda
leké již svatbě.
Po odjezdu Podhajského střežil Jeník Lidunku jako oko v hlavě. Po Jackovi, jeho otci a bratru, jakož i jich společnících nebylo však v celém kraji ani
stopy. Zrovna jako by se byli v zem propadli.
To všechny na farmě poněkud
upokojilo a Lidunka za pár dní odvážila se již trochu dále od stavení, ovšem že
vždy provázená Jeníkem. Na těchto cestách vyměňovali si mladí tito lidé vše
chny své tužby a přání, všechny své pocity a všechny své naděje pro budoucnost.
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Oh, jak nevýslovne byli Šťastni při myšlénce, že již za málo měsíců budou náležeti cele sobě a svému mladému štěstí, jak tiskli si ruce a tulili se k sobě, jak
pohlíželi si v oči a jak ohnivě líbal jeden druhého! Tu seznali, jak božský pocit
je to, když dva mladí lidé se na vzájem milují opravdově, vroucně a nezištně.
Při vší poesii ale, jakou láska jejich byla ovanuta, nezapoměl žádný z nich též na
život praktický a na jeho požadavky. Je to výsledek praktického vychování,
zkušenost, vyplývající z výsledků těžké práce. Přihlédněme jen k rozmluvě, ve
dené jednoho takového rána po vystřídání obvyklých slov lásky a nesčíslných
hubiček.
“Hleď, drahá,” pravil Jeník, líbaje Lidunku, “já nemohu pochopiti, proč
tvoji rodiče nechtí o naší svatbě slyšet dříve až v máji. Jakoby jim na pár měsí
cích tolik záleželo.”
“Ovšem že ne, ale slyšel jsi důvody proč,” hájila Lidunka své rodiče. “Víš
dobře, že bych byla raději tvou dnes nežli zítra, musíš ale uznati, že rodiče jsou
v právu, když nechtí pustiti mne k tobě bez patřičné pro dívku výbavy.”
“Eh, hloupost! Já si neberu tvoji výbavu, nýbrž tebe. O vše ostatní je
postaráno. Já mám svoji osmdesátku”, mám svůj potah, své polní hospodář
ství a vše, co je k tomu třeba—jen ty tam chybíš! K čemu třeba takové okolky?”
“To je věcí tvojí, naší věcí však je, abych ti byla rovná ve všem. Žádný
nesmí říci, že dcera z rodiny Podhajských přišla k muži srdce svého jako žebrá
cká. Vy, Zapalačové, máte svoji hrdost a my, Podhajských, též. Že se oba
milujem vřele a upřímně, tím lépe; lidských řečí se ale proto musíme chránit
přec. A víš dobře, že i Moravan má v tomto ohledu jazyk zlý a stará se více
o záležitosti jiných, nežli o své vlastní. Z těchto důvodů musím do tvého domu
vstoupit důstojně, jak sluší se na dceru rodiny Podhajských. Věř, že bude to
dobré pro nás všechny.”
“Buďsi; ale to ti pravím, ať v máji je už tomu čekání konec, nebo jinak se
ještě zblázním samou touhou po tobě!”
“Co ti chybí? Což nemáme se rádi a nejsme stále pohromadě?”
“jsme; je to ale přece velký rozdíl mezi milenci a snoubenci a mezi mužem
a ženou.”
“Že je? A jaký?” tázala se Lidunka naivně.
“Eh, nechrne toho”, v rozpacích odvětil Jeník. “Vraťme se raději domů,”
dodal a oba pak, jako malé děti ruku v ruce, hopkujíce a škádlíce se, vrátili se
domů. Tak za práce, veselí a i starosti plynuli dnové dosti rychle. Nadešla
sobota a všichni s toužebností pohlíželi vstříc příchodu svých milých z Houstonu.
Vršek, s něhož byl daleký rozhled na východ, nebyl ani na půl hodiny prázden,
zejména k večeru. Tu paní Podhajská s dcerami a Jeníkem každé chvíle vychá
zela ven a vždy vracela se do domu s pocity tesklivějšími.
Sluníčko pozvolna zapadalo, ale o malé karavaně nebylo posud ani vidu,
ani slechu.
“Mám strach, že se jim něco přihodilo,” starostlivě pravila paní Podhajská.
“Hlouposti, vždyť je jich tolik a nejedou tam poprvé,” těšil Jeník, ač jemu
samému nebylo volno u srdce, neboť stávalo se málokdy, aby podobná výprava
se opozdila.
Nadešla noc, ale ze všech tak toužebně očekávaných nevrátil se nikdo, aniž
přišel od nich vzkaz nějaký. To bylo něco neobyčejného a ze všech tu zúčast
něných po celou noc nezamhouřil nikdo oka. Toužebně očekával každý neděli,
ale když ani v poledne nebylo žádné známky po blížících se přátelích, tu pravil
Jeník ku Josefovi a Rudolfovi:
“Well, hoši, něco není tu v pořádku. Známe všechny, kteří vydali se před
týdnem na cestu do Houstonu, aby prodali tu svoji bavlnu a víme, že nedají se
tak lehce zdržet ničím. Váš otec a můj nastávající tchán Podhajský není z těch,
aby nechal zdržeti se maličkostí, neboť ví dobře, že spůsobil by nám tím staro-
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sti. Něco muselo se jim přihoditi na cestě a proto bych navrhoval, abysme ose
dlali koně a jeli jiní vstříc!”
“Výborně! Já na to pomýšlel již také,” zvolal Josef a Rudolf mu přizvu
koval. Bez odkladu předneseno usnešení to paní Podhajské a jejím dcerám a ty
ovšem neměly co k namítání; vymínily si ale, že mladí lidé nesmí vyjeti samotni,
ale musí byti provázeni více mladíky z okolí. Šťastná náhoda tomu chtěla, že
vyjednávání tomu přítomen byl hoch souseda Maříka, který uvolil se projeti vůkolní farmy a vyzvati všechen mladý lid ku zúčastnění se výzkumné té výpravy.
Bylo ujednáno, že všichni sejiti se musí na farmě Podhajských před sedmou ho
dinou večerní a společně vyjedou pak po hlavní cestě k Houstonu.
Malý, teprve devítiletý Josef Mařík vykonal úkol svůj znamenitě, neboť ne
bylo ještě ani půl sedmé, když na farmu Podhajskýho dostavilo se osm jezdců,
samých to mladých synů vůkolních farmářů, kteří vyslovili přání, by jim bylo
dovoleno zúčastniti se této výpravy.
Dohromady tedy s Jeníkem a Josefem i Rudolfem Podhajských bylo jich je
denáct, vesměs to mladíků chrabrých, na vše odhodlaných a dobře ozbrojených.
Vyjeli hned po večeři za všeobecné účasti a majíce v čele Jeníka, jemuž, jakoby
se to rozumělo samo sebou, předali vůdcovství, klusali k městysu Orchard, le
žícímu v rovné skoro čáře do Houstonu. Městys ten vzdálen byl asi 35 mil od
farmy Podhajských a jezdci dostihli jej krátce po půl noci. Dotazovali se, kde
koho mohli, o karavaně Podhajskýho, nezvěděli však ničeho, vyjma že byla tato
viděna zde asi před týdnem s nákladem bavlny na pěti nebo šesti vozích a od té
doby ne
Po krátkém odpočinku a posilnění vydali se tedy jezdci na další cestu
do Richmondu a odtud do Fořt Bend, kam dojeli z rána. Tu byli cestou často
znepokojováni a zastavováni četami vojska rebelského a i guerillami, které ve
vůkolí tom nacházely se u velkém množství, hned ale bylo jim dovoleno jeti
dále po prohlášení, -že jsou občany texasskými a projíždějí okolí “v zájmu služby.”
Celá krajina ta nalézala se úplně v rukou rebelů a byla zaplavena četama gueriílskými pod vůdcovstvím Greysona, Morgana, Phelpse a všech třech Thompsonů.
Z Ford Bend vyjeli Jeník a jeho průvdci teprve za svítání, neboť byli nuceni popřáti sobě i znaveným koním krátkého odpočinku. Tu na mnoho, mnoho mil
do nedohledna rozprostírá se prérie rovná jak stůl a pokrytá na sáh vysokou tra
vou, v níž dobře skrýti se může jezdec i s koněm, následkem čehož není viděti
příliš daleko. Krajina kolkolem je prázdná a pustá, neboť na dohled není tu
k spatření jediné farmy a po celé dny snad ani jediné živé bytosti, protože ná
sledkem nouze o vodu jsou tu doprava i cestování velice stiženy. Z okresu
Wharton je to však nejkratší cesta a proto volili ji osadníci pro dopravu svojí ba
vlny do Houstonu.
Za velmi špatné nálady a mnohých předtuch blízkého nebezpečí jeli jezdci
naši 'vysokou .travinou asi deset mil, když pojednou zanesl jim východní větřík
ohlas vzdálené střelby. Jeník, jenž jel v čele, zastavil, a po něm učinili všichni
ostatní. Naslouchali a napínali zrak svůj do dálí—neviděli však nic nápadného,
slyšeli ale občasnou palbu z winčestrovek a revolverů.
“Ha! Aby to tak byli “naši” a byli přepadeni! Peněz mají dost s sebou,
aby lákaly lotry se tu potloukající k přepadu. Ku předu, hoši!” zvolal Jeník.
Věda, že není jediného ze soudruhů, jenž nestál by při něm až do poslední
ho dechu, dal koni svému pocítit ostruhy a uháněl hned na to v před s větrem
o závod, v patách jsa následován svými přáteli.
Asi po půl hodinné prudké jízdě spatřili jezdci v dálí chumáč pohybujících
se jezdců, oblétajících asi deset, do trojhranu sražených vozů farmářských.
“Hurrá! To jsou oni!” rozkřikl se Jeník a popohnal koně svého ku větší
mu spěchu ještě.
“Hrrr! Na ně!” jako jedním hlasem zahřměli druzí, revolvery své k útoku
vytáhnuvše.

Přijedouce ale na dostřel, zarazili se, neboť zpozorovali, že setkali se se si
lou více jak pateronásobnou. Což ale dbal Jeník na to. Bystrým svým okem
přehlédl okamžitě celou situaci. Ve vozovém trojhranu poznal vozy nastávající
ho svého tchána a jeho sousedů a ze střelby i výhružného postavení cizích jezdců
viděl, že tito nezamýšlejí nic dobrého. To postačilo. Viděl krajany své a přá
tele ohroženy a spěchal jim ku pomoci. Bylť on ode vždy ducha neohroženého a
vedle Lešikarů, Mašků a Juliusa Koniakovskýho snad ten jediný Čech nebo Mo
ravan—jak si kdo přeje— v okresu Austin, před nímž i ti pověstní pásáci texasští měli náležitou úctu a na něhož neodvážili se ani, když jich bylo i více
pohromadě. Byli dostali za vyučenou jen jednou a od té doby si to pamatovali.
Nevěda, že následován je jen dvěma ze svých soudruhů, ostatní hnali se úprkem k vozům, aby spojili se s rodiči nebo přáteli·, hnal Jeník svého koně přím.o
proti jezdcům, kteří zdáli se jej očekávati. Byli rozestaveni v široký polokruh,
*,
jeho
oba pohyblivé špice nachylovaly se k sobě, jakoby se chtěli spojití a sevříti někoho v kruh. Jinak chovali se velmi tiše, ano přátelsky, což Jeníka i jeho
dva soudruhy, Jana Gavrdu a Viléma Engela, přivedlo do velkých rozpaků.

Následován dvěma soudruhy, hnal Jeník koně svého přímo proti jezdcům.

‘ ‘Co znamenala ta střelba a to výhrůžné harcování kolem té vozové hradby,
když jezdci nezamýšleli nic zlého?” tázal se každý u sebe, k dalšímu uvažování
nezbylo jim však času, neboť z polokruhu vystoupili dva jezdci, patrně to vůd
cové tlupy, z nichž přední—byl to starý Billy Thompson—oslovil Jeníka:
“Well, čeho si přejete, mladíci? Proč jste serozejeli tak proti nám? Musíte
mít té horké krve hodně na zbyt, že jste si přáli trochu se jí zbaviti. Tři chlapci
proti sedmapadesáti mužům! Fí! Ať jsem zatracen, není-li to sakr. . ..ská
kuráž!”
“Chtěli jsme seznati příčinu střelby a zvěděti, kdo to ohrožuje naše příbuz
né a přátele, kteří jsou občany tohoto státu a klidně ubírají se za svým obchodem
a svými záležitostmi,” zvolal Jeník prudce.
“jsi příliš zvědavým, mladíku a to u takového chlapce bývá zhusta nebez
pečné. Abys ale neřek’, že nejsme, gentlemani, tedy ti otázky tvoje zodpovím.
Dovol však, abych především představil sebe a 'tyto gentlemany. Jmenuji se
Billy Thompson a jsem kapitánem setniny, kterou teprve zařizujeme. Je nás-
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teprve 57 a získáme-li ještě tři, pojedeme do Matagorda, kde obdržíme naši še
dou uniformu a přiděleni budeme ku pluku, ku kterému si budeme přáti, bezpo
chyby že k pluku plukovníka Pendletona, který již nyní těší se pověsti znamenité.
Jak jsem ale pravil, není setnina naše ještě úplná a jelikož tam”—tu ukázal prstem
směrem k vozovému trojhranu—“je “dobrého dřeva” nazbyt, požádal jsem je
slušně, aby tři z nich přistoupili k nám a pomáhali brániti vlast proti těm sever
ním hrdlořezům a podomním prodavačům hodin. (Tak totiž Jižané severní vojá
ky posměšně nazývali). Je to jejich svátou povinností. Na místě, aby vyhověli
slušnému a spravedlivému našemu přání, srazili se ti zatracení zbabělci dohro
mady a jali se po nás stříleti. Štěstí pro ně, že nikoho z nás neporanili, jinak
by nyní nebyl z nich na živu ani jediný, neboť voják konfederační nedá sebou
záhrávati. ”
Mezi touto řečí Jeník a jeho druhové nepozorovali, že jsou úplně obklíčeni
neproniknutelným kruhem jezdců, kteří zdáli se jen čekati na povel, aby vrhli se
na ty tři české junáky. Jeníkovi nepřipadlo ani na mysl, že by hrozilo jim něja
ké nebezpečí a otázal se proto:
“Jakým právem můžete nutiti někoho, aby vstoupil do vojska? To je proti
. ústavě Spojených Států amerických!”
My na ústavu tu kašleme, cha, cha, cha! Nyní sestavíme si ústavu svou a
vy budete podle její noty tancovat. Co se pak našeho práva týče, to ti ukážeme
hned!”
Starý Thompson pokynul rukou a dříve nežli mladíci mohli se vzpamatovati
a se k obraně připraviti, přehozeno jim oko lassa přes hlavu a ramena a ruce sta
ženy k tělu tak pevně, že žádný z nich nemohl sebóu ani pohnouti. V okamžiku
byli všichni tři přivázáni k sedlu, nejbližší jezdec chopil se uzdy koňů a za divo
kého jásotu ujížděla cvalem celá tlupa jižním směrem, bezpochyby k Matagordě,
v jehož přístavu dlela právě rebelská loď “Neptun,” velký to válečný parník pod
velením kapitána Leona Smitha.
Z vozového trojhranu taktéž zavzněl výkřik—ale výkřik smutného úděsu a
nevýslovné zlosti. Stříleli za lupiči lidí, ale tito dávno již byli z dostřelu a brzy
zmizeli ve vysoké trávě.
Starý Podhajský div si nezoufal.
“jak budeme moci předsto‘upiti před tvář našich sousedů a spolukrajanů—
jak já před Lidunku a přítele Zapalače, když zrovna před hubou necháme si uloupiti jeho syna, který je jedním z nejstatečnějších a nejhodnějších mladíků mo
ravských v celém Texasu? Lotrů těch bylo po příchodu vašem již jen jednou
tolik a my mohli je zahnat s krvavými hlavami, jak činívali naši předchůdci. Za
tohle zasloužíme, aby nám ženské při návratu napleskaly, co by se do nás vešlo.”
My přece nemůžeme za to, že hoši ti jednali tak bez hlavy. Proč ne
drželi se těch ostatních osmi a nejeli přímo k nám, aby se s námi spojili?” na
mítal starý Lukeš.
“Věru jsem myslel, že Jeník Zapalačů je chytřejší i opa
trnější. ”
“Proč! Proč! Proč!” zlobil se Podhajský.
“Proč těch osm nedrželo se
Jeníka, Jana a Viléma? Proč? Jedenáct jich nedalo by se obklíčiti a přemoci
tak lehce a my měli dosti času přispěchat jim ku pomoci. Co se s nimi stane
nyní? Oh, hned bych se zastřelil sám, abych nemusel takto předstoupiti před
svoji rodinu. ”
“Ach Gott! Mein guter, lieber Sohn!” bědoval starý Engel. ”
Naříkání tu nic nepomůže!” zvolal starý Gavrda. “Věc se stala a můj hoch
je tam také. Uraďme se raději, co v tomto případu bylo by nejprospěšnější.
Máme vrátit se do Houstonu zpět a podat o násilném tom skutku zprávu úřadům,
nebo jeti domů a učiniti vhodné kroky odtud? V Houstonu nacházejí se nejvyšší
úřady vlády konfederační pro stát Texas a já myslím že nejsme ještě tak daleko,
aby dovolena zde byla lidokrádež. ”
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“Vrátit se do Houstonu? Co by nám to bylo platné? Slyšeli jste, že vši
chni nás varovali, abychom si dali pozor, zejména v těchto místech neobydlených
a dosti jasně bylo dáno nám na srozuměnou, že nejedná se jen o naše peníze, ale
i o svobodu našich hochů. Celkem vzato, neměl bych o ně ani tolik starosti, kdyby
nebyli padli do rukou právě našim nejúhlavnějším nepřátelům, kteří mezi bandou
tou mají nyní hlavní slovo a mohou jim ublížiti, budou-li chtíti. Jack Thompson
neodpustí Jeníkovi svoji porážku, a použije každé příležitosti ku jeho zničení.
To je, co dělá mi největších starostí.”
“Co tedy máme dělat?” tázal se Lukeš. “Vrátit se co nejrychleji domů a
odtud vyslat někoho do Matagordy. V Houstonu jsem doslechl, že je tam prý
válečná rebelská loď, která čeká na nové rekruty z Texasu, aby dopravila je do
Kentucky nebo Georgie. Verbíři dostanou prý za každého jistou sumu peněz a
tu ovšem přičiní se, aby jich buď získali, nebo pochytali hodně. Výdeje ty platí
prý otrokáři.”
“To je dobrá myšlénka. Rychle tedy domů a pak několik z nás do Mata
gordy!” zvolal Gavrda. “Nepořídíme-li ničeho tam, pak v Houstonu tím méně!”
Mladí lidé j> : znali své povinnosti a bez pobízení rozdělili vozy od sebe a jali
se zapřáhati v ně po dvou nebo třech párech volů, jak náklad bavlny vyžadoval.
Na cestu z Wharton okresu do Houstonu zapřáhlo se na tři balíky bavlny dva,
na čtyři tři a na šest čtyry páry silných texasských volů a karavana, sestávající
z desíti nebo více vozů, byla nejen hodně dlouhá, ale vyjímala se v prérii i velmi
malebně. Cestovala ovšem jenom zvolna a nikdy nedalo se předvídati, vrátí-li
se domů v určitý čas, či ne. Tato zdržela se na cestě o dva dny déle proto, že
kola jednoho vozu se polámala a pak že celý jeden den zdrženi byli bandou
Thompsona. Bez další nehody dostala se celá karavana domů ve středu večer,
a jaké bylo její uvítání, můžeme si představiti lehce. Lidunka zůstala po zprávě
o únosu Jeníka a jeho druhů jako zkamenělá. Neplakala, ani nenaříkala hlasitě,
ale v srdci svém pevně si umínila, že všichni Thompsonové těžce pykati budou
za každé bezpráví, jehož dopustí se na Jeníkovi. A jestliže kdo, pak jistě byla to
ona, aby dostála svému slovu. Podle předchozí úmluvy vydali se Gavrda
a Engel na cestu do Matagordy hned na druhý den časně z rána. Oba vyvoleni
proto, že jednak byli již hodně staří a tudíž nelákali verbíře a lidokupce a jednak
proto, že uměli dosti dobře anglicky a měli v přístavním městě tom trochu zná
mostí, protože tam již byli několikráte. Engel měl tam dokonce provdanou
jednu dceru za zámožného obchodníka p. Phelpse, jehož mravní povinností bylo
postarati se o bezpečnost svého švakra co možno nej rýchlej i.
Za velikých nadějí vyjeli oba z domova, u velikém však sklamání vrátili se
za tři dni zpět. Banda ona pod vůdcovstvím “kapitána” Billy Thompsona
přijela do Matagordy již ve středu ráno a po krátkém vyjednávání s plukovníkem
Bagby-em, jenž velel konfederačním vojínům na lodi, přešli všichni na válečný
parník, kde každý obdržel šedý stejnokroj a důkladnější výzbroj, načež odpluli
směrem jižním, bezpochyby k Rio Grande. Možná též, soudíce podle narážek
námořníků, byla nově sestavená setnina vysazena v Corpus Christi, odkud pak
koňmo vydala se na cestu do San Antonio, kde té doby byl hlavní stan tajné
organisace nejzuřivějších secessionistů, známý zasvěcencům pode jménem
“Knights of the Golden Circle, ” (Rytíři od zlatého kruhu), jehož hlavním úko
lem bylo sestavovati nové pluky a říditi směr odštěpenců v Texasu.—To bylo
vše, co oba mohli vyzvěděti. Švakr mladého Engla, zámožný a vlivuplný ob
chodník Phelps, proběhal sice všechny úřadovny civilní i vojenské, všude ale
dáno mu na srozúměnou, že učiní lépe, když se do záležitosti té plésti nebude.
Velitel tamní posádky řekl mu dokonce:
“My potřebujeme vojsko, zejména mladý, zdravý a silný lid a kapitán
Thompson vykonává jen práci vlasteneckou, když takovým materiálem armádu
jižní sesiluje. Tito Moravci—nebo jak jim říkají—měli by si pokládati za čest,
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že mohou sloužiti v proslavené naší armádě a vstupovati do ní dobrovolně a ne
se nechat nutit. Ostatně, nejste-li s tím spokojeni, obraťte se na generála
Montgomeryho, nebo plukovníka Ben McCullocha, kteří mají vrchní velení nad
nově sestavenými pluky. Možná, že oni propustí ty tři vaše přátele ze svazku
vojenského, pochybuji však o tom velice. Více nedá se zde dělat.”
To nahlédli všichni a s těžkým srdcem vrátili se oba do své osady.
Podhajský zuřil a se syny Josefem a Rudolfem vydal se ihned do hlavního
sídla okresu, městečka Wharton, aby u tamních civilních úřadů protestoval proti
takovému bezpříkladnému násilí a žádal za okamžité propuštění zajatců. Měl
tam mezi bývalými úřadníky četně přátel a doufal, že něco pořídí. Ve Wharton
však pochodil ještě hůře, nežli Gavrda a Engel pochodili v Matagordě. Tu
v rozhodujících kruzích bylo mu zcela zřejmě řečeno, že, nebude li tich, vezmou
si i jeho dva syny Josefa a Rudolfa. Nový provost maršál okresu, Lee BroodShaw a nový Šerif, Tom Moore mu na jeho žádost, aby dopsalo se úředně na
generála Montgomeryho nebo plukovníka McCullocha, odvětili:
To neučiníme, protože nevidíme v tom žádný přestupek. Vlast naše jest
v nebezpečí a svátou povinností každého občana jest, ji hájiti až do těch statků
a hrdel. Kdo nečiní tak dobrovolně, má být k tomu donucen. Vy máte tři
syny, z nichž tito dva dávno již měli býti v některém jižním pluku. Ku práci
doma zůstanete ještě vy a váš—nemýlím-li se—třinácti nebo čtrnáctiletý Frank.
Doufám,” dodal provost maršál výhrůžně, “že jeden z vás přihlásí se co dobro
volník již během příštího měsíce, jinak mohlo by se lehce státi, že přijde řada na
vás oba. ”
“K tomu nemáte žádného práva!” rozhorleně zvolal Podhajský.
“Držte svůj jazyk na uzdě!” rozkřikl se Broodshaw.
“My máme zde moc
neobmezenou a kdo může mně zabrániti, abych nenechal si tu tyto vaše syny
hned a vás nechal na prvním stromu pověsiti co nebezpečného buřiče a velezrádce?”
“Vaše svědomí!” klidně odpověděl Podhajský.
“Mé svědomí mi káže, abych neškodným učinil každého, kdo třebas jedinou
myšlénkou nakloněn jest unionistům. Kdo není s námi, jest proti nám a běda
kaž lému takovému, kdybych přistihl jej při činu. Stromů a provazů tu máme
ještě dost! Vám pak, hoši, dávám čas jednoho měsíce. Nedostaví-li se jeden
z vás sem dobrovolně, aby vstoupil do armády slavné jižní konfederace, pak
pošlu si pro vás oba. Pamatujte na to, já nežertuji!”
Tím byli propuštěni a starý Podhajský litoval nyní, že neuposlechl Engla
a nezůstal raději doma. Provost maršál v každém okresu byl v dobách těch
ještě mocnější, jak turecký paša ve svém pašalíku, neboť v rukou měl veškerou
moc civilní i vojenskou a mohl k smrti odsouditi každého podezřelého ze
špehýřství, nebo o němž mělo se za to, že drží se severem. Vrátil se proto
starý zákopník domů smuten a s těžkým srdcem.

IV.
...

híí i:

'

Nové strasti i nové radosti.

Uplynul rok bohatý na různé světodějné události, jichž tlak těžce nesla
i malá česká osada v okresu Wharton. Nebylo tu jediné rodiny, aby nepostrá
dala nejméně jednoho milého úda a všude proto na místě obvyklého veselí
převládal smutek. Vojenské právo a moc provost maršála těžce spočívaly na
beďrách pracovitých a spořivých rolníků, kteří do budoucnosti pohlíželi se sterými
obavami. Domoviny jejich úplně dány ve psí a guerillové texasští pod Thompsony, Greysonem a Morganem málo starali· se o to, bude-li mít rodina co jisti,
nýbrž brali vše nač přišli. Odvólati se nebylo kam, a bylo by věci ještě zhoršilo.
Tak vyvolil si každý z většího zla menší a podvolil se násilí a nutnosti.
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Asi za měsíc po rozmluvě Podhajskýho s provost maršálem Broodshawem
projížděl jízdní posel z města osadou a do každého farmářského domku zanesl
úřadní dopis od maršála obsahující bombastické provolání ku “lojálním” občanům
texasským s vyzváním, aby do vojska vstoupil každý muž zbraně schopný
a pomáhal hájiti vlast ohroženou severními ‘lupiči.” Na konec bylo zřejmě
řečeno to, co ústně již byl maršál řekl Podhajskýmu, že totiž pošle si pro ně,
nedostaví-li se sami.
Ještě toho večera odbývala se poradní schůze v domě starého Podhajskýho,
k níž sešli se nejbližší sousedé se všemi odrostlými syny. Co činiti, jak se
zachovati? byly tu hlavní otázky. Na zjevný odpor nebylo ani pomyšlení, neboť
ten znamenal by jen smrt a zkázu pro všechny.
Rada Podhajskýho byla, aby z každé rodiny, v níž bylo více odrostlých
synů, přihlásil se k odvodu jeden dobrovolně, ostatní že budou míti pak pokoj,
Proti tomu byla však velká většina, jichž náhled byl, aby mladíci skrývali se
v polích a lesích a jen v noci aby si přišli domů pro jídlo. Též do práce v poli
mohli prý by se převléci za ženské. Ženská je i tomu nejsurovějšímu pasáku
osobou nedotknutelnou a rebelové že nepůjdou se silnice do polí, aby přesvědčili
se, kdo to tam pracuje; postačí, když uvidí ženské šaty a “bonnet. ”
S tím ale Podhajský rozhodně nesouhlasil a pravil rozhorleně:
“To vypadá jako vtělená zbabělost! Buďme za každých okolností muži!
Dozví-li se to provost maršál, bude svými lidmi honiti je jako zajíce a buď je
užene, nebo postřílí. Skrývati se v ženských šatech je ještě horší. Kdyby to
vyšlo ven, měli bysme my Moravané posměchu dost pro celé příští pokolení.
Okolnosti jsou proti nám. Věřte mně, bratři rodáci,že kdybych věděl, že to něco
pomůže, postavil bych se na odpor takovému násilí se zbraní v ruce a život svůj
rád bych obětoval, kdybych vás všechny mohl uchrániti od zlého. Byla by to
však jen marná oběť a já nejsem zvyklý činiti marně to či ono. Hlavou zeď
neprorazíme a chovejme se proto po příkladu slavných našich předků. Podrobme
se nutnosti, zachovejme ale za každých okolností svoji mužnost a vynuťme si úctu
a vážnost i u surových pasáků a zfanatisovaných politických stranníků. Jaká to
myšlénka, chtíti skrývati se v polích a lesích, jako lesní zvěř, nebo vlézti do
ženských sukní a vězeti v nich třeba po léta. Blesky boží! To bych raději viděl
všechny své syny v řadách jižních vojsk, věda, že tam jsou bezpečnější.”
Takto horlil starý Podhajský, však marně. I většina přítomných mladíků
zhrozila se té myšlénky, býti v jedné řadě s těmi surovými, neurvalými a čistoty
nedbalými pasáky texasskými, že raději uvolili se ku všemu i ponižujícímu se
skrývání v lesích.
Ne tak ale synové Podhajskýho, kteří dávali otci za pravdu. Nyní již
třiadvacetiletý Josef hádal se s jednadvacetiletým Rudolfem o přednost, přinésti
oběť ve prospěch celé rodiny. Čtrnáctiletý František ale hleděl dokazovati
oboum, že oni jsou nutnější na farmě, jak on a jej že provost maršál jistě přijme
za bubeníka. Tímto zápasem těchto tří statných bratří zahanbeni ostatní mladíci
v té míře, že jeden po druhém vytrácel se z velké jizby a utíkali domů, aby se
připravili ku zamýšlenému skrývání a vyhledali si v lese nebo v poli brloh nějaký,
v němž bezpečni by byli před slídícími po nich Texany.
Po půl noci odešli i ostatní z přítomných slíbivše si před tím, že budou se
na vzájem podporovati i na dále a za žádnou cenu nevyzradí skrýš mladíků.
Na druhý den ráno byla u Podhajských důležitá porada o tom, který z obou
bratří má se obětovati a dobrovolně vstoupiti do vojska texasského. Oba
závodili mezi sebou prudce a František plakal a naříkal, že jej nechtí ani vy
slechnout!. Stále tvrdil, že by se vyznamenal co bubeník a že by se vrátil domů
jako proslavený generál. Paní Podhajská přecházela od syna k synu objímajíc
je a plačíc srdcelomně, kdežto Lidunka chodila po domě jako stín. Byla bledá
na smrt a cd únosu Jeníka zhubeněla tak nápadně, že rodiče i všichni přátelé se
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toho zhrozili. Nenaříkala si však ani slovem a zdálo se, že nebéře zájmu na
ničem.
Že však vše dobře pozoruje a spolucíti, dokázala dnes. Byla jako
vyměněná a těšila matku i otce, sestru i bratry.
Když pak bylo na polovic rozhodnuto, že Josef půjde—jako nejstarší—tu
předstoupila před něj, objala jej pevně a pravila hlasem vážným, jakoby pro
rockým:— Ano, musí-li to být, aby šel někdo z domu, pak jdi ty! Je-li vůbec
možno, že bych mohla milovati někoho více, jak své drahé rodiče, vás všechny
a pak svého Jeníka, tu jistě jsi to ty, Josefe. Srdce mé bude zrovna tak krváceti
nad tvým odchodem a nejistým osudem, jako krvácí od té doby, co uloupen byl
mi Jeník. Ty jsi ale ze všech nejmoudřejší a nejstatečnější—tys nejvíce miloval
a posud miluješ mého Jeníka, a proto snad je ti souzeno, abys stal se strážným
duchem nejen nás všech, ale hlavně nás dvou, Jeníka a mne. Jdi, milý, dobrý můj
Josefe! Snad setkáš se s ním někde a jest-li ano, hleď, abyste byli oba v jedné
setnině. Stane-li se to, vím, že mi jej budeš střežiti a že mi jej přivedeš zpět
zdravého a šťastného. ”
“Máš pravdu, Lidunko! Snad je nám to tak souzeno a já budu moci býti
prospěšným Jeníkqvi. Ó, kéž by předtucha ta mne neklamala!
Budu šťasten
u vědomí—”
“Budeš šťasten, Josefe, věř!” přerušila jej Lidunka. “ Vím dobře, co chceš
říci. Budeš šťasten nejen u vědomí, že oblažil jsi ty, jež miluješ láskou synov
skou a bratrskou, nýbrž také zúplna šťasten v náručí tvojí Anny.”
“jak—ty víš?” s údivem zvolal Josef a celá rodina přistoupila blíže, aby
vyslechla další. — Ku lepšímu porozumění nebude na škodu následující malá
odchylka.
Starému Podhajskýmu a jeho manželce již ode tří let bylo nápadno, proč
nejstarší jejich syn Josef skoro nápadně vyhýbá se všem známým děvčatům a ani
na “muziky” nejde. Starý byl k tomu dost a byl jinak velmi vnímavý. Když před
třemi roky byli návštěvou u Zapalačů a Lešikarů v Austin County, tu mělo se za
to, že hluboce se zamiloval do tehdy šestnáctileté, ale neobyčejně vyvinuté dcery
přítele Zapalače Anninky, která jeho lásku zdála se opětovati. Jeník dojížděl do
Austin okresu potom každých čtrnáct dní a rodiče obou očekávali každou chvíli,
že budou požádáni, aby oba milující prohlášeni byli za snoubence. Pojednou
ale jak by uťal. Josef netoužil více po dojíždkách do okresu Austin a byla-li
řeč o děvčatech v tomto okresu bydlících, tu ušklíbl se jen pohrdlivě a odešel
dále, aby nebyl vtažen do rozmluvy.
Paní Podhajská často v důvěrných chvílích dotazovala se syna Josefa, co se
přihodilo mezi ním a Anninkou Zapalačovou, tu ale on vždy prudce se vzchopil
a beze slova vyběhl ven do polí nebo na honbu. Ženským svým důvtipem lehce
poznala, že oba se nepohodli, přece ale mají se rádi a drží k sobě, nespouštějíce
jeden druhého z mysle. Nebyla sice v lásce a její slastech i strastech příliš
zběhlá, jelikož před jejími líbánkami vyvinulo se vše zcela přirozeně a nestávalo
tu žádných překážek v cestě, přece ale byla dosti bystrou, aby poznala, že tito
dva mladí lidé lnou k sobě láskou více jak obyčejnou. V tom se také nemýlila.
Josef a Anna milovali se vroucně, ale oba byli povahy velice umíněné. Josef při
poslední své návštěvě u Zapalačů domníval se míti příčiny k žárlivosti a dal tuto
na jevo slovy, vyzývaje Anninku, aby se ospravedlnila.
Uražená v nejposvátnějších svých citech odpověděla mu hrubě. Slovo dalo
slovo a snoubenci se rozešli, jak si na vzájem řekli: “na věky věkův.”
Tak jakoby někdo mohl poroučeti svému srdci! Čím více měli za to, že jsou
od sebe vzdáleni, tím úžeji byli k sobě poutáni. Jeden i druhý žádostivě vyzví
dali na známých z druhého okresu přišlých po zprávách o druhém a nevýslovně
šťasten byl ten, když slyšel o druhém, že nechodí na žádné ‘ muziky” nebo
“bály” a že chvílemi je smuten.

59 —

Tím páska jejich lásky sesilovala se snad více, nežli kdyby byli bývali při
sobě stále a sebe ubezpečovali o ní. Oba milovali se vřele a upřímně, chtěli ale,
aby “ten druhý” přišel napřed a odprosil domnělé bezpráví. Byly to povahy
hrdé, avšak neústupné—opravdově slovanské. Ustoupit jeden druhému, bylo
by bývalo pro ně více než hříchem a proto raději oba trpěli po léta, nežli aby
jeden druhému dal první slovo lásky.
Lidunka věděla o všem, neboť Jeník, bratr Anny, byl jí přinesl dopis od
sestry, v němž tato vyzpovídala se přítelce ze všeho, prosíc ji, aby podala jí
zprávu o Josefovi a zdali kdy si na ni vzpomene. Odpověď poslala Lidunka po
Vencovi Muchovi, řkouc, že Josef nejde nikam, hledí si jen své práce a jest stále
smutný; s děvčaty vůbec že ani nemluví.—Následovalo ještě několik dopisů
vzájemných a Lidunka stala se tak prostřednicí mezi milenci, ač bratr její Josef
neměl o tom ani tušení. V posledním roce, kdy osady české stíhalo jedno
neštěstí za druhým, měl každý sám s sebou co dělat a nestaral se tudíž o záleži
tosti jiného, třeba druha sebe milovanějšího. Proto také byli výrokem Lidunky
všichni tak překvapeni, neboť právě od ní nejméně očekávali, že by si byla
všímala záležitostí jiných, jsouc na pohled úplně ovládána těžkou ztrátou vlastní.
Po této malé odchylce vraťme se zpět k okamžiku, kdy Lidunka převzala
slovo v důležité poradě rodinné:
“jak?—Ty víš?” tázal se Josef.
“Ano, milovaný bratře, vím vše. Vím, že ty posud miluješ přítelku moji,
Annu Zapalačovu, a vím také, že i ona miluje tebe láskou, která nedá líčiti se
slovy, ale musí býti pociťována.”
Silné tělo Josefa se zachvělo, jakoby projel jím silný proud elektrický.
“jak to víš?” tázal se nedůvěřivě.
“jak? Z její dopisů a vzkazů. Chceš dopisy ty viděti a čisti? Dám ti je.
Z nich přesvědčíš se o andělské povaze té milování hodné dívky a o její neko
nečné lásce k tobě. Ty jsi můj bratr, ale musím ti říci, že jsi velmi zlý a ošklivý!
Jak můžeš jen pro pouhou hloupou domněnku trápiti dívku, kterou miluješ? Jak
vůbec můžeš trápiti dívku takovou, jakou je Anninka Zapalačů?”
“Řekni mi ale------- ”
“Všechno ti řeknu, drahý. Vy dva se milujete, viď? Zapírat to nemůžete,
bylo by to marné a proto jen s barvou ven! Já mám její přiznání a ne marně jsem
pozorovala tebe a vyzvídala na tobě.”
“Ale Lidunko!”
“Tiše, vím, co chceš říci, nebo namítati. Dopisy Anny vyhojí tě ze vší
pochybnosti. Nejsou sice pro tebe určeny, za těchto okolností ale béřu na sebe
všechnu zodpovědnost. Znáš mne a víš, že raději bych dala život nežli někomu
sdělila jediné slovo, jež sděleno mi co tajemství. Zde však mlčet bylo by nejen
hříchem, ale zločinem, neboť mlčením takovým na vždy by mohla odcizena býti
sobě srdce, která lnou k sobě vroucí láskou a jsou pro sebe takřka stvořena.”
“Nu, jen to tak neroztahuj a řekni přímo a určitě co víš, co si myslíš a co
bylo by asi dobře dělati, ” proslovil starý Podhajský svým způsobem.
“Pravda, tatínku,” odvětila Lidunka, “ta nejkratší cesta je také ta nejlepší.
Myslím tedy takto: Musí-li kdo od nás jiti, tedy nejlépe je Josef. Proč, to jsem
již řekla. On ale byl by šel od nás s těžkým srdcem a proto byla jsem nucena
porušiti tajemství přítelky. Aby však uspokojen byl úplně, dávám následovní
návrh: Já napíši Anně několik řádků a ty, milý Josefe, piš obšírně jejím rodičům.
V těchto dopisech požádáme Annu, aby přijela k nám, a její rodiče aby svolili
k tomu—rozumí se, že co tvoje snoubenka!—Já budu bdíti nad ní, jako nad
zřítelnicí svých očí, ty pak bdi nad mým Jeníkem, já budu její věrnou, upřímnou
sestrou, ty pak buď jemu věrným, upřímným bratrem! Chceš?”
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“Oh, Lidunko! Moje věrná, hrdinná sestřičko! Zdali chci? Zajisté, neboť
vím, že pod ochranou tvojí jest ona jistá a pro mne bezpečná. Jak ji ale
dostaneme sem?”
“Eh, s tím si nedělej žádných starostí,” pravil starý Podhajský. “Uděláme
to takhle: Já, ty, Rudolf a Frantík pojedeme zítra do města a řekneme provost
maršálovi, jak věci stojí a na čem jsme se umluvili. Ty, Josefe, přidáš se k nim
co dobrovolník, ale ku spořádání svých osobních záležitostí vyžádáš si čtrnáct
dní času. Do soboty dáme si všechno do pořádku a pak v sobotu před slunce
východem vyjedeme všichni do Austin Countý, kde o dalších krocích se již
domluvíme. ”
“To je plán výborný. Kdo ale dá pozor na farmu a dobytek, kdo bude
dojit krávy?” tázala se Mařenka starostlivě.
“Kdo jiný, jak Gavrdovic, Englovi a Lukešovi? Oni učiní tak rádi, vědouce,
že jim to vynahradíme.”
Při tom také zůstalo a krátce po snídaní vydali se starý Podhajský s Josefem,
Rudolfem a Františkem na cestu do města Wharton, kam přijeli záhy po poledni.
Provost maršál Broodshaw byl ještě v úřadovně společně se šerifem Moorem
a oba byli překvapeni příchodem všech mužských členů rodiny Podhajských.
“A což ostatní?” tázal se maršál.
“Ti odeberou se buď do Galvestonu, Brenhamu nebo San Antonio, protože
chtí sloužiti v plucích, kde mají již známé a přátele,” vyhýbavě pravil Rudolf,
nechtěje, aby sám otec nucen byl ku lži a přetvářce, věda, že obé by mu šlo
velmi těžce.
“Opravdu?” tázal se šerif nedůvěřivě.
“Nu, však uvidíme, kam hoši tiši
zajeli a povede se jim špatně, dopadnu-li je na zlých cestách! Vám však, pane
Podhajský, gratuluji. Osvědčil jste se opětně co muž pevný a dbalý svých
povinností, jakož i vděčný k této nové vám zemi, která přijala vás s náručí
otevřenou a štědře odměňuje práci vaši a snahy. Ode dneška máte vy a celá
vaše rodina v nás přátely, že ano?”
Tato otázka dána provost maršálovi, jenž přisvědčil a potřásl všem pravicí
po způsobu texasském.
Josef byl na to prohlédnut, změřen a zapsán v listinu odváděči. Na jeho
žádost dána mu jednoměsíční dovolená a všichni pak s lehčím srdcem ubírali se
zpět k domovu.
Byla sobota. Na farmě starého Zapalače bylo velmi živo a zejména ženské
měly práce plné ruce s čistěním drůbeže pro večeři a pak pro zítřejší neděli.
Rudolf Podhajský přijel totiž na spěněném koni na farmu kolem desáté
hodiny ranní se zprávou, že celá rodina jej následuje v povozech a bude tu před
slunce západem, což spůsobilo radost přímo bezměrnou.
Panovalať tehdy
mezi krajany našimi shoda zcela jiná, nežli nyní, neboť všichni lnuli k sobě
láskou v pravdě bratrskou a pomáhali si na vzájem. Bylo to snad proto, že
byli více na sebe odkázáni a že byli bratřími v utrpení.
Starý Jan Zapalač po příchodu Rudolfa nařídil synům: Vojtěchovi, jenž
čítal nyní jedenadvacet a Fabiánovi, devatenáctiletému, aby vyjeli na hon
a hleděli dostati nějakého jelena, —byloť jich v tu dobu v tehdejších pralesích
hojnost—pár zajíců, veverek a také něco “od péra.” “Pojedete-li dolů podél
Orlího potoku, tak si dejte pozor, neboť asi dvě míle od “třech dubů” viděl jsem
včera stopu medvěda. Musí to být kapitální chlapík, neboť stopa ta byla jako
talíř veliká.
Vemte si proto raději vinčestrovky, ať jste jistějšími a nic se
vám nestane. Stálo by to za to; taková medvědí kýta už něco vydá, a což ty
tlapy? To je pravá delikatesa. Šel bych s vámi, ale musím zajeti pro nějaký
ten soudeček piva do Brenham. Při tak vzácné návštěvě nebudeme snad,
bez piva?”
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Tak se i také stalo. Synové vyjeli na hon, starý Zapalač odjel do Brenham,
kdežto ženské čistily zabitou před tím drůbež, pekly koláče a ty znamenité
“zelníky,” jež jen Moravjanka dovede upéci tak chutně. Rudolf Podhajských
snažil se býti k ruce všude. Přinášel dříví—uhlí v Texasu tehdy ještě neznali—
a vodu- do kuchyně, nejvíce ale točil se kolem nyní taktéž devatenáctileté Bo
ženky, dívky to nad míru roztomilé, veselé a plné žertů, smíchu a zpěvu. Anna
a Božena byla dvíčata a sobě podobná tak nápadně, že těžko byla od sebe
k rozeznání. A nejen tělesně, ale i duševně. Jedna jako druhá byly stejně
vnímavý, stejně spanilomyslné a stejně plné bujného života a veselí. Mravopočestné byly až na nejvyšší stupeň, nebyly přece však kvítky ‘ Nedotýkej se mne,”
neboť neznaly přetvářky a byly prosty šalby a klamu. Krátce řečeno, byly to
dívky farmářské, jakých po Texasu a venkově vůbec nacházíme na tisíce a na
jakéž s hrdostí a pýchou poukazuje každá národnost.
Anninka dnes štěstím a blahem přímo zářila, neboť věrná Lidunka Pod
hajských byla jí po bratru Rudolfovi zaslala malý lístek, v němž krátce sdělila
jí, co nám již známo. Očekávala tedy příchod za ztracena považovaného
milence a čím blížilo se k večeru, tím častěji vybíhala ven, aby vzhlížela do dáli,
neblíží-li se již hosté tak vítaní.
K večeru vrátili se oba synové, Vojtěch i Fabián s hojnou kořistí z honu
a krátce na to přijel i starý Zapalač z Brenham, a dostavili se pozvaní sousedé,
jako rodiny: Lešikara, Šestáka, Muchy, Mašíka, Bozděcha, Klimička, Mikesky,
Skřivánka, Jandy a Kolíbala.
Malý domek farmářský byl již nyní takřka přeplněn, v Texasu však nebéře se
to ohledně umístnění četných hostí na zlatou vážku a každý dobře dovede vpra
vit se v poměry. Jeť neobmezené pohostinství v Texasu až po dnes jednou
z nejkrásnějších ctností tamních farmářů. Kdo přišel, byl vítán srdečně. O po
traviny nebylo nouze, neboť dvory byly plny drůbeže, ohrady plny dobytka a
prasat a lesy a prérie plny zvěře čtvernohé i opeřené. Nejlepší whiska pak stála
65 centů gallon. Pouze káva, čaj a mouka byly drahý, vše ostatní se vypěsto
valo takřka doma. Nebylo mnoho starostí tudíž a tam, kde tyto nejsou, je vždy
pohostinnost více domovem.
Následkem příchodu tak četných hostí načepoval starý Zapalač jeden soudek
piva hned po svém návratu a proto když přijeli Podhajských, uvítáni byli plnou
sklenicí pěnícího se a v kraji tom tak vzácného moku Gambrinova.
Vojtěch a Fabián jali se vypřáhati koně a Boženka přitočila se k Josefovi,
šeptajíc významně:
‘‘Rychle do jizby! Andulka je tam a čeká. Můžete promluvit spolu nežli
přijdou tam ostatní, kteří zdrží se u piva na galerii.”
To nedal si Josef říci dvakráte. Několika skoky byl v domě a za okamžik
stáli milenci proti sobě. Pohlíželi na sebe se zářícím zrakem.
“Andulko!” — “Josefe!”
A již si dleli v objetí, líbali se vroucně s celou duší svojí na rtech a žvatlali
spolu jako malá děcka. Zapoměli na vše kolem sebe a neviděli tudíž, objeví-li se
rodičové obou a za nimi bratří a sestry i hosté, pohlížejíce se zalíbením na
snoubence.
“To si dám líbit, děti! Tak! Dejte si ještě jednu pusu a hodně upřímnou
k tomu a připojte se pak k nám, neboť i my chceme bráti podílu na mladém Štěstí
vašem!” zvolal otec Zapalač a všichni mu přizvukovali radostně.
Nyní rozproudila se zábava tak volná a nenucená, jaká je možná jen mezi
bodrými moravskými rolníky v Texasu. Zejména otec Lešikar byl vesel nad
obyčejnou svoji míru a objímaje Podhajskýho, pravil:
“Well, nemyslel jsem, že tě ještě jednou spatřím, starý brachu. Víš už, že
jsem měl na kahánku?”
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“Vím; prokletá ta sběř pronásleduje a tyranizuje i nás a my jsme proti ní
bez obrany. Avšak nechrne toho dnes a nekažme si první shledání. Na to máme
zítra času dost. Nevyjedeme až v pondělí.”
“Pravda. Zítra musíte býti ale mojimi hostmi—vy všichni, slyšíte? Moji
hoši postarali se také o pár soudků ležáku a ten nesmíme nechat zkysat.”
Pobyt rodiny Podhajských mezi přátely v okresu Austin přejděme krátce,
neboť rámec prostinké této povídky je příliš úzký, nežli abysme rozebírati mohli
podrobnosti. Sdělíme jen, že zasnoubení Josefa s Annou slaveno ještě toho ve
čera, svatba párku měla býti ale odložena až do příchodu Josefa i Jeníka, kdy
pak měla odbývati se svatba dvojitá. Do té doby měla Andulka střídavě prodlévati doma i u Podhajských společně s Lidunkou.
Že mezi muži vyměněno mnoho myšlének o událostech politických,
rozumí se samo sebou. Těžké to bylo loučení v pondělí—zejména mezi Josefem
a Andulkou. Lidunka i Josef chtěli sice, aby Andulka jela s nimi a zůstala na
jich farmě až do odjezdu snoubence, rodičové obou byli ale příliš rozumní, nežli
aby tomu přivolili.
“je to k vůli lidským řečem,” pravila matka Andulky, rozšafná Zapalačová.
“Toť se ví! Zlých jazyků je všude dost a utrhačná ústa nezavážeš ani nej
tlustším povříslem,” přitakala paní Podhajská. Mužové ovšem souhlasili a tak
zůstalo při tom. Aby však vyhovělo se všem alespoň částečně, měla Lidunka
zůstat u Zapalačů až do odjezdu Josefa, jenž dva nebo tři dni před tím měl přijet
do Austin okresu se rozloučit, načež pak odveze Lidunku s Andulkou domů a
tato zůstane tam až do doby sbírání bavlny.
Sluníčko nevynořilo se ještě úplně ze záplavy svých ranních červánek, když
na farmě bylo již živo. Bylť se dostavil i otec Lešikar s rodinou a nejdůvěrněj
šími sousedy, aby rozloučiti se mohli s rodinou Podhajských. Doba byla nad
míru vážná a kdož mohl věděti, setkají-li se všichni v životě ještě jednou. Proto
třeba využitkovati každý okamžik.
Bylo to teskné loučení—nejbolestnější ale mezi Josefem a Andulkou. Ruku
v ruce stáli oba u vrátek, nevšímajíce se ničeho, co dělo se kolem nich. Všichni
byli již na vozech a volali na Josefa.
“Neberte si to tak k srdci, děti,” pravil otec Podhajský. “Musí to být!
Snad Štěstěna bude vám příznivá a v brzku přivede zpět jak Josefa, tak i Jeníka
a budete potom šťastni dvojnásob.”
“Kéž by tomu bylo tak,” povzdychla Lidunka; Anninka vrhla se na prsa
Josefa a štkala usedavě:
“Óh, Josefe! Nechoď ode mne! Tam na té vojně budou tě suroví a bezsrdeční lidé jen trápit a soužit, kdežto zde obklopila bych tě láskou a zpříjem
nila každý okamžik v životě. Oh, nechoď—nechoď od tvé Anny!”
“jak rád bych zůstal u tebe, milená. Jak rád staral bych se o tebe a tvoje
blaho! Avšak život náš je pln strádání a trpkých povinností a krátká doba zbyde pro lásku.”
“Ba že krátká—až příliš krátká!” trpce odvětila ona. “Nač ale tak spěcháš,
Josefe? Nech ty ostatní odjeti. Ty můžeš jeti za nimi na koni Rudolfa, který
může zaujmouti tvoje místo ve voze. Já a Venca Muchů vyprovodíme tě po tom
na nej bližší vršek.”
“To je výborná myšlénka! Kdybych pozdržel se tu až do desíti, na vašem
“Dick-ovi” dohoním je, nežlhpřejedou hranice okresu Austin. Kde je ale Venca?’
tázal se ohlížeje se kolem. “já ho vůbec tady dnes neviděl a rád bych se s ním
přece rozloučil.”
“Ah, ten odejel dnes ráno na poštu a do “štoru. ” Jede tam každý pondě
lek a může tu býti co nevidět.
Přináší obyčejně poštu pro všechny sousedy,”
odpověděl otec Mucha.
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“Nu, tu musím sečkat tedy tak jako tak,” s uspokojením pravil Josef, začež
od Anny obdržel vděčný pohled a vřelý stisk ruky.
“jen jeďte!” dodal, obrátiv se k rodičům, “já vás dohoním.”
Ještě jeden vzájemný stisk ruky, ještě dvacateré “s bohem” a “na shle
danou,” a povozy odjížděly na jih.
Milenci získali hodinu, snad i dvě; jaká to blaženost! Co za dvě hodiny se
může užiti slastí, co vše si toho napovídat, kolik větrných zámků sobě nastavěti!
Oh, proč to jaro lásky netrvá věčně? Proč musí člověk zápasiti tak krůtě za
každou slastnou chvíli? Proč musí více trpěti než užívati? Snad je to dobře tak,
neboť jsouce přesyceni blahem, záhy bychom umdleli a stali se nešťastnými.
Asi za hodinu na zpěněném koni přijel Venca Muchů. Tváře jeho jen
hořely a první jeho otázka byla: “Už odjeli?” Dostav kladnou odpověď, pravil
smutně: “To je škoda. Nejen proto, že bych se byl rád rozloučil s Josefem,
ale hlavně proto, že přináším—jak doufám—dobrou novinu pro vás všechny
i pro ně a zvláště pro Lidunku.”
Otec Zapalač a jeho synové, jimž toto pravil, vzhlíželi na mladíka zvědavě
s velikým napjetím.
“Nu, tak tedy ven s tím!” zvolal otec.
“Mám pro vás psaní. Hádejte od koho?”
“Snad ne—”
“Ano, od Jeníka!”
Starý div nezavrávoral, synové ale dali se do takového jásotného křiku, že
přivolali všechny obyvatele farmy i s Josefem, Lidunkou a Annou. “Co se
stalo?” zvolali všichni ulekaně.
“Dopis od Jeníka! Hoch žije a přítomně nalézá se v San Antonio!” pravil
otec, pohlížeje na obálku.
Lidunka zbledla a přitlačila ruku k srdci. Musela zachytiti se matky
Zapalačové, jinak byla by jistě klesla k zemi. Však i matka měla se co držeti
na nohou. Anninka však a Božena přiskočily k matce a přítelce a všechny objí
maly se, plačíce radostí.
“Rychle! Rozevři psaní a čti na hlas!” voláno ze
všech stran. Otec Zapalač chvějící se rukou roztrhl obálku, vyňal z ní tři archy
papíru popsaného po obou stranách a podívav se na podpis, pravil:
“Ano, je to od něho. Pojďte ale do jizby; zde se to čte špatně.” Násle
dován ostatními kráčel hbitě do prostranné jizby, usedl za stůl—neboť ne
důvěřoval své vlastní síle—a jal se čisti:
“Předrazí rodiče, bratří a sestry!
Zdá se mi to býti celou věčností, co jsem pryč od Vás, moji drazí! Jak rád
byl bych Vám podal zprávu o sobě hned po bídáckém činu Thompsonů, nebylo
ale možná, neboť v prvních měsících byl jsem příliš dobře střežen a nebylo
mi dovoleno psáti.
Po našem zajmutí zavlečeni byli jsme do Matagordy a bez odpočinku převeženi na válečnou loď konfederační ’Neptun,” kde beze všeho výslechu a aniž
bychom se směli ozvati proti bezpříkladnému násilí tomu jediným jen slovem,
museli převléci se do šedého stejnokroje a složití přísahu věrnosti. Hned po té
byli Jan (Gavrda) a Vilém (Engel) ode mne odděleni, a já nesetkal jsem se s nimi
až na rebelském křižáku “Alabama.” O tom však dále. Na druhý den byl
jsem předvolán před plukovníka Bagby’ho, který pravil mi zcela lakonicky, že
z hodnověrných pramenů bylo mu sděleno, že já, moji soudruzi a všichni
Moravané vůbec jsme zrádci, kteří drží tajně se Severem a zasílají zprávy
unionistům. Na návrh kapitána Thompsona a jeho obou synů, kteří jsou
lieutenanty v 5. pluku texasských ranžerů, měli jsme býti postaveni před vojenský
soud a krátce oběšeni.”—
“Ti bídáci!” zvolal otec Zapalač hněvivě, kdežto paní Zapalačová, její dcery
a Lidunka tiše plakaly.
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“Ha! jestli některého z těch lotrovských Thompsonů dostanu do rukou, tak
je zaškrtím jako vzteklé kočky!” zvolal Josef. Otec četl pak dále.
“A nebýti plukovníka Greena, který byl na lodi třetím velitelem, pochybuji,,
že bych byl musil psáti tento dopis. Nevím proč, ale plukovník Green si mne
hned od prvního okamžiku nějak zamiloval. Nechal si mne předvésti, kladl mi
steré otázky vztahující se na nás, naše rodinné poměry a· zvyky, na naše smýšlení
a posléze na naše domnělé styky se Severem a unionisty. Moje odpovědi se
mu musily líbiti, neboť po krátkém přemýšlení pravil ku mně vlídně:
‘Věřím vám a postarám se o bezpečnost vás všech. Přičiňte se, ať nezavdáte
žádnou příčinu k opětnému podezření, konejte svoji povinnost přesně a za krátko
budete povýšeni. Především radím vám, abyste nepokusil se psáti domů, nebo
kamkoli, protože každý takový pokus bude zmařen hned v zárodku a vy znovu
pohnán před soud vojenský.’
Byla to slova příznivce a já zachoval se podle nich věrně. Naše loď vyplula
ještě tu samou noc napřed do Corpus Christi, odtud pak ale zpět do Galvestonu,
kde sešli jsme se s válečnou lodí “Bayou City,” s níž společně podniknouti jsme
měli útok na válečnou loď unionistů “Harriet Lane.” Po těchto několik dní
naší plavby museli jsme se podrobiti umořujícímu vojenskému cvičení a když
připluli jsme ku Galvestonu, sotva jsem se držel na nohou. Tu těšil jsem se na
odpočinek, však marně, neboť čekal již na nás rozkaz od generála Magrudera,
abychom okamžitě připojili se ku ke křižáku “Bayou City” a buď zmocnili se
nebo potopili válečnou loď ‘ Harriet Lane,” stojící pod velením chrabrého kapi
tána Wainwrighta. Na povel zahájili jsme útok, který byl báječně prudký.
Hoj, jak to blýskalo, jak kule hvízdaly, jak dunělo to a hřmělo! Celý déšť kulí
hnal se přes palubu a protínal lodní stěny, s nichž s praskotem odštěpovaly se
celé kusy dřeva a brnění. S bolestným výkřikem klesali postřelení na všech
stranách a ryk boje a řev smrtelně raněných a poslední vzdechy umírajících byly
ohlušující a srdcelomné. O takových hrůzách jsem posud neslyšel ani nesnil.
Věřte, moji drazí, tu přesvědčil jsem se, že člověk může býti horší, nežli ta
dravá zvěř, jsou-li jeho náruživosti jednou rozpoutány. Já neviděl ani neslyšel
nic kolem sebe, až pojednou cítím prudký otřas a klesání lodi. Nevěda ani jak,
octnul jsem se ve vodě, plaval trochu a byl zachráněn mužstvem druhé naší
válečné lodi “Bayou City.”
“Ubohý hoch!—Jak blízek byl smrti!—Hnedle bysme jej byli ztratili—”
Tak znělo to kolem. Otec pak pokračoval:
“V bitvě té ztratili jsme naši loď a mnoho mužstva, ale bitevní loď unionistická, Harriet Lane byla dobyta a vzdala se nám po smrti jejího kapitána Wain
wrighta, který proti takové přesile držel se s obdivuhodnou statečností. Krátce
na to přesazen byl jsem na válečnou loď * Alabama” a tu představte si radostné
moje překvapení—setkal jsem se nejen s Janem a Vilémem, nýbrž i s Jos. Ma
škem, Tondou Zápotockých, Frantou Kozou, Václavem Kolíbalem a Františkem
Mikeskou. To byla radost k nevypsání! Ó, jak rád byl bych podal vám zprávu
o , tom, ale nesměl jsem! Prodělali jsme společně několik vítězných srážek
s unionisty, načež po dobytí Galvestonu a celého pobřeží mexického zálivu pře
loženi jsme byli ke třetímu pluku texasských ranžerů, který dlí právě v San Anto
nio. Já jsem již poručíkem a Jan Gavrda a Vilém Engel jsou šikovateli.
Daří
se nám nyní velmi dobře, neboť práce je málo. Co důstojník, za kteréhož byl
jsem povýšen teprve včera, mám úplnou volnost ve všem a proto první této pří
ležitosti používám ku zaslání obšírného dopisu Vám, Vy drazí! Zároveň píši též
i mojí Lidunce. Vezme mi to celou noc—avšak, jak mohu tuto stráviti krásněji
a užitečněji; nežli psaním dopisů na Vás a moji předrahou Lidunku? Kéž měl
bych deset, kéž sto nocí k tomu! Oh, drazí moji! Vy nevíte a nemůžete ani
tušiti, jak teskno a úzko je tomu, kdo zvyklý byl lásce, jakou skýtá domovina a
octne se pojednou v cizině a skoro mezi nepřáteli!—Měl bych mnoho ještě co říci,
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avšak čas kvapí. Pošta odjede za hodinu a já s mojí setninou můžeme odvoláni
býti každý okamžik. Proto jen to Vám kladu ještě na srdce: Dejte si pozor na
Thompsony! Ani jeden z nich není u mého pluku, mají však skoro neobmezenou
moc při organizování nových setnin a mohou dopouštěti se násilí, za něž asi sot
va by mohli býti potahováni k zodpovědnosti a byť bylo to i žhářství, loupež a
vražda. Vím, že nás Moravany nenávidí a když nemohli se pomstít na mně a
mých soudruzích, budou hledět pomstít se na Vás, zejména ale na rodině Podhajských; dbejte proto, ať je Vás vždy více pohromadě. Lidunce píšu to samé.
Oh, drazí rodiče, bratří a sestry, milujete-li mne dosud tou láskou starou, tedy
hleďte především k tomu, aby ona byla bezpečná a šťastná. Dojíždějte často
k Podhajským a přesvědčte se, nehrozí-li jim nebezpečí. Já jsem “all right” a
možná, že za krátko budu mezi Vámi opět. Že hořím touhou slyšet něco od Vás,
můžete se domysleti. Pište proto rychle, obratem pošty, Vašemu

Janu Zapalačovi,
3. pluk tex. ranžerů v San Antonio, Texas.
Jak dopis ten na každého z přítomných účinkoval, může si laskavý čtenář
v duchu představiti sám. Usnešeno, odepsati obratem pošty a Lidunka, ač ne
věděla, co milý snoubenec jí píše, měla připojiti dopis svůj k tomu. K vůli do
pisu tomu chtěla vyjeti zároveň s Josefem, Anninka s Boženkou však rozhodně
protivily se tomu. Zůstalo tedy při starém usnešení a Josef slíbil, že dopis ten
zašle na novou adresu hned po svém příchodu domů.
Dále bylo usnešeno, že Josef i jeho otec a přátelé vynaloží všechen vliv
k tomu, aby přidělen byl—Josef—ku třetímu pluku texasských ranžerů, tak aby
byl v jedné setnině s Jeníkem, Janem, Vojtěchem a ostatními přáteli.
Loučení nebylo nyní tak těžké, jako ráno a krátce po poledni odjížděl Josef
za svými rodičemi pln radostných zvěstí a též i nadějí.

V.

Zloba mstí se sama na sobě.
•
Mnoho, mnoho měsíců uplynulo od té doby, a jedenkaždý z nich byl svěd
kem událostí, které otřásaly pevninou americkou až do nejhlubších její základů a
na něž s velkým zájmem pohlížel celý vzdělaný svět. Byly tu svedeny bitvy,
které věčně památný budou v historii světové a v nichž podán důkaz o chrabrosti
a vytrvalosti Američanů, jakož i bezpříkladné obětavosti amerických žen.
V našich českých osadách v okresích Wharton a Austin nezměnilo se po ten
čas mnoho. Podhajských a jim sousedící rodiny nebyly znepokojovány ničím, tě
šíce se čím dále tím větší přízni jak provost maršála a šerifa, tak i ostatních úřadníků a důstojníků maršálových. Jen občas objevilo se tu malé oddělení jízdy,
pátrající po mladých, zbraně schopných mužích, nepočínali si však s takou suro
vostí, jako jinde. Čeští farmáři dobrovolně a s ochotou otevřeli jim vždy sklep
i špižírnu a pro jich koně bylo tu i kukuřice dosti. Za vůdcovství otce Podhajskýho a Engla podnikali farmáři časté honby v pralesích a bažinách a lovili ryby
v přebohaté na různé druhy říčce Cedar. Ze vší, vždy velmi bohaté kořisti vy
brány nejpěknější kusy, jež pak Podhajský zavezl do Wharton a jimi podělil jak
provost maršála a šerifa, tak i jiné úřadníky a důstojníky, z čehož dosti ještě zbý
valo na jezdce malé posádky. Rybolov v jižním Texasu je zcela různý od rybo
lovu ve státech severních a podobá se velice onomu v českých rybnících. Tu
zúčastní se při něm deset i více farmářů. Na vyhlídnutém místě přepaží se celá
říčka po šířce ode dna až vysoko přes hladinu a od břehu ku břehu pevnou sítí,
kterouž proklouznouti může ryba jisté velikosti, kdežto velká musí tu zastaviti.
Půl míle, nebo míli nad touto sítí sejde pět, nebo i více mužů do vody a postupu-
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jíce zvolna ku předu, ženou ryby hlukem a tlučením do vody dolů po proudu
k síťové stěně, při níž stojí opět několik farmářů, kteří hromadící se tu ryby ne
postačí vyhazovati na břeh, kde schytány a do vozů naházeny jsou ostatními rybolovci. Častokráte tímto spůsobem nachytaly se dvě až tři tuny ryb všeho
druhu a překrásných exemplářů, z nichž nejvíce vyniká úhoř, dosáhnuvší až tři
stopy délky. Takovou kořistí dalo se ovšem poděliti mnoho lidí. Nestálo to
jen tu práci a ztrátu času, naši osadníci ale touto pozorností získali si příchylnost
těch, jichž přízeň v těchto zlých a nebezpečných časech měla pro ně význam ve
liký. Vše to dohromady bylo příčinou, že našim osadníkům nečiněno žádného
příkoří ani tehdy, když Texané strašně pobouřeni byli
zprávou,
*
že generál Butler
konfiskuje veškerý majetek Jižanů a z dřívějších černých otroků organizuje pravi
delné pluky černošské. Rozhorčení Texanů nad tímto
bezpříkladným” jedná
ním drzých Unionistů, vlastně “Yankee-ů” a “severních lupičů,” jak je jmenovali,
bylo ohromné a běda tomu, kdo byl jen trochu v podezření, nebo nemilosti u provost maršalů, nebo místních úřadů vojenských, neboť život takového visel jen na
nitce. Našim osadníkům však dařilo se dobře a oni nebyli znepokojováni nikým
a ničím. Josef, Jeník, Jan Gavrda i Vilém Engel dopisovali domů častěji a ta
kový den byl po vždy pro celou osadu dnem svátečním. Tu pak zvonivý hlas
Lidunky ozýval se po celém stavení, očka její zářila blahem a tvářičky se rděly.
Její Jeník byl zdráv, nenaříkal si, byl jí věren a sliboval brzký návrat. Milova
nému bratru a ostatním dařilo se též tak. Proč by tedy se neradovala, proč
neměla by býti šťastná a zpívati, jako druhdy?
Vedle těchto ji tak oblažujících dopisů obdržela však Lidunka ještě dva jiné,
jichž obsah poděsil u veliké míře nejen ji, ale i· celou rodinu. Byly od Jacka
Thompsona a přišly v posledním měsíci krátce za sebou. Obsah jejich byl
následovní:
Galveston, Texas, 5. ledna 1864
Moje vroucně milovaná Liddy!
Nemysli, že jsem na Tebe zapoměl. Naopak, mám Tě v mysli a před du
ševním svým zrakem ve dne i v noci. To, co pravil jsem Ti před třemi lety
v onom prokletém bavlniŠti, stane se skutkem. Ty budeš a musíš býti mojí,
kdyby mne to mělo státi i život. Svého soka, Johna Zapalačů zbavím se co nej
dříve. Mám jej ve své moci již nyní, zároveň s jeho přítelem a Tvým bratrem
Josefem, neublížím jim však, přijdeš-li ke mně dobrovolně a necháš se se mnou
oddati. Jsem bohat, neboť získal jsem v této válce tisíce a mám i velkou moc.
Ty budeš míti se u mně jako v ráji. Nebudeš muset pracovat v poli ani v ku
chyni, neboť budeš míti otrokyn i služek, kolik si jich jen budeš přáti. Já budu
Tě očekávati v Matagordě ode dneška za čtrnáct dní. Vezmi si s sebou bratra
Franka, nebo třeba otce i matku. Moji jezdci budou očekávati Vás na naší far
mě a budou Vám jak ochranou, tak i čestným průvodem až do Matagordy. Nepřijdeš-li, jsou John i Josef ztraceni. S touhou očekává Tě Tvůj
Jack Thompson, kapitán ranžerů.
Dopis ten polekal Lidunku v té míře, že málem byla by onemocněla. Sám
otec Podhajský byl polekán, přemohl však svoji úzkost a snažil se dodat odvahy
ženě i dítkám, dělaje si z výhrůžek těch posměch.
Přece však ještě jednou přečetl poslední dopis od Josefa, jenž byl následují
cího obsahu:
Camden, Arkansas, 20. prosince 1863.
Vroucně milovaní rodiče, bratří, sestry a přátelé!
Budete se asi divit, že jsme v Arkansasu. My se též divili, když přišel roz
kaz, abysme opustili San Antonio a odjeli do Camden, kde máme se spojití s vo
jem pověstného Kirby Smitha, jenž stálým bójem podél Rudé řeky, Salině a
Wachita byl velmi seslaben a žádal za posilu. Nevím, proč vyhlídnuti jsme byli
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k tomu právě my. Až k Rudé řece CRed River) dostali jsme se beze všech pře
kážek, sotva však jsme tuto překročili a dostali se do státu Arkansas, začal tanec,
neboť hemžilo se to tu jezdci jenerálů, Bankse, Steele-a a Thayera. Naše vojsko
pod generály Marmadukem, Shelbym a Faganem a pak plukovníka Kirby Smitha
bylo rozestaveno jižněji od hranic texasských až ku Pine Bluff na řece Arkansas.
V každodenních skoro potyčkách ztratili jsme mnoho mužů. Naše setnina byla
více jak zdecimovaná, neboť ztratili jsme 28 mužů. Divím se sám tomu, že my
vyvázli, ačkoli je každý z nás trochu poraněn. Já obdržel sek přes tvář; nevím,
jak budu se mojí Annince líbit nyní. Jeník, jenž stále držel se v čele a konal
pravé divy statečnosti, je poraněn na levém rameni. Jan Gavrda málem by byl
přišel o ucho a Vilém má rozseknutou ruku v zápěstí. Vzdor všemu protloukli
jsme se dobře a jsme prozatímně v bezpečí zde. Podle všeho nepobudeme tu
asi dlouho, neboť Jeník dozvěděl se, že naše setnina bude přeložená do Galvestonu ku sesílení mužstva válečného parníku Alabama. Jisté to však není. Jste'
všichni zdrávi? My o vás mluvíme každý den. Je moje Anninka zase u Vás?
Oh, ošetřujte mi ji, neboť po návratu svém budu ji od Vás požadovati. Jeník
dnes psáti nemůže, ale vynahradí to v několika dnech dvojnásob. Já sám píši
jen na rýchlo, abyste věděli, kde jsme a jak se nám vede. Vyřiďte srdečný po
zdrav Lidunce od Jeníka. Líbá Vás
Váš
Josef.
Za čtyři dni na to obdržela Lidunka dopis od Jeníka. Byl plný horoucí
vášně a projevů neskonalé lásky a v celku potvrzoval vše, co byl psal Josef.
Od té doby nedostali žádných zpráv. Otec Podhajský nevšímal si toho, až
když přišel onen výhrůžný dopis od Jacka Thompsona. Tu teprve bylo mu
mnohé nápadné. Bylo přesazení té setniny z poměrného zátiší San Antonicského
do středu krvavých bojů prací Jacka? A když na vzdor očekávání, že na cestě
do Arkansasu se jim něco přihodí, dostali se na místo svého určení poměrně do
sti zdrávi—nebyla to zase jeho práce, aby znovu přesazeni byli na loď válečnou
Alabama, která známá byla co jedna z nejobávanějších lodí korsarských a na je
jíž polapení, nebo zničení vypsaly Spojené Státy obrovskou sumu peněz? Mají
Thompsonové na lodi té tak spolehlivé spojence a přátele, že tito by jim k vůli
dopustili se každé hanebnosti?
To byly otázky, které otce Podhajskýho znepokojovaly dnem i nocí, ale aby
nepostrašil domácí ještě více, nedal obavy své na jevo, ale tvářil se co možná
bezstarostně.
Tak v stálém nepokoji a napjetí uplynuly tři týdny, když od Jacka přišel
dopis druhý následujícího znění:
Matagorda, Texas, 22. ledna 1864.
Vidím, že neuposlechla jsi dobře míněné rady. Nechceš-li Ty ke mně do
brovolně, přijdu si pro Tebe já sám. Mojí musíš býti a kdybych celý okres
Wharťon obrátit měl v pustinu, sežehnouti všechna stavení a potlouci všechny
lidi stojící mi v cestě. Následky připočti sama sobě a své tvrdohlavosti. Josef
a John jsou úplně v mojí moci a-jediný pokyn můj postačí ku jich zničení. Shle
dáš se s nimi asi v brzku, jenže to nebude shledání radostné. John-ovi připo
menu pak jeho hrdinský—sic!
* —kousek v onom bavlništi. Jeho tehdejší vítězství
nade mnou zaplatí strašlivou smrtí. Těšte se všichni na brzké shledání se mnou!
Jack Thompson.
Tento nad míru hrubý, ano přímo paličský list nepoděsil však otce Podhaj
skýho více, ale podráždil na nej vyšší stupen.
“Cože? Ten kluk chce nám vyhrožovat?” zvolal. “Ha! jen ať přijde se
svojí rutou! Přesvědčí se pak, že starý Podhajský dovede ještě čest svojí dcery
ubránit a že má dosti přátel, kteří mu budou nápomocni. Hned zítra pojedu do
Wharton a list tento ukážu provost maršálu i šerifovi. Uvidíme pak, je-li občan
texasský dán ve psí libovůli kteréhokoli zákeřného vraha. A ty, Frantíku, skoč
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na koně a dojeď ku Gavrdovi, Englovi, Lukešovi a Maříkovi a požádej je, aby
přišli k nám dnes večer, že mám důležitou zprávu pro ně. Ty pak, Rudolfe,
připrav bryčku a chytni ty dva “plaváky” v pastře, abychom ráno neměli moc
práce a nezdržovali se marně. Ti zbůjníci mají nalézti nás pohotově. On tě
tedy chce uloupiti, he? Chce zničiti Josefa, Jeníka a třeba i nás všechny, že?
Tak vychloubá se jen zbabělec. Ale počkej, kluku! Jen přijď a my ti toho na
sypem, že budeš pamatovat na moravské pěstě a moravské ručnice a revolvery co
živ budeš!”
Sezvaní sousedé sešli se v domě Podhajskýho večer a porada trvala až přes
půl noc. V ní bylo uzavřeno, že na noc ubytuje se tam několik sousedů a se
zbraní v ruce očekávati že budou útok Thompsona a jeho bandy. Bylo navrho
váno též, aby Lidunka zavežena byla do Austin okresu na farmu rodičů Jeníka,
avšak po uvážení všech okolností upuštěno od toho prozatím. Měliť Moravané
z příčin z hora uvedených v okresu Wharton desetkráte větší protekci úřadní,
než oni v okresu Austin a Lidunka byla tu bezpečnější, než tam, třeba osada
byla počtem silnější. Provost maršál Lee Broodshaw a šerif Tom Moore byli
velmi rozezleni, když přečetli výhrůžný dopis Jacka.
“Ať jen opováží se, unésti vám násilně vaši dceru!” zvolal Broodshaw,
“takový zločin tresce se šibenicí a já vám přísahám, že ani jeho velký vliv jej
neochrání, půjde-li tak daleko. Nechte mně dopis ten zde. Já okamžitě budu
psáti do Galvestonu a uvědomím tamní úřady. Vy pak bezodkladu pište poru
číku Johnu Zapalačovi a sdělte mu, co kuje se proti němu a jeho přátelům. My
bojujeme proti lupičským Yankee-ům a ne proti ženám, nebo našincům.
Ti
Thompsonové jsou mi již dávno trnem v oku, neboť počínají si, jakoby blaho ce
lého státu Texas spočívalo jen v jejich rukou a dovolují si proto výstředností,
které jinak spláceny bývají provazem nebo kulí. Myslí, že když mají Greysona,
Morgana a Phelpse na své straně, že mohou dovoliti si vše. Ať jen přijdou do
mého okresu, kde já vládnu a já jim ukážu hranici jejich působnosti. Jděte jen
domů bez obavy; držte vždy, ve dne i v noci dobrého jezdce pohotově, a ten ať
uvědomí mne, kdyby Thompsonové pokusili se o to splniti hrozbu Jacka.”
Upokojen vrátil se otec Podhajský domů a od toho dne každé noci bylo více
mužů na stráži. Tak v obavách a za stálého bdění uplynulo čtrnáct dní a i třetí
týden. Po Thompsonech a jeho soudruzích nebylo vidu, ani slechu a farmáři
počínali ve své ostražitosti ochabovati.
“Ech, co! Byl to jen takový hloupý strašák!” mínil Engel a ostatní s ním
souhlasili.
“Kdo chce něco podobného udělati, ten nepíše to napřed a nedá to na veřej
ný buben,” pravil Gavrda a všichni mu přizvukovali.
Po dalších čtrnácti dnech ustála ostražitost jejich úplně. Všichni byli stálou
bdělostí a napjetím mysle unaveni a rádi vžili se v myšlénku, že Jack Thompson
udělal si z nich blázny a nyní bezpochyby má obrovskou radost z toho, že ne
chali se tak postrašiti několika psanými řádky.
Z toho snu byli ale vyrušeni hrůzným spůsobem.
Bylo to za jasné měsíční noci, když rodina Podhajských vyburcována byla
ze spánku divokým štěkotem psů, dusotem koní, strašným hulákáním a čmoudem,
jako od ohně. Dříve nežli se mohli úplně vzpamatovati, seznali, že stavení jejich
hoří. Otec Podhajský byl první, jenž pochopil stav věcí, neboť jediným pohle
dem z okna přesvědčil se, že Jack svoji hrozbu splnil. V půl minutě byl oble
čen a s osvědčenou svojí vinčestrovkou v ruce, čekal na příchod synů a ostatních
v přízemní jizbě.
Zadní část budovy byla však úplně v plamenech a žár v celém stavení byl
nesnesitelný. Nyní byla ale celá rodina pohromadě i se třemi odrostlými syny
ze sousedství, celkem šest mužů a tři ženy. Podhajský otevřel dveře a vystoupil
na práh. Tu ale ozval se hlas Jacka Thompsona:
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“Komu život milý, ať neopováží se vystoupiti z domu dříve, nežli bude nám
vydána Liddy Podhajská! Též dána bude milost tomu, kdo odloží zbraň a vzdá
se dobrovolně. Každý pokus vzdoru bude trestán smrtí! Vydejte nám Liddy
a nebudete dále obtěžováni!”
Plameny šířily se rychle a horko ve stavení bylo opravdu děsné. Tu za
hřměl starý Podhajský:
Vezměte ženské do prostřed a za mnou! Střílejte, iak se vám to dá, ale
střílejte jistě. Nezdá se jich býti mnoho a snad se protlučeme! Dostaneme-li
se do zahrady máme vyhráno, neboť tu skrytí za stromy udržíme se po tak dlou
ho, nežli přijde pomoc! Ku předu tedy a střežte ženské!”
Všichni vystoupili z hořícího stavení a nastal děsný boj. Farmáři, sražení
v klín a vedeni otcem Podhajským postupovali v před krok za krokem vysílajíce
smrtonosné střely do řetězu texasských ranžerů, kteří přel nimi ustupovali. Již,
již těšil se Podhajský, že dostihnou ochranné zahrady bez velké ztráty, když-

Jack Thompson, maje Lidunku v náručí, odjíždí se soudruhy od farmy.

v tom nenadálým útokem z boku byl klín jejich rozražen a ve střed jeho vniklo·
asi tucet Texanů, kteří zmocnili se bránící se Lidunky, vynesli ji z klubka boju
jících a vložili v náruč nedaleko na koni čekajícího Jacka Thompsona, jenž ihned
úprkem odtud ujížděl. To muselo býti heslem i pro ostatní, kteří okamžitě vzdali
se boje a spěchali za svým vůdcem.
To vše sběhlo se rychleji, nežli farmáři mohli přijití k vědomí, co se stalo a
jak se to stalo. Slyšíce ze vzdálí střelbu a výkřiky přicházející posily, měli za
to, že bandité se polekali a dali na útěk. Jedině Podhajský vida ženu a dceru
Mařenku na zemi ve mdlobách a maje neblahé tušení jakés, úzkostlivě ohlížel sepo Lidunce. Nespatřiv ji nikde, zvolal mocným hlasem:
“Lidunko! Moje drahá Lidunko, kde jsi?”—Žádná odpověď.
“Pro vše na světě vás prosím, přátelé, poohlédněte se po mojí Lidunce
Snad skryla se někde, nebo leží někde ve mdlobách!”
Marné pátrání; Lidunky nebylo nikde. V tom také již přispěchali četní
farmáři z vůkolí, kteří viděli oheň a slyšeli střelbu a zmatek byl nyní ještě větší
Za pomocí Podhajskýho nejprvé snažili se přivésti k vědomí paní Podhajskou a:
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Mařenku, což podařilo se brzy á pák věnována pozornost mrtvým a raněným.
Z počtu těch bylo viděti, jak děsný to byl boj, neboť po různu leželo tu sedm
mrtvých a jedenáct raněných, mezi nimiž byl i František Podhajský a oba mladíci
Lukeš a Mařík. Otec Podhajský a syn jeho Rudolf, taktéž byli poraněni, ale
slabě. Bandité utrpěli tedy ztrát šesteronásobných — což to bylo ale platné,
když přece provedli svůj úmysl a unesli Lidunku.
Na zachránění domu nebo nábytku taktéž nebylo ani pomýšlení, a vše shořelo
až do základů. Jack splnil hrozbu svoji děsným spůsobem a skutečně zanechal
za sebou smrt a zkázu
Paní Podhajská, Božena a Rudolf div si nezoufali. Jediný otec Podhajský
i v tomto neštěstí zachoval rozvahu. Zde nedalo se dělat již ničeho a proto
když byl zavedl rodinu svoji v obydlí přítele Gavrdy, jenž jej snažně o to prosil
zároveň s Engelem a ostatními, vyslal ihned Rudolfa na nejrychlejším koni do
Wharton, aby o bídáckém tom činu podal zprávu provost maršálu a šerifovi.
Rudolf nešetřil koně a proto krátce po slunce východu přijel jak provost
maršál tak i šerif v čele asi šedesáti jezdců na místo zločinu. Rozhořčení obou
nedá se popsati.
“Přísahám!” zvolal Broodshaw, “že bídák ten zaplatí to svojí smrtí a budeli možno, i hodně potupnou k tomu. Tak hluboko neklesla ještě věc naší kon
federace, aby bez trestu mohly býti unášeny bílé, svobodné ženy a přepadávány
farmy klidných a lojálních občanů texasských. Tu není jediného, jenž by si toho
směl dovoliti a kdyby stál sebe výše!” Hned po té uchopil se věci v tom pra
vém směru.
Předně nařídil, aby postaráno bylo o raněně, z nichž ty, .co byli nejslaběji,
podrobil výslechu, aby za prvé zvěděl jména mrtvých jejich soudruhů a za druhé
obdržel důkazy o vině Jacka Thompsona a ostatních vůdců této zločinné výpra
vy, jich směr, jakým se dali s unešenou dívkou a další jejich plány.
To vše zvěděl od šikovatele Harry Greena, jenž byl jen lehce poraněn na
hlavě a nyní srdečně litoval, že nechal se přemluviti a zúčastnil se tohoto přepa
du. Bylť jim Jack namluvil, že jedná se o potrestání zrádce způsobem co nejcitelnějším a to že státi se může jedině únosem Lidunky a zničením majetku
prokletého cizozemce. Osoby každého mělo býti šetřeno a jen v nejnutnějším
pádu měli se ranžeři brániti. Plán byl zcela jednoduchý a sice: Přepadnout!
farmu z nenadání v noci, zapáliti stavení a v zmatku nastalém zmocniti se Lidun
ky, načež prchnouti do Matagordy, kde na ně čekal malý parníček, kterýmž do
praveni měli býti na loď Alabama, křižující někde mezi Galvestonem a Sabině
Pass. Kapitán loupežné té lodi i důstojníci byli Thompsonům přízniví a za je
jich pomoci měla býti Lidunka oddaná s Jackem lodním kazatelem, třeba i ná
silně. Do té doby že budou na korsaru nalézati se též i Jeník, Josef a ostatní
Moravané, kteří v pádu potřeby mohou býti postaveni pod ráhno s oprátkou na
krku. Tím postrašená, svolí Lidunka ku sňatku ráda,’neboť raději obětuje sebe,
nežli by na smrt vydala bratra, milence a ostatní krajany.”
“To je plán přímo ďábelský a ten, v jehož mozku se vylíhl, zasluhuje smrt
tu nejtraplivější a nejpotupnější!” rozhorleně zvolal šerif Moore.
“Té se lotru tomu také dostane!” pravil provost maršál Broodshaw, skřípaje
zuby. “Člověk takový je horší divoké šelmy a čím dříve lidská společnost se ho
zbaví, tím lépe pro ni. Pro svátou věc naší konfederace je jen hanbou a nechceme-li, abychom my všichni, kteří pro princip svůj nasazujeme životy i statky,
vřaděni byli do té samé třídy, musíme učiniti přítrž takovému řádění. Já lituji
jen. že nesmím opustiti okres mé péči svěřený a osobně nemohu pronásledovat!
bídáka toho. Vy to však, milý šerife spravíte za mne. ”
“Máte již plán hotový? Ustanovil jste se na něčem, milý Broodshaw?” tá
zal se šerif.
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“jen částečně, neboť nejvíce záležeti bude na vás a na okolnostech. Pro
následoval lupiče do Matagordy bylo by marné, neboť oni mají rychlé koně a
jsou tam bezpochyby již nyní. Že se tam nebudou zdržovati a odplují s čekají
cím tu parníčkem, dá se očekávati. Jakže se ten parníček jmenuje?”
“Mluvil-li Harry Green pravdu, pak je to otrokářská lodice Ariel,” odvětil
šerif.
“Ariel? Oh, tu znám dobře. Je to malá, ale prostorná a pevná loď velké
rychlosti a je majetkem obchodníka s otroky, Jima Shelbyho. Nu, teď se tomu
nedivím, že Jack mohl nalézti kapitána lodě, který propůjčil se k lidokupectví.
Shelby má každou ženu za přirozenou otrokyni mužovu, ať je pak černé, nebo
bílé pleti. To se shledali dva stejní kumpánové! Jeden bídáčtější druhého a
jeden větší dravec druhého!”
“Co ale budem dělat? Čas kvapí a dostane-li se Jack se svojí zajatou na
korsara Alabama, je po všem veta. Vím z bezpečného pramene, že loď ta vy
pluje již v tomto týdnu, do indických moří, aby polapila některé bohaté obchod
ní lodě americké,” přerušil jej šerif netrpělivě.
“Máte pravdu, příteli, čas kvapí. Kdo z vás má,” pravil, obrátiv se k opo
dál stojícím farmářům, “doma péro a inkoust?”
“Každý z nás,” odpověděl otec Podhajský, vystoupiv z kruhu a ukazuje na
spáleniště, dodal smutně: " jen já ne, neboť vše shořelo tuto.”
“Nermuťte se proto, starý příteli. Já a my všichni postaráme se o to, aby
ztráta ta byla vám nahražená. Nám nyní jedná se hlavně o záchranu roztomilé
vaší dcery a oněch českých mladíků.”
“Zachráníte-li je, můžete život můj považovati za svůj každé chvíle. Po
slední kapku krve vycedím, kdyby toho bylo zapotřebí pro vaše štěstí, nebo zá
chranu!” zvolal otec Podhajský vřele.
“My všichni! My všichni též!” přizvukovali Moravané.
“Věřím vám, dobří lidé. Znám vás nyní z důstatek a vím, že mohu spoléhati-na vás ve všem, co pravé a spravedlivé. Především ale potřebuji péro a
inkoust!”
Otec Gavrda zavedl všechny do svého stavení, počastoval je napřed whiskou,
jak je v Texasu obyčejem posud, a přinesl pak žádané i s několika archy papíru
k tomu. Na štěstí měl ale provost maršál svůj vlastní papír s úřadním svým
ohlášením a na tom podal stručnou, ale jasnou zprávu o všem, žádaje za osvobo
zení uloupené dívky a zároveň též, aby dána byla dovolená všem Moravanům
nalézajícím se ve třetím pluku texasských ranžerů a v setnině dlící přítomně
v Galvestonu.
“Hoši ti zaslouží si krátký odpočinek a já potřebuji je zde velenutně,” do
dal. Na konci dopisu žádal rozhodně za přísné potrestání Jacka Thompsona a
všech hlavních vinníků a sice ve souhlasu zákonů vojenských.
Podobné činy jsou zhanobením svaté naší věci a škodí jižní konfederaci
více, nežli prohraná bitva, neboť tím popudíme proti sobě veřejné mínění celého
vzdělaného světa a bude námi povrhováno. Dejte příklad, že s činy tak podlými
nesouhlasíme a nemáme s nimi nic společného. My bojujeme za svobodu Jihu a
suverénitu jeho jednotlivých států proti sveřeposti a násilí zpupných Yankee-ů,
nikdy ale nepodáme pomocné ruky činům tak podlým, jakých dopustil se Jack
Thompson a jeho společníci!”
Tak provost maršál Broodshaw skončil dopis svůj nadepsaný generálu Magruder-ovi a odevzdal jej šerifovi, když byl dříve nechal mu jej přečisti.
“je-li Magruder v Galvestonu, odevzdejte mu jej osobně a ostatní doplňte.
Ne-li, odebeřte se k provost maršálu galvestonskému, s nímž znám se výborně a
jenž je mým přítelem a s ním společně promluvte s veliteli tamní posádky i loď
stva. Zakročte rázně a přiveďte s sebou jak onu spanilou dívku, tak i všechny
čtyry Moravany. Spoléhám na vás, Moore!”
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“To můžete, drahý maršále,” opravdově pravil šerif, táže se: Kolik jezdců
mám vzít s sebou?
“Pět, nebo šest postačí, neboť cesta je úplně bezpečná.”
“Můžeme já, Rudolf a Engel jeti s sebou?” horlivě tázal se otec Podhajský.
Co mne se týče, nemám nic proti tomu,” odpověděl Broodshaw.
“My
slím ale, že byste udělali lépe, kdybyste zůstali doma u poraněného syna Franka
a postrašené rodiny.”
Frank je poraněn jen lehce a rodina má je nyní bezpečná a klidná,” odvě
til Podhajský.
“Byl bych rád osobně při osvobození svých dětí!”
“Čiňte, jak uznáte za dobré! Nyní ale jen rychle ku předu, neboť každá
hodina opoždění může býti osudnou. Bandité ti mají již tak předskok značný.”
Otce netřeba pobízeti ku spěchu tam, kde jedná se o vysvobození jeho dítek
z očividné záhuby a proto než uplynulo půl hodiny, byli všichni jezdci na cestě
do Galvestonu.
Provost maršál, zanechal tu několik jezdců ku ochraně farmářů a když byl
učinil přípravy ku zavežení raněných do Whartonu a pohřbení mrtvých, vrátil se
do města s ostatní svojí družinou, provázen sterým díkůvzdáním všech Moravanů.
Jako bouře hnalo se deset jezdců přes rozsáhlé pláně okresu Brazoria, v čele
majíce šerifa Moore-a a starého farmáře Podhajskýho. Majíc evesměs výborné ko
ně, přijeli ku řeceBrazos k polednímu a prodleli v městečku Columbia po celé tři
hodiny. Byloť toho dne strašné vedro a pak museli koním popřát úplného zo
tavení se. Měli ještě z Columbia do Galvestonu skoro padesát mil anglických a
chtěli-li doraziti tam před půl nocí, bylo jim šetřiti sil koní i svých vlastních.
Štěstí ještě, že cesta byla jako mlat a že jezdci nebyli zdržováni ničím. Skutečně
také krátce po půl noci dojeli žádoucího cíle a bez odkladu vedeni byli Moore-em
ku obydlí galvestonského provost maršála, s nímž chtěli se poraditi nejdříve.
Dotýčný úřadník nesl to zprvu velmi nemile, že.byl vyburcován ze spánku,
jméno Broodshawa však muselo míti na něho vliv kouzelný, neboť vyskočil hned
z lůžka, oblékl se spěšně a s tváří radostí zářící spěchal do hovorny. Velké však
bylo jeho zklamání, když setkal se se čtyřmi muži mu zcela neznámými.
“Kde je Broodshaw?” tázal se rychle.
Šerif Moore představil sebe a ostatní a pak vyřídil vřelý pozdrav od svého
představeného. V krátkosti vypověděl vše pro okamžik nejdůležitější, načež po
dal mu dopis nadepsaný na generála Magrudera.
Výborně!” zvolal galvestonský provost maršál.
‘ To se hodí přímo zna
menitě! Magruder je ještě zde a jsem pevně přesvědčen, že vydá rozkazy ku
chycení a prohlédnutí parníku Ariel. Mně ten obchodník s otroky, Jim Shelby
leží již dávno v žaludku, ale co dělat? Účel světí prostředky a my pro záměry
naše musíme často použiti takových lidských bestií jako jsou Thompsonové a
Shelby. Takový zločin však je přílišný a Broodshaw má zcela pravdu, když tlačí
na jeho potrestání. Okamžitě půjdeme k Magruderovi. Je to vojín přísný ale
šlechetnomyslný a pro svaté věci jižní konfederace nadšený. Jako pro nás tak
i pro něho nestává otázky otrokářské, nýbrž otázka sebeurčení, své právomoci a
neodvislosti jednotlivých států. Yankee-ové, pod záminkou, že chtí osvoboditi
černé plémě z hnusného otroctví, chtí dopustiti se zločinu ještě hnusnějšího—zotročiti totiž plemeno bílé—a tomu jsme se opřeli a budem opírati až do posled
ního dechu! Co vy o tom soudíte?” dodal, obrátiv se k otci Podhajskýmu.
“My Moravané celé té politice nerozumíme a věřte mi, pane maršále, že po
dnes nevidíme jasně a nevíme, proč vlastně povstala celá ta krutá a krvavá válka.
My staráme se jen o naše role, náš dobytek; pěstujeme svoji bavlnu a snažíme se
býti dobrými a užitečnými občany krásného státu Texasu, který považujeme za
druhou vlast svou, již o málo méně milujeme jak vlast rodnou—tu přemilou naši
Moravěnku!” upřímně pravil Podhajský.
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Galvestonský provost maršál zahleděl se upřeně v přímý obličej bodrého a
duchem vskutku bohatýrského farmáře a pak podal mu ruku.
“Závidím vám,” pravil, hned však zavedl rozmluvu jinam, dodávaje:
“Okamžitě odebereme se ku generálu. Myslím, že bude ještě vzhůru—je
teprve jedna hodina po půlnoci. Dříve ale musíme poohlédnouti se po vašich
přátelích. Jak jste pravil, že se jmenují?”
“je to poručík John Zapalač, šikovatel Josef Podhajský—”
“Nadporučík John Zapalač?” přerušil šerifa provost mašál, “ano, ten jejíž
zde i s ostatními. Před večerem podal mi zprávu a žádal za ubytovací lístky pro
svoji setninu. Pamatuji si to jméno proto tak dobře, že zní mi tak cize a je těž
ko k vyslovení. Válečná loď Alabama vypluje zítra do přístavu— přenocuje v Sa
bině Pass—a jeho setnina měla rozmnožiti mužstvo lodě. Magruder ale jistě
učiní v tom změnu.”
“A kde nachází se, vlastně kde ubytován je Josef a kde Jeník Zapalačů?”
tázal se otec Podhajský, vysvětliv zároveň, že on je otcem Josefa a nastávajícím
tchánem nadporučíka Jana Zapalače.
“To vše sdělím vám až u jenerála, však je ještě dnes uvidíte všechny. Nyní
ale nemařme ani vteřiny!”
Asi za půl hodiny na to stáli všichni tři před generálem Magruderem. Byl
to muž v pravdě šlechetnomyslný a po přečtění dopisu od Broodshawa a vyslech
nutí všech podrobností zahořel spravedlivou nevolí. Ihned přisedl ku svému
stolu a napsal několik rozkazů, načež dva jeho pobočníci odejeli cvalem v různé
směry, aby postarali se o jich vykonání.
“Za krátko bude vše v pořádku, milý Moore,” pravil generál vlídně, “jsem
šťasten, že mohu spravedlnosti učiniti zadost a milerád vyhovím přání provost
maršála Broodshawa, jehož znám co úřadníka spolehlivého a pro naši věc nadše
ného. S náhledy jeho souhlasím úplně a únosce žen a palič obdrží zaslouženou
odměnu dříve, nežli uplynou dvacet čtyři hodiny, předpokládaje, že je na rycnloplavební otrokářské lodi Ariel a že tato nalézá se v našem dosahu. Ku vypátrání
toho vydal jsem patřičné rozkazy a do rána budeme vědět, jak věci stojí. Ala
bama objeví se v našich vodách teprve o poledni a máme tudíž času dosti. Co
dotýče se pak ostatních, tu musí tito říditi se podle předpisů vojenských a požádati za dovolenou písemně u svých bezprostředních představených. Já vydal již
rozkaz, aby žádost taková byla bezodkladu donešená do mé kanceláře k podpisu
a na žádný pád aby ani jeden muž jejich setniny nevstoupil na palubu Alabamy,
čímž dřívější rozkaz vzhledem na ně je odvolán. S kapitánem křižáku Alabama
promluvím si ještě zvláštně. A nyní jděte ku svým přátelům a sdělte jim, co
jsem pravil. S bohem!”
Vřele děkujíce, opouštěli všichni tří šlechetnomyslného generála a šerif za
vedl Podhajskýho, Rudolfa a Engla—kteřížto dva poslední čekali v předsíni
generála—rovnou cestou do strávního domu, v němž všichni Moravané byli pro
zatímně ubytováni.
Jeník, co důstojník měl sice vykázán hotel vyšší třídy,
dal ale přednost strávnímu domu, jen aby mohl býti s milými přáteli.
Mám líčiti tu nekonečnou radost opětného shledání se všech po tak dlouhém
odloučení? Myslím, že není toho zapotřebí a že laskavý čtenář sám si okamžik
dovede představiti. Zanechme je proto jich blahu a štěstí a raději poohlédněme
se po Lidunce a jejím únosci.
Lidunka, vysazena byvši násilím na koně a unášená z farmy neztratila vědo
mí aniž duchapřítomnost. Nebránila se také, vědouc, že by to bylo marné, ale
v duchu kula již plány, jak by vyprostila se z moci jeho a prchla. Pozorovala
krajinu, avšak při bledém svitu luny neviděla mnoho, jen to poznala, že tu ne
byla ještě nikdy. Po dvouhodinné jízdě počali koně uvolovati a Jack Thompson
dal rozkaz ku odpočinku. Ujeli skoro polovici cesty a do slunce východu mohli
býti lehce v Matagordě, proto na několika hodinách nezáleželo.
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Jack šetrně spustil unavenou dívku s koně na zem a tázal se jí, přeje-li si
nějakého občerstvení, při čemž vytáhl z kapsy u sedla objemnou láhev s vínem.
Lidunka odvrátila se s opovržením od něho.
Tu jinak spustlý ten člověk přemožen pocity své lásky klesl před ní na kole
na a prosil ji za odpuštění.
“Odpusť mi, světice moje, že dopustil jsem se takového" násilí na tobě.
Stalo se tak jen k vůli tobě a protože bez tebe žiti nemohu. Já psal ti, že musíš
býti moje, kdybych měl k tobě kráčeti i přes mrtvoly------- ”
Tu teprve připoměla si Lidunka hrůzu prudkého a krvavého boje a zvolala
zoufale:
“Oh, můj otec!—Moji bratří! Moji přátelé! Oni jsou povražděni—dům
náš je sežehnut a— —”
“Neděs se marně, miláčku. Z tvé rodiny nebylo ublíženo nikomu, já dal
přísný rozkaz k tomu, těch pár kluků ale, kteří tak zběsile po nás stříleli, museli
jsme se zbaviti; a ta ztráta majetku nestojí ani za řeč. Já otci tvému postavím
jiný a mnohem větší dům a zařídím po knížečku. Povýším vás všechny a obo
hatím, jen—buď moje!”
“Nikdy!” zvolala Lidunka prudce.
“Raději smrt!”
“Nu, uvidíme, až přijdeme jen do Galvestonu a budeš míti volbu, která je
pro tebe již uchystaná. Já pravím ti, že na kolenou budeš mne prošiti, abych
přijmul tě za svoji zákonitou manželku!”
“Nikdy! Nikdy! Než to, tož raději smrt!” Od tohoto okamžiku nemluvili
spolu více. K ránu dojeli města a přístavu Matagordy, vstoupili na parník Ariel,
který nevyplní však hned, ale až k večeru. Byloť se něco porouchalo na lodi,
co musilo býti spraveno a proto ten nedobrovolný, skoro dvanáctihodinový,
odpočinek. Oba bídáci, otrokář Jim Shelby a Jack Thompson, toho však
nedbali, vědouce, že Lidunka je v kajutě lodní bezpečná a Alabama vepluje do
vod Galvestonských teprve až zítra k polednímu. Času bylo ted}T na zbyt a oni
hleděli zkrátiti si jej pitím a hraním v karty.
Vypluli k večeru a před svítáním nacházeli se před South Galvestonem,
když pojednou spatřili blížiti se k nim dvě velké dělové lodice—Josiah Bell
a Uncle Ben,—které mířily přímo k nim. Jim Shelby ani Jack nevšímali si toho
—vždyť byly to lodi konfederační a tudíž přátelské. Přece ale byli poněkud
znepokojeni, když, připluvše k sobě na dostřel, spatřili na stěžni rozkaz, aby
zastavili a přijmuli zprávu z úřadovny admirála.
Jelikož pro odpor nebo útěk nebylo příčiny a obé by vůči těmto lodím bylo
marné, zastavil “Ariel” své stroje a za krátko přijal na palubu prvního důstoj
níka lodice “josiah Bell,” jenž kapitánu Jimu Shelby-mu podal rozkaz, aby
okamžitě s lodí svojí “Ariel” veplul do přístavu Galvestonského a představil se
v úřadovně admirála pro důležité rozkazy nějaké. To nebylo nic nápadného,
ba, stávalo se tak často a vždy ku velikému prospěchu otrokáře.
Asi kolem šesté hodiny ranní vepluly všechny tři lodi do přístavu Galveston
ského a sotva že vrhly kotvy, když ku “Ariel” přirazila velká loďka admirality
a na palubu vystoupil provost maršál galvestonský, provázený šerifem Moorc-em
z okresu Wharton, otcem Podhajským, starým Englem, nadporučíkem Janem
Zapalačem, poručíkem Josefem Podhajským a šikovateli Janem Gavrdou a Vilé
mem Englem a asi tuctem vojínů.
Jack spatřil je první a zbledl na smrt. Okamžitě postřehl, že hra jeho jest
prohrána a chtěl hledati spásu v útěku. Již ale stál při něm šerif Moore, položil
mu ruku na rameno a pravil vážně:
“jacku Thompsone! Zatýkám vás ve jménu zákona jižní konfederace!”
V okamžiku tom obklíčen byl vojíny a pocítil na svých rukou pouta. Škub
nul sebou sice, pocítiv ale pevné páže a vida se úplně obklopena vojáky mu
neznámými, nepokoušel se více o odpor.
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“jakým právem a na jakou obžalobu mne zatýkáte, šerife Moore? Nevíte,
že já jsem emisarem jižní konfederace a do jisté míry vaším představeným?
Třeste se! President Davis a generál Lee mně dají zadostiučinění za tuto pohanu!
Okamžitě mne rozpoutejte, neboť běží vám o hlavu!”
“Dosti řečí! Já zatýkám vás a předávám v ruce vojenských úřadů pro tři
hnusné zločiny a sice: pro únos dívky, pro paličství a pro úkladnou vraždu na
bezbranných občanech jižní konfederace.”
“já proti obžalobám těm protestuji!” zvolal Jack zsinalý, a odvolávám se
na kapitána Jima Shelby-ho!”
“To můžete učiniti před vojenským soudem,” suše odpověděl Moore.
“Odveďte jej do loďky!”
Vojíni chopili se Jacka a odváděli jej do loďky, kde střežili jej velmi bedlivě.

Hlava se Lidunce zatočila a jako bez vlády klesla otoi v náruč,

“A nyní jest řada na vás, kapitáne Shelby, ” převzal slovo galvestonský
provost maršál. ‘ Přiveďte sem onu uloupenou dívku okamžitě; dva muži vás
vdoprovodí!”
Bohatý otrokář pokročil těsně k maršálovi a pravil výhrůžně:
Víte, kdo jsem? Znáte moji moc?”
“Vím, že jste Jim Shelby, obchodník s otroky,” klidně odpověděl maršál.
“Víte tedy, že jsem velitelem této lodě a že od vlády jižní konfederace mám
■zvláštní výsady a práva, kteréž činí osobu moji nedotknutelnou!”
“To první je mi známo. Že byste byl ale nedotknutelným i když protivíte
se všem lidským a božským zákonům, to nevím. Tolik však vím, že ve městě
a přístavu jsme pány já a generál Magruder a nikdo jiný. Proto poroučím vám
ještě jednou, abyste předvedl nám uloupenou a v zajetí na lodi vaší držanou
<lívku. ”
“A když přání tomu nevyhovím?”
“Pak zatknu i vás a nechám prohledati loď svými lidmi.”
“To je ale hnusné násilí! Mějte se na pozoru! Jste dnešním dnem posledně
provost maršálem, za to vám ručím,”
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“A vy dejte si pozor na krk! Je na něm místa dosti pro oprátku! Nuže?”
Podrobím se násilí! Nyní máte moc vy, za dvě hodiny budu ji míti já.
Hej, Bobe a Andrewse, přiveďte sem onu holku, co je v kajutě!”
Ani ne za pět minut stála Lidunka na palubě. Byla bledá a utrápený její
obličej byl svědkem duševních její muk. Pohlížela k zemi, neboť myslila, že
nastává jí nová trýzeň a poděšeně, jako jestřábem napadená holubice vzhlédla
vzhůru, když cítila se býti obejmuta ze dvou stran.
Jak ale v srdci jí to zajásalo, když zaslechla známý—ach, tak dobře známý
hlas: “Lidunko! Moje milovaná, předrahá Lidunko! Konečně tě máme zase!”
Vzhlédla vzhůru a smavý její pohled, zakalený slzou radosti, setkal se se
zářícím pohledem jejího Jeníka. Tu hlava se jí zatočila a ona jako bez vlády
klesla v jeho a jejího otce náruč!--------

DODATEK.

Byl to pro celou osadu den sváteční,—ten den návratu všech našich známých
do české osady v okresu Wharton.
Oh, jak jásali tu mladí i staří, jak všichni tiskli ruce těm tak dávno pohře
šovaným, jak příbuzní je líbali a jak tiskli k srdci!
Takového veselí nebylo v osadě té pamětníka, na vzdor tomu, že nejčelnější
a nejváženější její člen ztratil větší část svého majetku hanebným činem úklad
ných žhářů a paličů. Starý Engel s otcem Gavrdou sami pro několik soudků
piva dojeli a ženské opět vařily, pekly a smažily jako ku pateronásobné svatbě.
Povídání a vypravování bylo tu bez konce a že hlavními hrdiny byli Jeník
a Lidunka a pak Josef a šerif Moore, netřeba ani tvrditi.
Lidunka zářila opět a v radostném opojení svém líbala každého na potkání,
aniž by byl Jeník žárlivým. Toho dne a té noci nepomýšleno na nic, než na
zábavu a veselí, neboť: “den starostí a práce přijde zítra!” pravili všichni
a s nimi i otec a matka Podhajských.
Na druhý den sešli se sousedé Podhajskýho v domě Gavrdy ku poradě, jak
nejlépe roztříditi práce, aby co nejdříve postaveno bylo nové obydlí pro rodinu
Podhajských a zaopatřeno nové zařízení a nábytek. Hospodyně vypočítávaly,
mnoho-li každá má dáti peří na nové peřiny a hoši zase kolik stromů bude muset
býti poraženo.
Otec Podhajský a nikdo z jeho rodiny neodmlouval v ničem. Všechnu tuto
starostlivost považovali za zcela přirozenou. Což nebyli by činili oni to samé
v případu opáčném? Zajisté!-------Největším štěstím pro ně bylo, že byli doma Josef a Jeník a ostatní a že
Lidunka vyvázla ze strašného nebezpečí svého bez pohromy. To vyvážilo
všechno ostatní.
Asi k poledni přijel do osady zvláštní jízdní posel od provost maršála
s objemným dopisem pro otce Podhajskýho, v němž vysloveno blahopřání ku
zdárnému výsledku výpravy do Galvestonu a ku povýšení Jeníka za nadporučíka
a Josefa za poručíka v jednom a tom samém pluku.
Dále pravil pak doslovně:
“Uznávajíce, že stala se Vám bezpříkladná křivda a že majetek Váš zničen
surovostí jednoho z důvěrníků přítomné vlády spůsobem protizákonným, považuje
zástupce této vlády v okresu Wharton za svou povinnost dáti Vám úplnou ná
hradu za škodu utrpenou a prosí, abyste sdělil mu, jakým spůsobem může se tak
státi. V příloze shledáte poukázku na dva tisíce dolarů na prozatímní vaše výdeje
a ostatní bude následovat, jakmile obdržím od vás plný součet Vašich ztrát
a vašich požadavků. Přejete-li si ještě něčeho, obraťte se bez ostychu na mne,
gebo na šerifa Moore-a. ”
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Na konec pak bylo podotknuto, že nechtí-li Jeník, Jošef a ostatní sloužiti
ve vojště dále, bude o to postaráno, aby ze svazku vojenského byli propuštěni
úplně. Dopis ten vyvolal radost ještě větší a po dlouhé úřadě a na nátlak Jeníka,
Lidunky a Josefa dohodnuli se všichni na následovním:
Celá rodina Podhajských odjede zítra—ve středu—časně ráno do okresu
Austin k Zapalačům, kde hned učiní se kroky, aby již v příštím týdnu mohly
odbývati se tu dvě svatby najednou a sice: Jeníka s Lidunkou a Josefa s Andul
kou. Mladomanželé s rodiči a bratry a sestrami prodlí u Zapalačů tak dlouho,
až postaveno a úplně zařízeno bude nové stavení pro rodinu Podhajských, v němž
i nová rodina by měla dosti místa. Ku ‘ zasvěcení” nového tohoto stavení
v okresu Wharton pojedou pak všichni známí a důvěrnější přátelé z okresu
Austin, v první řadě ovšem rodiny otce Lešikara, Mašíka, Marka a jiné.
Hoj! To bylo veselí, to bylo radosti a blaha!
Po letech vypravovali si ještě pamětníci o tom!------Asi za čtrnáct dní došla do Wharton zpráva, že Jack Thompson, únosce
Lidunky a žhář odsouzen byl vojenským soudem v Galvestonu k šibenici a po
praven v ten samý den, neželen a neoplakáván nikým. Otrokář Jim Shelby
taktéž byl potahován před soud, obrovský jeho vliv osvědčil se však i tu. Vyvázl
sice životem, ale loď jeho ,,Ariel” byla vládou skonfiskována.
O Thompsonech nebylo ve Wharton okresu slýcháno nikdy více. Jako by
se byli v zemi propadli, čehož tamní osadníci jistě nelitovali.
Dnes, po pěcatřiceti letech, vypadá to v okresech Wharton a Austin zcela
jinak. Ti staří zákopníci čeští, jako Lešikar, Podhajský, Zapalač, Koniakovský,
Rusek a sta a sta jiných odešli na věčnost a potomci jejich přestěhovali se do
jiných krajů a i států.
Mne blaží jen to, když pozoruji, jak Jeník a Lidunka a Josef s Andulkou—
ač již všichni dávno otcové a matky—ba, již dědečkové a babičky—žijí posud
v jiném sice místě a státu, ale v lásce a štěstí. Přeji jim toho z plna srdce,
neboť si toho zasluhují.

z^roisr-z·.
Hlahol zvonů v ranním šeru
hučí v ráz a ráz,
v poledne i ku večeru
k spěchu nutí nás.

Bída čiší ze všech koutů,
kam té věže stín
dosáhne, tam lid je v poutu
za otroka jmín.

Temně duní jako dělo:
k*Teď je věru čas,
posíliti soustem tělo
a pak ve jho zas!”

K snědku má jen skývu chleba,
pro útěchu chrám—
víc mu není ani třeba,
skromností je znám!

Tuhle píseíí málo vnadnou
stále hlaholí“
kéž radš s věže náhle spadnou
v smutné okolí.

V neděli když o mráz tříští
se těch zvonů řev,
spěchá k nim jak v mraveništi
houf žen, mužů, děv.

A co nemoh’ ve fabrice
tyran jeho vzít,
rozum—vždyť už nemá více—
jde sem prohýřit!
BartoS Bittner
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EBYLO v celé škadroně I u druhého pluku spolkové jízdy veselejšího a
upřímnějšího hocha nad Mike-a Quinna. Jak již jméno jeho ukazuje,
byl zelený Erin jeho vlastí. Často mně, když jsme byli o samote, vy
právěl, jaké neutěšené mládí doma ztrávil. S lítostí vždy vzpomínal si na starou
matku, kterou v malé chatrči lesní, jež s malým kouskem pole, na němž kromě
bramborů nic se nedařilo, byla jediným její majetkem, zanechal. On sám s vel
kýma obtížema dostal· se do této země, slíbiv při odchodu matce, že podporovati
ji bude ze všech sil svých, že šetřiti bude, aby co nejdříve k ní zámožný vrátiti
se mohl a jí poslední dny života osladil a oči zatlačil.
Přijel sem nezkažený a s těmi nejlepšími úmysly dal se naverbovati. Bohu
žel, že kasárna jsou nejvíce nebezpečným místem, kde člověk slabé a dobrosrde
čné povahy snadno podléhá vlivu zkažených soudruhů a aniž by to pozorovál,
poznenáhla, takřka krok za krokem, zabředá v bahno zlých zvyků a kdyby chtěl
se vrátiti, jest mu to téměř nemožným.
Tak to bylo i s Mikem Quinnem. Když jsem jej ponejprvé spatřil, sloužil
již osm roků. Mohu říci, že na mne učinil dojem příjemný. Kdo jednou jeho
zarudlý od pití obličej, ty dobrácké a poněkud šelmovské modré oči spatřil, ne
zapomene naň nikdy. Brzy se se mnou spřátelil a tu, byl-li střízlivý, s lítostí
mi vyprávěl, jak nedodržel slibu matce daného, jak pomalu naučil se piti a co
nejhoršího—karty hráti. Nezameškal snad ani jedné příležitosti, kdy mohl zkusiti Štěstí své u hráčského stolu. Však Štěstěna málo kdy naň se usmála, což
ubohého Mike-a tím více do hry pohánělo.
Matce prý ze studu ještě nepsal, takže ani nevěděl, živa-li; pravil mi, že
právě ty výčitky svědomí jsou tím nejhorším pro něho trestem. Svěřil se mi, že
někdy za bouřlivých nocí, když samotinký po horských stezkách objíždku činí a
vichřice kolem něho burácí, stromy vyvrácí, písek a drobné kamení do očí mu
metá, se mu zdá, jakoby v každém tom zaskučení větru slyšel nářek a výčitky
opuštěné matky, která v chudobě očekává návratu syna marnotratného. Tu prý
vždy, aby umlčel červa v srdci hlodajícího, dá se do pití a nepřestane, až octne
se pod mocí profousovou.
Náboženství svého katolického držel se houževnatě. Mohl býti opilým,
modlil se přece. Byl samý škapulíř, samý zázrak, pověrčivý až k smíchu. Však
běda tomu, kdoby si byl chtěl jej proto dobírat. Tu stal se z dobromyslného
Mike-a zrovna zúrivec, fanatik náboženský, jenž nehleděl na to, zmrzačí-li pro
tivníka svého. Byltě Mike rváč, jemuž nebylo v pevnosti rovno a věru se špat
nou se potázal jeden žid polský, když jal se Quinnovi vysmívati, že na Velký
pátek nechce jisti míso. Zahnutý ms jeho zbaven polovice své pokožky, jedno
oko nevidělo blankyt nebeský po čtrnácte dnů, hrsť vlasů zrzavých přinesl si
Mike jako trofej. Od té doby měl pokoj.
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Jednoho zimního dne v měsíci prosinci, r. 1890 umluvili jsme se čtyři, že
požádáme velitele pevnosti o dovolení na [několikadenní honbu. Byl jsem tehdáž právě kaprálem—pravím právě, protože není pod sluncem nic nestálejšího
než udržení se při vojŠti americkém v šarži—a tudíž já vyslán byl požádati o do
volenou. Plukovník po nějakém váhání svolil, vyptav se mne napřed, kteří jsou
mými společníky. Byl to mimo mne jeden Němec, jménem Jaeger, druhý byl
Amerikán, jenž u vojska slyšel na jméno Cavanaugh a čtverlístek doplňoval
Mike Quinn.
Když jsme' si byli v pevnosti vše k týdennímu pobytu v horách zaopatřili,
naložili jsme si to na dva mezky, osedlali své koně a rovnou cestou zaměřili ku
šedesát mil vzdáleným horám. Co tu bylo závisti, co tu posměchu od ostatních
našich soudruhů, kterým nebylo popřáno takového příjemného výletu se súčastniti. Kam prý budeme posýlati zvěřinu, zda-li do San Francisca nebo Chicaga,
tak na nás pokřikovali. Jiný zase zvláštní prosbu měl na Mike-a Quinna, aby

Po odjezdu ze stanice rovně zaměřili jsme k horám.

mu, jako svému ‘‘šlofkamarádovi” aspoň půl divokého tetřeva nebo bažanta při
vezl. Byltě Mike Quinn velmi dobře znám pro své špatné střílení, ač on se vždy
chlubil, že jakživ střílel jen na pohybující se předmět a proto, chce-li někdo se
o tom přesvědčiti, jen ať s ním jde na honbu a uvidí.
Já dobře věděl, jaký on je v střelbě kos, ale vzal jsem jej jen proto s sebou,
aby nám šprýmy svými a rozmarnými historkami pomohl ukratiti při plápolajícím
ohni dlouhé večery zimní. Konečně měli jsme jednotvárnou tvrz za zády a leh
kým cvalem pustili jsme se písečnou planinou ku horám, nazvaným Swisshelm.
Tam měl býti náš revír, neboť pasáci, do pevnosti dojíždějící, pravili nám, že
v horách těchto zvěř jen se hemží, protože široko daleko není obydlí lidského a tu
díž nikoho, kdo by ji pronásledoval. Tušil jsem, že si z nás dělají dobrý den,
jak již to pasáci mají ve zvyku, ale nesdělil jsem soudruhům svým své pochybno
sti. Možná, že si v duchu myslili to samé. Jedině Mike zdál se úplně udání
tomu věřiti. Přísahal, že se nespokojí ničím menším, než lvem horským, med
vědem aneb aspoň rysem. Dělal si cestou již plány, co bude s kožešinami dělat
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a komu udělá nimi prezent. Ptal se mne, mnoho-li by to asi stálo takovou kůži
nechat upravit, kde by to bylo nejblíže a podobných věcí více.
Myslím, že Mike v strastiplném životě svém zažil málo takových blažených
dnů jako byl tento. Hojně jsa zásoben pálenkou, notně si přihýbal, takže rudý
obličej jeho ve svěžím vzduchu zimním jen zářil. Oči mu v hlavě zrovna hrály,
on jediný po celou cestu vedl slovo.
V poledne zastavili jsme u říčky San Pedro, napojili koně a nechali je chvíli
popásti; sami pak pojedli jsme něco málo a v krátce opět jsme byli v sedle a nyní
poněkud rychleji pokračovali v cestě, abychom do večera dostali se do hor za
Tombstonem ležících. Podařilo se nám to. Než pominu mlčením všechny další
podrobnosti, zdají se mi býti příliš otřepanými, neboť každý si může lehko před
stavit, jak asi takový tábor čtyř mužů v horách vyhlíží.
Celí promrzlí studeným vzduchem horským časně jsme vstali a po celodenní
rychlé jízdě pozdravily nás při západu slunce severní výběžky dosti mocného
pohoří. Byli jsme tedy u cíle své cesty, kde jsme tři dny honbou ztráviti chtěli.
Vyhledali jsme příhodné místo k ležení, což se nám po dlouhém hledání
konečně podařilo. Bylo to v hlubokém úvalu pod ohromnou vyčnívající skálou,
kde chráněni jsme byli jak před větrem tak i před deštěm. Pokládali jsme se za
šťastny, že jsme na takové místo ‘kápli,” ale Mike-ovi se tu docela nelíbilo.
Povídal, že by raději spal někde na vrchu než zde, sem že dravá zvěř nepřijde
a potom, s hrůzou pohlédnuv na ohromný balván, což aby ta skála se najednou
utrhla a my pod ní? Musel jsem se dětinnému strachu jeho srdečně zasmáti, ale
on skutečně to myslil do opravdy, neboť nesdílel s námi lože, ale mimo skálu se
položil. Pravil nám ráno, jak mu kdysi kočující cikánka v Irsku hádala, že
’ kámen budou příčina jeho záhuby.
Věštba tato neurčitá dala se ovšem všelijak vykládati, ale pověrčivý Mike
vztahoval ji k této skále zvlášť a nijak si to vymluviti nedal.
Nastalo ráno. Los, zůstati zpět a vařiti něco k obědu, připadl na Jaegra
a my ostatní pěšky vydali se do hor za zvěří. Rozešli jsme se, když jsme byli
napřed smluvili, kde se opět sejiti máme.
Chodím hodinu, chodím dvě, ale ani toho mizerného ušáka jsem nespatřil,
jen tu a tam ustrašené ptáče přelétlo mi přes cestu, ostatně hluboké ticho, pravá
poušť.—Jak jsem pravil, neočekával jsem najiti hojnost zvěře, ale že by hory ty
byly tak pusty, přece jsem nemyslel. Obrátil jsem se tedy ve směru místa, kde
jsme se sejiti měli. Tam natrefil jsem již Quinna; seděl na velkém balvanu
a proklínal všechny pasáky do horoucích pekel. Tenkrát slyšel jsem poprvé,
jak se vlastně správně po irsku kleje. Sotva jsem mohl smích potlačiti, když
pohleděl jsem na zlostí až modrý jeho obličej. Hleděl jsem jej upokojiti, což se
mi též po nějaké chvíli podařilo. V tom přišel Cavanaugh a též s prázdnem.
Byl poněkud mrzut, ale nebral si to tak k srdci jako Mike. “Tím jsi ty, Quinne,
vinen, že tu žádné zvěře není,” pravil, vrhaje sebou na zem.
‘‘já? To bych
rád věděl, jak by to mohlo být?” odpověděl Mike a vyvalil modré oči své na
soudruha. “Dobře,” řekl tento, “zvěře tady bylo dost, jak hojné stopy ukazují,
ale když tato viděla, jaký strašný Nimrod (lovec) se blíží, opustila rodná místa
svá a za noci se přestěhovala. Jinak tomu ani býti nemůže.”
Prostoduchý Mike vzal vše za bernou minci a proto stáhnuv obličej ku spo
kojenému úsměvu, sebevědomě prohodil: ‘A měla také čas poraditi se s Vánkem;
jsem takto dobrák, že ani kuřeti neublížím, ale na honu neznám smilování žádného. ’
Po krátkém odpočinku odebrali jsme se zpět do svého malého ležení, kde
již na nás Němec s obědem čekal.
Potutelně na nás se podíval, pak ale obrátiv se ku Quinnovi, oslovil jej.
“Což mám ustrojil oba mezky, nebo jeden postačí?” otázal se. “Nemyslím, že
jsi skolil méně než jednoho lva a jednoho medvěda.”
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“Mám chuť skoliti tebe, ty mezuláne!” zvolal Quinn a hněv opět se ho začal
zmocňovat. “Těžko zabíjet, když není co.” ‘ No, jen se nehněvej, nemyslel
jsem to tak zle,” chlácholil jej potutelný Němec, “vím dobře, že by’s se jelena
ne—eh, chtěl jsem říci trefil, kdyby byl třeba—deset kroků vzdálen.” “To si
také myslím,” pravil zase usmířený Mike, nepozoruje vtip naň učiněný. Zbytek
dne a večer ztrávili jsme u plápolajícího ohně, kde Mike hlavní slovo opět vedl,
nás bavil jednak zpěvem nebo tancem, jednak vypravováním všelikých staroirských ballad a pověr. Poznal jsem z jeho slov, jak asi to musí v tom ubohém
Irsku co se tkne duševního vzdělání vyhlížeti. Mnoho máš ty kněžské vychování
na zodpovídání!
Druhý den ztráven jako první, jenom s tím rozdílem, že na Mike-a padl los
zůstati zpět. Bylo na něm vidět, že ho to těší; honu byl se bezpochyby již
navolil. Mike nikdy neměl býti vojákem, on měl se věnovati umění kuchař
skému. Bylo mu to jaksi vrozeno a proto též upravil pro nás hladové tak chutný
oběd, že by se zaň žádný restaurant styděti nemusel.
Třetí den žádný z nás do hor nešel, ale trávili jsme den při ohni povídáním,
hrou v karty, střílením do terče a podobně. To bezvýsledné a namahavé tou
lání se horami se nám již znechutilo.
Čtvrtý den ráno vypravili jsme se na zpáteční cestu, ale nevraceli jsme se
tím samým směrem, nýbrž udělali jsme velkou okliku k jihu a také beze všech
nehod druhý den v poledne dorazili jsme k jižním svahům pohoří Huachuca
(vyslov Vačuka), na jehož severní straně pevnost naše stejného jména se rozklá
dala. Zbývalo nám tedy ještě asi patnáct mil cesty. Po krátkém oddechu
vydali jsme se přes hory.
'Pohoří toto má tu zvláštnost, že stráně jeho .provrtány jsou nesčetnými
jeskyněmi, což hned v takovém množství v žádných horách arizonských nena
jdeme. Jeskyně ty jsou různého rozsahu, a sice čím nížeji, tím jsou rozsáhlejší,
ale za to méně přístupné. Mike-ovi to odpůldne nebylo jaksi dobře, aspoň se
tak vyjádřil a dle toho se tvářil, já však měl jej v silném podezření, že dostal
zálusk na poslední krápět kořalky, kterou jsme my ještě měli. Po několikerém
napití bylo mu opět dobře a stará čertovina doň vjela. Byl opět tím starým
Quinnem, bezstarostným, chlubivým.
Tu, jak tak jedeme s vrchu podél potůčka, s hrkotem dolů do údolí své vody
ženoucího, vypátralo bystré oko Amerikánovo otvor ve skalní stěně. Otvor ten
byl dosti veliký, aby zrostlý muž skrz něj se protlačiti mohl, ale byl tak křovím
zakryt, že by člověk mohl tudy choditi třeba každý den a nebyl by s to jej vypátrati. Zastavili jsme a slezli s koňů. Prohlíželi a nahlíželi do vnitř, ale nic
nápadného jsme nepozorovali. Chtěli jsme již odejiti, když umíněný a poněkud
již podnapilý Quinn si vzpomněl, že se podívá, co přece v té jeskyni jest. Na
padlo mu najednou, jak mnohokrát již čítal, že na takových místech ukryty
bývají peníze a proč jemu, jenž tak spravedlivě své modlitby vykonává, nemohl
by pámbů toho štěstí dopřáti? Na naši výstrahu, že by jeskyně ta mohla býti
brlohem dravce, nic nedal, spíše se nám vysmál a nám starých bab vynadal,
“já, Mike Quinn, nebojím se na světě mimo boha a čerta, ničeho, to si dobře za
uŠi zapište,” dodal a jal se skrze otvor prodírati. S trpělivostí a jakousi úzko
stlivostí očekávali jsme návratu soudruhova. Po nějakou chvíli panovalo
v jeskyni, která dle všeho musela býti velmi prostranná, hrobové ticho. Než,
co to? Najednou zazní pronikavý výkřik a hned v zápětí zlostné zabručení jakoby
od medvěda. Věděli jsme, že je s Mike-em zle, ale vzdor tomu jsme žádný
pomoci nemohl. V malomocnosti své zuby jsme skřípali, když tu najednou
u otvoru objeví se jako stěna bledý obličej Quinnův, s očima vytřeštěnýma, bez
klobouku, s šaty rozedranými. Na obličeji z mnoha ran řinula se krev a též
ruce jeho byly značně poškrabány. Nevím dodnes, jak mohl tak rychle otvorem
se protáhnouti, snad ten smrtelný strach před nepřítelem, který v patách jej
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následoval, dodával mu té pružnosti. A měl také nejvyšší čas, neboť sotva že
octl se mezi námi, ozvalo se hned u vchodu strašné zařvání dravcovo, který viděl,
že mu kořist unikla a již pronásledovati se neodvažoval. Čenichal nos jeho
velmi dobře naši přítomnost, proto raději s mnohým brumláním vrátil se do
svého pelechu uprostřed jeskyně.
Mike dosud nebyl slova mocen, nýbrž o skálu se opíraje a po celém těle se
třesa stál tu s očima vyjevenýma, na jedno místo upřeně hledícíma. Na naše
otázky neodpovídal, zdálo se, jakoby ani nevěděl, že jest na tomto světě mezi
bytostmi živými, mezi soudruhy. Nechali jsme jej odpočinouti a sami zatím
mezi sebou jsme se radili, jak bychom medvěda dostali. Vyhladovět jej, to
nešlo, neboť jsme neměli k tomu času, dovnitř též jsme se odvážit nesměli,
ujednáno tedy, že jej vykouříme.
Odvedli jsme tudíž koně poněkud dále, tam je přivázali a jali jsme se sbírati
suché roští, kteréž jsme kol otvoru a na kraj jeskyně kupili. K naší radosti vál
vítr právě z příznivé strany, takže bylo jisto, že dým pronikne do jeskyně. Když
jsme měli již dost velkou hranici roští, pokryli jsme ji zelenými větvemi jedle,
abychom většího a štiplavějšího dýmu dosáhli. Na to postaviv Jaegra i Ameri
kána na vhodné místo, přiložil jsem sirku a hranice vzplanula. Zaujal jsem
postavení nejzazší. Netrvalo to dlouho, uslyšeli jsme mrzuté bručení, které čím
dále tím hlasitějším a zuřivějším se stávalo; patrně šlo již hunáčovi do živého.
Stáli jsme připraveni k ráně; najednou jako blesk obrovský medvěd ukáže se
v otvoru, prodere se a mocným skokem přelítne dohořívající oheň. Bác! padla
rána z karabiny Amerikánovy. Chyba! medvěd běží dál. Tu druhá rána z pi
stole Jaegrovy a milý poustevník za hrozného řvaní válí se ve vlastní krvi. Za
dvě minuty nebylo ho více mezi živými.
Mike zatím nabyl sebevědomí. Doposud celý se třesa postoupil v před a
ukazuje na mrtvého medvěda, otázal se:
Prosím vás, hoši, kde jste k němu
přišli?” “To je tentýž, Majku, jenž tě tak nelaskavě v jeskyni objímal. Hehehe!
Jak jsi vyhlížel! Proč pak jsi doň nevpálil těch šest ran, co máš v pistoli a lo
vecký tesák měl jsi též s sebou? To jsi mi pěkný voják a lovec. Jdi mi na
kolo!” Dobíral jsem si ho jen tak na oko, abych jej přiměl k povědění, jak se

V otvoru ukáže se medvěd a mocným skokem oheň přelítne.
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všecko v jeskyni sběhlo. Nejednal bych byl jináče, kdybych býval na jeho mí
stě. Mike po několik okamžiků na mne mlčky se díval, jakoby uvažoval, myslím-li to do opravdy, pak ale náhle nohou si dupnul a s planoucími zraky ku
mně mluviti se jal:
“Dle tvé řeči vyrozumívám, že mne považuješ za starou babu, ale to bych
si pro budoucnost’ vyprosil. Mohl bych snadno zapomenouti, že nosíš kaprálské stužky a že’s mým přítelem. Než nechrne toho, až mne vyslechneš, budeš
míti jiné mínění o mně.” Odmlčel se. V tom přistoupili k nám i druzí dva
naši společníci.
“Pověz nám přece Quinne, jaké dobrodružství tě v jeskyni potkalo?” žebronili oba.
“To také chci udělat, jenom popřejte mi času, abych sebrati mohl své my
šlénky,” zvolal Mike, vážně se při tom tváře. Za několik okamžiků pak jal se
vypravovati, jak následuje:
“Když jsem v otvoru zmizel a světlo denní se mi ztratilo, zmocnila se mne
nevýslovná úzkosť a kdybych býval sám, byl bych se byl jistě vrátil. Takto ale
obával jsem se vašeho výsměchu a proto, dodav si kuráže, tapal jsem v neproni
knutelné tmě ku předu. Maně jsem si tu vzpomněl na věštbu cikánčinu, že to
tiž kámen bude počátkem mé záhuby a při pomyšlení na to studený pot mi vyvstal
na čele. Vzpomněl jsem si též na všecky ty pověsti, které jsem ve vlasti slyšel,
o lesních mužích, vílách, o ďáblu samém, jak všeliké podoby na se béře, aby
svou oběť podvedl a podobné. Již již chtěl· jsem se obrátit, když tu v nedaleké
vzdálenosti od sebe uslyším hlasité funění. Zvědavost’ hnala mne ku předu.
Kdybych byl býval jenom na okamžik rozumně rozvažoval, musel bych byl uznati, že jsem vniknul do doupěte nějakého dravce, ale já byl strachem téměř šílený
a ve svém běhu ani jsem si nepovšiml, že šlápnul jsem na tam toho netvora,
zbudil jsem jej a on, strašně zařvav, hnal se po mně. Rozčilená moje fantasie
měla za to, že má před sebou vyslance pekel, jinak bych byl jistě použil pistole
své a nože loveckého. Takto ale hledal jsem raději spásu v útěku a štěstí moje
bylo, že medvěd nemohl v úzké chodbě tak rychle postupovat jako já. Jsem
tomu rád, že došel zasloužené odplaty.”
Vysvětliv nám těmito slovy výstup uvnitř jeskyně odehraný, usednul opět a
netečně pohlížel na nás, když jsme medvěda jeho kůže zbavovali. Pochopovali
jsme nyní jasně jednání Mike-ovo. Ubožák, jak byl již pověrčivý, domníval se
viděti před sebou čerta a to působilo na jeho Čivní soustavu velmi zhoubně. Byl
od té doby jako vyměněn, tatam byla jeho veselosť. Nejraději sedával na své
posteli a modlil se. Co zhoršovalo značně jeho stav, byly ty časté výsměchy
hrubých spolu vojínů, kteří vyptávali se jej, jak jej ten čert oslovil, co říkal, když
mu šlápnul na ohon a podobné nesmysly. Tu vždycky se rozčilil až k zběsilosti.
Však nemysli nikdo, že nyní zanechal pití kořalky nebo hraní karet. Pil snad
ještě více, jenom s tím rozdílem, že jej kořalka nepřiváděla více do veselé a roz
pustilé nálady, ale spíše činila jej melancholickým.
Tak se měly věci po několik měsíců, z nichž tři ztrávili jsme v poli proti renegadovi Apache Kidovi. V tom čase se stav Quinnův značně zlepšil. Ta
neustálá změna krajiny, ty dlouhé jízdy, ten život v přírodě, kde každý sám na
sebe odkázán, působily na něho blahodárně a on poznenáhlu nabýval své bývalé
rozpustilosti.
Však výprava byla skončena a nám rozkázáno lehkými pochody vrátiti se
do naší tvrze. Zde očekávalo nás milé překvapení v osobě výplatčího. Byl nám
strýc Sam již za čtyry měsíce službu dlužen. Kdo nikdy nebyl v některé tvrzi
na dálném západě a neprodlel tam nějaký čas, nemůže učiniti si pojmu, jak to
v ní o takovém dnu výplaty, zvláště je-li několika měsíční, vypadá. Je to, abych
řekl, pro celé daleké okolí svátkem, jarmarkem. Vylíčil jsem jednou v časopisu
takový dne až do těch nejmenších podrobností, na tomto místě jenom o hlavních
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bodech se zmíním. Nejprvé zaplatí se dluhy; před výplatní světnicí jest jako na
burse. Věřitelé s knížkou v ruce procházejí davy vojáků, hledajíce brzy toho,
brzy onoho kmotra Neplatu. Tam zas jinému zdá se dluh příliš vysoký a zpě
čuje se zaplatit. Přijde k hádce a často ku rvačce, která obyčejně pro oba, vě
řitele i dlužníka, skončí za mřížema. Dluhy konečně jsou jakž takž urovnány,
věci nej nutnější nakoupeny a co s přebytkem, je-li jaký? Eh, co, zkusí se štěstí!
V naší tvrzi hrávalo se, co tvrz existovala, téměř veřejně, ale dnou sklíčený
“obršt” na nás došlápl a praktiku takovou přísně zapověděl. Vojáci ale nelenili
a vystavěli si ve vysokém břehu vyschlého potoka, asi čtvrt míle za tvrzí pravé
“Monte Carlo.” Vyhrabali totiž z vysokého břehu tolik země a písku, mnoho-li
myslili, že jim ku pohodlnému zařízení se postačí. Prostor získaný ohradili prk
ny a též strop z podobného materiálu stloukli, jen že, aby nebylo to nápadné,
naházeli na polozpuchřelá prkna vrstvu země. Zařízení vnitřní bylo velmi pri
mitivní. Několik rozviklaných stolků a chatrných židlic byl celý nábytek. Jed
notlivé stoly náležely tak zvaným ‘bankéřům,” kteří povinni byli zaopatřiti si
světlo a hráčské potřeby pro svůj stůl. Býti bankéřem vyžadovalo velkou záso
bu peněz a pak též hodnou dávku odvahy a chladnokrevnosti, neboť přicházely
mnohdy dó heren vojenských osoby karakteru toho nejhoršího, praví desperadové.
Jak jsem již pravil, Mike Quinn hleděl využitkovati každé příležitosti, kdy
mohl popustiti své vášni hráčské uzdu a tak tomu bylo i tuto výplatu. Nemohl
se -ani západu slunce dočkati a také, sotva že na znamení ukončení denních za
městnání rána z děla byla vypálena, odběhnul do herny a zaujal místo u stolu ve
středu prostoru stojícího. Byl tam téměř první, ale netrvalo to dlouho, místnost
byla hnedle naplněna, jednak těmi, kteří na útraty jiných zbohatnouti chtěli,
jednak diváky, kteří pouze ze zvědavosti a z dlouhé chvíle hře přihlíželi. Sel
jsem se též podívat, ale jenom za tím účelem, abych Mike-a Quinna pozoroval.
Jak jsem viděl, byl horlivě ve hru zabrán; nevynechal ani jediné sázky, někdy
vyhrál a tu na tváři jeho znáti byl jakýsi úsměv, ale častěji prohrál a v tom pří
padě zazářilo oko jeho zlověstně, na čele objevily se vrásky a rty pevně se sti
skly. Ruce se mu chvěly, takže každý na první pohled viděti mohl, jak strašně
u vnitru svém musí býti rozčilen. Kdo chce studovati fysiognomii lidskou, ten
ať zajde si do herny, kde hraje se o poměrně velké peníze a nebude toho litovati.
Zdržel jsem se nějakou chvíli, naslouchal tomu neustálému cinkání kovových
peněz, hrubému smíchu, pustému klení a již již chtěl jsem odejiti. Všimnul
jsem si ještě, že hromádka peněz Quinnových značně se ztenčila.
Než tu přihodilo se něco tak neočekávaného a komického, že ještě dnes, ač
tomu již hezkých pár let, při vzpomínce na to nemohu ubrániti se smíchu. Pří
hoda ta měla sice pro přítele mého ty nejhroznější následky, ale to nic na její
komičnosti nemění. Vyschlé řečiště potoka táhlo se údolím, jež po obou stra
nách .vysokými stráněmi bylo ohraničeno. Též na nejzazším jeho konci byly
příkré vrchy, takže údolí toto mělo pouze jediný otevřený východ a tudíž před
prudkými větry zimními bylo chráněno. Byl to pravý “box canyon,”jak na
jihozápadě se tomu říká. Zuřila-li na planině písková bouře, utíkal se dobytek
do tohoto zátiší. Tak tomu bylo i dnešního večera. Teplý, jihozápadní vítr
venku burácel a celá mračna drobného písku před sebou hnal.
V údolí, jež
bylo dosti široké, mohl’s ten večer viděti hojnost skotu a mezi ním jednu černou
krávu, tu nejčernější snad z celého území. Nebylo na ní chloupku bílého. Měla
místa v údolí dost, ale ne, vzpomene si najednou a vydá se po břehu potoka na
procházku. Tu a tam uškubne travičku a zase dále ve směru herny v loudání
pokračuje. Zdálo se, jakoby měla chuť mezi hráče se podívati, ale ježto archi
tekt herny nevěděl, že by mohla míti takový vytříbený vkus, nenechal pro ni
udělati žádných schodů. To však “černou” nezmýlilo. Šla volným krokem
dále, vstoupla na slabá, beztoho již naházenou zemí dosti obtěžkaná prkna, po
pošla asi do prostřed, když tu najednou střecha pod její tíží se provalila a ona
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Střecha povolila a s velkým praskotem "černá" spadla mezi hráče.

s velkým praskotem spadla na prostřední stůl, jenž v okamžiku rozbit na caparty. Lampy shasly a scéna, jaká nyní nastala, nedá se popsati.
Nevím, kdo byl více postrašen, hráči, nebo kráva. V prvním okamžiku ne
věděl nikdo, co se stalo, pak ale nastal šílený útěk. Každý hleděl jen co nejdříve
dostati se na venek, mezi hlasité proklínání mísilo se úzkostné bučení krávy,
která při pádu nohu si zlomila. Zmatek ten trval po několik minut. Konečně
někteří chladnokrevnější porozuměli celé situaci a vrátili se zpět. Lampy roz
svíceny a tu teprve zjevila se očím našim celá ta spousta. Kráva zastřelena, pe
níze v písku zahrabané co možná sebrány, ale do hry se více žádnému nechtělo
a proto každý uchýlil se do svých kasáren.
Když jsem přišel domů, bylo moje první, že jsem šel k lůžku Quinnovu.
Nebylo ho tu. Byl jsem znepokojen, ale myslel jsem, že během noci přijde.
Nepřišel a ohlášen ráno jako nepřítomný. Když ale ještě v poledne se neukázal,
nedalo mi to již a sdělil jsem své obavy rytmistrovi a zároveň vypověděl mu
dobrodružství noci minulé. Nebylo vyhnutí, záležel snad na tom život soudru
hův. Rytmistr, důstojník to k mužstvu velmi shovívavý, když slyšel o herně,
poněkud še zamračil, ale po vyslechnutí výjevu s kravou vypuknul v nehorázný
smích.
‘‘Mám sto chutí,” pravil, “oznámiti celou věc veliteli tvrze, ale pro
tentokráte vám to ještě prominu. Byli jste strachem dosti potrestáni. Nyní
však jest mojí povinností ohlédnouti se po zmizelém členu mé škadrony. Pošlete
mi sem strážmistra.” Vyplnil jsem jeho rozkaz a za půl hodiny ujížděla již naše
škadrona v prudkém trysku údolím vzhůru.
Tu rozjeli jsme se na jistou vzdálenost a hledání nešťastného Mike-a Quinna
započalo. Hledali jsme dlouho nadarmo a již, ježto soumrak nastával, chtěli
jsme se obrátit ku pevnosti zpět. Tu najednou uslyšíme z pravé strany vzdále
nou střelnou ránu. Bylo to umluveným znamením, že zbloudilého některý voják
nalezl. Úprkem, jak nám jenom nerovnost půdy dovolovala, hnali jsme se
v naznačeném směru. Výjev, který se nám tu naskytoval, byl dojemný. Klečel
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tu Mike Quinn, opíraje sepjaté ruce o velký kámen a hlasitě se modlil. Nezdál
se naši přítomnost pozorovati a my též jej nevyrušovali. Za chvíli ustál, pak
ale vyrazil ze sebe takový výkřik zoufanlivý, že nám při tom až krev tuhla.
O zevnějšku jeho netřeba mi mnoho slov šířiti. Šat na něm byl roztrhán, hlava
nepokrytá, obličej a ruce od trnů rozedrány.
‘‘Zbláznil se!” řekl rytmistr soucitně. Poručil dvoum mužům, aby slezli
s koňů a Quinna do pevnosti přivedli. Dal sebou dělati všechno. Neznal
žádného a nic jej nezajímalo. Na nic se nepamatoval, jenom na čelo si neustále
ukazoval, jakoby chtěl rozptýlené myšlénky sebrati. Byl přiveden do pevnostní
nemocnice a svěřen péči vojenského lékaře. Ten na první pohled seznal, že
nešťastník jest nezhojitelně šílený a proto učinil hned kroky ku převezení jej do
vojenského blázince ve Washingtonu.
Než listiny přišly zpět, byl hlídán ve zvláštní světnici. Často jsem jej tu
navštěvoval, někdy nalezl jsem jej zadumaného a upřeně pohlížejícího na vzdá
lené, modravé hory, jindy zase hlasitě se modlil, ale modlitba jeho byla spletená.

Rozhlédnul se kolem a slzy vyhrkly mu z očí

Když konečně den jeho odjezdu byl určen, byl jsem vyvolen já, ježto bylo
známo, že on vždy ke mně přátelstvím lnul, abych jej úřadům blázince předal.
K ruce přiděleni mi byli dva vojáci. Když sedal na vůz, který nás měl ku
železnici dovézti, jakoby mu na okamžik rozum vrácen byl. Rozhlédl se kolem,
zadíval se na naše kasárna, stáje, zalétl zrakem po širé prérii, a slzy objevily se
v očích jeho. I ten nejotrlejší voják byl dojat. Pak ale najednou sklonil hlavu
a upadl opět v předešlou zádumčivost. Velitel pevnosti, aby ukončil trapnou
scénu, dal rozkaz k odjezdu.
Po celou cestu stav jeho se nezměnil. Nic téměř jisti nechtěl, jenom vodu
neustále na mne žádal.
Když zavíraly se za ním dvéře blázince, otočil na mne své dobrácké, modré
oči a chtěl něco pověděti, aspoň jsem to dle chvění jeho rtů poznal, ale hlas mu
selhal. Stisknul jsem mu zimničně rozpálenou jeho ruku a se slzou v oku
a duší až do dna rozechvělou spěchal jsem od smutného toho místa. Cestou
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k dálnému domovu měl jsem dosti času přemýšleti, co asi bylo příčinou, že
mladý muž vždy tak veselý a žertovný najednou o rozum přijití může a tu
přišel jsem k tomu přesvědčení, že na prvním místě byla to jeho pověrčivost,
která hned od maličkosti byla v něj vtloukána. Považoval medvěda za čerta
a to otřáslo značně jeho mozkem, výjev pak v herně mu dodal. Ovšem, že
pálenka také mnoho k tomu přispěla.
Za několik neděl došla nás zpráva, že Mike-a Quinna není více mezi živými.
Nechtěl přijmouti za žádnou cenu potravu, slábnul, až životní jeho síla došla.
Přece jenom cikánka mu věštící měla v jistém smyslu pravdu. Od vstoupení
jeho do jeskyně začala jeho záhuba.
Majetek jeho prodán byl v dražbě a částka stržená, k níž my všichni ještě
něčím přispěli, poslána staré matce jeho, která dosud v osamělé chatrči lesní
v okresu Clare v Irsku žila a na zprávy od syna svého čekala.
Podivně, vskutku, si někdy osud s člověkem zahraje!

LISTOF2LD.
Ó šero! ^louhé večery! Ó stíny!
Ó dumné ticho mračném na severu,
zas v člověku se vzbouzí člověk jiný.

Ten bez jistoty, klidu, beze směru
to dítě snů a plachých pochybností,
kterémuž všecko rozplývá se v Šeru.

Krb doutnající staré zvěsti hostí,
tam kniha láká a tu pohár vína,
jak medvěd z tuku žijem z minulosti.

A pomalu se duše rozpomíná
a prožijem v snech lidstva věky celé,
jak lotofágu, bědná druž a líná.
A básníci, již mají zář na čele,
a reci myšlénky, krev na chodidlech,
jdou kolem, fantomy jak v jizbě ztmělé.
A pijem pravdu v zasypaných zřídlech
a pijem krásu v květů svadlé třísni
a duše pel má hvězdný na svých křídlech.

A zase dýšeš v ňadrech nám, ó písni!

Jaroslav Vrchlický.

Odhoďme ten kalich žluči,
z něhož moru dech se chví,
nechať kolem jasně zvučí
svátý pohár bratrství.

Jdeme-li jen k témuž cíli,
vznět-li stejný srdcem chví,
však se nájdem’ v pravou chvíli
pod jedinou korouhví.

Nechtěj nikdo po své hlavě
všechny v jeden útvar skout;
dokud národ bují zdravě,
různý kypí žití proud.

Cit a rozum dejte zbraně,
jimiž druhu čelí druh,
dravé záští, vzteklé haně
hraďme cestu v český kruh.

Kdo chceš hasit bratrů sváry,
očisť láskou vlastní hruď,
utlum v sobě zlobné žáry,
sám vždy snášelivým buď,
odhoď trpký kalich žluči,
z něhož moru dech se chví,
nechať jasně kolem zvučí
svátý pohár bratrství.

Svatopluk Čech.

SLZIČKY.
Novela.

v

Pro “Amerikán” napsala V. Lužická.

E ŠKOLE Velešínské bývalo vždy veselo. Dvě dcery, jedna druhé o rok
mladší, oživovaly dům zpěvem a jásavými hlasy svými, když školní nadějná
mládež vyšla ze síně, aby se odškodnila na návsi za dlouhé sezení po
skokem a povykem.—Matka rozdělila dcerám domácné práce a povinnosti, že
střídavě obstarávaly kuchyni i byt a dcery zase mezi sebou rozdělily zábavnou
část tak, že jedna zpívala, druhá básnila a své básně hned deklamova^ Byla
to zdravá, svěží děvčata a líbila se mladým mužům Velešínským, kteří si školu,
snad že to veřejná budova, ke schůzkám svým’ vyvolili. Paní učitelová byla
pohostinná, nelitovala trochu práce a výdajů, kteréžto poslední připisovala na
účet vdavek svých dcer, a tím škola nabyla rázu nejhostinnějšího domu v celém
okolí.—Jakkoliv to bylo ve škole, kam by byla měla přirozeně zapadnouti setba
novodobých myšlének a názorů o samostatnosti a výdělkové činnosti žen, přece
tam v největší míře byla vyvinuta touha po vdavkách, po muži, který by od otce
převzal břímě starosti o dceru. Existenční boj nebyl rozvířil ani v nejmenším
klidnou hladinu života obou sester. O to vůbec ani myšlénkou nezavadily. Co
se děje za Velešínem, o to se nestaraly a četbu pěstovaly jen potud, pokud slou
žila jejich zábavě a povznášela je v očích mladých pánů.
Anička skládala básně na známé melodie písní, které jí rhytmicky v uších
zvučely a byla nemálo hrdá na své umění. Odsuzovala také šmahem všechno,
co nebylo vyšlo z její dílny duševní, a byla nemilosrdnou i k uznaným veličinám
básnickým. Jak slabé bylo všechno proti její poesii!
Jiřinka zase nemohla pochopit, že noviny tak široce a dlouze se rozepisují
o zpěvačkách divadelních a koncertních. Ona sice až dosud jich málo byla
seznala, slyšela, ale přes to šmahem je odsuzovala a jejich umění neuznávala.
Vyvozovala tyto důsledky své zdrcující kritiky z jediné zkušenosti:
Ve Velešíně zpívala jednou na kůru a po té i v koncertě zpěvačka z Prahy,
která se Jiřině ani dost málo nelíbila. Nebýti toho, že byla na faře hostem,
nebyla by ji na kůr, kde ona vládla, pustila, ale v tomto případě nezbylo jí jiného,
než s tajným vztekem v duši vyslechnouti její sólo. Ale do koncertu nešla,
protože se jí ten zpěv ani dost málo nezamlouval. Vysmála se jí v kruhu intim
ních známých a od té doby domýšlela si ještě více na svůj zpěv, kterému se
naučila u svého ta tíká ve Velešíně.
Do této idyly vesnického života vpadla jednoho dne z čis^ta jasna, za krás
ného letního dne návštěva z toho světa, jemuž se Velešínští vesměs tak úzkostlivě
vyhýbali.—Teta, nejstarší sestra pana učitele, bohatá, bezdětná vdova po řezníku
v Praze, která sice jich nevyhledávala, styků s nimi se vyhýbala, ale byla na
dějnou kotvicí možného dědictví, a tím také nabývala ceny a úcty, dopsala
bratrovi, aby mu oznámila, že k nim pošle na prázdniny neť Julinku, které se
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ujala a po smrti manželově k sobě vzala. Neptala se, smí-li, nedoprošovala se,
ale určovala. Jenom slibem se v listu zavazovala, a to, že jedna z učitelových
dcer může k ní zase přijeti do Prahy v zimě. Julinka prý mnoho studovala a je
jí třeba klidu i čistého vzduchu venkovského.
Dopis tento vzbudil všeobecný odpor v rodině učitelově. Kolik členů
rodiny, tolik hlasů nelibosti se ozvalo.
“Co! Julinka že studovala!” prohodila rozhněvaně matka.
“Totě směšné!
Já jsem myslela, že ji irá švakrová k posluze, že myje nádobí a mete, a ona
zatím studuje jako hoch!”
“Nepříjemná věc,” mrzel se pan učitel potřásaje rukama i hlavou.
“Odepište jí, tatínku, že nemáme místa!” radila Anička.
“Nejde to, nejde!” chytaje se za hlavu odporoval a zamítal návrhu tatínek.
“A proč hy to nešlo?” otázala se Jiřinka přísně s projevem odporu ve hlase.
“Nemůžeme tetě odříci!” odvětil tatínek.
“Nesmíme si ji rozhněvati.
Budete po ní dědit a musíme s ní proto zacházeti jako s májovým máslem. Je
hned zhorka nakvašená a mohla by nám ze zlosti vyvěsti nějaký nepříjemný
kousek. To mne právě mrzí, že nesmíme odříci, Julinka jest z nebožtíkovy
strany a sestra si umínila, že ji vychová, aby také jeho příbuzenstvu něčeho se
dostalo z toho velkého bohatství, k němuž přišla jako slepá slepice k zlatému
zrní. Mám beztoho strach, aby nám nevyvedla se závětí nějaký hloupý kousek.
Musíme se podrobiti jejímu rozkazu, nebo celé psaní jiným není.”
Paní učitelová vzdychla, dcery zaplakaly, ale tatínek nedbaje ničeho, ani
němého bolu, ani zjevného odporu odepsal sestře, že se všichni na Julinku
nesmírně těší, aby jen brzy přijela. Byl to slohově, pravopisně, mluvnicky
i krasopisně dokonalý dopis, který pan učitel v několika konceptech sestavil
a opsal. Tuto slohovou úlohu květnatých lží zapečetil a zaslal bezodkladně
bohaté sestře do Prahy.
Ve škole po odeslání dopisu bylo smutno jako po nějakém neštěstí.
“Nás teta ještě až dosud ani jednou nepozvala do Prahy a Julinku nám
posílá!” plakala Anička.
“je lakomá, milé děti,” vykládala matka. “je to taková podivínka mrzutá.
Neměly byste tam mnoho radostí. Ostatně ať jen lakotí a strádá! tím více
zdědíte jednou,” těšila je.
“i já o Prahu nestojím!” mínila Jiřinka. “Mně se to u nás ve Velešíně
lépe líbí. Ale bude nám tady překážet.”
“A naše ctitele nám přebírat!” naříkala Anička.
“i nebojte se!” chlácholila je matka. “VšeGh nemůžete míti a jednoho ať
si vezme. Jakmile rozhlásíme, že k nám přijde chudá příbuzná, zaženeme
všechny nápadníky. Aspoň můžeme při té příležitosti zavěsti řeč na bohatou
tetu v Praze a pochlubiti se, že budete jedinými dědičkami jejími.”
Dcer všechna tato těšivá slova však neuchlácholila. Ohlášená návštěva
byla už předem rušivou dissonancí jejich rodinného života. Přibude jim v domě
práce, výdajů a ubyde volnosti, klidu.

II.

Postrach učitelské rodiny, tetina Julinka, jednoho odpoledne, brzy po ode
slání dopisu, bez dalšího ohlášení přijela do Velešína s kufříkem, kabelou a vel
kou škatulí na klobouky.
Přijela a přivezla všem pěkné a cenné dary od tety, čímž se přirozeně lépe
uvedla do domu a zamluvila do přízně. Proto také bylo uvítání mnohem la
skavější, ač tato míra příbuzenské srdečnosti dlouho nepotrvala. — Nejdříve se
s Julinkou usmířil pan učitel a po něm hned paní učitelová. Strýc mohl si s ní
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pohovořiti o Praze, o poměrech národních a školních, a často také na politické
pole spolu zabrousili. Teta zase vystihla, že v Julince získala pilnou pracovnici,
která, ač hostem byla, nežádala obsluhy a práce, ale spíše prací svou přispěla
v domácnosti. Paní učitelová této ochoty dívčiny hned také využitkovala na pro
spěch svých dcer, kterým dopřála prázdnin a zapřáhla Julinku do práce domácné.
Julinka uměla dobře vařit a rozmnožila kuchařský její repertoir mnohým
vyzkoušeným předpisem. Uměla pěkné ruční práce, k nimž každé chvíle použila,
a jimiž tetin byt vyzdobila. Ti dva se s ní shodli a těšili se z její návštěvy. Ale
dcery se s Julinkou nemohly shodnouti, ač mládež i přes veškeré neshody se
ráda sbližuje.
Julinka přinesla s sebou do Velešínské školy celý nový svět. Rozkládala
děvčatům světové názory, novodobé ideje, mluvila v jednom dechu o těžkém boji
za výživu, o samostatnosti žen, o právu jejich na práci výdělkovou a volnou
volbu povolání, o ženské otázce, o cílech toho velkého hnutí společenského, že
se toho všeho až zhrozily. Zdálo se jim to však býti takovou přemrštěností
a směšností, že se zase utišily a upokojily tím, že jim do toho do všeho nic není,
co se tam v Praze mluví a děje.
“Hlouposti!” vysmála se jí Anička a zadeklamovala báseň o lásce a sva
tebním věnci.
“To jsou smutné a velké pravdy,” hájila názorů svých Julinka.
“A co nám to povídáš,” odbývala ji Jiřinka.
“My se vdáme a mužové ať
vydělávají a nás živí! K čemu bychom si obtěžovaly hlavy takovými nesmysly!”
“Vdávati se, ha, ha, ha!” vysmívala se jim zase Julinka.
“Která pak se
teď vdává? Jenom hloupé a bohaté. Údělem dívky chytré, duchaplné a chudé
jest práce za výživu. Ale kde pak! Vy tady sedíte na vesnici a ničehož nevíte
o světě!”—Tu se sestry dopálily a obě dvě vyhrkly zlostně:
“Ty jsi také tak chytrou?”
“Ano,” nedbale jim odvětila. “já se uživím sama!”
“Čím?” vysmívaly se jí.
“Služným. Budu přece učitelkou za rok. Ještě absolvujú jeden ročník,
po té odbudu maturitu a nastoupím své místo. Mám už jedno slíbeno,”
vychloubala se.
“Učitelkou!” pohrdlivě se usmívaly.
“Ano. Váš otec jest učitelem, já budu učitelkou!’«
“Tatínek je správcem školy,” přispíšila s opravou Anička.
“Také mohu býti jednou řiditelkou! Všeho se my ženy domůžeme po
stupem doby.”
“No, pro muže to je; ale pro děvče se to nehodí,” rozkládala Jiřinka.
“i také!” tvrdila Julinka. “je už více učitelek. Budeme mít také za čas
profesorky, jako už máme doktorky a úřednice.”
“i ať studuje kdo chce, mně by se to nelíbilo. Pro děvče jsou vdavky
jediným možným zaopatřením. Takový veřejný úřad, neb i jiná výdělková práce,
není ničím jiným než otroctvím.”
“Tak! Což je váš tatínek otrokem.”
Sestry se odmlčely na chvilku. Po krátké pomlčce mínila Anička:
“U muže to je povolání. Co by dělal jiného? Přece nebude muž vařit,
prát, šít, uklízet? Ale pro děvče je to otroctví. K tomu jsme se nenarodily
a raději bych se utopila, než abych si na živobytí vydělávala, bez muže žila, vadla
a k stáru nikoho neměla kolem sebe.”
Jiřinka si zazpívala a hovor utichl. Ale Julinka si to pokazila u děvčat.
Ona zase pohrdlivě se usmívala, když ony vykládaly svoje názory a hovořily
jenom o šatech a nových módách, o milencích, o svých libůstkách a malicherných
klípkách vesnických. Neminulo dne, aby se dívky nebyly utkaly v nějakém sporu,,
že vlastně z hádek nevycházely.
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Julinka neuznávala jejich umění, na kterém si obě sestry
tak zakládaly. Jiřinčin zpěv jí
nelahodil a po každé písni vy
chvalovala zpěvačky pražské,
od nichž právě tuto v tom a
onom koncertě slyšela a jak ji
krásně přednášely. Jiřinka ani
nerada už před ní zpívala.
‘‘Všechnu radost člověku ka
zí,” mrzela se.
Básně Aniččiny přečetla Ju
linka mlčky a nehlesla ani slo
vem k pochvale. Za to nadšeně
velebila básně uznaných autorů
a přednášela jim některé. Ani
čka arci neposlouchala a hřmotně přecházela semotamo, nebo
jak jen mohla vyšla z pokoje a
zabouchla za sebou dveře.
‘ ‘Ničemu nerozumí a všechno
nám zúmyslně kazí,” rozumo
EMILE LOUBET,
valy sestry mezi sebou.
president francouzský.
“Kazí nám radost ze života,”
mrzela se Anička. Byla však jejich hostí, rodičové stále jich napomínali a na
tetu s dědictvím připomínali, i docílili toho, že roztržka aspoň nebyla úplná a
hněv příliš prudký. Nemohly také ve škole Julinky skrýti, nebo celá ves už dru
hého dne věděla, že tady je a každé dítě ji znalo, a to byla druhá příčina, proč
sestry na ni nevražily.
Julinka byla hezká brunetka s hlubokýma černýma očima a jak uhel černými
vlasy, z nichž často se to jiskřilo. K tomu byla velice živá, ohnivá, vtipná,
energická, trochu řízná ve své přímosti, ale zábavná a duchaplná.
Vesničtí seladonové nelenili svým obdivem a bavili se s ní rádi. Vystihly
také brzy učitelovic dcery, že jim převzala králování ve Velešínské obci mladých
i starších kandidátů ženitby a tajený odpor k pražské studentce, jak ji mezi
sebou přezvaly, jen rostl a stupňoval se až k nenávisti.
Snažily se, aby si zachránily aspoň, co si už byly dobyly a přenechavše
Julince volné pole, držely si své zajaté milence vítězně a rukou silnou v poutech
lásky, aby snad se jim nezachtělo vlouditi se v kruh ctitelů Julinčiných. Julinčina návštěva zavdala jim vhodnou příležitost ku vzpomínce na paní tetu a její
tisíce, které jim připadnou dědictvím a tento zlatý článek spjal milostný řetěz,
jímž své nápadníky ovinuly, ještě pevněji.
III.

Ve Velešíně bylo v témž čase náhodou několik mladých mužů, z nichž
mnohý už mohl pomýŠleti na ženitbu. V pivováře byl účetní, v cukrovaru pět
úředníků, a ve dvoře též několik. Dále rozmnožovali ještě tuto obec ženichů
dva svobodní učitelové, bohatý kupec, poštmistr a pokladník na stanici nádražní.
O prázdninách přibyli k nim studenti a k veselé společnosti přidružil se i kaplan,
který se velice rád bavil.
V týž rok pořádalo se mnoho výletů do lesů a do romantického okolí, které
proslaveno jest několika zříceninami. Krásné počasí k tomu vybízelo a Julinka
svou touhou po seznání krajiny všech jen ještě více k tomu podněcovala.
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Bavili se s ní všichni, ale ani jediný z nich nebyl se dosud o její přízeň
ucházel. Anička si však přece jen opatrně hájila dobytého nápadníka Velešínského poštmistra, Jiřinka pak nespouštěla se svého kupce, aby jim neutekli.
Inu, opatrnosti nikdy nezbývá!
Julinka volně brzy s tím a zase s jiným kráčela na procházkách. Druhé
dívky z vesnické honorace, jichž bylo poměrně málo, přidružovaly se rády ke
kroužku, kde Julinka vedla první slovo, protože tam bylo veselo. Celá vesnice
věděla, že je Julinka chudá, že se musí učit, aby něčím byla a vydělala si na
živobytí, což ona také s jistou hrdostí potvrzovala a bez ostychu rozhlašovala.
Ale ctitelův tím neodstrašila. Proč by se nebavili? Ona odjede a jim volnost
zůstane. Tím se ještě nezavazujou, že se s ní smějou, žertujou a zpívají! A jaké
to bude veselé v zimě, až si budou o letních těch zábavách v hostinci při pivě
vypravovati a na chvilky ty radostné vzpomínati! Zima je dlouhá, večery smut
né, sněhu pod kolena, co po té dělati na vesnici?
Julinka byla moudrá a také se bavila jen proto, aby léto příjemně zažila.
Byla úplně proniknuta vědomím, že se nevdá a proto také s pány se bavila a
obcovala jako se soudruhy. Mohla s nimi upřímněji promluviti a baviti se po
své libosti. Rozuměli jí spíše než děvčata. Širší rozhled životní, jehož nabyli
na studiích, ať už více či méně důkladných, upokojil Julinku a poskytoval jim
rozmanitosti v hovoru, který poutal a vábil všech.
Neznamenala, že by ji některý z pánů snad více vyznamenával, nebo se jí
dvořil a přece si získala náklonnost jednoho z nich.
Adjunkt cukrovaru, Otakar Buda, pěkně urostlý a ohnivý muž, který byl už
mnohé dívce v okolí popletl hlavu, ale k žádné nepřilnul s láskou, zahleděl se
hlouběji do černých očí pražské studentky. Byl v tom věku, kdy muž ještě se
spokojí pohledem, stiskem ruky, ideálním citem.
Otakar byl duší společnosti VeleŠínské a jejich vůdcem. Co řekl, stalo se.
Co zavrhl, bylo odsouzeno. On probouzel vesnické občanstvo k čilejšímu životu
národnímu a povzbuzoval je.
Rázná a sličná Julinka, která pro vlast a národní povznešení horovala,
zamluvila se mu do mysle i do srdce. Litoval tajně v duši, že je chudá, nebo
byl takořka srostl s myšlénkou, která se denně v hostinci v kruhu mužském pře
třásala, že se musí bohatě oženiti. Vypočítávali to přesně všichni nadějní
mládenci, že nelze založiti rodiny bez peněz. Neměli jich a uznali to za zcela
přirozené a jasné, že je musí přinésti do manželství žena.
Julinka nemohla tou ženou být. Ona vůbec ani o tu možnost nezavadila
v hovoru, že by se kdy vdala. Upřímně mluvila vždycky jenom o existenčním
boji, o své budoucnosti, o svém povolání, a tím bezděčně v častém, denním styku
a rostoucí vzájeinné náklonnosti převedla poměr jejich přátelský k bodu oné
důvěrnosti, kde začíná mezi mužem a ženou rozhraní lásky.
Julinka ani sama nevěděla, že se jí vkrádá zrádně do srdce láska k-tomu
muži, který jí ze všech nejlépe rozuměl. Zvýšený cit a opojnou radost, kterou
pociťovala, když s ním kráčela ve vážném hovoru krásnou krajinou, připisovala
tomu, že si mohla tak od srdce s někým pohovořiti. Souzvuk jejich duší jí la
hodil: toužila po hovoru s ním, těšila se už, až se s ním sejde, přemítala o slovech
jeho, když se rozešli, a jásavě vítala ho, když se někdy opozdil.
Jednoho dne, kdy prázdniny už ku svému ukončení se schylovaly a chvíle
loučení s Velešínem válem se blížící tesklivou mírou duši její naplňovala, kráčela
po jeho boku malebnou úžlabinou a trhala si cestou slzičky, jichž tam hojně
kvetlo, vázala červená kvítka do kytičky.
Hovořili právě o cílech národních a úkolech vlasteneckých. Julinka tvrdila,
že jest třeba Čechům více karakterů, více mužů i žen, kteří by pracovali skutečně
jenom pro dobro národa a ne pro svou vlastní oslavu, kteří by s vyvinutým citem
povinnosti slučovali i sílu sebezapření na prospěch celku.
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Otakar přimykal se k jejím názorům, ale vymiňoval pro jednotlivce volnost
v jednání, kdykolivěk by šlo o prospěch jeho osobní. Julinka však bezvýminěčně požadovala pro národ oběti největší.
“Všechno, všechno má pravý národovec obětovati celku. Pohrdám tím,
jenž zneužívá důvěry národa, a zaprodává svaté zájmy za bídné prospěchářství!”
nadšeně se rozhorlila.
To bylo poprvé, co se v takové otázce neshodovali a Otakar nechtě od svého
ustoupiti, ani jí déle odporovati, převedl hovor na neutrální půdu.
“Máte ráda tato drobná kvítka?” otázal se jí.
“Velice ráda!” dosvědčovala. “jejich ohnivá barva se mi zamlouvá i jejich
korunky, i název růže Panny Marie.” Bezděčně šla volněji a sehnula se opět
k rozvitému pruhu.
“To jsou slzičky,” zvolala jedna z dívek za nimi jdoucích, které k nim se
byly přiblížily. “Netrhejte jich, slečno!” varovala ji.
“A proč?” opáčila Julinka. “jsou to moje oblíbená kvítka. Trhám si je
na památku dnešní krásné procházky! A v upomínku na Velešín,” dodala hlasem
stísněným. “Už brzy odjedu!”
“Natrhejte si jiné! Kvete tady u nás mnoho kvítí, ale netrhejte jenom slziček!”
varovaly nyní i druhé dívky, které kolem ní utvořily kruh. “Kdo rád trhá
slzičky, mnoho pláče v životě. Sbíráte si jenom slze, které vypláčete v životě.”
“To je slovní pověra,” zasmála se Julinka.
“jen tomu věřte! Já bych neutrhla slzičky ani za celý svět!” odpovídala
jedna z dívek za všechny. Po té v ráz popošly a Julinka s Otakarem zůstali
zpět. Poslední utrženou slzičku v ruce třímajíc zamyšleně Julinka stála, jakoby
o pověře té přemítala.
“je to skutečně místní pověra, které tady každý svatosvatě věří,” dotvrzo
val jí Otakar.
“Vy věříte pověrám?” otázala se ho.
“Nevím sám, slečno. Dosud jsem o tom neuvažoval. Člověk vůbec slepě
často jde v šlépějích pověry, aniž by si toho byl vědom. I lidstvo ovládají.
Známo pak, že v mysli a v životě žen zaujímají rozsáhlejší místo než u nás mužů.”
“Ach, pověry, báchory! Proto přece jen vás budu trhati a milovati, moje
krásná kvítka, ” promlouvala Julinka se zanícením tisknouc kytičku slziček ke rtům.
“i přes to, že přinášejí slze?”
“já jsem stálou. Od dětství slzičky mám ráda, trhávala jsem si je, dokud
jsem byla ještě doma u rodičů, a té lásky k vůli pověře nezradím! Naplakala
jsem se už dost, je pravda! Přinesly mi mnoho slz, ale ty jsou asi mým údělem,”
povzdechla. “Ubohý sirotek nemá na zemi radostí...... Ač mně ještě osud přál,
že se mne ujala teta.”
“Dejte mi tu kytičku,” prosebně na ni žádonil rozechvěn a dojat jejím
steskem i pokorou. “Odeberu vám rád všechny slze, které vám přinášejí
tyto slzičky!”
“jste velmi laskav,” usmála se. A po té vzhlédnouc k němu svým pohle
dem oduševnělým a významným, dodala: “Neušetřil byste mne touto ochotou!
Děvče práce, samostatné, osamělé, co chceš jiného?” vážně pronesla s úsměvem
bolestným.
“Slze jsou mi souzeny, pane adjunkte, kvítka věští dobře a snad
proto je tak ráda mám a trhám. Napláču se asi dost a dost v životě!”
“Vidíte a přece věříte v pověry!” vytýkal jí.
“Věřím, co mi život ukazuje.”
“Ty krásné oči, že by plakaly?” zvolal v rostoucím zanícení.
“Ne, ne!
Nevěřím tomu, ne, nevěřte, nevěřme!”
Za posledních slov kráčeli volným krokem dále a vcházeli právě do lesa,
kam jich vedl cíl procházky. Za hovoru byli se zdrželi i zůstali nyní v řadě
poslední. Ostatní v rychlejším pochodu jich předešli a v zatáčce lesní zmizeli
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právě dohledu jejich očí. Byli sami. Krásné, černé a hluboké oči Julinčiny,
v nichž se zračil cit i srdce té dívky, se kterou sám a sám tichým lesem kráčel,
jakby mu byly učarovaly, že tajné touhy, jichž pečlivě skrýval a opatroval, aby
-okamžik zanícení z duše jeho jich nevyloudil, náhle si klestily dráhu k světlu,
k životu, k projevu.
‘Dejte mi tu kytičku!” naléhal na ni žádostivým, planoucím zrakem ji za
stavuje.—Bezděčně jako na povel oba dva stanuli.
“Nechci vám dáti darem slze!” zašeptla vroucně.
Šepot jejího hlasu rázem posunul jejich sblížení. Jeť něco tak duševního,
tak mystického v šepotu dvou lidí, jichž stejná touha zachvátila.
‘jsou to kvítka, jež jste trhala. Chci je na památku!” prosil a naléhal.
Projev vůle v lásce jest už poutem. Julinka ocítila se v témž okamžiku v bla
žené míře ženy, která nalezla pravého muže, jehož odvaha jí imponuje. Bez
odporu podala mu kytičku. On ji takořka vyrval z třesoucí její ruky, kterou po
té ve své ruce sevřel. — “Zulíbám ta kvítka,” šeptal v zanícení, “ a budu si
myslet, že líbám vaše rty, které bych tak rád zlíbal i ty vaše černé oči! Julinko,
já vás miluju!” vyznával se jí.
“Vy—vy!” vyrazila ze sebe jásavě a vřelý pohled její ho obetkal.
“Smím doufat, že mi vrátíte ten vřelý cit lásky?”
“K čemu by to vedlo?” smutně pronesla a sklonila hlavu.
K manželství!” zvolal.
Nesmím tomu věřit a v to doufat! Jsem chudá dívka. Zvolila jsem si
život práce, a nemyslím na vdavky. Bude mi to však .pro celý život jasným
bodem, že muž, jako vy, kterého si velice vážím .a.... ano.... miluju...... ” vyrazila
sebe. Cit ji unesl.
Nedovolil jí, aby déle mluvila. Při tomto vyznání, kterým se mu dávala
v moc a uznávala jeho právo na její lásku, bouřlivě ji uchvátil v náručí a zajal.
“To jsem chtěl slyšet, to, a nic jiného!” vášnivě opakoval a tiskl ji k svému
srdci.
“julinko, drahá Julinko, budeš mou! Doufám, že za rok povýším a pak
budeme slavit sňatek...... Jsi mou něvěstou!”
“Rozmyslete si to! Do roka odbydu maturitu. Nezměníte-li svého úmyslu,
rada budu vaší ženou; ale nesmím a nechci ohrožovati a vázati vaší svobody.
Nesmím s mysle pustiti cíle životní.”
“Ty mne nemiluješ!” vyčítal jí. ‘‘jak jen může láska rozumovati!”
“Miluju vás, vřele, cítím to té chvíle, že jsem jen vůlí žárné city potlačovala
a k tomu cíli životnímu upírala, který mi vytkla moje chudoba a osiřelost.
A přece se lekám té změny.”
“Ničehož se nelekej a věř!” zvolal a bez otálení, beze ptaní zulíbal jasné,
bílé čelo i krásné oči, i červené rety její.
Nebránila se už tomu výbuchu jeho rozbouřené touhy, ale dívčí ostych se
toho lekal a vyvíjel tělo její z jeho náruče.
“Pojďme, pojďme,” vybízela...... Pohřešují nás a budou vtipkovat........”
“Nebudou!” vášnivě opáčil.
“Rázem přetnu ostří jazyků všech. Uvedu
tě k nim už jako svou nevěstu.”
Po té jí podal rámě a vítězně si ji vedl obetkávaje ji pohledy vřelými a
přerývaje chůzi polibky.
Julinka byla ve všem všudy zmámená a sílou lásky překonána. Vinula se
k němu jako ku své opoře něžná lodyha květiny. Poslouchala jen hlasu přírody.
Ruka její dosud třímala bezděčně ono poslední kvítko, které byla trhala. Ná
hodou oko její o ně zavadilo.
“Tedy přece slze mi zůstaly—” prolétlo jí myslí.
A již slzička, uvadlá, zmařená padala k zemi.
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IV.

Jedněm je rok dlouhý, jiným uplyne jako sen. Rychle ubíhá čas v práci,
ve střídání a v blaženém míru. Zvolna se vleče v jednotvárnosti, v nudě,
v očekávání, v utrpení, v starostech.
Julince nebyl za celý život tak dlouhý rok jako ten poslední, který ztrávila.
na cvičném ústavě. Často jí to připadalo, jakoby se byla zarazila někde kola
v oběhu světového kolotoče, jímž vyvažuje se čas z tůně budoucna a zatahuje ve
hlubinu minula.
Nebyla letos už tak pozornou, vynikající žákyní a bylo jí třeba zdvojnásobiti
píli, sesíliti vůli, aby zůstala na téže výši, na kterou byla se vyšinula v ročnících
předešlých. Nechtěla zraditi sebe samu a jak si umínila, chtěla dostudovati,
odbyti maturitu, a zabezpečiti se pro případ, že by sešlo se svatby s Otakarem.
Myšlénky její však zalétaly k němu i při učení a upoutala-li je mocí vůle k povin
nosti Školní, ku knize, k učení, zase odbojně vracely se tam, kde duše její byla za
kotvila, kam srdce její spěchalo s touhou lásky. Věřila jeho lásce, ale nezamítala
varovných hlasů, které v příkladech jí ukazovaly, jak vratké bývají naděje
zamilovaných. Stále jí zněla v uchu
a duši poznámka Velešínské tety,
učitelové:
‘‘Dokud nepůjdete spolu od ol
táře, neuvěřím, že si tě vezme. Je.
to hrdý muž a rád skvěle žije. Roz
hlásil tady, že si vezme jenom bo
hatou nevěstu, a žádá nejméně pa
desát tisíc věna. ”
I pražská teta jí radila, aby se
pro všechen případ zabezpečila a
neutíkala ze školy, jak Otakar si
přeje. Jelikož i její vlastní cit ji
k tomu pobádal, rozhodla se, že
neprolelkuje dobu nevěstina blaha
a že dojde k cíli, který si byla
vytkla. ' Ve Velešíně spůsobilo za
snoubení těch dvou velký poplach.
Všichni jí to záviděli a dívky do
jedné se vzbouřily proti cizé vetřelkynj.‘v
yida ji!” toužily zle na ni.
FR ladislav čelakovský.
Přišla si sem vybrat ženicha! Ko
keta vypočítavá! A my jsme byly k ní tak pozorný, laskavý......... Věřily jsme
jejím předstíraným důvodům, že se nechce vdávati a nevdá!”
“Uvidíte, teď se to sem všechno požene na venkov a Praha zaplaví nás
vdavekchtivými děvčaty, až se to rozhlásí...... že tady jedna chytla ženicha!”
“Nepustíme jich sem! Nepronajme-li jim nikdo bytu, nemohou tady bydliti!”
“Ano,” svědčily druhé. “Musíme se o to postarati!”
“Beztoho je všady draho, kam Pražáci v létě jezdějí,” mínila starostova
dceruška.
“Tatínek povídal, že je to v zájmu obce, aby sem mnoho cizinců se
nenahnalo! A pak aby se člověk namahal je pozdravovat a smekat před nimi!”
Jen aby zas do školy nějaká návštěva nepřijela!”
“Nezlobte nás!” zakazovala si Anička.
“Nás to mrzí víc vez vás!”
Mrzelo jich to mrzelo, nebo měli ve škole strach, aby dědičná teta nedala
Julince nějaké věno k svatbě. Ubylo by jim a už jí to předem záviděly.
“Ona na ní něco vymámí,” bojácně se lekala paní učitelová. “Anebo už
Julka ví, co jí dá, pochlubila se, a adjunkt se na to chytil...... ”
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Pan učitel litoval, že se tehdy přece nějak chytře nevymluvil a umínil si, žě
do Prahy zajede, aby se sestrou vážné o tom promluvil slovo. Zatím se těšili
tím, že beztoho z té svatby sejde a touto těchou konejšila se veškerá dívčí mládež
ve vesnici.
Ale zmýlili se všichni v tomto předpovídání i v obavách.
Do roka obdržel Buda místo cukrmistra ve spolkovém akciovém cukrovaru
v Halině, větším městě ve vnitřku Čech a bez odkladu zaklepal jednoho dopo
ledne na dveře bytu Julinčiny tety v Praze, aby ji požádal za ruku své vyvolené.
Julinka odbyla maturitu s vyznamenáním, které děkovala více talentu svému
a předchozím pilným studiím, než snaze své v posledním ročníku a přinesla
svému ženichovi věnem krásné své vysvědčení.
Vzal je s úsměvem a s prohlášením, že-ji víc a více miluje.
Teta jim vystrojila svatbu, dala příbuzné svého manžela krásnou a cennou
výbavu, ku které přiložila také malé věno. Nezabránili tomu ve škole Velešínské a neuhájili se toho.
“Na tvé věno ani nesáhnu,” svatě sliboval jí ženich.
“Uložím je!”
“Tak, tak!” svědčila k tomu teta.
“Zakládáte rodinu, musíte též klásti
základ k blahobytu. Jenom šetřte a nesahejte na tyto peníze! Rozmnožím
je ob čas. ”
“Mám sám malé jmění, služné krásné, že to nelze spotřebovati, věno
Julinčino uložím!”
Mladí manželé usadili se ve svém útulném hnízdečku v továrně, které si
skvostně zařídili. Otakar si liboval v okázalostech a rád vynikal ve veřejnosti.
Dle toho zařídil si i byt.
Julinka, nezvyklá nádheře, nebo teta pražská neuměla značného jmění svého
využitkovat tak, aby si opatřila pohodlí a přepyšně se zařídila, necítila sé
v prvních dnech dosti volnou v prostorném a elegantním bytu svém. Obávala
se, zdaliž manželu dostačí její skromné vystoupení, zdaliž dovede řídit zcela
správně takovou domácnost? Nebyla k tomu vedena, ač u tety původně byla více
služkou a vyznala se ve všech pracích domácných. Ale skromná domácnost
tetina lišila se valně od domácnosti manželovy, jejíž měla býti nyní duší a před
stavenou. Nebude ta nádhera a její neumělost rušivým tónem v té harmonii
manželského spolužití jejich? Projevila tuto obavu před manželem. Ale on
ji ukonejšil.
“Vždyť se do toho vpravíš! Vy ženy jste učelivé. Pro to si štěstí nezkalíme a neuroníš ani slzičku.”
Julinka byla učelivá a skutečně se brzy do toho nového života vpravila.
Méně se hodila do společenského života paniček, s nimiž obcovala, vlastně
obcovati nucena byla.
Nedostačovaly jí, nerozuměly jí, a ona zase nechápala jich. Nepostřehla
při nich ani jiskry ducha, ani záblesk hlubšího vědění, ani rozhledu života, ani
vlasteneckého nadšení, ani lásky k národu, ani k lidstvu. Malicherné řeči
a místní klípky zastupovaly jim četbu povznášející a poučující, závist jimi všemi
vládla, jedna nade druhou se vynášela, jedna druhou pomlouvala, aČ se na
potkání srdečně pozdravovaly a líbaly.
Viděla kolem sebe samý jen klam a lež. Její povaze se to příčilo a nedo
vedla jim to spláceti. Přímá její upřímnost zase se nelíbila společnosti, se
kterou bývala v stálém napjetí.
Tím více zakotvovala duší i srdcem ve své domácnosti. Tam hledala a také
nalézala střediště svého života. Manžel jí byl celým světem, s ním se těšila.,
s ním žila v úplné shodě a v porozumění. Oba dva sledovali vznešené cíle
lidské. Nezapomínali pro štěstí své na bídu lidstva, pro rozkoše domácného
blaha na velkou rodinu národní.
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Otakar vrhl se v proud života veřejného, politického a spolkového. Přála
mu to a podněcovala jenom jeho horlivost. Za krátko byl všady hledán, ctěn
a slaven. Veřejné mínění v Halině ho vyneslo a v čelo všech spolků postavilo.
Měl po té mnoho práce a nemohl se už tak cele věnovati své ženě.
Julinka mu však nezazlívala. Bylať příliš prodchnuta vznešeností všech
těch úkolů a podniků vlasteneckých, než aby byla se osmělila i v myšlénce mu
toho zakazovati a sebe, svou osobu i přání svá nad ně povznášeti.
‘‘Musíme se zapříti pro blaho národa a veřejné dobro,” bylo jejím heslem.
Měla také svou novou povinnost. Rozmilý klučina usmíval se na ni
v kolébce a činil na její osobu i čas veliké nároky. Byla skrz na skrz proniknuta
vznešeným úkolem matky, že pron zapomínala na manželku.
Tím sama první ránu zasadila té skále, na niž byli postavili si chrám
manželského spolužití.
Nebránila mu v ničem, nezazlívala mu, že často se vzdaloval z domu a trávil
celé večery v hostinci. Vždyť to bylo pro blaho národa! Ona vychovávala dítě
pro národ, on zase pracoval pro něj na jiném poli. Tak se doplňovali a v jed
nom bodu slučovali.
Julinka byla skromná ve svých požadavcích a nepotřebovala mnoho peněz
pro svou osobu. Nedovedla ani oceniti toho pozemského daru, kterým lidstvo
si samo upletlo na sebe bič, poněvadž peněz nikdy v ruce nemívala a dosud ne
měla. Strádání jí bylo mnohem známější než užívání. Manžel byl pokladníkem
rodinným, vydával jí, čeho bylo třeba, ona se o pokladnu nestarala. Nestarala
se také ani o to, kam manžel ukládá peníze, kterých nespotřebovali a ani vydati
nemohli v domácnosti své. Manžel byl pánem činů, domu i pokladny. Julinka
to měla za správné. Tak i teta si spravovala své jmění.
Teprve když povila druhé děcko, vytouženou dcerušku, vzpomněla si, že bude
třeba, aby měla pro ni nějaké věno, než vyroste. To už snad je v mateřství za
kotveno, že každá žena při narození dítěte přemítá o jeho budoucnosti.
Pro syna svého hledá v té tajůplné říši hodnosti, řemesla, která se jí líbí,
vůbec to nejkrásnější povolání. Při dceři pomýšlí na ženicha a na výbavu.
Už skládá 'peřiny a vinutí do truhly, jakmile se děvče na ni usmálo.
Ví, že
syna vychovává pro výdělek a práci ve světě, dceru pro manželství a mateřství.
Ač skutečnost a život zvrátily tyto staré názory, přece jen každá matka nepřemítá
u kolébky dceřiny o výdělku a povolání jejím životním, ale vždy *v prvé řadě
jen o myrtovém věnci.
Jednoho dne, Julinka v klíně majíc svou dcerušku, která na otce u ní sedí
cího natahovala ručičky a poprvé dnes na rodiče se smála, prohodila: “Bude-li
pak také taková krásná až vyroste, naše Miladka, jako je teď?”
“Proč by nebyla! Má po kom býti!” větil jí utkav s obdivem a planoucím
zrakem sličnou choti.
“Najde-li jenom t-akového muže, jako já!” starala se Julinka.
“Aj, což nebude učitelkou?” škádlil ji.
“Nerada bych,” dala mu vážně v odvetu, “jsem příliš šťastnou, než abych
mohla pomýšleti na to, aby žila dcera moje život osamělý, samostatný. Já bych
ji raději vdala. ”
“Tu to máme!” zasmál se srdečně. “A kde jsou tvoje bývalé názory?”
Kam se poděly? Dceruška se začíná smáti a už maminka hledá pro ni ženicha!”
“Nevím ještě kde ho hledati! Ale musíme pomýšleti, Otokárku, na věno.
Nenajde se hned tak muž, který by se ženil z pouhé lásky jako ty! Mnoho-li
asi pro ni už máme?” zcela nepodjaté se otázala.
Tato otázka bodla otce jako
by byla se zatkla do jeho těla vosa. Škubl sebou a mrzutě zvolal: “ještě nic!”
“Nic!” s údivem pronesla táhlým zvukem hlasu.
“Kde bychom to byli vzali?” odbyl ji.
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U srdce ji to sevřelo. Nechtěla pronésti, co jí prolétlo hlavou, nechtěla
optati se: “A kam jsme dali, co jsme měli?” Pud jí slova na rtech uzařel.
‘‘Musíme tedy střádati,” mínila starostlivě. Manžel vstal a jaksi podráždě
ně přecházel po pokoji, ani na dítě, ani na ni více nepohlédl. ‘‘je v míře zlé.
Ale proč?” prolétlo jí teskně hlavou. O tom však Julinka nejen té chvíle ale po
zději ještě velmi často a velmi vážně rozjímala. Tušila, že se ocitla před něja
kým úskalím na cestě štěstí a bezděčně jí skanula slza s oka. Slza jí připomněla
na slzičky, které tak ráda trhávala a na pověru, jež k nim se přimyká.
Je mi souzeno mnoho plakati, že jsem trhala slzičky,” řekla si sama při
sobě.
Neujdu tomu ani v manželství.”
Bylo jí toho líto, že manžel se na ni rozhněval pro její poznámku. Nesnesla
toho. Vstala, s dítětem v lokti k němu přistoupila a něžně k němu promlouvala:
“Otokare, nehněvej se! Nemyslila jsem tím nic zlého!”
“já se nehněvám!” zasmál se na ni. “Vzpomněl jsem si na něco mrzutého
v obchodě. Aj, ty jsi. plakala? Drahá, zlatá! Proč? Že nemáme ještě věna
pro Miladku? Mlč, než ji vdáme, věno pro ni nastřádáme!” konejšivě ji těšil.—
“Proto jsem neplakala!”
“A proč?”
Ze se na mne pro tu poznámku hněváš!”
“Dítě!” zašeptl.
“Počkej, musím zulíbati ty slze z oček tvých!” — Usmí
řili se, zasmáli se, zlíbali se, ale tíha a smutek na srdci a na mysli Julinčině se
tím neodstranily. Bylo jí na novo do pláče po jeho odchodu. V jeho hlase
zvučelo něco cizého, nejistého, co ji lekalo. I jeho pohled nebyl tak čistý a plný
jako jindy. Udeřila tedy na strunu, která vydává neblahé, temné zvuky. Bod
peněz je tím ostřím, o něž se zraní její mír. Má se mu vyhnouti, či rázem ostří
zlomiti a přímo manžela přinutiti k objasnění situace jejich?
Nevěděla, co zvoliti a v té neurčité, kolísavé nerozhodnosti si zatím, jako
pravá žena, od srdce zaplakala.
Po té, když se trochu utišila, sevřela dcerušku v lokti, sklonila se k ní, po
líbila ji na čisté dětské čílko a zašeptla jí v rhytmickém, konejšivém tonu za rů
žové ouško:
“Vychovám tě pro práci, výživu a samostatnost! Nebudu se starati o věno.
Nevdám tebe, nevdám! V manželství žena také pláče—”
q

v

V.

Julinka bývala výtečnou počtářkou ve škole. V manželství byla však až
dosud toho svého umění nezkoušela. Teď si toho více všímala. Počítala, co
má manžel služného, odčítala, co ona vydá, ale ať počítala, jak počítala, vždy
by značný přebytek. Kam dává muž peníze? Což by všechno sám vydal?
A nač, a zač?
Říkával jí sice často za hovoru, že jest život spolkový drahý; že rozmanité
sbírky, vůbec celý ten boj národní, politický i kulturně společenský žádá na jed
notlivci velkých obětí, že ta vlastenecká daň, kterou jednotlivci ukládá, vzrůstá
den ke dni. Ale i když sčítala rozličné spolkové, členské platy, sbírky a vydaje
zábavné o nichž věděla a předpokládala, že je manžel vydal v životě spolkovém,
přece jenom zbývalo ještě mnoho pro úspory. Nezhltily tyto vydaje veškerý pří
jem, i když nejvýše všechno cenila. Julinka ráda se sříkala pro svaté tyto zájmy a
povinnosti vlastenecké libůstek všech, utrhla si od úst, co mohla, odepřela si
šatů, jichž nutně nebylo třeba, mírnila se ve vydání domácím, ale při tom přece
jen měla na zření rodinu. “Rodina je článkem v řetězí národa. Nemáme ji seslabovati, poškozovati, jí všechno odnímati a celku dávati. Slabé články se zlo
mí, řetěz přetrhne a století práce zase bude zmařeno,” rozumovala. “jest mou
povinností, starati se o rodinu!”
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Julinka zbystřila nyní své pozorování. Nebyla potěšena výsledkem. Vysti
hla, že manžel utratí více v hostincích a v klubech než přinese na obětní oltář
vlasti. To už nebylo vlastenecké nadšení, zápal pro veřejné blaho, politický
boj, jimž věnoval čas a peníze, ale spolkový sport a hostinská zábava. Hospod
ský život pohltil větší částky peněz než sbírky a poplatky členské, politika při
pivě, nebo při víně rozohňovala jeho vlastenecké city.
Mlčela a ani nehlesla dosud, když pozdě v noci přicházel domů. Ustupo
vala v úctě před majestátem národa, který žádal muže pro činnost. Ale teď měla
za svou povinnosť, aby muže upozornila. Rodina jí to ukládala.
Vyslechl ji klidně a nedbale prohodil:
“Vy, ženy, jste proměnlivé, nespolehlivé! Kde jsou tvé theorie, které jsi
hlásávala a kterými jsi se mně tak zamlouvala do srdce? Požadovala jsi bezvýminečně pro národ oběti největší! Kázala jsi s výmluvností nevšední, že máme
sříkati se osobních choutek a všehno jen přinášeti v obět vlasti. A nyní stavíš
prospěch svůj osobní nad zájmy národa.”
“Starám se o rodinu. Mám to za nejpřednější povinnosť lidskou, ale také
občanskou a vlasteneckou. Četla jsem ondy krásnou větu, kterou kdysi pronesl
ryzí národovec. ‘Velkým vlastencem jest ten, kdo svoji rodinu dobře vychoval!’
Ráda bych, abys i této povinnosti zadost učinil.”
“Do té chvíle jsi ty ještě v čele výchovy rodinné. Matka klade základy karakteru. Až děti vyrostou, převezmu úkol v rodině já.”
“Matka klade základy výchovy, otec k budově blahobytu,” poznamenala.
“Však já vím, nač stále narážíš! Nepoučuj mne! Však dobře vím, co či
ním!” rozkřikl se na ni rozhněvaně. “Musím žít a ve veřejnosti vystoupit dů
stojně. Jsem to povinen svému úřadu i své osobě. Ve veřejnosti nelze šetřiti a
skrbliti. Zač bych stál? Doma si šetři, jak chceš, ale z peněz, které jsem si
vydělal, účty ti klásti nebudu!”
První větší hněv sledoval tuto manželskou rozmluvu. Julinka plakala use
davě, měla oči od pláče červené, ale Otokar už jí je nezlíbal. Už mu nebylo
těch krásných očí líto!
Usmířili se zase, ale Julinka opatrně se vystříhala podobného hovoru s cho
těm. Dostala za vyučenou a přesvědčila se, že nezmůže ničehož. Milovala·
horoucně svého manžela, bála se o své štěstí domácí a raději skryla své obavy ve
hlubině duše. V témž čase zemřela paní teta v Praze a Julinka jela na pohřeb.
U rakve tetiny sešla se s rodinou učitelovic. Obě sestry dosud se byly neprov
daly. Kupec potřeboval peněz, a nemohl čekati na tetinu smrt, aniž by byla stačila malá
pomoc, které by snad neti za živobytí byla
poskytla; poštmistr převzal v jiném místě po
štu a oba dva skončili své vesnické zápletky.
Po té už po názoru venkovském byly sestry
staré, protože dorostly zatím mladší dívky a
honba jejich za ženichem nevedla k šťastnému
lovu. Byly omrzelé, rozmrzelé a trpké. Ani
čka už nebásnila a Jiřinka měla ostrý, chra
plavý hlas ku zpěvu. Všechno od pláče pro
ženichy.
Chladně a nepřátelsky uvítala rodina učitělovic Julinku v domě smutku. Hněvali sé na
ni, že se vůbec vdala a ještě více, že se vdala
za cukrmistra, kterého odloučila jiné dívce
Velešínské a po případě snad i jedné z nich.
Zlou míru jejich dusilo z části očekáváné
dědictví. Vypnuli se také všichni a hrdě zveALEXANDR PUŠKIN.
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dli hlavy. Matka už viděla, jak se ženiši za dcerami honí, otec se těšil, že urov
ná své, rozhárané dosti finanční poměry, dcery si v duchu vybíraly, jaké povolání
má míti jejich nastávající.
Čím výše naděje jejich do pohřbu stouply, tím hlouběji sklesly po přečtení
závětě tetiny. Zemřelá své jmění odporučila ústavům lidumilným, kostelům na
mše svaté, založila rozličné nadace a bratrovi odkázala jen povinnou malou část’.
Julince za věrné služby, než se vdala, věnovala některé šperky a dětem jejím
taky. Julinka neočekávala ničehož i byla spokojena. Ale rodina učitelovic té
měř si zoufala. Byltě pan učitel hřešil na dědictví a v poslední době, když se
stra už postonávala, nepočítal, a nedostatky peněžní uhražoval vypůjčováním.
Měl mnoho dluhů. Věřitelově se teď sběhnou do jednoho, co si počne? Bylo
to skutečně žalostivé, zoufalé! Paní učitelová div ji v hrobě neproklínala, otec
lomil rukama, dcery plakaly. Bylo jí té rodiny ze srdce líto. Věděla, že na dě
dictví toužebně čekali, dle toho žili a nyní jsouce zklamáni velice trpěli. Obraz
té rodiny, která na cizí pomoc se spoléhala, vryl se jí hluboce do mysle. Ocenila
té chvíle ještě více než kdy jindy požehnání a dobrodiní práce a vědění.
“Chtěla jsem stavětí na zlatém písku budovu štěstí svým dětem,” rozjímala
v duchu. “Nebylo to moudré. Ať jen pracují, živí se sami a ve svépomoci
hledají spásu. Vychovám je oba dva k práci za výživu a o věno se pro dceru
starati nebudu,” umíňovala si.
“Proč to asi udělala nebožka?” uvažovala.
Vzpomínala a při tom jí tak mnohá slova tetina a poznámky na mysl vstou
pily. Nelíbilo se jí, že děvčata si vedla rozmařile, vystihla, že bratrova rodina
na její dědictví úplně spoléhá, a trápilo ji, že se tak málo o ni stará. Jednali po
někud lehkomyslně. Ale co teď? Co bude z děvčat, zemře-li jim otec? Přijali
ji jednou pod svůj pohostinný krov, i měla za svou povinnost mysliti za ně, plakati s nimi a pečovati o ně.
Radila dívkám, aby v čas ještě se uchytily nějakého povolání, nebo výdělkové práce a přemítala, co by se pro kterou hodilo. Po delších úradách rozhodla
se Anička pro obchod a Jiřinka pro úkol pěstouky v opatrovnách. Julinka jim
radila a sama jim všechno obstarávala, aby mohly v Praze kursy tyto odbýti.
.To všechno vyžadovalo však delší dobu, že nemohla se vrátiti tak brzy domů,
jak určila a jak si toužebně přála.
I dopsala manželu o tom a požádala za dovolení k delšímu pobytu.
Odpověď nepřicházela. Byla rozčilena, nevěděla, co se děje i zaslala man
želu telegram s prosbou za odpověď a za zprávu z domova.
* Přišla; ale zdrcující.
“Stihlo nás neštěstí! Cukrovar padl. Otokar”, bylo znění telegramu jeho.
Po přečtení odjížděla Julinka bezodkladně nejbližším vlakem domů.
Cukrovar padl. Manžel přijde o místo, co si počnou?
“Takový výtečný odborník najde zase jiné,” těšila se.
A zase si div nezoufala při té myšlénce, že nyní hrozí jim takové nebezpečí.
“Slzičky, slzičky, že jsem vás kdy trhala!” naříkala Julinka ve vlaku za
noční jízdy ztichlou krajinou, ve které rachocení kol a vozů až příšerně se ozý
valo.
“Budu asi mnoho, mnoho teď plakati!”

VI.

Ano, plakati a mnoho plakati ještě jí bylo souzeno.
Cukrovaru nebylo lze zachrániti a správní rada dávala za jeho úpadek vinu
cukrmistrovi. Vytýkalo se mu, že si nehleděl své povinnosti, že se honil jenom
za svou ctižádostí, staral se o spolky, politiku a o zábavy více než o to, aby va
řil dobrý cukr, i že svou nedbalostí mnoho zmařil.
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Tak soudili o něm po pádu cukrovaru ti, již ho dříve velebili a k činnosti
spolkové jen popoháněli, již s ním politiku v hostinci při pivě a víně pěstovali!
Cukrovar přešel do rukou největšího a nejkrutějšího věřitele, a náhodou současně
i národního odpůrce, který jej lacino koupil. Akcie neměly ceny, úřadníci místa.
Buda byl všecek zoufalý. Co počíti? Od čeho žiti? V době blahobytné
penězi plýtval, z chlouby a ješitné ctižádosti plnýma rukama rozhazoval, aby byl
ve všem všudy prvním a slaveným mužem. Neukládal, nepočítal a nyní, když
zdroj příjmů vyschl, neměl ničeho v záloze pro zlé časy.
Manželka trpělivě nesla tuto tíhu života a skrývala před ním svůj žal. Láska
jim oběma pomáhala snášeti zlo. Ještě úžeji se k sobě stulili, ještě více se mi
lovali. Zastavila a prodávala, co měla cenného: Šperky, stříbro, jemné prádlo,
ale to všechno nestačilo. Manžel hledal místa, jezdil, dopisoval, podplácel, a
to bylo drahé. Peníze utíkaly jako voda, místa nenalézal, poněvadž pomluva
byla mu předeslala zlou pověst špatného cukrmistra.
Julinka neměla ani služku, dřela se sama v domě, s dětmi, ale manžel nedo
vedl odříci se hospody a spolkového života. Byl stále v čele všech podniků zá
bavných i užitečných a věnoval se celé veřejnosti. Pečoval o blaho veřejné, ale
v rodině nezaháněl pavouka, který je zapřádal v pavučinové sítě bídy.
Když bylo nejhůře, pravila Julinka jednoho dne v největší peněžité tísni
k manželu:
“Sáhni jen bez ostychu na mé věno, Otokare!”
Zatvářil se k tomu přepodivně a ani nehlesl. Sklopil hlavu. Vykládala si
to po svém názoru vzpomínajíc, jak se bránil a jak se zaříkal, že nikdy, nikdy
na věno její nesáhne.
“Vím, že nerad k těmto penězům saháš,” konějšila ho. “Ale jiné pomocí
není. Až najdeš místo, zase všechno ušetříme!”
Pokrčil ramenama, vzal klobouk a beze slova odešel. Jak jí měl té chvíle
říci, že za její věno nakoupil akcií, aby měl větší slovo a cenu. Po věně nebylo
už ani stopy. Neřekl jí toho ani teď. Aby ji upokojil nosil domů peníze na účet
věna! Vypůjčoval si je, aby ji uchlácholil a ještě před ní zatajil pravý stav věci.
Tato hrozná krise trvala bez mála dva roky a vyčerpala síly obou. Julinka tělesně
i duševně sesláblá, prací sedřená, ulehla. Dala život děcku, které za den sko
nalo. Sama těžce se rozstonala a dlouho to trvalo, než životní síla zvítězila.
Ještě déle však, než mohla a směla povstati s lože.
V též hrozné době nabídli Budovi přátele jeho spolkoví náhodou právě
uprázdněné místo v záložně, které on v tísní největší přijal, jen aby měl nějaký
příjem. Byl také nejvyšší čas. Dluhy vzrostly k netušené výši, o níž Julinka
neměla ani potuchy.
V té své dlouhé nemoci upoutána k loži Julinka více rozjímala. Manžel od
svých zvyků neupustil ani v hrozné době, kdy nebylo příjmů a chodil stále do
hospody za svými zábavami. Všechno činil jenom pro vlast, vysvětloval ženě.
Bylo v obci třeba jeho práce, jeho vůdcovství v politických otázkách, tvrdil.
Doma je ještě více třeba tvé práce a dohledu,” mírně mu vytýkala Julinka.
Dětem je třeba vychování, ošetření, výživy. Já nemohu jim ještě býti, čím jsem
byla. Hynou ubohé duševně a nemají, čeho by si žádalo jejich tělo v plném
vzrůscu.”
“To není pro muže!” odbýval ji nevrle.
“Ale pro otce to je! V rodině pracuj pro vlast a národ. Strádá-li rodina,
nemají-li děti vychování, jaký to je po té národ, který z takových rodin se sklá
dá? Vyjdou-li její členové do existenčního boje nemajíce opory, výchovy, zá
kladu dobrého, snadno zbloudějí a neodolají lákadlům zla. Ubírá jen vlasti sil,
kdo nepečuje o výchovu dětí!”
“Hloupé, ženské tlachy!” odbyl ji. “Vím, co činím! Starej se o domác
nost a mne nevychovávej, učitelko! Nejsi ve škole. Manžel není žákem.”
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Julinka umlkla. Ale poprvé po této rozmluvě nedůvěra v ni zapustila koře
ny. Slova manželova zavívala jí do mysle tak chladně, bezcitně, že se toho zhro
zila. Je to její Otokar, který tak mluví a jedná?
Na účet vlasti užívá života,” prolétlo jí myslí.
Je to sobec, který svou
osobu a své rozkoše nad povinnost staví!”
Nevážila si ho a s vážností zvolna umírala i láska. Když pak povstavší s lože
po dlouhé nemoci, zvěděla, že mají plno dluhů, že všechno, co měla, je ztraceno,
že na rodinu zeje se všech stran nedostatek a bída, cítila, jak v duši její zapouští
a se sílí kořen nenávisti a opovržení k muži, který nemá lásky k rodině a citu po
vinnosti. Ctila v něm muže karakterního, obětavého, muže celého a nyní se před
ní objevil zcela všední, obyčejný sobec. A tomu muži zadala svůj život, své po
volání? Tomu muži věnovala se cele, dala mu své mládí, svěžest, sílu, zdraví.
Snášela s ním trpělivě a oddaně ten osud zlý, jak byla přísahala, ale nechtě
la a .nemohla klidně se na to dívati, jak rodina, kterou manželstvím založili, se
sřicuje.
“Musím se vzpružiti, žal překonati, silou ducha a vůlí všeho zapomínati a
dětem býti i matkou i otcem,” řekla si ve vážné chvíli, kdy rozjímala o svém a
svých dvou dítek osudu.
1 Uživím sebe i je! Musím to dokázati!”
Přemítala po té už jenom, jak se uživí. Povoláním je učitelkou. Mohla
by tedy vyucovati dítek a zařídit si soukromou školu. Třebas pro ženské práce
ruční. Manžel se tomu však opřel, když mu svoje rozhodnutí, ohlásila.
“Zde!” osopil se na ni. “Máš to divné nápady! Což to musí celý svět
zvědět, že jsem si vzal učitelku? Mužovi patří vydělávati. Přináším ti, co mo
hu, hleď s tím vyjiti.”
Povzdechla. Šetřila jak mohla, ale nepřemohla roztahující se v rodině nou
zi. Věřitelově 'podávali si u nich dveře, neměla úvěru už nikde a den ke dni
doléhaly starosti na ni s větší tíhou. Víc a více se v ní ustálovala myšlénka, aby
sama vydělávala.
Uznala po klidné rozvaze, že jí v Halině nekynulo vítězství a úspěch, byť
i manžel se k myšlénce její naklonil. Bylo to příliš malé místo pro výdělkovou
činnost ženy. Uznala a usoudila sama při sobě, že musí do Prahy, do středu
života. Ale to znamenalo odloučení od muže, roztržení rodiny! Toho se lekala.
V takovém rozpoložení mysle a velkých otázkách života, kdy bojovala a
přemítala, má-li přelomiti pouto, které ji s mužem spjalo a žiti pouze rodině,
nebo nésti ten kříž dál a dále až na Golgotu, netklo se jí ani bolestivě, když zvě
děla, že manžel v její dlouhé nemoci ukracoval si čas zábavou se známou a po
věstnou záletníci, dcerou hostinského, která mu dosud zpříjemňuje trudný život
nynější a odlučuje povinnostem otce, manžela.
“Sobec, slaboch, brutální muž,” řekla si s opovržením, “jak jsem se v něm
zmýlila!” Od té chvíle opět víc a více klonila se k dřívějšímu předsevzetí svému,
zachrániti rodinu.
To vedlo arci k závěru, který ji děsil. Zachrániti rodiny znamenalo odlou
čení od manžela. Ale i s touto nutností už se spřátelovala.
Když nouze dosáhla vrchole a všechny zámysly v duši její uzrály, odhodlala
se raziti si dráhu práce, aby uživila a vychovala rodinu. Zcela vážně oznámila
manželu:
“Rozejděme se dobrovolně na čas, než naše poměry se změní. Rodina,
o kterou se nestaráš a kterou ničíš ze sobeckých choutek, půjde se mou. Uži
vím sebe i děti. Ty choď jen pro spásu národa a v zájmech vlasti do hospod,
utrácej peníze, pohružuj se v brutální požitky, já pro vlast vychovám děti!”
“jdi!” chladně 'jí odvětil.
“Nemusí to být rozvod. Pouze dobrovolné rozejití.”
“jak je libo!” posměšně ji odbyl. “já tě stíhati a volatí nebudu!”
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Nevěřil, že půjde a zasmál se jen té ženské vychytralosti, kterou ho chtěla
zastrašiti. Ale Julinka zabalila své prádlo i šaty, vzala s sebou, co patřilo dě
tem, i co si uchovala cenného z darů tetiných, jichž se nezprostila ani v největší
bídě a odjela jednoho rána s dětmi do Prahy. V opuštěném bytě zanechala do
pis, v němž se s chotěm loučila a slibovala, že mu oznámí, co se s ní stalo a kde
bydlí, aby mohl děti navštíviti.
“Až si dobydu jistého výdělku, dohodneme se o dalším osudu našem.”
Zuřil, ale utišil a potěšil se.
“Proč jsem si vzal takovou emancipanovou dívku! Mám nyní z toho ostu
du. Také jedna z těch “nových žen,” které jsou postrachem světa.”
Nestíhal jí, a zařídil si domácnost bez ní, kterou mu vedla svůdná a záletná
dcera z hospody. Žili skvěle a bezstarostně.

VII.

Julinka měla vůli i sílu. Ale čím se uživí? Kde se uchytí?
Vysvědčení její nemělo už platnosti a obnoviti je nebylo by ani prospělo,
poněvadž byla vdaná. Nemohla také otáleti a dlouho čekati. Pomýšlela na mí
sto industriálni učitelky, ale nebylo žádné uprázdněno. Přátelé a příznivci její
z dřívější doby staralřseo ni, jak mohli; ale všechno úsilí nevedlo ji k cíli. Byla
již na pokraji zoufalství. Nejednou obetkávala toužebně hladinu Vltavy. Tam
by nalezla klid. Jak by se přitulila v to chladné její objetí i s dětmi, pro něž
nemohla si vydělati chleba! Ale zase se vzpružila a sílila myšlénkou, že překoná
zlo vytrvalostí. Ubytovala se v podnájmu u hodné vdovy, které se zželelo opu
štěné ženy. Opatřila jí zatím šití a vyšívání do obchodu, než si najde místo a
hlídala jí děti, když Julinka šla za svou výživou z domu. Jednoho dne setkala sena
nábřeží s Jiřinkou. Obě dvě
udiveně, ale radostně se uví
taly. Stručně si obapolně
své osudy vypověděly. Obě
dvě hledaly náhodou místo.
Jiřinka odbyla na radu Julinčinu kurs pro opatrovny, ale
nemohla dosíci stálého místa.
Náhoda jí však přála. Když
už se chtěla vraceti domů
s beznadějným neúspěchem,
nabídla jí bývalá učitelka své
místo v opatrovně soukromé,
v ústavu slečny Jahodové,
které s radostí přijala a kde
se jí dobře vedlo.
“A proč hledáš jiné mí- .
sto?” dotazovala se jí Julinka.
“jsou některá vypsána
právě v pražských opatrovnách městských, i chodím
s prosbou od jednoho pána
k druhému. Slečna moje se
bude totiž vdávat. Vezme
si starého boháče a má ústav
jaksi na prodej. Nevím, jak
LUDVÍK BUECHNER
by mne přijala nová majitel
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ka, i starám se raději dříve o bezpečné místo. Ale teď mi něco připadá! Tys
jsi zkoušenou učitelkou. Jakž abys převzala ten ústav!”
“Nemám peněz, má drahá!” smutně jí větila Julinka, které by se byla ta
myšlénka zamlouvala.
“Slečna hledí více k tomu, aby její nástupkyně chvalnou pověst ústavu udr
žela. Jeť ústav její pýchou a nerada se s ním loučí. Dlouho také váhala se
svatbou. Bohatství ženichovo ji vábilo k sňatku, a láska k ústavu zase v něm
zbraňovala. Vybírá si svou nástupkyni a z pražských ucházeček se jí žádná do
sud nelíbila. Nechápou moderního směru jejího. Máť ona zcela jiné a zvláštní
o tom názory. Pojď se mnou k ní! Já tě odporučím a jsem jista, že se jí zalíbíš!”
Julinka uposlechla a ještě téhož dne s Jiřinkou šla k slečně Jahodové. Zou
falý chytá se stébla. Tentokráte však to byla spásná kotvice.
Slečně Jahodové se Julinčin zjev velice zamluvil a její vysvědčení, které
s sebou vzala, jí slibovalo krásný úspěch školy. Její ráznost a láska k dětem,
i její neštěstí za ni orodovalo.
Přijala ji a uzavřela s ní smlouvu, dle které jí měla kupní cenu ve lhůtách
spláceti a potud firmu s jejím jménem udržovati, pokud nebude všechno úplně
vyrovnáno. Slečna Jahodova si vymínila, že po roce smlouvu zruší, neudrží-li
ústav na té výši, na jaké je nyní.
Julinka všechno vděčně přijala a energicky se podjala vedení ústavu. Byl
to pro ni, která až dosud nebyla vyučovala, velký úkol a odvážný podnik. Ale
srdnatá žena se toho odvážila. Pro děti se podjala toho úkolu a ve znamení
lásky mateřské také zvítězila.
Nikdo nezvěděl, jakých obtíží jí bylo překonati. Pracovala, tužila se a po
žehnání poctivé práce spočinulo na ní.
Byl to velký ústav pro dívky dospělejší s výtečně zařízenou školou odbornou
pro veškeré ženské práce ruční, k níž se připojovala opatrovna pro dítky z rodin,
jež rády zaujímají i ve výchově školní výlučné stanovisko.
Julinčino vystoupení, které v manželství a společenském postavení jejím na~
bylo jistého rázu sebevědomí, imponovalo bohatým matkám i vybíravým žačkám·
Slečna Jahodova postarala se, aby než se vzdálí s místa svého, rozestřela
jakýsi nimb nezaviněného neštěstí kolem Julinky. Tato zcela neutrální síla,
v Praze úplně neznámá, která nikdy s nikým nesoutěžila, se společností
v názorech se nestřetla, byla všem i jí právě vhod. Vystihla slečna správně, že
nalezla v Julince energickou ženu a svědomitou učitelku a přála si, aby se udržela.
Neštěstí její budilo soustrast’, síla a odvaha její, kterou ukázala, když man
želu svému, který úpadkem cukrovaru přišel o místo, chtěla ulehčiti a děti vychovati, vybízely k úctě a halily ji v romantický závoj, zejména pro dívky velice
zajímavý. Stín, který padá na ženu rozvedenou, byl tím úplně zažehnán a po
zději už se nikdo netázal, v jakém poměru jsou manželé k sobě, když důvěra
k Julince a k ústavu zakotvila v mínění veřejném.
Jiřinka řídila opatrovnu a velmi obezřele si vedla. Její záliba v písních se
jí hodila v tomto povolání.
Smály jsme se ti,” říkávala Julince, ‘‘a teď jsme ti vděčny, že jsi nás uve
dla na cestu výživy. Nenadály jsme se, že tvoje návštěva u nás ve škole přinese
nám užitku. Blahořečíme ti všichni. Anička je v obchodě spokojena a krásný
její rukopis, který si tak vypěstovala úhledným psaním svých básniček, uvedl ji
do pisárny. ”
“Mně vykvetly však ve Velešíně jenom slzičky,” povzdechla Julinka. “Na
trhala jsem si jich tam pro celý život dost a dost!”
“Kdo by se toho byl nadál!”
Při tomto obratu řeči z pravidla hovor ustal. Julinka zalétla s myslí, ba
i srdcem k manželu, jehož zapomenouti nemohla, k němuž duše její stále a stále
se vracela s láskou a žalem. Bylť jejím chotěm, otcem její dětí, milovala ho
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první láskou dívčí, byla jeho, a toho pouta, kterým život její byl s jeho spjat, ne
mohla přetrhnouti. Také nechtěla. Jeť v lásce ženy k muži taková síla, že jí
nezdolají zloby, strasti, urážky a zráda. Muž, kterému žena jednou se oddala
s duší, srdcem i tělem, pojistil si trvalé místo v životě a v celé bytosti její.
Julinka vzpomínala na manžela tím více, čím více ustupovaly starosti, bída
a obavy s obzoru jejího. Vyplňovala nyní v srdci a v duši místo, které krutý zá
pas životní byl dříve úplně ovládl, touhou po manželu. Kdyby u ní byl. Kdy
by s ním se mohla sděliti o to, co si přičiněním svým a prací vydělala!
Zprávy, které o něm k ní zalétly, nebyly útěšné. Nahražoval si ztrátu man
želky milenkou, a byl i na dále vůdcem politiky maloměstské, prvním činitelem
v životě spolkovém. Pracoval, jako dříve, v hostinci pro vlasť a národ, jenom
že čím dále, tím více pil a v posledním čase, snad z nudy, anebo aby ohlušil svě
domí a upoutal myšlénky k jinému bodu, začal hrát v karty. Neblahá to vášeň!
Té se Julinka lekala.
Doufala, že přece jedinkráte ve smyslu jejich rozmluvy na rozchodnou při
jede, podívá se na děti, obejme je; ale on nepřicházel. Dopisovala mu, oznamo
vala, jak se vede dětem, ale od něho ani lístek nezalétl k ní, ani vzpomínka.
Tedy všechno, všechno mezi nimi je přetrženo!
Čas prchal. Tři roky již řídila Julinka ústav, který stále zkvétal, a ji s dět
mi živil. Začínal se již i v domácnosti její zahosťovati jakýsi nádech blahobytu
a Julinčina touha po manželu dostoupila vrchole. Byla by mu tak ráda ukázala,
jaké postavení svépomocí si dobyla, které ji živí, jaký domov dětem jeho připra
vila, ano, byla by mu ráda řekla:
Pojď k nám! Nalezneš v Praze také nějaké místo a žij s námi. Všechno,
všechno bude odpuštěno! Zapomněla na jeho chyby, zapomněla na všechno.
Ráda by se s ním byla sdílela o svůj výdělek.
“je to přece jen poloviční život,” přemítávala.
“Taková roztržená rodina
podobá se ptáčeti, které se třepetá mezi nebem a zemí. Neví, kde se má usadit,
kam patří, kde je jeho domov vlastní. Pokusím se o smír,” umínovala si.
A po té, když v ní toto rozhodnutí uzrálo, slibovala dětem, že pojedou v lé
tě na venek k tatínkovi, až budou prázdniny.
Děti znali tatínka jenom z matčina o něm vypravování. Byly ještě malé,
když s nimi matka od něho odjížděla a nepamatovaly se na něho. Bylo jim při
tom tak, jako by jim vypravovala o svátém Mikuláši, který nadílí hodným dětem
dary. Těšily se na to, a stále si o té události i ve hře povídaly. V matce pak
bouřila při vzpomínce na muže, žena.

VIII.

Jednoho dne ohlášena byla Julince návštěva.
“Nějaký pán si přeje mluvit s milostpaní,” hlásila služka.
“Uvedla jsem
ho do salonku.”
“Nebylo to nic neobyčejného, že přišel do ústavu pán. Chodívaliť často
otcové vyptati se na podmínky a na chování i prospěch svých dcer, které ústav
její navštěvovaly.
Julinka vyučovala právě v pracovně pro umělé vyšívání, i předala na chvil
ku dohled na dívky jedné ze starších žaček a rychle vešla do svého přijímacího
salonku. Host rozhlížel se po místnosti, kde každé místečko jaksi svědčilo, že
zde vládne žena a pečlivá ruka její.
jakmile host zpozoroval, že se dvéře otevřely, otočil se k ní plně a na
okamžik stanuli oba dva jak solné sloupy proti sobě.
Julinka poznala svého manžela. On zápasil patrně se slovem, ale rozechvě
ní stahovalo mu hrdlo. Když ho opouštěla, byla to zubožená, nemocí zhubenělá,
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bledá, zlomená žena a nyní před ním stála elegantne, ač jednoduše oděná, světo
vá dáma, jejíž přirozené půvaby v činnosti se rozvily, jíž sebevědomí dodávalo
zvláštního rázu, jejíž celý zjev vybízel k úctě i k obdivu.
Julinka se zhrozila zase morální i fysické změny, která se byla stala s jejím
manželem. Hlava i šíje jeho se sklonily, oči měly mdlý výraz, vlasy mu proše
divěly, pleť sežloutla. Ten život jeho nynější mu nesvědčil. Chvíli tak stáli a
pohledy vpíjely se takřka jeden do očí druhého.
Ona však první vzpamatovala se z nenadálého toho překvapení jeho návště
vy, z údivu a leknutí. Přistoupila k němu, podala mu ruku a srdečně, vážně
ho vítala.
Děkuju, že jsi přišel se na nás podívat! Už jsem se na to dávno’ těšila a
•očekávala. Vždyť jsme si přece slíbili, že...... že se vyhledáme a že děti někdy
navštívíš! Jakou budou mít radost!”
“Kde jsou?” pronesl dojatě. Hlas jeho zněl dutě, jako z hrobu.
‘ ‘Přivedu je okamžitě! Jak jsem ráda, že ještě nevyšly na procházku . . . . ”
Pospíšila a třesoucí se téměř horečně rozčilením, radostí, strachem, sháněla
děti. Hošík i děvčátko byli oděni k vycházce, v úboru ladném, v němž jim to
velice slušelo. Zdravím jen kypěly, z očí jim svítila radost a jas dětského štěstí.
Když je přivedla, každé za jednu ruku je vedouc, otřáslo to mužem tak sil
ně, že se až zachytil lenošky, u které stál. Byl to pohled úchvatný, tato mladá
sličná žena s dvěma dětma, jak andílky krásnýma, zdravýma, dobře pěstěnýma.
To byla jeho žena, jeho děti a přece nemohl úplně se z toho pohledu těšiti.
Byltě prohrál v odvážné sázce života první právo na tyto poklady.
“Zde, tatínek,” promluvila Julinka k dětem,· “polibte mu ruku!”
“Tatínek!” ozvalo se to jásavě ze dvou dětských hrdélek a již se z každé
strany cítil uchopen za jednu ruku, kterou líbala malá, korálová ústa.
Sehnul se k nim, vzal každé na ruku, líbal je, vinul k sobě a zase s rozkoší,
s láskou vpíjel své zraky v jejich něžná, nevinná očka dětská.
“My k tobě pojedeme,” prozrazovalo děvčátko.
“S maminkou,” dokládal výpověď sestřinu hošík. “Ale až o prázdninách!”
Pohled jeho, v němž otázka se zračila, zalétl k ní. Uzarděla se při tom
jako dívka. Přikývla lehce hlavou a vážně dosvědčovala:
“Ano, umínila jsem si to. Dříve nebylo to možné.”
Chvilku na ni hleděl s obdivem a vděčností. Po té se mu bezděčně zaml
žily oči i sehnul se spěšně k dětem a líbal je, jakby veškeré ty polibky, kterých
mu bylo postrádati, v této chvíli si nahraditi chtěl.
Dětem však začínalo být přirozeně nevolno při těch vášnivých důkazech
otecké lásky. Zejména dívka neklidně se otáčela po matce a snažila se vyprostiti ze svírajícího ji objetí. I pochopil to a nechtě, aby se snad rozplakaly, po
stavil je oba dva na zemi a popošel k oknu, by si vytřel slze z očí. Po té jal se
vyndávati z kapes hračky a podávati jim balíky přinešené které byl dříve zatím
na stolek odložil.
Děti jásajíce obíraly se dárky a otec obrátil se k ženě
Julinka byla za tu chvíli, co otec s dětmi se těšil prožila hrozná muka. Jak
mile postřehla slzu v oku muže svého, pozbyla síly. Bylo jí tak, jakoby v žilách
jí tuhla krev, tělo její zavrávoralo a skleslo do lenošky. Tam schvácená seděla
a pozorovala skupinu otce s dětmi. Ukrutný žal ji zachvátil, celý příval výči
tek svědomí na ni přikvačil, jako když vyřítí se na poutníka z čista jasna z hou
štiny smečka dravé zvěře.
“Ty’s toho otce oloupila o tu radost z dětí, o ty polibky jejich a něžné pocely, o celé to štěstí rodinné! Jakým právem? Jsou to jeho děti........ Jednala’s
ukvapeně, hrdá, domýšlivá ženo! Méla’s s ním žiti, kříž života nésti, s ním se
o zlé i dobré věrně sdíleti! Zrušila jsi přísahy, věrolomná. Měla’s dále bojovati, chotě pozvedati a když už jsi měla tolik odvahy a srdnatosti vydati se v boj
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za denní chleba, mela’s i manžela vyrvati
z té půdy, ve které se byl tak zakořenil se
svými zvyky neblahými... Ne, nejednala jsi
dobře! Roztrhla jsi svazek rodinný a to je
čin trestuhodný. Ubohé děti své jsi zba
vila sladkých upomínek na dětství s otcem
prožité, jeho péčí a láskou zdobené.”
A vina její v mysli vzrušené ženy stou
pala touto sebeobžalobou. Zapomínala na
to, co byla dříve přetrpěla, než se k tomu
odhodlala, neuvažovala, že on sám dříve
trhal ty svaté svazky rodinné, že po celý
čas co ona kladla základy k rodinnému ži
votu dětem, on na ně ani nevzpomněl, o ně
se nestaral, nepozeptal, jak se jim vede,
úplně jich z mysle vyhostil, ale žalovala
jenom na sebe před trůnem svědomí.
Když děti zabraly se v prohlížení hraček,
přistoupil manžel nesměle blíže k ní. Julinka vstala a v záchvatu vzrušení, v němž
duše její se ztápěla, vztáhla k němu ruce a
polohlasem ho odprošovala:
“Odpusť, odpusť, chybila jsem. Chápu
to té chvíle. Ale byla jsem tehdy zoufalá!”
Obapolně máme si čeho odpouštěti....
JAN KUBELIK.
Je tedy usmíření možné?”
“Aby nebylo! Zde ruka moje k smíru!”— “Přijel jsem do Prahy k tobě
jen k vůli tomu.” — “K vůli smíru?>>>” — “Ano. Odpustíš mi všechno...všechno?”
“Ráda. I já jsem už chtěla k tobě jeti, abych tě usmířila. To mi scháze
lo k životu.
Tedy smír!” Hlas její jásal štěstím. “A nezazlíváš mi, že jsem
tě oloupila o rodinu?” dodala.
Obdivuju se ti! Dobře jsi učinila! Zachránila jsi aspoň mé děti,—když
—Šťasten jsem a děkuju ti za to, že je moje rodina v bezpečí! Zachránila jsi
ji.—Díky! Díky za to! Byli bychom všichni zahynuli. Mne poměry zavedly
a zvyky svedly. Jsem vinen, znám se k vině své. Nezaviněné neštěstí uvrhlo
mne na pokraj zoufalství, tam, kde člověk pouští z ruky i poslední oporu v bez
naději. Celý svět se mi zprotivil, síla moje klesala. Chytal jsem se stále břehu,
abych neutonul, ale. . . .posléze mne síly opustily. . . .klesl jsem! Nezlořeč mi,
ale polituj mne!”
A já jsem tě v té děsné době opustila, tebe nezvedala. I já jsem byla
v poutech zoufalství a v otroctví beznaděje! Pojď k nám! Nalezneme zde
v Praze místo vhodné pro tebe. Pojď k dětem, k ženě své! Začneme nový ži
vot! Zkušenostmi poučeni dovedeme lépe plouti tím úskalím životního proudu!”
Prosila tak dojemně, že mu slzy vytryskly z očí. V duši a v srdci neúprosný
hlas soudcovský volal:
‘Pozdě! Pozdě!” Ústa jeho oněměla. Byl tak vzru
šen, že by byl z jeho hrdla sotva se vydral chraplavý zvuk zlomeného hlasu.
Přivinul ji k sobě silně, prudce a vtiskl na její čelo vřelé políbení. Oči jeho
obetkaly děti, hrající si opodál. Obličej jeho měl takový bolestivý a zoufalý vý
raz, že by se ho byla Julinka zhrozila, kdyby byla mohla očí k němu zvednouti.
Ale on ji tiskl tak mocně k sobě, že se ani hnouti nemohla.
Po chvilce ji pustil z objetí a sebrav síly pravil tiše k ní:
Až později, drahá ženo!.... Nyní musíme se ještě na čas rozloučiti · · · ·
Ale sejdeme se!....”
“Už jdeš!” lekala se.
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“Musím.
Cestuji v záležitostech záložny Prahou. Popřál jsem si jen té
chvíle k odskoku, než pojede vlak dále. Čas již k rozejití. Musíme *se rozlou
čit! Ale ještě něco.—Rád bych nechal tady dětem—tvé věno—”
Probůh!” zvolala zděšeně.
Moje věno? Což jsi se neusmířil úplně, že
o tom neblahém věnu zase začínáš? Vím, že jsem tě tím trudívala. Zapomeň
i to! Co je pryč, je pryč a ty přece nejsi zodpovědným za úpadek cukrovaru.
Ale, odkud jsi teď ty peníze vzal?” vyzvídala.
“Vzal!” zvolal ustrašeně. “jaké to slovo? Vypůjčil jsem si je. ”
“Ne, ne, nechci jich. Nechci mít cizích peněz! Vrať je.. ..Nemysli na
to. Dám dětem našim lepší věno· práci, vědění, povinnosť a vědomí svépomoci!”
Ty nechceš nic cizého,” opakoval zmámeně.
Nic, nic!” opakovala s hrůzou ve hlase. “Mne těší jen to, co si vydělám.
Nepřitěžuj si s tím! Není mi peněz třeba.”
“Dobře—” řekl hlasem zlomeným.
Pendulové hodiny bily tři čtvrtě. Ulekl se.
“Nejvyšší čas!” zvolal a přiskočil’k dětem. Líbal je, žehnal, loučil se
s nimi a zase loučil. Posléze se od dětí odtrhl, prudce ženu sevřel, a po té vrá
voral ze dveří. Děti ulekánv propukly v pláč.
Julinka spěchala za ním a ještě u schodou ho objala.
“Přijď brzy k nám! Přijď!” lichotivě prosila.
Zakýval hlavou a něco pronesl, čemu nerozuměla; ale hlas jeho temně zazvučel a po té tak děsivě, nepřirozeně zaburácel jako by ryk bolesti se mu vydral
z hrdla. A již zmizel....
Julinka sepjala ruce a zmámená vracela se ku své povinnosti. V srdci jí
bylo tak bolno, jakoby v něm bylo zabodnuto několik ostrých hrotů a takový
stesk, takový žal kladl se jí na duši, jakoby ji bylo stihlo velké neštěstí. A přece
k ní přišlo štěstí. Manžel jí přinesl smír a rozevřel přední brány naděje na
spolužití další.
Byla ráda, když mohla Školu dnes uzavřití. A když poslední žákyně s ní se
rozloučila, ulevila si té hrozné tísni srdcevroucím výkřikem. Schvácena, třesoucí
se na celém těle sklesla na kolena a zalomila rukama.
“Teď odjíždí vlak,” pronesla temně zvukem, jakým dáváme poslední po
zdrav zemřelým.

IX.
Pocit neštěstí nosila Julinka v srdci od toho okamžiku, kdy rozloučila se
s manželem. Nemohla se ho zbaviti. Asi za dva dny prolétajíc běžně, jak či
nívala při snídaní, denní noviny, náhle zbledla, vzkřikla a ve mdlobách sklesla
zpět. Nastal zmatek a poplach v domě. Jiřinka nemohši ji vzkřísiti sháněla
lékaře a teprve když ji přivedli k vědomí a uložili na lože ve hrozném stavu, té
měř mrtvole se podobající, připadlo Jiřince, aby nahlédla v noviny. Hledala, co
by bylo Julinku tak zničilo a nalezla následovní lokálku, která div ji neomráčila.
“V záložně Holínské udala se defraudace. Úřadník O. B. odejel a dosud
se nevrátil. Proskakují pověsti, že uprchl do Ameriky.”
Chápala, že Julinku tato zpráva zničila. I pospíšila k ní, aby jí dala útě
chy a plakala s ní
Julinka však neměla slz. Ležela jako mrtvola s očima
otevřenýma, pohaslýma na loži. První, co po delší době pronesla, bylo:
“Otec mých dětí zloděj! Jaká to hrůza!”
A první myšlénka, kterou se zúrodnila její ubohá hlava, byla, že musí
všechno, všechno zaplatiti
Nemohla však s lůžka ani povstati, nemohla niko
mu se svěřiti. Bylo jí dbáti o pověst jména, které nesla, aby ústav jí řízený tím
neutrpěl. Ale pokálené jméno jejích dětí žádalo si očisty. Nesměla se žalu poddati. Musela jednati, pracovati na záchraně toho, co jí bylo dražším peněz.
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I sebrala síly své a ač' bídná, nemocná, sotva se vlekoucí vydala se na cestu do
Holina. Tam ji uvítala nová zvěst. Manžel její na cestě se těžce roznemohl,
musil z vlaku vystoupiti, a leží na smrt nemocen v jednom hostinci, odkud zaslal
záložně telegram s prosbou, aby někdo k němu přijel. Jeden z výboru už tam
byl také odejel. Julinka prohlásila, že všechno postupně splatí, že jim dá směn
ky, ale na kolenou je prosila, aby sňali s něho pohanu, aby za všechno, co činil
dobrého pro obec, okolí, pro národní a spolkový život, zachovali dětem jeho
čestné jméno.
Nemohli jí ničehož zaručiti, poněvadž už úřady o ztrátě peněz byly zprave
ny, ale slíbili jí, že všemožně se přičiní, aby pověst jeho se očistila.
Zatím byla však milosrdná smrt se nad ním slitovala. Jelikož měl při sobě
velkou částku peněz, se kterou prchal v nový svět a ostatní se uvolila zaplatiti
vdova, byla vůči jeho zásluhám učiněna v novinách prohlášení, že se mylně sou
dilo o jeho zmizení, těžká nemoc, která jej zdržela na cestě a také smrtí skončila,
zavinila, že se dlouho nevracel z cesty v zá
ležitosti záložny podniknuté a také nemohl
psáti.
Pokladna pak že byla při revisi
předsevzaté v úplném pořádku nalezena.
Tak vyrovnala smrt neshodu jeho života
a usmířila vinu.
A po smrti upamatovali se všichni v Ho
lině, čím byl obci a národu, jakých obětí
přinášel, jak neúnavně pro národní blaho
pracoval a město povznášel. I usnesli se,
že mrtvolu jeho převezou do Holina a slav
ně ji pohřbí.
Julinka čekala v Holině na příjezd vla
ku s mrtvolou, aby se s chotěm ještě roz
loučila a ku hrobu provodila.
Cítila nyní jakýsi smírný klid v umučené
své duši, že ubohý její manžel dobouřil a
ve smrti nalezl vysvobození. Blažilo ji to,
že se usmířili, chápala jeho hrozné vzruše
ní i slova, jimiž jí děkoval, že rodinu jeho
zachránila.
Bylo krásné léto. Smavá nálada kladla
se na krajinu posetou kvítím, osvěženou
zelení a oblitou září sluneční, když Julinka
samojediná kráčela k stanici nádražní, aby
tam očekávala příjezd vlaku. Všady, kudy
OTOK AR MÁLEK.
kráčela, kvetlo hojně slziček, těch zamilo
vaných její druhdy kvítků. Netrhala jich od téhož dne, kdy při nich se zasnou
bila. Byly sice svědkyněmi jejího štěstí, lásky a zasnoubení, ale bála se jich.
Pověra, která se k nim víže, zabraňovala jí v tom. Nechtěla mnoho plakati
v manželství, ale neubránila se osudu. Plakala mnoho a mnoho.
“Slzičky, slzičky,” smutně si hlavou pokyvujíc sama k sobě promlouvala.
“Ze jsem vás trhala, mnoho jsem plakala! Ale natrhám si vás, natrhám a vše
chny ty slze jemu do hrobu dám!”
A Julinka sehnula se k červeným kvítkům. Trhala, trhala, až jich měla ob
jemnou kytku. Chtěla mu ji dáti do rakve. Neuzřela však již manželovu po
dobu. Rakev nesměla se otevřití. I uvila ze slziček věnec a položila jej na
rakev.
“Nebudu pro tebe plakat, slze ti dávám do hrobu, přeju ti klidu· a míru
v zemi!”
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S tím se s ním rozloučila.
A pak vracela se domů, k dětem. Objala je vřele a slibovala jim i památce
zemřelého, že je vychová co nejlépe pro národ svůj.
A když pak sama a sama ve svém vdovském šatě pozdě večer seděla u okna
a přemítala o svém životě, s trpkým úsměvem si řekla:
“jaká to ironie! Všichni mně domlouvali, abych se jen vdala a Vzdala se
dráhy své, kterou jsem si razila za výživou. Vykládali mně velemoudře, jaký to je
smutný život osamělé ženy, jak trpký chléb, jak hrozný boj existenční. Litovali
mne, že nebudu mít opory v neštěstí, že sama a sama budu se bráti ku hrobu, že
zvadnu a zestařím bez muže, bez lásky. Vdala jsem se · · .A jsem také sama,
živím nejen sebe, ale i děti a musím spláceti dluhy manželovy, existenční boj
musím bojovati, nemám opory v neštěstí, nemám ani naděje, že na zemi dojdu
klidu, Až děti vychovám, odevzdám je světu a samojediná bráti se budu ke
hrobu, Ne, všechny tyto důvody, které se přimlouvají za vdavky, nejsou ty
pravé. Je to příroda sama, která lichotně ovíjí kolem ženy pouta lásky a touhy,
příroda, která se stará o potomstvo a s lidmi ve květu života si zahrává. Plníme
jen úkoly, kterými nás obmýšlí. Musím svůj kříž nésti, úkol vyplniti.”
Neuložila všechny slze do hrobu manželova. Slzavé údolí jen slzy rodí a
neujde jim nikdo na zemi. Netrhá-li slziček kvetoucích, trhá obrazné slzičky a
pláče také.
Jest to osudem lidstva!

Naučení staré neamerické tety.
{Dle cizího motivu.}

Dnem každým, dítě, roste rozum tobě,
znáš ze všech věd snad všecko, kdo co ví,
na klavír hraješ, kreslíš a tak dále—
no, zkrátka, mudrc už jsi hotový.

Snad dovedeš mu hvězd všech jména říci,
řek, jezer, hora vsí a moří, měst,
však lépe pro Tě, znáš-li krám, kde kuchyň
“šikovným” soustem plnit možno jest.

Však vše to není, nech si říci, Máňo,
pro mužské srdce poutem tuhým dost,
ku srdci cesta žaloudkem se vine,
byť “předsudků” těch muž byl “přej” i prost.

Znáš byliny a mechy, lišejníky,
znáš latinská i jména všechněch hub—
však jemu milejší je, milá Máňo,
chutňoučký “Kuba” z čerstvých nříbků, krup.

Rád uslyší snad někdy klimpr klampr
o tajné lásce, co tak pěkně zní,
však skladba nejlepší je holou nickou
mu proti všemu, co se chutně sní.

Znáš dějepis a dušesloví taky
a všecky básníky máš v malíku—
jen nezapomeň Brillat-Savarina,
to mužům všem je klassik klassiků.

I když mu zahráš ňáxou sonatínu
neb árii z klassické opery—
šťavnatý “roastbeef,” dobře připravený
spíš zostří v něm cit lásky veškerý.

A nenaříkej na to, Máňo milá,
nemusíť muž být proto ducha prost—
když v žaludku mu “zahycuješ” řádně,
pak zahřeješ mu i to srdce dost!
J. K. M.

V DOME ZA BRANOU.
Drobná vzpomínka z mladosti.

Pro kalendář Amerikán napsal Ignát Herrmann.

*1TÍ5EVÍM z vlastní zkušenosti, jak vznikají města americká—popisů četl
jsem o tom dosti. Ale když jsem viděl a sledoval, kterak vyrůstaly
naše Královské Vinohrady, vždy mi připadalo: tak—ano, takto asi ro
stou města na dalekém západě za oceánem.
Hle, tu do nedávna vlnilo se pole žitné nebo pšeničné, z jehož zlatých sté
bel mrkaly skromné modré chrpy, v němž se níže skrýval růžový koukol a nad
jehož hladinu týčily se pyšně a vyzývavě kalichy planoucího vlčího máku jako
ohnivé jazyky. Obilné pole, kam oko dohlédlo, ničím nerušené. Zašli jste po
několika nedělích v ta místa—a hle, z moře klasů trčelo červené zdivo kteréhos
prozíravého podnikatele “vyhnané” již do třetího patra. Dům! Dům bez ulice,
bez chodníku, dům jako hřib po dešti vyrostlý, dům, k němuž se kráčelo po mezi
a kterýž za deštivého počasí vůbec nebyl přístupný.
Pak po nedělích zdvihl se kdesi na opačné straně obzoru dům druhý, hodně
vzdálený od prvého, a zas po nedělích vyskočil daleko jinde třetí—čtvrtý. Neznalci, lidé prostí podnikavého ducha, počítající opatrně skrovné groše své v kap
sách, vrtěli nad tím hlavou. Jaká to podivná spekulace, stavětí domy v polích!
Kdo tam bude bydleti? Vypadaly tak dobrodružně tyto střízlivé zděné boudy,
jako zbloudilci a za večerního soumraku tak pustě, zádumčivé, nehostinně.
Avšak lidé odborníci, spekulanti za své nebo za cizí peníze dobře tušili, že
ta půda skrývá v sobě zlato. Rozkupovávali pole všemi směry, a když poslední
úroda s nich odvezena, nakopáno v nich jam na vápno, navezeno na ně cihel a
trámů—a osamělých, roztroušených domů přibývalo. Jako bez plánů, jako bez
určitého směru—a trvalo pak skutečně léta, než se vyplnily všechny mezery, než
srostly domy bokem k boku, v těžké, hmotné bloky”, a než utvořily pevné řady
ulic a čela náměstí.
Nemohu si pomoci, ale v tom vznikání Vinohrad bylo něco amerikánského.
Arci, Amerika staví rychleji. Za dobu, než se naše Vinohrady zcelily a nabyly
tvářnosti hotového zaokrouhleného města, bylo by v Americe vzniklo třeba deset
měst—ano, ale také by za tu dobu byla třeba již dávno vymřela.
*
*
(3)^1

*

Chodívám časem po Královských Vinohradech a skoro mi dá trochu práce,
abych vynašel dům, v němž jsem tam před čtvrtstoletím bydlil. Pravda, tehda
byl skoro osamocen, s několika ještě sousedy tvořil jako ostrůvek v krajině široko
daleko prázdné, a dnes připadá mi jako nepatrný článek v řadě ulice, rozvětve
né na obě strany, počínající hned u Prahy a končící skoro až u samých olšan
ských hřbitovů.
Ach, dome—domečku! Tehda, když jsme s bratrem hledali byt a nemo
houce najiti ho v Praze, musili jsme se uchýliti na rozházené vznikající předmě
stí, netušil jsem, co slasti a bolesti mi v něm vykvete! Netušil jsem, že ve
střízlivých těch zdích prožiji štěstí i zklamání první lásky.
Leč nic o tom. Neboť celá ta historie vyklíčivší blaženosti a tvrdého zma
ření a roztříštění krásných snů dvou mladých duší připadá mi jako netykavka
Něco listů vybledajícího písma a tesklivá, zádumčivá vzpomínka na krátkou dobu
šťastného a pak drsnou rukou rozmeteného mladého milování—to jest vše, co mi
zbylo z těch dnů. Pohádková ty noci šibřinková šumného masopustu v r. 1875
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—vonné ty setkání za půvabného večera jasného v dubině všenorské daleko za
villou!—ach, a poslední ty rozloučení s drahým děvčetem, tonoucím v hořkém
pláči beznaděje—kam vás odvály mrazivé větry všední skutečnosti!!
*

TV

W

Stál domeček toho nového slohu vinohradského, bez koutů a výběžků oněch
starých domů pražských, dům ze samých pravých úhlů, dům jen jako na přespá
ní, jako noclehárna, prostý všeho kouzla starých, křivolakých a koutovitých
budov, v nichž se tajil život i minulých generací. A tam v prvém patře jsem
bydlil několik let. S okny do dvora.
Stálo na dvoře· několik tenkých akátů, ale hynuly jako souchotěmi. Dlouhá
kolna táhla se po celé zadní šíři dvora, opírajíc se o dům sousední, a pod stře
chou kolny i na dvoře mezi chorobnými akáty nahromaděno bylo kvádrů pískov
ce a od rána do večera ozývalo se bušení kladiv a skřípání dlát. Tlupa kameníků
tu pracovala neúnavně po celý rok. A vše v domě stále bylo pokryto drobouč
kým prachem pískovcovým jako moukou. Vnikal skulinami v oknech do světnic,
kladl se na nábytek a na knihy, šelestil na papírech, vířil vzduchem, naplňoval
plíce. A dole na dvoře pokrýval akátové lupení, sotva s jarem vyskočilo, a du
sil jeho vývoj. A připadávalo mi, jakoby se tenké kmínky stromků i korunky
chvěly němou, úpěnlivou prosbou: vykopejte nás, přesaďte nás odtud—hyneme
a zahyneme!
Snad zahynuly. Ode chvíle, kdy jsem se z domu toho vystěhoval, nikdy
již jsem do něho nevkročil. Bylo by mi tam neskonale tesklivo.
*

#
*
Leč i veselejší vzpomínky mám na ten dům, který náleží nyní k “nejstarším” na Vinohradech.
Vzpomínám teď na jeho domovníka. Přihrbený muž asi padesátiletý, stra
nou nakřivený, nějak jakoby byl z formy vypadl.
Nebyla to skvělá existence. Dům neměl mnoho nájemníků. Domácí pán
a členové jeho rodiny měli domovní klíč, stará tichá vdova ve druhém patře
s dvěma dcerami nezdržela se nikdy do večera mimo dům, jakýsi zpěvák vracel
se domů pravidelně ráno, kdy již zas bylo otevřeno, jakýs advokátní úřadník —
pokud byl na flámu—"‘chodil domů na dluh” (jak se kdysi vyjádřil pan domov
ník Kačaba), a konečně já i bratr taky jsme nedali strážci domu mnoho utržit.
Spěchávali jsme, abychom Be dostali pod střechu co nejdříve, neboť pozdní ná
vraty z Prahy nebyly nikterak příjemný. Tehda stály ještě hradby pražské ve
zdánlivé nezdolnosti své a brány byly na noc uzamykány. Po desáté pouštěli
nás akcisáci již jen nízkými vrátky ve bráně, vrátky jako u chléva. Bylo třeba
kusa tělocviku, aby člověk otvorem tím prolezl. Musili jsme zvednouti nohu na
loket od země, jak byl práh vysoko, a hlavu sklonití zas až k břichu, abychom
o ni nepřišli. A když jsme takto z Prahy vystoupili, zacvakla za námi vrátka—
a v pusté, hluboké tmě, jež nás obestřela, byli jsme jako od světa odloučeni, jako
vyvrženi. Neměli jsme daleko k domovu, ale těch několik set metrů trvalo nám
dlouho—dlouho. Neboť mnohdy potulovaly se velmi podivné a tajemné po
stavy kolem hradeb pražských, postavy, kteréž brzy chtěly sirku na “připálení”
doutníku, brzy celý doutník—ba kteréž se někdy zvědavě ptávály, “kolik je ho
din?” Chodili jsme se silnými sice holemi, ale z nebožky Koňské brány nikdy
se nám s chutí nechtělo.
Ale, když jsme šli oba, bývalo nám veselo. Ale my nechodívali vždy spo
lečně. Tak tedy “náš domovník” mnoho těch šestáků nedostal. A přece byl
živ na pohled sytě a spokojeně v kutlochu svém v koutě dvora. Nu, snad znal
vzácné tajemství, kterak s málem dobře vyjiti. Jsou takoví čarodějové. Málo
kdy viděli jsme pana domovníka nahoře v patře. Revisi po domě vykonávala
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jeho žena. A tak dosti jsem se podivil, když jednoho dne na dvéře zaklepáno a
po vyzvání vstoupil do bytu sám pan Kačaba. Mačkal chvíli čepici, až pak ná
hle vyhrkl:
“Vašnosti mladý pane, aby se neurazili, jdu jich zvát na svatbu....”
Nebyl jsem nikterak uražen, ale překvapen. Ano, a skoro příjemně pře
kvapen. Bylo to první přírré pozvání na svatbu. Až posud chodíval jsem na
takové slavnosti jen jako přílepek svého bratra.
“Vemte s sebou Nácka!” říkávalo se—a bratr tedy přiváděl Nácka, pokud
uznal za dobré tak učiniti.
A hle, tu přichází pan Kačaba—pan domovník!—a zve mne přímo na svat
bu. Ani jsem se nezeptal, čí to svatba, a pan Kačaba již hovořil, jakoby odpo
vídal na nevyslovenou otázku:
‘‘No holku vdávám—dceru—Fandu, vašnosti mladý pane. Pět let má zná
most—a konečně se Jahelka vyjádřil. Nemoh’ dřív, rodiče mu bránili. Bodejť—
taky bychom byli mohli bránit, ale byl by v tom rozum? A pak: dám já se
s ní kopulírovat? A tak si myslím: vem si holka koho chceš, ale domů mě
pak nechoď—s brekem a se žalobou. Máš, kohos chtěla, a hubu drž!”
Výborný, rozšafný otec! Tak několika slovy vyjevil celý svůj filosofický
názor o věci tak závažné, jako jsou vdavky. A když to pověděl, pomačkal zase
čepici a po krátké pomlčce řekl žadonivě:
“Smím tedy prosit, vašnosti mladý pane? Bude to tak docela po dorfiácku,
beze slávy—žádná veřejná výtržnost. Ale bez družby to přece nemůže být....”
Dokonce za družbu mne zve! Lichotilo mi to,, velice lichotilo. Domovník
jistě ví, koho si má pozvati za družbu.
Avšak tu měla věc háček. Byl jsem tehda kancelářským otrokem, principál
můj velmi nerad komukoli ze svého personálu daroval nějakou tu úřadní hodinu.
Svěřil jsem se s tím domovníkovi.
“i božínku, vašnosti mladý pane, to nevadí—do kostela ani nemusej. Tam
půjde ženich s nevěstou a já s mámou. Bude to v pět hodin odpoledne—než se
vrátíme, tedy uteče hodina, a pak tedy přijdou v sedm po kanceláři. Družička
taky přijde později. Zatím stará navaří kafe....”
Vida, pan Kačaba byl výborný aranžér. Nemůže-li kdo hned, přijde po
zději—třeba to byli družba a družička. V kostele beztoho jsou jen pro parádu.
Bylo ujednáno. Aspoň jsem se tak domníval, když pan Kačaba škrábl no
hou a poroučel se. Ale u dveří náhle se obrátil, pokročil ke mně a dobrácky
mžouraje pronášel důvěrně:
“Aby nemyslili, vašnosti mladý pane—s prezentem si nedělaj zbytečných sta
rostí. Žádný prezent smím-li prosit! To není pro lidi, jako jsme my. Ale kdy
by si to přec nedali vzít, povídala moje manželka, tak prosím něco do domácnosti:
ňákou libru kafe nebo kousek cukru, pytlík mouky—to nezavrhne žádná nevěsta.
Bože, homole cukru—to je příspěvek do takového manželství!”
Muž výborný, pan Kačaba, opakuji. Žádný prezent—nanejvýš homoli cu
kru! Kterak umí člověku pomoci z rozpaků. Nebyl bych věru věděl, mám-li
dát pro šest osob stříbra nebo nějaké brilianty, abych tu pětku co nejlépe vy
naložil. A tenkráte mi pětka něco znamenala! Bylo rozhodnuto: dám homoli
cukru. Je to sice dar pomíjející, nebudou ho někdy ukazovat svým dětem jako
vzácnou památku, ale osladím jim líbánky. Budiž, homoli cukru.
Znal jsem dobře dceru domovníkovic, slečnu Fandu. Otvírávala mi někdy
v noci dům za otce svého a přijímala stoudně šesták z ruky mé. Držíc levicí lu
cernu a vztahujíc pravici po penízi upadávala v nesmírné rozpaky, kterou rukou
by přidržela lehkou kajdu bez knoflíků, která se jí na prsou rozhalovala, neboť
slečna Fanda přicházela ke vratům vždy v nedbalkách velmi důvěrných. V té
chvíli byla by potřebovala ještě jiějakou třetí ruku. Ale já, šetře její panenské
stydlivosti, rychle jsem vklouzal do domu a spěchal ke schodům, nevšímaje si
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ničeho, co by pod kajdou mohlo býti, ale nebylo. Přes pozdní dobu a vhodnou
příležitost nemohla mi tato noční setkání se slečnou Fandou býti nebezpečna.
Nebylo na ní mnoho lákavého. Byla se urodila nějak po otci. Byla taky trochu
přikrčena a poněkud jako na stranu seříznuta. A vlastně jsem se divíval, proč
bývá v takových rozpacích při otvírání, neboť ani ve dne nechodila po dvorečku
jinak než v týchž nedbalkách, v téže kajdě, a jakkoli mívala obě ruce volné, ani
jí nepřipadlo, aby buď přidržovala kajdu na ňadrech anebo snažila se zakrýti ne
smírný rozparek v sukni. Učesánu neviděl jsem ji nikdy. A hle, teď se slečna
Fanda vdává. Podivno, kterak i sebe skrovnější a nevynikající výtvor přírody
najde svého ctitele. . . .
Nadešel den svatby. Byla to sobota—pan Kačaba vybral vhodně den, aby
se hodovníci mohli nazejtří dobře vyspat. Snad i proto, aby mladí manželé mo
hli podniknouti menší svatební cestu. Měliť zamířeno na Zbraslav, jak mi svěřil.
Spěchal jsem z pisárny domů, rychle jsem se převlékl do černých šatů, do
čamary, přešité na mne kdysi s bratra, z níž jsem pomalu vyrůstal, ale která přes
to byla mým nejslavnostnějším rouchem. Neměl jsem jiného černého kabátu.
I bílý nákrčník jsem si uvázal a spěchal jsem k domovnikovům, do onoho pří
jemného brlohu v koutě ve dvoře, jehož nitro se přede mnou ještě nikdy neote
vřelo. Nebylo k tomu posud příčiny.
Vstoupil jsem—a proti mně vybuchla ze dveří vůně kávy, v níž se topila již
celá shromážděná společnost. Paní Kačabová stála u plotny a konala tam jakous
čarodějnou práci nad velkými hrnci, přelévajíc z jednoho do druhého, foukajíc
do horkých tekutin, sbírajíc škraloupy smetany a vpleskávajíc je do porceláno
vých hrnečků, do nichž nalévala hostům kávy.
Byl jsem uvítán velmi srdečně, zajisté následkem toho, že mne již odpoledne
byla předešla ona homole cukru, můj svatební dar. Ano, ta stála na stolku u
plotny, s kloboučkem odklopeným, a špička byla uražena. Sladilo se již mým
cukrem.
Na staré, slehlé pohovce u stěny seděli novomanželé. Nevěsta slečna Fan
da v modrých atlasových šatech, s myrtovým věnečkem na hlavě—poprvé jsem
ji viděl učesánu—v bílých stávkových rukavičkách, kterých nesvlekla ani teď při
jídle. A jakkoli bylo v maloučké té světnici vedro, neodložila nevěsta ani čer
nou mantilu, v níž byla jela do kostela. Chtěla býti nevěstou v plné výzdobě
své až do konce.
Vedle ní seděl ženich Jahelka, mladý muž velmi úhledný, téměř sličný,
s hezkými kníry a s mlaďoučkým, kyprým plnovousem, řídkým sice posud, ale
slibujícím utěšenou úrodu. Byl to ostýchavý mladý člověk, který mi zdrželivě
podával ruku, když mne pan Kačaba představoval:
“Vašnost mladý pán s prvního patra.”
A to je tedy moje družička! Sestra ženichova, stydlivě se uklánějící. Bylo
teď již arci lhostejno, jsme-li družbou a družičkou, ale byl jsem s ní zcela spo
kojen a rád jsem vedle ní usedl. A po mé pravici byla stará paní—matka ženi
chova, paní Jahelková, choť krejčovského mistra z Malé Strany. Otec ženichův
nepřišel na svatbu—ani dnes nemohl se smířiti s myšlenkou, že si jeho syn béře
takovou “chudobu.” Měl s ním jiné úmysly, se svým Vincencem, který byl
obratným strojníkem—tento sňatek zmařil všecky jeho záměry.
Vypověděla mi to později všechno stará paní Jahelková, matka ustaraná,
sedící tu na svatbě synově zcela resignovaně a nejevící žádnou veselost.
“Ale co bylo dělat!” posteskla si mi zcela bez ohledu, uslyší-li to kdo jiný
ještě. “My taky mnoho nemáme, a když si hoch postavil hlavu, ať má, co chce.
Chtěl být poctivcem—nechtěl, aby na něj holka naříkala...”
Tak podivně se odrážela odevzdanost v osud této staré matky od hřmotivého
veselí, v němž tonul pan Kačaba. Až mi z toho bylo tesklivo. A proti mně se
děly ještě tři osoby. To byly Helenka, Tonynka a Andulka Turečkovy, dcery
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pana Matěje Turecka, kterýž v tomto domě v místnosti do ulice—lépe řečeno do
silnice a do polí—měl hostinskou živnost, výčep nuselského piva.
Skrovná byla živnost páně Turečkova. Byl poukázán vlastně jenom na ná
jemníky tohoto domu—přes ulici málokdo k němu přicházel pro pivo. Dařívalo
se mu kdysi lépe, ale tak znenáhla klesal, klesal—jeho trpná povaha nedovedla
zápoliti s nepřízní osudu. A konečně tedy jej osud zahnal sem, do Vinohrad,
kde točil z posledního. Vybíral poslední své úspory ze spořitelny, doufaje, že
se dočká, až se Vinohrady povznesou a zmohutní, a že se pak taky “vyšvihne.”
Nevyšvihl se, ubožák. Bídně to pak v jakémsi pražském zákoutí doklepal.
Ale tehda ještě vypadal obstojně. Jeho dcerušky vždy byly čisty a úprav
ny, nejstarší z nich dvacet, nejmladší patnáct. Všechny byly skromnounky a
ostýchavý—kterak asi s nimi osud později naložil?
Pan domovník Kačaba zatáhl mne jedné chvíle do kouta a povídal mi:
“Pozval jsem taky ty Turečkovy—vědí, mladý pane, tatík nám aspoň bude
točit dobré pivo!”
Jaký tu byl spojen zdravý egoismus s hostinností v tomto bodrém tatíku
Kačabovi!
Pořád se pila káva. Byl to potok, byla to řeka—jezero kávy! Byli jsme
již všichni nabobtnalí samou kávou, ale paní domovnice nepovolila. Jí byla káva
vrcholem všeho dobrého—a dnes tedy si jí dopřála—a nám taky.
A když i panu Kačabovi bylo té kávy mnoho, když spozoroval, že hladina
v našich žaludcích je vysoko nad normálem, vydal heslo:
No tak, vzácná společnosti, teď bychom se mohli na dvoře trochu prosko
čit!” S radostí vítal jsem tento návrh. Bylo věru třeba trochu gymnastiky,
abychom protřásli tělo, zaplavené samou kávou. A tak my mladí, družička, slečny
Turečkovy a já, vyběhli jsme na dvůr, mezi kvádry pískovce, a hráli jsme si chví
li na schovávanou. Později přišli za námi mladí manželé, ale ti se chovali váž
něji. Nu arci, měli teď jiné starosti.
Ale stará paní Jahelková nehnula se ze světnice. Stále seděla na své židli
a hleděla před sebe do plamene petrolejové lampy, jako by hádala do budoucnosti.
Když jsme ukončili svoje prostocviky na dvoře, vrátili jsme se do síně ho
dovní. Zatím paní domovnice byla sklidila nádobí po kávě a na stole objevila
se mísa s uzeninou a džbány piva. To byla večeře. Ale ještě nikomu z nás.
nebylo do jídla, ještě měl žaludek plno práce s požitou kávou a bábovkou.
Usadili jsme se jako dříve a nevěsta navrhla nějakou společenskou hru
Nu, byl to “sekretář.” To je hra, která za všech okolností zabaví společnost a
nevyžaduje zvláštních příprav.
Psali jsme dost žertovné věci, smáli jsme se dost a byli bychom se čím dále
více smáli, když naše zábava pojednou přerušena.
Z kouta za postelí ozvalo se náhle zavrnění a hned potom hlasitě to vyvřísklo.
Co to? Jaké to zvuky?
A již do toho kouta spěchala paní domovnice, sklonila se tam nad něčím, co
mohlo býti košem nebo truhlíkem, a zarývajíc ruce do chuchvalce peřinek mlu
vila chlácholivě:
“Nu, dadej, uzlíčku, dadej!”
Bože, dítě! Kde se tu vzalo dítě!
Avšak “uzlíček” nedadal. Uzlíček vřískal dále, bez ohledu, že tím ruší
svatební hostinu. A teď tedy paní domovnice, vidouc marnost svého chláchole
ní, obrátila se k dceři a pronášela:
“Nic plátno, holka, musíš si ho vzít! Chce tebe!”
A tu nevěsta slečna Fanda povstala, sňala černou svoji mantilu, zamířila
do kouta, z něhož to vřískalo, usedla tam na nízkou podnožku, rozepjala si mo
drý atlasový živůtek, a když jí matka podala uzlíček,” jala se nevěsta malé
robě kojiti.
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Podivením jsem až užasl; tohoto, hosta na svatbě jsem se nenadál. Zdálo
se však, že ostatní věděli o jeho přítomnosti.
A když jsem tak stranou mrkl očima na ten podivný žánrový obrázek: na
nevěstu v modrých atlasových šatech, se zeleným, myrtovým věnečkem ve vla
sech, kterak vychudlým prsem ukájí drobného toho tvora, vzpomněl jsem si na
slova pana Kačaby, když mne zval. Kterak že rodiče bránili mladému Jahelkovi
—a že by také Kačabovi byli mohli bránit, ale že by v tom nebyl rozum. A chá
pal jsem nyní i slova ustarané paní Jahelkové: že chtěl syn zůstati poctivcem.
A v tom okamžiku, jakoby moje myšlenky uhádala, naklonila se ke mně
matka ženichova a mluvila tlumeným hlasem.
“Ano, mladý pane! Kdyby nebylo tohohle, nebylo by taky svatby. Ale
nechtěli jsme, aby náš hoch byl někým proklínán, a aby se kletba nesvážela taky
na nás. Bože, kdyby mladí lidé měli rozum!”
Jednotvárně zněla její slova, ale přece tak dojímala. Všechen mateřský
stesk z nich vyzníval. A ještě se ke mně přiklonila:
“Měla to Fanynka z domu—a chtěla to tam nechat až přes svatbu—a snad
pořád. Ale já jsem řekla: ne, ať je dítě u rodičů. A tak je dnes přinesli· · · ·”
Tehda ještě jsem nechápal, ale pak později pochopil jsem, jaké to srdce
dobré měla tato žena stará, kterou osud jistě nikterak nehýčkal. A vzpomínaje
na ni a na jejího syna, který mi nadobro zmizel s obzoru, vždy jsem vroucně
přával, aby byl hodně šťasten v životě....
Nakojivši děcko vrátila se nevěsta ke stolu, a zas přehodila si černou mantilu. Jí zajisté tento kus oděvu znamenal toho dne něco jako královský herme
lín, že se ho nechtěla vzdáti.
A když usedla vedle ženicha svého, vzal ji Jahelka něžně za hla.vu a políbil
ji, jakoby jí děkoval za svého syna.
A hráli jsme pak dále “sekretáře,” dlouho, dlouho do noci. I nový host
nám přibyl: starý pan Turecek, výčepník. Byl zavřel asi o jedenácté výčep,
kdy již ani noha nezavadila o jeho práh, a pan Kačaba si pro něj došel.
Byl to milý staroch, pan Turecek. Vyprávěl rozmanité příhody ze svého
života, a co se posud celé té podivné svatbě nezdařilo, jemu se zdařilo, že na lí
cích staré paní Jahelkové vyvolal několikrát úsměv. Jen jí tak šlehl po tváři,
jako když slunce na mžik probleskne zachmuřenou oblohou, ale přece šlehl.
A zdálo se na konec, jakoby se se vším smiřovala. Nu, vždyť nezbývalo nic
jiného.
Líbila se mi velmi moje družička, sestra ženichova, a dosti jsem se vyna
snažil, abych ji bavil. Ale když jsem se odvážil nakloniti se k ní blíže a říci jí
cosi důvěrnějšího, cosi vroucnějšího, tu jsem cítil, jak na mne spočinuly zraky
paní Jahelkové jako káravě, výstražně—jakoby mezi nás chtěla položití hráz.
Nu, taky jsem to později chápal. Byl jsem mladý hoch, dvacetiletý, družička
snad o dva, tři roky mladší—a matka její dobře usuzovala, že by bylo předčasno
vzbouzeti v děvčátku pomýšlení a touhy, jichž uspokojení by bylo nedohledné.
Měla stará matka dosti na jedné zkušenosti. Kdy pak já bych se mohl ženiti!
Jako dříve káva, teklo nyní pivo proudem. A kdykoli se džbán vyprázdnil,
sám pan Turecek došel a natočil opětně. Měl zadní vchod do svého výčepu
hned vedle dveří domovníkových.
Zatím byla se i Helenka Turečkova s něčím vytasila. Když nás omrzel
“sekretář,” doskočila si domů pro citeru—a tak jsme měli i hudbu na svatbě.
Pozdě v noci jsme se rozcházeli. Mladí manželé zůstali té noci u rodičů
domovníků, na paní Jahelkovou čekala před domem drožka. A když louče se se
svou družičkou chtěl jsem jí políbit ručičku, položila matka Jahelková svoji ruku
mezi nás a řekla:
“To ne, vašnosti. Na to má Růženka času dost—a nehodí se to pro ni.
My jsme chudí, řemeslní lidé.”
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Bylo mi velmi tesklivo, že mi toho paní matka nedovolila. Ale byla tak
vážna, že jsme oba musili uposlechnouti.
Dobrá, výborná matka Jahelková! A Růženku po několika letech vedl si
k oltáři nejstarší pomocník páně Jahelkův. . . .
-V.
vŕ

w

Druhý den po svatbě, v neděli večer, šel jsem jako vždy se džbánem k panu
Turečkovi pro pivo.
A hle, tu ve výčepu byl taky pan domovník, otec Kačaba. Přišel, aby vy
rovnal účet za včerejší pivo, vypité při hostině.
Tatík Turecek, s okuláry na nose, hleděl bedlivě na černou tabulku u tlakostroje, a počítal číslice, křídou napsané. Konečně byl hotov a chápaje se dvou
schumlaných zlatek, jež mu pan Kačaba podával, pronášel dobráckým tónem
svým:
“Půlpatnácta litru ho bylo, pane domovníku, půlpatnácta· ...”
“Půlpatnácta?” ptal se domovník.
"jak to?”
“No, jak: nejdříve čtyři, pak dva, zas dva, pak tři a pak ještě půldruhého—
dohromady půlpatnácta. ...”
“Půlpatnácta?” opakoval domovník. “No—a co pak nepily taky slečny
dcery? Na ty počítám aspoň tři litry—nejmíň tři litry vypily—a ty mám taky
platit....?”
Tatík Turecek se díval na pana Kačabu, žmolil dvě zlatky, a jeho tvář po
kryla se rozpačitým úsměvem. A náhle řekl:
“No tak dobře, pane domovníku—tak tedy na dcery tři litry odpočítám.
Tak je to půidvanácta . . ”
“To je v pořádku, pane sousede,” řekl spokojeně domovník. “Každý své...”
A tatík Tureček dodal panu Kačabovi na dvě zlatky.
Pan Kačaba zmizel a mně právě dotáčeli pivo. Ve stolici seděla paní
Turečková a dívala se za domovníkem. A když se za ním zavřely dvéře, brou
kla mrzutě:
“No, podruhé zas půjdou holky na svatbu. To je pěkný užitek. Abychom
si taky počítali těch pět liber kávy, co jsme dali prezentem!”
“No, mlč, matko,” udobřoval tatík Tureček. “Taky melou z mála—u Kačabů—a začínají to hned s rodinou. Pan bůh jim požehnej. . . . ”
A chopiv se vlhké houby stíral pan Tureček účet Kačabův s černé tabule.

Ty klásku v poli osamělý,
na tebe ženci zapomněli,
když válčili zde srpy;
smrť vyhnula se tvému žití...
Své bratry viděl’s všechny mříti,
i sestry, modré chrpy.

Teď sám tu stojíš na strništi,
jak sirý vojín na bojišti,
když druzí padli v boji —
slyš, v stodole již cepy buší:
smrť čestná míjela tvou duši,—
jakou ti osud strojí?

Co k předu po strništi pílí?
toť křiklavých hus zástup bílý
jak potopa se valí,
blíž krky natažené syčí...
Ach, hloupá husa nectně zničí
tebe,, můj klásku zralý!
Josef Kalus.

HLEDÁNÍ POKLADU
Dle skutečné události napsal Jos. Bunata.

ERT již aby se dřel s tou tkalcovinou! Člověk se napracuje, našlape a
nahází tím člunkem jako blázen a co z toho má? Nic, sotva že ten vý
dělek stačí na ty kobzole. Ach, kde jsou ty krásné časy, kdy jsme no
sívali kapsy plné peněz od výplaty. Tenkráte i vám bylo dobře a teď musíte
sušiti zuby i s námi.”
Takto hubuje usadil se tkadlec Koňakovský na lavici v hospodě Balitově,
která stála u cesty vedoucí z Frenštátu na posvátný Radhošť. Podle sebe hodil
ranec, v němž si nesl domů přízi na nové tkanivo a opřev hlavu o dlaň zůstal
tu seděti zamyšlen. Hospodský, který neměl právě koho obsluhovati, přistoupil
k zamyšlenému tkalci a chlácholivým hlasem počal:
“Ale, ale, Zimáku, však nemusí býti tak zle. 5íáko bylo a zase fiáko bude.
■Časy jsou zlé, ovšem, ale ono se to zase napraví.”
“Čerta napraví,” odsekl Koňakovský, jemuž ale Zimák přezdívali, “již to
tak říkáte po čtyry roky a ono je zatím čím dále tím hůře. Vždyť mi z výdělku
nezbývá ani na sklenku piva, ač jsem se dřel s dílem takový kus cesty do fabriky
a nyní se táhnu s přízí zase domů. Jindy se nám to vše dováželo a odváželo,
přece však peněz jsme dostali od práce jako želez. Čerta však prospěje všecko
hubování; nalijte, Balito, aspoň žejdlíček. Jindy jsme pívali z mazáků, dnes již
jen ze žejdlíků.”
Balita se nenechal dvakráte pobízeti a hned tu byl se žejdlíkem piva, jež
host ještě rychleji vlil do útrob vyschlého chřtánu, jen si zamlasknuv.
“jak pak je to, Balito, s těmi poklady tam ve vrchu Radhošti?” započal
zase rozmluvu tkadlec.
Jestli pak by nebylo možno nějaký ten poklad odtam
tud vydobýti? Já již mnoho o tom slyšel, ale nevím toho grunt.”
Inu, víte Zimáku, ono je to velmi podivné s těmi poklady,” rozhovořil se
hospodský. “jisto je, že ve vrchu jsou chodby, ale kam vedou a co se v nich
nalézá, to snad ještě nikdo neviděl. Možné je to, že by tam mohly býti skryty
poklady, ale kterak se jich zmocniti, to je ovšem těžká otázka. Co vy o tom
soudíte, Šrámku?” obrátil se na právě příchozího jiného tkalce.
“O čem to hovoříte?” otázal se Šrámek, člověk to již značně pokročilého
věku.
“Povídáme si o těch pokladech v Radhošti,” vysvětloval Zimák.
“Víte
snad vy něco více o nich?”
“jo, holečku,” prohodil Šrámek tlumeným hlasem,” to jsou věci velice
•choulostivé. Každý člověk se toho nemůže odvážiti. ”
“Kdož ví?” dokládal Koňakovský. “Však člověk pro pouhé živobytí nasa
zuje život, proč by to nemohl pro bohatství?”
“Milý člověče, ono to není žádnou maličkostí, něčeho takového se odvážiti,”
počal Šrámek vykládati. “již se toho odvážilo mnoho lidí a nevím o nikom,
komu by se bylo zdařilo nabratí sobě z hromad těch zlata neb drahokamů. Jak
mi nebožka matka vypravovala, dej jí bůh radost věčnou, podařilo se za její
mladých let jednomu člověku přiblížiti se až ku hromadám zlata a drahokamů
tam se nalézajícím. Ten však, dychtiv jsa již na bohatství, aby se ho zmocnil,
zapomněl odříkávati formuli zaříkací, počal hrnouti poklady do měcha, tu však
se probudili draci a nestvůry, poklad hlídající a počali na něj dorážeti. On se
jim sice ubránil klokočovým růžencem a svátým evangeliem, ale hrůzou jat dal
se na útěk. Přiběhl domů smyslů zbavený a upadl z toho do těžké nemoci.
Také měch přivlékl, ale v tom na místě zlata bylo kamení.”
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“To musí býti mrzutá věc,” dokládal zase Koňakovský. “Když člověk již
myslí, že má hromadu zlata a zatím přivleče domů hromadu kamení.”
“Jo, milý Zimáku,” vykládal zase Šrámek, “ono to není také nic snadného
ku pokladu se dostati. “Nejprvé musí člověk jiti dvakráte ku správě boží, aby
duše jeho nebyla žádným hříchem poskvrněna. Pak si musí zaopatřiti čistou
loktuši, která nebyla ani tkaná, ani praná v pátek. Dále musí míti s sebou io vo
skových svíček posvěcených na hromnice a škormíru sirek také svěcených. Pak
musí míti klokočový růženec dotýkaný na nějakém zázračném obraze Bohorodi
čky, trochu křestní soli a svaté evangelium. Také tenký konopný provaz musí
vžiti s sebou, aby mohl slézti nepřístupná místa v chodbě, kudy se má ubírati
k pokladu. Po celé cestě nesmí promluviti jiného slova než opakovati šeptem
formuli zaříkací, aby udržel duchy, poklad hlídající, ve spánku. Kdyby vše to
správně neudělal, buď se mu cesta k pokladu ani neotevře, anebo kdyby se až
k pokladu dostal, promění se mu zlato v pouhé kamení a vše pak je ztraceno.”
“To všecko je lehké k provedení,” pravil Koňakovský, “ale jaká je ta zaří
kací formule? Kdo pak tu zná?”
“já,” pronesl vážným hlasem Šrámek. “Chcete-li se o vyzdvižení pokladu
pokusiti, přijďte ke mně za tmavé noci, kdy není měsíc a já vás ji naučím. Mu
síte však přijíti v hodině duchů, mezi 12 a i hodinou, aniž byste slova promluvil
musíte poslouchati zaříkací formuli, již vám jen třikráte opakovati smím, aby ne
pozbyla své moci.”
“Dobře, dobře,” přisvědčoval Koňakovský. “Chci se o to pokusiti a až
budu s přípravami hotov, přijdu k vám naučit se onu formuli zaříkací. Však to
od vás zdarma žádati nebudu, nýbrž odměním se vám hojně, až si z oněch po
kladů radhošťských plnou loktušu zlata přinesu.”
“Ale Zimáku,” prohodil nyní hospodský,” jak veliký poklad asi myslíte při
nést! ? Libra zlata má cenu asi 68 rýnských a kdybyste si ho i celý centýř nalo
žil na záda, nepřinesl byste více než asi za 6800 rýnských. Myslím že byste
takovou tíži asi sotva dovlékl z Radhoště domů a kdyby se vám to i podařilo,
nebyl byste ještě tak velkým boháčem, abyste nemusel pracovati. ”
“Panečku,” prohodil v zamyšlení Koňakovský, “na to jsem ani nepomyslel.
To by bylo tedy nejlépe vžiti si nějaké pomocníky s sebou. Na mou duši že to
udělám. A kdybych sám z toho neměl míti více než těch 6800 zlatých, ať si po
mohou také jiní. Nač má tam zlato ležeti na hromadách bez užitku, když tu je
tolik chudých lidí, kteří by si tím mohli pomoci z bídy? Aspoň budeme míti více
kuráže, když nás půjde několik.”
“Nezapomeňte však,” poučoval Šrámek, “že čím vás tam více půjde, tím
hůře ’pro vás. Některý se zapomene, promluví nebo zakleje a je po pokladu.”
“Pravda, pravda,” přisvědčoval zase Zimák zamyšlen. “Musím si tedy
k tomu vybratí řádné chlapíky, kteří se neleknou ničeho a dovedou držeti jazyk
za zuby. No, Balito, nalejte na to mazák, však to ty poklady z Radhoště
nahradí. ”
Snad ale nechcete mne, Zimáku, odkládati se zaplacením až to zlato z Rad
hoště přinesete?” otázal se hospodský, dříve než šel nalit.
“Nemějte strachu,” zvolal vesele Zimák, “tu jsou peníze!”
Po slovech těch vytáhl z kapsy hubený sáček a z něj vyňal dva šestáčky. jež
opatrně položil na stůl. Když hospodský přinesl máz piva, podal jej Koňakov
ský nejprve Šrámkovi, aby si připil na šťastné vyzvednutí pokladu, pak Balitovi
a naposledy si z něj sám přihnul, až v něm nic nezbylo. Sebrav pak svůj ranec
příze, kráčel rozjařen ku svému domovu.
“To je štramberská trúba!” zvolal se smíchem Balita, když Zimák odešel.
“On opravdu věří v zakleté poklady. Z toho bysme ale mohli udělati notnou
švandu. Přichází mi sem několik mladých chlapíků, kteří mají rádi nějaký žert;
těm kdybych to řekl, zajisté by z coho udělali notný špás.” ·
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“To by bylo dobré,” dokládal Šrámek, “nechte mně ale o tom také vědČti,
abych při té komedii byl přítomen. Vždyť se člověk v stáří také rád obveselí.”
“Ale jak je to s tou zaklínací formulí?” tázal se Balita.
“Což o tu není zle,” praví se smíchem Šrámek. “Napovídám mu všelijaká'
slova, která budou zníti jako latina a ten osel již uvěří, že jsou to slova kouzelná,
mající velikou moc na duchy.”
“je to ale hodno politování,” dokládal Balita, “že ten náš lid jest dosud
tak opožděný u vědomostech a věří v takové hlouposti.”
“lnu nedivte se,” dí Šrámek, “ten kdo věří, zbožně naslouchá latinským
modlitbám, jimž nerozumí, lehce pak uvěří, že slova latinským podobná mají
velikou moc na duchy. Vždyť je ten lid udržován v nevědomosti. Jakž potom
nemá věřiti také povídkám o pokladech zakletých, jež duchové hlídají? Jestliže
se lidu namlouvá, že pán bůh se nechá usmíří ti latinským brebentěním, proč by
také nevěřil, že zlí duchové tímtéž brebentěním se učiní neškodnými?”
“Smutná to pravda, Šrámku,” odvětil Balita, “ale nejsmutnější při tom
jest, že tomu lidu nesmíme ani pravdu říci. Vyslovte své přesvědčení před ně
kolika lidmi jako je tento Zimák a oni vás ukamenují.”
V tom se přihrnulo do hospody několik mladých lidí, čímž další rozmluva
mezi Balitou a Šrámkem byla přerušena. Nově příchozí usedli ku stolu, v dru
hém koutě hospody se nalézajícímu, Balita pak jal se je obsluhovati. Společnost
hovořila, smála se a žertovala, když pak veselost dosáhla vrchole, počal k ní
Balita vážným hlasem hovořiti.
“Milí pánové, vy nevíte ani, jak veliké věci se zde připravují. Slyšeli jste
již asi také o pokladech, které v hoře Radhošti spočívají. Vyskytnul se nám zde
rytíř statečný, který chce zlým duchům, poklady ty hlídajícím, je z drápů vyrvati
a celé naše město jimi obohatiti. Až poklady ty vyzvednuty budou, pak nám
nastanou zde zlaté časy. Radujte a veselte se se mnou, že konečně náš staro
slavný Frenštát bude vytržen z té všeobecné mizerie a zlaté časy že nám nadejdou!”
Hurrá! Na zdar! Sláva tomu novodobému rytíři! Ať žije!”------- za
hlaholilo z hrdel posluchačů a sklenice řinčely ku přípitku. Všeobecná veselost
se zvýšila a na Balitu bylo naléháno, aby jim oznámil jméno a stav toho rytíře,
jakož i co zamýšlí. Balita se nedal dvakráte pobízeti a vypravoval podrobně
jak se Zimák připravuje k vyzdvižení pokladu. I starý Šrámek byl zavolán ku
stolu mezi mladíky, aby se účastnil porady o tom, jakou švandu si mají udělati
z pověrečného Koňakovského a z těch, jež si ku pomoci přibere. Po dlouhé
poradě byl plán vypracován a schválen, načež se společnost za velice růžové ná
lady rozešla.

Zimák zatím konal pilné přípravy ku své výpravě na duchy v Radhošti po
klady hlídající. Nejprvé si vyhledal dva ze svých spoludělníků, o nichž byl pře
svědčen, že věří pověrám tak dobře jako on sám. Ti mu pak napomáhali u vy
hledávání potřebných věcí. Svíčky, sirky, sůl křestní a evangelium si zaopatřili
u kostelníka, jemuž ale neřekli, k jakému účelu to potřebují. Také klokočový
růženec dotýkaný byl brzy nalezen, ale s tou loktuší to šlo těžce. Nesměla býti
ani tkaná, aniž praná v pátek. Nezbývalo nic jiného než si takovou utkati. Vše
bylo připraveno právě když měsíc již jen co tenoučký srpek se objevoval na vý
chodním nebi. U večer zpravil Zimák Šrámka, že jest hotov s přípravami,
o půlnoci pak že přijde se naučit zaklínací formuli. Šrámek bydlel v domku
osamotnělém, avšak v témže domku bydlela ještě jiná rodina. Konakovský se
připlížil od zadu přes zahradu k domku a bez obtíží vniknul do obydlí Šrámkova. Tu zbožně pokleknul jako ku zpovědi a starý tkadlec mu tlumeným hlasem
zvolna předříkával slova nesrozumitelná, jež Konakovský po něm opakoval. Když
třikráte byla formule zaříkací opakována, doložil Šrámek:
“Teď jděte domů, ale na cestě nesmíte ani slova jiného pronésti než slova
zaříkací. Teprve až práh domu svého překročíte, můžete zase mluviti cokoliv
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jiného. Pakli jste si ale nezapamatoval všecka ta slova, musíte přijíti zase zítra
o této době a já vám to budu opět třikráte opakovati. Ještě pak po zejtří v noci
můžete přijíti, vícekráte však než po třikráte po tři noci za sebou následující to
opakovati nesmím, sice by čarodějná formule ta pozbyla své moci.”
Po těch slovech doprovodil Koňakovského do předsíně, zavřel za ním dveře .
a šel si ulehnout. Konakovský pak se kradl tiše zahradou ku zadní zdi hradební,
již rychle přelezl. Sotva však doskočil na zem, ozval se tu hrubý hlas:
“Stůj, chlape!”
Konakovský však jako jelen jal se uháněti po chodníčku do polí mumlaje
jen slova nesrozumitelná. Jeho pronásledovatel také státi nezůstal, nýbrž hnal
se za prchajícím, při čemž tlustým prutem do něho bušil jak jen to při rychlém
běhu možno bylo. Rány na záda, ramena a nohy Zimákovy dopadající poháněly
jej ku běhu ještě rychlejšímu, ale ani slůvka ze rtů bičovaného nevyklouzlo mimo
nesrozumitelného mumlání slov neznámých. Jen když pádnější rána zasáhla ci
telné místo těla jeho, vykřikl některou slabyku nebo celé slovo čarodějné hlasitěji
a uháněl tím rychleji, až se v úžlabině potoka mezi olšinami pronásledovateli
svému ztratil.
Druhé noci šel Zimák do domku Šrámkova ještě opatrněji. Zvolil si cestu
jinou, přes zahradu sousední. Vyslechl opět slova kouzelná mlčky a vzdaloval
se jako dne předešlého, tentokráte však musel přelézti zdi dvě. Když slezl do
zahrady sousední, vynořila se náhle z úkrytu bílá postava, jíž z očí, úst i nosu
sršely jiskry. S počátku se ohnivá ta hlava objevila u samé země, avšak vzrů
stala očihledě, až plamenný ten obličej se přiblížil k větvím vysokých štěpů.
Koňakovského pojala hrůza. V prv
ním okamžiku zůstal státi jako při
mražen, ale brzy se vzpamatovav dal
se na útěk.
Strašidlo však za ním.
V okamžiku byl na zdi a v tomtéž okamžiku dopadla na jeho záda moc
ná rána, která jej se zdi na druhou
stranu sklátila. I hlava ohnivá se / ·
přehoupla přes zeď a dopadnouc nr/\\'ý j)
zem se rozletěla, při čemž světlo jej |
'
zaniklo, kdežto za zdí na straně zahradní se rozlehl příšerný chechtot. 4
Konakovský však se rychle vzchopil
a pádil odtud jen slova zaklínací mu
mlaje.
Nyní však již Zimák myslel, že
zná dobře slova čarovná a proto si
umínil ihned ku vyzvednutí pokladu
přikročiti. Následující noci kráčeli
tři mužové cestou rožnovskou podél
hřbitova frenštátského. aniž by slova
mezi sebou vyměnili. Šli rychle, jak
toho jen temná noc připouštěla.
Když se octli u konce zdi hřbitovní,
ozvalo se za ní podivné zaskuhrání
a hned na to se vynořila nad okraj
zdi lebka, z jejíž dutiny vyzařo
valo slabé světlo. Tři chodci se na
okamžik zastavili, avšak v nejbližším
okamžiku již bylo slyšeti dusot tří
párů prchajících nohou. Naši tři hr
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dinové se dali na útěk, ale ani hlásku žádnému přese rty nevyklouzlo, pouze Konakovský pološeptem odříkával stále formuli zaříkací. Když muži doběhli na
most, vedoucí tu přes řeku Lubinu, zmírnili běh a těžce oddychujíce pustili se
lesním chodníkem na vrch Radhošť.
Kráčeli zvolna, obtížně do kopce, až dostoupili stráně strmé, hustými doubci po
rostlé. Tu se Koňakovský zastavil, škrtnul sirkou a snažil se rozsvítiti jednu sví
tku. Nešlo to však, neb vál chladný severozápadní vítr, který sirku vždy zhasnul.
Koňakovský však se pokusil jen třikráte o rozžetí svíčky pamětliv jsa posvátné
trojice, načež se prodíral roštím dále beze světla. Konečně se octnul u skupení
hustých doubců, kamz se prodral jen s obtíží, druzí dva jej následovali. Ještě
několik kroků se prodral v před a již stanul u jakési prohlubně.
Tu se mu ko
nečně podařilo rozsvítiti svíčku, neboť v houští panovalo bezvětří. Mlčky uvázal
nyní konec provazu za mladý doubec, na pokraji stojící a jal se spouštěti dolů.
Brzy se octnul na pevné zemi, načež mlčky pokynul druhům, kteří se v brzku
také do prohlubně dostali. Tu si každý z nich rozsvítil jednu svíčku, Koňakov
ský si zavěsil růženec na zápěstí, pod paží vzal evangelium a brumlaje stále zaiříkací formuli počal se soukati do těsné chodby, která tu mezi dvěma balvany
skalními se jevila. Cesta byla nepohodlná, úzká, místy se muselo po čtyřech
lézti a jen někde prostor dovoloval tělo vzpřímiti. Tak se plížili tito tři zlata•chtivci asi io minut, když se chodba náhle rozšířila a z dáli slyšeti jakési temné
•dunění. Hledači pokladu postoupili ještě několik kroků v před, kdež se chodba
:zahýbala a tu zůstali jako přimraženi státi. Zrakům jejich se objevilo velké
sklepení, na jehož stěnách i po zemi se kmitalo mnoho světélek. Tu se šklebila na
iiě zářící lebka, tam zase sova s očima planoucíma, jinde opět z jakési tlamy zví
řecí sršel oheň. K dovršení hrůzy se vynořila ze zákrytu temná postava s kon
skými kopyty a ohonem, na jejíž čele trčely dva rohy a z jejíž úst a chřípí sálal
oheň. Tato postava vedla jinou v bílé roucho zahalenou, z roucha toho však na
místě těla lidského vyčnívaly pouhé kosti, z lebky pak nahoře nad hávem trčící
sálal také oheň. Zdvihači pokladu zůstali státi na okamžik jako strnulí, ale
v druhém okamžiku již se dali na útěk odhodíce vše, co sebou nesli. Nyní po
tmě byl útěk zlý. Za nimi se rozléhal pekelný chechtot a hluk, který ustrašené
muže k tím většímu spěchu poháněl. Drali se ku předu jak jen který mohl, pa
dajíce, na skalní stěny narážejíce a strašně bědujíce. Zaříkací formule byla
zapomenuta a každý křičel, co mu jen napadlo. Volali Ježíše, Marii a všecky
svaté na pomoc, odříkávali modlitby a hned zase klnuli, když některý prudce na
skálu narazil.
Konečně se dostali až do prohlubně, kdež se všichni drali o provaz, aby se
na vrch dostali. Všichni tři se drápali vzhůru a jeden druhého strhoval zpět.
Z jeskyně počalo sem probleskovati světlo a zaznívati chechtot, což zápasící
k tím většímu spěchu pohánělo. Konečně jeden z nich vyskočil na oba povalené
druhy a uchopiv provaz, vymrštil se nahoru. V krátkosti jej následovali i oba
dole zbylí a všichni tři pádili o překot temnou nocí se strání Radhoště. Více se
valili než běželi, aniž jeden o druhého se staral, tak že do města dorazili po různu, nevědouce jeden o druhém.
V jámě od zdvihačů pokladu opuštěné však panoval veselý smích a živý
hovor. Bylo 11 někobk mladíků z města, kteří si zahráli na čerty a duchy,
.abv hledačům pokladu strachu nahnali. Prohlédli si bedlivě chodbu a sesbírali
předměty odhozeaé zastrašenými muži. Tu leželo evangelium, tam růženec, dále
svíčky po různu rozházené i loktuše. U provazu ležely docela i tři čepice, jež
tu zápasící ztratili a utíkali domů s hlavami nepokrytými.
“Těm chlapiskům asi zajde chuť pro podruhé hledati poklady pod Radho
štěm,” zvolal jeden z mladíků hlasitě se směje.
“To si také myslím,” dodával druhý.
“O tom čertu a té smrti se jim bude
zajisté ještě dlouho zdáti.”
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“Ale těch ran,
Nasi svátečni strelci.
co si museli dáti
o skály, ” smál se
opět jiný.
Ne■divil bych se to
mu pranic, kdyby
některý z nich
měl z toho zlé
následky. ”
“Proto, hoši,”
prohodil vážně
jeden z družiny,
“musíme proza
tím držeti jazyky
za zuby. Kdyby
se těm lidem něco
Pan lesní hostu o jiném “nedělním”: Jen se podívejte na toho lékaře: spíš za
zlého přihodilo,
bije kopu lidí, než jediného ušáka!
mohli bychom
z toho míti soudní opletačky.
Zatím buďte všichni zticha o tom, co se stalo, až
se dovíme, jak to s těmi hledači pokladu dopadlo.”
Takto hovoříce vyle
zli všichni z jámy a naleznuvše při svitu lucerny brzy chodník, ubírali se
zvolna po stráni až k cestě a do města. Byly již dvě hodiny s půlnoci, kdy celá
společnost dorazila k hospodě Balitově, kdež ještě bylo světlo a všichni s vese
lým smíchem vrazili do vnitř. Balita tu seděl sám a zdálo se, že čeká na celou
společnost.
“Pěkně vítám, pánové,” hovořil hospodský, “kde pak jste se tu tak pozdě
vzali? Snad nepřicházíte z hledání pokladů radhošťských?”
“Ba žeť přicházíme,” volali téměř všichni vesele.” Tak nám nalejte na
náš šťastný nález.”
Hospodský se nedal dvakráte pobízeti a v malé chvíli stála před každým
sklenice piva, jehož se mladí lidé sotva dočkali. Jeden z příchozích, který nesl
jakýsi balík, dí na to k hospodskému:
“Pane Balito, tuhle je náš poklad, který jsme na Radhošti vyzvedli. Buďte
tak laskav a uschovejte nám jej, až se tu příště sejdeme, tedy se o něj rozdělíme.
Ale nikomu to neukazujte, ba ani nepovídejte!”
“Dobře, pánové,” prohodil hospodský potutelně se usmívaje, “však já váš
poklad i vaše tajemství dobře uschovám.”
Mladíci vypili ještě po sklenici piva, načež se rozešli. Balita pak uschoval
ranec mu svěřený a odešel též brzy na odpočinek.
Asi za tři dni po události výše popsané vešel do hospody Balitovy starý
Šrámek, brzy po něm pak tam vstoupil tkadlec Holý a usedl k témuž stolu se
Šrámkem.
“Vítaj Holý, vítaj,” zvolal naň Šrámek přívětivě, podávaje mu ruku. “Co
pak se ti stalo? tys celý pomlácený, jako byses byl někde pral?”
“Ba pral,” odvětil s povzdechem Holý, zvolna si usedaje. “S čertem jsem
:se pral, odpusť pámbu!”
“Aj, aj,” pokyvoval vážně Šrámek, “snad to nemyslíš do opravdy? Pověz
tedy, co se stalo.”
Holý, který si poručil sklenici piva, vytáhl je jedním douškem a jako by se
byl k vypravování posilnil, počal vykládati hlasem tlumeným:
“Milý starý brachu, nepřeji to ani psovi, co jsem zkusil. Zimák a Hovora
tam byli také. Hrůza mne obchází, když si na to vzpomenu. Jsem věru rád,
že to aspoň tak dopadlo a že jsem ještě na tomto světě. Však Zimák a Hovora
jsou na tom hůře, ti ještě leží, kdežto já aspoň mohu choditi. ”
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Nu tak jenom mluv,” vybízel Šrámek nedočkavě; vždyť ještě nevím, oč tu
Či snad jste se vy tří poprali?”
“S čertem jsme se poprali,” vpadl mu do řeči Holý, zbožně se pokřižovav.
“Však ty o tom také víš, že my tří jsme šli zdvihati poklad na Radhošť. Vždyť
jsi ty naučil Zimáka zaříkací formuli. No, umíš ty to pěknou věc. Kýho čerta
jsi mu to našuškal do ucha? Vždyť si toho brebentění duchové ani nevšimli.”
“Tak, tedy jsi byl se Zimákem?” otázal se nyní Šrámek. “No to jsem věru
žádostiv zvěděti, jak to dopadlo. Nu tedy již vypravuj.”
“Dopadlo to!” povzdychl Holý. “Podívej se na mne a hned budeš věděti,
jak to dopadlo.”
“To tě tedy ti zlí duchové takhle zmalovali?” otázal se Šrámek.
“Zmalovali,—nezmalovali,” odpovídal Holý zdlouhavě.
“já nevím ani
sám, kde a jak jsem k těm ranám přišel. Tolik ale vím, že ten čert, aniž kost
livec na mne nesáhli. Snad tam těch běsů bylo více a ti nás pak mazali, když
jsme utíkali.” — “Tedy jste opravdu cosi viděli?” vyzvídal zase Šrámek.
“Viděli jsme toho až moc,” odpovídal s povzdechem Holý. “Samé potvory
s očima a ústy oheň sršícími a mezi těmi samého satanáše.” Po pronešení slova
toho se Holý opět pokřižoval, načež pokračoval:
“Vše šlo dobře, ač již na cestě a to u hřbitova, nás postrašila umrlčí lebka
oheň sršící. Ta nám však neudělala nic, jen nás trochu prohnala. Když jsme
vlezli do jámy, šlo také vše dobře, ale tu náhle se na nás vyřítí celá pekelná havět i s knížetem pekla. Nevím, jestli Zimák ze strachu zapoměl říkati zaklínání,
nebo to nebylo nic platné—zkrátka celá ta havěť se na nás hrnula a my se dali
na útěk, volajíce o pomoc všecky svaté i Ježíše Krista. Snad jen tím se stalo,
že ta pekelná havěť nás nechytila, bojíc se slova božího, snad by nás byla na
caparty roztrhala.”
“Nu ale což jste neměli, s sebou růženec, sůl křestní a svaté evangeliem?”
vyzvídal Šrámek.
“Ovšem že měli,” dokládal Holý, “ale ta čeládka pekelná na to nic ned
bala. ”
“Hm, hm,” divil se Šrámek; “vždyť mi nebožka stařenka svatosvatě tvrdi
la, že tyto posvátné věci zaženou každého zlého ducha. Jest ale otázkou, jak
jste toho použili? Když se ta havěť na vás hrnula, měli jste jí nastrčiti hromniční svíčky. Když by se ještě nezastavila, měli jste na ni hoditi svěcenou sůl,
ta by je jistě smetla s povrchu země tam, kam náležejí. A kdyby se stalo, že
by některého toho ducha ani zrnko soli nezasáhlo a on se ještě k vám blížil, pak
jen bylo třeba jej žáhnouti růžencem nebo evangeliem a již by dal pokoj.”
“Ono se to takhle hezky povídá,” povzdychl opět Holý, “ale když se člo
věk octne té čertově čeládce tváří v tvář, pak je si těžko pamatovati vše, jak co
udělati. Věř mi, Šrámku, do nejdelší smrti to nechci zkusiti více s tím pokla
dem, kdybych i věděl, že se stanu milionářem. Ta hrůza, jaká nás obešla, nedá
se ani popsati. Leknutím jsme zaházeli vše a uháněli odkud jsme přišli, válíce
se jeden přes druhého. Vždyť i čepice jsme tam všichni tři ztratili.”
“Nu a což poklad jste viděli?” otázal se opět Šrámek.
“Viděli—neviděli,” odvětil v zamyšlení Holý. “Přišlo to na nás náhle, tak
že ani nevíme, co tam všecko bylo. Spatřili jsme náhle záři a hned se na nás
hrnula všeliká havěť sršící ohněm a sírou. Poklad tam býti musel, nebo co by
tam ta pekelná čeládka byla dělala, než že poklad hlídala?”
“Odpusťte, pánové, že vás vytrhuji,” ozval se tu za zády Holého jakýsi
mladý člověk. “Udělal jsem si dnes výlet na Radhošť s několika přáteli a tu
co tak chodíme po stráních prolézajíce křoví, nalezneme v houštině velikou jámu.
Na pokraji byl upevněn na doubci provaz, po němž jsme se spustili dolů, neb to
bylo jen asi dva sáhy hluboké. Tu k nemalému ustrnutí nalezneme tři čepice.
Dále jsme spatřili jakýsi vchod jako do jeskyně a tu ležela vosková svíce. Roz
běží.
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svítili jsme ji a šli dále do vnitř. Chodba byla místy těsná, místy ale dosti pro
stranná a naše zvědavost čím dále tím více rostla, neboť jsme na té cestě nachá
zeli různé předměty: Ještě několik svíček, škatulku sirek, tři jakési ubrusy na
stůl, pak jakýsi růženec a evangelium. S počátku jsme myslili, že je to nějaká
skrýš loupežnická; když jsme ale vše důkladně prohledali, nenašli jsme ničeho
více než ony předměty, které jsem vám již vyjmenoval.”
“A což poklad, nenalezli jste žádný?” tázal se dychtivě Holý.
“Poklad?” otázal se se smíchem příchozí mladík, “já bych sice nezahodil,
kdybych se mohl tak lehce nějakého pokladu zmocniti, ale žel, v té díře nebylo
ani toho nej menšího pokladu. Víte, milý příteli, to jsou babské báchorky o po
kladu tam v Radhošti. Co se mezi lidem vypravuje o pokladech v zemi ukrytých,
nemá žádného spolehlivého základu, tím méně pověst o pokladu radhošťském. ”
“Co pak vy o tom můžete věděti?” osopil se Holý. “jsou zde starší lidé
než vy a ti o tom také více vědí. Tací holobradkové, jako vy jste, chtějí celý
svět přemudrovati a všecko lépe věděti než staří lidé, kteří to ještě od starších
slyšeli. Snad nemyslíte, že vám takový poklad vleze na nos? Ten.se musí těžce
dobývati, o čemž vy nemáte ani ponětí.”

Šupák: Čoeče, jakou to máš manýru,
strkat prsty do polívky ?
Jeho pan kolega: Hloupej! Aby bylo
v ní apoň ňáký maso!

“Pravdu máte, pane,” odvětil opět mladý muž; “každý poklad stojí práci
a namáhání, než se ho člověk domůže; mnohdy celé věky uplynou, než jednotli
vec na pokladu může spočinouti, o tom se s vámi hádati nebudu. Mým úmyslem
bylo, otázati se vás, zdaž víte, komu by předměty tam v jeskyni Radhoště nale
zené náležely. Pakli se dovíte, kdo jest majitelem oněch věcí, tedy jej odkážte
zde na pana Balitu, on mu je vydá. Pane Balito, zvolal na to zvučným hlasem,
až se někdo o ten poklad přihlásí, tedy mu jej odevzdejte.” Po slovech těch
mladý muž vyšel z hospody, když ještě dříve hospodskému cosi pošeptal.
“Balito!” ozval se po chvíli Holý, “přineste sem ty věci, o nichž ten pán před
chvilkou zde povídal.”
Bez váhání vyšel Balita ven a za chvíli přinesl ranec jakýsi, položiv jej ml
čky před Holýho. Ten sáhl do vnitř a vytáhl placatou čepici řka:
“To je Zimákova. Ty ostatní tam asi také budou.” Po té již ani nepro
mluviv odcházel s rancem domů. Když byl venku, dal se Balita do smíchu a
Šrámek mu notně přizvukoval.
Co dále následovalo nevím. Pakli se laskavý čtenář bude chtět dověděti
něco více o tom, nechť si příležitostně zajede k našemu starému Vrboví do Schulenburgu, on mu poví ještě více o Zimákovi, jak ten poklad dobýval.

-<· Dvakráte pět smyslů člověka.

*

KTERÁ BYLA UPŘÍMNĚJŠÍ.
Venkovská kudrlinka z Nebrasky od B. Bittnera.

(gJttONÍK, či jak býval od kamarádů a děvčat nazýván obyčejně, Tóny Dole
je
žalů byl jonák k pohledání. Štíhlý jako jedle, silný jako doubek, smělých:
očí, kučeravých vlasů a obratů tak mrštných, že se mu žádný hoch v ce
lém okresu Knox tak snadno nepostavil. Od včerejška přidružila se pak k těmto·
Toníkovým přednostem ještě nejedna výhoda, která učinila jej předmětem závisti,
skoro všech jeho vrstevníků. Od včerejška měl Tóny Doležalů farmu jako klecr
sto šedesát akrů úrodné a jako stůl rovné půdy, pár ohnivých ryzáků do kočárku
a—rád bych teď věděl, která nezadaná holka na kolik mil daleko a široko by poněm očkem neházela!
K těm výhodám, které jsem tu právě jen tak z většího vypočetl, přišel.
Tóny ovšem cestou poctivou a spůsobem konečně zcela přirozeným. Včera,
tedy v sobotu po večeři, poŠoupnul starý Doležal brejle na čelo, podíval se důle
žitě na Toníka, tak že zůstal bezděky za stolem na svém místě a pronesl bez oba
lu, jak bývalo vždycky jeho zvykem, několik nehledaných slov, která učinila jeho
syna skoro okamžitě pánem v domě.
“Vidíš, hochu,” povídal zvolna,
že už to se mnou není tak pevn£, jako
když jsem Tě ohýbával přes koleno.”
Tóny se bezděky ušklíb’. Bývalo toho ohýbání kdysi až nazbyt. Ale starý
Doležal pokračoval ve svém výkladu, jako by Toníkovy poznámky pod lehkým
čmýřím jeho levého knírku ani nepozoroval:
. ‘‘Nu, nic naplat! Stárnu a scházím jako všichni lidé v těchhle letech a na
Tobě je teď řada, abys potýkal se s ruským bodlákem a hašteřivými sousedy,,
kdyby se jim zachtělo oslazovat Ti zeměžlučí ten kousek perně dobitého chleba.
Nejhorších nepřátel jsem Tě zbavil, totiž dluhů—ty už nebudou s Tebou jídat
z jedné mísy, jako mně dělávaly a hnedle vždycky musel jsem je krmit nejlepšími
sousty. Od toho Ty budeš mít pokoj a máš-li z toho rozum, budeš za to staré
mu tátovi vděčným—ale nemusíš, protože od pondělka budeš tady samostatným
pánem. V pondělí je prvního září a od toho dne já jsem výměnkářem. Tvoje
je tahle farma se sto šedesáti akry, dva páry koní, půl dílu všeho dobytka a
strojů a nařádí, co je do začátku hospodářství zapotřebí. To druhé je zatím je
ště moje a tuhle maminky, která začíná natahovat moldánky. Vzpomíná asir
chudák, že my jsme měli začátky horší! Nu ale nešť, maminko! Dost jsme se
nalopotili, to je pravda, ale také jsme něco zachovali. Máme na stará kolena
dobrou vlastní střechu, co kousat také a vidíme ještě zdravýma očima, že jsme
dost dobře zaopatřili své jediné dítě. To byla naše povinnost a my jsme ji podle,
možnosti vykonali. Teď už tu nemáme, co dělat a—”
A jen kdyby se Toník šťastně oženil!” vyhrkla maminka a už kanuly jí po·
vrásčité tváři marně zdržované slzy plným proudem.
“Nu to musí, staroušku,” souhlasil rovněž nějak měkce starý Doležal, “to·
musí, ačkoliv mu nechci nic předpisovat. Zaječí nátury není, aby utíkal před
sukněmi a k lámání korný bude potřebovat pomocnici. Jen s tím, hochu, dlou
ho neodkládej! Maminka si musí také už ulevit a bez ženské na farmě být ne
můžeš—to Ti řeknu zrovna. Máš-li už něco šikovného za lubem, tak jen honem·
do toho! A teď si jdi po svých, třebas rovně za holkou. Musím napsat tomu
Dlouhovi ještě pár řádek—snad se naposled přece ustrne a zaplatí starému vý
měnkáři!” ....
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Tóny octl se na dvore s pevným úmyslem, že zachová se na vlas dle rady
svého dobrého otce a půjde k děvčeti rovnou cestou. A nejen to, on požádá je
ště dnes o její ruku a nebude-li jeho nastávající proti tomu, ať je svatba hned po
neděli. Tak rozjařila jej z nenadání získaná samostatnost a vědomí vážného vý
znamu, jakého pro své okolí rázem nabyl. Tóny už není jako jiní hoši, “kam
vítr tam plášť”—Tóny je zámožný farmář a podívá-li se kale na některé děvče ze
sousedstva, bude se nejen v townshipu, nýbrž v celém okresu, v Niobraře i ve
Verdigris mluvit o brzké svatbě.
Ano, Tóny se musí ženit a bude se ženit—
o tom není žádné pochybnosti—ale s kým se bude ženit? To je otázka, na kte
rou neumí v tu chvíli ani šťastný dědic odpovědět!
Toník věděl prozatím jenom, že půjde k Stehlíkovům. Překročí sítím za
rostlou rokli s potokem zpola vyschlým, pospíší trochu do táhlého kopečku, obej
de cíp kukuřičného pole a bude u ní. Za pět minut došel by tam dnes třebas se
zavázanýma očima—tak silně táhne jej to k ořechovému háji u sousední farmy.
Dost se Toník s děvčaty natančil a při harmonice nadováděl, ale takové touhy,
stisknout jí ruku, vzít ji okolo pásu, přižehnout k prsoum, sklonit hlavu k hlavě
—ne, takové sladké žádosti nepocítil Tóny ještě nikdy před tím. Bylo mu, jako
by byl rázem vypil velkou sklenici právě vytlačeného, s vodou ještě nesmíšeného
vína. Málem šla mu hlava kolem. Ale jenom na kratičkou chvilku, pak vykročil
směle a než bys pět napočítal, zmizel v houstnoucím soumraku, jako by se pod
ním země slehla. Jaké strachy také? Že košem nedostane, ví skoro jistě—vždyť
už také na ní pozoroval, že jí není protivným, ani on ani jeho řeči, ba vlastně
pozoroval to na obou a—to je snad právě příčinou, že se mu před chvílí skoro
zatočila hlava!
Ano, u Stehlíků byla dvě děvčata—stejně mladá, stejně sličná, k nerozezná
ní podobná a roztomile spůsobná. Byla dvojčata. Měla tytéž vlasy lískové
barvy, na skráních jemně zkadeřené, tytéž hnědé upřímné oči, tytéž malounko
vyhrnuté nosíky a úzké rtíky, jako růže v rozpuku k líbání vybízející. Tak ná
padně byly si podobny obě dívky, že ani sousedé a družky jednu ode druhé ne
rozeznávali. I jména jejich zněla podobně: Jedné říkali Tonka, druhé Monka
—měla-li to být Filoménka nebo Monika, nevěděl snad nikdo dobře. Došlo už
to tak daleko, že mluvil-li někdo o nich, nebo prohodil-li: “Byla u nás Stehlí
kova holka,” nikdo se neptal, která, protože by byl jistě dostal za odpověď:
“A to víš, já to mohu větřit! Byla to zkrátka Tonka nebo Monka.” Také se
říkávalo v okolí o lidech nerozhodných nebo neurčitě se vyjádřujících.
“I to je
taková Tonka-Monka! Kdo pak se v něm vyzná!”
Nu a k této záhadě odvažoval se nyní Tóny, když blížil se k Stehlíkově far
mě. Kterou měl přece radši—svou jmenovkyni nebo Monku? Tóny nemohl se
toho domyslit, kdyby se mu byla hlava samým hloubáním rozskočila. Líbily se
mu obě stejně a konečně se musely líbit, protože jedna byla věrný odlitek druhé.
Řekne-li jedné: “Mám Tě rád!” mohl by to právě tak říci druhé. Šlo by to na
stejnou adresu. A slíbí-li mu jedna, že mu bude hodnou a věrnou ženou, není
pochyby, že mohla by jí být její sestra snad i v tom nápodobení hodným vzorem.
U samého vchodu do dvora sousedovy farmy rozhodl se Tóny na určito: Ať už
to dopadne, jak chce—vysloví se té, která mu dříve do cesty přijde. Ponechá to
náhodě či osudu—obě si přece vzít nemůže!
Zašel do světnice se záminkou, nepůjde-li si jeho kamarád, Stehlíkův Frank,
zítra zatančit a když mu řekli, že je někde venku, vytratil se bez váhání také.
Franka ovšem nehledal, ale co hledal, to našel hned nedaleko dveří. Umínil si,
že začne útok bez odkladu a že bude považovat tu dívčí postavu neurčitých obry
sů prozatím za svou jmenovkyni.
“Dobrý večer, Toničko,” začal kurážně, “tady máš pěkný chládek!”
“Dobrý večer, Tóny! Toho můžeš užít taky!” zašveholila dívka vesele,
jako by byla na jeho příchod čekala.
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Tóny přisednul ochotně. Trefil dobře: Byla to Tonka! To dodalo mu je
ště více mysli a hnedle bylo jeho vyznávání v plném proudu. Začal zcela moudře
a prakticky tím, že oznámil Tonce stručně rozhodnutí svého otce a připojil k to
mu, jak úzkostlivě si maminka přeje, aby jenom dostal hodnou ženu. Děvče
poslouchalo, ani nedutalo. Kdyby jí byl Tóny viděl do tváře, byl by zpozoroval
na jejím líčku temný růměnec, který však ihned ustoupil nápadné bledosti—patr
ně byla Tonička hluboce pohnuta a čekala každým okamžikem, že padne osudné
pro ni slovo. Toničce bylo totiž najednou jasno, že má Toníka už dávno velice
ráda, tak velice, že by byla hrozně nešťastnou, kdyby si nyní vzal jinou. Vždyť
ona jej vlastně měla vždycky ráda, hned od malička—jen že o tom nevěděla. Ale
teď byla o tom přesvědčena, teď bylo jí to jasno.
Tóny pokračoval, jako když po jaru voda v potoku teče:
"‘Což, já bych znal jedno děvče, hezké a upřímné—ale když nevíra, s jakou
by mne přivítala. Co myslíš, Toničko, mám se jí zeptat, jestli by si mne vzala?”
““Zeptej sejí!”” vzdychla nic dobrého netušící Tonička. Sotva ji bylo
slyšet.
‘"Zabij mne!” nemohla říci smutnějším hlasem.
‘‘já jí to tedy řeknu,” povídal dále Toník bezstarostně. “A což, kdybych
se zeptal, Toničko, Tebe?”
Hodino zkoušky, jak zabušilo teď Tončino srdce! Tolik úzkosti a tolik ra
dosti najednou-—to bylo pro ubožátko příliš mnoho. Tetelilo se v čistých ňádrech dívčích jako prudkým výstřelem poděšené ptáče.
“ “já—já bych řekla, že—že Tě mám taky ráda,” hlesla Tonička, “ “a už
dávno!”” Poslední tři slova už jenom slabě zašeptala. Nebyl to připravovaný
effekt divadelní, že octla se v témž okamžiku hlava Toniččina na prsou Toníko
vých—šťastné dvojče bylo opravdu přemoženo rozčilením.
Toníkovi se vyjevilo, o čem snil a po čem toužil. Objímal děvče v pásu,
tisknul je k sobě blíže, líbal a dostával za to odvetu, že nemohl si sladší přáti.
Vše dařilo se tak, jak mu to roztoužená obrazotvornost krátce před rozhodným
krokem představila. Ale já uchýlil bych se hříšně od posvátného zvyku všech
sentimentálních novellistů, kdybych zapomněl do této kvetoucí idylky, plné po
etické vůně, připlést zrádného hada. Vlastně v .tom ani zrady nebylo, že objevil
se právě teď na chodníku před domem tak málo pohřešovaný Frank—ale líbání
bylo jeho příchodem nadobro přerušeno. Tonička zmizela v přítmí a hoši zapředli hovor o lhostejných věcech. Ale co bylo dnes Toníkovi do takových hlou
postí, které obyčejně mladíky jeho stáří bavívají. Mrzut loučil se s kamarádem,
jehož by se byl jinak nezbavil a pomalu, jako by za sebou vlekl olověné nohy,
Šoural se ze Stehlíkovy farmy.
Kdyby tak mělo to děvče šťastný nápad a on mohl ještě dvě, tři slůvka
s ním pohovořit! A hle, tu je skutečně, u samého plotu, pod vysokým topolem a
patrně jej očekává. Zlaté, moudré děvče. Za to musí je zulíbat do nachova!
Ale, přestaneš-li pak?” brání se na oko dívka, však je patrno, že nemá
valné chuti, zlobit se do opravdy.
“Nu, nu,” konější Toník oběť své překypující něžnosti, “vždyť jsme jako
svoji! Přece si mě vezmeš?”
“ “Nu snad, když o mě stojíš!””
‘ ‘Brzy?”
“ “Chi chi—máš-li tak naspěch, třebas hned po neděli!””
‘Toničko zlatá, má, má, má Toničko!” horuje Toník.
“ “Ale já nejsem Tóny!” směje se čtverácky dívka, “ “já jsem—” ”
Ale Toník už neslyšel, tak mu začalo najednou zvonit v uších. Had byl tu
zase a tentokráte uštknul jej tak důkladně, že se Toníkovi zdálo cosi o zimnici,
o prokleté hlouposti a o takovém kazisvětství potměšilé náhody, že osudnější
léčky snad nikomu nenastrojila. V náhodu spoléhal, jí se odevzdával a nyní je
v takové šeredné pasti!
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Kdož by se podivil, že Toníkovi nedělní snídaně nechutnala? Nepožil téměř
ničeho, leda že vypil koflík horké kávy, hleděl kolem sebe ‘ jako sedm drahých
let” a byl by se nejraději honem zatoulal někam do polí, hodně daleko od farmy,
kde by se mohl, nikým nepozorován, vrhnout tváří do trávy a vyplakat se ze
zlosti. Vím dobře, že slzy takovému jonákovi a v takovém, aspoň pro nás zcela
komickém, případě nejméně sluší, ale na mém hrdinovi byla plačtivá nálada tak
tuze patrná, že se toho ani zapírat neodvážím. Neušlo to ani starému Doležalovi
a tak dočkal se ubohý Toník hned po ránu nedělního kázaníčka.
“Hej, Tóny,” začal starý zhurta, “co pak Ti asi přeběhlo přes cestu? Já
myslil včera, kdo ví jakou Ti udělám radost a Ty zatím kaboníš čelo jako nevě
domky uražený potentát a koukáš na nás jako palič. . Kde pak jsi byl včera ve
čer, uznáš.li za hodno, mně odpovědět?”
“ “Ale u Stehlíků jsem byl, tatínku,”” vyznával zkroušeně Tóny a dodal
k tomu jedním dechem kajícný doslov:
Kdybych tam byl raději nešel—to
mně byl čert dlužen!” ”
“Ta-ák!” podivil se otec.
“Nedali Ti tam namazaný chleba? To víš, oni
ještě neslyšeli, jaká změna se s Tebou stala.”
Tóny cítil sice tatínkův výsměch, ale přes to neustoupila jeho lítostná nála
da furiantskému vzdoru.
“ “Ale když je to tak hloupé, tak škaredě hloupé!” ”·
opakoval si stále více pro sebe než k vůli tatínkovi.
“Nu je-li to hloupé, tak se tomu snad zasmějeme,” prohodil starý Doležal,
zažehuje si uhlíkem z kamen dýmku.
‘ Zčerstva ven s tím, než nás chuť k smí
chu přejde!”
A Toník začal se zpovídat, jak to měl všecko pěkně navléknuto, jak Toni
čku bez obtíže pro sebe získal a konečně jak mu to prožluklá tma, nevraživá ná
hoda a snad i vlastní jeho ukvapenost všecko šmahem pohatily. A ku podivu:
Čím déle vypravoval, čím blíže se dostával k mrzutému ústupu ze Stehlíkovy
farmy, tím více uvolňovalo se mu v těžké hlavě a když byl se svou elegií v kon
cích, byl skoro přesvědčen, že to není vlastně tak zlé, že si tu komedii omylu
vymaloval příliš černě a že se na ni může hledět také z veselejší strany. Tak
mžoural aspoň starý Doležal jak na Toníkovu vyjasněnou už tvář, tak na jeho
zmotanou historii. Konečně dal se do hlasitého srdečného smíchu a otvíraje
dvéře do sousední jizby volal na maminku:
“Pojď sem, staroušku, pojď honem a poslechni velkou novinu! Tóny už
má dvě holky a oběma se zadal!”
Maminka pustila překvapením z ruky jakousi starou plachetku, kterou stí
rala prach s nábytku a nevěděla hned, co má na to odpovědět. Ale šelmovský
úsměv tatínkův uvedl i ji do veselé nálady. Podepřela si ruce v bok a zvolala
s velkým podivením:
“je-li možná? Dvě najednou a ani se nám nepochlubil! To jsem si nemy
slila, že je Toník takový poťouchlý jezovita!”
Mamince Doležalové byl jezovita stálým obrazem tajných úskoků, zchytra
lého zamlčování věcí také pro jiné lidi důležitých a vůbec všeho zákeřnictví
v myšlence i v skutku.
“Ba dvě,” potvrzoval starý Doležal “a teď je krom té duše jako náš Džek
mezi dvěma otýpkami sena a neví, kterou by načal dříve!”
Chápu zcela dobře, že 'nebylo tohle porovnání starého tatíka elegantního
vkusu ani pro Toníka příliš lichotivé—Džek byl totiž tupostí své lebky pověstný
“mulík”—ale mezi svými a na farmě to projde.
“Tak Ty teď nevíš, kudy z té kaše, kterou jsi’s tak šikovně učmudil, ” po
smíval se starý vyzývavě, “to je vidět, že jsem udělal dobře, když nedal jsem Tě
na štúdie. Holečku, Ty bys byl bídným advokátem! Těm napovíš jenom slův
ko a už znají nazpaměť celou Tvou kroniku. To bych já to vysekal jinak! Já
řku: Padla také fíáká hubička?”
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I taky!””
“To bych řek’! Nezáleží na tom, kolik jich mlasklo, ale kolik se jich opla
tilo. Teď jsi, brachu před svým advokátem a tomu se musí povědět všecko,
dokud je na to čas, hned před soudním výslechem. Vím to od těch dob, co jsem
se táhal v Niobraře s nebožtíkem Divíškem o tu čtyřicítku timbrového klejmu. ”
Tak tedy, kolik jsi dostal těch mlaskavých cukrátek, ty velký chlapečku?”
“i asi pět. Já to ani nepočítal!” ”
“Bodejť by takoví rozpálení kohouti počítali! Tedy pět nebo šest nebo deset
—kolik od každé, já řku, jestli se snad aspoň drobátko pamatuješ?”
“Ale jenom od jedné, ta druhá—” ”
“i to si můžeš nechat! Já už vím dost a odpoledne tam zájdem. Je beztoho
třeba, abych byl při Tvých námluvách také, když začíná to do opravdy!”
*
'
*
Záhy po obědě chystali se oba Doležalové na skok k Stehlíkovům. Neřekli
si ani: “Tak půjdem tedy!” ba ani s maminkou hrubě nemluvili. Starý přetřel
kartáčem sváteční kabát, vyňal z prádelníku hrst doutníků, které tu zbyly po ja
kési slavnostní události—bezpochyby po nějakém “litkupu”—a byl hotov.
Toník přičísnul si ještě dvakráte nebo třikrát nad čelem vlasy, snažil se za
chytit mezi konečky pravého ukazováčku a palce kratičké výběžky sporého knír
ku a když se mu to nepodařilo, byl hotov také.
Maminka sedla si k oknu a dívala se v tichém zamyšlení, jak tatínek s To
níkem přes dvůr odcházejí. Huňatý sultán loudal se za nimi až k brance, tady
se postavil se zádumčivé nakloněnou hlavou a se svislým ohonem. ‘ Kam pak ti
dva dnes pohromadě asi šlapou?” divil se ve své poctivé psí mysli—takhle neviděl
oba své pány už dávno! Veterán kohout vzpomněl si uprostřed svého harému
trochu pozdě, že by měl k této neobyčejné události také připojit nějakou pozná
mečku a chtěl se snad zasmát z plna hrdla: “Už tam jdou! Kyry, hyhý!” Ale
sotva natáhl krk, spatřil v podezřelé blízkosti svého mladšího kollegu a uznal
hned se spravedlivým rozhorčením, že musí si přede vším jiným hledět svých
vlastních záležitostí. Změnil své radostné provolání tudiž v samém začátku
v zlostný skřek a vyprovodil holobrádka soupeře s mladickou rázností za plot.
To, co pokládal starý bojovník za výhradně svůj majetek, stvořený k ukojení
jeho rozkošnických choutek, střežil si s krvelačnou žárlivostí tureckého paši nebo
arabského šejka.
A maminka seděla vždy ještě u okna a hleděla neodvratně v tu stranu, kde
zmizeli před chvílí oba drazí muži. Povím to na ni, že už se jí dělala před oči
ma zase nějaká mlha—ale tentokrát míhala se a mžitala do růžová. Staroušek
jde s Toníkem, musí to tedy dopadnout moudře—staroušek měl vždycky tak vý
borný rozum! A maminka bude mít hodnou dceru, tu neb onu, vždyť je zná, že
jsou spořádané a dobráčky obě!
*
*
“i propálil boty, chodil bos,” vítal u Stehlíků hospodář oba Doležaly oblí
beným svým příslovím, “to jsou k nám hosti. Vždyť jste tu, sousede, nebyl
snad od pohřbu mé nebožky ženy—dobré dva roky už jste o naše hnízdo ne
zavadil!”
Nu s námi už to jinačí asi nebude, milý Stehlíku,”” těšil jej Doležal,
“ “jeden druhému budem chodit na funus a svým dětem na svatby—tak to běží
na tom světě!” ”
“Ne, tenhle tatínek je bystřejší než liška,” pomyslil si Toník, “už je u sa
mého jádra!”
Bylo tomu tak skutečně. Starý Doležal nenechal Stehlíka ani minutku
vzpomínat na minulost—věděl, že je to jeho slabá stránka—ale obrátil hned
jeho pozornost k Toníkovi a k vyhlídce na možné zásnuby. Pověděl mu zkrát
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ka, co řekl v sobotu trochu obšírněji'Toníkovi i s čím se Tóny dnes ráno svěřil
jemu a když byl se svým výkladem hotov, zeptal se Stehlíka přímo, co že na to
říká? Neboť na jeho slově že záleží teď všecko, na to že čekají oba—on i To
ník. S děvčaty že vyřídí to třebas on sám, starý praktikus Doležal.
Stehlík pošoupl dýmku z pravého koutku úst do levého, několikrát se vším
úsilím bafl a vyfouknuv z malé své výhně oblak dýmu, rozvázal rozpačitě
“To víte, sousede, já neumím tak pěkně řeč stavět jako Vy, ale to dovedu
říci také, že mně děláte svým návrhem česť a radost—mně i mým dětem. Já,
toť se ví, od toho nejsem, aby se to vzalo, když se to má rádo, jenom aby potom
tento—ty mýlky by nedělaly dobrotu v domě!”
To vypravil ze sebe starý dobrák Stehlík zcela vážně, na očích bylo mu vi
dět, že ho ani nenapadá, tropit v tak důležitý okamžik plané žerty, ale Doležala
to tak rozesmálo, že nemohl chvíli promluvit slova.
“ “Nu, o to buďte bez starosti,” ” přimlouval mu Doležal, smíchy se dosud
zajíkaje, “ “ženu si Toník snad nesplete s tou druhou—o to ona už se postará
sama! A kde pak jsou asi ty Vaše holubičky, abychom je vzali hned na paškál.
Když už jsme v tom, ať to vyperem všecko na čisto!” ”
Holky nebyly daleko, uteklyť se do své j izbičky v prvním patře, když viděly
přicházet oba Doležaly. O včerejšku nebylo mezi nimi dosud řeči. Tonička
byla si jista, že přišli Doležalové říkat o její ruku a už předem se celá rděla. Až
ji zavolají, shoří rozpaky a přece bude tak nevýslovně ráda!
Druhé dvojče mělo zcela jiné myšlénky a chystalo se na boj. Monka byla
podnikavější a odvážnější povahy než její sestra. Vě lěla, že chtěl Tóny včera
líbat Tonku a ne ji—ale na tom nezáleží. Ji líbal, jí se ptal, bude-li jeho ženou
a to by bylo hezké, aby nyní couvl v slově. Monka má jej také ráda a práva
svého naň tak snadno nepostoupí nikomu—ani sestře!
S těmito myšlénkami sestupovala dvojčata se schodů, když byla zavolána
před soudnou stolici starých.
Toníkův otec měl ovšem slovo, Stehlík představoval pouze vážného přísedího. Hleděl upřeně před se a přes tu chvíli rychle mrkal.
“Safraportská děvčata,” nakrajoval starý Doležal zásnubní koláč, “jsou obě
jako obrázek, na který může člověk koukat po obou stranách. Náš Tóny nemá
špatné gusto—jen kdyby si nebyl, nenasyta jeden, namlouval obě!”
Tonička žmolila krajky bělostné zástěrky a hledala planoucíma očima něco
na čistě vysmýčené podlaze. Namlouval obě! —co má být tohle? Monka neřekla jí přece o něčem takovém ani slova! Či byla by tak tajná? Vždyť jindy
svěřila se jí vším, ať byla to věc jakkoliv choulostivá. Byla by se Tonička tak
ráda podívala, co dělá v tom okamžiku a jak se tváří Monka, ale nemohla pře
moci svou rozpačitost tak dalece, aby pohlédla vzhůru. Ostatně byla by z Mončina chování pranic nevyčetla. Monka stála u okna jako socha a pohlížela ven
do zahrady. Ale ta socha byla v nitru svém plná života, očekávání i strachu a
umiňovala si pevně, že se nepoddá—aspoň bránit se bude!
Starý Doležal pásl na rozpacích zardělých dvojčat s patrnou rozkoší veselé
oči. Tak delikátního požitku neměl už dávno! Ale snad bylo mu jich přece
trochu líto, protože ťal najednou do živého a tím kvapný výslech jejich o hodně
zkrátil.
“Víte, hrdličky zlaté,” pokračoval lichotivě, “nás se ostýchat nemusíte—
my víme všecko. Tóny byl při tom, jak víte obě, a ten pověděl to mně a já zas
tuhlenc vašemu tatínkovi. Stalo se, co se stalo—ale je tu o to, která máte na
toho hocha větší právo. Jednu si vzít musí—obě nemůže. Či chcete se ho ně
která vzdát dobrovolně? To by bylo nejkratší a skoro také nejmoudřejší!”
Toníkův otec mluvil jako starý právník, který se snaží smířit po dobrém dvě
sporné strany. Toničku napadlo: Co ta Monka myslí, nač čeká? Ona, To-

— 133
nicka, se ho přece vzdát nemůže po tom, co se včera stalo! Co v tu chvíli za
žila úzkosti a teď aby šlapala po své lásce!
Monka začala hrýzt nehty u prstů pravé ruky a přála si v duchu, aby Tonka
jenom mlčela stále. Oněmět kdyby třebas chtěla—pak ona by začala mluvit a
všecko by dobře vysvětlila!
Starý Doležal čekal okamžik a potom soudil s líčenou vážností dále:
“Vy ani nemukáte a máte snad obě Toníka stejně rády. Ale protože se,
jak už bylo řečeno, obě najednou vdávat nemůžete, vezme si Toníka ta, která má
lepší srdce a neostýchá se být upřímnou. A teď, holky, všechen stud stranou a
na světlo s pravdou: Když vás Toník líbal, vrátila jste mu jedna hubičky—
která z vás to byla?”
Toníkův otec hleděl tázavě na obě: Která z nich to byla?
Toniččin růměnec se ztratil, jako když mráz rozkvetlou růži spálí. Byla
teď bledá jako mrtvola.
Ale Monka se náhle od okna obrátila. Která se neostýchá být upřímnou?
Ona nemá, proč by se ostýchala, ona Toníka nelíbala a tohle je její vítězství,
které teď tichým, ale pevným hlasem oznamuje:
“já to nebyla!”
Starý Doležal chtěl snad ještě pokračovat s kroucením svých originálních
paragrafů, ale v též minutě bylo ho třeba jinde: O Toničku pokoušely se mdlo
by. Přiskočil právě v čas, aby ji zachránil před pádem na zem. Byl stejně
laskavým lékařem, jako moudrým soudcem a když ujistil Toničku, ona že má
upřímnější srdce, protože se neostýchá nejenom líbat, nýbrž také ne trpět, mohlo
být každému zřejmo, že je o zcela nový pár blažených lidí na světě více.
*

"A

Jsem v koncích s první svou historií ze západní farmy. Starý Doležal
uznal, že je Tonička upřímnější a já proti tomu ničeho nenamítám, jelikož jej
znám a jeho si vážím. Ale jen tak mimochodem mě napadá, jestli by nebyla
Monka Toníkovy hubičky také oplácela, kdyby byla věděla, že hledá ji a jest
li by snad nebyla líbala s větší ještě upřímností? Nebudu o tom rozhodovat, ale
chcete-li, přemýšlejte o tom.

■‘Koukej, mužíčku, jak to v lampě skrz
tu její “punčošku” pěkně svítí. Při tako
vém světle pěkně se čte.”

“Poslouchej, ženo, raději toho románu
nech a podívej se, jak hezky to svítí skrz
tuhle mou punčošku!”

ZA OCEÁNEM A DOMA
Napsal Josef Guth-Losenický.

vnikaly paprsky sluneční oknem výstavného domu na Broadway
v New Yorku. Tyto paprsky sluneční rozdílně působily na tvory ve
světnici živoucí. Ženě, která seděla u jednoho okna a zaměstnána
byla zhotovováním maličkých kloboučků pro loutky, překážely v práci. Byla to
práce titěrná a piplavá, však dobře placená i hojného odbytu nacházela v nej
přednějších “štorech” na Broadway.
V druhém okně zlobil se na bidélku se houpaje krásný zelený papoušek a
křičel z plna hrdla: “Gudnait palina! páli uán crékr! Jés!”
“Co se ten pták ustavičně spropadá?” ozval se hlas nemocného Pavlíka za
zástěnou na posteli se provalujícího.
Svítí na něho slunce,” odvětila manželka.
“Ach, pusť sem, Betty, trochu toho milého slunéčka. Ať zvím alespoň, že
jsem dosud skutečně na světě.”
Betty odstavila zástěnu od postele.
“Ach, jak příjemno, toť člověk okřeje,” liboval si nemocný.
Páli uán crékr!” ozval se opět papoušek.
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Pavlík byl dovedným hudebníkem. Foukal křídlovku jen to zvučelo. Ale
jaké pak živobytí v malém městečku? Je-li v městečku někdy nějaký ten lepší
ples, objednají hudebníky z většího města. Ve vůkolních pak vesnicích při mu
zikách, -nějaký ten capart který vyhraje obyčejně také do rána utratí a vrátí. se
domů s holýma rukama. K tomu ještě prospí celý den a zamešká tak zaměstnání
jiné, má-li vůbec jaké. Nezbývá mnohdy nic jiného, než vžiti nástroj na záda a
jít se soudruhy světem. Pravé to cikánování.
Manželka jeho Betty byla zručnou modistkou. V malém městečku však,
která z paní nosí klobouk? Několik přednějších dam, manželky úřadníků na
př., ostatní nosí na hlavách hedbávné Šátky, které přijdou mnohdy dráže než
klobouk. A která dáma nosí klobouk, objedná si ho z Prahy nebo z Vídně.
Ve vesnicích? Tu některou dívku pošlou do Vídně neb do Jihlavy buď na
učení neb do služby. To se rozumí, že k vůli naučení se němčině. Dívka se
tam poněkud otrká i švandročí trochu německy, což podobá se spíše tatarštině a
vrátí se domů. Objeví se poprvé v klobouku, který pak pečlivě do truhly uzavře;
neboť staré předsudky nedovolí nosení klobouku. Neobstála by mezi vesničany,
kteří považují dosud nosení klobouku na vesnici téměř za přečin.
Pavlíkovi dostaly se jedenkráte na takové pochůzce s jeho soudruhy hudeb
níky do ruky noviny. Četl: “Čeští hudebníci! Pozor! Vzhůru do Ameriky!”
Nedalo mu. Opustil své soudruhy a spěchal k domovu. Prodá chaloupku
a kde co má, třeba poslední košilí.
Český hudebník se nikde neztratí. V cizině
dovedou si českého hudebníka lépe vážiti; obzvláště za mořem.
Plán jeho potkal se z počátku u manželkv s odporem, později však povolila.
I rozloučili se s vlastí svou a přistáli v New Yorku.
Zde se Pavlíkovi dobře dařilo; v krátkém čase zřídil sobě vlastní kapelu,
jejíž české národní písně rozehřívaly city krajanů a okouzlovaly Američany.
Betty sice nenalezla zaměstnání jako modistka, za to svěřeno jí zhotovování
kloboučků pro loutky, a bylo slušně placeno.
Několik let žili úplně spokojeně. Ale časy se mění, mění se vše na světě.
Pavlík přišel časem o přední zuby u hudebníka foukacího nástroje tak důle
žité.
Na prsou cítil tíži, dech se mu krátil, tak že konečně musel od hraní
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ustati. Zůstal však po nějaký čas ještě majitelem kapely, ale když jeho zdraví
stále více a více chátralo, vzdal se nadobro hudební činnosti, i odkázán byl pak
na výživu své manželky. Posléze ulehnul a léčil se domácími prostředky. Zavolati řádného lékaře nemohli k vůli tomu, že výdělek Bettin sotva stačil na uhra
zení veškerých potřeb obou manželů.
Kdysi přivedla Betty domů jakéhosi doktora Flamicha, s kterým se byla
v jednom ze sjorů seznámila. Měli z toho velkou radost, že našli v doktoru Flamichovi krajana.
Tento Flamich byl vlastně Němec—Badeňan; ale vydával se našim známým
za krajana. Jest “Taič-pém,” jak byl nucen říci, neznaje slova českého. Ne
dokonal prý pro nedostatek prostředků v Rakousku studia, pročež se později vy
dal do Švýcar, kdež od Auly obdržel za 300 tolarů doktorský diplom.
Neřekl, že jest Němec a že byl kdesi u velkoobchodníka sluhou. Byv pak
jedenkráte s větší částkou peněz poslán do banky, prásknul do Ameriky. Tam
se protloukal spůsobem rozmanitým, až konečně nakoupil sádla i loje, koření
všelikého možného i nemožného, a zavěsil na dvéře svého obydlí tabulku s nápi
sem: “Doktor Flamich.”
Doktor Flamich navštěvoval Pavlíka velmi pilně, tak že se stal v krátkém
čase téměř domácím přítelem. Mazal ho, koupal, lil do něho lektvarů nejod
pornějších, což mělo za následek úplné pohoršení nemoci Pavlíkovy. Když pak
léčení takové vždy horší a horší účinky v zápětí mělo, tu počal se konečně i sám
Flamich možného opletávání s úřady obávati. I svedl příčinu nepodařeného lé
čení na podnebí. Tam v Čechách, tam prý je to podnebí, které Pavlíka i beze
všeho léčení opět na nohy postaví.
Psali do Prahy, kdež mají vzdáleného strýce, mistra pasířského, aby jim
opatřil byt atd.
Strýc pasíř odpověděl neprodleně, že je uvítá s otevřenou náručí; že se
považuje za šťastna a blažena, že se na něho jen obrátili a nikoliv na někoho
cizého.
Prodali tedy opět čeho na cestu potřebovat! nemohli a ve společnosti zele
ného papouška spěli k Evropě—ku Praze.
*
TV

#

Všecka udýchána přichvátala otylá teta pasířka z krámu nahoru do dílny.
Roztaženýma rukama na všecky strany házejíc vysoko nad hlavou mávala psaním.
Bože, co se to činí, muži! Psaní—psaní až z Ameriky! To bude zajisté
nějaká objednávka. Kdo si tam asi za mořem na nás vzpomněl?”
Pasíř prohlížel psaní se všech stran i nemohl se nikterak odhodlati, aby je
otevřel. Psaní z Ameriky! Ale ruka je mu takto jaksi povědomá!
Konečně otevřeno psaní.
“Ááá! Od strýce Pavlíka!”
Toť se musí ihned odepsati; jak pak by ne, jen ať přijedou a to brzy. Co
by to bylo za přátelství, vždyť by se cikána ujali; což teprve přítele. Však oni
z Ameriky s prázdnou nepřijedou. V Americe, tam se válí hroudy zlata jako
u nás štěrkové hromádky při silnici. Ale nesmí se na ně kvapně; bude se s nimi
zacházeti jako s máslem. Však se z nich časem něco vypumpovati dá. Oba
nejsou již mladí—komu pak odkážou všecky ty poklady jinému než těm, kteří se
jich tak ochotně a přátelsky v nesnázi ujali.
“Ať se mi děti ku strýci a tetě máte. Toníku, řekne strýc, běž mi pro ta
bák—honem běžet! Amálko, řekne teta—urovnej mi šaty—honem urovnat!
Zkrátka, strýčku sem, strýčku tam. Tetinko sem, tetinko tam.”
Však jednoho dne přijela drožka před dům. Vozka měl na kozlíku velmi
nepohodlné posezení; překážela mu veliká mosazná klec se zeleným papouškem.
“jés pálina—páli uán krékr!” řičel pták.
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Američtí přátelé se nemohli z vozu ani dostati pro samé obskakování. Po
moženo oboum z drožky. Papoušek nesen u veliké slávě nahoru. Však se také
uměl odsloužiti; klofňul pražskou tetinku tak nehorázně do prstu, až z něho
krev vytryskla. Donesena zavazadla. Tu v tom velkém kufru, nu, to budou
asi jejich poklady. Což až otevrou ten kufr se zlatém. Ovšem neřekli sami,
že zlata vezou. Ale nesmí se na ně jako na vrabce s bubnem. Však oni se sami
pochlubí.
Americké příbuzenstvo brzy zdomácnělo. Mělo všeho pohodlí; také posláno
Pavlíkovi pro lékaře.
Lékař Lichý, starší již pán přišel, ohledal, poklepal a:
Nu, nu, nebude
tak zle. Pěkně se šetřte, silnou stravu, nu, a něco předepíšeme.”
O silnou stravu nebylo zle; bydleli na zeleném trhu, hned podle je trh vaječný, vedle trh drůbežný, řezníků i kupců v nejbližším sousedství bez počtu.
Všecko pražské příbuzenstvo ochotně opatřilo. Jen ať nechají—není třeba pla
tit. A pomyslili si: “Však my je vypumpujeme!” Však také byli američtí
stálým předmětem obdivu všech zelenářek, jakmile se někam z domu ubírali.
Papoušek se svým
křikem dělal jim
nehoráznou švan
du, neboť jeho an
glickou “řeč” vy
kládaly sobě vše
lijak, na příklad:
“Hleďme, on na
nás šelma volá:
bábo!”
Zkrátka, praž
ské příbuzenstvo
získalo svými ame
rickými hosty na
reputaci, americké
příbuzenstvo pak
se vynadiviti ne
mohlo ochotě i la
skavosti a nezišt
nosti
pražského
příbuzenstva.
Pan doktor Li
chý také pilně do
cházel; spatře dvé
ře otevřené, hned
z daleka volal:
“Nestůjte v prů
vanu, pane Pavlí
ku!
Nu, jak pak
se daří? Lépe, je
a husarka malá
mezi húsaiama.
li pravda?”
husarů je kumpanie
“Tak se mi zdá,
a já jedna sama.
pane doktore, ja
Kdyby bylo ještě
koby mne na prsou
těeh husarů dvě stě,
tlačilo—”
ja bych se jim postavila
jako švarný děvče.
“Na to jsem če
kal.”
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“A často se mi dělají kola před očima—”
“Na to jsem čekal.”
“Hučí mi v uších—”
“Na to jsem čekal. ”
A na cokoliv si nemocný kdy stěžoval v průběhu nemoci, na vše doktor Li
chý “čekal” a čekal stále, až konečně když pozoroval, že se více ničeho kloud
ného nedočká, připravil poznenáhlu Pavlíka na to, že by snad bylo lépe do vše
obecné nemocnice. Tam je lepší pohodlí, dokonalá obsluha, úplný pokoj.
Proti tomu měli nejvíce pražští přátelé čeho namítati; avšak nejsouce jinak
poručníky Američanů, museli povoliti, i dovežen jest Pavlík do všeobecné
nemocnice.
Jednoho dne stěžoval sobě Pavlík navštívivší ho manželce, že ho tam hladem
moří; že dostal takovou chuť na pražské knedlíky se zelím, a tam že jich nedo
stane. I uvařila mu jich Betty hrnec a propašovala je pod šatem, jdouc kolem
vrátného nemocnice.
Druhého dne obdržela zprávu, že knedlíky tak dobře účinkovaly, že zbaven
jest všech bolestí na dobro. I odvezen jest třetího dne “k velké armádě.”
Nesmírné zdálo se býti hoře pražských při pohřbu Pavlíkově; v duchu však
jásali, že bylo o jednoho majetníka amerických pokladů méně.
Ještě po nějaký čas hýčkali americkou tetičku. Když pak se její zármutek
poněkud umírnil, poznenáhlu počali naříkati na nedostatek, a že jako mnohých
neocenitelných služeb svým příbuzným prokázali. Pak už dokonce mluvili o do
brodiní, o velkých obětech, a že jako není dokonce třeba to americké zlato tak
pečlivě schovávati.
Konečně protřely se Betty oči. Dala jim na srozuměnou, že kufry sice
skrývají věci mnohé, ale o zlatě že nemůže býti řeči. Odškodnila je sice, ale to
považováno za nic i dán jí pokyn, že dosti již té pohostinnosti.
Hledala výdělku, avšak nenalezla. I umínila sobě, že se opět do Ameriky
navrátí.
A navrátila se.
Když byla loď přistála v zátoce new-yorské, a Betty na pevné půdě se octla,
tu byla mile překvapena.
Doktor Flamich, octna se tu náhodou, kráčel jí vstříc.
“Aj, stará známost! A sama? Kde pak jste nechala Pavlíka? Zdráv?”
Šli spolu. Vzájemného doptávání a odpovídání nebylo konce.
Došli konečně k velikému parku; vešli do něho. Již se šeřilo. Usedli, aby
sobě odpočinuli.
Po chvíli nabídnul doktor Flamich Betty šnupeček, tak trochu pro osvěžení
mysli. To prý účinkuje. Ale poněvadž Betty do cechu šnupáků nenáležela,
nepřijala ho. Avšak doktor Flamich jsa nad míru pečliv zdraví svých známých,
vtisknul jí násilně šnupec k nosu, načež se počaly Betty zmocňovati mrákoty, upadala do mdlob.
Zaslechla jen ještě slabě jako písknutí a pronesené slovo “loufer. ”
V noci přinesli ji dva muži v pytli do ústavu, kde se mrtvoly ku pytvání ku
povaly. Tam jim jakýsi doktor zaplatil pět dolarů, a poněvadž šnupec příliš
silný byl, nemusel doktor ten vydaných pěti dolarů litovati.
Nebyl podveden. Koupil skutečnou mrtvolu.

Názorné vyučování pro dětičky od 18 do 80 let.
Z mathematiky:

Poměr sc dvěma X.

Ze zoologie:

Zeměplaz.

Z méřictví:

Úhel ostrý, uhel pravý a úhel tupý.

Břetislav vykupuje mír.
Ze silozpytu:

Ze tvarosloví:

Přechodník času minulého
Z názvosloví hudebního:

Pianový prstoklad.

Přitažlivost kapalin.
Z fraseologie:

Přerostl mu přes hlavu.

A z dentologie:

Nejnovějěi methoda zasazováni zubft.

PŘIJELA Z ČECH.
Novelka z amerického života od M. R. Hlínové.

CH, blahořeč šťastné náhodě, příteli, neboť hle, tamhle zrovna přichází
ta hezká slečinka, o které, pakli se nemýlím, včera jsem ti vypravoval,
a tys jevil tak velkou touhu ji poznati!” zvolal mladík slušného vzeření ku svému druhu, s kterýmž kráčel ledabyle po chodníku.
Oslovený pozdvihl hlavu a pozoroval s účastí blížící se dívku.
‘To je ta, o níž jsi pravil,, že přijela nedávno z Cech?” tázal se posléze jak
si nedůvěřivě.
‘ ‘Nu, ovšem. ”
‘ ‘Toť podivné. ”
‘‘Co se ti zdá divným?”
‘ ‘Ten její ústroj. ”
Ach, chceš říci, že by jsi dle toho ústroje poznal již na sto kroků zdálí
přistěhovalku z Evropy?”
Ani mně nenapadne.”
“Nu, co tedy s tím myslíš?”
Právě naopak.—Což nevidíš, že je ustrojena dle nejnovější americké mody ?”
Skutečně, nevšiml jsem si dříve—”
Tedy právě to je mně divné, že za tak krátkou dobu se dovedla vpraviti do
svých nových poměrů.”
Co se ústrojů týče snad ano, nikoliv však ve svých způsobech a řeči,” po
krčil rameny první mladík.
“Ovšem, na to potřeba vžiti času,” svědčil druhý jménem Karel Jedlička.
Víš, ona je taková jemně vychovaná pražská slečinka! Užívá samé blý
skavé fráze, vzdychá a stěžuje si na zdejší společenské poměry, které ostatně
i mě se zdály nesnesitelnými v první čas mého přibytí sem. Řeč má propletenou
samými zdvořilůstkami a poklonami, které dosti podivně připadají tomu, kdo
evropský mrav a etiketu nezná, neboť na takového to činí dojem, jakoby člověk
nevěděl koketností a zhýčkaností ani co mluvit. Avšak proč ti to vlastně poví
dám!” vybočil najednou ze své řeči. “Vždyť jsi byl do patnácti let v Čechách,
tudíž znáš tak dobře jako já tamější noblesu.”
Zajisté, avšak ty jsi přeci zkušenější, Mám radost, když tě tak vidím ně
kde při zábavě sekat poklony našim děvčatům, které jsou pak celé unešené tvou
galantností a lichotivými frázemi.”
“Ovšem, ale prosím tě, takové hloupé holky! Smějou se a neví čemu. Málo
kdy se ti podaří nalézti zde nějakou opravdu vzdělanou dívku, která by stejně na
tvá slova dovedla odpovídati.”
“Hleď již se k nám blíží! Zaveď s ní řeč a neopomeň mě představiti. ”
“Dobře, a nedej se před ní také zahanbiti! Zapomeň aspoň na chvilku, že
jsi v Americe—v špinavém Chicagu k tomu—a mysli si, že se nalézáš někde
v Praze na Příkopech . . . . ”
“To je dobré!” smál se Jedlička, ale hned zas vzala jeho tvář vážný výraz
na se, neboť víla z Evropy vznášela se k nim již z nevelké vzdálenosti.
Přítel Kvapil kráčel jakoby nic dále ku předu, náhle však jako by byl teprve
nyní příchozí spatřil, nadzdvihl svůj klobouk a hluboce se ukloniv, zvolal:
“Má úcta, slečno!”
“Ach, pan Kvapil! Těší mě, těší!” zašveholila sladce oslovená a stáhla
své rty k úsměvu.
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“Zde můj přítel Jedlička—slečna Osmáhlých,” představoval přesně dle
evropské etikety oba sobě navzájem.
“Těší mě velice!” uklonila se slečna.
Velká čest pro mě!” vracel poklonu Jedlička se škrobeným úsměvem.
“Blahořečím náhodě, která mě s vámi svedla, milá slečno!” započal roz
mluvu Kvapil a pokračoval: “Smím se snad slečně nabídnouti se svým přítelem
za společníka?”
“Zajisté, beztoho se sama nudím.”
“A kam hodláte jiti?”
“Chci se zastaviti pro svou přítelkyni. Slíbily jsme si totiž, že půjdeme
dnes spolu do Douglas Parku poslechnouti koncert.”
Slečna má tedy ráda hudbu?”
“Velice ráda!” pravila horlivě.
“A což zpěv?”
“Ten zbožňuji. Zvláště duetta a fantasie mají ve mně ukrutného přítele.”
“Dobře, dovolíte-li, zastavíme se pro vaši přítelkyni a budeme míti tu čest
vás na cestě do parku provázeti!” vece Kvapil.
“Oh, děláte mně velkou radost. Vždyť co by jsem si počala sama v nezná
mém městě, neznajíc k tomu skoro ještě nic americké způsoby?”
Oh, prosím, prosím, těší mne, že s vděkem přijímáte naše skromné nabíd
nutí!” uklonil se Kvapil.
“Doufám, že nebudeme nudní společníci.”
“Naprosto ne!” ujišťovala slečna. “Dosud s potěšením vzpomínám na minu
lou neděli, kdy jsem měla tu čest vás poznati. Jste velice duchaplný společník.”
Slečna lichotí nepochybně—”
“Nikoli, myslím to opravdově. Za řeči s vámi vždy skoro zapomenu, že se
nalézám v té nevlídné Americe a zdá se mně, že mluvím s pražským galantonem
kdesi na Příkopech · · · · ”
“Velká to čest pro mne,” usmál se Kvapil.
“Avšak ani jsem se ještě netázal, zdali se slečně stále ještě tak stýská po Praze jako dříve.”
“Stýská, ukrutně stýská!” povzdychla ona a přimhouřila oči v rozechvění.
“To rád věřím, avšak dovolte, jaký dojem činí na vás ta naše Amerika?”
vmísil se Jedlička nevinně do hovoru.
“Zdrcující!”
Zdrcující!· · ■ - Jak to?” zvolal udiven.
“Představovala jsem si zdejší poměry docela jináče a proto nyní jsem velice
sklamána, nenalézajíc toho, po čem jsem toužila.”
Tak jste nespokojená? . . . . ”
‘Ne zrovna, avšak šťastnou se zde necítím.”
“Však vy zvyknete, slečno!” zvolal Kvapil přesvědčujícím hlasem. “Na
každého přistěhovalce činí Amerika po těch vysněných illusích, které si o ní malovával, nepěkný dojem a z prvu zdá se mu zde pobyt býti nesnesitelným. Vrá
til by se pak hned nazpět, kdyby mohl—-—”
“To je zrovna to, co chci učiniti!” pravila s důrazem slečna z Čech.
Ach, snad by jste se nechtěla vrátiti tak brzo domů?” zvolali mladíci sou
časně, domnívajíce se, že pouze žertuje.
“Proč ne?” tázala se ledabyle.
“Ale přec—” chtěl namítat Kvapil.
“Mé poměry to dovolují. Bude to poněkud delší výlet, který jsem si udě
lala k'mé tetičce a toť vše!. . . .” usmála se slečna. “Mám na vůli zůstati zde
anebo se vrátiti. Když mě rodiče vypravovali na cestu, kladla mně maminka na
svědomí: Dítě, pakli by se ti v té Americe nemělo líbit, toť raději přijeď opět
domů; o trochu těch peněz nám nejde tak’jako o tvou spokojenost. ...”
“Tak proč vlastně jste sem jela?” vyjelo Jedličkovi neprozřetelně z úst.
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“Nu, to je takhle!” jala se vysvětlovati slečna ochotně.
“Přijel k nám ta
tínkův bratr na návštěvu také z Ameriky, kdež dlí již přes dvacet let. Zmohl se
značně za tu dobu a proto jal se přemlouvati rodiče, aby mě nechali s ním jeti
do Ameriky, kde prý mohu udělati větší štěstí než doma v Čechách. Rodiče ne
chtěli však prvně ani slyšet o něčem podobném. Což prý pak kdyby se mi tam
stýskalo? Avšak strýc je hned upokojil slovy, že mám vždy návrat volný. Pra
vil doslovně: Chci jenom vaše svolení, aby mohla Aninka se mnoa. Výlohy
zaplatím sám, neboť mám na štěstí takové jmění, že mně na nějaké stovce nezá
leží. Popřejte vaší dceři tu radost, aspoň pozná svět trochu, a to jí neuškodí,
spíše prospěje . . . . ”
“Ach, již chápu!” dovolil si Kvapil přerušiti její vypravování.
"Jen sečkejte, ještě nejsem u konce!” usmála se slečna a pokračovala dále:
‘‘Rodiče dali se konečně pohnouti prosbami mými i strýce, ale pouze s tou pod
mínkou, že se opět za nějaký čas vrátím.”
“Tedy pouze návštěva?”
“Ano, návštěva a nic více. Z prvu jsem si sice myslela, že zde zůstanu asi
rok neb déle, avšak nyní přesvědčivši se skutečně, jak to zde chodí, myslím, že
zde tak dlouho nevydržím.”
“Hm, kdo ví, zdali vás zde něco nezdrží!” usmál se Jedlička tajemně.
“Pochybuji velice,” vrtěla hlavou, uhodnuvši kam míří. “A pak také ne
chci býti zde strýčkovi na obtíž. Tetička mne sice má ráda a pak setřenice, asi
tak stará jako já jsem, mne zrovna zbožňuje. Ani nevíte, jakou dětinnou radost
měla z toho, že jsem přijela je navštívit. Mám zde více příbuzných, kteří jsou
však více roztroušení po venkově, ale všem se daří výtečně. Jakmile se dozvě
děli, že jsem v Americe, zvou mě o překot na své farmy, či jak to jmenujete,—
tak jsem to slyšela totiž jmenovati od strýce,” omlouvala s úsměvem toto své
americké slovo.
“Ano, tak je to dobře. Zde se všeobecně říká farma a ne statek či dvorec,
jako v Čechách,” vysvětloval jí Kvapil.
“Nuže, každý tedy chce, abych jej aspoň na krátký čas poctila svou návště
vou. Strýc mě však nechce ještě pustiti od sebe, na to prý mám ještě dost
času. Tak myslím, že u něho zůstanu ještě nějaký ten týden a pak že se vydám
na tu objíždku svých přátel. Beztoho každý mě bude pak chtíti zdržeti u sebe
aspoň na měsíc a tak podle všeho přece jen na rok zde uváznu.”
“A neškodilo by, kdyby jste zde uvázla nadobro, milá slečno!” zalichotil
Jedlička.
“Pravda, vždyť tak po různu nalézáme zde dívky opravdu vzdělané a du
chaplné, jako vy jste, slečno!” přidával Kvapil.
“Ach, nelžete, pánové!” zvolala slečna, ale bylo viděti, že je potěšena.
Šli chvilku mlčky, ale pak slečna vzpomenouc si na něco, zvolala náhle:
“Chudáček, sestřenice, těšila se tak na dnešní koncert!. . Včera však one
mocněla trochu a ještě dnes je jí zle, takže musela zůstati doma. Nechtěla jsem
bez ní jiti, ona však dobráček nechtěla mi zkazit zábavu a proto musela jsem jí
to udělat k vůli. ”
“Nebudete toho zajisté litovat, neboť nepochybuji, že se budeme v naší
“Aréně” výtečně baviti. Vilímův orchestr hraje výtečně, jak se ráčíte sama přesvědčiti,” ujišťoval Jedlička.
“Bez vás, pánové, sotva byla bych se as bavila!” zvolala slečna.
“Blaho
řečím proto šťastné náhodě, že jsem vás potkala.”
“Ach, prosím, prosím, prospěch se nalézá spíše na naší straně!” ujišťoval
Kvapil horlivě. “Viď, že mám pravdu?” obracel se na svého přítele.
Zajisté, neboť opět po dlouhé době naskytla se nám vzácná příležitost pobaviti se s upřímnou Češkou!” svědčil Jedlička.
Nemyslela bych, že zde máte o česká děvčata nouzi!” usmála se slečna.
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‘"Ovšem, Češek dost, ale jaké?” pokrčil Jedlička rameny a v opovržení vy
hrnul dolní pysk.
‘ Většina našich děvčat mluví česky jenom když musí. Jak
mile se naučí některá brebtat poněkud tu angličinu, již opovrhne rychle svou
mateřskou mluvou a ve společnosti nemluví jinak než anglicky!” dodával jaksi
na vysvětlenou.
Zrovna tak asi, jako se u nás děje. Jenom že tam se mluví německy a to
je ještě horší, dle mého náhledu!” odpověděla ona.
“Slečna má úplnou pravdu!” svědčil Kvapil. ‘ Zde jsme v úplně cizí zemi
a přec máme daleko větší svobodu, než ve své vlasti. Žádnému na tom nezáleží,
jak kdo mluví a naše národnost není ani v nejmenším pronásledována neb tupe
na od jiných národností. Naopak za to v Čechách, kde měli naši předkové od
nepaměti svou moc a právo vládnouti, ukázal se Němec býti větším pánem a
mermomocí chce více poroučeti než našinec a Češi musí poslouchati. Hlupáci
jsme, hlupáci, že si to necháme líbiti!” končil rozhořčeně.
“Máte úplnou pravdu, pane Kvapil!” přisvědčila vážně slečna. “Češi jsou
do jisté míry sami vinni, že se stali takovým zuboženým, malomocným národem,
jakým jsou nyní. Naši předkové byli hrdí, udatní mužové, kteří dovedli udatně
svou vlast a svá práva brániti, kteří se nelekali proliti poslední kapku krve za
dobro svého národa a kteří se nestyděli za svůj rodný jazyk. My můžeme býti
právem hrdi na své předky, avšak ne na nynější jejich nástupce!......... Češi byli
kdysi slavný, hrdý národ, avšak nyní, bohužel, nyní jsou slaboši, kteří nejsou
hodni svých předků! · · . . ”
Slečna musela ustati, aby nabrala dechu. Tvář se jí nadšenou řečí nachem
polila, oči zářily divným ohněm a ňadra se vnitřním rozčilením prudce dmula.
‘ "Slečno, mluvíte mi z duše!” zvolal Kvapil rozechvěle a stiskl jí vroucně ruku.
“Nemyslel jsem, že jste tak nadšenou vlastenkou, slečno!” pravil zase s ob
divem Jedlička a pozorněji zadíval se jí do obličeje, kterýž nyní shledával mno
hem krásnějším než před tím.
‘ ‘Odpusťte, pakli jsem se dala přílišně unésti!” omlouvala se chvějícím hlasem.
“Nemusíte se hanbiti za svůj vroucí zápal, neboť i my, ačkoliv bydlíme na
cizí půdě, přec dovedeme ještě cítiti, jako praví Češi!” pravil Kvapil upřímným
hlasem, který na srdce dívčino působil tak milým ohlasem, že získal si hned její
náklonnosti.
“Nyní, vidouce ve vás upřímnou Češku, můžeme se vám bez ostychu svěřiti, že poštvavše na se vládu rakouskou svým ryze vlasteneckým smýšlením, byli
jsme nuceni zanechati svých studií a uprchnouti do ciziny,” sděloval Jedlička
rozechvělým hlasem.
“Ach, pánové, dovolte, abych vám stiskla ruce! Ctím ve vás hrdiny náro
da!” zvolala slečna vroucně a upřímně stiskla podávané pravice.
“Buďme sobě přáteli!” dodávala a hlas její zněl neobyčejně měkce, takže
zasáhl nejjemnějších strun v srdcích mladých mužů.
“Ano, buďme sobě přáteli!” zvolali oba současně a znovu stiskli šťastné
dívce podávanou ruku.
Bylo jim nutno zabočiti do živější ulice a proto, nechtíce svým hlasitým ho
vorem vzbuditi ma se pozornost okolojdoucích, umlkli na chvíli. Však každý
z nich bez výjimky vzpomínal a hloubal o slovech, která je tak hluboce byla
pohnula a posléze spojila—jak si slíbili—v upřímné přátele.
Avšak na další rozmluvu v onom směru nedošlo již více toho večera, protože
slečna došla již k obydlí své přítelkyně a když pak s ní vyšla, obrátila se roz
mluva během cesty k parku v docela opáčný směr. Oba pánové provázeli dívky
dvorně tam i pak nazpět z parku a osvědčili se býti celkem velice duchaplnými
společníky.
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II.

Druhý den po tomto potkali.se naši
dva přátelé náhodou opět na ulici, když se
ubírali ze svého zaměstnání.
“Nu, jaký dojem učinila na tebe ta
slečna z Čech?” započal hned Kvapil ho
vor o tom, co jej nejvíce po celý den bylo
zaměstnávalo.
“imposantní!” zvolal nadšeně hor
kokrevný, o několik let mladší přítel.
“Vskutku je to neobyčejně duchaplná
dívka!” pravil Kvapil se zápalem, jsa po
těšen Jedličkovou odpovědí. “Na mě též
hned při prvním spatření učinila hluboký
dojem. ”
“Mně se stává zvláště milá tím, že je “Proč nosíš černou šňůrku místo řetízku?"
tak upřímnou vlastenkou. Její včerejší “Mám smutek.” Tak? A po kom?" “Po ho
slova dotkla se hluboce mého srdce, a od dinkách. Jsou již v zastavárně.”
té chvíle zdála se mně býti o mnoho krásnější a povznešenější nad ony nechápa
vé, neuvědomělé dívky, s kterými dosud bylo se mně stýkati od té doby, co jsem
krásné Čechy opustil.”
“jdi, blouznílku!” usmál se Kvapil a podívav se příteli upřímně do očí, zvo
lal tajemně: “Snad jsi se naposled do ní nezami—”
“Nemluv tak,” vskočij rychle do jeho řeči zardívající se mladík.
“Vždyť
víš, že v Čechách na mě vzpomíná dívka, které jsem již dal své slovo!”
‘ ‘Toť mně ovšem známo, avšak mluvíš o ní tak nadšeně!” omlouval se Kvapil.
“Věru, ani ne s takovým zápalem jako ty! Nyní jsi v pasti, přítelíčku! Kdo
pak vlastně vedl se včera se slečnou Osmáhlých do parku i nazpět a mně přenechal
velice rád její přítelkyni? Kdo vlastně z nás vysílal stále ty nyjící, dlouhé pohle
dy k ní a vyslovil se, že by si přál v její společnosti býti věčně?. ...”
“Dovol, příteli, z pouhé zdvořilosti—”
“Aha, chceš to svésti na zdvořilost!.... Nemysli jsi, že jsem dnešní a že ne
vím, kde končí meze zdvořilosti a nastává láska!” smál se mu do očí Jedlička,
maje radost z jeho zmatku, do kterého přivedl jej svými slovy.
“Ale, ty jsi nerozumný—” horšil se na oko Kvapil. “Pověz mně tedy upří
mně, když už mne chceš zlobiti komu z nás
zdá se býti sl. Osmáhlých více nakloněna?”
Ale na tom ti přece nezáleží, když
se o ni nezajímáš—”
“Nezlob mně a pověz raději pravdu!”
Nuže, uvěřil by jsi, že všechna její
pozornost i slova takřka platily tobě, vý
hradně tobě?...” .
“Skutečně?” zvolal radostně Kvapil a
slovo to jej dostatečně prozradilo z toho,
co před chvíli zapíral.
“Ano, buď ujištěn, že mluvím pravdu!
Jdi a požádej o její ruku—chtěl bych pří
sahat na to, že budeš s otevřeným náručím
přijat!” — “Ach, příteli, kam až tvoje vý
mluvnost zajela? Což nevíš, že se chce
"Maminko, tatínek dnes bude lumpovat!“ “Jak opět vrátiti do Čech?. . .. Zítra, pozítří již
to mluvíš? A proč tak myslíš!"—“Inu. než ode může odjeti, aniž bych o tom věděl—a pak
šel. zavřel koště, hůl a rákosku do almary a vzal
klíček s sebou!"
s bohem krásné illuse!”
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4‘Opravdu, tvá láska dostoupila již povážlivého vrcholu!” zažertoval Jedlička.
“Nu, zapírání bylo by již marné.. . ” usmál se Kvapil. “Avšak nesměj
se mně s tím, vždyť sám máš vlastní zkušenost—”
“Rozumím, rozumím—nu, gratuluji! Získal bys ve slečně Osmáhlých sku
tečně roztomilou ženušku. Víš, krásná zrovna není, ale ošklivá také ne a to co
jí příroda upřela na kráse, to jí dvojnásobně uštědřila na duchu. Příteli, kdybych
nebyl zadán, věř mi—” a zajikl se v rozpacích nad svou neprozřetelností.
“Ach, z dobrých přátelů stanou se naposled zuřiví sokové, nemyslíš?” zvo
lal Kvapil a pohlédl při tom Jedličkovi důvěrně do očí.
Avšak z pohledu toho nezírala žárlivost, ale spíše starostlivá něha, jakoby
se již napřed obával toho, co by se z nich stalo, kdyby společně zahořeli láskou
k jedné dívce.
“Neobávej se, drahý, znám svou povinnost!” odpověděl Jedlička hlasem,
kterému chtěl dodati bezstarostného rázu, avšak odpověď jeho zněla více zasmu
šile, než bezstarostně.
Kvapil si na štěstí tohoto mimovolného vzdechu nepovšimnul.
“Nuže, pokusím se již v neděli o své štěstí!” pravil a tvář se mu radostí do
růžová zarůměnila.
“jakže, již v neděli?”
“Zdá se ti to nevhodné snad?”
“Ani dost málo,” vzpamatoval se Jedlička rychle.
“Avšak, vždyť jsi ji
pcuze několikrát viděl a pak neznáš snad ani poměry její rodičů—”
“Znám je, znám, slečna mně již vypravovala. ...”
“Nuže, odpusť mně mou otázku, jak si stojí jejich jmění?”
“Výborně, dostane věnem asi třicet tisíc mimo výbavy.”
“jaká pomoc, musím gratulovati!” Ubožák, z očí div mu nevyhrkly slzy.
“Negratuluj, ještě není nic jisté.”
“Ale viď, že mně nezapomeneš sděliti v pondělí výsledek své výpravy?”
“jak bych mohl zapomenouti?”
“Tak na shledanou prozatím, musím jiti. ...”
“Na shledanou!”—Stiskli si ruce a rozešli se každý v jinou stranu. Kvapil
pádil vesele v před, kdežto Jedlička s hlavou na prsa skloněnou ubíral se poma
lu ulicí, nevěda rozechvěním ani kam jej nohy nesou.
“Ach, proč mu jí závidím, proč mu nepřeji to štěstí!”—Sklonil ještě hlou
běji hlavu, aby okolojdoucí nespatřili dvě palčivé slzy v jeho oku. . .
III.
Jest pondělí.
“Ach, vítám tě, příteli! Nuž, jak jsi pořídil?”—Kvapil stiskl vroucně Jeddličkovu ruku a nakloniv se k němu, sděloval mu se zářícím obličejem:
“jsme zasnoubeni!”
“Nezdráhala se tedy?”
“Trochu, ale která dívka by hned beze všeho svolila?”
“Miluje tě?” a hlas se mu třásl.
“Miluje—a víš co mně dovolila?”
“Snad navléci snubní prsten. ...”
“Také, avšak ještě něco.”
“Snad políbiti růžovou ručku.. ..”—“Také, ale ještě více.”—“Vtisknout!
polibek na rtíky?”—“Ano, ano—líbati rty, čelo, vlasy tvář.... Ach, příteli, já
jsem šťasten------- ”—“jdi ty dětino!”—“Ale, co to, v tvých očích se lesknou
;slzy?”—
“To pláčí radostí nad tvým. . . .ach, nad tvým. . . .štěstím!”--------

C

Z ŘÍŠE SNŮ.
(Pro kalendář Amerikán dřímal Ant. Jurka.)

*TTjťÁM čarovný prut, proutek kouzelný. Jako v pohádkách za dávných časů.

Mohu si přáti co chci, a vyplní se mi to. Třeba jenom stisknouti prou
tek v kapse náprsní a mysleti si: “Proutku, to a to!” a už se stane.—
Jest mi osmapadesát. Stisknu proutek, a ihned jsem mladíkem dvaadvacetile
tým, s hlavou kučeravou, krokem lehkým jak ptáka. Toť se rozumí, že jsem
študentem, ač ne zrovna bohatým'; avšak tomu s mým proutkem lehce možno od
pomoci. Doba velkonočních prázdnin. Co v Praze? Podle starodávného zvy
ku vyletíme. K rodičům nemohu. Ti miláčkové odpočívají již vícero let na
Národním v Chicagu. Pojedu k strýci do Plzně. Seberu chudičkou tašku, v níž
sotva to nejpotřebnější a už jedu; ba již jsem tam. Po železnici to jde z čerstva,
s mým proutkem však ještě rychleji. Jemine, tu je divení, a srdečného vítání.
Obzvláště obě sestřenky Bábinka a Lizinka. Oči mohou na mně nechat, a ptaní
není konce, vždyť jsme se neviděli celých třiatřicet let, ač mně teprve dvaadva
cet. “A což ti naši příbuzní v St. Louis, a v Cápe Girardeau? Což Tonka a
Anka Dvořákova, což Marek a Babka? Mají-li pak se dobře?”—“i mají.-----Jak krásná jsou všecka ta bývalá místa, jak útulné ty koutečky a lavičky v ale
jích. Tu sady Kopeckého, tam cestička k Lochotínu podél bublavého potůčku
v stínu starých vrb; za mnou známá věž sv. Bartoloměje, na pravo kostelíček
všech Svatých, a blížeji kamenný most pnoucí se přes Mži, a pak ten Lochotín
samotný. Tam si jako před dávnými lety odpočinu; a sebe i své laskavé prů
vodkyně občerstvím. Však nedočkám se toho. Čas spěchá. Vzpomínka, že
v čísle 16 Douglas ulice čeká na mne rodina, to milé kvartetto mých
*
dítek pod
vedením starostlivé matinky, žene mne dál.
Vždyť chci tu milovanou vlast,
mnou tak zbožňovanou prohlédnout ještě jednou letem!

Kýž jest možná ještě jednou,
Vlast svou bych moh’ spatřiti.
Kýž jest možná tam přejiti,
Dal bych za to živobytí.
O, ty krásná vlasti má,
tys chrabrých předků otčina.-------Letím. Jsem na cestě z Plzně třemošenskými hvozdy, kam? Buďto do
drahé otčiny, tichých Královic, aneb do blízké Jesenice, ač tato již v žateckém
kraji. Tam ztrávil jsem tři roky co české, ultra české děcko, co český školák
v německých škamnách a naučil se řádně a důkladně němčině, jediné to snad
věci, které jsem se dokonale naučil. Vím aspoň, že bych z ní ještě dnes dostal
eminenc, což nemohu říci o své zkušenosti v příčině znalosti karakterů a lidí,
třeba i vlastních rodáků. Ale dál. Tedy ku Plasům. Od Rybniče s hůry dolů.
Ne přímo, trochu stranou na pravo. Směrem tak asi mezi Nebřežinským Mo
stem a Rybničí. Jaký to pohled!
Tam nádherný zámek Metternichův upro
střed panoráma, lemován v pozadí horstvem od Manětína, v popředí divoká ač
lepá Střela, spěchající ku Liblínu a Krašovu pro mne blahé a milostné upomínky
chovajícího, a na pravo silnice i cestička k milým Královicům—mé otčiny! Sta
nu, a blažen zvolám: O ty drahý kousku země, tedy tě přece jednou spatřím,
naposledy. Pomocí svého proutku mohl bych tam být hned; ale počkám. Vždyť
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jsem na tak mnoho, ba hodně mnoho v životě musel počkat, a ledačehos nedočekal jsem se nikdy, aniž dočekám; aspoň ne skrovňoučkého jen uznání své dobré
vůle posloužiti svým krajanům věrně a poctivě. Lid jest tak podivný, a přec
zase často individuelně dobrý. Ku př. Teď mne tu zrovna u vchodu k Plasům
u útulné své chýšky vítá starý známý, židáček Ike Hirsch: “Ale, ale, panáčku
Antoníne, kde pak jsme se tady tak najednou vzali s holí poutničkou? To jsou
k nám hosti! Přece se u nás zastavíte, a trochu se zotavíte, poohřejete a nám
něco povíte.”
S upřímným člověkem jsem pokaždé vlídným. Jakoby slunečný jas a teplo
vtíralo se mi v hruď. Jest té a takové vlídnosti jen málo třeba; nevím ani, uhodnete-li proč?
“i ano, milý Iku, neodepřu Vám; vždyť mám času dost. Nedělám už skoro
rok nic.” Vejdem.
“Podívej se, Sáro, tu je mladý pan Anton, syn starého pana Karla J . . . .
z Královic, s kterým jsem mnohý kšeftíček udělal, když ještě ve svém okresu a
i dál skupovával věci po dražbách. Byl to muž trochu příliš rázný, ale v srdci
přece jen dobráček. Však’s jej dobře znala.”
“jak pak by ne, a dobře se naň pamatuji i na pana Antonína zde. Což
dobrá paní matinka, paní Josefka, ta štědrá dobrodinkyně chudého lidu?”
Odpovím smutně: “Oba jsou již mrtvi. Odpočívají oba již na Národním
v Chicagu. ”
Dobří lidé, ač židi. Jak mile mne přijali po těch mnoha letech a pohostili·
Avšak těkavost má nedovolí dlouhého pobytu. Stisknutí proutku, a hajdy, již
letím tentokráte na kolečku tlačeném nejstarším synem Ikovým a obklopen hou
fem udivených, ale jásajících dětí po silnici vzhůru ku Královicům. Ty dítky,
to jsou Sokolové! Nejbystřejší naší jízdě stačí jejich rychlé nožky; bez únavy,
bez oddechu přicváláme ku polím a lukám rozprostírajícím se v dolině před chrá
mem sv. Petra a Pavla, a farním domem. Po pravé straně domek strýce Langa
s ovocnou zahrádkou až dolů ku potůčku sbíhající. Po pěšince, středem pole,
přes dřevěnou lávku, nevím už ani zdali dosud na kolečku, chceme minout faru.
Okna fary jsou vysoká a do vnitř nahlédnouti nelze. Ovšem že nemá se koukat
do oken, ale prosím Vás, kdo by nenahlédl, když může! Já mohu, vždyť mám
proutek. Stisknutí, a již se vznáším v povětří. V letu kouknu do fary. Pan
farář právě přepočítává houf peněz, velkonoční to kollektu, kteráž mým zrakům
mění se náhle v samé modré známky ku dardě. K smíchu! Aby se pan farář
nezmýlil v tom svém počítání, pomáhá mu ženská bytost. Zdá se 10 být jeho
sestra. Nevím kolik napočítali; nemám času se zdržovat. Děti mne opustily,
kolečko zmizelo, a jelikož jsem si přičaroval soudruha, přítele, vstoupíme skle
něnými dveřmi do farní dvorany. Zde shromážděno několik lidí, kteří jakoby
čekali na práci, aneb aspoň na rozkazy. Vstoupí pan děkan. Avšak v Králo
vicích není žádného děkana, za to v Jesenici ano. Bezpochyby tedy, že pomocí
divotvorného proutku nalézáme se již v Jesenici. Z vás, milí čtenářové, žádný
asi neznal tu ctihodnou postavu, vážného to kmeta z let padesátých, děkana Je
senického. Tak jsem si v příštím svém životě představoval kněze, apoštola, a
vzor ten, ten ideál nebyl nikdy více dostižen. Ani kardinál Bedřich Švarcenberg
sám a žádný z jeho kanovníků kapitoly pražské nedostihl té výše, jakou zaujímal
v mysli mé obraz tohoto prostičkého muže. Tam v Čechách je jich snad přece,
snad? Ale zde, pochybuji; zde cinkají jim tuze v kapsách dolárky, a zvuk ten
jest pro ně tak sladký, tak slaďounký—inu asi jako pro nás.
Velebný kmet přijal nás vlídně, požádal, bychom odložili skrovná zavazadla
a považovali se v prostranné budově jako doma. Nenechali jsme se dlouho po
bízet a udělali si pohodlí. Kdo ví, kterak se to rozneslo, že jsem, já a můj přítel,
přijeli z Ameriky, snad pomocí mého proutku, ale v krátkosti bylo tu známých
i příbuzných plná dvorana. A podivno, všickni byli přece jen zase z Královic,
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ani jediný z Jesenice; a všickni tak mladí, jak jsem je vídal před čtyřiceti lety.
Vím zajisté, že mnozí Kralovičtí, bydlící nyní v Chicagu i jinde po Americe bu
dou se přece ještě pamatovati na bratrance mého Antonína Engelthalera, Fr.
Vašmucinse, Jos. Brejchu, Františka Eckerta, Fr. Pecha, Fr. Lueftnera, mladé
ho E. Fidlera, Richarda Svatka (ze z Plzně), Frantu Uhlíře, Edu Uhlíře a Ema•na, Pepíka “Tropojc”, Žandu “Vibusojc” (našeho J. A. Oliveriusa). Jak jsme
se vítali, objímali; třeba již někteří z nich dřímali věčný sen!
Avšak obrázek v kukátku se mění. Proutek můj zahnal mužské přátele
buďto do kostela aneb ty tak trochu neznabožské do Cihelny na plzenské. (Jsme
už zase v Královicích). Zůstala v dvoraně jen ta švarná děvčata, dříve v pozadí
za přáteli se k sobě tulící. Děvušky právě tak laškující, těch samých mravů, ja
kých seznáváme u mládeže naší, jenže mravů ryze českých. A ty jsou trochu po
kornější, řekl bych lidštější. Dodám sám sobě i jim odvahy a oslovím je: ‘ ‘jak
jsem rád, že Vás opět jednou vidím, vy dívenky drahé, ty Ančičko, Rozárko,
Markétko, Teklo, Cecilko—a, jakž tobě se vedlo, ty má stará první lásko, má
Lenko! Lenuško, Lény, zdali mne ještě znáš? Viď, šel jsem do Uher, dále pak,
ještě dále, až do Ameriky, a tebe, víckrát jsem tě neviděl. Pamatuješ se ještě
na poslední naše loučení tam u kříže před myslivnou Rožskou? Tys šla dolu,
zpět do Podkrašovského mlýna k sestře Bábince, já do světa širého. . . . O, pojď,
nech se obejmout.— —”
Noc. Proutek zmizel. Kouzla a čáry přestaly. Přetnut let obrazotvor
nosti. Probudil jsem se. Tři hodiny s půl noci. Vůkol tma. Udělám světlo.
Musím to zachytit. Sednu a píši, a tu to máte. Zdaž seznáte z toho, milí čte
náři, tu dlouholetou, neukojitelnou touhu spatřiti ještě jednou ty drahé nivy
české? A nemá-li, nemůže-li to být ve skutečnosti, tu aspoň duše má zaletí tam
někdy ve snách, a jak jarní motýlek, poletuje s kvítka na kvítko, tak ona si znovuzobrazí vidiny z dávných minulých dnů. Věru sny a fantasie jsou mnohdykráte našimi dobrodinci. Buď jim za to dík.

Vzrůstání militarismu v Americe jeví se také tím, že už i ženy užívají vojenského velení:

“K noze zbraň!”

“Vzhůru zbraň—pal!”

DOKTOR SEMRÁD
Kus veselé historie z doby poslední epidemie nestovicní v Chicagu.
NAPSAL FRANT. FIŠERA.

ÉTO roku 1894 zůstane značnému počtu obyvatelstva chicagského v nebla
hé paměti. Mnozí rodičové ztratili tehdy své miláčky následkem řádění
hrozné nemoci—neštovic, jež zmíněného roku rozšířila se skoro ve všech
čtvrtích města a zejména na straně západní, kde Čechové houfně jsou usazeni,
zdála se vyvoliti hlavní svůj stan. Známy jsou také z doby té ony pouliční ne
pokoje vzniklé při nuceném odvážení nákazou postižených osob do isolované ne
mocnice. Že při podobných smutných scénách došlo mnohdy též k veselým
událostem, není třeba pochybovati. O jedné takové budeme čtenářům vypravo
vat! v následujícím.

*
Doktor Semrád byl už tehdy starým mládencem, jenž, jak sám o sobě my
slel, byl zneuznán od světa, a vzdor své padesátce, silně prošedivělým vlasům a
prachničemnému rheumatismu považoval se posud za mladého.
Ráno potřeboval plné dvě hodiny času k upravení svého ústroje, k zasazení
svých nepravých zubů, k pálení svých kadeří, jež čas od času jakousi tinkturou
natíral a k oholení se. Jakmile byl hotov, vyšel mladistvými kroky z domova,
aby navštívil jednotlivé dámy, jež před lety zbožňoval a které se už dávno prov
daly nebo dokonce staly se babičkami. Úderem dvanácté hodiny polední sedával
pravidelně u svého stolu jisté známé Čechy hojně navštěvované vinárny “dole
v městě,” kde při jednoduchém ale chutném lunči vypil své dvě “červeného,”
přečetl dnešní noviny, načež po malé procházce odebral se k obědu do hotelu;
večery trávíval ponejvíce v divadle. Kolem jedenácté v noci vracíval se pak do
svého mládeneckého bytu, kde mu jakási stará žena vedla pořádek a čistotu.
Pro svoji ke všem úslužnost a přívětivost byl všude rád viděn; děti se na
něho těšily—mělť vždy plné kapsy bonbonů—a s úsměvem jej vítaly matky ve
svůj příbytek. Stalo-li se kde co nového, od něho se to dozvěděly. Znal také
všecky menší rodinné tajnosti širokého svého okolí a překvapil-li někdy při ranní
své návštěvě svoji známou dámu ještě v ranních nedbalkách, tu se táž po prvním
leknutím hned u sebe samé omlouvala: ach, vždyť jest to jen doktor.” Toto
“je to jen doktor” zajišťovalo mu vstup každou hodinu do domácích.kruhů všech
jeho známých.
Doktor Semrád vlastně doktorem ani nebyl, ač znal bezpočetné množství
nevinných domácích prostředků pro každou bolest a také s sebou neustále nosil
jakési pilulky, “které jistě pomohou,” nýbrž byl jednoduchým kandidátem do
ktora medicíny, byl jedním z těch tisíců lidí, kteří, jak říkáme, minuli se svým
povoláním. Miloval sice vědu, ale pohodlí ještě více, a ježto zdědil po rodičích
s dostatek jmění, aby mohl bez starosti žiti, stalo se z něho to, čím nyní byl:
“Doktor Semrád, dobrý přítel celého světa.” Tak mu lidé říkali.
Na jedné z hlavních ulic chicagské Plzně bydlel té doby, do níž naše vy
pravování spadá, notář Skalický se svojí mladou manželkou Emou, jejíž rodiče
Semrád už po leta byl navštěvoval a kterou ještě jako malou holčičku byl na ko
lenou houpával. Proto jí také ještě tykal a nazýval ji posud pouze Emou nebo
Emičkou.
Bylo po desáté hodině jednoho krásného rána, když navraceje se
z kratší procházky kráčel kolem příbytku Skalických, a ježto neměl právě ničeho
jiného na práci, rozhodl se, pozeptati se po zdraví mladých manželů. Paní Ska
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lická obdařila manžela svého před třemi měsíci rozkošnou dceruškou, které se
pan doktor nebyl posud přišel poklonit.
Avšak dnes nepřišel—alespoň ne pro své pohodlí—v pravý čas; ale tím více,
jak se zdálo, potěšil příchod jeho mladou paničku, jež stála tu připravena k vy
cházce.
“Samo nebe vás sem k nám posýlá, pane doktore. Zajisté mně neodepřete
malou službičku!” volala jakmile do světnice vešel.
“O zajisté, má milá Emičko,” odpověděl pan doktor.
“Avšak především,
jak se daří a co dělá maličká? Abych se upřímně vyznal, moje první ranní ná
vštěva platí jí. ”
“To jest velice hezké od vás, pane doktore,” pravila mladá paní, “hned ji
uhlídáte. Bohudíky, posud je úplně zdráva, avšak jak víte zuří v celém městě
hrozná epidemie; hrozné ty neštovice šíří se tak rychle a náhle, že to naplňuje
mne neobyčejným postrachem.”
“Dala jsi ji přece očkovat?”
“To je právě to; posud nikoliv,” zvolala panička starostlivě.
Neustále
jsem to odkládala, ježto se mně drobeček ten zdál příliš maličkým a pak nemo
hla jsem snésti myšlenku, že by cizí člověk ostrým nožem řezal na ramínku mého
miláčka. Ale nyní nesmím už odkládati.”
“Posud není ničeho zmeškáno,” řekl na to doktor dobromyslně, “neboť
v naší čtvrti města neudály se posud nijaké případy úmrtí na neštovice.”
“Však za to případů onemocnění událo se a sice právě kolem nás značné
množství,” podotkla na to paní Skalická.
“Pošli tedy pro lékaře, což je nejjednodušší; oočkuje pak celý dům a je po
starosti. ”
“To jsem také chtěla učiniti,” stěžovala si Ema, “ale .jediné místo, kde
mají prý dobrou očkovací lymfu, je úřadovna městského lékaře, kde prý je očko
vánu býti chtějících takový nával
*
že padesát lékařů má neustále plné ruce práce.”
“jeď tam tedy také; za dvě, tři hodiny můžeš býti zase doma,” podotkl
Semrád.
“Právě jsem byla přichystána tak učiniti, můj nejmilejší doktore,” odvětila
Emma, “a i můj muž, když byl náhle zavolán k nemocnému, aby vyhotovil po
slední vůli.”
“To ovšem nemohl odříci,” řekl Semrád, “neboť to musí býti.”
“Ovšemže,” na to opět paní Skalická, “nyní mám však strach, aby nemoc
ný ten, k němuž byl můj muž volán, neměl taktéž neštovice, a aby pak nepřinesl
nákazu domů. ”
“Připouštíš si zbytečné starosti,” těšil ji doktor, “—kdo to byl?”
“Nevím; ve strachu přeslechla jsem jeho jméno. Ani jsem se Karla netázala,
ke komu to jde. Však, abychom se vrátili k věci, pane doktore, zmínila jsem se
vám, že mne Karel chtěl doprovoditi do města, když byl pojednou odvolán. Bo
jím se tam sama.”
“Mám snad jiti s vámi?” tázal se dobromyslně Semrád.
“Budete-li tak laskav, zavážete si mne převelice,” uchytila se slov jeho mla
dá panička.
“Srdečně, upřímně rád,” pravil se smíchem doktor. “Nemám právě ničeho
na práci. Ty se snad také dáš očkovati?”
“Zajisté, zajisté!” svědčila Emma, “můj andělíček musí býti rovněž očkován,
i má služka i můj muž, jakmile se vrátí; Jinak bych strachy před neštovicemi
nemohla ani spáti. Tedy mne doprovodíte?”
“Samo sebou se rozumí,” řekl Semrád.
‘‘jen si pospěšte, bychom byli do
dvanácti hodin hotovi, abych v poledne mohl sejiti se s jistým pánem, s nímž mám
co důležitého mluviti. Dal jsem mu své slovo.” Jak jsem z předu podotkl, byl
pan Semrád pravidelně ve 12 hodin v poledne pravidelným hostem vinárny.
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“Oh,” zvolala paní Skalická radostně, “můžeme okamžitě vyjiti.
Vezme
me nejbližší káru. Já jsem úplně přichystána. Služka sedí též už v kuchyni a
ceká na nás. Jen rukavičky si ještě přinesu a hned jsem zde.” Po těch slovech
•odskočila jako lan, aby, jak řekla, hned se vrátila.
U žen je to však už dávno zvláštním, že když již odcházeti mají, mají pra
videlně nejvíce práce a že nemohou s ní býti nikdy hotovy. V ložnici ležely na
stolku různé věci, jež ovšem nutno bylo ukliditi, po té hledala slunečník, o němž
tvrdila, že jej jistě položila na postel, který však nalezla konečně za skříní, kam
jej byla postavila při té příležitosti, když brala si klobouk z almary. Na klobou
ku, jak teprve nyní spozorovala, bylo několik neurovnaných pér, s nimiž takto
nemohla na ulici. I služka měla několik podobných přání. Konečně nemohl
býti nalezen klíč od stolku, v němž uložena jest panina peněženka. Že se nemůže
ven bez peněz, na to přece před tím nikdo nevzpomněl. A teď jenom rukavice;
však jakoby to šotek chtěl mít, vytáhla obě pravé. Vrátivši se, hledala příhod
nou levou, ale co čert nechtěl mít—zase u ní scházel knoflíček.
Doktor Semrád čekal zatím s heroickou trpělivostí čtvrt, půl hodiny, Konečně byly všecky překážky odstraněny. Jen co si Emma navlékne rukavice.
Také už služka s děckem chodila nepo
kojně po světnici a poněvadž začínalo
býti nepokojným, jala se jej chlácholiti,
houpala je na ruku a zpívala: “pš, pš,
pš—”
Konečně vyšli. Teď vzpomněla si
paní Skalická, že zapomněla nahoře na
stole peněženku. V pěti minutách však
napravila svoji chybu.
Cestou podal jí
doktor Semrád svoje rámě; služka kráče
la za nimi s maličkým a za nedlouho
přidrkotala se kára, jež je měla dovézti
na místo jejich cíle. Musím podotknouti,
že v době poslední neštoviční epidemie
nejezdily zde posud elektrické káry.
*
*
*
Lokál, v němž pod dohledem měst
Pradlena: Zaplať pánbůh za to sluníčko! Mé koského zdravotního komisaře, několik pří šíle a mé šátky jsou již suché!
Okolojdoucí: I aby do něj! Já zas mohu košili a
ručí téhož očkovalo, byl jako by nabit. šátek
ždímat!
Doktor vstoupiv s něžným svým průvo
dem do vnitř, spozoroval zde všechnu směsici mladých a starých dam i služeb
ných, bohatých i chudých; dvě třetiny přítomného zde obecenstva chovaly na
rukou nejmladší dorost. Semrád seznal hned, že tak brzy hotovi nebudou; pro
to s ustrašením pohlédl na hodinky, jejichž ručičky ukazovaly na jedenáctou.
Měl ještě naději, že bude moci kolem dvanácté seděti mezi svými po svém dáv
ném zvyku. Mělo-li však tomu býti tak, potom nutno, aby ti, kteří byli před
nimi přišli, byli velmi rychle “odbýváni.”
Jeho vzrozená mu dobromyslnost nedopouštěla, aby nevykonal a nedokonal
povinnost, kterou byl právě přijal na sebe. Nemohl přece jako nějaký nezdvo
řilý kavalír nechati paní Skalickou zde sedět. Co jej upokojilo bylo to, že služ
ka s dítětem když vešly, obdržely číslovanou známku, jež zamezovala každému
později po nich přišlému dostati se před nimi na řadu. Vždyť přece má všecko
svůj konec a tedy i toto očkování.
Jakmile paní Skalická vešla do sálu (očkování samo dělo se v soukromé ve
dlejší místnosti) setkala se s jistou svojí známou, s kterou ovšem zahájila hned
rozhovor; tím získal Semrád s dostatek času, aby mohl pozorovati celé své ne
obyčejně hlučné okolí. Plná polovina dětí křičela jako by je na nože bral, a chůvy
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jejich, aby plačící upokojily, činily hluk nemenší. Zajímavějšími byly pro doktora
Semráda samy dámy, jež se uprostřed pekelného tohoto hluku bavily jakoby byly
hluchými; zdálo se tak tím spíše, ježto, aby si porozuměly, nuceny byly křičeti
si do uší. Co doktora Semráda upokojovalo, bylo to, že městský zřízenec volal po
pořádku čísla přišedších bez rozdílu hedvábí neb obyčejného kalika, a pak to, že
neobyčejně rychle si počínal. V úřadovně samé nalézaly se neustále tři návštěvy:
jedna, jež byla právě očkována, druhá, jež “to” měla již odbyto, a třetí, jež se
k operaci připravovala. Ostatně byl pan Semrád tak známou osobností, že by
bylo skoro zázrakem, aby se zde s některým nebo některou ze svých známých
nesetkal.
“Aj, aj, pane doktore, ” ozvalo se pojednou s'pravé strany Semrádovy, “také
se jdete dát očkovat? Činíte úplně správně. I já mám ten úmysl, čekám jen na
jednu svoji přítelkyni. Máme nyní nebezpečnou dobu!”
Kdo jej takto oslovil, nebyl nikdy jiný než slečna Hubáčkova, na “vestsajt”
svou nepřekonatelnou vyřídilkou dobře známá stará panna.
“Ach, slečna Hubáčkova—to mně těší, že se s vámi shledávám. Jsem zde
s paní Skalickou, notářovou, jež dostane se co nevidět na řadu. Nu, a Jak se
daří slečně sestře?”
“Oh, dobře, totiž zle, velmi zle; před několika dny vyvrkla si nohu; mimo
to má růži v obličeji. Leží v posteli.”
“je mně srdečně líto,” odpověděl Semrád, “ale odpusťte, velectěná, jest
mi se poohlédnouti po mých svěřencích.” Poodešel stranou a děkoval osudu, že
se mu zdařilo vymaniti se z hovoru s dámou, o níž bylo známo, že koho jednou
má ve svých sítích, tak brzo jej nepustí.
Dvě mladé dámy, jež právě byly přestály očkovací akt a vyšly z úřadovny,
oslovily jej rovněž a se smíchem tázaly se jej, bojí-li se též neštovic—pro svoji
krásu.
Konečně nadešel čas, kdy voláno bylo číslo paní Skalické, doba to, kdy jak
sama se vyjádřila, “musí vydati svého andílka nelítostnému noži necitelného lé
kaře.” Před tím požádala paní Skalická Semráda, aby podržel jí pláštík, deštník
a cucáček cukrouŠkův, a aby na věci ty pilný pozor dal.
Doktor Semrád zabýval se nyní sám sebou; poněvadž však spatřil slečnu
Hubáčkovu, která oblečena byla jako nějaké děvče osmnáctileté, mihnouti se
síní a ježto měl ji v neoprávněném podezření, že snad po něm pátrá, vtlačil se do
nejzazšího koutku, kde většinou chudší třída lidu seděla a odtud mohl velmi do
bře pozorovati, kdo vychází ze síně operační. Zároveň cítil se tam jistým před
každým útokem. Pobyt jeho zde stával se mu již velice nemilým a jen to jej tě
šilo, že bude všemu již brzo konec. Městský lékař pracoval neobyčejně rychle,
a nanejvýše za deset minut bude odtud vysvobozen.
O svoje okolí se mezi tím pranic nestaral. Kolem něho byly ponejvíce ženy,
jež každá majíc dítě v náručí, živě mezi sebou hovořily. Rozmlouvaly o očkování
jakožto hloupé zbytečnosti, o drahotě masa a přirážení nájmu a tak dále, jak už
to ženské dovedou. Opodál stála mladá, velmi slušně oděná paní, jež rovněž
jako ostatní svírala v náručí malé roztomilé děťátko; byla neobyčejně bledá.
Oděv její střižen byl dle nejnovější mody, látka však na něm byla lacina; ani
šperku neměla na sobě kromě úzkého, zlatého prsténku ozdobeného pěti modrý
mi kamínky zasazenými ve formě pomněnky. Nemluvila s nikým a zdála se
zaměstnávat! pouze svým dítětem, jež křečovitě k sobě tiskla. Děcko se na matku
libě usmívalo a na koncertu ostatních nebralo nijakého podílu.
Semrád se jí z počátku nevšímal; ježto však neměl nyní ničeho jiného na
práci, vrátil se jeho zrak opět k ní, k těm milým, jemným tahům mladé ženy,
z nichž zdál se vyzírati tichý hluboký žal.
Obávala se snad o své dítě? Ale k tomu nebylo zde nijaké příčiny, neboť
malý ten tvor vypadal zcela vesel a zdráv a modré, velké jeho oči dívaly se ra
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dostně do světa. Bezděky vrhl pohled svůj znova na dveře očkovací síně, neboť
paní notářová musila se objeviti v nich co nevidět. Bylo již půldvanácté a jeho
hodina blížila se velice rychle.
Mezi tím co pan doktor Semrád díval se na hodinky a hned zase na dveře
úřadovny, spočinuly na něm na několik okamžiků zraky bledé paní. Byl to
snad její známý? Ale zajisté se klamala, neboť odvrátila hned pohled svůj od
něho, pokročila vedle a usadila se ve vzdálenosti asi desíti kroků opodál na prázd
nou právě stolici a jakoby unavena podepřela si hlavu jednou rukou svojí.
Nesetrvala však tak dlouho; zvedla se—v obličeji byla nyní do mramorová—
ohlédla se ještě jednou kolem a zrak její opět padl na Seinráda. Přikročila k ně
mu nesmělými kroky a stísněným hlasem pravila:
Smím vás poprositi, drahý pane, abyste toto maličké na okamžik mi podr
žel? Bude zajisté zticha—není-liž pravda, že budeš, srdéčko?” a políbila děc
ko na rty.
“já, madame?” pravil Semrád překvapen byv prosbou neznámé dámy,
1 ‘vždyť neumím s dětmi pranic, ale pranic zacházeti. ”
\‘Ó, jenom na okamžik,” žadonila mladá, hezká panička, **
jsem zde v oka
mžiku zase zpět. Není mně—odpusťte—není mně dobře.” A jako by odmluvu
nepokládala ani za možnou, vložila děcko do Semrádova náručí, políbila je ještě
jednou a zmizela gazelím krokem ze sálu.
Kdo zůstal jako skoprnělý, nebyl nikdo jiný než náš doktor Semrád. Ale
vždyť neměl ani času na přemýšlení, tím méně na odpověď. Mladá ta paní vy
padala tak mile, tak upřímně prosila, děcko leželo tu tak čisto, tak milostně se
usmívalo v bílém svém obleku, že by zajisté žádný nebyl žádosti její nevyhověl.
Kdyby tak přišla teď paní Skalická—ta by se mu vysmála! Byla to také
opravdu trochu směšná podívaná na starého mládence, jenž ani vskutku nebyl si
vědom, chová-li to dítě dobře čili nic a nemá-li je snad míti obráceně. Pokradmu
díval se tedy s jedné ženy na druhou, jak ty si s dětmi počínají. Teprve nyní se
upamatoval, že byl jednou kmotrem při křtu dítěte svého přítele a tu se rozpo
mněl, že tehdy držel nemluvně právě tak, jak mu je nyní do náruče vložila ne
známá paní. Jen kdyby alespoň zůstalo klidno, neboť kdyby se dalo do křiku,
co by si pak—pro pána krále—s ním počal?
Zatím povšimnuly si okolní ženy pána s děckem, aniž by však shledávaly
v tom cosi zvláštního ; naopak zdálo se, že dítě všímá si více okolních žen a matek.
Doktor Semrád čekal dlouho trpělivě; až konečně přece stával se nedočka
vým. Neblahá matka se nevracela; zajisté uplynulo již deset minut, co odešla.
I dítě stávalo se již nepokojným; z počátku křivilo ústecká po jiných, načež jalo
se plakati, až potom postupně dalo se do plného vřískotu.
Nejblíže jemu stojící ženy zatím povstaly a postupovaly ke dveřím očkovací
úřadovny, z nichž k největší radosti Semrádově vyšla pojednou paní notářová.
Spatřivši ho spěchala k němu; všimla si sice hned, že něco má na rukou, ale ne
věnovala tomu větší pozornosti. Teprve když ocitla se až u něho, zvolala pře
kvapeně a se smíchem:
‘ Ó nejmilejší pane doktore, co to máte? Malé děťátko? To vám to výborně
sluší! Dejte se fotografovat! Kde jste k tomu capartu tak rychle přišel?”
“Ba, milé dítě!” pravil Semrád s trochu rozpačitým úsměvem, “to je prachpodivná historie. Neznámá mladá panička položila mně “to” do klína, že prý
se okamžitě navrátí; ale je tomu už dobrá čtvrthodina co odešla a posud o ní
vidu ani slechu. Musí však dostaviti se co nejdříve. Sečkej jen několik minut,
Eminko!”
1 s radostí—ale je ten milý tvor—holka nebo chlapeček?”
Hm, má drahá,—to já nevím!” odvětil stydlavě pan doktor.
“A jak krásné, velké,·—modré oči má to robě,” pokračovala mladá notá
řová dále, důkladně si však děcko při slovech těch prohlížejíc.
“Avšak co
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je toto? Podívejte se na tyto malé červené puntíčky na bílé kůži-—to je div
né, prapodivné.”
“To nic není,” odpověděl Semrád ohlížeje se neustále po matce robátka,
k němuž tak z nenadání přišel. “—opravdu nechápu, kde tak dlouho vězí.”
“To že nic není?” pravila Skalická odstupujíc strachy od dítěte a Semráda;
“hleďte, jaká temná kolíčka jsou okolo každého puntíku: pro boha, vždyť ne
šťastné to dítě má neštovice!”
“U všech ďasů!” zvolal zuřivě doktor a studený pot ze strachu vyvstával
mu na čele. Nebylť měl ještě nikdy neštovice, mohl je tedy snadno dostati nyní.
“Ale kde je jen nešťastného dítěte necitelná matka?” volala notářová.
“To vědí sami bohové!” sténal Semrád polozoufale se kolem sebe ohlížeje,
“avšak ona musí přijíti co nevidět. Chceš-li vžiti na chvíli nešťastné to stvoření
čko k sobě, já půjdu a poohlédnu se po okolí; snad je někde na chodbě.”
“já? Bůh mne zachraň!” zvolala Skalická ustrašena, “můj malý andílek
jest ovšem už očkován, ale to by jej ještě před nákazou nezachránilo. A má-li
to ubohé dítě opravdu neštovice, o čemž nikterak nepochybuji, mohlo by nás
učiniti všecky nešťastnými. Zbavte se ho, odložte ho, nepřijdeli matka jeho
brzo. Musím nyní hleděti, abych se svým poupátkem dostala se co nejdříve do
mů, aby nenastydlo—bylo léto a slunce pražilo!—poroučím se, pane doktore!”
Paní Skalická vžila se již mezi tím úplně v myšlenku, že malý, nevinný ten
tvor stižen jest nakažlivou nemocí neštoviční a v obavě, aby vlastní její očkovaný
andělíček se od něho nenakazil, prchala jako fúriemi štvána z bezprostřední blíz
kosti, ven, na ulici, aniž by vzpomněla si, v jaké situaci zanechává doktora
Semráda. Tento zůstal ve veliké síni městské radnice v polozoufalém postavení;
ohlížel se neustále po ztracené matce ubohého červíčka a přemýšlel. Pojednou
přišla mu na mysl děsná myšlenka: “Což jestliže vůbec již nepřijde a jest-li si
ve svém děsném úmyslu vybrala zrovna jej za beránka, jenž má smýti její hříchy
světa?” To by byla ovšem bývala krásná historie! Teprve nyní napadlo mu
její vyrušené chování,· vzpomněl si, jak takřka zoufale, snad naposled, děcko
svoje, když už je držel ve svém náručí, líbala. Oh, běda! Podíval se na hodi
ny, nebylo daleko od dvánacti. Což kdyby se—zoufalá myšlenka prolétla mu
mozkem. Jeho bývalé okolí žen se od té doby dávno bylo změnilo—což kdyby
nyní dítě to položil tak někam do rohu světnice, nebo na lavici, na níž si posud
“hověl?” Zde by se přece někdo dítěte ujati musil. Ostatně dítě nebylo jeho,
a pak, on přece musil spěchati do obvyklé své vinárny!
“Ale, můj nejmilejší pane doktore,” zaznělo k němu do uší jako chorál an
dělů nebeských, alespoň jemu se tak zdálo,
vypadáte skvostně! Vy a dítě!
Odkud máte to nebeské stvoření? U všech všudy, vždyť neumíte s ním, s tím
ubohým červíčkem ani dost málo zacházeti!” Jak jej to držíte?”
V témž okamžiku pronikla hlavou doktorovou opravdu ďábelská myšlénka.
Bál se ovšem slečny Hubáčkovy, jež platila po celé čtvrti za největší saň, avšak
nyní, bude-li obezřetným, může se mu státi spásným andělem: a jako tonoucí
slámy se chytá, tak chytil se této příležitosti též doktor Semrád.
Za jedno strach, že by mu neznámá ženština zanechati mohla dítě a že též
snad už kdo ví kam ujíždí z Chicaga, za druhé bázeň před ostudou, které by za
jisté nebyl v blahoslavené naší Plzni ušetřen, a za třetí: bilo právě na hodinách
dvanáct. Toto bylo nejmocnější pákou, aby zkusil posledního nejkrajnějšího
prostředku, jenž se mu. ostatně tak sám naskytal.
“Ba opravdu, má drahá slečno,” pravil sladce pan doktor, “já—já opravdu
nevím, jak se mám při chování zachovat. Hlavička uhohého toho robátka sklouzá neustále dolů a brzy mi ten červíček zmizí v záplavě dlouhých šatů; proto také
snad tolik křičí a pláče. Chuděrka!”
“Ale kde je jen matka? Musíte s dítětem sem a tam”—při tom naznačovala
svýma rukama chování, — “musíte mu zpívat: pš, pš, pš!”
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“Matka vrátí se okamžitě, vždyť už dojde řada na ni, aby dala děcko to
očkovati—budete-li tak laskava a podržíteli caparta toho chvilčičku. ...”
“Nemám mnoho času nazbyt,” podotkla slečna Hubáčkova; “myslila jsem
zastihnouti zde jistou přítelkyni, jež se neustále nedostavuje.”
“O prosím, jen na okamžik, abych viděl, jak se děti chovají!”
“já sama tomu dobře nerozumím,” pravila stydlivě slečna, ale vzala děcko
přece; “ovšem lépe než vy to dovedu. Vidíte, všimněte si toho trochu; hlavičku
na levou stranu a nyní jen trochu tu a tam hýčkat. Pozorujete, že už se ztišilo?”
Malý sirotek, za nějž doktor dítě to už v duchu považoval, se opravdu ztišil.
“Oh, slečno, z vás by byla dobrá matinka!” zvolal s údivem doktor Semrád,
“ale opravdová matka je zajisté venku—chcete-li malé to rozkošné stvoření jen
okamžik podržeti, poohlédnu se a hned jsem zase tady!”
“Avšak nikoli dlouho!” volala za Semrádem slečna Hubáčkova! Pravíme
výslovně1 za Semrádem. Neboť ten neslyšel už ničeho, popadl svůj zánovní
klobouk a jako bouře vyvalil se ze dveří. Venku—ó jak si z hluboká vydechl—
ohlédl se ovšem po neznámé tak toužebně očekávané—dle jeho mínění už zajisté
krkavci—matce, která mu dala dítě v opatrování, ale neshlédl po ní nikde ani
stopy. Utíkal jak rychle jen mohl “do sklípku”—vinárny—nad jehož schůdkami
se teprv ohlédl, zdali jej nikdo nepronásleduje. Potom sešel pomalu dolů, usa
dil se u svého stolu a poručil si své obvyklé “červené.” Při pití jeho vzpomínal
na pomstu slečny Hubáčkovy. Ta jej roznese! Jen to jej těšilo, že žádný o jeho
nešťastné příhodě ničeho neví. Na účet toho poručil si dnes o jednu více, ba
častoval i své denně sem docházející přátele.
*
*
·&
Navraťme se však zase ku slečně Eulalii Hubáčkové, jež ovšem užasla tro
chu nad spěchem páně doktorovým, ale neměla posud ani nejmenšího tušení
o tom, v co se zavázala. V prvním okamžiku cítila se býti jaksi hrdou na “své”
dítě, ba nenamítala také ničeho proti tomu, když seskupily se kolem ní četné
dámy a obdivovaly jejího” andílka. Bylo to pro ni něco nového—oddala se
zcela snům; je to přece jen krásné!
Konečně ji to omrzelo; nepřicházela ani matka ani doktor Semrád. Mimo
to nepřišla sem ani její přítelkyně, ač jí to včera tak určitě byla slíbila. Sama
sebou netrpělivá slečna Hubáčkova dívala se nyní neustále na dvéře, zdali se
kdo z tak toužebně očekávaných konečně objeví. Také malý ten tvor zdál se
míti z počátku jakési potěšení poznávaje opět nový obličej, jejž v dětském svém
“rozumu” porovnával bezpochyby s obličejem své vlastní matky, ale ponenáhlu
začal zase “nabírat.”
Bylo to od doktora Semráda přece jenom bezohledně jednáno, že zanechal
slečnu Hubáčkovu v takovéto situaci! Ona z lásky k dítěti zastoupila jeho mí
sto a on tak dlouho na sebe dá čekati! Dítěti tomu nebyla přece ničím povino
vána. A ostatně, kde je matka a co jí je do cizího dítěte?
Jak patrno přecházela slečna Hubáčkova v náladu jeduplnou. Děcko zatím
přímo řvalo, takže kolemstojícím až uši zaléhaly. Však žádný se o ni nestaral a
každý bavil se spíše jejími rozpaky. Tento stav nemohla dlouho snésti: a vskut
ku také obrátivši se k nejblíže stojící ženě pravila:
Prosím, podržte na okamžik to řvouně. Matka jeho vyšla na malou chvíli
a vrátí se v okamžiku. Já nemám času dále se s dítětem zde piplati.”
Však padla na nepravou, byla to dáma resolutního obličeje, jehož zraky
plny údivu dlouho spočívaly na Hubáčkové.
Já mám držeti vaše dítě?” vypravila ze sebe konečně,
mám sama svého
dost!”
“Ale to není mé dítě, milá paní,” poznamenávala dále slečna.
“Nu a co mně to povídáte? Co je mně do toho, je-li dítě vaše nebo není.
Dejte je té, od níž jste je obdržela—mé také není.”
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Slečna Hubáčkova kousala se do rtů. Seznala hned, že vzdor svému ostré
mu jazýčku nemůže se pustiti v slovní zápas s touto ženštinou. Vzala proto ma
ličké, odešla s ním do protějšího kouta sálu v naději, že snad se jí tam snáze
podaří, se ho zbýti, ale nadarmo. Netrvalo dlouho, rozneslo se prostrannou
místnosti, že “jistá slušně oděná dáma chce se zde zbaviti svého dítěte.” Aby
učinila konečně všemu konec obrátila se slečna Hubáčkova na úřadního sluhu,
jenž vyvolával čísla a pravila mu:
“Milý příteli, jistá žena zanechala zde toto dítě a hned se vrátí. Mohl by
ste je vžiti zatím v ochranu?”
“já?” tázal se zřízenec. “Mám doma sedm takových capartů, co bych si
počal s osmým?”
Dobrácký ten muž nedbal ničeho na další vysvětlování slečnino, ale pokra
čoval dále: “Pane na nebi, křičí ten tvoreček—snad spolkl špendlík, podívejte
se mu do krčku!” Po těchto slovech se otočil a šel po svém.
Teď toho měla slečna Hubáčkova ale až po krk. Což nemá ničeho jiného
na starosti než hlídati cizí děti? Aniž by se o koho starala, šla a položila děcko
do jednoho z rohů světnice.
Domnívala-li se však, že učinila tak nepozorovaně, mýlila se. Neboť sotva
že se octla u dveří, zaznělo ze sálu z několika hrdel najednou: “Zadržte ji, za.
držte ji, chce tu odložiti dítě!” Slečna zaslechnuvši volání to se jen opovržlivě
ohlédla po volajících a nedbajíc ničeho spěchala dále. Právě byla na konci
z budovy vedoucí chodby, když vešel jí vstříc policista, a tázal se, co to vše zna
mená. Místo ní odpověděla policistovi jedna z pronásledujících ji žen, a vysvě
tlovala muk oč právě běží.
“Ta žena blázní,” vyrazila ze sebe slečna Hubáčkova. “Dítě to náleží cizí
paní, jež je zde zanechala a dlouho se nevrací.
Co mně je do cizího dítěte?”
“Nosila celou dobu dítě to v náručí,” žalovala ona resolutní panička,
“i mně děcko nabízela. Ale ten spůsob už známe. Fuj! Styďte se do hloubky
své duše.”
“To víte, zrovna před vámi,” zvolala ne právě jemně slečna.
“já to dítě
neznám. Pusťte mne, pane policisto, nebo půjdu okamžitě stěžovat si na poli
cejní stanici.”
“jásám vás tam dovedu,” smál se policista, “o tom buďte bez starosti.
Nyní buďte jen tak dobrou a vezměte si opět malého toho červíka nebo se ukřičí. ”
“Co mně na tom záleží,” volala rozčilená slečna. “Ujala jsem se dítěte
z ochoty vůči doktoru Semrádovi, jenž tvrdil, že je obdržel od neznámé ženy.”
“Ta se zná vymlouvat,” volala zase panička s resolutním obličejem.
“Ta
krkavci máma!”
“Máte-li čisté svědomí,” pokračoval zase policista, “nestyďte se se mnou
jiti na stanici. A když jste dítě přinesla sem, je vaše svátá povinnost opět je
odtud odnésti. Tady není žádný nalezinec!”
“já jsem to dítě však sem nepřinesla!” zvolala už s pláčem Hubáčkova.
“A co jste zde tedy chtěla?”
“Sejiti se s přítelkyní.”
“To by mohl každý říci!” smál se ochrance zákona. “Vezměte své dítě a
pojďte! Ale kam se podělo? Vždyť zde ještě před chvilkou bylo. Kde je?”
A opravdu když se policista se zástupem kolem slečny Hubáčkové se srotiv
ších zvědavců vrátil do sálu, bylo dítě to tam.
“jaké dítě?” tázala se jedna z žen.
“Ono, jež zde leželo na zemi!”
“Právě si je odnesla matka jeho. Udělalo se jí před chvílí zle a poněvadž
se obávala, že by jí z ruky vypadlo, nechala je zde. Nyní však je už “all right, ”
vzala si děcko a odešla domů. Bydlíme vedle sebe.”
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Každý z čtenářů si snadno představí dlouhé obličeje všech, kteří měli o “kr
kavci matku” takový zájem. Slečna Hubáčkova pověděla ještě několik slov,
nebylo to nic příjemného, policistovi a zmizela.
*
*

*

“Nic není tak tajně upřadeno, aby to nevyšlo na jevo,” praví jedno české
přísloví. A tak tomu bylo též i v tomto případě. Ač slečna Hubáčkova i doktor
Semrád zachovávali o celé události nejhlubší tajemství, přece za několik dnů vy
skytly se po české čtvrti v zasvěcených kruzích různé pověsti o jakýchsi intimních
stycích mezi doktorem Semrádem a slečnou Hubáčkovou. Ba jakýsi zlomyslný
posměváček poslal do jednoho zdejšího žurnálu “srdečné blahopřání k sňatku”
zmíněnému párku, ovšem že anonymně, ale s přiloženým poplatkem za uveřejnění.
Šťastnou náhodou dostala se však redakce věci dříve na kloub a tak zabráněno
obrovskému škandálu.
*;
*
*

Za několik dnů po těchto událostech potkal doktor Semrád na ulici slečnu
Hubáčkovu a viděl, že se již nemůže vyhnouti. Uctivě pozdravil, smekl klobouk
hlouběji než měl kdy v obyčeji činiti—ale nepomohlo to.
“Netvore!” zasýpaly tenké rty slečniny tak hlasitě, že to mohl doktor dobře
slyšeti, a aniž by na pozdrav poděkovala vztýčila hlavu pohrdavě do zadu a krá
čela mimo doktora dále.
Od těch dob doktorova “existence” zapadla.

Poslední slova.
“Finis coronat opus.”
Konec je korunou díla.

O divadelním kuse suďme jen tenkrát, když jsme až do spadnutí opony vy
slechli poslední jednání; o každém dnu pronášejme úsudek teprve tenkráte, když
dospěje k hodině duchů; o životě člověka toho či onoho pronášejme rozumy svoje,
když skutečně dožil a dopil. O každém starém roku pronáší se “jedině platný”
úsudek—znějící ovšem obyčejně v ten smysl, že nestál za nic—teprve když po
sylvestrovské noci s brňavkou v hlavě a s kapsou vysmejčenou vzpomínáme na
jeho ani tak slasti jako strasti.
Podotýkám zrovna, že jako prý v Evropě člověk víc si vzpomínává nejvíce
na to, co na světě dobrého užil, tady v Americe je tomu, inu ale pravé naopak,
jako ve všech okolnostech života pozemského. Na příklad každý starý osadník
Vám toho napovídá o svém očistci, který zde prodělal, než se dostal do nebe.
O těch snesitelnějších stránkách toho očistectví se vůbec nemluví—jsme “holt”
tady na jiné polokouli.
No, není to konečně žádný hřích, zdejší zvyk to “s sebou nese” a konečně
kdož ví, jak co bude, až přijde po nás ta příslovná potopa. Tolik jest jisto, že
i zde v Americe je přehršle nepraktických lidí, kteří své poslední slovo o tom neb
onom bližním nehodlají pronésti, dokud také on své poslední slovo nepromluví—
nu, a co nám to udělá, přidáme-li se na okamžik k přehršli těchto, svým život
ním cílem patrně se minuvších lidiček a podíváme-li se nazpět do dějin, jaká že
byla opravdu poslední slova některých historických osob, o kterých ostatně, díky
Staré pravdě o syslech a smyslech, ani teď ještě úsudek není ustálen?
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Nejde mi o slova z románů ani ze zapomenutých koutů rodinných i světo
vých. Pravdivý dějepis zaznamenal v boji lidského záští a svědomí několik po
sledních výroků, jimiž se lidé v dějinách vyniknuvší rozloučili se svým okolím
nej bližším a se světem vůbec. Některé z těch výroků podávají skutečně věrný
výklad k životu dotyčných osob. Pro čtenáře, který je zvyklý trošíčku přemýšleti o tom, co četl, má taková věc vždycky svou zajímavosť. Myslím, že mezi
čtenáři “Amerikána” je takových dosti, a proto neváhám jim tuto předvésti ně
kolik svých historických hrdinů, pokud činnosť jejich jeví se i v jejich posledních
slovech.
Římský císař Hadrian zemřel klidně, jako moudře živ byl. Krátce před
svou smrtí sestavil krátkou básničku, dodnes proslulou, která ve volném převodě
asi takto zní:
“Má dušičko malá, hostitelko a družko těla mého,
kam putuješ nyní, bledá, třesoucí se a nahá?
ach, už nebudeš žertovati, jakož jsi byla zvyklá!”

André Chénier, pravý to básník, který ve hrůzách revoluce francouzské vyso
ko třímal prapor lidskosti a šlechetnosti, sepsal krátce před cestou svou ke
guillotině verše as tohoto znění:
‘ ‘Jako poslední dech a poslední paprsek
oživuje konec krásného dne,
tak na úpatí popraviště k nebesům
vyzni ještě jednou písní, lýro má!

O, snad ještě nežli ručička hodin
ukončí svůj nekonečný koloběh,
těch šedesát kroků, nežli hodiny
kovový zvuk opět budíčkem zavzní,
stísní spánek hrobu moje víčka...”

Dále básník nedopsal, neboť při poslední slabice vrazili do jeho žaláře po
chopové hrůzovlády a odvlekli jej “beze všech caviků” na onen svět. Byla to
pravá píseň labutí.
Jiný římský císař, Vespasian, obstaral a opatřil ve své nemoci úkoly imperatorského stavu svého právě tak, jakoby byl zdráv. Na smrtelné posteli přijal ve
slyšení vyslance a jiné hodnostáře. Najednou přišly naň smrtelné mrákoty.
I zvolal: “Císař musí umříti stoje!” a vztýčiv se, skonal v náručí těch, kteří mu
ku pomoci přispěchali. Zdali pak se cosi podobného povede nynějšímu císaři
německému Vilému II. Cestovateli a Mluvkovi? Je-li ten člověk opravdu tak
velkolepým, za jakého byl by rád pokládán, pak z jeho posledních slov kouká
jistě něco ani tak chytřejšího, jako grandiosnějšího, nežli odrhovačka povědomé
ho amerického kapitána. No, snad se toho i my mladší ještě dočkáme. Člověk
neví, teď je to i v té “říši mravů a bázně boží” samičký “almarchista. ” (Poví
dám přímo, že tohle není chyba tisku. Od jisté doby jsou anarchisti tam, kde
by jich nejvíce bylo potřebí, v “almaře.”)
Španělům vyčítá se, že by každému dřevěnému panáku s kulatým plechem
na hlavě ulízali nohy. Není pravidla bez výjimky. Alonzo Cuno, španělský ma
líř, sochař a řezbář v 17. století zdráhal se políbiti—světe—sboř se!—krucifix,
jejž mu zpovědník jeho na smrtelné posteli k políbení nastrkoval. ť Odstup to
ode mne!” zvolal, “vždyť je to tak hanebně vyřezáváno!”—A byl to Španěl a
dobrý tvrdý katolík, katolický čtenáři a katolická čtenářko!
La Mothe le Vayer, vychovatel Ludvíka XIV., měl v náruživé lásce zeměpis
a koníčkem jeho bylo, slyšeti něco o cizích zemích. Proslulý cestovatel Bernier
přišel k němu návštěvou, když le Vayer ležel v posledním tažení. “Nuže, milý
příteli,” vece k němu umírající “co nového o velkomogulovi?”
Duclos, herec a miláček pařížského obecenstva, jemuž jeho zpovědník, jmé
nem Chápeau, příliš dlouho do svědomí mluvil, dopálil se konečně a řekl zpověd
níkovi: “Přišel jsem na svět bez punčoch a bot a mohu tedy zcela dobře i bez
klobouku (klobouk, francouzský chapeau, čti šapó) se světa jiti.”
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Císař Napoleon Bonaparte rozloučil se, jak se praví, se světem slovyr
“V čele vojska!”
Ale nejkrásnějším snad slovem posledním, jaké kdy která umírající ústa vyřkla,
bylo to, co vydechl veliký Goethe, jenž i trochu česky se naučil, poněvadž se mu
česká lidová poesie líbila. Bylo to:
“Světlo.

Více světla!"

To jsou slova do památníku všemu lidstvu vůbec a tomu, který ve tmách
bdí, zvláště.
Jos. K. Mazač.

Pokrok dělnického hnutí.
Pro kalendář Amerikán napsal Jos Bunala,

Mezi postavením dělnictva v dobách nynějších a minulých jest rozdíl veliký.
Kdežto před 50 lety lid pracovný byl opovrhován, za nejnižší kastu lidské spo
lečnosti uznáván, jest nyní stavěn na vrchol lidské společnosti a co nejpřednější
stav považován. Neděje se tak jen od vzdělané části lidu, nýbrž všecky vrstvy
lidské společnosti to již uznávají. Státníci, kněží, obchodníci, ba i boháči uzná
vají dnes lid pracující na polích, v továrnách i dolech za nejdůležitější část náro
da. V trůních řečích, v poselstvích, ve školách, kostelích, sněmovnách i v ča
sopisech zaznívají chvalozpěvy na práci a její vykonavatele, tak že mnohý, jenž
by se byl ještě před málo desítiletími styděl za název dělníka, si jej nyní s hrdostí
přikládá.
Kterak byla změna tato v lidské společnosti přivoděna? Vynikající národo
hospodáři poznali tuto pravdu již dávno a šířili ji ve spisech různých národů; ale
vzdor tomu úpělo dělnictvo stále v otrocké poníženosti. A dnes ještě žijí mili
onové lidu pracujícího v podobném stavu navzdor tomu, že se v theorii důležitost
třídy pracovné na první místo klade. Porovnejme jen dělnictvo průmyslové
v Čechách s dělnictvem venkovským, selským. Uvědomělý dělník městský jest
důstojný, sebevědomý, práv svých si hájící, kdežto selský dělník jest ponížený,
ba i podlízavý, důstojnost lidskou zcela neznající. V této zemi svobody občan
ské nalezneme též ty nejrůznější stupnice sebevědomí dělnického, tak že jedni
jsou si vědomi své důstojnosti, kdežto jiní se plazí poníženě u nohou pánů svých.
Tu shledáme, že důstojnost stavu dělnického závisí od uvědomělosti jeho. Lid
takový, který si není vědom své důstojnosti, který práci považuje za trest a mzdu
za almužnu, zůstává stále páriou v lidské společnosti navzdor tomu, že cel}' vzdě
laný svět již uznává pracující část lidské společnosti za nejdůležitější.
Převrat v lidské společnosti ohledně cenění práce spůsobil zajisté pokrok ve
vědách a vzdělanosti vůbec. Původně to byli jen jednotliví vědátoři, kteří v bá
dání svém dospěli ku poznání, že práce jest nejdůležitějším činitelem v lidské
společnosti. Tyto náhledy ojedinělé nabývaly stále více stoupenců, až se ponenáhlu rozšířily do širších vrstev. Avšak tu ještě shledáváme, že daleko rozšířeny
nejsou tak, jak by býti měly. Dle toho pak, jak mnoho jest dělnické sebevědomí
rozšířeno mezi lidem pracujícím, nabývá uznání i mezi třídami nevýrobnými,
které sebe za vyšší považují. V zemích, kde dělný lid jest dosud ponížený a
nevědomý, není žádného hnutí za zlepšení jeho stavu, a jen tam, kde se dělnictvo
o práva svá hlásí, také jich dochází. Nejvíce zákonů na zlepšení poměrů dělni
ckých bylo zajisté přijato v Anglii, ve Spoj. Státech, v Německu a Francii, kdež
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to v Rusku, Turecku, Španělsku a Itálii se v ohledu tom dosud nic neměnilo.
V Rakousku samém jest nejlepší důkaz toho, že s lidem pracujícím se jedná dle
toho, jak pokročilý jest. Ve velkých městech se bere na požadavky dělnické
přece nějaký zřetel, kdežto v malých městech a po venkově se úplně ignorují, ba
i potlačují. Co jest dovoleno dělnictvu rakouskému ve Vídni a některých větších
městech, nestrpí vláda dělnictvu polskému a uherskému. Socialisté byli v Ra
kousku dlouho pronásledováni, časopisy jejich potlačovány, ba ani žádné spolky
dělnické tam trpěny nebyly, ale konečně musela vláda přece povoliti veřejnému
mínění. Ve Spoj. Státech byly platný ještě před 20 lety zákony o spiknutí, dle
nichž stávkující dělníci často byli potrestáni; dnes však zákonů těch buď nestá
vá, nebo jsou mrtvou literou.
V theorii jest tedy uznávána všeobecně důležitost lidu pracujícího, ale
v praksi jen tam, kde lid tento sám to pochopil a uznal. Totéž platí 1 o zlepšení
stavu lidu pracujícího. Uznává se, že lid lépe placený, lépe živený a šacený jest
národu i celému člověčenstvu prospěšnější než lid hladový a zbědovaný. Lepší
hmotné poscavení dělnictva i rolnictva má za následek zlepšení průmyslu a ob
chodu, ba i vzdělanost se snáze šíří mezi lidem zámožným nežli mezi chudinou.
To nahlédli státníci, vědátoři i kněží, ale nikdo neučiní pro lid pracující ničeho,
pokud se tento sám o to nehlásí. Zlepšení hmotného stavu lidu pracujícího zá
leží tedy na něm samém, na jeho pokroku, inteligenci.
V čem spočívá pokrok a inteligence tříd pracujících? Především v uvědo
mění. Uvědoměním nemíní se vzdělání. Jsou lidé vzdělaní, kteří neznajíce
svoji lidskou důstojnost, v pravdě otročí svým zaměstnavatelům, kdežto mnohý
nevzdělaný dělník se nedá otročiti, nýbrž hájí mužně své právo. Uvědomění jest
poznání své důstojnosti co užitečný člen lidské společnosti a hájení jeho. K tomu
není třeba proběhnouti mnoho škol, stačí zdravý rozum a rázná povaha. Dělník
nesmí považovati práci za něco snižujícího, aniž mzdu za almužnu. Nesmí považovati zaměstnavatele za svého dobrodince, nýbrž jen za člověka, který práci
jeho potřebuje, aby z ní těžil. Takovéto uvědomění pochopí i ten nejnevzděla
nější člověk, má-li jen trochu rozumu a není-li předsudky úplně zaslepen.
Kterak se toto uvědomění šíří? S počátku bylo šířeno jen spisy vědeckými»
které nebyly čteny od nikoho než od vědátorů a lidí tříd privilegovaných. Po
znenáhlu se teprve dostaly náhledy ty do širších vrstev lidu a tu zase to byli jen
jednotlivci lépe postavení, kteří nové nauky ty poznali a dále je šířili. Až teprve
po delší době vniklo toto uvědomění do širších vrstev národů, kdež se dále šíří.
Vždy ale. jsou to třídy dělnictva lépe postavené, lépe placené, které uvědomění
dělnické pochopí a dále šíří. Dostanou-li se náhodou podobné nauky mezi lid
úplně nevědomý, zotročený, docílí pravý opak toho co docíliti mají. Lid takový
pak nesprávným pochopením nauk těchto jedná nerozvážně, ukvapeně a jest spíše
nakloněn násilným činům než rozumnému jednání. Tím se vysvětlují bouře
dělnické a násilnosti páchané při hnutí lidu pracovného, které nevedou k žádným
výsledkům. Proto lze nyní pozorovati, že stávky dělnické nemívají za následek
násilí, jak se dělo ještě před nedávném. Při stávce nynější panuje tím větší klid,
čím uvědomělejší, pokročilejší dělnictvo jest. Lid pracující přichází k náhledu,
že spravedlivé jeho požadavky budou vymoženy snáze důstojným, klidným jed
náním než výstřednostmi a bouřemi. Hlavní zásadou pokročilého dělnictva jest,
stávky co možno nejvíce obmeziti a jen v nejhorších případech je prohlásiti.
Než se ku stávce sáhne, zkusí se všecky jiné prostředky smírné. Jen málo uvě
domělé dělnictvo se vrhá nyní do stávek bez rozmyslu a bez přípravy.
Lid pracující se tedy domůže svých práv, která jsou iru již v theorii při
řknuta, úplným uvědoměním. Toto pak spočívá nejen v theorii, ale i v praksi;
neboť třídy vládnoucí se nevzdají svých výsad dobrovolně, byť i sebe lépe uzná
valy oprávněnost požadavků dělnických. V čem ale spočívá ono praktické do
máhání se práv? V bouřích dělnických? ve stávkách nerozvážných?—či dokonce
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v revoluci? Na otázky tyto nutno položití dříve otázku jinou a sice: “jak lze
nejdříve dojiti k cíli?” Otázku tuto nám zodpovídala již minulost. Ta dokázala,
že bouře dělnické, stávky nerozvážné, aniž revolty dělnictvo blíže k cíli nedove
dou ani o krok. Nejvíce bouří dělnických a revolt prodělalo Španělsko a jak
daleko pokročilo ve hnutí dělnickém? Dnes se zdá, jako by tam ani žádného
hnutí dělnického nebylo. Za to v Anglii bylo dělnictvo vždy klidné a jest u vý
vinu svém snad nejdále. Dělnické uvědomění jest tam nejvíce rozšířeno a také
má dělnictvo anglické nejlepší postavení. Zde v Americe pak jsou některé obory
dobře placeny, jiné pak velmi bídně. A vše to závisí od organisace, od spojení.

Konečný výsledek uvědomění dělnického musí se jeviti v organisaci. Ono
uvědomění samo sebou nepostačí, nejeví-li se na venek. Jednotlivý dělník mezi
množstvím nemůže si vymoci lepší postavení leč na útraty těch ostatních, když
se stane jejich popoháněčem, nástrojem k jejich odírání. Jen spojenými silami
může dělnictvo své postavení zlepšiti, ale k organisaci jest nutný jistý stupen in
teligence. Lid nevědomý má mezi sebou nesčíslné sváry a ku sjednocení jej
příměti nelze. Uvědomění dělnické odstraní všecky různice z řad dělnictva a
spojí je v celek, který jest pak schopen k boji za práva svá. Zkušenost nám
praví, že každé zaměstnání vykazuje tím větší mzdu, čím lépe jest zorganisováno.
Proto musíme uznati, že dělnické uvědomění se jeví jen v organisaci, ve spojení.
Na jakém základě však možno dělnictvo nejsnáze organisovati?
Každý
člověk, i ten nejobmezenější pochopí, že čím více vydělá, tím lépe se mu povede.
Zvýšení mzdy, či zvýšení výtěžku práce jest to nejprvnější, co každý člověk uzná
pro sebe za prospěšné a za tím účelem jest hotov se svými spoludělníky se spo
jití. Aby však zvýšení mzdy bylo trvalé, jest třeba zaměstnati všecky zahálející,
aby v trhu práce soutěž nečinili. Také jest snadno pochopitelno, že jest lépe
pracovati 8 hodin denně než io nebo více. Toto jsou počátkové hnutí dělnické
ho: zvýšení mzdy a zkrácení doby pracovné. Poněvadž pak dělníci nahlížejí,
že dětská a ženská práce vytlačuje pro svoji láci práci mužskou, jde lid zorganisovaný dále ve svých požadavcích a hledí práci dětí a žen dle možnosti obmeziti,
nebo žádá stejný plat pro muže i ženy. Dále nahlíží dělnictvo, že stroje, špatné
zařízení v dolech, továrnách a na drahách je hubí a mrzačí, čímž dospívá k no
vému požadavku, lepšího bezpečnostního opatření. Takto plynou požadavky
dělnické jeden z druhého a stále pokračují výš a výše, až dospívají k úřadovnám
statistiky práce, ku školám a bursám dělnickým, ku čítárnám, obrazárnám, mu
seím, koncertům a divadlům pro lid dělný. Od malého k velikému, vždy dále
a výše, až se dospěje ideálu francouzských Phalansterií.

Mezi nynějším a minulým hnutím dělnickým jest podstatný rozdíl ten, že ono
nynější se vyvinuje z dola, takřka od základu, kdežto ono minulé započínalo
s hora. Dělnictvu se hlásaly nauky o ideálním stavu, na jakém by lidská spo
lečnost státi měla, dnes však se mu hlásá nauka, kterak by si ku většímu výtěžku
práce dopomoci mělo. Dřívější hnutí dělnické vypadalo tak, jako když se anal
fabetům nebo malým dětem přednáší filosofie. Dnes se započíná s abecedou
dělnického hnutí, z níž někteří dělníci pokročili již ku filosofickým pravdám, jiní
ale se dosud ještě na abecedním lístku nalézají. Kdežto jedna část dělnictva se
již domáhá všech těch ideálních cílů lidstva, které plynou z pokroku věd a umě
ní, stojí jiná část lidu pracujícího u abecedy, domáhajíc se teprve udržení neb
malého zvýšení své mzdy. Jedna část’ lidu pracujícího jest již nyní zaměstnána
8 hodin denně za slušnou mzdu, kdežto druhá část se dosud lopotí za bídnou
mzdu při 12 hodinové době pracovné. Kdo pak není slepým, neb kdo oči zúmy
slně nezavírá, musí viděti, že jen organisace tyto rozdíly tvoří. Řemesla dobře
zorganisovaná mají slušnou mzdu při krátké době pracovné, kdežto dělníci ne
dostatečně nebo zcela nezorganisovaní se dosud dřou za bídnou mzdu po dlouhé
hodiny.
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Uvažujíce takto, dospějeme k náhledu, že pokrok hnutí dělnického spočívá
v organisaci, ve spojení. Jednotlivec sebe více vzdělaný a uvědomělý nesvede
ničeho; nepokročí sám, aniž počine dělnický pokrok jen o jediný vlas ku předu.
Hlásání nauk třeba nejidealnějších neprospěje nic dělnictvu, pakli toto nebude
řemeslně zorganisováno. Ono si musí vymoci nejprve lepší podmínky životní,
aby se mohlo dále vyvíjeti; musí si vymoci zkrácení doby pracovné, aby nabylo
času k dalšímu vzdělávání se. Dělnictvo si musí zaopatřiti nejprve prostředky
hmotné, aby dítky své mohlo vyživiti a potřebné vzdělání jim zaopatřiti, na mí
stě aby soutěžilo s prací dětskou. Lépe placení dělníci nebudou manželky své
posílati do dílen, aby jim dělaly konkurenci, nýbrž nechají je doma, aby ošetřo
valy dítky a domácnost. Všeho toho se docílí jen dobrou organisaci, pevným
spojením se lidu pracujícího jak průmyslového, tak venkovského. Spojení a
sdružení práce jest tedy nejdůležitějším činitelem v pokroku a vývoji tříd pra
cujících; ten pak, kdo dělnictvu nejplatnějších služeb prokázati chce, musí je
především organisovati.

KRMENÍ VČEL V ZIMĚ.
Krmení včel v zimě není nikdy konáno s velkým úspěchem a vždy jest lépe
nechati jim dost velkou zásobu medu, aby měly na celou zimu. Když se ale ně
kdy stane a z nějaké příčiny se jim medu nedostane, dají se umělým’spůsobem
krmiti a udržeti než mají dost pastvy venku.
Však včelař jim má prohlédnouti zásoby vždy na podzim a mají-li málo, má
jim potřebnou zásobu doplniti, než nastanou velké zimy, neb pak se otvíráním úlu
často zastudějí a někdy následkem toho i zhynou.
Pakli nemá rolník dost medu, aby jim zásoby doplnil, mohou se krmiti cu
krovím (candy), v němž si včely libují, ačkoliv nemá v sobě takové živné látky
jako med. Cukroví se jim ale nemá dávat rozmočené ve vodě, jak jest často viděti, neb se snadno kazí a zkysne a včely pak dostanou různé nemoce a zhynou.
Nejlepší spůsob jest uhnětnouti z něho plástům podobné tabulky a pověsiti je
mezi plásty do úlu suché. Tak se cukroví nezkazí a včely si potřebné množství
k výživě dostanou ze suchých tabulek právě tak snadno jako z rozmočeného.
Kde se nedá tabulka cukroví pověsiti mezi ostatní plásty v rámečku, musí se
pověsiti do zvláštní bedničky na vrch úlu umístěné a otvorem s úlem spojené.
Však prvnější spůsob jest mnohem lepší.
Ku krmení možno upotřebiti jakéhokoliv jednoduchého cukroví, které ne
obsahuje žádných jiných přísad než cukr, ale nejlepší jest doma dělané jedno
duché cukroví z pískového cukru. Do cukru se nepřidá žádných jiných přísad,
jen trochu vody, aby se rozmočil. Pak se vaří tak dlouho, až se z něho všecka
voda odpaří, tak aby dobře ztvrdnul. Když jest dost odpařen, naleje se do rá
mečků, jakých se užívá na plásty a nechá se ztvrdnout. Čím jest tvrdší tím lépe,
neb tím déle vydrží. Včely si na takovémto cukroví velmi pochutnávají, ale přece
jim nejde tak k duhu, jako med.
Pakli jest nutno jim přidá váti zásob v zimě, má se tak díti jen když jest te
plý, slunečný den, tak aby se nezastudily. Někdy se stane z jara, že již jdou
včely ni pastvu a zdá se, že se již venku uživí, však ony jen snášejí vosk a pel
a medu venku ještě není. Pakli mají v takový čas již málo zásob, jest nutno jim
ještě z jara než se ukáží medonosné květy, něco cukroví přidati.
Dr. K. H. B,

···.

F. Engelthaler, V. Šmrha. Š. Malý, O. Kubíček, J. Fryš, O. Otradovský,
F. Martyny, J. Kuta, J. Fiala, A. Pánka, J. Čermák,
f. Pecivál,
V. Vinický, J. Marušák, Fl. Holek, 'Dr. K. Štulik, N. Šusterka, J. Uher,
Fr. Štětka,
J. Pokorný,
A. Švarc,

E. Lajtner. V. Červenka, T. Husák,
A. Tesař, A. Halier,

První cvičitelský běh Nár. Jed. Sok., odbývaný v Chicagu v červenci a srpnu 1899.
Dle fotografie J. Malýho, 750 z. 18. ul.

První cvióitelský běh Nár. Jed. Sokolské,
odbývaný v Chicagu v měsíci červenci a srpnu 1899.

Když r. 1898 vyslanci Jednot Sokolských sjížděli se k sjezdu do města
Omahy, byli všichni ovládáni jedinou myšlénkou a sice, že musí vykonáno býti
něco pro výchovu sil cvičitelských, jichž jeví se všude citelný nedostatek. A když
výbor na tělocvik ve sjezdu předložil návrh na uspořádání dvouměsíčního běhu
cvičitelského, nebylo jediného zástupce, jenž by se návrhu tomu protivil, ač vši
chni cítili, že věc ta vyžadovati bude veliké oběti hmotné.
Bylo sice podnikáno mnohé, aby v Sokolstvu šířena byla znalost tělocviku,
zaměstnáváni byli cestující cvičitelé—leč to vše nepostačovalo, neboť předně těž
ko nalézti síly tak všestranně vzdělané, aby všem potřebám vyhověla a za druhé
pobyt cvičitele v každém místě byl příliš krátký, nežli aby působení jeho mohlo
míti výsledky žádoucí. A tu Nár. Jed. Sokolská odhodlala se k uspořádání běhu
cvičitelského, kde by posluchačům dán byl základ k vzdělání všestrannému.
Výbor, jenž ve sjezdu byl zvolen, vypracoval podrobný program zmíněného
běhu, a sice jak následuje: 1. Přednášky o soustavě sokolské, 2. Fysiologie,
anatomie a všeobecné zdravotnictví, 3. Tělocvik dětský, 4. Tělocvik ženský,
5. Šerm, 6. Tělocvičné hry, 7. Americké hry aťhletické, 8. Cvičení kužely.
Kdo zná poměry českých Jednot Sokolských, pochopí, že z počátku bylo
pochybováno o tom, uskuteční-li se běh neb ne. Naši Sokolové nemají k očeká
vání, že budou moci zvoliti cvičitelství za své povolání—neb málo která Jednota
jest s to, aneb ochotna za práci tu platit zaslouženou mzdu a tu byly obavy, že
nebude dosti těch, kteří by byli volni opustiti zaměstnání a odebrati se do cizího
města k svému zdokonalení se v úřadu cvičitelském. A přec přihlásilo se 23 po
sluchačů, z nichž 21 jich skutečně vytrvalo až do konce a pracovali s neúnavnou
pílí až do poslední hodiny.
Sídlem běhu vyvoleno bylo Chicago a jako učitelé ustanoveni byli: Dr. K.
Štulík, Jos. Čermák a Fr. Pecivál. Dr. Štulík přednášel o soustavě, jakož i fysiologii, anatomii a zdravotnictví. J. Čermák poučoval posluchače o tělocviku
dětském, tělocviku ženském, cvičil hry a šerm. Fr. Pecivál měl cvičení kužely,
a anglické cvičení tyčemi, athletiku a vypomáhal v hodinách šermířských. Po
sluchači byli následující: A. Tesař (St. Louis), A. Halier (od Plz. Sokola,
Chicago), Fr. Martyny (z New Yorku), Uher (Long Island, N. Y.), Šusterka
(Detroit), Švarc, (Brooklyn, N. Y.), Fryš (Detroit), Červenka (Sokol Chicago),
Pokorný, (Sokol Tábor, Chicago), Vinický (Tyrš, Chicago), Pánka (Cleveland),
Kubíček (Crete, Neb.), Kuta (Islip, L. I., N. Y.), Lajtner (So. Omaha), Štět
ka (Baltimore), Otradovský (Schuyler, Neb.), Vlasák (Prague, Neb.), Fiala
(Omaha), Marušák (Abie, Neb.) Engelthaler (Cedar Rapids), Malý (Plz. Sokol,
Chicago), Kolman (Milwaukee), Šmrha (Milligan, Neb.), Holek (Slov. Lípa,
Chicago), Kolman odejel třetí den a Fiala vytrval v běhu 5 týdnů, načež k vůli
zaměstnání se musil navrátit domů.
Každému předmětu věnována byla hodina—leč tím nebyla práce posluchačů
skončena. Mimo předmětů s hora naznačených vyučováni byli posluchači ve
hře zvané 1 ‘Basket-Ball” (házená do koše), foot—ballu (kopané); dále cvičili se
ve zpěvu, aby mohli v dětských tělocvičných školách učiti dítky pěkným zpěvům
českým, a pro četné zpěvy jakmile byly nacvičeny, měl cvičitel již připravený
pěkný pochod, takže posluchači poučováni byli zároveň o tom, jak cvičební ho
diny učiniti dítkám zábavné a příjemné.
Jediné, co dalo by se celému běhu vytýkati jest, že byl příliš krátký, takže
učitelové nebyli s to obsáhlou látku do těch několik týdnů vtěsnati—nicméně byl
každému posluchači podán základ, na němž lze budovati dále, a to bylo to hlav
ní, co našim sílám cvičitelským až posud scházelo.
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Dlužno také zmíniti se o tom, jakým spůsobem bylo kryto vydání s během
spojené. Dle usnesení sjezdu Výk. Výbor platil učitele, posluchačům cestovné,
byt a stravu; jednotlivé sbory pak, k nimž posluchači náleželi, daly svým zástup
cům náhradu za ztracený čas. Z toho vidět, že Jednoty i ústřední těleso musily
přinésti ohromné oběti, aby běh tento byl uskutečněn, ale podán byl důkaz, že
všeobecně bylo’pochopeno, čeho se českým jednotánvtělocvičným až posud nedo
stávalo a nesloží-li nyní posluchači ruce v klín, budou-li vědomosti své v běhu
tomto nabyté ještě dále zdokonalovati, budou se organisace české záhy moci pochlubiti tak zkušenými a obratnými silami cvičitelskými, jako kterákoliv národ
nost jiná.
Všichni posluchači pracovali pilně a zkouškami na konec běhu provedenými
bylo dokázáno, že odnesli si domů vzácné vědomosti pro své povolání cvičitelské.
Bylo by k přání, aby posluchači uznali snahu a obětě, jaké k jejich vzdělání
byly přineseny a všichni nadšeně pracovali k šíření tělocviku ve všech vrstvách
společnosti lidské.
Po skončení běhu rozděleni byli posluchači na tři třídy dle svých schopno
stí a odevzdány jim doplomy v řeči české i anglické a sice jak následuje:·
Cvičitelský diplom i. třídy obdrželi: Jan Fryš, F. Martyny, A. Halier,
A. Tesař, V. Vinický, T. Vlasák, Jos. Kuta, V. Šmrha, F. Štětka a Š imon Malý.
Diplom 2. třídy obdrželi: F. Engelthaler, A. Šusterka, Fl. Holek, Anton
Švarc, O. Otradovský, Ant. Červenka, Jos. Uher, Otto Kubíček.
Třetí třídy: Eduard Leitner, Jos. Marušák a F. Pokorný.

Boj o duši či chleba?
Konservativní přehled ženského hnutí, podává Pavla Čechova.

“Všichni jsme jen částěmi celku
a nejlepší zájmy mužů i žen
jsou totožné!’’
Turner.

Není v programu tohoto článečku rozebírati společenské převraty a novoty,
z kterých vzniklo símě moderního, mnohými velebenéno, mnohými kaceřovaného
hnutí ženského. V předcházejících ročnících “Amerikána” vyskytuje se úvah
tohoto druhu informace přehojně z vnímavého péra paní Lužické. Není to tedy
planou frází když řeknu, že nechci ct. čtenářky i sebe zdržovati zbytečnými vý
klady toho, co jim s dostatek jest známo. Tu a tam stručně uvedu pouze to, čeho
jest nevyhnutelně zapotřebí k vystihnutí tendence tohoto pojednání o přítomném
stadiu ženské otázky, o působení a účincích hnutí ženského, jak nám je ukazuje
holá skutečnost, život většiny ženského pohlaví.
Hnutí ženské jest mnohosměrné, ono chce zajistit dívce samostatnost u vol
bě její budoucnosti, ono chce zaopatřit vdovy a staré panny (mohla bych užít
slova neprovdané ženy, ale mám své názory!), ono míní povznésti ženu co bytosť
lidskou žádajíc právo hlasovací pro ní, vyvésti ji na vrchol duševní osvojenosti
vymáhajíc jí přístupu do vyšších škol vědeckých a uměleckých. A tím svým
chtěním, svými theoriemi a pokusy mocně vniká do víru novodobých zájmů, tu
čeří a vzdoumá se mohutně, pohlcuje drahné tradice, starodávné zvyklosti, starý
svět. Slibuje nám zaň postaviti svět nový, lepší. Slibuje nám vychovat ženu
neodvislou, samostatnou a poněvadž dle ethického zákona “jen svoboda múže'být
zárodkem opravdové povznešenosti”, ženu opravdově povznešenou, lepší i štast-
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nější. Všecky theorie a důvody a závěry příznivé ženskému hnutí převládají
tímto slibným refrainem. Leč kdy theorie se odmlčí, kdy nadšené fráze dozní a
jeden obrátí bezděčně zraku k úkazům všedního života—co vidí, že jest původ
ním, hlavním cílem ženské otázky? Čte v knize života, že ženská otázka jest
hlavně bojem o duši? Jaké vidí příznaky časové na těle celku ženského pohlaví?
Zdaž není mu nad slunce jasno, že po zhostění se nadšených frází a ideálních před
stav—zbývá v podkladní nahotě jen jeden cíl celé té mnohosměrné ženské otáz
ce: práce výdělková, placená, za účelem poskytovati zaopatření ženám, kterým
toho rodina nemůže zaopatřit, jako se dělo za dřívějších dob. A s tímto cílem
pojednání toto se obírá, ohledu berouc na fakta a ne theorie.
Experiment výdělkářský jest již dosti dlouho prováděn, aby se mohlo posou
*
diti o tom, jaký pokrok a prospěch z toho tak dalece má a kde asi zakotví co ce
lek naše pohlaví ženoucí se teď s proudem výdělkářským. Pod praporem eman
cipace proklestily si cestu mnohé nadané ženy co spisovatelky, umělkyně, lékařky
a j. Avšak za každou tu spisovatelku, umělkyni, lékařku shledáváme sta dívek
a žen živořících v dílnách krejčovských, továrnách všelikých druhů, v krámech
a kancelářích, tisíce žen zaujímajících na poli práce postavení neutěšená, polito
vání hodná. A tato ohromující většina, tyto všední šiky ženské, které na kolbišti
vydělkářském demonstrují úkol emancipační, jsou a musí býti rozhodčím v závě
ru, zdali ženská otázka v dnešním svém hlavním směru béře se směrem, který
možno právem nazvati bojem o duši jako je bojem o chleba a jaké to vítězství
v práci za výdělek ženu čeká.

A závěr můj jest, že pro u porovnání báječně nepatrnou menšinu, pro něko
lik poměrně osamotnělých případů, kde ženy mají místa vhodná a příjemná, dneš
ní směr otázky ženské má trochu světlejší stránku—ale pro tu massu dělnic, to
řadové vojsko lidské společnosti vidím v něm jen a jen boj o chleba, boj, v kte
rém dochází duše ženská spíše všeho jiného než povznesení. Chleba, tvrdý
chleba výdělek jí poskytuje, ne však slíbenou duchovní svobodu.
Zena zapřáhnutá ve vydělávání nemůže duševně růsti. Vyslána jsouc do zá
pasu existenčního, obyčejně v mladých dívčích létech, v době, kdy ještě charak
terně není ustálenou, ba kdy nalézá se v periodě největší vnímavé tvořivosti
povahy, setkává se buď s cynismem, buď s necnostmi a nepravostmi, které hrubě,
předčasně odnímají jí její nevinné ideály a víru v dobro a lidstvo, bez čehož život
mládí vůbec není životem. Její individualita podléhá zmalátňujícímu vlivu jed
nostranného zaměstnání, přirozený impuls zakrsává a jen trochu času je třeba,
aby stala se lhostejnou vůči svému intellektualnímu vzrůstu, aby často i smysl
pro mravnost ponenáhlu stal se otupělým. U ní není času i kdyby snad byla
vůle. Pracujíc po celý den, čemu může se věnovati večer vysílená, unavená?
Mnohého příkladu bych mohla uvést a to ze řad těch, jež mají práci ‘ lehčí,”
mnohé známé mohu vzpomenout, kterak chtěla po večerách se vzdělávati a
v krátkém čase seznala, že chtíc bojovati o duši, prohrála by málem zdraví, že
večerní oddech náleží zotavení tělesnému, přípravě sil na práci dne následujícího.
Takový způsob života, způsob to vlastní všem dělným ženám a dívkám, jest jen
živořením, ba jeden by to téměř chtěl nazvat prodlužovanou sebevraždou, kde to
nejlepší jest udušováno a boj existenční nejtrpčeji pociťován. Neboť skoro vždy
v takovém případě úzkoprsý, netrpělivý duch míjí se s pravým cílem života —
štěstím. Odpuzujeť od sebe spokojenost, nevidí před sebou nic než věčné dření,
ubývání tělesných sil a pel mládí kvapně mizící.

Z desíti žen devět nepohlíží na práci za výdělek jako na celoživotní povo
lání a mnoho pravdy je v tom, že většina žen na venkovní zaměstnání pohlíží
jako na nepříjemnou nutnost, které se musí podvolit do doby, než se vdá. Ne
řídkým je případ dívky, která unavená tou “věčnou krejčovinou,” počítáním,
psaním, zapomene na svou vymoženou samostatnost a vrhá se v náruč sňatku
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nepromyšlenému, nerozumnému a nešťastnému. Vlastním přičiněním vydělaný
chléb není vždy zárukou moudré, svobodné volby manželství.
A což odkud přichází .velký ten počet moderních nemocí čivních! Před léty
bývaly skoro neznámy mezi lidem, aneb ani neexistovaly. Mnohá prostoduchá
babička dnes podezřivě kroutívá hlavou nad stesky svých vnuček a prapodivný
mi jmény nemocí, které lékaři k vůli své kapse asi vymýšlejí, neb za její dob se
o nich nevědělo. Ubozí Eskulapové zkouší za “viny nespáchané!” Neboť not
nou část’ novodobých ženských chorob nutno přičístí objevení se moderní ženy
v kruzích průmyslnických. Je to marné uvádět tu a tam vyskytující se výjimky,
pravdu nezakryjeme (a není jí třeba zakrývati, neboť není ponížením) a pravdou
je, že ženské pohlaví povšechně nemá tu fysickou vytrvalosť co mužské. Když
muž zvolna dostupuje zenitu své síly a moci, žena obyčejně nalézá se na stupních
ubývacích, nahražujíc jeho fysickou setrvačnost nervosní energií, napjetím všech
sil. Mimo toho povaha ženská jest intensivní. Muž je chladnější, dovede si
s rozmyslem poručiti: potud práce a potud zotavení. Žena však, když chutě pra
cuje a je opravdovou ve svých snahách je tak proniklá jimi, že dává své všecko
a nezná mezí.
A to jsou trvám dvě velká zřídla, odkud béřou se mnohé ty nemoce dříve ne
známé. Smíme je řaditi mezi “blahodárné” výsledky ženské otázky?
Obrátíme však již pozornosť na domácnosti a rodiny dělných žen. Jaký
účinek jest zde zjevný? Nalezame tu atmosféru oduševnělou, vidíme tu v cho
vání jednotlivých členů, ve výzdobě bytů, že tu začínají ukazovati se známky
ženské povznešenosti, která má být doslovem celého hnutí ženského?
I ti, kdož hlásají, že práce výdělková jest proudem, kterým žena unášena je
k spásnému břehu, neodvažují se popříti, že rodina, domov, jest v nebezpečí. Do
mov není více Mekkou mužů i žen, nestojí v popředí citů ani zájmů lidských
jako bývalo a tudíž více nemožno ani baštu národu v něm spatřovati.
Povinnosti mužů se stránky peněžní ve vleku moderních názorů o právech
žen pojímány jsou s větší lehkostí a nesvědomitostí než kdykoliv jindy, pročež
není žádnou zvláštností vidět opak “zpátečnické” minulosti, ženu živící muže,
sestru, bratra a mnohdy schopného a statného otce dopřávajícího si předčasného
odpočinku na účet svých u porovnání s jeho fysickou silou slaboučkých dcer.
Práce za výdělek rodinnému vzduchu odnímá jeho ozon: shovívavost’ a sr
dečnosť.
“já si vydělám, doma být nemusím.” “Vydělám víc, mám mít přednost,”
zdaž to nejsou pravšední projevy v našich domácnostech slýchané? A kam ve
dou? K uvolňování rodinných svazků, porušování manželstev, ničení rodin.
Mnozí sice praví, že příčina úpadku rodinného života spočívá jinde než
v ženské práci za výdělek, v ženské samostatnosti a rovnoprávnosti. Nejvíce
přívrženců má myšlénka, že rozklad rodin zavinuje způsob, jakým jsou uzavírány
sňatky u většiny civilizovaných národů, kde za věno si dívka kupuje manžela.
U nás však v Americe neznáme ještě toho obyčeje a můžeme snad říci, že je
ovzduší rodinné prosto plynů škodlivých? Ba nemohlo by se skoro s pravdou
tvrditi, že kde ještě v širé této obci ovívá vzduch nejzdravější jest to u krbu živlu
přistěhovaleckého—živlu, který přichází ze zemí, jimž je zmíněný způsob vlastní—
rodin, které četně vzaly v něm vzniku. Leč i kdyby toho nebylo, kdyby uznati
se muselo, že mají pravdu tito hajitelé ženské práce hmotné i duševní, jejich
vlastní prostředek nápravy míří bezděčně proti práci výdělkářské.
Volajíť: “Nápravou musí být zlepšena výchova dívek. Dívky naší doby
nevědí, co je vzdělané srdce, cit, povaha, duše. Povrchnosť se šíří, polovičatosť
vládne a nepravá ctižádost’ svádí dívku s cesty, která vede k pravému štěstí.”
Ano, nápravou musí být zlepšena výchova dívek, ba zlepšena výchova obou
pohlaví, tedy výchova rodinná vůbec. Ale při tom nesmí se zůstati jen při theoriích, nýbrž musí se činně, radikálně sáhnouti do skutečnosti, nápravu prováděti,
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dívkám a vůbec mládeži příležitosti k důkladnějšímu a oduševnělejšímu vzdělání
cestu raziti. Postačí to však vzdělati poměrně malé to procento dívek z rodin
zámožnějších, či bude třeba na cestu tu uvésti nedozírné řady třídy dělné, která
pracně vydělává své živobytí? Odpověď jest přisvědčivá poslednímu, ale dává
vznik otázce další: jak možno toho docíliti za poměrů jako jsou nynější, kdy
nemalým přičiněním soutěže ženské ve světě pracovním, rodiny musí spoléhati na po
moc rukou dětských v boji existenčním, kdy největší počet našich dívek už od 14
a často i od 12. roku svého věku přidržován jest k práci za výdělek, honěn do
dílen a továren všelikých? Co mohou tyto děti učiti se, věděti a uměti vedle své
práce výdělkové? Kde vezmou času k nabytí rozhledu ve světě, k poznání jeho
vážných potřeb a snah, k přemýšlení o účelnosti vlastního života? Bude moci
u nich vyklíčiti símě ušlechtilosti nemajíc vláhy ni slunka mladistvé jich ener
gie, jež jest jejich kapitálem v předčasném boji?
Pro dobro celku našeho pohlaví patrně tedy přítomné stadium ženské
otázky nevěstí spásu, vykoupení. Je to boj, v kterém většina prohrává svou nejvyšší užitečnost a osvojenosť, uniká jednomu zlu, aby zapadala do jiného. Ne
odsuzujme ho proto však zcela, jeť v chybě nejlepší poučení a budoucnost’,
myslím že nedaleká, nahradí jeho hesla jinými moudřejšími, jeho zkušenostmi
vykoupenými. Budou to hesla v duchu největšího dobra největším počtům, sna
hy zdánlivě ničící osobní svobody, a nade vše zákony a zvyklosti obmezující pří
tomnost’ dětí a žen na poli výdělkářském, vracející ženu v působiště její vlast
nější, v rodinu a také nenechávajíce nezaopatřený šik neprovdaných a ovdovělých
žen. Bude to problém také nesnadný, ale dle mého náhledu jest to ten jediný,
který celkově přinese nám spásu, který jsem ochotna nazvati bojem o duěi.

BUDOUCNOST ROLNICTVA.
Z mnoha stran jest často slyšeti stesky, že rolnictví jest na úpadku a že jest
rolníkům stále hůře. Dokazuje se, že se všecky odbory průmyslu a obchodu or
ganizují na úkor rolníka, že se vše zdražuje následklem zakládání trustů a kapi
talistických kombinací; na jedné straně že se spolčují vyrabitelé, již vyrábějí
potřeby pro rolníky a následkem spolčení jest zvýšení cen potřeb pro rolníka;
na druhé straně se zase spolčují obchodníci, již kupují plodiny od farmerů a
následkem tohoto spolčení jest zase snížení cen rolnických plodin, tak že jest
rolník šizen na obou stranách.
Spolčování jest jen následek všeobecného vývinu společenského a nedá se
tak snadno zastavit. Toto spolčování jest jaksi výsledkem zlepšení dopravních
prostředků všeho druhu, jimiž se mohou lidé snadno dostati rychle z místa na
místo a snadno se mohou pomocí telegrafů, telefonů a pošt spolu rychle dorozuměti a pomocí zlepšených dopravních prostředků se dá zboží rychle a lacino
z místa na místo dopravovati. Pokud nebylo těchto dopravních prostředků, ne
bylo možno takovéto soustřeďování kapitálu a práce a vše se muselo díti v ma
lém. Tedy toto soustřeďování jest jen přirozený následek všeobecného pokroku
a nedá se jen tak snadno zákonodárstvím obmeziti.
Zároveň se zlepšením dopravních prostředků se učinil velký pokrok ve vý
robě všeho a ve všech vědách vůbec. Zlepšením spůsobů výroby se dá zboží
mnohem laciněji vyráběti, zlepšením dopravních prostředků se dá mnohem laci
něji dopravovati, ale ku všemu tomu jest potřeba nákladných strojů a to vše
vyžaduje velký kapitál. Tedy, má-li těchto všech zlepšení použiti, musí se ka
pitál soustředit!, neb jest málo jednotlivců, kteří by mohli takové velké podniky

— 168 —

sami podstoupiti. Tedy soustřeďování kapitálu jest jen nutným následkem vše
ho pokroku. Ovšem tohoto soustřeďování se na mnoha místech zneužívá na
úkor buď jednotlivců neb celých tříd, ale luštění tohoto problému nepatří do naší
úvahy a ponecháme je povolanějšímu péru.
Jiným následkem všeobecného pokroku jest spolčování všech různých tříd
lidstva a nikdy nebylo spolčování tak všeobecně pokročilé, jako jest nyní a kaž
dým rokem se ještě zdokonaluje. Spolčují se nejen kapitalisté, ale i dělníci,
řemeslníci, maloobchodníci, učenci a lidé profesionelní. Snahou nynější doby
jest soustřeďování.
Ve všech oborech vědy, průmyslu a obchodu se tato snaha jeví, ve všech
oborech byl učiněn velký pokrok, jen rolnictví zůstalo značně pozadu. Ve vědě
rolnické byl sice v mnohých oborech učiněn značný pokrok, ale ne takový, jako
v jiných oborech a byl-li učiněn, nedošel tak velkého rozšíření, jako v jiných od
větvích lidské práce. Při rolnictví se sice nyní používá značně strojů, ale tyto
jsou hlavně výsledkem práce průmyslu a ne rolnictví. Vzdělávání pozemků se
děje dosud tak jako dříve, oře a seje se tak jako dříve, s malým jen rozdílem.
Teprv nedávno zařízen byl hospodářský vládní odbor a hospodářské zkušební
stanice, jež mají ze účel studovati otázky hospodářské. Tyto stanice a tento
odbor konají mnoho dobré práce, ale rolníci o tom dosud málo vědí a málo se
o to starají. Kolik jest rolníků, kteří pilně sledují práci odboru hospodářského
a zkušebních stanic? Jest jich jen po řídku. Rolníci znají jen práci, namáha
vou práci a to jest vše. O pokrok a vědu se velmi málo starají Jen když mají
práce a hodně práce hotové. Ale aby se starali o ulehčení, zjednodušení a zlep
šení své práce, na to zapomínají. Jak jejich předkové vzdělávali role, tak je
vzdělávají synové a vnuci. Ve všech řemeslech a uměních se nyní používá zcela
jiných spůsobů než dříve a kdo by chtěl nyní na př. tkáti látky ručně, dělati pa
pír ručně, neb jiné práce tak jak to dělávali naši praotcové, ten by daleko nedo
šel a utržil by si smíchu. Však rolníci dosud se starají velmi málo o napravení
starých spůsobů své práce. Kdyby nebylo snahy průmyslníků, ještě by ani ne
měli těch strojů, jež nyní mají. A co se týče jejich spůsobů o zvýšení úrody,
zvýšení výsledků své práce, jde to ještě pomaleji.
Všecky druhy průmyslu a obchodu, jak dělníci tak zaměstnavatelé se stále
spolčují, jen rolníci zůstávají pozadu, ti mají nejméně spolků jakéhokoliv druhu,
to jest odborných spolků rolnických. Jest mezi nimi velmi málo vzdělávacích
spolků rolnických, čtenářských spolků rolnických a sdružení za účelem zlepšení
výrob rolnických plodin, neb zlepšení prodeje jejich, tedy spolků obchodních.
Tato netečnost jest hlavní příčinou všech těch příkoří, jež se na rolníky hr
nou se všech stran a na něž si tak často hořce stěžují. Kde jest tlak, dá se pře
moci zase jen protitlakem, stejné se musí stejným omezovati. Když soustřeďování
a spolčování rolníky utiskuje, musejí se zase spolčováním a soustřeďováním sil
brániti.
Když použití novodobých výzkumů usnadnilo výrobu zboží a zlacinělo ji, že
mají vyrabitelé větší zisk, nemají jim toho rolníci záviděti, ale mají se uchopit těch
samých prostředků jako průmyslníci a mají použiti právě tak jako oni výzkumů
nové doby ku zjednodušení své práce, k zvýšení užitku svých farem, pak se jim
vyrovnají a nebudou si muset na vymoženosti nové doby stěžovati.
Jednou snad příčinou, že zůstali rolníci v pokroku poněkud pozadu jest, že
jsou na svých pozemcích jaksi od sebe neodvislí, že jeden druhého tolik nepotře
bují, jako průmyslníci, řemeslníci a obchodníci.
Rolník jest na svém pozemku
neobmezeným pánem, jest pánem svého času, nemá nad sebou poručníka a má
vždy zaměstnání a výživu. Jíst musí každý a tu necíti rolník tolik tlak soutěže,
jako průmyslníci a obchodníci. Nemusejí se spoléhat na přízeň lidí, jak tito a
proto jim to nepřichází tak potřebné, aby se spojovali k vzájemné ochraně.
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Však když se spojují ostatní odbory lidské práce, musejí se spolčovati také, aby
se jim ubránili.
Jinou snad příčinou tohoto úkazu jest to, že se základům vědy rolnické na
středních školách nevyučuje, jako se vyučuje základům jiných věd a umění, jako
ku př. obchodu, hudbě. A přece jest rolnictví hlubší věda než jest obchod, neb
různá odvětví průmyslu. Rolnictví se nepovažuje dosud všeobecně za vědu a má
se všeobecně za to, že se k rolničení hodí každý, který postrádá třeba všeho
vzdělání a mnohý si myslí, že k orání není třeba vzdělání.
Však v tom se velmi mýlí, neb nyní jest ku zdárnému obdělávání polí
třeba větší vzdělanosti všeobecné, než k vedení velkoobchodu neb banky. Rol
ník má znáti většinu věd přírodních, aby dovedl svá pole podle potřeby upraviti
a úrodnými udržeti a své stádo uchrániti před nákazami; aby svoji úrodu uchrá
nil před škůdci v podobě hmyzu a plísní a aby dovedl využitkovati vše ku zvý
šení svého výtěžku.
Tedy jediná spása rolnictva vězí v tom, aby následovali ostatní obory lidské
práce a právě jako tyto aby se vzdělávali, aby se poučovali a aby se spolčovali.
Okolnost, že se má za to, že rolník nemusí míti vzdělání, má také ještě jinou
stránku stinnou. Mladíci na farmách, když dosáhnou jistého stupně školního
vzdělání, již pohlížejí na rolnický stav s kopce a stydí se vrátiti se na farmy ku
svým rodičům. Hledí se dostati do města buď do obchodu neb někam do továr
ny. Mají za to, že jest jich již na farmu škoda, že se budou míti ve městě lépe.
Tak utíká každým rokem z farem mnoho nadějných mladíků, aby ve městech roz
množili ještě tak již přeplněné všecky jiné obory. Jest to srcutný úkaz, však
pravdivý. Rolnictví jest ten nejvznešenější a ten nejneodvislejší stav a mladíci
mohou býti pyšni, mohou-li zůstati na farmě. Rodiče mají svým synům vštěpovati lásku k rolnickému stavu a nemají je ještě v jich mylných náhledech podporovati a ponoukati je, aby si vyhlédli nějaké lehčí” zaměstnání ve městě. Na
farmě kyne mladíkům mnohem skvělejší budoucnost, když se jim dostane jen
poněkud lepšího vzdělání, než ve městě.
Rolníci by tedy měli hlavně dbáti na to, aby se na venkovských školách vy
učovalo základům rolnictví a když jejich synové dospějí věku, kdy mají jiti na
vyšší školy, měli by je pilně posýlati do odborných hospodářských škol, tak aby
se jim dostalo potřebného odborného vzdělání. Tím se jim zároveň vštípí láska
k jejich stavu a vymýtí se jim ten nesmyslný názor, že jest sedlák hloupým a rol
nictví že jest ponižující pro vzdělaného člověka.
Napsal Dr. Karel H. Breuer.

DOMÁCÍ maslareni.
Jest každému známo, že se v máslovnách vyrábí mnohem chutnější a jem
nější máslo než na obyčejných farmách, ačkoliv není k tomu žádné zvláštní
příčiny a pakli se na farmách věnuje máslaření jen trochu pozornosti, dá se na
každé farmě udělati právě tak dobré máslo jako v máslovně. Že se neudělá,
jest jen vinou farmerů, že si nedají pozor jak zacházeti s mlékem a smetanou.
Na farmě se dá udělati spíše lepší máslo než v máslovně, poněvadž má rolník
vše pod svým vlastním dozorem od začátku až do konce a máslař se musí spolé
hat v mnohém na rolníka, jak s mlékém zachází, než mu ho přiveze. Na za
cházení s mlékem od dojení až do stloukání smetany záleží vše, má-li se dostati
dobré máslo. A nejen to, záleží i na tom jak se zachází s kravami, jak se krmí atd.
Dobré máslo se může dostat jen z dobrého mléka a dobré mléko zase jen od
dobře krmených krav, tedy kdo chce míti dobré máslo, musí se předně postarati,
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aby mu krávy dávaly dobré mléko a pak aby dostal od nich a udržel čisté.
Když se krávy nedbale krmí, mají hlad, pak se pasou na všeliké trávě, od níž
mléko dostane nepříjemnou vůni a příchuť, jíž se již nezbaví a máslo pak po
něm páchne a nemá dobrou chuť.
Kde se ale krávy dost krmí zdravou a čistou
pící, pak se nepasou na špatné trávě a mléko pak nedostane různé nepříjemné
vůně a příchutě.
Jiná příčina špatné chuti a vůně másla jest nečistota. Mléko jak se vydojí
jest poměrně čisté a mělo by vydržeti delší dobu, ale jakmile se dostane z vemene
ven, jest velmi snadno znečištěno a pak se v něm vyvinují různé druhy kvašení,
jež dodávají smetaně a máslu nepříjemné příchuti a vůně. Nejvíce se mléko po
kazí po vydojení, když se při dojení a později nešetří čistoty.
Ku př. vemeno a strany krávy jsou vždy od ležení pokryty různou nečisto
tou, jež .v sobě chová myriády kvasivých bakterií různých druhů a při dojení
napadají do mléka, jež se hned počne kazit. Proto se mají krávě před dojením
vždy strany a vemeno dobře otříti a pak utříti mokrým hadrem, aby při dojení
prach a nečistota do mléka nepadaly. Dojič si má ruce bezprostředně před do
jením umýti ve studené vodě a otříti, tak aby měl ruce čisté. Pak se dostane do
dĺžky čisté mléko. Dĺžky mají být vždy plechové a dvojitě letované, tak aby se
v nich nikde nečistota neusazovala a aby se daly snadno čistiti. Dĺžka se má
před dojením vždy dobře horkou vodou umýti a pak studenou vypláchnouti. Po
podojení se má mléko hned ze stáje odstraniti, neb za pár minut don napadá
mnoho prachu a bakterií, jež počnou hned zhoubnou práci a mléko se hned
počne kaziti. Mléko se má po podojení než vystydne hned přecediti skrze trojí
hustý mušelín, neb dvojí plátno do mis neb jiných nádob, k vystání. Tyto mlí
čný, skrze něž se mléko cedí mají být po každém dojení čerstvě vyprané, nej
dříve ve studené vodě, aby se z nich vymočilo mléko a pak v horké a mají se
nechati na .slunci usušiti. Nádoby po dojení se mají též vždy napřed dobře
vypláchnouti ve studené vodě, načež teprv se myjí v horké. Toto jest velmi
důležité, neb když se napřed myjí horkou, uvaří a srazí se na nich mléko a pak
lepí se na nádoby a nedá se dobře vyčistiti.
Když se upřímně šetří těchto pra
videl, pak se dostane vždy čisté mléko a udrží se čisté a s ním zároveň smetana.
Někomu se snad toto vše bude zdáti tuze mnoho zbytečné práce, ale jinak než
vzornou čistotou se dobrého výsledku nedocílí.
Pakli se mléko nechává vystáti v mělkých nádobách, jest mnohem lépe používati plechových mis než kamenných. Plechové mísy se mnohem snadněji
udržují čisté, neb polévání na kamenných se při mytí v horké vodě rozpuká a
v těchto puklinách se drží zbytky mléka, jež se z nich nedají vymýti a mléko se
pak od nich kazí. Plechové se tak snad nerozbijí a proto nepřijdou celkem dráže
než kamenné. Mléko se nemá na mísách přikrývati prkénky, neb ta se často
poleji mlékem, které se vsákne do nich a nedá se z nich více úplně odstraniti a
tam kyše a mléko vždy pokazí. Nejlépe jest míti přikrývky ze zinkového plechu,
který nerezaví a snadno se dá vyčistiti.
Místo, kde se nechává mléko vystávati, má být čisté a chladné a má být do
bře provětrávané. Pakli je to sklep, má být vyzděn a vybílen a podlaha má být
z cihel neb cementu. Prkenná podlaha se nehodí, neb prkna od vlhké země brzy
počnou hniti a mléko se od toho kazí. Ve sklepě, kde mléko se vystává,
nemá býti nic jiného, žádné zeliny, brambory neb cosi podobného, neb mezi tím
se drží hniloba a od toho se mléko velmi rychle kazí. Nejlépe jest poscaviti na
povrchu země malou světničku, buď nad studní neb cisternou, s dobrým provětráváním a okolo ní nasázeti dost stromů, aby byla po celý den ve stínu. V zimě
se má dáti pozor, aby mléko nezmrzlo, neb se tím kazí vystávání smetany a po
ruší se jemné kuličky tuku, z nichž smetana sestává. Venku před mlékárnou má
být police na slunci, aby se na ní mohly na slunci nádoby a potřeby mlékařské
sušiti a desinfektovati. Na slunci se vše nejlépe od škodlivých organismů vyči
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stí. Mléko se má nechat státi od 12 do 24 hodin před sbíráním smetany a má
se nechat státi jen tak dlouho, dokud mléko jest sladké, jinak se počne smetana
od kysajícího mléka také hned kazit a máslo pak již nemá té jemné příchuti a
vůně. Proto záleží tolik na tom, aby bylo mléko čisté a aby stálo v čistém a
chladném místě, aby co nejdéle vydrželo čerstvé a nekysalo. Smetana se má
také nechati státi před stloukáním jen tak dlouho, dokud jest čerstvá, jakmile
počne kysnouti, jest již pokažená a nedá se z ní již dobré máslo udělati. Po
každé, když se smetana sbírá, má se dáti do ostatní a všecka dobře promíchati,
tak aby byla stejná, jinak se nebude stejně stloukati a máslo nebude stejné a do
bré. Před stloukáním se má smetana nechati vystydnouti na 70 stupňů Fahr.
Když je to v zimě, má se se smetanou sebrati aspoň jeden palec mléka z po
vrchu, neb jest v něm ještě mnoho tuku. Smetana jest pak ovšem řídká, ale dá
se dobře stloukati.
Aby se smetana dobře stloukala záleží na tom, aby byla čerstvá, nezkysaná
a aby byla patřičné teploty.
V létě, kdy je horko a není ledu aby se mohla na 70 st. Fahr. ochladiti,
může se ochladiti podle mexického spůsobu a sice, má se večer sliti do máselnice
a tato se obaliti čistým plátnem, do studené vody namočeným. Nad máselnici
se pak postaví okov se studenou vodou ze studně a do něj se pověsí přes okraj
kus vlněné do vody namočené látky, tak aby z ní voda kapala na máselnici. Po
vlněném knotu se táhne voda z okovu a kape na máselnici, tak že se tato udržuje
stále mokrou. Voda z plátna se pak odpařuje a tím se ochlazuje máselnice se
smetanou uvnitř a do rána jest smetana dost studená, aby se mohla stloukati.
Stloukání se má započíti pomalu a čím dále tím rychleji se může pokračovat!,
až do jisté míry, neb tuze rychlým mícháním se smetana zpění a pak se též špat
ně stlouká. Pakli jest vše v pořádku, má být smetana za 20 minut stlučena.
Jakmile se počnou dělat krupičky, má se stloukati pomaleji a když se utvoří větší
krupky, jest stloukání u konce. Nikdy se nemá tak dlouho stloukati, až se utvoří
jeden kus, neb se pak nemůže máslo dobře vyprati, zbude v něm tuze mnoho
podmáslí a máslo se pak počne tuze brzy kazit, buď zkysne, neb zhořkne.
Jak se tedy utvoří krupky, vypustí se dole z máselnice skrze husté síto podmáslí ven a místo něho se tam naleje studená voda a trochu soli, podle roho, jak
slané se máslo chce míti. Nyní se znovu stlouká chvíli a voda se zase vypustí
dolejškem ven a nová do máselnice napustí. Voda se tak dlouho obnovuje, až
teče ven čistá. Tím se odstraní z másla všecko podmáslí a toto jest pak čisté,
úhledné, chutné a dlouho vydrží čerstvé. Než jest vyprané, tak se z něho utvoří
žádaný jeden kus.
Nyní se máslo vyndá na stůl a pomocí různých přístrojů spracovává. Ve
větších místech, kde se mnoho másla dělá, mají k tomu zvláštní stroje, však na
obyčejné farmě dostačí jednoduchá lopatka z jasanového dřeva, jíž se máslo ně
kolikráte rozetře a pakli je potřeba, přidá se při tomto přepracování více soli.
Po tomto se může máslo buď nařezati z kusu na krychle a zabaliti do jemného
mušelínu, aneb se natlačí do formiček, jak toho domácí trh vyžaduje.
Stůl, lopatky, formičky a všecky dřevěné nástroje mají býti z jasanového
dřeva a před použitím se mají nejdříve vypaří ti ve vařící vodě, pak se mají dobře
solí v.ydrhnouti a opláchnouti ve studené vodě. Než se upotřebí, nechají se ležeti
ve studené vodě, čímž se zabrání, aby se na ně máslo nelepilo.
Podává Dr. Karel II. fíreuer.

ZAKLÁDEJTE RYBNÍKY.
Pro kalendář Amerikán píše Dr.

Karel H. Breuer.

Nic neobčerství cestovatele po suché vypráhlé poušti, jako pohled na čistou
hladinu jezerní a nic nedodá krajině malebnější krásy, jako četná jezera aneb
umělé rybníky. Krása krajiny v Minnesotě a v severním Wisconsinu jest po celé
Americe pověstná a nebýt jezer, tak by se scvrkla na pranepatrnou čásť. Kde
není vody, nic ji nenahradí, ani hory, ani divoké skály.
Rybníky a jezera však nemají cenu jen co okrasa krajiny, ale mají jiné, vel
mi důležité hospodářské významy.
Největší důležitost’ mají svým vlivem na podnebí a počasí. Jest každému
známo, že čím dále do vnitř země od pobřeží mořského, neb od velkých jezer,
tím jsou rozdíly v teplotě podnebí větší. V létě jest větší horko a v zimě zase
větší zima, než při březích velkých vod a zase, v krajině kde jest nedostatek te
koucí a čerstvé stojaté vody, třeba nebyla vzdálenější od moře než krajina hojně
vodou požehnaná, jest rozdíl teploty v zimě a v létě mnohem menší. Pohleďme
ku př. na některé krajiny na západě, jako v Novém Mexiku a Arizoně, kde jest
málo vody, tam jest v létě nesnesitelné horko a v zimě, vzdor tomu, že jest to
daleko na jih, přicházejí často silné mrazy. Voda mírní podnebí a činí je stejnějším, snesitelnějším.
Vliv vody na počasí, totiž na množství deště jest ještě patrnějším. Kde jest
málo vody, jako ku př. v Utahu, Nevadě, Novém Mexiku, Arizoně a jinde padá
průměrně málo deště a tento jest velmi nestejně rozdělen. Někdy jej padá tak
málo, že nestačí k udržení rostlinstva a když déšť přijde, stane se to s velkým
násilím a hlomozem a bývá provázen velkou bouří. Hlavně nedostatek čerstvé
tekoucí vody jest příčinou hrozných bouří v takových bezvodných krajinách.
Zajisté že se starší rolníci pamatují, že když se usadili v různých státech na
západě a severozápadě, jako v Minnesotě, lowě, Nebrasce a j., že padalo poměr
ně více de£tě a tento byl stejnoměrněji rozdělen v různých ročních obdobích, než
jest nyní. Dříve bylo více tichých dešťů, bez bouří a hromobití, bez krup a cy
klonů. Nyní se zdají cyklony navštěvovati kraje, v nichž je nikdy nikdo dříve
nepamatoval. Nyní jest všude více bouří a živelních pohrom než bývalo dříve a
to zajisté má svou příčinu. Ku př. v Texasu říkají staří osadníci, že dříve mno
hem více pršelo a nikdy nepanovala tak velká sucha, jako nyní a zároveň také
nepřicházelo tolik bouří a lijáků s kroupami, jako nyní.
To vše musí míli nějakou příčinu, neb v přírodě se nic bez příčiny neděje.
Příčinu tuto dlužno hledati jen ve vysušení mnoha jezer a bažin, postupující ci
vilizací a vzděláváním půdy. Rolníci všude vysušují bažiny a jezera, kde se to
dá, aby nabyli více půdy pro svá role a louky, tím ale spůsobují velké změny na
na podnebí a počasí, jež se jim stávají na mnoha místech osudnými. Jsou kra
jiny, kde se plodiny dobře dařily, bylo skoro vždy dosti deště, ale nyní, když
byly lesy vymýtěny, jezera a bažiny vysušeny, vyschly i prameny a přestaly choditi pravidelně deště, že jest úroda často suchem zničena. Dříve rolníci neměli
nikdy nouzi o vodu pro svůj dobytek a do kotlů k parním mlátícím a jiným stro
jům, nyní ale na mnoha místech musejí honit dobytek daleko k napájení a z da
leka musejí vozit vodu k parním strojům. Studny musejí stále hloubili a přece
jest v nich stále málo vody. Někdo by snad mohl namítati, proč se to v Če
chách neděje, tam že jest země mnohem déle osazena a přece jest dosud dost
dešťů. V Čechách jsou jiné poměry než zde. Tam jest poměrně ještě více lesů
než zde v mnohých státech a tam se o lesy a rybníky starají velkostatkáři, kteř
vymýtěné lesy znovu vysazují a udržují rybníky v pořádku, zde ale jsou většinou
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jen samí malí rolníci, kteří se o takové věci nestarají a následkem toho jsou
zanedbány.
Příčina změny počasí jest jen mýtění lesů a vysušování jezer a bažin. Ná
sledky pak musejí nésti roloíci jen sami.
Mýtění lesů a vysušování bažin a jezer má ještě jiné zlé následky. V lesích
a kolem vod hnízdí zpěvné ptactvo, které jest pro rolníka velmi důležitým čini
telem. Zpěvné ptactvo se živí z převážné většiny hmyzem, který jest rolníkův
největší nepřítel. Vymýtěním lesů a vysušením krajiny odňaty ptactvu přirozené
skrýše ku hnízdění a toto pak padlo, ve velké většině za oběť svým nepřátelům.
Nyní se na americkém venkově nalézá mnohem méně zpěvného ptactva, ale za
to se tu rozmohl všeliký hmyz, že nemůže na mnoha místech rolník bez umělého
ničení hmyzu ničeho vypěstovat. Zeleninu na zahradě mu sežerou osenice ozim
ní, sotva byla vzešla, dospělejší zase ničí různé housenky a kde dříve mohl rolník
po nasázení své úrody jiti po jiné práci, musí nyní stále zápasiti s nesčetnými
škůdci, kteří se snaží jeho celoroční namáhání zničiti. Ptactvo se na holých po
lích udržeti nemůže, to musí míti své přirozené skrýše, kde by mohlo hnízditi a
se před svými nepřáteli schovávati.
Jak se dá tomuto vzrůstajícímu zlu předejiti? Pouze tím, když se zase dodá
krajině aspoň částečně toho, o co byla přílišným vzděláváním připravena. Rol
níci musejí zakládati zase na svých pozemcích umělé’rybníky, jako to konali naši
dávní předkové v Čechách. Na každé skoro farmě se nalézá nějaká padlina,
nějaký dolík, kam se voda stahuje. Na mnoha farmách se nalézají potůčky, jež
v jisté roční době tekou, ale zase brzy vyschnou. V takových místech se mohou
všude zakládati rybníky a čím více se jich založí, tím snadněji bude další zaklá
dat. K založení rybníku není potřeba vždy tekoucí vody. Pouhá kotlina, neb
dolík, kam se voda po dešti neb při tání sněhu stahuje, úplně dostačí. Jak to
nyní jest, je voda odevšad odváděna, jakmile zaprší, steče za několik hodin pryč,
aniž by měla příležitosti se někde na chvíli zadržeti a tu není divu, že země více
a více vysychá a že jest ve studních málo vody. Aby se voda dostala do studní,
nedostačí jen pouhý déšť, když spadlá voda hned zase odteče, ta musí míti někde
místo, aby mohla státi a pomalu se do země vsakovati. Taková místa jsou rybníky.
Každý rolník má během roku dost času, aby mohl v některé dolině na své
farmě udělati hráz a tato práce se mu stonásobně zaplatí. Když spočítá čas a
práci s honěním dobytka daleko k nápoji a vožení vody k domácí potřebě, tak by
mohl za jediný rok několik takových rybníků udělat. Vždyť to nyní při zlep
šeném náčiní tak mnoho práce nestojí. Když zapřáhne do pluhu a zorá dno
rybníka a zem vytahá “scraperem” na hráz, má za několik dní pořádný rybník
hotový. A udělání hráze není ještě vše. Aby se mu tam voda déle udržela a
aby měl z. toho ještě jiné výhody, má na hráze nasázeti kolem stromy, tedy ko
lem rybníka malý háj. Tím se zadrží palčivé větry a když stromy povyrostou
též palčivé paprsky sluneční a voda se mu v rybníce déle udrží. V lesíku kolem
rybníka bude hnízditi zpěvavé ptactvo a pomůže mu vydatně v boji proti hmyzu
a stonásobně *se mu za jeho ochranu odmění.
Na rybníce může hospodyně
chovati vodní drůhež jako jsou kachny a husy a z jara se mu tam budou držet
divoké kachny a husy a je-li milovníkem honby, bude si mít často na co prásk
nout. V rybníce může mimo toho chovati ryby a míti často zábavu i pochoutku.
Výhody, jaké založením rybníka rolník získá stonásobně převážejí tu trošku
práce, již rybník stojí.
Proto rolníci, zakládejte na svých farmách všude, kde se to dá, rybníky
a sázejte kolem nich lesy. Tím pomůžete svým farmám a celému okolí více
než čímkoliv jiným.
✓

I

PRO DOMÁCNOST A HOSPODÁŘSTVÍ.
Aby slepice nesly velká vejce. Těší nás
velmi, nesou-li nám slepice mnoho vajec a
k tomu hodně veliká; aby velká vejce ne
sly, osvědčuje se způsob následující: V letě,
kdy houby rostou, sesbíráme všechny dru
hy jedlých hub, schráníme okrajky od hub
a ty, které my k jídlu potřebovat! nemůže
me, na př. červivé. Ty se suší a roztlukou
na prášek. Též se shromažďují slupky ze
lněného semene, žaludy, což vše se suší a
roztluče. Slepicím dává se pak jistá dávka
pšeničných otrub, do kterých se houbový
prášek a ze žaludů tolik každého namíchá,
co otruby váží. Hmota tato se dobře pro
míchá, vodou prohněte a z těsta toho udě
lají se kuličky velikosti hrachu, jichž se
slepicím denně něco hází. Aneb: Sbírané
mléko (podmáslí), jehož mnohdy v domác
nosti dosti, smíchá se se spařenou moukou
nebo rozmačkanými zemáky. Drůbež to
velmi ráda žere. Tímto krmením se pod
poruje velice ve snášení vajec, zvláště v zi
mě, poněvadž se tím nahražuje masitá po
trava, kterouž si drůbež v letě sama vyhle
dává. Mladým kuřatům, krůtám a vůbec
veškeré drůbeži mléko jde velmi k duhu;
maso je barvy bílé a příjemně chutná.

Co v létě máme piti? Časopis “The
*
Iyanceť
’ píše: Čím máme ve vedru letním
ukojiti věčnou svoji žízeň?
Mnozí lidé
míní, že dosáhnou toho pijí-li množství
chladné vody. Tato však dráždí potní žlá
zy ku větší činnosti, potíme se proto silněji
a pocit žízně dostaví se za nedlouho opět.
Málo chytře však jedná, kdož k úČeli tomu
užívá dráždivých prostředků alkoholových.
Na jistý čas zapudí tyro sice žízeň, poně
vadž dráždí značnou měrou žlázy slinné,
záhy však ochabnou i nej menší cévy krev
né a činnost srdce se zvětší, tak že užívání
prostředků těchto záhy se mstí. Naproti
tomu dlužno v letní době všímnouti si chla
divého účinku kyselin. Chuť nechť u kaž
dého rozhodne, jakou kyselinu chce zvoliti.
Slabý roztok citrónové neb vinné kyseliny,
neoslazená lemonáda ochladí a osvěží —
jak zkušenost učí—každého, kdož snese ví
no jablečné, nechť zkusí ho—smísiv je do
polovic s vodou od vařenou—co prostředku
k ukojení žízně. Studený čaj má též své
přívržence.
Nesmíme však opomenouti
vodu, pokud jest ještě vřelá, od čaje odliti
a nenechávejmež ji vychladnout!, dokud
v ní jsou lístky čajové, čai by své vůně po
zbyl a trávení kazil. Čaj má však též své
vady, z nichž jedna z předních jest, že

mnohé, pijí-li jej večer, o spánek připra
vuje. Co se ledu týče, dbejmež, že za po
citem osvěžujícího chladu, jakýž požiti
ledu ve větším množství působí, následuje
záhy reakce opáčná. Pociťujeme to však
méně, jest-li že pijeme ledovou kávu, jež
při odpoledních výletech bývá oblíbena.
Celkem odporučujeme, aby, koho vedro tí
ží, připravil si doma dobrou limonádu a aby
přimísil k ní—chce-li míti nápoj ještě pří
jemnější—čistou vodu sodovou. Cukr ne
měl by se ani přidávati, poněvadž při oky
sličení svém vyvinuje velké horko. Jest
podivno, že Francouzi, kteří v parných
dnech letních tak opatrně každému nápoji
alkoholovému se vyhýbají, této vlastnosti
cukru vůbec nedbají a že jako nápoj letní
oblíbili si právě vodu s cukrem neb sirobem smíšenou.
Čím a jak nejvhodněji zaléváme květiny
v hrncích pěstované?
Veškeré rostliny
v květináčích pěstované, hlavně však ty,
které již delší Čas v domácnosti pěstujeme,
jakož i ty. které snadno přesazovati se ne
dají, musí v nastalé vegetaci na jaře býti
hnojeny. Nejjednodušším způsobem při
pravíme si hnojivo tím, že do láhve dáme
1| lb. síranu čpavkového, 6$- unce ledku a
5 uncí cukru, a této smíŠeňiny přidáme do
konve vody, již zaléváme každý týden jed
nou, na každý litr 30 až 40 kapek. Ne
smíme to však přeháněti, lépe jest vždy
méně dáti než více. Účinek objeví se již
v nejbližšírn týdnu nebo čtrnácti dnech;
listoví stane se tmavším a rostlina sama
velice bujně roste.
Černá řetkev dobrým domácím lékem.
Jak mnoho jest těch, kteří rádi černou řet
kev pojídají, a jak mnoho zase těch, kteří
na ni hubovati nepřestávají! Černá řetkev
má tedy přespřílišné zbožňovatele, ale také
své zaryté nepřátele. Avšak ona toho za
sluhuje, bychom o ní dnes malou chvalořeč
pronesli a všem nepřátelům laskominy na
ni učinili. V jednom francouzském listě
uveřejněno bylo před nedávném, že jistý
francouzský generál po dlouhou řadu let
nesnesitelně trpěl kamenem močovým a
marně různých prostředků užíval. Poně
vadž s mnohých stran mu tvrzeno bylo, že
černá řetkev jest velice dobrým prostřed
kem proti močovému kamenu, odhodlal se,
ač byl velikým nepřítelem jejím, ji pojídati. A hle: za krátký Čas pozoroval už, že
bolesti jeho velice se zmírnily. Následkem
toho nařídil v celé krajině pěstování černé
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řetkve a odporučoval ji tamním obyvate
lům i svému vojsku jako výborný pokrm;
MDr. Philippe podal o tom zprávu paříž
ské akademii.— Týmž způsobem vyléčen
byl i jiný pacient, kterýž pilným pojídáním
řetkve kamene močového se byl sprostil.
Nedosti na tom, černá řetkev jest též vý
borným prostředkem proti bolení prsou,
proti kašli, střevním a žaludečním katarhůtn. Pěstujme protož a pojídejmež ča
stěji černou řetkev. Pěstování jest jedno
duché. Ona daří se v půdě jemné a ne
čerstvě hnojené; v půdě jílovité, těžké není
tak chutnou
Doba setí jest květen a čer
ven. Řetkev se musí pak vyjednotíti, aby
stálo jen asi 20 rostlin na jednom čtvereč
ním metru; za sucha se musí pilně zalévati.
Před nastoupením mrazu se dobude a očistí.
Nejlepší uschování řetkví na zimu jest ve
sklepě, kde se suchým pískem vrstva po
vrstvě prosype, čímž nejlépe se udrží.

Desatero přikázání sadařských a sedmero
hlavních hříchů. Přikázání: I. Na kaž
dém prázdném místě stromky sázeti budeš!
II. Nevezmeš jader, leč z ovoce úplně zra
lého! III. Pomni, abys před sázením ko
řeny sřezal a omočil ve smíšenině hlíny a
kravského lejna! IV. Důlek metr hluboký
kopati budeš!
V. Utrpí-li kořen, budeš
pilně řezati na koruně, je-li hustá, až i do
jedné třetiny větvoví! VI. Po zasazení
stromek zaplavíš vodou! VII. Do půdy do
bré jabloně a slívy, do méně dobré hrušně,
do písčité třešně sázeti budeš! VIII. Ne
necháš stromku křivého růsti! IX. Ne
ponecháš stromoví na zimu bez natření
vápnem a lejnem! X. Aniž ponecháš na
stromoví chorých větví, ani vlků, ani me
chu, ani což jemu na škodu jest!—Hříchy:
1. Prázdná místa ladem ležeti nechati.
2. Stromoví hustě a hluboko sázeti. 3.
Stromů na jaře nečistiti. 4. Rány stromů
až do zdravého nevyřezávati a voskem nevylepiti. 5. Stromoví puškoditi neb jiného
ku škodě naváděti.
6. Škůdce sadu od
úmyslu neodvraceti neb jej netrestati. 7.
K sadům nedohlížeti. (Sestavil Jan Schnei
der.)
Fíková káva. Fíkovou kávu mohla by si
každá hospodyně sama, a to následujícím
způsobem připraviti: Koupí si fíky věn
cové (které jsou rozhodně lepší než soudkové) a upraží se na plechu, až nabudou
tmavohnědé barvy. Pražení musí se díti
velmi opatrně, aby cukr hroznový, jenž se
má proměniti v karamel, nezuhelnatěl.
Upražené fíky se na to utlučou neb rozeme
lou—dle přístrojů, které po ruce mátne.
Upražené rozemleté fíky tvoří tmavohnědý

prášek, jenž se umleté kávě podobá. Fíky
ztrácí při pražení 26 proč, na váze. Směs
takto doma připravené fíkové kávy s kávou
pravou dá výborný nápoj, a sice na šálek
kávy dostačí 5 g. kávy pravé a 2 až 3 g.
kávy fíkové. Hospodyně mohly by přípra
vu tu zkusiti.
Houby. Hříbky, nebo Václavky nakládané
na zimu do octa. Pěkné mladé hříbky operou se v čisté studničné vodě. Do hrnce
dobře emajlovaného dá se jedna třetina
octa a dvě třetiny vody, náležitě se osolí,
přidají 2—3 bobkové listy, větvička kozalce (estragónu) a větvička saturie. Když
se to povařilo, přidají se oprané houby a
nechá se, aby je var dvakráte obešel. Na
to se houby z octa vyndají, rozprostrou po
čistém ubruse, aby dokonale oschly, a pak
srovnají se pěkně do sklenic asi třetinu li
tru velkých, pokryjou se papírem, aby do
nich nic nenapadalo. Ocet, v němž se
povařily, nechá se ještě chvíli povařiti,
přidá se do něho jeden hřebíček a odstaví
se pak na studené místo. Když ocet vy
stydnul, přecedí se a naleje do sklenic na
houby až do vrchu. Na to se sklenice po
vážou měchýřem nebo papírovým pergaménem a uloží pro zimní potřebu do spížní
komory.

Jak zastaví se krev při velkých ranách?
Rána se posype práškem z potlučeného dře
věného uhlí a obváže se vatou, čímž krev
se brzy zastaví. Jiný prostředek jest t^n,
že se smíchá trochu pšeničné mouky s tro
chou soli, rána se tím posype, zaváže lně
ným hadříčkem a krev se zastaví.
Jak lze rozjoznati stáří krávy a počet
porozených telat? Stáří krávy a počet te
lat, které kráva porodila, možno určití dle
počtu kroužků na rozích.
Vždy v době
březivosti krávy vytvoří se kroužek na ro
hu, poněvadž výživných šťav v této době
dostává mládě v útrobách matčiných na
úkor vývinu jiných částí těla matčina,
mezi nimi i rohů. Po porodu nastane pak
zase pravidelné proudění šťáv v těle mat
čině, čímž přibývá i tloušťky rohu. Počet
takových vyvýšenín na rohu poukazuje ku
množství telat krávou na svět vržených.
Když jalovice v 1^—2-V letech poprvé při
pouštíme, povstává prvá vyvýšenina mezi
2—3 rokem. Spočítáme-li tedy počet krouž
ků a prvý za 2—3 leta bereme, dozvíme se
stáří dojnice.—Stáří do 3 let ustanoví se
také na základě výměny řezáků, nebo zuby
klešťové vyměňují se mezi 18—20 měsí
cem. vnitřní středáky mezi 2—2^ rokem,
zevnitřní středáky mezi 2^—3 rokem a
krajáky mezi 3Í—4 4 rokem.
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Kapky hofmanské jsou směsí 1 dílu čisté
ho étheru ethylnatého a 3 dílů silného líhu.
Obě tekutiny se dobře promíchají a dobře
zátkou ucpou.
Kuří oka léčí se následovně: 1. Oby
čejný žlutý vosk bez přísad rozetře se na
proužek papíru, přitlačí se na oko a za ně
kolik dní už je možno vyloupnouti. 2. Kuří
oka mezi prsty vzniklá zmizí, koupe-li se
noha častěji ve vlažné vodě a po koupeli
dá se náplasť (flastřík) s diakulum (masť
tu lze dostati v každé naší lékárně). Čini
li se tak častěji, zmizí kuří oko jistě. Toť
ten nejjistější a nejlepší prostředek k od
stranění kuřích ok. 3. Kuří oka se rychle
vyloupnou, potírájí-li se kolodiem. Kolodium působí zvláště dobře na bílá, vystou
plá kuří oka. Potřou-li se jím několikrát,
scvrkují se stále, až konečně úplně se vy
loupnou.
4. Smíchejme 5 gr. dehtu, 5 gr.
hrubého hnědého cukru a 5 gr. sanytru do
hromady; ohřejme tuto smíšeninu, natřeme
jí tenkou kůžičku (na př. z rukavičky),
kterou pak na malé náplasti rozstříhejme
■a je na kuří oko položme.

Kde se daří salát. Nasaďme salát na
výsluní hodně suché a nedocílíme ani jedi
né hlávky. Všecek nám vyroste. Jenom
v poloze mírně vlhké, chladnější, trochu
zastíněné si libuje salát, zvláště jemnější
odrůdy. Není-li jiné volby, pak na výsluní
docílíme pěkných hlávek, když salát oblo
žíme krátkým, dobře uhnilým hnojem.
Také volba odrůdy jest důležitá. Jsou dru
hy ranné, které tvoří nepatrné hlávky, ale
poskytují velmi jemnou zeleninu, a druhy
pozdní, jež tvoří hlávky velké, až obrov
ské, ale méně jemné. Volíme-li vhodnou
půdu a polohu, přiměřený druh a sejeme-li
v čas, pak můžeme sklízeti salát od časné
vesny do pozdní jeseně a docílíme tak vel
kého výnosu.
K uchování ovoce na zimu, má-li toto
hodné dlouho vydržeti, doporoučí se násle
dující: Plody balí se do papíru a ukládají
do sudů do suchého písku a ukládají se tak
do suchého místa, kde nemrzne. Jablka
•drží se takto až do jara. Slívy dají se rov
něž v soudkách mezi suchým jetelem při
uzavření přístupu vzduchu dlouho udržeti.
musí však v lednici udrženy býti a nesmí
býti při ukládaní přezralé. Důležité je však
též Česání ovoce. Ovoce ku uschování ur
čené nesmí býti se stromů setřásáno, nýbrž
musí býti rukou trháno a jednotlivě do ko
síku kladeno aby nijaké poranění nepovsta
lo. Naražené plody musí se naprosto vyloučiti. Chybné by též bylo, čerstvě česané
ovoce ihned tikládati; toto musí zůstati

několik dní na hromadě na suché vzdušné
půdě ležeti, až přestane odpařovati, což
značně k stálosti přispívá. Přezrálé jablko
není jablkem, nedozrálé pak jen z polovice.
Nejčastěji se hřeší, že se zimní ovoce až
příliš časně česá. Patřičný čas ku česání
poznáme v říjnu, když po lehkém zatočení
stopkou plod nám v ruce zůstane.

Originelní prostředek k chytání krys. Po
staví se do sudu stojatě cihla nebo kámen,
naleje se do sudu tolik vody, aby až na
okraj cihly dosahovala. Sud přikryje se
lepenkou a tato se křížem rozřízne. Tímto
řezem povstalé trojúhelníky snadno se dolů
zahýbají. Na rohy trojúhelníků připevní
se vnadidlo. K sudu přistaví se lať. aby
krysa pohodlně mohla se k vnadidlu dosta
ti. Brzy přijde krysa, přilákána vnadidlem
a spadne do sudu, sotva že se k vnadidlu
přiblížila. Ihned hledí se na sucho dostati
a usadí se na cihlu nebo kámen.
Za ne
dlouho objeví se tu druhá, kterouž tatáž
nehoda potká. Nastane v sudu o suché
místo boj na život a na smrt a vítěz obsadí
místo. Křikem a bojem přilákány objeví
se opět a opět nové krysy, jež očekává ten
týž osud jako jejich předchůdce.
Ovocné stromy v měsíci srpnu hnojíme a
sice nejraději hnojem tekutým a při tom je
zavlažujeme. Zemním nebozezem vyvrtá
me do země 3.28:—4.92 stop hluboké díry,
ale ne u samého kmene, nýbrž asi tak da
leko od kmene kolem, jak daleko sáhají
větve a je-li to i o něco dále, než kam větve
sáhají, tím lépe, naděláme pak aspoň ve
větším kruhu více děr. Díry tyto naplňu
jeme vodou, k níž jsme přimísili polovičku
hnojnice anebo záchodové mrvy a naplňu
jeme tak dlouho, dokud se voda do země
rychle ztrácí. Na to díry přikryjeme cihlou
nebo kusem tašky a za 8 až 10 dnů zalévá
me takto poznovu. Takovéto podzimní
vlastně letní zalévání způsobuje, že se na
stromech hojně vyvinují květné a plodo
nosné pupence a strom v příštím roce může
roditi a takový, který má na sobě ovoce,
neshazuje ho dolů suchem, ale dobře ho
vyživuje a ono roste a vyspívá mnohem do
konaleji než bez takového zalévání. Počítáme-li práci vyvrtáním děr a dvojím až
trojím zaléváním na 30c., zajisté že si do
vede každý snadno představiti, že žádná
jiná práce se tak nevyplácí, jako toto zalití
stromů v čas a pohnojení tekutou mrvou.

Plavuh. Upotřebí se při opruzení děti
a tlustých lidí.
Opruzená čásť těla se
před zasejpáním pozorně vodou umyje a
vysuší.
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Proti krvácení nosu jest prý prudké po
hybování čelistěmi, jako při žvýkání jistý
prostředek. Dětem má prý se kousek pa
píru v listech držeti a ku žvýkání je nutiti.
Pohybování čelistěmi nejprudší krvácení
nosu zastaví.

Přimíchávejte kmín do jetelin. Kmín jest
v mnohém ohledu rostlinou důležitou Ne
hledě ku pěstování na zrno, máme zde na
mysli přimíchávání kmínu k různým rostli
nám pícním, zejména k jetelinám; tím se
stane píce dobytku nejen chutnější, ale
i zdravější a dobytek se pak ani po mla
dém jeteli nenadme. Zejména na vyměšo
vání mléka má přísada kmínu vlivu největ
šího. Jest proto záhodno při setbě jetele
přidati na 2 akry vždy 9—12 lb.
Prostředek na vyhojení rozpukaných ru
kou. Rozpukliny rukou povstávají buď od
mnoha praní nebo častějším pohroužením
jich do studené vody. Když ruce ty umý
váme pilně v louhu z dřevěného uhlí a
opláchneme je dobře v čisté vodě, a otřeme
je dobře, aby oschly, natřeme je pak sko
povým lojem. To čiňme po několik večerů.
Na noc navlékneme na ně rukavice nebo
obvážeme je plátnem starším, vypraným.

kysličníku svrchu uvedeného, jelikož ne
má kyslík dostatečný k železu přístup.
Během 4—5 minut zmizí galvanský povlak
a předmět objeví se v stejnoměrném zbar
vení; za dalších 10 minut nabude tloušťka
kysličníku tloušťky o 1 mm. Po té se že
lezný předmět z mufle odstraní.
Proti rýmě. Brzy účinkujícím prostřed
kem proti rýmě, která při drsném počasí se
velmi často vyskytuje, jsou inhalace kafro
vé. K účelu tomu vsype se kávová lžička
tlučeného kafru do hrnce a tento naplní se
do polovic vroucí vodou, udělá se papírový
kornout a hrnek se jím přikryje a špička
kornoutu se tak daleko utrhne, by se mohl
do něho strčit celý nos. Nyní vdechují se
nosem teplé páry z této kafrové vody asi
10—15 minut a opakuje se to každou 4
nebo 5 hodinu. I nejprudší rýma zmizí po
třikráte se opakujícím vdechování. Tento
prostředek má přede všemi jinými prostřed
ky tu přednost, že jest jednoduchý, laciný
a jistě účinkující.

Pití vody při jídle. O otázku, zda pití
vody při jídle lze doporučiti, čili nic, bývá
velmi často spor, zdá se však býti velmi
pravdě podobno, že mírné pití odražené
vody zdravému člověku k dobrému trávení
přispívá. Přílišné pití vody zřeďuje značně
Pokyn hospodyním.
Vaří-li se hovězí
maso, povstává na povrchu polévky sraže- ' šťávy, které trávení způsobují, a seslabuje
nina, které se říká šum. V některých kni
jejich činnosť; voda studená ochlazuje pří
liš stěny žaludeční a působí na ně škodlivě.
hách kuchařských se radí šum tento sbírati
Požíváme-li však v mírném množství vodu
a z polévky odstrafíovati, by se prý polév
odraženou, pomáhá tato k rozřeďování po
ka vyčistila. Mnohé hospodyně ze starého
krmu, který žaludeční šťáva v tak zv. pepzvyku tak činí majíce za to, že je to neči
ton
proměňuje, čímž žaludku práce se
stota v mase obsažená. A přece je to
usnadňuje.
Voda zároveň oplachuje v ža
z masa vyloužený a vařením sražený bílek,
ludku části pokrmu ještě nestrávené, ná
látka to velice živná a ke tvoření těla dů
sledkem čehož jsou tyto vysazeny většímu,
ležitá, která takto na zmar přichází.
protože přímému vlivu šťávy žaludeční.
Nechrne tento šum zavařiti, neboť taková
Před jídlem doporučuje se mírné pití vody
polévka je mnohem výživnější, ovšem ne
z té příčiny, že splachuje v žaludku šlem
tak čistá, což však věcí vedlejší.
usazený na jeho stěnách, tak že trávení
Povlak železa kysličníkem železnato železi
může hned po jídle nastati.
tým. Jest již mnoho let známo, že tento
Ptospěšné uschování zelí hlávkového.
druh rzi chrání železo před dalším obyčej
V Porýnsku uschovávají zelné hlávky tímto
ným rezavěním. Nej nověji vzal Bertrand
způsobem. Při sklizení otavy vysekají se
v Paříži patent, jímž se dosáhne tato ohlávky, košťál a zbytečné lupeny se od
chránná vrstva velmi rychle a bezpečně
takto: Nejdříve utvoří se na železném
straní a zelí tak připraví, jak obyčejně ve
hlávkách na trh přichází. Takto připra
předmětu na cestě galvanoplastické povlak
vené hlávky se uloží do otavy, kdež zůsta
cínem, stříbrem, bronzem atd., potom se
nou tak dlouho, až se jich má upotřebiti.
v horké vodě opláchne a vloží se hned do
Zapaření otavy a zelí působí, že hlávky až
muflových kamen, podobných asi, jakýchž
do svatodušních svátků čerstvé zůstanou.
se užívá k smaltování, kdež jest žár asi
1000° C., jímž se povlak zvolna ztráví, zá
Mnozí nakupují i lacino zelí na podzim a
na jaře pak draze prodávají.
roveň pak se tvoří pod povlakem vrstva

PRO SMUTNÉ CHVÍLE.
Po sousedsko.

Mezi dětmi.

Malá dívka: Paní Hovorková, maminka
vám vzkazuje, jestli jí půjčíte tucet vajec.
Chce je dát pod kvočnu.
Hovorková: Tak, vy máte kvočnu? To
jsem nevěděla.
Malá dívka:
Nemáme, paní, ale paní
Šafránková zapůjčí nám kvočnu a mamin
ka myslí, kdybyste nám zapůjčila vejce,
o hnízdo už bychom se postarali.

Karlíček: Teď už více nevěřím na čápy
Lízinka: A proč pak, Karlíčku?
Karlíček: Čápi teď v okolí vůbec ne
jsou, a přece dnes ráno dostala maminka
synáčka.

Pýcha učencova.

Žebrácká pýcha.

“jak jste stár, pane profesore?”
“Počkejte malý okamžik, podívám se do
naučného slovníku!”

Pán (dávaje almužnu starému žebrákovi):
Proč nemáte dnes s sebou svého synáčka?
Žebrák: O, prosím, on se od prvního
tohoto měsíce zařídil sám pro sebe.

V zoologické zahradě.
Malá Pepička: Maminko, je tady mez
těmito čápy také ten, co mne přinesl?
v

Dobře rozděleno.
‘ *U Vás že se tedy nepije pražádné pivo?”
“Ne, já a žena pijeme pouze vodu a ví
no.”— “To je rozhodně správno. A v ja
kém poměru to rozdělujete.” — “Nu, man
želka pije vodu a já víno.'1'
Na vesnické škole.

(Učitel): Děti, zítra vám budu vypra
vovat zajímavou povídku o Kolumbovi, ob
jeviteli Ameriky.
K tomu účelu musíte
přinést každé z vás vajíčko. Kde nemají
doma vajec, může se přinést máslo.
Špatný zrak.

Paní (k trampovi): Proč pak se nekou
káte někde po práci?
Tramp: Ach, drahá paní, vy ani neví
te, jaké mám špatné oči!

Kniha knih.
Novými se stále plní
trh náš knihami,
že nestačíš při nejlepší
vůli číst ani.

Jedna marně kniha čeká
na své vydání,
nakladatel nechce vydat
knihu bankovní.

Tlieorie a prakse.
Co jsou to za lidi, co tamhle sedí tak
strašně potlučeni.”
“Dva členové “Společnosti pro potlačení
válek,” kteří se do krve poprali, hádajíce
se o to, kterým způsobem by se nejlépe
válkám předešlo.”

Moudrá rada.

Prohlédla jej.

Žebrák (o berlách, ku kolemjdoucímu
profesoru): Prosím o maličkou podporu,
ztratil jsem ve válce obě nohy!
Profesor: Proč pak jste nedával lepší
pozor, lehkomyslný člověče!

Sváteční střelec: Poslyš, ženo, dnes ve
čer ti opravdu přinesu zajíce.
Paní: To jej ale kup hned ráno; večer
bude tma a mohli by ti dát nějakého špat
ného.
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Sebepoznání.

Vždy roztržitý.
Profesor: Nu, to mne těší, pane Hubá
čku, že vás opět jednou vidím. No, a co
dělá paní manželka?
Hubáček:
Jak, vy nevíte, že jsem
vdovcem?
Profesor: No tak, jak se vynachazí
paní vdova?

Zlomyslnost.
A: · · · · ‘ ‘Co, vdova Pokorných se nechá
vá po třetí věsti k oltáři?”
B: “Nemohu rovněž pochopiti; myslím
že už by mohla cestu k oltáři najiti sama.
A: Přítel Konopásek je tedy zasnouben?
Jak se jmenuje jeho nastávající?
B: 25.000 dollarů—druhá jména jsem
zapomněl.

Sedlák (který byl koněm kopnut do hla
vy): Povídám, pane doktore, já dosud
nemohu pochopit, jak mne mohlo to zvíře
zrovna do tohodle prachpitomého místa
trefit!

‘Proč bývají vůbec velcí válečnici tak
často jmenováni universitami doktory?”
“Zcela jednoduché; poněvadž také vel-kou sílu lidí připravili na onen svět.”

Policejní soudce'. Proč mně dáváte pět
dollarů?
Kropáček: Vědí, milostpane, to já si
už napřed platím za tu facku, co ode mne
dostane zítra krejčí, poněvadž mi zkazil
šaty.
Paní (k studentovi): Nesedejte si, pane
Vopršálku, utřu nejdříve židli; je celá
mokrá.
Student: Ne, ne, není zapotřebí. Seděl
jsem beztoho již dosti dlouho v “suchu.”
Dobrá liodina.

Nepříjemné jest, má-li člověk dosti ve
zdejšího chleba, ale žádné zuby, nepříjem
nější je však, má-li dobré zuby, ale žádný
vezdejší chléb.
Víte, jaký je rozdíl mezi nejnovějším
bicyklem a Vámi?
Nemám ani tušení.
Nu, nejnovější bicykl je směšně jedno
duchý a vy jste jednoduše směšný.

N. Moji paní tchyni bys měl slyšet ho
vořit! Ta si nedává náplast na ústa.
M. Rád věřím; tak velká náplast’ ani
neexistuje.
Paní: Zase přicházíš domů zpitý na
mol? Ty jsi přece jenom veliký opilec!
Muž: No, mlč staroušku, vždyť já piju
jenom z malých sklenic.

Paní:
Pane doktore, váš krejčí čeká
přede dveřmi.
Studující: Nevadí, jen když není uvnitř!

“••••Víš co, muži, ty jsi opravdu ne
snesitelný! Od té doby, co jsem s tebou,
neměla jsem ani jediné dobré hodiny.”
... .1 mlč, jen jdi pěšky do Riverside,
tam máš dobré tři hodiny.''1
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Opice a švihák.

Ze zkušenosti.

Francouzský misionář: (ku králi Kan-Ni
Ba-Le). Nenahlížím, královská milosti, co
máte na Angličanech—já aspoň pro ně ne
mám žádný smysl.
Král: Přijde na to, jak jsou upraveni.

Roztržitý.

Lékař (ohledávaje nemocnému tepnu):
Jedna · · · · dvě .... tři... · čtyři, pět, 'šest,
sedm.... půl osmé.
Soudní exekútor (k malému Jeníkovi):
Máte doma také nějaké zlaté věci?
Jeník: Ano, na stole v pokoji jsou zlaté
rybičky.
Podivno.
Kde je tvá matka?
Poodešla před dvěma hodinami na pět
minut k sousedce.

Prohlédl jej.

Holič: Jak, ten krásný vous mám ustřih
nout a oholit?
Pán: Ano, a kníry také. Jen prosím
rychle, mátu velmi na spěch.
Holič: Kterého vlaku ráčíte použít, pane
kašíre?
________

Paní N.—Slyšela jste, paničko, žen Bu
cků zemřel strávník?
Paní M.—Ano, a považte jen jak “nóbl”
umřel!
Paní N.—Jak to?
Paní M. —Nu, v pondělí si zaplatil
“board” na týden napřed a večer na to

skonal!

Otázka.

“Kde měla být umístěna děla španěl
ských pevností v poslední kubánské válce,
aby mohla s úspěchem účinkovati?”
“Na výši pokroku’”

Pán (ku zloději, kterého přistihl, když
mu tahá z kapsy tabolku): Jak se můžete
opovážit sahat mně do kapsy?
Zloděj: Odpusťte - · · - míval jsem kdysi
právě takové kalhoty a v roztržitosti jsem
si to splet!
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Ty tchyně.
Tchyně (na výletu) — Ach, poslyšte pane
zeti, tamhle kuká kukačka, Budu počítat,
jak dlouho budu ještě živa.
Kukačka kuká bez přestání.
Zeť (tiše, ale zoufalým hlasem)—Nebude
již to zpropadené zvíře mlčet?! Nešťastný
osude!
Vždyť už kuká po čtyryapadesáté!

Ty ženy!
On (mezi vypravováním): · ·. A vím mimo
toho ještě jednu anekdotu, kterou se neod
važuji pronésti, poněvadž je pikantní —
milá slečno.
Ona\ Ó, pak zajisté že ne! (Po pře
stávce asi pět minut). Je velmi pikantní?

Zlomyslnost.

Dvojsmyslné.
Otec (k synovi): Nikdy jsem nemyslil,
že by tvoje studie stály tak mnoho peněz!
Syn: A při tom ještě mnoho nestuduji.

Redaktor: Jaké je vaše povolání?
Pán:
Píšu novelly, divadelní kusy,
básně—
Redaktor: A čím se živíte?

ZšTevsrplatilo se mu.

“Do vesnice mám ještě plné dvě hodiny
a jsem již unaven, Ale. co to? Zde je
snop obilní. Vlezu do něho a budu brzo
• do vsi

je ale ten snop těžký!” ”

“Tak,
tíme!” ”

a teď obilíčko hned vymlá

Všichni lidé jsou si rovni.
donesen!”—“U všech všudy,

Žebrák: Žiji z ruky do huby, milý pane!
Pán: Snad nemyslíte, že jím já nohou!
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Velkoměšťák na venkově
neboli: Pýcha předchází pád.

Prozradil se.
Sluha:
••••“Neměl jsem tu žádnéholíhu, milostpane, proto jsem vzal trochu
z vašeho koňaku!”
u— _
_____ ,
Pán: Ale snad ne mnoho?”
Sluha: “i kde pak···-pouze jednou
jsem se napil!”
Spravedlivý trest.
Bavorák: “Máte to ale pořádné vole!
Odkud pak jste je dostal?”
Tyrolák: “To přijde od pití vody!”
Bavorák: “To se vám ale dobře stalo!”

Vznešený zeť.

Velkoměšťák: Hrotu a peklo! Nazývate
tohle také jízdou? Co to je za strašlivé
drkotání v této kleci—jo, to raději půjdu
pěšky--------

Slečna (k sluhovi, který kytici od ženi
cha přinesl): “Zde máte od cesty půlák—
ale nepropijte jej hned!”
Sluha: “O nikoliv, slečinko! Za něj
musím přinést vuřty—pan baron to poručil!’’

Malý praktikus.
Učitel: Co pak znamená jedna pětadvacetina?
Školák: Já nevím.
Učitel: Kdyby tě přišlo 25 kamarádů
navštívit a ty měl bys pro ně pouze jedno
jablko, co bys udělal?
Školák:
Počkal bych, až by odešli a
potom bych je snědl sám.

a dříve dostihnu cíle.— Co, snad byste ne
chtěl mezi jízdou seskočit?—To je k smí
chu; přijděte se podívat do Chicaga. Tam
jezdí káry desetkrát rychleji než zde a
přece každé dítě · · · ·

Paní (vyrušena šramotem ze spánku):
O, hrůzo, muži, jsou zde lupiči! Sprave
dlivý osude, pomoz nám!
Muž: Bláznovství! Děkuj osudu, že
nejsou v kůlně, kde je moje kolo!
Paní k manželi: Muži, oblékni rychle
kabát, přicházejí sem dva tvoji přátelé!
Manžel (s povzdechem): Jo, neštěstí
chodívá zřídka samotno.
U matky přírody.

bez nebezpečí..............oh!
Bessie:
sestrou!
Tessie:

Pravila,

že mu bude navždy

Ano, leda “prababičkou”!

‘ lA jejej, jejej, přítel Vokurka už doma?”
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Dětský rozum.

V manželství.

On: Ale to ti řeknu Bertičko hned: první mojí láskou
nejsi!
Ona: To nevadí, jen když
jsem tou poslední.
Co jsi to měl zase za ne
dorozumění s Vavrouškem? Ze
prý jsi jej důkladně stloukl?”
“Nu. zcela vysvětlitelné. On
mne u mého děvčete očernil, a
já jej za to důkladně zmodril.
Host: Poslouchejte, sklep
níku, víte to jistě, že je to divo
ká kachna, co jím?
Host: No, Jeníčku, co pak na mne koukáš tak
Sklepník: Ó, ano, pane, tak
zlostně?
I divoká, že jsme ji museli po
Jeník: Poněvadž vždycky sníte všecky koláče a
dvoře 15 minut honit, než jsme
přece si žádnou sestru neberete!
ji chytili.

Při zkoušce.
Profesor (k studentovi): Představte si,
pane Konopásku, že pijete sklenici vody—
Student (vpadne mu do řeči):—to si ne
dovedu, pane profesore, vůbec představit!

Triumf malířského umění.
I.

Naivní otázka.

Maminko, byla bys také mojí maminkou,
kdybysi tě byl tatínek nevzal?
Pokrok.
Otec (k synovi, který je u ševče v učení):
Nu, tak jak pak pokračuješ v řemesle,
Frantíku?
Frantík: O, dubře; jen považ, smím se
už smát, když druhý účedník dostane od
mistra pohlavek!

Ze zkušenosti.
“Ostatně,” pravil starý prorok povětrnosti, “shledal jsem, že je nejlépe předpovídati špatné počasí.’
“jak to?” tázal se začátečník.
“Protože lidé potom tím ochotněji odpu
stí, pak-li se tak nestane.”

Chtěl teplejší zaměstnání.
“Slyším, že chceš od policajtů ku konci
měsíce vystoupit?”
“Ano, v studenu se to špatně spí.” '
Tak vám včera přines čáp hošíčka, neníliž pravda, Stázičko?
Ano, jen že se zmátl a dal ho na místě
mamince mé zasnoubené sestře.

II.

III.
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Ty služky.

Dva specialisti.

Paní: “To váni povídám, jsem trochu
nervósní a žádné odmluvy nesnesu!”
Kuchařka: “O, milostpaní, to se časem
poddá.”

Mladý Bostonan. Nečetl jsi Emersona?
Mladý Chicagčan. Ne; ale mohu ti dát
vhodný pokyn, jak to stojí s pšenicí na
burse.
_________

Ale, Pavlíčku, co pak’s dělal, vždyť máš
obličej plný inkoustu?
No, víš, maminko, my měli dňeska kra
sopis!

Toník: Tatínku, ten člověk, co na ulic
hraje na dudy, nikdy se nezastaví. Kdo
jej k chůzi nutí?
Tatínek: Policajti.

Přítelkyně zvířat,

při příchodu z trhu.

Co má větší cenu!

Osudné nedopatření.

Spisovatel:
“Podívejte se—tato velká
hranice rukopisů jest ode mne!”
Krejčí: “Nu—tento malinký účet má
pro mne větší cenu—a ten jest zase ode
mne!’ ’

Přítel:
“ · · · · Co, ani věnec nebyl ti při
tvé benefici podán?”
Herec: Ne! Jen si považ, ten hlupák
zahradník poslal mi mé věnce přímo do
bytu!"

Klasobratií na poli ženské otázky.
Sbírá V. Lužická.

Ženská otázka, to jest otázka ženské výchovy a úkolů žen ve společnosti
lidské, ocitla se v Evropě nynější dobou opět v novém stadiu svého vývoje.
Emancipace žen ve směru činnosti výdělkové, samostatnosti, rovnoprávno
sti a povznesení jejich postoupila již na dráze svého vývoje k onomu bodu·, od
kud přirozeně a nerušeně dále se může rozvíjeti.
Universitní vzdělání žen jest v proudu, a za nedlouho i u nás v Čechách
budeme mít profesorky, doktorky filosofie, načež zajisté i ostatní fakulty následovati budou. Učitelky, obchodnice, telegrafistky, poštovní úřadnice už máme.
Jenom řemeslo, které má přece zlaté dno, jest dosud ženám neznámou pevninou,
a to pouze vinou jejich.
Mimo vyšívačky, modistky, krejčové a švadleny nezabývají se ženy řemesly
a také ani se za nimi neženou. Nedobývají toho pole práce, ale touží pouze po
studiích a takovém postavení, kde práce rukou není třeba.
Taktéž v rolnickém hospodářství málo žen nalézá zálibu. Všechno se jenom
žene výše, nad svůj stav, tak že za nedlouho školy otevřené ochotně ženskému
pohlaví budou přeplněny a Evropa zaplavena bude studentkami bez místa, bez
chleba, jako před nedávnou dobou studenty mužskými, jichž bylo více než míst.
V třídě pracujícího lidu zase větší část žen jde do továren na výdělek. Mé
ně se líbí děvčatům služba. Jsouť dělnice volnější a samostatnější. Služek, to
jest opravdových, pracovitých služek, které se povolání svému z přesvědčení a
s láskou věnují, ubývá. Za to se množí davy těch, které na místě služeb hle
dají záletů, rozkoší a vrhají se v bezedné bahno neřesti.
Ženská otázka proto také dnešního dne ocitla se zase v jiném řečišti. V prvé
řadě jest to mravní povzneseni ženy, o které se jedná. Vymaniti ženy z bídného
otroctví zaprodajnosti jest snahou ušlechtilých můžů a žen. S člověčenstva kul
turně vzdělaného sňata má být skvrna prostituce, kupčení s děvčaty má být vymýtěno, ctnost povýšena, mravnost zabezpečena, žena vymaněna z bídného po
stavení, kterým snížena jest na zboží, otrokyni.
Povznešení ženy v ohledu mravnosti slučuje se na novo s otázkou práce.
Přemítá se, čím možno zachrániti žen od takového ponížení, kterak vymaniti jich
z otroctví mravní bídy a. tím zase se vrací společnost zvolna k onomu bodu, z ně
hož první vyšlehla zápalná jiskra, která roznítila takový oheň a takové hořečné
hnutí na prospěch žen a jejich výchovy k samostatnosti, ku práci.
Tenkráte to není studium a rovnoprávnosť ženy s mužem, za které se boju
je, na kolbišti světovém, ale jest to práce, ona práce, která jest odvěkým právem
žen.
Průmyslná ženská práce ruční, národohospodářská, rolnická, domácná, hospodyňská se uznává za lék a vydatný prostředek k vymanění žen z mravní bídy.
A tím ociťuje se ženská otázka u bodu, na němž od pravěku zakotvovalo po
volání ženino.
Víc a více pociťuje se potřeba zlepšené výchovy dívek k povolání domácenskému. Uznává se, že v nynější celkové výchově dívčí něco schází. Ozývá se
nářek, že není dnešního dne hospodyň, domácně a prakticky vychovaných žen.
Hospodyň vzdělaných a dobře vychovaných, manželek vzorných a k úkolu svému
důkladně, všestranně vychovaných jest nám velice třeba. To jsou sloupy každé
domácnosti, každé rodiny, a tím i každé společnosti.
Úpadek rodin a domácnosti jest současně také úpadkem národů a říší.
Proto záchrana rodiny, záchrana ženy, hospodyně a matky jest cílem novodobé
péče lidumilů.
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Smutnou pravdou jest, že dívky za našich dnů nevychovávají se ku práci do- ·
mácné. Již předešlá generace zhrdala prací domácí a podceňovala ji; ale nynější
dorost dívčí teprve se vymyká z této povinnosti.
Tisíce dívek ženou se za studiemi, za povoláním, za výdělkem, za volností
a samostatností, bez ohledu na to, mají-li talent ku zvolenému úkolu. Horečně
pracují, aby se uživily, krásné dětství a rozkvět života zmaří v namáhavých stu
diích, dobývají si půdy, chleba, zaměstnání, ale bez rozpaku opouštějí těžce a
pracně dobyté postavení, kývne-li na ně muž, aby je učinil manželkami.
Vdavky za všechnou jejich snahou zářily jim jako hvězda spásná. Při všem
učení a starostech tajně v duši si přály “kdyby se vdály" a přičinily se také, aby
v přístavu manželství zakotvily lodičku života potácející se na vlnách práce a
studií.
Byly vychovány, vyučeny k výdělkové činnosti a po té mají zastávati úřad
domácí hospodyně, ku kterémuž úkolu nebyly vedeny, v němž naprosto se neznají.
Takto zvolna připravuje se budoucí úpadek domácnosti.
Druhdy matky dcery své už od narození připravovaly a vychovávaly pro
manželství. Záhy v dětství zaváděly jich do prací domácných, volaly je do ku
chyně a v této přirozené a nejlepší škole hospodyň a kuchařek učily je zvolna,
postupně, ale jistě umění domácenskému.
Za našich dnů už od narození matky určují své dcery k některému povolání.
Ta bude učitelkou, ona obchodnicí, třetí doktorkou a v tom smyslu se také s děv
čátky hovoří. Nejsou to už pouze hoši, jako v dobách starších, jichž se otec a
matka v laskání a ve hře tážou: “čím budeš!” ale i děvčátka.
Čtyřleté, pětileté děvče papouškuje už naučenou větu: “já budu doktorkou, ”
nebo, “musím se učit, abych mohla jít na studie.” To je znak doby. Rovno
cennost pohlaví vnikla už úplně v lid a jeho názory. Čemu se babička ještě
vysmívala, jest vnučce nyní věrou a cílem života a matkám spásnou kotvicí.
Nepřipravují matky dcerám výbav, neshánějí peří, sotva že je vybalily z peřinky,
ale střádají peníze na studie.
Při tom si však každá matka tajně v duši přeje:
dejz. abych dcery prov
dala!"
Přeje si toho, ale nepomýšlí při tom na povinnosti manželky a hospodyně,
kterých převezme vdavkami, a nepřipravuje jí k tomu úkolu ani v nejmenším.
Děvče má volnost jako chlapec, pobíhá, hraje si, ale ku práci domácí jí matka
nevolá. Vždyť půjde na studie! Jakž by mohla v kuchyni přisluhovati! Anebo
v domácnosti pracovati! Což hoši pracují? Ne, to se nehodí!
Děvče jde na studie, připravuje se k výživné činnosti, ale v duši si uminuje:
“Však já se přece vdám!”
Hoch si dobyde místa, úřadu, řemesla a ožení se. Ženitbou přibude mu
povinnost manžele a otce, ale tím v jeho povolání životním ničehož se nezmění.
Domácnost převezme žena a mimo to i péči o jeho osobu, takže ženitbou bývá
zbaven různých starostí mládeneckých.
Žena vdavkami buď svého úřadu pozbývá, buď dále pokračuje ve svém výdělkovém povolání. V prvém případě, který jest častější, nastává jí povinnost
hospodynská, ku které není vychována. V druhém případě není ani manželkou
v nejširším slova významu, poněvadž nemůže převzíti úkoly s manželstvím slou
čené, k nimž se zavazuje.
Tyto úkazy vedou myslitele k tomu, aby pečovalo se nyní o výchovu domácnou dívčí mládeže. Jelikož dívka, která jde na studie, nevzdává se naděje na
vdavky, musí se o to pečovati, aby i pro ten úkol měla předpravu a poučení. Zři
zuji se školy domácenské, kuchařské, hospodynské, pracovny průmyslné. Ale
první a nejlepší školou jest a má být rodina, učitelkou matka. Jest to povinností
každé matky, byť i dcerušku svou záhy v dětství, proto že nemá jmění, předur
čovala k povolání výživy, aby ji při tom vedla k domácnosti a k pilné práci.
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Netreba, aby s hochy o závod těkala, zahálela, ničemu v domě se neučila
proto, že půjde na studie! Dokud matky tajné přání v duších hostí, aby se dce
ry vdály, dokud dívky již v době rozkvětu touží a toužiti budou po milenci, po
lásce, za níž kyne na ně svatební závoj, dotud nemohou se vzdáti domácné na
uky. A to potrvá věčně. Při nynějším stupni vzdělanosti lidské nelze si mysliti
rozkladu rodin a domácností. A kdyby se i sesuly, tož na zříceninách zničených
rodin vyvstane zase nová skála, na které zbuduje se rodina nová.
Základy odvěkých budov a říší tak snadno se neboří. Domácnosti si lidstvo
zachrání, byť i jiných tvrzí mělo zbořiti.
A v tom zakotvuje mravní povznesení ženy.

Vzpomínky životopisné k našim podobiznám.
Emile Loubet. ÍK vyobrazení na stránce 91.) Když telegrafické dráty oznamovaly
světu náhlé a neočekávané úmrtí presidenta republiky francouzské, Felixe Faura, první
myšlénka, která asi každému projela hlavou, byla, nezpůsobí-li událost’ ta v Paříži
nové jitření, zdali strana monarchická, která v poslední době nové síly sbírala, nepouži
je smrti Faurovy k novému převratu, jakých dějiny francouzské vykazují celou řadu.
Leč v době poměrně krátké národní shromáždění ve Versailu zvolilo nástupce zesnulého
presidenta v osobě Emile-a Loubeta, který, ač stal se záhy po svém zvolení terčem zuři
vých útoků oposičního tisku, přece jenom všeobecně pokládán jest za nejspúsobilejšího'
muže, jenž různé frakce může ukonejšiti a oblibou svojí, jaké těší se u obecného lidu,
naděje monarchistů pošinouti do nedozírné budoucnosti. Jest Loubet mužem z lidu a
kdo má národ za sebou, nemusí se lekati útoků oposičních novinářů. — Nový president
republiky francouzské. Emile Loubet, jenž až posud byl předsedou senátu, narozen byl
dne 31. pros. r. 1838 v Marsanne. Po odbytí škol oddal se praksi právnické a politickou
kariéru zahájil r. 1876, kdy zvolen byl do sněmu, kde činností svojí získal si takovou
důvěru, že zvolen byl opětně r. 1877 a r. 1881. Později zasedal v ministerstvu Tirardovu a po odstoupení tohoto svěřeno bylo Loubetovi sestavení nového ministerstva.
Loubet těší se pověsti poctivce a ze škandálni aféry panamské, v níž tolik francouzských
velikánů svoji pověst’ poskvrnilo, Loubet vyšel bez nejmenšího stínu podezření. Loubet
vede velmi jednoduchý život, jest oddán své rodině a jest nepřítelem veškerých okázalo
stí. Proto obrali si ho za terč útokii svých žurnalisté, jimž lesk císařské pompy podnes
nedá spáti. Nově zvolený president podrží úřad svůj po sedm roků.
Frant. Ladislav Čelakovský.
(K vyobrazení na stránce 95.) Dne 7. března r. 1799
narodil se v Strakonicích František Ladislav Čelakovský, jehož jméno a činnost výlučně
jest spojena s dobou našeho probuzení.—Narozen jsa z nezámožných rodičů, otec jeho
byl tesařem, musil trudně studovati, matka nosila za ním prádlo a chléb až do Č. Budě
jovic, kde byl na gymnasijních studiích, pak v Pískuj filosofická konal v Praze, Č. Bu
dějovicích a Linci. Ve styku se svými přátelv Kamarýtem a Chmelenským se zálibou
četl spisy předních spisovatelů, tak oblíbil si Goethe-a, Herdera, Schillera, též Petrarku. Shakespeara, Mickiewicze, Rosseau a; v Praze Hanka, jemuž věnoval první díl svých
“Slovanských písní,” uvedl ho k Jungmannovi “baťuškovi,” jejž ctil pak po 30 let a
nazýval “druhým otcem.” Profesora Bolzana z téže doby nazývá “božským učitelem.”
Písecký profesor Uhle byl, jak napsal Č., mezi prvními, kteří lásku k mateřskému jazy
ku v něm vzbudili, na jeho krásy a dokonalost jej pozorná činíce. V Strakonicích půj
čoval mu horlivý vlastenec, osvícený mistr truhlářský Pánek, knihy vlastenecké; jemu
r. 1817 věnoval první svou báseň českou z vděčnosti. Na Čelakovského působily dále
rukopisy Králodvorský a Zelenohorský, jež si velice zamiloval, zejména pak Kollárova
“Slávy dcera;” dle ní tvořil básně, jež přítel jeho Kamarýt nedovedl rozeznati od Kol
lárových. Čelakovský nazývá Kollára “svým miláčkem,” stejně jako Petrarku svým
“zamilovaným básníkem.” V Linci přispěním bratra Klicperova učil se Čelakovský
napřed rusky a jiným jazykům slovanským; již r. 1821 píše Kamarýtovi:
Moje nej
milejší zaměstnání a bavení jest literatura ruská; právě čtu básně Karamzinovy. ” I za
toužil po Rusku od té doby, později tam měl být povolán do Petrohradu, ale přičiněním
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Palackého byl nám udržen doma. Čelakovský praví, že Musa Kollárova stala se mu
“drahou společnicí;” básně její nazývá “jasnými perlami na hrdle drahé Slávie,” a
přál si, aby Kollár pro všecky časy zůstal miláčkem národa českého. — Trnitá byla ve
zdejší pouť Čelakovského. Sám praví o sobě, že již jako student raději trpěl všeliké
nedostatky, než aby slovo byl řekl rodičům! Poslední krejcar dal na knihy, tak že měl
více knih v kufříku nežli prádla. V Č. Budějovicích tajně si vypůjčoval knihy od sluhy
kanovníka, tak i Postillu Husovu. To se prozradilo a Čelakovský byl vyloučen z ústavu.
Jiná nehoda, osudnější, stihla ho r. 1835, sotva že se oženil s Marií, dcerou kupce Venty
ze Strakonic: zbaven byl místa jako redaktor “Pražských Novin” a zábavné přílohy
“České Včely’’ a jako učitel češtiny na universitě, pro uveřejnění cizího posudku (Tomíčkova) o slovech cara Mikuláše k polské deputaci po polském povstání. Tím octl se
Čelakovský v největší bídě, přímo v zoufalství. Přátelé spisovatelé ujali se tehdy Če
lakovského, zejména Chmelenský; Čelakovský stal se též knihovníkem u vdovy po kní
žeti Kinském. Spanilý duch Čelakovského musil již před tím k uhájení živobytí opravovati pro tiskárnu Časopis pro duchovenstvo katolické, nebo překládati ze sv. Augustina
dílo o božím městě; nyní, jsa bez místa, trestní zákon o přestupcích úpadkových, a jak
koli nebyl právník, předčil překlad jeho samo německé původní dílo.
V zájmu rodiny své přijal místo profesora slovanské stolice na německé universitě
ve Vratislavi r. 1842. ale zde umřela mu manželka. R. 1849 povolán byl do Prahy na
universitu, kde přednášel jako první profesor slovanských jazyků, neboť Šafářík pro
bouře r. 1848 nepřednášel.—Následujícího roku umírá mu i druhá manželka Bohuslava
(Rajská) a před tím nejmladší dítě. Těžké rány tyto, jakož i duševní přepracovanost,
doléhaly na Čelakovského tak, že se stává nesdílný; dne 5. srpna r. 1852 k 6. hodině
vypustil klidně velikého ducha v Praze a za velikého účastenství profesorů, studentů a
lidu slavnostně pochován po bok Jungmanna na Olšanském hřbitově.

Alexandr Puškin. (K vyobrazení na stránce 99.) Alexandr Sergejevič Puškin na
rodil se 26. května (ruský kalendář, dle našeho 7. června) v roce 1799 v Moskvě ze staré
rytířské rodiny. Prvního vzdělání dostalo se mu francouzskými dvorními mistry, již
však vzhledem k jeho lenivosti nemohli s ním daleko dospěti. I když byl poslán do lycea
v Carskoje-Selo (u Petrohradu), více vynikal darebáctvím, než pílí. Juž tehdy počala
se u něho jeviti touha po studiu básnických děl a paměť jeho vzbudila velikou pozornosť.
Bylť ještě školákem, když napsal řadu básní, v jichž erotickém a frivolním směru dobře
bylo znamenati vliv studia anakreontických básníků, jako Berniera, Gresseta a jiných.
Básně tyto byly psány vesměs francouzský.
Později psal také rusky, ale všeobecnou
pozornost na sebe upoutal teprve r. 1815, když napsal “Vzpomínky na Carskoje-Selo.”
Za dvě léta na to opustil Puškin lyceum a rozvinul značnou literární činnost, jež vrcho
lila ve vydání poetického vypravování ‘ Růstán a Ludmila.” Dílo to úplně odporovalo
tehdy převládajícím tradicím klassické školy, jíž stavili se v opposici Schiller, Goethe a
Byron; nyní dostalo se jim v osobě Puškina vydatné posily i v slovanské literatuře.
“Růstán a Ludmila” bylo paprskem v temnotách tehdejší ruské literatury, bylo všeobecně
čteno a Puškin oslavován co miláček probouzejícího se národa. V té samotné době ko
lovalo ruským čtenářstvem hojně literárních prací v rukopisech, většinou to satyr, vlád
ních kritik a epigramů, jež by byly censurou zabaveny. Rovněž nebylo tajno, že Puškin
je mnoha jich pisatelem; za krátko byl stíhán a pro napsání “Ody na svobodu” měl býti
vypovězen na Sibiř. Jedině mocnému vlivu jeho přátel jest děkovati, že car změnil roz
sudek ve dvouletý pobyt v Bessarabii. Pobyt v tamuějších končinách měl na nadaného
básníka veliký vliv, neboť vyváznuv z velkoměstského víru, mohl si o něm učiniti nále
žitou recensi. I bídy hojně zakusil. Vrátiv se z vyhnanství, netěšil se dlouho svobodě,
neboť byl pro napsání jistého hanopisu, mířeného proti místodržiteli. odsouzen k nuce
nému pobytu v Michailovskoji v Pakovské gubernii. Poetické a divoké ty kraje jižního
Ruska působily na Puškinovu obrazotvornost velmi blahodárně. Poznal mravy ruského
lidu a jeho národní poesii i tradice u původního pramene, a dobře tak lze vycítiti 3 jeho
děl, tehdy napsaných. V též době pilně studoval cizí vzory, hlavně Byronova díla, jichž
značný vliv zvláště lze vycítiti v “Zajatém na Kavkazu” a několika menších básních.
V tu samou dobu spadá napsání prvních kapitol znamenitého veršovaného románu
“Eugen Oněgin.” Dvé let v Michalovskoji vedl Puškin život úplně od světa odloučený
a věnoval se studiu přírody a historie. V této periodě napsal “Cikány,” “Hraběte
Nullina,” “Borise Godunova” a jiné. R. 1826 daroval Puškinovi carMikuláž milost a
slíbil mu, že sám dohledné na censuru jeho spisův. R. 1831, krátce po sňatku s Natalií
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Gončarovnou., obdržel postavení u odboru pro zahraniční záležitosti s platem pěti tisíc
rublů a zároveň mu dovoleno prohlédnouti si státní archiv, aby mu byla usnadněna hi
storická studia, hlavně doby cara Petra Velikého. Dílo toto Puškin již nedokončil, ný
brž obmezil se na “Dějiny Pugačevského povstání.” Mimo toho napsal v tu samou dobu
celou řadu novel, povídek, dramat a básní. Žel, že v době Puškinovy největší pludno&ti
spisovatelské nešťastným soubojem ztratilo Rusko svého největšího básníka, 27. ledna
1837. Puškin byl v souboji těžce zraněn, ale žil ještě čtyřicet pět hodin. Do poslední
ho okamžiku byl při úplném vědomí, odpustil svým nepřátelům a diktoval svoji poslední
vůli. Pochován byl v Michailovskoji vedle hrobu matčina
Podivným úkazem jest, že
.ač Puškin zemřel následkem rány, utržené v souboji, tedy smrtí náhlou, byl již rok před
smrtí jaksi zádumčivým: jako by byl tušil, že poslední okamžiky úspěšného života se
blíží. Byl jaksi zamlklým a básně v tehdejší době napsané jakoby byly ovanuty de
chem zádumčivosti, ohlasy to duše, jež přeplněna byla neznámým bolem a trapnou
^předtuchou.

Ludvík Buechner. (k vyobrazení na stránce 103). První den květnový tohoto roku
utrpěli přátelé svobodného přemýšlení těžko nahraditelnou ztrátu úmrtím professóra dr.
Ludvíka Buechnera, v pokročilém věku 75 let. Zajisté málo je těch našu h čtenářů,,
kteří by byli nečtli dílo jeho ‘ Síla a hmota,” jež dočkalo se 17. vydání a přeloženo je
■do 13 řečí. Vydáním díla toho r. 1855 vystoupil Buechner najednou před lid jako za
stance nového pojímání světa, a ač kniha na všech stranách u lidu setkala se se souhla
sem, přece jen mnoho nepřátel mu vzbudila, takže se musel profesorského místa v Tuebingách vzdátL—Bedřich (Karel Kristián Ludvík) Buechner narodil se 29. března 1824
v Darmstadtu, kdež byl otec jeho lékařem. Mladší bratr Bedřicha, Jiří, stal se známým
co spisovatel truchlohry “Dantonova smrt” a zemřel v Curychu (ve Švýcarsku) co poli
tický uprchlík a soukromý docent. Vyššího vzdělání dostalo se Bedřichu Buechneroví
nejprve na gymnasiu darmstadtském. pak na tamní vyšší škole průmyslové, kdež oddal
se hlavně studiu fysiky, lučby, rostlinopisu a’nerostopisu a konečně na universitě v Giessenách, kdež věnoval se z počátku všeobecným filosofickým studiím. Na přání svého
otce jal se po roce studovati lékařství, aniž by však zanechal zcela filosofie. Také ve
Strassburgu poslouchal Buechner půl roku přednášky o lékařství (v řeči francouzské) a
na jaře r. 1848 složil zkoušky s výborným úspěchem. V létě téhož roku připravoval se
na disputaci za účelem dosažení hodnosti doktorské a súčastnil se částečně také hnutí po
litického. Na podzim téhož roku opustil co ‘ doctor prornotus” universitu giessenskou a
usadil se v rodném svém městě, kdež byl nyní hlavně politicky činným, až byl udušením
povstání v Badensku učiněn konec všem politickým agitacím. B. vydal se pak na cestu
do Vircburku, (kde Virchow působil) a do Vídně, aby odborné vzdělání své dovršil. Po
návratu do Darmstadtu zabýval se B. lékařskou praksí a spisováním pojednání z oboru
soudního lékařství. Za nedlouho ustanoven byl B. výpomocným lékařem na klinice
tuebinské a zároveň soukromým docentem tamtéž. B. přispíval nyní horlivě do různých
časopisů přírodovědeckycn a lékařských a tyto práce jakož i četba Moleschottova “Kolo
běhu života” vnukly mu první myšlénku k proslulé jeho knize ‘ Síla a hmota,” v níž
podjal se smělého úkolu přetvořiti dosavádní theologicko-filosofický názor o světě na zá
kladě moderní přírodovědy. Kniha tato vyšla poprvé ve Frankfurtu a během několika
týdnů muselo býti pořízeno nové vydání. Působením zpátečnických kruhů musel se však
B vzdáti učitelské stolice v Tuebingách a vrátiti se do rodného města. Rozumí se samo
sebou, že vyvolalo vydání spisu “Síla a hmota” pravý příval odporujících si kritik a po
jednání protivných. Po týdenníku “Jahrhundert” (Století), který počal r. 1856 vycházeti v Hamburku, přispěl B. mimo jiné následujícími pojednáními: Dějiny země.—
Světlo a život.—Pojem o bohu a jeho význam pro přítomnost.—Poesie síly a hmoty.—
Nesmrtelnost síly atd. Také do jiných časopisů přispěl B. celou řadou článků. R. 1857
uveřejnil spis “Příroda a duch, čili rozmluvy dvou přátel o materialismu a reálně filoso
fických otázkách přítomnosti.” Během let následujících uveřejnil B. v rychlém pořadí
následující spisy: Fysiologické obrázky.—Z přírody a vědy. Studie, kritiky a pojedná
ní.—Stáří lidského pokolení na zemi a původ druhů změnami. Dle anglického od Chas.
Lyella.—Darwinova nauka v šesti přednáškách (kteréhož spisu byla v době úžasně krát
ké rozebrána čtyři vydání). — Člověk a jeho postavení v přírodě, v minulosti, přítomno
sti a budoucnosti, aneb: Odkud pocházíme? Kdo jsme? Kam jdeme? Spis tento byl
vydán zároveň v jazyku italském, francouzském a anglickém.— Z duševního života zví
řat.—Láska a námluvy ve světě zvířecím. Hlavním dílem Buechnerovým jest a zůstane
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ovšem “Síla a hmota”, kterýž spis jest přeložen do 13 řečí (do angličiny, franštiny,
italštiny, španělštiny, maďarštiny, polštiny, češtiny, řečtiny, švédštiny, ruštiny, dán
štiny, rumunštiny a arménŠtiny.) Také tyto překlady dočkaly se již na mnoze několika
vydání. B. žil od r. 1860 v šťastném manželství, z něhož pocházejí čtyři děti. Čas
jeho byl rozdělen mezi činnost spisovatelskou a provozování prakse lékařské; během
let 1866 a 1870 súčastnil se B. horlivě ošetřování raněných, začež dostalo se mu od růz
ných panovníků řádů a vyznamenání.—Zimu roku ‘72—'73 strávil Buechner ve Spoje
ných Státech, kamž byl pozván od různých německých spolků, aby odbýval v některých
větších městech přednášky. B. navštívil celkem 132 města a vydal později tyto před
nášky, jež týkaly se vesměs přírodovědeckých předmětů, tiskem ve formě rozšířené.
Jan Kubelík. (K vyobrazení na stránce 107). Jan Kubelík narodil se dne 5. června
1880 v Michli. kdež otec jeho, přítel hudby a výkonný diletant, provozoval obchodní za
hradnictví. Chlapec zasvěcen byl do počátků houslové hry již doma, později zdokona
loval se v ní vůčihledě v Praze, kde navštěvoval školy, a ve dvanácti letech vstoupil do
konservatoře pražské, kdež ujal se ho přední umělec a zasloužilý svědomitý paedagog,
profesor Ševčík. Pokroky Kubelíkovy byly úžasné; od dob Českého kvarteta neklidil
chovanec konservatoře jako sólista při koncertě úspěchu tak sensačního, jako osmnácti
letý mladík tento, když dne 31. března r. 1898 přednášel Brahmsův melodicky nevděčný
koncert houslový. Mladistvý tento umělec, který teprve před nedávném opustil praž
skou konservatoř, budí již nyní pozornosť nejslavnějších kritiků hudebních a pověst
jeho pronikla již i do cizích zemí a není pochyby, že rozmnoží za hranicemi dobrou po
věst hudebního umění českého.
Otakar Málek. (K vyobrazení na stránce 109). Otakar Málek nar. se dne 20. pro
since 1875 v Č. Budějovicích, kde poskytl mu prvního vyučování v hudbě otec, telegraf
ní inženýr a zručný pianista. Málek zprvu určen byl ke studiím gymnasijním, a teprv
neobyčejné pokroky, jež ve klavírní hře činil, uvedly rodinu jeho k rozhodnutí, aby byl
poslán do konservatoře.
Na jakém stupni vyspělosti tehdy stál patrno je již z toho, že
mohl býti přijat hned do třetího ročníku. Dnes je Málek umělec hotový, vyspělý a do
konalý, prostý manýr a všech zbytečných zevních effektů, ale hudebně cítící, hluboký a
rázovitý. I tento velenadějný umělec český, ač mlád, požívá již zvučného jména i za
hranicemi a kyne mu zajisté skvělá a slavná budoucnost’. Technika jeho jest úžasná a
vyslovujeme jen přání, by v Málkovi povstal nám český Paderewski.

POZEMKY STRÝCE SAMA.
Pro kal. Amerikán upravil M. Mašek.

Z těch mnoha otázek, které do roka redakci “Svornosti” docházejí, žádná není
snad tak častá, jako: ‘ Kde naleznu dobrý pozemek, který bych mohl pod zákonem o do
movinách zabratí?”
Otázky podobné svědčí, že krajané naši z valné části nakloněni jsou zříditi si do
mácnosť samostatnou na venkově a snaha tato jest jen chvály hodnou. Proto myslím,
že mnohému se zavděčím a celku prospěju, když v následovním podám čtenářstvu ‘‘Ame
rikána,” vše, co o domovinách úředně podáno. Připomínám však již předem, že všecky
údaje sahají jen do 30. června 1898, neboť od té doby jiná úřední zpráva v tom odboru
vydána nebyla.
Spojené Státy mají k osazení ještě maličkost, nějakých 574 milionů akrů, v tom
však nejsou zahrnuty pozemky na Aljašce. Lehko se ta číslice napíše, ještě snáze vy
sloví. ale těžko představí si někdo ohromnou tu prázdnou rozlohu půdy, jak ji číslice ta
udává. Kdybychom půdu tu sceliti mohli, utvořili bychom z ní troje mocnářství rakou
ské a ještě by nám na slušné království zbylo. Strýc Sam však mnohem větší část po
zemků svých již rozdal a ty vesměs byly cenné, to co mu zbývá, jenom hrozně malá
část k rolničení se hodí, ostatní je pustina, místy jen za pastvinu se hodící. Proto
kdo ještě kousek lepší půdy pro sebe urvati chce, měl by si přichvátnouti.
Příležitosti
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k výhodnému osazení se rok od roku ubývá a přece bylo by k přání, aby co nejvíce na
šich krajanů výhod zákona o domovinách použili. Podám zde po státech, kde jaké po
zemky ještě svobodné jsou a k čemu nejlépe se hodí, může pak čtenář dle své náklonnosti
si vybratí.
Jest prozatím těžko udati, mnoho-li z těch neosazených pozemků hodilo by se k ze
mědělství, neboť nemožno říci, co by půda ta rodila, kdyby měla dostatek vláhy,
ať již přirozené nebo umělé. Nesmírné lany pozemků na západních pláních jsou bez
odporu úrodné, jenom ta nešťastná vláha jim schází. Možno to říci o všech půdách zá
padně od 98. nebo 100. poledníku.
Dle výpočtu však znalců a spolehlivých odborníků mohlo by se v následujících 30 le
tech aspoň 96mil . akrů zemědělství otevřití, kdyžby se v době té s nákladem nepříliš vel
kým zavádělo zavodňování. Z veřejných pozemků v 15 západních státech a územích se
nalézajících je přítomně asi 124 mil. akrů porostlých dřívím, 365 mil. akrů hodí pak se
ku pěstování pšenice, kdežto 69 mil. akrů označiti můžeme co poušť. Pod tím rozumíme
takové plochy, které jsou příliš suché a neúrodné, než aby jich co pastvin mohlo býti po
užito. Nesmím však zapomenouti podotknout, že velká část veřejných pozemků používá
se za pastviny. Skýtají rok co rok pastvu velkým stádům skotu, bravu a koní. Než
přikročím už k jednotlivým státům.
Montana. Asi třičtvrtiny veškeré rozlohy státu Montany, či okrouhle 7 li· milionu
akrů, nacházejí se ještě v rukou vlády. Větší část není ještě ani rozměřena. Jsou to
většinou hornatiny, částečně lesem porostlé. Vyjímaje západní okresy jsou skoro všude
ve státu pozemky, které se k zemědělství hodí. Přes jeden milion akrů v okresích Carbon, Gallatin a Park označeno jest ve zprávách gener. pozemkové úřadovny co ‘dobrá
rolnická půda.” Dle výpočtu vládního jednoho úředníka možno při nynější zásobě vody
asi 11 milionů akrů zavodnovati. Možnost zavodnovati zvláště je příznivá v jihový
chodní části státu. Řeky Yellowstone a Big Horn mají více vody, než dle vší pravdě
podobnosti k zavodnění kraje, kterým protékají, je zapotřebí. Podnebí jest mírné, jaro
dostavuje se časně. Seno, pšenice, oves, ječmen, brambory a zelenina daří se velmi do
bře. Také jablka a jiné otužilé ovoce. Stát protínají různé železnice.
Nevada. V tomto státu vlastní Strýc Sam něco přes 61 millionů akrů. Veřejné
pozemky, jež možno zabrati, označeny jsou v knihách gener. pozemkové úřadovny jako
hornaté, pastviny s málo lesy nebo vůbec bez nich. Jsou prý tu však také četná úrodná
údolí. Myslí se, že zavodňováním dalo by se 12 milionů akrů půdy vzdělávati. S vý
jimkou několika nízko položených údolí, není zemědělství v Nevadě bez zavodňování
možné. Prozatím trpí Nevada nedostatkem dopravních cest.
Nové Mexiko. V tomto území jest ještě přes 55^· milionu akrů veřejných pozemků.
K účelům zavodňovacím odkázáni jsou osadníci ua řeky Rio Grande, Pecos, Canadian a
některé menší toky. Řečiště Rio Grande leží tak hluboko, že vody její jenom na málo
místech lze použiti. Vojtěška (alfalfa), pšenice, oves, ječmen, kafírka a cukrovka se
pěstují. Podnebí hodí se výtečně ku pěstování ovoce. Chov skotu a bravu provádí se roz
sáhle. Studny místy konají neocenitelné služby, dopravu pak usnadňují různé železnice.
Arizona V Arizoně nalézá se dosud okrouhle vzato 514 milionu akrů veřejné půdy.
Pozemky ty označeny jsou v knihách pozemkové úřadovny co hornaté, vypráhlé, částečně
lesem porostlé, částečně k pastvě skotu se hodící. Počítá se, že aspoň polovice půdy je do
brou pastvinou. Podnebí jest chovu dobytka velmi příznivé a také tento značně se pro
vádí. V údolích řeky Gily a Solné jsou za účelem zavodňovacím vystavěny hráze. Půda
v údolí Solné řeky jest nad pomyšlení úrodná. Ač Arizona jest velmi vypráhlá, přece
jsou tam krajinky, kde zemědělství bez zavodňování provozovati lze. Pěstuje se zde
obilí mírného pásma, krom toho daří se také oranže, fíky, hrozny, datle, mandle,
olivy a banany. Ovoce toto zraje o 4 až 6 neděl ranněji nežli kde jinde ve Spoj. Stá
tech. Praví se, že v údolí Solné řeky možno každý měsíc v roce čerstvé jahody trhati.
Vojtěška výtečné jakosti pěstuje se zde ve velkém množství. Dvě železnice a jejich
odbočky sprostředkují styk. Severní a východní část území jest silně zalesněná vysočina.
Utah. V tomto státu jest skoro 44 milionů akrů veřejných pozemků, z nichž větší
čásť ještě není rozměřena. K osazení otevřené plochy nalézají se částečně v horách,
částečně v krajinách, kde zemědělství bez zavodňování je nemožné. Těch míst v Utahu,
kde by se rolník bez zavodňování obešel, jest jen pořídku. V záp. polovině státu leží
vypráhlý kus půdy známý pod jménem “velká americká poušť.” Ve státu zavedeno jest
zavodňování ve značné míře. Pěstuje se vojtěška, pšenice a jiné obilí, cukrová řepa.,
■ovoce, zeleniny, atd. Dopravních cest je ve státu dosti.
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Idaho má přes 44 mil. akrů veřejných pozemků, čili více než tří čtvrtiny veškeré roz
lohy státu. Pozemky ty jsou většinou zalesněná pohoří. V severní části státu jsou prý
veřejné pozemky v úrodných údolích, v nichž zemědělství bez umělého zavodňování prováděti lze. Idaho má dosti na vodu bohatých řek, řečiště mnohých leží však tak hlubo
ko, že použití vody vyžadovalo by velkého nákladu. Jinde poloha řek je zase příznivější.
Řeka Fayette dostává velkou část své vody ze silně zalesněných výšin, na nichž sníh
pozdě taje. Zásobuje údolí, kterým se vine, bohatě žádoucí vláhou. V některých mí
stech s úspěchem bylo na artézské studny vrtáno. Chov dobytka pěstuje se ve velké
míře. Půda hodí se pro cukrovku a ovoce. Různé železnice sprostředkují dopravu.

Wyoming. 49 milionů akrů veřejných pozemků jsou dobré pastviny a husté »lesy.
Jsou zde velké plochy, které by se zavodněním v neobyčejně úrodné farmy daly přeměniti. O vodu ve státu není nouze. Počítá se, že by zavodňováním 9 milionů akrů půdy
vhodné pro rolníky přineslo. Ovšem zapotřebí je k tomu nemalého kapitálu. Podnebí
hodí se k pěstování travin, obilí a otužilých druhů ovoce. Union tichomořská dráha jižní
částí státu probíhá. Ve východní části jsou odbočky dráhy Northwestern a Burlingtonské.
Kalifornie. Stát tento je poměrně bohatý na větší i menší řeky. Ve státu spadne
do roka dosti deště, takže se Kalifornie sotva muže státem suchým nazývati V měsících
srpnu, září a říjnu zavládá ovšem trvalé sucho.
“Tak zvané “suché rolničení” (bez
zavodňování) provádí se ve větší nebo menší míře skoro v každém okresu ve státu.
V nížinách řek Sacramento a San Joaquin zavedeno jest dokonce odvodňování. Velká
síla veřejných pozemků nachází se v suchém jihovýchodním konci státu. Okres San
Bernardino, který velkou část tak zvané pouště Mohave zabírá, obsahuje 7-i milionu
akrů veřejné půdy. Okres Inyo, v němž leží Údolí smrti (Death Valley), má jich 5^ mil.
akrů, z nichž jen něco málo pro rolničení se hodí. Na severu státu je nejvíce veřejných
pozemků v okresích Siskyou a Lassen. V prvnějším jest přes 2| mil. akrů pozemků,
pastvin, hor, lesů a částečně pro rolničení se hodící půdy. V Lassen okresu má Strýc
Sam ještě rozsáhlé državy. Skoro pět Šestin okresu čeká ještě na osadníky. Velká část
těchto pozemků dá se zavodňovati, kdežto zbytek hodí se za pastviny nebo je to zalesně
né pohoří. V jiných okresích jsou malé rozlohy k rolničení se hodící. Počítá se, že
v Kalifornii na '17 mil akrů dá se zavodniti. Artézské studně jsou hojné v jižní Kali
fornii a v údolí San Joaquin.
Colorado. V tomto státu je Strýc Sam pánem skoro nad 40 mil. akry. Větší část
těchto nalézá se v hornaté západní polovici státu, než není ani jediného okresu ve státu,
v němž by nějaké veřejné pozemky nebyly. Deště je v Coloradu málo, však 60 procent
jeho spadne v době, kdy obilí se ve vzrůstu nachází, takže v přízni vých letech lze ve vý
chodním Coloradu tak zvané suché farmaření s úspěchem prováděti. Mr. Newall odha
duje plochu, kterou možno zavodňovati. na 8 mil. akrů. Z toho již v r. 1889 osmý díl
byl potřebným zařízením ku zavodňování zaopatřen. Jiní znalci považují odhad Newallův
za příliš nízký, ač musejí připustiti. že v mnohých případech výlohy se zavodňováním
následkem nízkého řečiště dotýčných řek byly by velmi značné. Kromě sena pěstují se
v Coloradu obyčejné stebelnatiny a druhy ovoce mírného pásma. V západní části státu
položené sady broskvové a vinice jsou daleko široko chvalně známé. Ve více okresích
pěstoval se s úspěchem i tabák. Cukrovka dala by se dle všeho na obou stranách pohoří,
kde zavodňování je možno, pěstovati, S výjimkou severozáp. části má Colorado výtečné
dopravní cesty.
Oregon. Skoro 36 mil. akrů z rozlohy tohoto státu jsou pozemky veřejné. Západně
od pohoří Cascade postačí až na malé vyjímky déšť ku provozování zemědělství bez umě
lého zavodňování. Údolí řeky Willamette jest všeobecně co nanejvýš úrodné známo.
Tu a tam má náš strýc ve Washingtonu ještě kusy půdy v této krajině, které osadníkům
může darovati. Nalezneme je v okresích Clackamas a Marion na severu a dále jižně
v okresích Douglas a Coos. Kromě toho v údolích jsou lesy a pastviny k zadání
Vý
chodně od pohoří Cascade rozkládá se vysočina a tu také je větší část pozemků veřejných.
Dle zběžného odhadu počítá se na 4 mil. akrů půdy vhodné ku rolničení, nehledě na vel
ké kusy lesů a pastvin. Zde pěstuje se pšenice a jiné druhy obilí bez zavodňování, ale
nikoli bez nebezpečí neúrody v případu nedostatku deště. Tu a tam jest již zavedeno
zavodňování.
V nejvíce případech slouží k odvádění vody krátké příkopy. Různých
přítoků řek Snake a Columbia možno bez značných výloh k zavodnění asi 3 milionů
akrů tohoto distriktu použiti. V údolí Willamette nalézají se různé železnice, také řeka
je více než do polovice splavnou. Také v severním Oregonu je několik železničních
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linií, ač ve velkém dílu východní části státu doprava na obyčejné silnice jest obmezena.
Kromě obilí pěstuje se v Oregonu ovoce, zeleniny a picni rostliny. Též dobytkářství
věnuje se do jisté míry pozornost.
Washington. V tomto státě má vláda jenom asi 134 mil. akrů k rozdání. Tyto
nalézají se větším dílem v severní, severových. a střední části státu. Washington jako
Oregon rozpadá se ve dvě části. Západně od hor Cascade jest značně deště. Počítá se,
že asi tři miliony akrů ve vých. Washingtonu dá se zavodňovati. Břehy řeky Columbie
jsou tak vysoké, že se řeka k účelům zavodňovacím nehodí. Vody Yakimy používá se
už částečně. Na jejím břehu možno poměrně levně zříditi vodní nádržky, které údolí,
v němž tolik veřejných pozemků leží, dostatečným množstvím vody zásobiti mohou. I ve
východní části Washingtonu jsou krajiny, kde zemědělství není výhradně na umělé za
vodňování odkázáno. Pšenice pěstuje se hojně bez zavodňování, kdežto na zavodňova
ných polích pěstuje se vojtěška, ovoce a zeleniny. Dopravních cest jest ve Washingtonu
v celku dost.
Sev. Dakota. V tomto státu nalézá se v rukou vládních ještě přes 20^ mil. akrů.
Skoro celá západní polovina státu otevřena je pro osadníky. Ve východní polovici Strýc
Sam skoro již všechen svůj majetek rozdal. V údolích řek James a Rudé, kde “suché
zemědělství” se zdarem prováděti se dá, jsou veřejné pozemky skoro vesměs v rukou
osadníků nebo jiných. V záp. části státu, kde je zavodňování nejvíce zapotřebí, jsou
jen skrovné rozlohy, kde se ono provésti dá. Řečiště Missouri je tak hluboké, že vodu
z ní jen s velkými výlohami k účelům zavodňovacím použiti lze. Východně od Missouri
jsou rolníci na artézské studně poukázáni, a těchto je už také velký počet v používání a
poskytují výtečné služby. Lze očekávati, že během doby velká část pozemků jižně od
Bismarcku ležících tímto způsobem k zemědělství se přispůsobí. Na pozemcích Strýce
Sama pěstuje se nyní hlavně pšenice. Půda je velmi úrodná. Kde umělé zavodňování
je možné, docílí rolník velké sklizně obilí, ovoce a pícních rostlin V severní části státu,
v tak zvaném Turtle distriktu, nachází se něco lesů. Dopravních cest iest dosti.
Jižní Dakota. V tomto státu jest kromě lesní reservace v Černých Vrchách 12 J mil·,
akrů veřejných pozemků. Poměrně jen málo jich leží vých. od řeky Missouri. Větší
část veřejných pozemků nachází se v severozáp. rohu státu, pak v tak zvaných “Bad
Lands” na jihozápadu a mezi řekami Cheyenne a White. Počítá se. že aspoň 1 milion
akrů v Jižní Dakotě lze vodou z artézských studní zavodňovati. Východně od řeky
Missouri rozkládá se velký okrsek, který neobyčejně bohat jest na výdatné artézské
studně. Novějším bádáním lze předpokládati, že toto podzemní bohatství vody táhne se
až do krajiny na severozápadu, kde je hodně pozemků vládních, které na osadníky če
kají. Jižní Dakota vyniká pěstováním pšenice a kukuřice, jakož i lénu a též chovem do
bytka.
Ovocnářství rok od roku se vzmáhá. Stát má dosti železnic, jenom tam, kde
jsou veřejné pozemky jich není.
Nebraska. Víc než pátý díl tohoto státu, čili přes lOly mil. akrů jest vládních po
zemků a skorém celé to množství leží v severním středu a na severozápadu státu. Po
zemky ty jsou převážně písčité a přítomně slouží jen za pastviny. V okresu Custer,
blíže středu státu, je jich jen málo, které se hodí k zemědělství, a pak je něco lesnaté
půdy v okresích Dawes a Sioux, na nejzazším severozápadu státu. Spolkový vládní
úředník Newall udává, že v “polosuché” z^p. Nebrasce 14 mil. akrů zavodňováním lze
k zemědělství využitkovati, kdežto státní úřadníci prohlašují, že v celém státu 6 mil.
akru dají se zavodňovati. Zavedené již průplavy prý dostačují k zavodnění 1 mil. akrů.
Ve střední části státu máme řeku Platte a Loup, na severním pomezí Niobraru a v jihu
Canadian. Je v Nebrasce mnoho potoků a pramenů, jichž vodu k zavodňování použiti
lze. Nalézáme také artézské studně, jmenovitě v severových. části státu, kde není už
žádných veřejných pozemků. · Ve střední a západní Nebrasce lze podzemní vodu pomocí
větrných mlýnů a jiných strojů v menší míře ku zavodňování použiti. Nebrasku protí
ná více železnic. Jedna z nich běží tou částí státu, v níž se větší část pozemků Strýce
Sama nalézá.
Oklahoma. Osazování Oklahomy šlo tak rychle v před, že už více než polovice veřej
ných pozemků k zadání jsoucích jest již v rukou osadníků. Vláda má ještě asi 7 mil. akrů
v držení. Skoro celá východní polovice území přešla od vlády do rukou soukromých.
Okres Beaver však, který kraj dříve pod jménem ‘ ‘No man’s land” (země nikomu nepa
třící) známý zaujímá, jest skoro vesměs ještě majetkem vládním. Totéž platí o některých
jiných západních okresech. Též v střední části území jsou některé kusy, dále pozemky
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v okresích Custer, Canadian, Woods a Kingfisher, které se jednak k zemědělství, jed
nak k pastvinám hodí. Les lze ještě v některých západních okresech dostati. také
v okresu Greer na jihozápadu jsou ještě dobré rolnické pozemky v rukou Strýce Sama.
V západní třetině území provozuje se hlavně chov dobytka, ježto deště ne vždycky pro
provozování zemědělství dostačují. Ač vody řeky Cimarron a ramen Black Bear a Salt
řeky Arkansas nedají se k zavodňování upotřebiti a použití severního ramene řeky
Canadian je pochybné, přece se má za to, že 1 milion akrů dá se zavodňovati vodou ze
studní a malých pramenů. Artézské studně nalézají se v okresu Woods v severní části
území. Dobré sklizně pšenice a jiného obilí, také bavlny lze obdržeti ve východní a
střední Oklahomě. Všude kde zavodňování jest možné, osvědčilo se podnebí zvláště
ovocnářství příznivé. V jižní části území jmenovitě bavlna se zdarem se pěstuje.
Jako nové osadní území má Oklahoma dosti dopravních cest. Různé dráhy protínají vý
chodní část, kdežto jiná dráha probíhá šikmo okresy Woodward a Woods.
Kansas. V Kansasu se pozemky vládní velmi stenčily, je jich jen asi 1 milion
akru. Ve východní části státu je několik tisíc akrů, ostatek leží na západě státu a po
zůstává z pozemků málo žádoucích. Tu a tam jsou kousky pudy k rolničení se hodící,
ale po většině jsou to pozemky jenom za pastviny vhodné. Hlavními řekami záp
Kansasu jsou Arkansas a Cimarron na jihu, Republican a Solomon na severu a mezi tě
mito řeka Smoky Hill a její přítok Salině. Jmenovitě na nejzazším západu státu, kde
zavodňování je nejvíce zapotřebí jsou řeky buď příliš malé, nebo jsou v letě vyschlé a
proto k rolničení malou cenu mají. Na štěstí se zdá, že v zemi je vody dostatek a také
mnohdy nalézá se nedaleko pod povrchem. Jsou již na mnohých místech opatření k využitkování této podzemní vody. Čerpadla ženou se buď větrnými mlýny nebo parními nebo
gasolinovými stroji. V jihozápadní části státu, jmenovitě v okresích Meade a Hamilton,
dodávají mnohé artézské studně hojně vody k účelům zavodňovacím. Jest nanejvýš
pravděpodobné, že časem zemní voda na všech farmách v záp. Kansasu k zavodňování
byť i jen nepatrné části pozemků se upotřebí. Úředník jeden v odboru zemědělském po
bedlivém zkoumání odhaduje stávající množství zemní vody v záp části Kansasu za do
statečné, aby na každé čtvrtsekci 5 až 20 akrů se zavodňovalo. Úředníci státu vyjádřili
se, že použitím řek a zemní vody je možno polovici celé rozlohy státu dostatečně
zavodííovati.
Minnesota.
V tomto státu nachází se ještě skoro 5$ mil. akrů veřejných pozemků.
K těm příčísti dlužno asi 400,000 akrů indiánských pozemků, které nedávno pro osadní
ky byly otevřeny. Vládní pozemky jsou hlavně na severu státu, v kraji skoro nepří
stupném, severně a východně od indiánské reservace Red Lake. Asi polovina pozemků
leží v okresích Beltrami a Itasca a veliké kusy jich nejsou ještě vyměřeny. Velká část
pozemků v této části státu jsou zalesněné, jinou část tvoří velké močály. Jsou tu však také
pozemky, které by se dobře k rolničení hodily, jen kdyby krajina dopravě byla přístup
na. Západné od Duluthu jest mnoho tisíc akrů lesa, křovin a močálů. Těch málo kou
sků, které náš Strýc kromě toho v jižní polovici státu vlastní, jsou v různých okresích
roztroušeny.
Arkansas. Pozemky veřejné rozděleny jsou po celém státu a složeny dohromady
tvořily by plochu přes 3^· mil. akrů. Ve vých. části státu jsou vládní pozemky částečně
lesy, částečně močály. Pastviny nalézáme po skrovnu v okresích Arkansas, Lonoke a
Prairie. V jihozápadě setkáváme se s mnoha močály V střední aseverozáp. části státu
rozkládají se vládní pozemky na vršité a hornaté půdě, částečně zalesněné. Mezi vrchy
nalézají se mnohé dostatečně zavodňované a k zemědělství výborně se hodící kusy půdy.
Florida. Ve Floridě vlastní Strýc Sam, ač státu velké kusy bažin odstoupil, ještě
přes lí£ mil. akrů. Asi třetina jich leží v severozáp. rohu státu mezi Alabamou a mexi
ckým zálivem. Největší část těchto pozemků nalézá se v cíkresích Walton a Washington,
zbytek v různých stranách státu, a vyjímaje na jihu, v menších kusech. Z větší části
jsou vládní majetek nízko položené pozemky, jehličnatým lesem porostlé.
Louisiana. V tomto státu je asi 4‘ mil. akrů, které jsou pro osadníky otevřené
Z největší části je to půda borovicemi porostlá, na nejzazším jihovýchodu přichází mo
čálovitá půda. Na jihu a jihozápadu má vláda ještě několik tisíc akrů prérie. Na
březích Mississippi jest tu a tam velmi úrodný kus půdy k dostání. Kdo se však na po
zemku takovém usadí, musí na příležitostně se opakující povodně počítati. Na severo
západu státu nalézající se vládní pozemky jsou písčité, však více neb méně jílem
promíchané.
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Alabama. Vládní pozemky v tomto státu odhadují se asi na
mil. akrů. Větší
část jich leží v kopcovitých a hornatých okresech.severní části Alabamy. Ale je také
na tisíce akrů v jižní části státu, které jehličnatým a trochu tvrdým dřívím jsou porostlé.
Jednotlivé kusy dobré rolnické půdy jsou prý k dostání od vlády v okresu Clarke, který
mezi dvěma splavnými proudy a ani ne 100 mil od Mobile leží.
Michigan. Zde má vláda asi i mil. akrů. Tyto leží ojediněle na horním polo
ostrově. Půda v tom kraji jest z velké části písčitá, částečně břízami, buky a cukry,
částečně borovicemi, jedlemi a hemláky porostlá. V jižním poloostrovu nevlastní Strýc
Sam více žádný les. vyjímaje malé kousky v okresu Kalkaska. Zbytek pozůstává nej
více z lehké, jemné půdy, která se při správném zacházení s ní velmi dobře k zeměděl
ství hodí. Veřejné pozemky nalézají se v těchto okresích: Oscoda, Gladwin, Iosco,
Montmorency. Crawford a Presque Isle.
Missouri. V tomto státu a sice v jižní polovici, zvláště na nejzazším jejím jihu a
jihozápadu je asi 450,000 akrů veřejných pozemků. Krajina je většinou vršitá, hornatá
a zalesněná. V okresech Dallas, Laclede a Pulaski nalezne se také ještě otevřená past
vina. Tu a tam jsou kusy půdy k pěstování ovoce se hodící.
Wisconsin. Majetek Strýce Sama v tomto státu odhaduje se okrouhle na 400,000
akrů, které z většího dílu na 11 neb 12 severních okresů jsou rozděleny. Krajina jest
částečně hustě, dílem jen skrovně měkkým i tvrdým dřívím porostlá. V okresích Adams,
Juneau a Monroe, v jižní polovici státu, je několik tisíc akrů vládních pozemků malými
duby řídce porostlých. Půda je písčitá. Také močály tu a tam přicházejí.
Mississippi. Vláda vlastní zde asi 380.000 akrů po celém státu roztroušených, hlav
ně však v jihozápadu v okresích Wilkinson a Franklin.
Jsou částečně lesem pokryty,
částečně za vhodné ku zemědělství označeny.
Aljaška. Skoro celé území Aljašky jest pro osadníky otevřeno. Na pobřeží moř
ském jest podnebí pěstování travin, obilí, zelenin, jahod atd. příznivé. Půda je úrodná.
Dešťů je dosti. Velké zásoby stavebního dříví a k palivu po ruce.
*

*
*
Kdo s hora uvedené pozorně přečte, přijde k přesvědčení, že není tak snadnou volba
z veřejných pozemků, kde by si někdo pohodlný domov založiti mohl. Hořejší udání
vzata jsou ze zápisků gener, pozemkové úřadovny, jsou však ještě v mnohých krajinách
naší rozsáhlé země ojedinělé kusy půdy velmi žádoucí, které pod zákonem o domovinách
zabrány býti mohou, o nichž však nic bližšího nebylo nám možno se dopátrát. Byli by
chom povděčni těm krajanům, kteří v okolí takových pozemků sídlí, by nám o nich něco
bližšího sdělili. Každou zprávu milerádi na patřičném místě uveřejníme.
To, co jsme o pozemcích uvedli, je jenom všeobecně vzato a každý ovšem nejlépe
udělá, když se sátn na své oči o krajině přesvědčí. Na konec jenom promluvíme o zá
konitých podmínkách, které musí býti dodrženy, kdo se částky velké farmy Strýce Sama
zmocniti chce.
Kdo se rozhodnul o krajině, v níž si nový domov založiti chce, musí se nejprve obrátiti na spolkovou pozemkovou úřadovnu dotyčného distriktu. V každé pozemkové
úřadovně jsou dva hlavní úředníci, zapisovatel (register) a pokladník (receiver.) V po
zemkové úřadovně obdrží se sdělení o takových pozemcích, které vláda v dotyčném di
striktu má k rozdání. Nalézají se tam mapy a jiné úřední listiny, které taková sdělení
obsahují, jaké nový osadník věděti musí. Jak dalece nám známo, není jejich úřední
povinností písemně poučení o nezabraných pozemcích, o jejich vlastnosti atd. dávati.
Není jim ovšem bráněno s těmi, co pozemek zabrati chtějí, dopisovati si, ale zákonem
to předepsáno není.
Pozemkové úřadovny spolkové nalézají se v těchto místech:
Alaska: Cirdes, Nulato, Sitka.
Alabama: Huntsville, Montgomery.
Arizona: Prescott, Tucson.
Arkansas: Camden, Dardanclle, Harrison, Eittle Rock.
California: Eureka, Independence, Eos Angelse, Marysville, Redding, Sacramen
to, San Francisco, Stockton, Susanville, Visalia.
Colorado: Akron, Del Norte, Denver, Durango, Glenwood Springs, Gunnison,
Hugo, Lamar, Leadville, Montrose, Pueblo, Sterling.
Florida: Gainesville.
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Idaho: Blackfoot, Boise City, Coeur ď Alene, Hailey, Lewiston.
Iowa: Des Moines.
Kansas: Colby, Dodge City, Topeka, Wakeeney.
Lousiana: Natchitotches, New Orleans.
Michigan: Grayling Marquette.
Minnesota: Crookston, Duluth, Marshall, St. Cloud.
Mississippi: Jackson.
Missouri: Boonville, Ironton, Spriugfield.
Montana: Bozenian, Helena, Kalispell, Lewiston, Miles City. Missonla.
Nebraska: Alliance, Broken Bow, Lincoln, Mc Cook, North Plaťte, O’Neill, Sidney,
Valentine.
Nevada: Carson City.
New Mexico: Clayton, Las Cruces, Roswell, Santa Fe.
Sev. Dakota: Bismarck, Devil’s Lake, Fargo, Grand Forks, Minot.
Oklahotna:
Alfa, Enid, Guthrie, Kingfisher, Mangům, Oklahoma, Perry,
Woodward.
Oregon: Burns, La Grande, Lake View, Oregon City, Roseburg, The Dalles.
Jižní Dakota: Aberdeen, Chamberlain, Huron, Mitchell, Pierre, Rapid City,
Watertown.
Utah: Salt Lake City.
Washington: North Yakirna, Olympia, Seattle, Spokane Falls, Vancouver, Waterville
Wisconsin: Ashland, Eau Claire, Wausau.
Wyoming: Buffalo, Cheyenne, Douglas, Evanston, Lander, Sundance.
Kdyby tedy někdo na některou z těch úřadoven dopsati chtěl, obrátil by se na zapi
sovatele. Tak ku příkladu adresoval by:
REGISTER U. S. LAND OFFICE;
Eau Claire, Wisconsin.
Každý občan Spojených Států oprávněn je ku 160 akrům takových pozemků. Dále
všechny takové osoby mimo Spoj. Státy narozené, které před soudem prohlásily úmysl,
státi se občany Spoj. Států. Žadatel musí býti hlavou rodiny, nebo býti plnoletým.
Oprávněni jsou všichni ti, kteří ve vojsku nebo loďstvu Unie v době války sloužili. Ža
datel nesmí býti již v držení více než 160 akrů.
Podmínkou je, aby dotyčná osoba skutečně na zmíněném pozemku se usadila a ten
to po pět roků obývala a částečně zvelebila.
Každý uchazeč o domovinu musí přísežně udati, že má úmysl tuto obývati a vzdělávati, že nepodává žádost na podnět jiných aniž má úmysl pozemek ku spekulacím získati.
Poplatky, které úřadníkům pozemkové úřadovny musí se zapraviti, obnášejí za 160
akrů za všechno 18 až 22 dollarů.
Pozemek jest darem, ale i zde, jako u jiných pravidel jsou vyjímky. Zvolí-li se do
movina na pozemcích, které dříve pro Indiány byly vyhraženy, musí domovinář zaplatiti
poplatek. Tento obnáší v Oklahomě $1 až $2.50 za akr, na pozemcích Chippewů v Min
nesotě $1.25 za akr, na reservaci Siouxů v Dakotě 50c. za akr. Kromě toho dlužno sho
ra zmíněné poplatky zaplatiti.
Bližší podrobnosti o Domovinách nalezne čtenář v kal. “Amerikán” roč. XIX.
(1896) na str. 212.

Deset pravidel kuřáckých.
1. Nekuř doutník, který netáhne, čili jinými slovy
který nehoří, neboť za takových okolností mnoho ni
kotinu přechází v dým a tím také do těla Kuřákova.

•

2. Kuř v dýmce jenom docela lehký tabák: těžký
tabák vyvozuje, jmenovitě v dýmkách, kde přístup
vzduchu většinou je nedostatečný, mnoho nikotinu.
3. Chraň se tmavých doutníků; obsahují mnoho
čpavku, protože mnoho kvašení prodělaly.
4. Ježto dle zkušenosti importované havanské
doutníky nejškodlivěji působí, tak je kuř zřídka, na
nejvýš 1 až 2 za den a to vždy po jídle.
5. Nekuř nikdy doutník až do konce. Čím kratší
doutník tím těžší. Chraň se také před polykáním kou
ře. neboť žaludek se prudkým nikotinem dráždí.

6. Je-li možno, nekuř znovu doutník vy haslý ne
bo odložený.
7. Můžeš-li, kuř z dýmky s hodně dlouhým trou“
helem, ale musíš tento držeti v čistotě, protože by
se v něm mnoho nikotinu nashromáždilo.

8. Nekuř doutník neb cigaretu bez čisté špičky;
kousáním nebo žvýkáním doutníku přijde mnoho
nikotinu do slin; krom toho mohou se doutníky ji
sté nemoci, jako příkladně souchotiny, přenésti.
9. Nikdo by neměl kouřiti před 20. rokem svého
věku.

10. Bez chuti k tomu nikdy nekuř, ať už to dout
ník, cigareta nebo dýmka.

KLONDIKE.
Pro kalendář “Amerikán' ’ napsal M. Mašek.

Jako bleskem rozšířila se v letě r. 1896 po Spojených Státech, ano možno říci že po
celém vzdělaném světě zpráva, že na dalekém severu pevniny americké, v distriktu
Klondike, v Northwest Territory, objeveno zlato v báječném množství. Zvláště kraje
našeho tichomoří byly plny pověstí takových a vracející se dobrodruzi z krajin severních
pověsti ty nejenom potvrzovali, ale ještě více přeháněli. A lidem, z nichž mnozí sami
byli svědky poplachu z r. 1849, kdy v Kalifornii na zlato se přišlo, nebo o dnech těch
plných dobrodružství od jiných byli slyšeli nebo z líčení se dočetli, nebylo třeba mnoho
povídati, aby i těm nejnesmyslnějším povídkám ze země zlata uvěřili. “Klondajk” byl
v letních měsících zmíněného roku v ústech téměř každého, do Klondiku na první zprá
vu ubírali se zkušení prospektoři, k cestě na Klondike připravovali se dobrodruzi všech
států. Však nejenom to, zdálo se, jakoby zrovna ‘‘zlatá” horečka celý národ byla za.

chvátila. Mužové jinak rozvážní a dobré postavení zaujímající nechali se uchvátiti ne
jistou a svůdnou vyhlídkou na rychlé zbohatnutí: klerkové opustili své stolky, aby péro
zaměnili za těžký rýč, obchodník přenechal obchod na starosti ženě a dětem, rolník pro
najal svou farmu a všichni jen upírali zraky a soustřeďovali veškerou snahu svoji, aby co
nejdříve už na vlastní oči uzřeli ten kraj severní, kde mysleli, že v jediném dnu státi se
může z žebráka milionář, nebo aspoň boháč.
Marné byly hlasy některých zkušených, s krajinou onou obeznámených, kteří v ča
sopisech poctivých upřímně napomínali poplašený lid, aby jen vyčkal zpráv podstatněj
ších, hleděl nabýti poučení širšího o krajině neznámé a když už jinak říci si nedá, aby
aspoň důkladně vypravil se na cestu, o jejíž svízelích neměl ani potuchy. Však rady té
neposlechnuto, vždyť dopravní společnosti ze Seattlu, Tacomy, Portlandu a San Francisca
takové vábné letáky po celé Unii rozšířily, agenti jejich uměli tak pěkně cestu na Alja
šku líčit, že skutečně rady dobře míněné považovány za závist těch, kteří pro tu neb onu
příčinu nemohli se k cestě té odhodlati.
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A tudy se stalo, že v letě r. 1897 zažila přístavní města na tichomoří takových
skvělých dob, že se jim nikdy o nich nezdálo a měl-li kdo z objevu zlata v krajinách se
verních užitek, byli to obchodníci v městech oněch, majitelé lodí, vlastníci hotelů a nejposléze i domorodci indiánští, kteří prvním zlatokopům za velký plat za vůdce sloužili a
jim zavazadla dopravovali.
Cesta do Kalifornie v letech 48~49 trvala dlouho a byla nebezpečná, však cesta na
Aljašku r. 1897, ač nevzala tolik času byla za to mnohem nebezpečnější. Nehrozilo sice
zlatachtivým nebezpečí tak od indiánských kmenů, jako tomu bylo na pláních americké
ho západu před 50 roky, za to však příroda zdálo se, že se spikla, aby své bohatství draze
si nechala zaplatit. Obtíže, s nimiž cesta do zlatých polích Klondiku byla a jest až dosud
spojena, vymykají se všemu ponětí. I nejotužilejšímu kovkopu, který od mladosti v ho
rách ztrávil a životu krušnému uvyknul, klesJo srdce, a on buď se vrátil, mohl-li aneb
jen s napnutím všech sil na místo určení se dostal, kde pak z většího dílu nemocemi
v letě, v zimě pak nedostatkem potravin soužen bláhovost svoji proklínal. A což potom
ti, kteří odjakživa jen životu pohodlnému byli uvykli? Jak bylo těm, když uprostřed
příkré stezky, nebo v hlubokém údolí přihnala se na ně z nanadání sněhové bouře a mra
zivý vítr kosti jim pronikal. Jenom nahlédněme do časopisů z oněch dnů a čtěme ta
hrozná líčení těch, kterým podařilo se z kraje onoho smrtonosného se vrátiti a věru, že
zajde mnohému chuť, aby s nehostinnou přírodou o kousek žlutého kovu v zápas se
pouštěl.
Těch, kterým na Aljašce štěstěna přála, jest jen nepatrné procento a i ti namnoze
draze zaplatili si úspěch nabytý, ponejvíce nenahraditelnou zkázou zdraví, zmrzačením,
ztrátou svých milých a podobně.
Veliký počet pak jest těch, kteří ani zlatonosné kraje Aljašky a britické Ameriky
neuzřeli. S jedněmi rozbila se chatrná loď na nebezpečném a vždy bouřlivém pobřeží a
vyvázli-li životem, byli rádi, že se mohli dostat po nějaké lodi vyhladovělí a ožebračeni
zpět do Soustátí. Jiní zase na nebezpečné cestě pozemní přišli k úrazu, nebo o zavaza
dla různým spůsobem přišli, že nebylo jim možno dále v cestě pokračovati. A osud těch
nešťastníků hlásají výmluvně vybělené kosti podél cest k zlatým polím vedoucích. Zima
r. 1897—98 byla svědkem mnohých hrůzných scén, kdy v zapadlém sněhem stanu zlata•chtivý dobrodruh v nekonečné noci v zoufalství čekal, až milosrdná smrt ze všeho jej
vytrhne. A když sněhy slezly, tu paprsky sluneční na mnohé ztroskotané naděje zasvi
tly a nejedna rodina v Soustátí, nevědomky zbavená živitele, dosud marně návratu jeho
■očekává.
Na jaře r. 1898 vypuknuvší válka se Španělskem zatlačila v pozadí všechen větší
:zájem o Klondike a Aljašku vůbec: dobrodružný mladý lid lákala více sláva vojenská na
zimničnatýcli březích Kuby nebo vzdálených ostrovech Filipínských, než hluboká údolí
podél přítoků řeky Yukonu. Letos pak již zatím zprávy z krajin zlatonosných přivede
ny blíže na pravou míru, dopravní prostředky se zlepšily, ’‘boom” se zábory splasknul a
vše spěje k tomu cíli, k jakému chladný rozum, důvtip a podnikavosť vždy vede. Alja
ška a přiléhající zlatá pole britická nejsou více zemí neznámou, kde nejvyšším právem
bývalo právo silnějšího, ale je to území, kde vojsko spolkové ve třech tvrzích a britická
jízdní policie na druhé straně pomezí pomáhají vládním úřadům prováděti a udržovati
pořádek, který zvláště pro neustálené hranice mezi územím Soustátí a britickým často
jest ohrožován.
Myslím, že bude krajany naše a čtenáře kalendáře^ “Amerikána” zajímati, když po
dám něco bližšího o krajinách těch, kde také několik Čechu o štěstí své a to v. celku
•dosti úspěšně se pokusilo. Důkladnější popis vyžadoval by celou knihu, proto obmeziti
se musím jen na povrchní zjevy z krajin, kam snad nejeden z nás v duchu přijití touží,
ale ve skutečnosti sotva se dostane.
*
*
*
Aljaška, jak známo, koupena byla r. 1867 od Ruska a zlatonosný kraj leží ve výehodní její polovici a přiléhající části britického Northwest Territory. V této přítomně
objeveno více zlata než na území americkém, a na britické půdě rozkládá se také eldorado mnohých, distrikt Klondike. Zlatonosný kraj vlastní jest asi 100 mil dlouhý a 20
široký, ač území, kde všude už zlato objeveno je 300 mil široké a 600 mil dlouhé, saha
jíc od jezera Teslin na jihu až ku Circle City, které už leží v pásmu ledovém. Území to
protékáno jest téměř prostředkem od východu k západu mocnou řekou Yukon, která
uprostřed léta splavnou je pro lodi na vzdálenost více než 2300 mil. V celku krajinu
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tu přirovnat! možno k širokému, kopci pokrytému údolí, protkanému sbíhajícími se prou
dy, hluboko skalinami se deroucími.
Jest to kraj smutný, kraj dlouhé tmavé zimy a krátkého, parného a vlhkého leta.
V zimě sotva lze slunce pocítiti, vyjde bledé a bílé pouze na několik málo hodin nad ob
zor. za to v letě svítí celý den a po část noci. V červenci je vzduch těžký a parný,
teploměr často 100 stupňu F. ve stínu vykazuje. Mech po šírém prostranství do
výše pokrývá půdu jako vlhká tlustá houba a půda vlastní v skutečnosti nikdy nerozmrzá. Je tu hrozně málo úrodné prsti a proto rostlinstva jen po skrovnu. Za parného
slunce letního vyvstávají ze studeného, prosáklého mecliu páry a noci i v červnu a čer
venci jsou mlhavé a vlhké. K tomu pak nesčíslná hejna komárů lidi i zvířata obtěžují
a div že obyvatele tamní k zoufalosti nedohánějí.
Paliva je málo, zvěíe rovněž po rídku a ani ryb není přílišně. V kraji tom nikdy
nebylo mnoho Indiánů, neboť údolí je velmi nehostinné. Zemědělství jest skoro nemožné,
protože i uprostřed léta může v noci při jiti mráz. Podnebí zkrátka jest polo arktické
u samého Dawsonu led na řece Yukonu neodchází až ku konci května nebo na počátku
června a záhy v září řeka již zase zamrzá.
Do krajin těch nehostinných možno se dostati buď po suché zemi nebo po vodě.
A po suché zemi jsou zase cesty tři a sice z Edmontonu v britické Columbii, přes Malé
jezero Otročí k řece Peace <a odtud přes hory do údolí řeky Stikine k Telegraph Creeku a
jezeru Teslin, kde vlastně řeka Yukon vzniká. Cesta ta je dlouhá, z Edmontonu, kam
vede dráha kanadská tichomořská, vezme to k jezeru Teslin 60 dní, ale za to možno ce
stou prospektovat.
Druhá cesta vede od Ashcroft, malého městečka na kanadské tichomorské dráze a
vine se podél řeky Fraser po dobré cestě vládou kanadskou zřízené k městečku Quesnelle,
223 mil na sever. Odtud cesta uhne se na západ k Fořt Fraser na stejnomenném jezeře,
125 mil vzdálenému. Až sem cesta vede skoro pořáde po rovině, protkané na sta poto
ku. které však jsou lehko k přebrodění, řeky pak, tři na počet, dají se po prámech překročiti. Podél celé cesty je hojně indiánských vesnic, kde píce pro koně je k dostání.
Dále za Fořt Fraser nejbližší místo, kde možno zásoby potravin dostati, je Stuart, sta
nice Iludson Bay společnosti» Z Fořt Fraser do Hazletonu je asi 325 mil a odtud k Tegrapli Creeku asi 200 mil. Po cestě té cestuje se již .po 35 let a vláda kanadská na
vydržení jí v dobrém stavu vynaložila tisíce. Od Telegrapli Creeku k jezeru Teslin jest
jen 150 mil.
Jiná cesta vychází z městečka Kamloops a tvrdí se o ní, že vede krajinou travnatou
a možno na ní, jakož i na předcházejících dvou místo koní užiti k nesení břemen hově
zího dobytka, který cestou hojně pastvy nachází.
Vodních cest jest 6 a sice jedna přes San Michaels, tři skrze průplav Lynn, jedna
po řece Stikine a jedna přes zátoku Taku. Z těch nejdelší, za to však nejbezpečnější a
nej pohodlnější je ona přes St. Michaels. Dopraví zlatokopa po parníku ze San Francisca,
Portlandu, Tacomy, Seattlu a Victorie k ústí řeky Yukonu, odtud po říčním parníku
přímo do Dawson City a jiných míst ve zlatonosných polích. Doprava po této cestě stála
od $150 do $300, počítaje v to i stravu a postel a 150 liber zavazadel, nyní však ná
sledkem konkurence dopravních společností a také zlepšením dopravních prostředku
jest cesta na Aljašku nebo na Klondike mnohem lacinější.
Jedinou nevýho
dou je. že to trvá velmi dlouho, vzdálenost ze Seattlu do Dawson City tím směrem je
více než 4000 mil a snadno se muže stát, že loď, než dojede na místo, naběhne na měl
činu a nezřídká se stává, že v řece zamrzne. Přezimování pak na takovém parníku,
zvláště nemá-li tento dostatek potravin, není žádnou příjemností.
Průplav Lynn je dlouhé rameno mořské, které nedaleko Juneau hluboko do vyso
kých hor na pobřeží Aljašky zabíhá. Vlastně je to úzký kanón mezi horami, do něhož
řeky Chilkat a Chilkoot se vlévají. V tomto místě je k pramenisku Yukonu jenom 25
až 30 mil a přes toto rozhraní vod vedou tři stezky a sice průsmyky Chilkoot, Wliite
nebo tak zvaná stezka Daltonova. Přes průsmyk Wliite je už postavena ze Skaguay
dráha k jezeru Bennett·, odkud plouti se může parníkem až k peřejím Wliite Horše.
Tyto objedou se koňskou dráhou a dále pak možno plouti po řece Lewis a dále od Fořt
Selkirk po Yukonu až do Dawson City.
Cesta přes průsmyk Chilkoot vychází z městečka Dyea a rovněž vede přes jezero
Linderman k jezeru Bennett a i ta se stále zdokonaluje. Městečko Dyea hodlá stavětí
tramway k ústí kaňonu a odtud dopravovat! náklad na vrchol Chilkoot průsmyku vzduš.nou lanovou dráhou, která za den může 120 tun nákladu přepraviti.
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Vystavení železné dráhy usnadnilo velmi cestu pres průsmyk White. Drive zlato
kop dopraven byl parníkem buď do Chilkat nebo do Dyea. Cesta přes průsmyk Chilkoot
byla pohodlnější. V Dyea najmul zlatokop Indiány, kteří mu pomohli s nákladem na
vrchol průsmyku. Z Dyea jest 10 mil chůze sněhem do Sheep Campu, kde jsou poslední
stromy. Odtud nastává 6 mil lezení na vrchol průsmyku, do výše 4100 stop a Indiáni
často dvakrát až třikrát museli dolů pro náklad se vracet. Od vrcholu cestoval pak kaž
dý sám ku 14 mil vzdálenému jezeru Linderman, které je 5 mil dlouhé a na dolním
konci má velmi nebezpečné peřeje, ale je-li záhy z jara, dá se použiti na jezeře saní a
peřeje se obejdou.
Daltonova stezka vychází od Chilkat ramena Lynn průplavu a vede přímo k severu
k řece Lewis a celá délka její neobnáší více než 145 mil. Výhoda na cestě té je, že
nemusí se platiti mýtné, jako na stezkách přes průsmyk Chilkoot nebo White, cesta
pak vede krajinou dosti travnatou, ač i zde jeví se překážky, před kterými nováček
v krajích těch pozbývá mysli.
K cestování po sněhu užívá se saní, v nichž zapraženo bývá 15 až 20 eskymáckých
psů, zkušení napřed, mladí v prostředku. Psi ti naučeni jsou běžeti po hlasu. Záměr
vlády zavěsti k dopravě a to hlavně pošty, soby ze Sibiře, neosvědčil se.

Saně tažené psy po řece Yukonu.

Když konečně zlata chtivý dobrodruh šťastně všechny překážky překoná a do zlato
nosné krajiny se zdravými údy se dostane, nastává mu především starost, aby brzy našel
“vyplácející se zemi,” tak zvaný “paying dirt,” to však není pro nezkušeného snadnou
věcí. Je-li však přece tak šťastný, že v písku nebo štěrku “barvu” uvidí, musí si hned
svůj claim” vy tyčko váti, tak aby potom neměl žádné nedorozumění stran jeho hranic.
Může zabrati pruh ne širší než 100 stop podél proudu, ale klejm ten táhne se zpět k ho
rám údolí oliražujícím. Jest-li pak zlatokop první objev udělá, je mu dovoleno zabrati
druhý zábor o 100 stopách. Pak v 60 dnech musí se dostaviti do nejbližší pozemkové
úřadovny, kde zábor svůj nechá zapsati. Výlohy s tím spojené obnášejí $15. Na to,
odejde-li se záboru svého na déle než 72 hodin bez dovolení komisaře zlata, nebo bez zů
stavení zástupce svého, ztratí právo ku svému záboru. Když pak zlatý prášek vyrýžoval,
musí z výtěžku zaplatiti poplatek a sice 10 procent z výtěžku nepřesahujícího $500 týdně
a 20 procent z výtěžku přes $500 týdně. Poplatek ten je dosti vysoký, ale zlatokop,
přijde-li na dobrou žílu, nedbá toho. Poplatky ty jdou do ruky vládě kanadské. Ostat
ně nařízení ta stále se mění, a proto těžko je prozatím něco určitého stanovití dříve, než
otázka hranic na dobro budou urovnána. Když pak si zlatokop zábor pojistil, nastá
vá mu starost zříditi si přístřeší pro zimu. Je-li zábor jeho blíže lesa, zbuduje snadno
z klad srub, který oházen sněhem, jest v zimě dosti teplý.
Těžba zlata na Aljašce, ovšem jen dle vládních záznamů, které bývají z pravidla
nízké obnášela za rok 1897 $1,778,009, za rok 1898 $2,524,800. Od té doby, co je úze
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mí v rukou amerických, až do konce r. 1898 asi $5,000,000. Číslice tyto netýkají se však
Klondiku, který je na území britickém a těžba zlata v něm je mnohem vyšší. Na ame
rické straně ťizemí letos pak těžba zlata velice se zmohla.
Zlato nalezeno bylo v mnohých potocích, které se vlévají do reky Klondike. Nej
prve přijde Bonanza Creek, as li míle od Dawsonu. Jest asi 30 mil dlouhý a velmi na
zlato bohatý, přítoky jeho však jsou ještě bohatší. Deset mil dále nahoru je Eldorado,
nad nějž bohatší místo na zlatý písek ještě nenalezeno: z jediné mísy vybráno za $250
zlata, takže odhaduje se, že 6 mil dlouhý potok ten vydá $20,000,000. Sedm mil nad
zlatonosným potokem Bonanza vlévá se do Klondiku Bear Creek, který už také celý je
zabrán. Hunker Creek jest 15 mil vzhůru po řece Klondike a výše nad ním jest malý
potůček, nazvaný Gold Bottom. Všechny tyto potoky plynou od jihu z vrchů, které
musí chovat v sobě množství zlata, protože i jiné potoky, které ve vrších těch vznikají
a do řeky Indián vtékají, ukazují známky po žlutém kovu· Řeka Indián je asi 30 mil
jižně od Dawsonu. Řeka Stewart a Sixty Mile Creek s jejich přítoky vesměs na jihu a
Fořty Mile Creek s jeho odbočkami na severozápadu—všechny chovají zlato, ale ač byly
trochu prospektory prozkoumány, přece ještě nejsou tak zabrány jako Klondike.
Nás vzdálených od krajin těch při čtení- o bohatých nálezech zlata v oněch místech
zmocňuje se závist; ale snad nikomu z nás nenapadne, že mnohý ten, jenž uprostřed vše
ho toho bohatství přírodního dlí, s radostí zaměnil by osud svůj za sebe skrovnější po
stavení ve Státech. My soudíme jen povrchně, ale musíme vmysliti se v poměry místní
a tu shledáme, že bohatství, i když na někoho se dostane, je v pravdě mnohým strádá
ním zasloužené. Nechrne už stranou svízele cestovní, těžká práce v úpalu slunce letní
ho, kde vzduch prosycen ve dne v noci výpary zimničnatými a kolem nás stále mraky
krvežíznivých komárů, jest jenom jednou z těch příjemností, které letní pobyt na Aljaš
ce poskytuje. A což potom říci má člověk, který na společnost a její zábavy uvyknul,
když nastanou podzimní bouře, sníh z olověných mraků jen se sype, slunce se téměř ani
neukáže, mrazy pak třeskuté sevrou zemi a ve svém objetí drží ji, kdy už dávno v našich
krajích poslové jara objevili se.
Dlouhá chvíle musela by průměrného člověka utrápiti, ale horníci na Klondiku jsou
lidé práci uvyklí, otužilí a ač dlouhé noci zimní odkazují je k nečinnosti, přece jen hledí
čas co nejvíce vyplnit. V letě doposud dobývá se zlato pouhým proplakováním vykopa
né země v malém množství na míse, tak zvané “panning" nebo žene se země vodou dře
věnými koryty. Jinak však když voda zamrzne. Tu kopá se zmrzlá půda, která, je-li
dosti dříví na blízku, udělá se povolnější rozděláváním na ní velikých olifíú. Bohaté
společnosti užívají k rozhřívání půdy mocných strojů. Vykopaná přes zimu půda se pak
po jaru ve splavech vypere. Takové kopání ve zmrzlé půdě za mrazu 40 až 50 stupňů
jest dobrým tělocvikem pro svaly zlatokopů a pomáhá zaháněti nudu, které jinak horník
v kraji tom byl by vystaven. Jak se samo sebou rozumí, i lid tamnější, ač ze všech
koncu zeměkoule sehnaný, hledí zpříjemniti si život co nejvíce a vyhledává kratochvíle
a zábavy, jaké jen kraj nehostinný poskytnout! může. Aby se zabýval honbou, k tomu
není dostatek zvěře a pak také povětrnost ku všemu pobytu venku jest velmi studená,
krajina pak velmi neschůdná. Za to však hojně oddávají se muži hraní karet. Hospo
dy, jež ku podivu vypraveny jsou co nejmoderněji, zrcadly, nálevnami z hlazeného tvr
dého dřeva a pod. jsou hojně navštěvovány, Žádné šizení při hře není dovoleno, a také
zvláštní je, že se žádný o ně nepokouší. Lidé zde chodí bez zbraně, protože jí nepotře
bují. Jest zde sice dosti takových, kteří jinde vždy byli pohotově tasiti zbrafi, ale na
Yukonu toho nedělají. Vědí, že by s nimi byl udělán krátký proces.
První zimu po návalu zlatokopů, než ještě zmatky z majetku vzniklé právní cestou
mohly býti vyřízeny, brali si zlatokopové narovnání jich sami na starost. Svolali schůzi
najali právníky, na místo soudce ustanovili výbor a zvolili pravidelnou porotu. Svěd
kové byli vyslechnuti, právníci mluvili a soud trval tak dlouho, až ten kdo ho sledoval,
nevěděl už vlastně, o co se jedná. Soudy takové byly v prvních dobách dosti časté, ne
boť zlatokopové jako jinde, i zde béřou útočiště k různým úskokům. Z počátku zavedli
si vládu sami a ta také na začátku byla spravedlivá, ale pak utvořily se kroužky a schůze
kovkopu, v nichž se o správních záležitostech jednalo, staly se nesmyslnými. Zvláště
těžko bylo na nich někomu spravedlnosti se dovolat, stály-li na druhé straně proti ně
mu ženské. Něžné pohlaví, ač jen velmi íídce v hornických táborech dalekého severu
zastoupené i zde v mnohých sporech hlavní úlohu hrálo
Hlavním zdrojem sporů bylo však spěšné vyměřování záborů, které většinou bylo
mylné. Tak tomu bylo, když vyměřován potok Bonanza. Když se na nesprávnosti při
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šlo, umístněna na dvéře krámů a domů ohlášení ku svolání schůze horníků, na níž se
vše mělo vyrovnati. Jako obyčejně zvolen výbor, aby zábory po celé délce 50 stopovým
provazem vyznačil. Nějakým způsobem podstrčen byl provaz 40 stopový a tak se stalo,
že všechny zábory byly zkráceny a nezabrané místo zbylo. Toho zmocnili se chytráci,
kteří celý ten podvod navlékli.
Zprávy docházející z krajin zlatonosných z počátku byly, jak se ani jinak očekávati
nedalo, velmi nespolehlivé a namnoze přehnané, neboť líčily vše ve světle růžovém, zla
ta prý válí se v potocích celé hromady, potřebí jen ruku po něm vztáhnouti. Každý, kdo
jen přišel, byl boháčem, ač ve skutečnosti dolovalo se s úspěchem na zlato jen na něko
lika místech, kde bohatá společnost drahé stroje postaviti mohla. Stalo se ovšem nejed
nou, že prospektoři přišli na bohatou žílu zlata, ale nemajíce prostředků k využitkování
jí, byli nuceni prodati za několik tisíc zábor, který bohaté společnosti vynesl statisíce.
Pravdou také bylo, že dělníkům a zvláště řemeslníkům, jako tesařům, kovářům, řezní
kům atd. platily se báječně vysoké mzdy a mnohý slušný peníz jinak než kopáním zlata
si mohl vydělat, ale také v tom všechny zprávy se shodovaly, že na počátku bylo v hor
nických táborech vše nad obyčejně drahé, což jen drahé dopravě přičísti lze.
Spolehlivě líčí poměry v Dawson City na jaře r. 1899 amer. konsul tamní J. C.
McCook. Píše:
Když jsem sem loni v červenci přijel, nebylo možno najmouti jen poně
kud slušnou úřadovnu za méně než $200 a $250 měsíčně. I nyní ještě malá světnička
nad š torem nebo saloonem přinese měsíčně podle velikosti a polohy $50. $75 a $100.
Místnost dosti veliká pro ložnici přináší $50 až $75 měsíčně. Břeh řeky najat byl od
místních úřadů na rok za $30,000. Půda byla pak pronajata nájemníkům za $8, $10 a
$12 stopa měsíčně. Ti vystavěli zde domky a zase dále je pronajali. Proto není možno
někomu bez peněz se zde udržeti a také mnozí jak sem přijedou, hned zase odjedou.
Město na mne učinilo loni špatný dojem. Ulice byly v hrozném stavu, všude bláto, vo
da a nesnesitelný zápach z věcí přes zimu odhozených. Za bídný nocleh platilo se $2 a
$3 a to musel ještě člověk spát oblečený a ráno byl plný hmyzu. V tak zvaném hotelu
stála světnice $35 týdně, ale za hříšné ty peníze nedostal host než postel se slamníkem
kornovými klasy naplněným, krabici od másla nebo rajských jablíček za umývadlo a lo
jovou svíčku k osvětlení, ale poslednější nebylo v letě zapotřebí, neboť po celou noc bylo
polosvětlo. Od té doby mnoho změněno. Poštovní doprava zlepšena, ulice urovnány,
nová soudnice a pošta zbudována a dva nové hotely vystavěny. V restaurantu už mají
také na stolech ubrusy, židle mají lenochy a host dostane i ubrousek Oběd možno do
stat za $1.50 až za $2, ale objedná-li se dle amer. nebo evropského způsobu, je k tomu
zapotřebí $5. Láhev ležáku ze Spoj. Států stojí $3 zvlášť: loni stála $5 a ještě nebyla
k dostání. Jeden “drink” stojí v hospodě 50c. V divadle, které je vždy přeplněno,
může si člověk vžiti loži, ale sotva že usedne, už je tu číšník a táže se po objednávce,
jakoby se to samo sebou rozumělo. Objednáte si, ať už pijete a kouříte nebo ne, “drink”
a přítel váš doutník: dostanete náprstek hanebné tekutiny a váš přítel bídný doutník,
za což zaplatíte $2.“
Nemusí nás tedy pranic překvapovat, že potraviny a potřeby životní prodávány za
ceny báječně vysoké a mnohdy ani za tak vysokou cenu nebyly k dostání. Bylo tomu
před půlstoletím v Kalifornii také tak, ale ulehčená doprava i vtom učinila již změnu a
později bude ještě lépe.
Vzdor tomu každý, kdo do této země, v níž příroda nezná smilování vstupuje, měl
by býti pro táboření aspoíí na 6 měsíců nebo na rok připraven. Měl by uvážiti, že na
stane mu denní zápas s hladem a zimou, že bude dle vší pravdě podobnosti osamocen a
vzdálen ode všech míst, kde by si mohl věci koupiti, zvláště pak lahůdky a léky. Každý
ubírající se na Klondike má býti mužem střízlivým, silným a zdravým: zvláště vyžadují
se zdravé plíce a ani známky po rheumatismu nebo nemoci srdce a jater. Má býti člověkom praktickým, který by se hned ku všem poměrům prispôsobil.
Klimatické extremy činí to nutným, aby se každý pro velmi studené a také pro vel
mi teplé a vlhké počasí připravil. Oblek má se skládati z pohodlného vlněného spodního
prádla a velmi teplého vrchního oděvu, který se může dle potřeby odložiti. Především
pak je zapotřebí nepromokavých kabátů, stanu a neprosakujících bot, protože horník
většinou pracuje ve sněhu nebo ve vodě. Pro lože má míti dosti přikrývek a nesmí zvlá
ště na pytel ku spaní zopomenouti.
Spoléhá-li se kovkop, že zásoby své nakoupí na místě, měl by si vžiti s sebou aspoň
zásobu sušeného ovoce a zelenin a jiných potravin, které zabraňují kurdějím, žlučnosti a
jiným nemocem, ze stravy pořáde stejné vznikajícím. Co se pak cesty týče, každá má
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své přednosti, ale také na každé čekají na chodce hrůzy a strádání. Dle všeho cesty po
zemní vyžádaly si již více obětí, zvláště přechod přes ledovec Valdez stal se smutně pro
slulým. Na Klondiku a Aljašce zlata je dost, ale příroda tamnější vyžaduje na tom,
komu své bohatství vydá, nezlomnou vůli, podnikavosť a železné zdraví. Ivdo těch
vlastností nemá, lépe mu bude, když nechá Aljašky být, neboť nesetkal by se tam než
se zklamáním a v 8 případech z 10 nevrátí se, aby jiným podobně nerozvážným včasnou
výstrahu dal.

KAPITÁN DREYFUS.
Sotva kdy v dějinách kteréhokoli národa na osudu jednotlivce brán takový zájem,
aby na rozhodnutí o jeho vině čině či nevině zdál se osud celé země záviseti, jako tomu bylo
v nedávné době ve Francii se záležitostí ze zrády obviněného dělostřeleckého setníka,
Alfreda Dreyfusa. Po pět let byla záležitost tato v popředí všech otázek politických ve
Francii, několik ministerstev se následkem ní vystřídalo, jeden president se poděko
val a jednou i republika sama v trvání svém byla ohrožena. Záležitost tato, sama o sobě
nedůležitá, nabyla národní ano i světové důležitosti tím, když se z ní pod předstírkou
protižidovského hnutí vyvinul zápas mezi vojenskou a občanskou mocí v republice fran
couzské. Vylíčíme jen stručně celý vývin věci, dokonale do spletité oné záležitosti nelze
nikomu mimo zasvěcené kruhy vniknouti.
Základním kamenem, abychom tak řekli, bylo nalezení roztrhaného zápisníku, na
zývaného ‘‘bordereau,” jednoho zářijového dne r. 1894. Nalezl jej sluha v košíku na
odhozené papíry na vyslanectví německém.
Útržky byly pozorně slepeny a obsah zněl:

“ V nedostatku nějakých novinek, k vůli nimž byste rád se mnou mluvil, posílám vám
tato důležitá sdělení:
1 Poznámky o hydraulické brzdě č. 120,
2 Sdělení o předních strážích.
3 Zpráva o změnách v rozestavení dělostřelců.
4 Nota týkající se Madagaskaru.
3 Plán týkající se spisku o střelbě.
Poslední spisek je velmi těžko k dostání a mohu jej dostat k použití jenom na několik
dní.
Ministerstvo vydalo jich jen neurčitý počet pro sbory a tyto jsou za ně zodpovědný;
každý důstojník po manévrech musí svůj otisk vrátit. Proto chcete-li, abych z něho vzal,
co by vás zajímalo, nechte mi vědět, udělám tak. Právě odjíždím na manévry. ”
Sdělení toto jakož i onen tajemný nález bordereau-a v domě něm. vojenského attašé
přivedly úředníky vládní tajné úřadovny k přesvědčení, že nějaký francouzský důstoj
ník tajnosti vojensky důležité úhlavnímu nepříteli republiky prodává. Úřadovna počala
hned pátrati po zrádci. ' Šéfem tajné úřadovny v té době byl pluk. Sandherr. Ten jal
se porovnávati rukopis v bordereau s oním důstojníků gener. štábu, ale pátrání v tom
směru nevedlo k žádnému cíli, když v tom dva franc. důstojníci od gen. štábu vytasili
se s domněnkou, že písmo v bordereau nápadně se podobá rukopisu kapt. Alfreda Dreyfuse, narozeného v Muelhausenu v Elsasku, který před rokem od dělostřelectva k gener.
štábu byl přeložen. Důstojníci tito byli markýz de Mores, později v Sahaře tajemným
způsobem úkladně zavražděný a pluk, du Paty de Clam.
A z domněnky této vznikla celá aféra Dreyfusova. Kdyby býval pluk. Sandherr
tchytřejším nebo třeba i čestnějším, nebyl by se uchopil tak horlivě domněnky mu dobro
volně podané; kdyby byl jen na okamžik rozvažoval, muselo v něm vzniknouti podezření
o její podstatnosti a mohl Francii mnohou trpkou chvíli ušetřiti. Mohl přece vědět, že
kapitán Dreyfus jest jediným židem v gener. štábu francouzském, kdežto de Mores a
Paty de Clam byli z těch nejzuřivějších nepřátel židů. Hnutí protižidovské jest ve
Francii mnohem pozdějšího původu než bylo v Rusku nebo Německu, za to však je mno
hem prudčí. V r. 1891 pokročilo již tak daleko, že Paul Deroulede, zakladatel ligy
vlastenecké a osobní i politický přítel gen. Zurlindena vyvstal ve sněmovně poslanců a
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obvinil židy, že chtějí Francii odkřesťaniti, Francis Laur pak podal návrh na fyhnání
Rotschildů ze země. Rok na to zmíněný markýz de Mores, židovským bankéřům až po
uši zadlužený důstojník, první demonstrace proti židům na ulicích pařížských zahájil,
kromě toho uveřejňoval de Mores a přátelé jeho v listu “La Libre Parole”, celou řadu
Článků plných urážek a útoků proti židům, z čehož až k souboji mezi vydavatelem listu
Drumontem a židovským důstojníkem kapt. Cremieu Foa došlo.
A vzdor všemu tomu pluk. Sandherr, do jehož rukou nejprve bordereau se dostalo,
ihned domněnku obou protivníků židů přijal za pravou a osud Dreyfusův byl zpečetěn.
Pluk. Sandherr svěřil předchozí vyšetřování du Paty de Clamovi a ten především předlo
žil bordereau a ukázky písma Dreyfusova znalci Bertillonovi ku porovnání a posouzení
a ten dne 13. října 1894 rozhodnul, že bordereau psáno touž rukou co druhé vzorky písma mu předložené. To du Paty de Clamovi postačilo. Vyzval dne 14. října kapt.
Dreyfuse, aby se druhého
dne do ministerstva války
dostavil.
Dreyfus přišel.
Tu diktována mu slova
psaná v bordereau a on
prýzblednul, a v 10 minu
tách byl již odtud odvežen
do vězení Cherches Midi,
kdež z rozkazu ministra
války vsazen do osamotnělé
celi a na seznamu vězňů
zanesen co obžalovaný z velezrády. Dohled nan svěřen
pod pluk. Henrymu a zat
čení jeho chováno v tajno
sti, pouze manželce jeho,
když tajní policisté byt
Dreyfusův prohledávat při
šli, o tom sděleno, ale poru
čeno jí, aby o tom mlčela.
Ve vězení zacházeno s Dreyfusem jako s odsouzeným.
Strava mu byla dávána ta
nejhorší a on stále výslechy
týrán.
Formální žaloba nepodá
na až 5. prosince, dne 19.
pros, postaven pak Dreyfus
před vojenský soud, který
zasedal tajně, pod zámin
kou, že prý by veřejné za
sedání jeho snadno mohlo
ALFRED DREYFUS.
zavdat podnět k bouřím,
ano i k válce s Německem.
V několika dnech bylo po soudu a obžalovaný byl shledán vinným velezrády a odsouzen
k vyvežení ze země.
V době objevení bordereau byl presidentem Francie Casimir Perier, předs. minister
stva Dupuy a ministrem války gen. Mercier. Hrabě Muenster byl německým vyslan
cem v Paříži a jeho vojenským attašé pluk. Schwarzkoppen. Vojenským attašé italským
byl podpluk. Panizzardi. I stalo se, že oba tito attašé byli důvěrnými přáteli a častěji
si dopisovali, ale dopisy jejich, z důvodů nejlépe jenom franc, tajné službě známých,·
bývaly zachycovány, otevřeny, ofotografovány, zapečetěny a pak teprv na místo určení
zaslány.
V jednom z těchto dopisů byla zmínka o muži označeném prostě písmenou ‘ D.”
Ve skutečnosti byla to začáteční písmena jména jistého Francouze (rozhodně ne Drey
fuse), jehož mladá žena byla oběma zmíněným vojenským attaš
*
5 dobře známa a často
s nimi zábavy navštěvovala. V jednom ze zachycených dopisů stálo: “Tato kanálie D —
stává se velmi drzým.” Psaní toto uloženo.
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Po soudu, když soudci několikrát již o rozsudku hlasovali, rozhodli, že nestává k od
souzení obžalovaného dosti důkazů. V místnosti kromě soudců přítomen byl také gen.
Mercier, Paty de Clarn. pluk. Sandherr a jiní. Gen. Mercier, vida, že je osvobození
Dreyfuse téměř jisté, obrátil se k soudcům a pravil:
“Panové, je tu ještě něco více. Přečtu vám jednu větu ze šifrovaného dopisu,
který se před několika měsíci dostal do rukou ministerstva. Pochopíte jeho pramen, ač
nemohu souvislost jeho předložití.” Na to zvučným hlasem četl: “Tato kanálie Dreyfus stává se velmi drzým.”
Jak každý sezná, gen. Mercier o své vůli vložil místo písmeny D jméno Dreyfuse a
když udělal tak, věděl, že klame soud, ale jednalo se mu jen o to, aby odsouzení Drey
fuse dosáhnul. Soudcové ovšem po takovém novém svědectví náhled svůj v neprospěch
Dreyfuse změnili.
Degradování jeho stalo se dne 5. ledna 1895 a byla to velmi dojemná scéna, když
před celým armádním sborem odznaky důstojnosti mu byly strhnuty, knoflíky uřezány a
kord zlomen. Nešťastný důstojník neřekl při tom nic než jen: “jsem nevinen. Pří
sahám, že jsem nevinen. Ať žije Francie!”
V skutku, kdo znal hrdého setníka dělostřeleckého Dreyfuse, který vlohami svými
u soudruhů závist zbuzoval, uzná, že nemohlo býti pro něho většího pokoření. Ale to
nejhorší ještě nan čekalo.
Dne 9. února sněmovna poslanců přijala zvláštní zákon, kterým Dreyfus odsouzen
k uvěznění na Ďáblově ostrově, skalnatém to ostrůvku blíže zimničnatého břehu fran
couzské Guiany. Dopraven tam, cestou držán po celé dny ve spodku lodi mezi nákladem
a více než 4 roky prožil na místě tom, kde každý den byl pron mukou nevýslovnou.
V železné kleci jako dravé zvíře hlídán, v trestnických šatech oblečen, dostával tu nej
sprostší stavu. Před úpalem tropického slunci nechráněn, upadnul brzo v nemoc a když
žízní nesmírnou trápen prosil o vodu, odepřena mu, ano jednou po 20 dní i okovy spou
tán, protože prý byly obavy, že za pomocí přátel pokusí se o útěk. Byla prý viděna na
blízku ostrova americká lodice, která svoji přítomnost tam nemohla vysvětliti a proto
hlídačům vězně nařízeno, aby při sebe menší známce pokusu jej zastřelili. Hlídači ostat
ně byli ti největší lotři z policie guianské vybraní a ti už se bez nucení přičinili, aby bý
valému kapitánu život strpčili. Jednou z ukrutností, jež s vězněm prováděli, bylo, že
nechali nad jeho lůžkem po celou noc hořeti lampu, a světlo to na miliony hinyzu přivá
bilo, který pak vězně sužoval.
Jindy zase úřady francouzské Guiany obmýšlely zdánlivý pokus o osvobození Drey
fuse v tom očekávání, že stráže jej zabijou, jakmile by se pokusil příležitosti k útěku
zdánlivému nabízené využitkovati. Pak se mohlo do světa rozhlásiti, že byl při pokusu
o útěk zábit. Dle plánu toho o půlnoci připlul k ostrovu člun a z něho vypálena rána.
Dreyfus právě spal. Po vystřelení rány jeden z hlídačů přiložil nabitou pistol vězni ku
hlavě. Dreyfus, který se zatím probudil, otázal se, co se stalo, ale když uviděl pistol,
ani slova více neřekl a také ani se nehnul. Celý plán se nezdařil a ti, kteří jej zosno
vali, pravili pak, že chtěli jen bdělost úřadů zkusiti.
Však nejenom tělesným mukám vystaven byl Dreyfus, ale i duševně všemožným
způsobem byl týrán. Tak zadržovány mu dopisy, aby se zdálo, že od celého světa je
opuštěn, o manželce jeho mu namlouváno, že se mu stala nevěrnou a míní se znovu
provdati, ano že i za dvě leta po jeho odvezení děcko porodila. Což divu tedy, že Dreyfusovi život takový se znechutil a on skutečně do opravdy na sebevraždu pomýšlel, ale
v posledním ještě okamžiku seznal, že se nepřátelům o nic jiného nejedná, než aby jej
k ní dohnali a proto umínil si, že jim navzdor žiti zůstane a vynaložením všech sil těles
ných i duševních toho dokázal. Pevná víra, že jednou nadejde den, kdy nevina jeho
bude dokázána, jej v tom sílila.
Trávil již v žalostném zajetí déle než rok, když první makavý důkaz jeho neviny
se objevil. Bylo to dne 1. května 1896, kdy objeven důležitý v druhém jeho soudu tak
zvaný “petit bleu”, malý to modrý poštovní lístek, obyčejný v Paříži. Na miliony jich
•do roka pneumatickými rourami městem proletí.
Podpluk. Geo. Picquart byl už od 1. června 1895 šéfem tajné vládní služby a počí
nal si v úřadě svém poctivě. Tu zmíněného květnového dne přišel jeden tajný a přinesl
mu z němec, vyslanectví kousky takého “petit bleu”. Ty byly slepeny a obsah je
jich zněl:
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'‘‘Především čekám na zevrubnější vysvětlení, nežli jste mi dal onehdy, o otázce, o níž
se jedná. Prosím, abyste mi dopsal, abych se mohl rozhodnouti, mám-li své styky s firmou
R—na dále udrzovatiP'
Lístek adresován byl na majora Esterhazyho, a byl psán pluk. Schwarzkoppenem,
něm. voj. attešé. Pluk. Picquartovi ovšem nešlo do hlavy, proč by něm. vojenský
attašé s důstojníkem franc, gen. Štábu, jakým hrabě Walsin Esterhazy tehdy byl, si do
pisoval, a proto potichu počal vyšetřovati, ač ani ve snu mu nenapadlo, kam jej vyše
třování to dovede. Především opatřil si vzorky rukopisu Esterhazyho a hned na první
pohled zdálo se mu písmo známým, ale ještě neměl žádného podezření. Jal se porovná
vat je s vzorky tajné korrespondence uložené v archivech a konečně položil je vedle
bordereau. A hle! písmo bylo totožné. Picquartovi, který až dosud ve vinu Dreyfusovu
věřil, náhle otevřely se oči.
Nemeškal a sdělil svůj objev svým představeným, generálům Gonse-ovi a Boisdeffre-ovi. Bylo mu řáděno, aby ve vyšetřování pokračoval pomalu. Najednou ale v listo
padu téhož roku zbaven byl pluk. Picquart beze vší podstatné příčiny svého místa jako
šéf tajné vládní úřadovny a poslán do vojenské stanice na pomezí Tripolisu, odkud málo
který důstojník dosud za živa se vrátil. O přesazení jeho přičinil se hlavně de Clam,
který také Esterhazyho varoval, že všechny listiny své spálil a zmizel.
Ze všeho bylo patrné, že se důstojníci gener. štábu báli, aby falšování jejich nepři
šlo na jevo, nestačilo jim však odstranění Picquarta, nýbrž umínili si, že novými podvody
u větší míře musí si bezpečnost zajistiti. K tomu měl jim především sloužiti tak zvaný
“dossier,” tajná akta případu Dreyfusova se týkající. Ten sestaven jenom ku podpoře
“bordereau.’’ A “dossier” tento střežen byl až úzkostlivě, nejlepší to důkaz, že to bylo
spiknutí, jehož prozrazení mohlo Francii přivésti k válce.
Ve skutečnosti dossier tento byl prostředkem velmi nemotorným. Skládal se z pů
vodního bordereau, několika dopisů, o nichž nepravě se tvrdilo, že je psaj Dreyfus, dvou
pravých ale neškodných dopisů psaných od vojenských attašé německého i italského a
celé řady dopisů, o nichž později dokázáno, že byly od pluk. Henryho padělány. Paděl
ky dají se vysvětliti krátce.
Ve všech pravých dopisech obsažených v tajném dossieru
nebylo ani jediného, v němž by býval Dreyfus jménem uváděn. V jednom z nich, jak
už jsme řekli, byla věta: “Ta kanálie D—” a písmenu D doplnil gen. Mercier slovem
Dreyfus a ta okolnost hlavně, jak už také řečeno, první odsouzení Dreyfusovo přivodila.
Aby však se to zdálo pravdivým, bylo nutno napsati několik dopisů obvinujících,
v nichž by jméno Dreyfusovo stálo plné a úlohu tu vzal na se pluk Henry, a za pomoci
bývalého policisty Lemercur Picarda dopisy ty napsal. Bývalý policista později nalezen
v bytu svém oběšený, jako další oběť spiknutí.
Důstojníci gener. štábu domnívali se nyní býti v bezpečí. Dreyfus za mořem přísně
střežen zmíral v zajetí, Picquart na území africkém každým dnem smrti vystaven, kdož
tedy mohl vystoupiti a prohlásiti, že oni, zástupci armády, této chlouby Francie, zneužili
postavení svého a nechavše se svést· náboženským fanatismem, nebo z nějakých neka
lých pohnutek spikli se a vědomě nevinného soudruha do děsného vyhnanství vyštvali.
A přece jen měli býti z klidu svého nemile vyburcováni. Jednoho dne totiž, ku konci
října r. 1897 de Castro, bankéř Esterhazy ho, náhodou koupil si časopis, v němž byl
snímek bordereau-a. Na první pohled poznal v něm rukopis Esterhazy-ho. I odebral
se bez prodlení ku Scheurer-Kestnerovi, jednomu z místopředsedů senátu, který lehce se
dal o vině Esterhazyho přesvědčiti a důkazy o vině donesl gen. Billotovi, tehdy ministru
války. Ten však jich nepřijal pravě, že věc je již skončena. Tu bratr vyhnance Mat
hieu Dreyfus dne 15. list., maje důkazy v rukou, napsal gen. Billotovi otevřený list,
v němž veřejně prohlásil Esterhazyho za pisatele bordereau-a a za spravedlnost pro bratra
žádal.
Pozornost veřejnosti byla tím obrácena na Esterhazyho a pátráno po jeho minulo
sti a velice byla širší veřejnost překvapena, když se z uhlazeného majora Esterhazyho,
který se za Šlechtice uherského vydával, vyloupnul zhýralec, karbaník až po krk zadluže
ný a co nejhoršího, zrádce nejen armády francouzské, o níž v listu k milence své užil
výrazů co nej sprostších, ale i Francie celé.
Pluk. Schwarzkoppen sám mohl vystoupit
a říci, že se u něho Esterhazy peníze dlužil a vyzvědačské služby pro něho konati se
nabízel.
Gener. štáb, kdyby byl měl svědomí čisté, byl by ihned učinil kroky, aby Esterhazy
byl potrestán, ale neučinil tak, naopak spíše uvědomil maj. Esterhazyho, aby se nebál,
že on bude jej chrániti. Radili mu, aby zažádal o vyšetřování. Uposlechl a vojenský
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soud svolán na 2. ledna 1898. Picquart povolán z Afriky a svědčil proti Esterhazymu,
rovněž i znalci písma, kteří v r. 1894 v neprospěch Dreyfusuv se vyslovili, prohlásili
nyní svůj omyl. Než vzdor všemu tomu soud uznal Esterhazyho za nevinna a uspořá
dána mu v Paříži veřejná demonstrace, za to však ubohý Picquart octnul se ve vězení,
obžalován byv, že “petit bleu” padělal.
Gener. štáb opětně se zachránil, ale nový protivník v zápětí se objevil. V den po
zatčení Picquarta Emil Zola. franc. novelista, zahájil své křížové tažení ve prospěch
Dreyfuse. Byl úplně o nevině jeho přesvědčen, jakož i tom. že byl nezákonitě odsou
zen.
Uveřejnil v listu Aurora proslulý svůj dopis “ľaccuse” (obviňuji), jenž po celé
Francii velkou senzaci vyvolal.
Zola obrátil se na Felixe Faura, tehdy presidenta Francie, aby vězni na Ďáblově
ostrovu pomohl ku spravedlnosti. Slovy výmluvnými vinil důstojníky franc. gener.
štábu ze' spiknutí ku potrestání nevinného člověka a vyzýval je, aby jej pro urážku stí
hali. Armáda ovšem nesměla vyzvání nechati nepovšimnutým
Zola byl zatčen, sou
zen a usvědčen, ale soud ten byl jednou z největších travestií spravedlnosti, jaké kdy
Francie byla svědkem. Svědkům bylo nakázáno mlčení, jiným zase nedovoleno niluviti.
Důstojníci od vojska nahrnuli se do soudní síně a svědky ohrožovali. Bylo už napřed
jisté, že Zola bude o.'.souzen, a když se tak stalo, povolen mu nový soud. Zola však vě
děl. že nemá naděje na výhru a proto prchnul za hranice, odkud teprve po povolení
revise do Francie se vrátil.
Po druhém odsouzení Zoly brzy následoval objev, jakou úlohu hrál pluk. Henry při
falšování listin tajného “dossieru.” Objev ten učinil tehdejší ministr války Cavaignac,
nástupce gen Billota. Cavaignac byl pevným zastancem cti armády a tak byl o vině
Dreyfusově přesvědčen, že chtěl, aby o věci té sněmovna poslanců byla interpeloyána.
Ale právě tato jeho slepá důvěra v armádu přivodila jeho pád. Dne 7. července 1898
pronesl v sněmovně poslanců řeč, pečlivě již napřed zpracovanou, jež měla vinu na Drey
fuse upevniti, tak aby nikdy více o věci té se nejednalo.
Přečetl dopisy německého a
italského attašé, v nichž stálo jméno Dryfusovo plně a na konec četl, co mělo býti výpo
vědí kapt. Lebrun Renauda a obsahovalo přiznání se Dreyfusovo. Sněmovna přijala
řeč jeho s velkým nadšením.
Však netrvalo to ani dva dny, když předs. min. Brisson obdržel od Picquarta dopis,
v němž tento tvrdil, že je s to dokázati, že listiny čtené ministrem války Cavaignacem
jsou padělané. Cavaignac, který se nechal od gener. štábu oklamati, jal se po tichu
vyšetřovat! a hnedle také sám na podvod přišel. Dne 30. srpna dal si zavolati pluk.
Henry-ho do své soukromé úřadovny a při té příležitosti se mu Henry ze všeho vyznal.
■Odešel z úřadovny co zatčený a o několik hodin později navštívil jej ve vězení neznámý
jakýs důstojník a nějakou dobu u něho pobyl. Druhý den bleskem roznesla se po Paříži
zpráva, že pluk. Henry spáchal sebevraždu, ač také proslýchalo se, že byl zavražděn.
Sebevražda tato byla pro stranu Dreyfusovi nepřátelskou velkou ranou. Cavaignac
vzdal se s hanbou svého úřadu, Esterhazy prchnul za hranice, Picquart pak nezákonitě
uvězněn. Po celé zemi nastal proti vojenské vládě všeobecný ruch a otázka Dreyfusova
zase octla se v popředí. Namítáno, že nyní, když hlavní svědek proti Dreyfusovi osvěd
čil se býti padělatelem, rozsudek nad Dreyfusem sám sebou padnul, a vláda skLtečně
octla se v postavení obtížném. Konečně v říjnu ujalo se věci ministerstvo Brissonovo
a svěřilo ji kasačnímu soudu. Ten bál se rozhodnouti. Nezamítl žádost za nový soud
a nezrušil rozsudek vojenského soudu, ale slíbil, že bude dále vyšetřovati, což činil v taj
ných schůzích. Jednání ta uveřejnil list Figaro a uveřejnění to spôsobilo po celé zemi
velkou sensaci a hlavně zavdalo podnět, že kasační soud na revisi záležitosti Dreyfusovy
se rozhodnul.
Pluk. Paty du Clam, který první vyšetřování proti Dreyfusovi vedl, byl z rozkazu
ministra války Krantze zatčen, ale ve vězení pokusil se o sebevraždu. Vůbec vše bralo
příznivý pro Dreyfuse obrat a zpráva kasačního dvoru očekávána s netrpělivosti. Ko
nečně dne 3. června t. r. vyslovil se kasační dvůr pro revisi případu Dreyfusova, určiv
vojenský soud do Rennes, 60 mil od Nantesu. Většina lidu francouzského byla s Usne
sením tím spokojena, rovněž časopisy až na malé vyjímky krok ten schvalovaly, za to
však strana antisemitů bouřila a generálové chvěli se obavami před budoucností.
Emile Zola na první zprávu o povolení revise vrátil se z Londýna do Paříže a již
druhý den po jeho příjezdu přinesl list “Aurora” jeho článek, v němž mezi jiným pravil:
“Za každou cenu nevinný měl býti zachráněn a to nejděsnější mravní neštěstí od země
odvráceno. Vracím se, protože pravda se ukázala. Nepřeji si ani potlesku ani odměny.
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Moje jed.ná odměna je v myšlénce, že jsem pomáhal nevinného člověka vytahovati
z hrobky. Nechovám hněvu ani záští. Vyjde-li ale velký zločinec bez trestu, lid nikdy
v ohroinnost zločinu jeho věřiti nebude.”
Vláda především nyní se starala, aby Dreyfus bezpečně do Francie s Ďáblova ostro
va byl převezen. ÚJ<ol ten dán franc. křižáku Sfax, který právě ve Fořt de France
kotvil. Zároveň pak sděleno podmořským lanem úřadům ve franc. Guianě, aby zajatec
o všem byl zpraven a na cestu se připravil. Radost Dreyfusova byla nesmírná a sotva
své pohnutí ukrýval.
Čekal na břehu ostrůvku v modrý flanelový šat oblečen na parní
ček Goeland, který inu radostnou tu novinu přinášel. Ale snad právě ta radostná zpráva
nebo dlouhé trapné uvěznění byly příčinou, že slovy radost svou na jevo nedával a vů
bec po celou cestu do Rennes byl zádumčivým. Snad také tušil, že nadarmo koná cestu,
aby podruhé podrobil se trapným výslechům, třebas cítil, s jakou nenávistí bude naň od
jisté strany lidí hleděno.
Ubohý, nevěděl ani dost málo, co se vše ve Francii za jeho
4 leté nepřítomnosti sběhlo, neznal ani dobře nepřátele své, ani ty, kteří pro něho pra
covali a trpěli.
Dne 9. června odrazila loď Sfax s Dreyfusem od Ďáblova ostrova a loučení vězňovo
s místem, kde tak hrozné dny zažil, bylo velmi dojemné. Stoje na malém člunu, který
jej ku křižáku převážel, s okem zamlženým hleděl ku mizícím břehům, za nimiž na ná
vrší vypínalo se koly obražené jeho vězení. Co všechno asi myslí muže toho táhlo, když
veliteli Prostovi na rozloučenou salutoval a trýznitele své seřaděné viděl!
Vláda francouzská, dobře vědouc o značném nepřátelství proti Dreyfusovi, učinila
všechna opatření, aby přistání jeho a konečné dopravení vězně do Rennes událo se bez
pečně a proto také jednak o místu jednak o času přistání to největší mlčení zachovávala.
A bylo toho věru zapotřebí. Dokázalo se, že fanatičtí katoličtí rybáři bretonští byli by
Dreyfuse při jeho přistání utopili, kdyby rozbouřené moře jim v tom nebylo zabránilo.
A vůbec nejen v Brestu, kde se loď Sfax očekávala, ale po celém pobřeží bretaňském
projevována nespokojenost, že v kraji jejich má Dreyfus na půdu Francie vstoupiti a
vláda proto byla nucena silné oddíly vojenské v ta místa k udržení pokoje vysiati. A za
tím ty nejnesmyslnější pověsti o Dreyfusovi a lodi Sfax dány byly do oběhu a docházely
víry. Brzo se pravilo, že loď přistála tam nebo onde, ano dokonce že už Dreyfus jest
v Rennes, jindy zase vyskytla se vzrušující zvěst, že Dreyfus cestou spáchal sebevraždu.
Konečně v noci na 1. července loď “Sfax” za bouřlivého počasí přistála u Quiberonu. Dreyfus vzdor rozvlněnému moři převezen na břeh a zvláštním vlakem do Rennes
dopraven. Nikdo by byl v tom muži shrbeném a vetchém, s vlasy a vousy prošedivělý
mi, vyhlížejícím jako stařec 60 letý, nehledal bývalého hrdého setníka dělostřeleckého
Dreyfuse, kterému dosud ani 40 let nebylo. Příjezd jeho do Rennes byl skutečně ne
očekávaný. Byl sice očekáván, ale po půl noci davy se rozešly. Tu však najednou při
rozednění zzzněl dusot koní a v divokém trysku přihnalo se oddělení četníků. Diváci,
co ještě na ulicích zbyli, pospíšili k vězení, kde náhle 200 ozbrojených mužů, kteří za
noci byli ukryti, v podobě vějíře se po obou stranách vchodu postavili a průvod a těsně
za ním následující kočár pojali. Změna z klidu v ruch vojska byla překvapující. Ko
čár, v němž mimo Dreyfuse seděl šéf tajné policie departmentu a dva tajní policisté vjel
do brány, mužstvo srazilo se dohromady a opět nastalo ticho. Bylo to něco, co divákům
nikdy nevyjde z paměti. Na okamžik viděli vyhublý, překvapený obličej zajatce, oble
čeného v modrou uniformu, šedivý svrchník a měkký klobouk a hned zase zmizel. Na
cestě do Rennes sběhla se komická příhoda. Ženě, která křižovatku hlídala, bylo řeče
no, že, dá-li pozor, uzří Dreyfuse. Odvětila: “Kdo je to Dreyfus? Nikdy jsem o něm
neslyšela?”
Ač celou noc jen se lilo, v tom okamžiku, jakmile Dreyfus do vězení vkročil, vysví
tilo z mraků slunce. Dreyfusovi vykázána zamřížovaná světnička č. 830, v druhém
poschodí, dosti příjemná a pohodlná a zde také krátce po svém příjezdu s manželkou
se sešel. Co následovalo, lze si spíše domysliti než vypověděti, ale když mne. Dreyfti
sová z vězení odcházela, byla docela zdrcena. Představovala si manžela jinak, ne tak
sestárlého a zmořeného. Ubytovala se za pobytu svého u pí. Goddardové, ale činěno jí
stále velké příkoří. Rodina její byla boykotována, obohodníci nechtěli jí prodávati a
vše musela si zaopatřovat! prostřednictvím jiných osob. V prvních hodinách pobytu
Dreyfusova dostavili se k němu též jeho obhájci Demange, který jej již při prvním sou
du hájil a Dabori a po celý měsíc pak s ním radili se o nastávajícím procesu. Dříve
ovšem museli jej poučiti o všem, co se za jeho nepřítomnosti ve Francii stalo u tu teprve
seznal Dreyfus, že ti, které měl za své přátele, ukázeli se býti jeho protivníky. Práv

— 209 —
níci těšili klienta, ač dobře věděli, že jim nastává zápas krutý, neboť případ Dreyfusův
uvedl vládu do velkých rozpaků. Osvobození jeho znamenalo potrestání generálů, ale
ve Francii, jak jeden státník francouzský se vyjádřil, míní potrestání odvetu a odveta
vede k občanské válce
Vláda nejdříve jmenovala 7 členný vojenský soud, jehož předsedou byl plukovník
Jouaust. Členové byli vesměs důstojníci od dělostřelectva. Vládu zastupoval maj.
Carriere, proti dreyfussovec. Ten hned jal se připravovat! pro soud zprávu o případu
Dreyfusově a když ku konci července s ní byl hotov, ustanoveno zahájení soudu na den
7. srpna. Předvoláno mnoho svědků, mezi nimi bývalý president Casimir Perier a 5
ministrů války.
V Rennes zatím zostřeny bezpečnostní opatření, ježto skutečně byly obavy, že na
život Dreyfusův učiněn bude útok, neboť jak věci před zahájením soudu stály, zdálo se,
že osvobození Dreyfuse je jisté. Svědčilo o tom též propuštění z vazby de Clama, pro
tože seznalo se, že jednal ve všem na rozkaz generálů Gonse-a a Boisdeffre-a. Město
samotné jevilo známky potlačovaného rozčilení. Ceny v hotelích stouply, rovněž tak
ceny potravní. Hotely byly úplně neodvislé a posýlaly hosty pryč. Heslem jejich bylo:
“Zaplaťte naši cenu, nebo si jděte pryč!” Drožkaři žádali přemrštěné ceny a ještě je
nebylo lze dostati. Město bylo plné cizinců, zvláště novinářských zpravodajů a v po
slední chvíli ještě učiněn na vládu nátlak, aby soudní síň přeložila do lycea. Fakulta se
proti tomu bránila, namítajíc, že by ztratila žáky, protože obyvatelstvo okolní bylo sil
ně proti židům zaujato, ale konečně přece povolila a v lyceum také soud dne 7. srpna
-o 7. hod. ráno započal.
Hned od započetí soudu bylo viděti, že soudcové jsou proti Dreyfusovi předpojatí.
-Ze všech otázek svědkům kladených vycházelo na jevo, že vládě jednalo-se o to, aby čest
armády zachránila.
Ani vražedný útok na obhájce Laboriho dne 14. srpna spáchaný
věci Dreyfusově nepomohl. Dreyfus sám hned při prvním vystoupení učinil nepříznivý
■dojem a pak jeho krátké odpovědi “ano” nebo “ne” nijak mu prospěti nemohly. Co
hlavně zdálo se, že mu odsouzení přineslo, je, že přiznal se k pobytu v Muelhausen
v době manévrů německých, ač dříve to popřel. Vyšlo ovšem na jevo, že tam jel k nemocnéma otci, ale mohl snadno dovolení k tomu dostat, kdyby byl o ně požádal.
Při soudu probíraly se listiny tajného “dossieru,” jichž bylo na 400, ač s případem
pranic neměly co dělat, ale nic nového na světlo nevyneseno. Svědectví hlavního svěd
ka proti Dreyfusovi, gen. Merciera, bylo zručně právníkem Laborim vyvráceno a také
sám bývalý president Perier Mercierovo svědectví logicky a positivně vyvrátil. Picquart
po dva dny velmi úspěšně ve prospěch Dreyfuse před soudem svědčil, rovněž Bertillonovo
posuzovaní písma doznalo jen posměchu. Bsterhazy v Londýně opětovaně se přiznával,
že “bordereau” psal a také to bylo dokázáno, zkrátka, ač vše v nevinu Dreyfusovu
svědčilo, soud přece jen naklonil sluchu ku svědkům, kteří tvrdili, že chování se Dreyfusovo v době, co byl při gener. štábu bylo podezřelé. Nesvolil k žádosti obhájce Laboriho, aby povoláni byli na stolici svědků bývalí attašé německý a italský a čím více se
blížil soud ku konci, tím určitěji mohl každý o rozsudku souditi. Nic nevadilo, že žádný
přímý důkaz zločinu velezrády obžalovanému dokázán nebyl, stávaly ty jiné důvody,
které soudce k uznání Dreyfuse za vinného přímo nutily a marně pronášel obhájce
Demange v den skončení soudu dne 9. září mistrnou svoji řeč ve prospěch svého klienta.
Soudcové po úřadě dvě hodiny trvající vrátili se do soudní síně a předseda soudu Jouaust
hlasem rychlým a nízkým pronesl: Vinen. V síni, kde za čtení panovalo hrobové ti
cho i po pronesení rozsudku nebylo znáti žádného pobouření, přítomnost kde kterého
četníka asi každému chuť k nějakým demonstracím zahnala. Ale slovy nedá se vyléčiti,
jak ohromeni byli přátelé Dreyfusovi, kteří po řeči obhájce Demange-a očekávali, že
aspoň 3 soudcové budou pro osvobození Dreyfuse hlasovati, kdežto ve skutečnosti hla
sovali jenom dva. Proto také rozsudek zněl na 10 leté uvěznění v některé evropské
francouzské pevnosti.
Dreyfus sám při prohlášení rozsudku v soudní síni nebyl přítomen, byv před tím do
přiléhající místnosti odveden. Obhájce Labori, když znamení k opuštění soudní síně
bylo dáno, pokynul příručímu svému Hildovi, aby se k Dreyfusovi se sdělením odebral.
Ten již čekal s pocity, které pouze dají se představiti.
Když Hild k němu vešel, četl již z obličeje jeho svůj osud.
Pravil pouze: “Po
vězte mi.” “Deset roků na francouzské pevnosti.”
Dreyfus zbledl, sklesnul do židle a obličej rukama si zakryl. Seděl tak dlouho, když
proň přišel soudní uváděč a do soudní síně jej dovedl, kde mu rozsudek znovu byl přečtěn.

— 210 —
Na ulicích, náměstích, v kavárnách v Rennes všude panovalo nápadné ticho, jakeby nad celým městem nějaké kouzlo spočinulo. Takové bylo překvapení každého. Te
prve za hodinu počali socialisté a přátelé Dreyfusovi ostré poznámky o rozsudku pronášet.
Mme. Dreyfusová, jíž neblahou novinu přinesl bratr její Hadamard, přijala ji
klidně, jakoby ji byla očekávala, jenom pomyšlení na opětné degradování manžela ji
děsilo.
Hned po vynesení rozsudku právníci a přátelé Dreyfusovi podali žádost za zrušení
nálezu vojenského soudu.
A v dnech nejblíže příštích všelijaké domněnky o dalším osudu Dreyfusově proná
šeny. když dne 19. září ve schůzi ministrů rozhodnuto na omilostnění Dreyfuse. Pět
strastiplných let na Ďáblově ostrově strávených počítány mu dvojnásobně. President
osvobození podepsal. A skutečně byl to jediný možný východ z nesnází, do nichž vládu
soud s Dreyfusem přivedl. Uvěznění jeho bylo by hodně světové výstavě pařížské ublí
žilo, neboť již ozývaly se hlasy z ciziny o boykotování výstavy. Dreyfus odebere se za
hranice a v historii Francie obrácen bude list, který zemi mnoho slávy nepřinesl. Vše
obecný hlas zněl, že jak odsouzení tak i omilostnění bylo již napřed ujednáno. Kdyby
bylo šlo po přání antisemitů, či vlastně jezuitů, ú pěl by Dreyfus do dnes na Ďáblově
ostrově, ale rozšafný president Loubet dobře prohlédnul, že v pozadí Dreyfusovy zále
žitosti chytře skrývá se církev a proto hanebnému tomu spiknutí, jak se dalo nejlépe,
konec učinil.
3T. MaSek.

Dvanáctý sjezd Čes. Slov. Podp. Spolků.
Za pět roků, t. j. r. 1904 bude Jednota Č. S. P. S. oslavovati padesátileté trván'
své a to v městě St. Louis, kde stála kolébka její. Padesát let—jaká to doba vyplněná
prací, starostí a svízelí, avšak též radostí, slastí a nadšením. Málo těcli, kdo se spolkem
prožijí tuto dobu. Jaká to změna! Před půlstoletím teprve sestoupil se hlouček mužů
ve spolek, aby chránil rodiny své před nouzí, by udržoval národnost naši v této zemi a
pomáhal druh druhu. A hle! Malá jiskřička, dobrou vůlí, upřímným smýšlením rozně
cována vzňala a rozlétla se po celé této zemi. Nebude oslavováno trvání jednoho osamě
lého spolku, ale mohutné Jednoty, čítající 997 2 členů, rozdělených ve 216 spolků. Ne
bude to pouze oslava této Jednoty, ale oslava celého národního života našeho, tak těsně
s Jednotou souvisícího, že chtíti si představit! jedno bez druhého, byl by před námi rám
bez obrazu. Kde Jednota se ujala, tam byl život—byli tu Sokolové, ochotníci, besedy a j.
Jednota za dobu svého trvání dopracovala se výsledků veleutěšených, zvláště v ohle
du hmotném jeví se výsledky tyto spůsobem přímo překvapujícím. A co se týče v ohledu
mravním, tu zajisté Jednota vykonala řádně svou povinnost třebas těžkqu, jež však dosud
nepřestala a na dále s sebou nese úkoly mnohé, důležité a obtížné.
Kráčíme již cestou vyměřenou, prošlapanou, po níž přešlo již mnoho bratru, ta však
zůstává stejnou, jednotvárnou, nelákavou, někdy i nudnou, avšak tou jedinou, vedoucí
k vytknutému cíli. Každý člen nechť tedy poctivě pracuje, ať jednotlivci zanechají
malicherné ctižádosti a ješitnosti, potlačují osobní choutky, aby Jednota trváním dalších
50 roků pochlubiti se mohla a zkázy nevzala.
Nemůžeme si na vzájem býti podobni, neb tou rozmanitostí náhledů a schopností
rozumových vzděláváme a tříbíme se tak jako jen v té rozmanitosti v přírodě poznáváme
její krásu a půvab. Jeden a týž předmět bývá posuzován s různého stanoviska a jest
povoláním naším zkoušeti a promýšleti tuto rozmanitost.
Úsudky i náhledy takto povstalé jsou samy o sobě často mylny, částečně bývají i ne
jasný. Podobně tomu bylo i když na sjezdu v St. Paul předloženy návrhy na různé
opravy. Jednota nebyla připravena odchýliti se od jednoduchého systému svého a proto
vzdor nátlaku na ni učin'ěnéÍŤo,? nevzdala se ho. dokud členstvu nebylo poskytnuto s do
statek času k promyšlení změn navržených, dokud nebyly náležitě uváženy a prozkou
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mány. Není všecko zlato, co se třpytí, přísloví staré ale pravdivé. Výhody nového
systému placení byly malovány těmi nej růžovějšími barvami, cizonárodní spolky se zříze
ním tím stavěny za vzor a hle! Jednota Č. S. P. S. stojí dnes pevně. Celé tři roky
přetřásány otázky ty důležité a když nadešla volba zástupců do dvanáctého sjezdu, voleni
členové, kteří by tlumočili přání většiny, kteří by spracovali opravy odpovídající potře
bám Jednoty, kteří by se neplašili pouze za novotou, kteří by ale zavedli systém praktičnější a uspokojili veškeré členstvo. Od jich práce závisel další vzrůst Jednoty a my
slíme, že práce ta se zdařila.
Dvacátého srpna hostil útulný Detroit muže, jimž svěřena důležitá práce ta. Sešli
se tu staří známí, objali, políbili se a vzpomínali na to vše, co již prodělali. Sešla se tu
i mladší krev, která nemá ještě vzpomínek, ale stejně pevně kráčí v před za ideálem, cí
lem Jednoty. Sešli se tu mužové z různých části této nové vlasti, s různým smýšlením,
ale s jednou vůdčí myšlénkou: Vztýčiti ještě výše prapor bratrství, obnoviti lásku,
obroditi svornost. Výsledek práce jejich skvělý, uspokojení na všech stranách a budeli nyní každý člen konati svoji povinnost, musí Jednota zkvétati a zmohutněti. Předseda
sjezdu p. Jan Pecha má nemalou zásluhu o klidné a rychlé vyřízení všech otázek. Pod
jeho dozorem loď Jednoty zakotvena bezpečně a svým mužným jednáním vydobyl si pří
zeň a lásku všech zástupců, čímž se také po sjezdu netajili. Přistoupím nyní k vyjme
nování výsledků práce sjezdu. Na prvním místě jest to založení fondu. Nejdůležitější
otázka tato rozluštěna následovně: Každý člen přispěje na fond jedním dollarem ročně,
splatným ve čtvrtletních lhůtách po 25c. Peníze tyto budou vybírati Velkořády, koupí
za ně, jakmile se sešlo $300 bondy a ty odešlou Nár. Hlav. Řádu. Do pěti roků z fondu
nebude nic vzato, tak že bude obnášeti přes $50,000. Druhou opravou je rozdělení po
jistného obnosu, t. j. na $500 a $1000. Tím poskytnuta příležitost i těm nejchudším
přistoupiti k Jednotě. Na úmrtí platiti se bude dle stáří a sice od 18 do 25 r. budou pla
tit 8c., od 25 do 35 r. 10c., od 35 r. výše 12c.
Roztříděním tímto mají býti přilákáni
mladí členové. Zrušením vyplácení úmrtní podpory za živa zbaveno členstvo nemalého
břemena, neb tohoto ideálu lidskosti bylo zneužíváno. Synům nynějších členů učině*
přístup k Jednotě bezplatným a dovoleno jim ve schůzích jednati v řeči anglické. Te·
jediné je sjezdu vytýkáno, ač myšlénka sama o sobě dobrá.
Jednota potřebuje mladé
členy, na přistěhovalce se spoléhat nemůže, nuže nechť láká mladou Ameriku do spolků
svých ústupky, které na konec přece přinesou dobré ovoce. Stanou se členy českých
spolků a v těch naučí se pohlížeti na českou věc zcela jinak. Ku konci dovolím si uvésti
některé číslice svědčící nejvýmluvněji o prospěšnosti a stanovisku Jednoty. Za tři roky
vyplaceno $408,500 na úmrtí bratrů, na úmrtí manželek $46,250. Podpory nemocným
dáno $82,2.16.85. Mimořádná podpora bratrům poskytnutá obnáší $4,200. Vdovám a
sirotkům dostalo se mimořádné pomoci v obnosu $ 1,364.98 Školám věnováno $2,568,14;
jiným účelům $3,355. Úřadovna po prvé za dobu svého trvání přeložena do New Yorku.
Předsedou N. Hl. Řádu zvolen p. V. Vojtíšek, účetníkem p. A. Jurka, pokladníkem p.
J. F. Vosatka.
Následující zástupci byli přítomni:
Arkansas: A. J. Čejka; California: Jar. Vostrovský; Connecticut: M. Veselý: Z Dokola:
J. V. Teibl: Illinois: Jiří Šindelář, Jan Kříž, Josef Hora, St. Faigl, Longin Tůma, Mat.
Sikyta, Jan Pecha, Josef Hácha, Josef Kroc, Matěj Kára, B. E. Janovský, Josef Pelant,
Jan Žák; lowa: B. Šimek, F. Slapnička; Kansas: Anton Vaííous; Massachusetts: Fr. Ticha:
Maryland: Josef Vavřina; Michigan: Martin Červený; Minnesota: Anton Jurka; Missouri:
N. J. Vorel, F. Hrabačka; Nebraska: F. J. Sadílek; New Jersey: Josef Soukup; New York:
V. W. Wojtišek, Fr. Brodský, B. Herc, A. Hála, Josef Buuata, J. Svoboda. J. F. Vo
satka; Ohio: Václav Iluml, F. Hrubecký, Fr. Clioura, A. C. Petráš, Tomáš Šidlo, Václ.
Rychlík; Pennsylvania: Josef Lain, Anton Celner; Texas: Josef Mikeska, Jakub Vačkář:
Wisconsin: F. J. Mrkvička, Karel Jiran.
Jsme jisti, že nová úřadovna přičiní se, by té cti, jíž se jí sjezdem dostalo,
hodnou se stala a že příští sjezd bude se zprávou o stavu Jednoty spokojen. K tomu
zdaru volá Na zdar!
Tomás VonáŠek.

Otázky a odpovědi.
1. Co jsou Spojené Státy?
Odp.: Slovem “Spojené Státy’’ míníme federaci 45 států a 6 území: územími jsou:
Aljaška, Arizona, Indiánské území, New Mexiko, Oklahoma a District of Columbia.
2. Co jest ústava Spojených Států?
Odp.: Jsou to všechny základní zákony, jimiž země tato jest spravována.
3. Kdo sestavil ústavu?
Odp.: Vyslancové původních třinácti států.
4. Víte, které státy to byly?
Odp.: Ano: byly to: Maryland, New Hampshire, Massachussets, Connecticut,
Pennsylvania, Virginia. New Jersey, New York, Delaware, Již. Karolina, Sev. Karolina,
Georgia a Rhode Island.
5. Kdy sestavena byla ústava Spojených Států?
Odp.: 17. září, r. 1787.
6. Kde?
Odp.: Ve Filadelfii.
7. Jaký jest titul nejvyš&ího výkonného úředníka Spojených Států?
Odp.: Prostě “president.’’
8. Kde jest jeho obydlí?
Odp.: Ve Washingtonu, v distriktu Columbia.
9. Jak dlouhá jest lliúta jeho úřadování?
Odp.: Čtyři (4) roky.
10. Jaké jsou jeho povinnosti?
Odp.: On musí dbáti, by všech zákonu bylo řádně šetřeno; má právo, když zvlášt
ní okolnosti toho vyžadují, svolati kongres, neb kterýkoli z obou domů jeho.
11. Jaká jest moc presidentova?
Odp.: Může “vetovati” (zapověděti) zákony, jež kongresem byly přijaty: může udě
lovat! milosť za zločiny, spáchané proti Spoj. Státům; může se souhlasem senátu uzaví
rali smlouvy s jinými národy a může jmenovali všechny spolkové úředníky; jest zároveň
vrchním velitelem vojska i loďstva.
12. Kdo byl prvním presidentem?
Odp.: Jiří Washington.
13. Kdo jest přítomně presidentem?
Odp.: William McKinley; jeho lhůta vyprší dne 4. března, r. 1901.
14. Jak jest president volen?
Odp.: Nepřímým hlasováním všech voličů celého národa, kteří si volí v každém
státě určitý počet elektorů.
15. Kdo tvoří zákony Spojených Států?
Odp.: Kongres ve Washingtonu; týž sestává ze senátu a domu zástupců.
16. Jest senát volen lidem?
Odp.: Ne přímo: zákonodárná každého státu volí si dva senátory.
17. Jak dlouhá jest lhůta úřadování spolkových senátorů?
Odp.: Šest (ô) roků.
18. Jak jsou voleni členové domu zástupců?
Odp.: Přímým hlasováním voličů každého státu.
19. Na jak dlouho jsou voleni?
Odp.: Na dva (2) roky.
20. Jaký jest poměr počtu všeho obyvatelstva ku počtu členů domu zástupců?
Odp.: Jeden člen domu zástupců připadá na každých 172.901 obyvatelů.
21. Může každý občan státi se presidentem?
Odp.: Nikoliv; jen ten, kdo jest zrozen v této zemi, jest 35 roků stár a 14 roků
sídlil ve Spojených Státech.
22. Může i žena zvolena býti pro úřad presidentský?
Odp.: Ano; pak-li je· jinak pro úřad ten spůsobilou.
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V irginia ........................
W ashington .................
Záp. V irginia ..............
W isco n sin ...................
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M ississippi...................
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Lhůta úřadováni a p lat guvernérů a člen ů
zákonodáren.
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23. Stává ještě nějakých jiných zákonů ve Spojených Státech vedle těch, které
tvořeny jsou ve Washingtonu?
Odp.: Ano; každý stát tvoří si své vlastní zákony.
24. Kdo tvoří tyto zákony?
Odp.: Zákonodárný, které se skládají ze senátu a domu zástupců.
25. Jakým způsobem voleny jsou zákonodárný státní?
Odp.: Přímým hlasováním voličů.
26. Jaký jest titul vrchního výkonného úředníka státního?
Odp. : Guvernér.
27. Kde sídlí?
Odp.: V hlavním, či sídelním městě státu?
28. Jak dlouhá jest lliůta jeho úřadování?
Odp.: V tom se státy různí.
Dole podáváme délku úřadování guvernérů, a členů
zákonodáren, jakož i plat jejich.
29. Jak jest guvernér volen?
Odp.: Ve státech přímým hlasováním lidu: v území jmenuje guvernéra sám president.
30. Jaký jest rozdíl mezi vládou Sp. Států a vládou rakouskou?
Odp.: Rakousko jest monarchie, Spoj. Státy pak republika.
31. Má president co dělati s tvořením nových zákonů?
Odp.: Nikoli.
32. Což soudcové?
Odp.: Též ne; oni však mohou rozhodovati, je-li ten který zákon ústavním, či nic.
33. Který soud je nejvyšší soudní instancí ve Spojených Státech?
Odp.: Nejvyšší spolkový soud ve Washingtonu.
34. Jaké jsou povinnosti občana Spojených Států?
Odp.: Op musí poslouchat! zákonů a liájiti svoji vlast v případě války.

VÁLKA FILIPÍNSKÁ.
Pro kalendář “Amerikán” napsal M. Mašek.

V kalendáři loňském při vypisování války Španělsko americké podal jsem též sou
časné udalosti válečné na Fílipinech, sotva maje tušení, že bude mi v tomto ročníku
kalendáře věnovati pozornosť dalšímu nepřátelství na vzdálených ostrovech. Ježto však,
kdybych začal vyprávěti tam, kde loni jsem přestal, ti Čtenáři, kteří loňský kalendář
nebo Válku nemají, neměli by úplný přehled věci, musím aspoň stručně naznačiti běh
udalostí na Filipinech v té době, než se zbraně povstalců obrátily proti Američanům.
V době prohlášení války Španělsku měli Španělové osady své na ostrovech filipín
ských, jichž obyvatelé právě tak jako na Kubě stáli proti vládě španělské v odboji.
Asijské loďstvo americké pod velením komodora Geo. Dewey-ho kotvilo právě v čínském
přístavu, odkud ovšem pro prohlášení války muselo se hnouti. Komodore Dewey, na
tisíce mil od nejbližší uhelné stanice americké vzdálen nemohl ovšem nic jiného udělati,
než aby co nejdříve Manily, tehdy Španělům patřící se zmocnil. Byl to krok, na jehož

Filipínské soustroví.

zdaru osud celého našeho asijského loďstva závisel, ale že tak slavným vítězstvím koru
nován bude, zajisté nikdo z velitelů lodí amerických, ani sám Dewey se nenadáli, když
dne 30. dubna večer k zálivu manilskému se přiblížili. Neděle dne 1. května 1898 byla
totiž svědkem zničení 11 největších lodí španělských a to bez ztráty jediného muže na
naší straně. Španělové kromě toho měli na sta zabitých a raněných a 2 pevnosti roz
bité. Dewey po bitvě zaujal námořní stanici v Cavite a zničil opevnění při vjezdu do
přístavu. Pravil sám, že mohl by se zmocniti města Manily, kdykoli by mu bylo libo, ale
že schází mu k udržení ho mužstvo.
Vláda proto rozhodla se posiati mu ze San Franciska potřebné vojsko, které skládati se mělo z dobrovolníků států západních a pravidelných pluků 14. 18. 23. a 6 škadron
4. jízdy a něco pravidelných dělostřelců. A mezitím co se vojsko toto sbíralo, statečný
Dewey, který zatím na podadmirála byl povýšen, hleděl podržeti to, čeho se mu skvělým
vítězstvím do rukou dostalo. Ve všech koutech soustroví vyhledával Španělské lodi a je
zajímal nebo ničil. Na pevné zemi ostrovů vyhlíželo to smutně; tam Dewey s hrstkou
svých námořníků nedostačoval, aby pořádek zjednal. Španělé zavřeli se v Manile a ve
litel Augusti obdržel od vlády madridské rozkaz, aby se nevzdával, dokud by město ne

bylo bombardováno. Povstalci pod vůdcovstvím Aguinalda hleděli všemožně na Španělích se mstít, ale ac na počet silní, měli zbraní jen málo, Dewey sám dal jim 2 děla
a několik set pušek, povstalci pak, považujíce se za spojence Američanů, oblehli Manilu
se strany pozemní.
Vůbec smělost povstalců rostla a dne 8. června vydal Aguinaldo k obyvatelstvu pro
hlášení, že na ostrovech zřízena bude pod ochranou amer. vojska samospráva a až bude
po válce, republika, ale už 22. července prohlásil se za diktátora, čímž dal na jevo, že
nemíní se Američanům ve všem podrobovati.
Jedině diplomatickému taktu a osobní ráznosti Dewey ho lze děkovati za to, že ne
vrhli se povstalci sami na obležené Španěly. A zatím přišly posily ze Spojených Států
a zároveň vrchní velitel vojska major gen. Wesley Merritt a velitelově brigád, gen.
Anderson, gen. Green, gen. MacArthur a gen. Otis, který později, když Merritt do Pa
říže ku konferenci míru byl obeslán, vrchním velitelem vojska amer. na Filipinech
se stal.
Ráznější vystoupení se strany amer. proti Španělům nastoupilo po přistání gen.
Merritta ku konci měsíce července u Manily. Pošinuty přední stráže blíže k městu, ale
stálé přijíždění posil amer. podráždilo obležené Španěly a proto umínili se tábor Dewey,
jak ležení americké pojmenováno, přepadnouti. Volili k tomu bouřlivou noc, když ame
ričtí dobrovolníci sotva se nějakého útoku nadáli, ale špatně se jim úskok jejich vyplatil.
S velkou ztrátou odraženi zpět a útok ten jen ještě více velitele americké přesvědčil, že
bude nutno rázně k dobytí města přikročiti. A zvláštní je, že povstalci, až dosud za
spojence Američanů se vydávající a vždy jen po boji s nenáviděnými Španěly prahnou
cí, ač dobře o nastávajícím útoku věděli, odešli toho dne z tábora, vymlouvajíce se, že
mají svátek. Mezi důstojnictvem i mužstvem amcr. vzmáhala se nedůvěra k povstalcům
den ode dne a vyzývavé počínání si velitele loďstva německého jenom je ještě v domněn-

Americké vojsko táhne do dobyté Manily.
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ce potvrzovalo, že povstalci z jiných stran jsou podněcováni a že jenotn s rozhodným
nepřátelským vystoupením čekají, až budou Španělé z Manily vyhnáni a o osudu Filipinů
se rozhodne.
Kromě toho došly velitele americké zprávy, že vláda španělská nakloněna jest
k uzavření příměří a jelikož jednalo se jim o to, aby zmocnili se Manily dříve, než bude
příměří uzavřeno, hleděli útok na město uspíšit. Nutilo je k tomu také drzé vystupování
povstalců, kteří na svou pěst stálé útoky na město činili, je drancovali a pálili.
Ač věděl, že to bude marným, gen. Merritt pře e s dorozuměním adtii. Dewey-ho
vyzval velitele Manily, gen. kapt. Augustiho. dne 7. srpna, aby z města všechen neozbro
jený lid vyklidil. Augusti vzkázal, že nemá kam by lidi ty poslal a proto dne 9. srpna
vyzváno město ku vzdání se. Španělé žádali za poshovění 48 hodin, ale amer. velitelově
nepovolili. A tu konečně dne 13. srpna podniknut společný útok vojska i loďstva bez
uvědomění povstalců na město Manilu a po krátkém, ale urputném boji zavlála nad bu
dovou vladaře ve městě vlajka hvězdnatá. A byl také čas. neboť již parníkem vezen na
ostrovy rozkaz, aby se všechno další nepřátelství prozatím zastavilo.
Nyní nastala velitelům americkým největší starost, jak se chovati na dále ku spo
jencům—povstalcům, kteří začali se jim stávat nepohodlnými.
Již při dobytí města
musel Merritt vší ráznosti užiti, aby jim vpád do města zabránil a došlo prý při tom
i k srážce m§zi vojskem amer a povstalci, ale jisto je, že po obsazení předměstí vojskem
amer. jenom s odporem uposlechli rozkazu, aby se stáhli zpět a vně obvodu města tábo
rem se rozložili.
Gen. Merritt jednal tak na rozkaz své vlády, která nakazovala mu, aby v dobytém
městě za každou cenu hleděl udržet pořádek a majetek a životy obyvatelstva chránil.
Nařízeno mu dále, aby dokud příměří se Španěly trvá, povstalcům v napadání Španělů
bránil a bude-li třeba i zbraní proti nim užil.
V městě prohlášena vojenská vláda s gen. Merrittem v čele, když pak ku konci srp
na tento do Paříže odjížděl, stal se gener guverneretn maj. gen. Otis. V Manile zavládl
klid; povstalci vidouce rázné vystupování Američanů, poddali se a aspoň na oko dávali
přátelství k Američanům na jevo, udávajíce za důvod, proč se nerozejdou, že bojí se, aby
Manila nebyla Španělům zpět vydána. Proto že drží se těsně u města, aby tomu mohli
předejiti. Zároveň pak hotovil se Aguinaldo k vyslání svých zástupců ku konferenci
pařížské, kteří by zájmy jeho komisi míru vyložili.
Za takové vyhlídnut povstalecký
náčelník v Hongkongu dlící, Filip Agoncillo a dva jiní. Zatím však Aguinaldo stále
sbíral dobrovolníky k sobě a důležitá místa v okolí Manily opevňoval a i vodovodu se
zmocnil a třebas bylo pravdou, že dělal tak jen z toho důvodu, aby pro případ nezdaru
vyjednávání o mír byl na Španěly připraven, ač zdá se býti podstatnou i domněnka, že
tušil, že jednou v těch místech bude se měřiti se zbraněmi americkými. A když stále
nan doléháno, aby vojsko své z předměstí Manily stáhnul a násilím mu pohroženo, pře
stěhoval hlavní svůj stan do Malolos. kam také na den 15. září kongres filipínský svolal.
Národní ten sněm prohlásil se dne 28. září pro neodvislost a zavedl republiku: Aguinaldo
z diktátora stal se presidentem. Uveřejněna ústava, v níž pravilo se. že prvním účelem
nové vlády bude vypleniti zlořády a ukrutnosti španělské správy a dáti lidu na ostrovech
lidovládu jednoduchou a spravedlivou.
Na sněmu dále ustanoveno o jmenování 4 ta
jemníků kabinetních a jich úkolech, jakož i o revolučním kongresu a jeho povinnostech.
Presidentovi dána moc veta, ač nemohl zabrániti kongresu, aby se nesešel, kdy za po
třebné by uznal. Aguinaldo při slavnosti na to pořádané vyslovil se, že je pro Monroeovu nauku pro ostrovy, totiž Filipíny pro Filipifiany. Vyzýval všechny vlastenecké
muže, aby nasadili i životy za svobodu a nedovolili nikdy, aby cizí vláda nad nimi opa
novala. O Americe se však ani slovem nezmínil.
Strana americká mezi povstalci, která byla proti Aguinaldovi a pro amer. správu a
ochranu, nebyla zastoupená a od té doby pak jednotlivci její byli vládou povstalců stí
háni.—Okolnosti tyto špatně svědčily o přátelství Aguinaldem pořáde Američanům vy
znávaném a také ostatně nebylo velitelů amerických tajno, že celý ostrov Laizon mimo
Manilu a Cavite jest v rukou povstalců, kteří na jiných ostrovech španělské posádky
vzdor přiměří přepadávali, je pobíjeli nebo zajímali. A proto Dewey. který už mínění
své o Aguinaldovi v jeho neprospěch změnil, poručil loděm svým stíhati malé lodě fili
pínské, které pod svou vlastní vlastní vlajkou pluly, dávajíce tak najevo, že se za válčící
stranu považují.
Bylo politikou Dewey-ho co možná nevšímati si povstalců a ač věděl, že povstalci
pod svou vlajkou plující od jiných národů neuznávanou nejsou nic jiného než mořskými
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loupežníky, nechal je na pokoji, dokud jen sem a tam jako
pro zábavu se plavili a zpráva došlá o srážce Američanu
s Filipínci na moři považována za velmi významnou, neboť
naznačovala, v jakém smyslu asi nejlepší znalec poměrů
filipínských, adm. Dewey na povstalce pohlížel.
Adm. Dewey ve zprávě své do Washingtonu zaslané ni
jak netajil se vážností situace na ostrovech a to přimělo
vládu, že i ty poslední pluky dobrovolníků, které dosud
v San Franciscu tábořily, na Filipíny zaslala. Byly to
pluky z Tennessee, Kansasu, Washingtonu a Iowy, jízda
z Nevady a těžké dělostřelectvo z Kalifornie, z pravidelných
pak prapor 23, pěchoty.
Mezi povstalci vlastními nepanovala však svornost.
Aguinaldo u jiných vůdců nebyl v oblibě, pouze prostí vo
jáci k němu lnuli a nejhlavnější oporou mu byli krajané
jeho z provincie Cavite, kde dne 22. března r. 1869 v mě
stě Cavite Viejo se narodil. Vychování jeho bylo takové,
jaké mu venkovské město poskytnout’ mohlo a zaměstnán
byl obchodem až do 25. roku věku svého, kdy zvolen byl
mayorem Cavite. V srpnu r. 1896 byl naň vydán zaty
kač, že drží s povstalci, ale ač Aguinaldo o tom v čas zvěděl,
neutekl, nýbrž sebral 25 svých věrných a když kapitán špa
nělský s dvěma seržanty přišli jej zatknout, byli pobiti.
To vedlo k povstání, které jako prérijní oheň po celém
ostrově se rozšířilo a Aguinaldo rázem stal se jeho vůdcem.
Dne 24. prosince 1897 uzavřen mezi Aguinaldem a
Španěly mír pod podmínkou, že mniši z ostrovu budou od
straněni, civilní úřady dány budou domorodcům a Aguinal
do že obdrží $800,000, ale se svými přívrženci že musí
s ostrovů odejiti. Aguinaldo dostal však v Ilong Kongu jen
$400,000 a ostatní podmínky nesplněny, takže povstání
vypuklo znovu, až Dewey španělské loďstvo u Manily zničil.

Gen. Emilio Aguinaldo.

Trefně lící Emilia Aguinalda amer. gener. míštokonsul v Hongkongu, Wildman.
Praví: “Aguinaldo jest mezi svými moudrým, u Evropanů nevědomcem. Není ani
Napoleonem ani Washingtonem, ani Sitting Bullem, ale prostě Aguinaldem, který jisté
vlastnosti těchto jmenovaných v sobě spojuje. Není tak zlým a úskočným, jak se líčí,
dlužno posuzovati jej se stanoviska filipínského. Že miluje pompu až směšnou, není di
vu, naučil se tomu od Španělů. Postavy je malé, v kalikové špatně mu padnoucí uni
formě, s kloboukem naraženým na jednu stranu až po uši, s matiserovkou delší než je
sám a velkou šavlí, na jejíž rohové rukojeti je malé zrcádko, vyhlíží spíše jako šašek
z cirkusu, než vojín a generál. Ale jiskrné jeho oči v obličeji bronzovém svědčí o vel
kém duchu a nezlomné vůli.”
V Manile zůstávaly věci nezměněny, čekalo se, až na čem komise míru v Paříži se
usnese, za to však na jiných ostrovech jevili povstalci činnost. Síla jich odhadována
na 30,000 mužů, ač nebyli ani-s polovic ozbrojeni, nicméně útok jejich na posádku špa
nělskou v Iloilu na ostrově Panay byl pozoruhodný a dosti jasně dával na jevo, jak
Aguinaldo o dobytí Manily Američany smýšlel. Povstalci měli v držení předměstí
Iloilo, kde španělský velitel Rios byl zavřen a kromě toho celý ostrov Panay. Rovněž
Negros ostrov si podmanili, ač proti vůli většiny tamního obyvatelstva a tu president
McKinley, zvěděv o tom, nařídil gen. Otisovi, aby na ostrovy Panay a Negros ku pře
možení povstalců dostatečnou sílu vojska poslal. Podobně Deweymu rozkázáno, aby
tam několik svých lodí vyslal a sdělil povstalcům, že Spoj. Státy chtějí věci na Filipinech bez povstalců říditi.

Vláda naše už viděla, že na Filipinech bude muset proti Aguinaldovi asi vystoupit
rázněji, ale dokud smlouva míru nebyla podepsána, nemohlo se proti Aguinaldovi mimo
Manilu nic vojenského pocítí, protože území ona patřila dosud vlastně Španělsku.
Nic
méně v jistém očekávání, že podmínky americké budou v Paříži přijaty, vláda ohlížela
se již po plucích pravidelných a zároveň schopných důstojnících, které by na Filipíny
posiati mohla. Neboť bylo téměř jisto, že Aguinaldo a Tagalové jeho nespokojí se
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s podmínkami míru a dlouhá válka křovácká Američanům nastane. Proto připravovány
lodě dopravní, aby ve vhodný čas byly po ruce.
Vzdor tomuto zbrojení vzkázala vláda Dewey-mu a Otisovi, aby hleděli nepřátelství
co možná zdržeti a zkusiti to s povstalci po dobrém. Až smlouva míru bude schválena,
pak že teprve, budou-li se povstalci proti Američanům vzpírat, vystoupí se proti nim se
vší rázností.
Dne 10. prosince podepsána v Paříži smlouva míru mezi Spoj. Státy a Španělskem,
v níž mezi jinými podmínkami Španělsko odstoupilo Spoj. Státům Filipíny za náhradu
$20,000.000 a Američané zavázali se vymoci na povstalcích propuštění zajatců špa
nělských.
Gen. Otis hned začal vyjednávati s povstalci o vydání špan. zajatců, ale narazil na
různé vytáčky a nesplnitelné podmínky, takže v tom směru žádných úspěchů nedocíleno.
Za to však vůdcové povstání, když o podepsání smlouvy míru zvěděli, upozornili gen.
Otise, že by vláda Spoj. Států měla nyní uznati pomoc, kterou jim povstalci na ostro
vech poskytli, jinými slovy, že by měli jako spojenci dostati dlužný jim žold. Než však
vláda naše na to odpověděti mohla, sběhly se na ostrovech udalosti, které věci filipínské
značně zhoršily. Nejprve došla do Manily před vánoci zvěst, že kongres filipínský před
svým odročením přijal ústavu filipínskou, o níž po týdny bylo jednáno.
Když však
Aguinaldo chtěl jisté odstavce z ní na čas vypustiti a jinými nahraditi, postavil se mu
kabinet jeho na odpor a odstoupil, což bylo důkazem, že se diktatorství jeho od nejpřed
nějších domorodců stavěly překážky. Sestaven nový kabinet s Mabinim v čele, který
byl pro válku s Američany a nevydáním špan. zajatců.
Jak už zmíněno, povstalci obléhali špan. posádku v Iloilu a gen. Otis z nařízení
vlády poslal tam pod velením gen. Millera dva pluky pěchoty a baterii dělostřelectva.
Vojsko na třech dopravních lodích jedoucí provázel křižák Baltimore a dělovice Callao.
Ale když vojsko naše k Iloilu připlulo, vidělo již vláti nad městem vlajku filipínskou,
j neboť Rios město na štědrý večer vzdal, s posádkou svou uchýliv se do Zamboanga na
'Mindanau. Později vyšlo na jevo, že vzdali se Španělé jenom proto, aby Američanům
co nejvíce nesnází způsobili.
A právě v té době došla gen. Otise z Washingtonu proklamace filipínská, a nakázá
no mu, aby ji hleděl co nejvíce rozšířit. Filipincůtn udělovala se v ní samospráva pod
svrchovanou mocí vlády Soustátí v nejširším smyslu a na konec nařizovalo se gen. Oti
sovi, aby k vůli zavedení trvalého pořádku povstalce odzbrojil. Poslednější mělo nadejiti,
kdyby všechny mírné prostředky u povstalců k zachování míru minuly se cílem. Proto
měl gen. Miller napřed s povstalci o vzdání města vyjednávati, ale nedají-li si říci, se
vší rázností proti nim vystoupiti. Ježto pak posádka manilská odesláním vojska do
Iloila značně byla seslabcna, nařídila vláda plukům 3. 4. 12. a 17. aby se k cestě na
Filipíny připravily. A v lednu a na začátku února odjely pluky ty po sobě po lodích
Grant, Sherman a Sheridan z New Yorku suezským průplavem, výpravě pak velel maj.
gen. H. W. Lawton, jehož předcházela pověst co nejchvalnější. Vyznamenal se za
války se Španělskem jako velitel brigády před Santiagem, z dob pak jeho služby na zá
padních pláních bylo známo, jakým postrachem byl rudochům. O Lawtonovi nemluvilo
se jinak než jako o příštím veliteli vojsk atner. v poli.
Maj. gen. Otis uveřejniv provolání k Filipincům podepsal se pod ně jako vojenský
guvernér Filipinů, čímž velmi na sebe Aguinalda popudil. Agenti tohoto v zápětí uve
řejnili v Manile manifest, v němž revoluční president protestoval proti takovému pode
pisování se. Pravil, že nikdy dosud v nějakou svrchovanost Američanů na ostrovech
nesvolil a tvrdil, že gen. Merritt několik dní před dobytím Manily dosvědčil mu. že amer.
vojsko přišlo na Filipíny jen svrhnout špan. vládu a Filipinany osvobodit. Vyzval pak
všechny své přívržence, aby na dráze nastoupené setrvali.
Otis nevěnoval manifestu tomu mnoho pozornosti, věci v Iloilu zabíraly všechen
jeho časl Tam totiž gen. Miller dosud držel vojsko na lodích, k nimž ještě přibyly dě
lovice Concord a Petrel. Povstalci nechtěli o vysazení vojska ani slyšet a hrozili, že
město zapálí. Konečně gen. Miller po dlouhém otálení, když už delší držení vojska na
lodích bylo z ohledu zdravotního nebezpečné, vojsko na ostrůvku Guimaras, mezi Panay
a Negros, vysadil a tábor zařídil. Vysazení stalo se beze všeho odporu.
President McKinley rozhodnul se, že prozatím nic důležitého na Filipinech nepod
nikne, až co mu poradí komise, kterou za tím účelem dne 15. ledna jmenoval. Členové
její byli se strany vojska a loďstva maj. gen. Otis a adm. Dewey, občanští pak bývalý
ministr v Číně Denby a profesoři Schurman a Worcester. Ale povstalci podobné komisi
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jenom se vysmívali a den ode dne počínali si kolem Manily vvhrůžněji, vyhledávajíce
každou příležitost k započetí nepřátelství. Vojsko americké stále muselo být na nohou
a přálo si. aby mohlo býti proti povstalcům posláno a tak nejistý stav věcí ukončiti.
Vláda ve Washingtonu však jenom stále k trpělivosti vybízela, nepovažujíc sílu vo
jenskou Otisovu za dostatečnou proti povstalcům a bojíc se, aby nějakým nezdarem
nepřátelům politiky rozpínavé posilu nedala.
Byly pak také obavy, že Německo
nebo Španělsko povstalce za válčící stranu uznají, poslednější, aby své zajaté na svo
bodu dostalo.
Kromě toho ta okolnost, že smlouva míru nebyla dosud schválena, vybízela k udrže
ní pokoje, ač vláda dobře cítila, že to bude marné a proto všechno vojsko pravidelné,
které ještě postrádati mohla, k odeslání na Filipíny připravovala.
Byly to pluky 20.,
22., 9., 21., 13., 6. a 16.
Okamžik dávno očekávaný konečně nadešel. V sobotu večer dne 4. února podnik
nut útok na přední stráže pluku z Nebrasky, amer. vojsko na něco podobného stále při
praveno alarmováno a povstalci odraženi, ač během noci několikráte útok opakovali.
Když pak den nastal, vytrhli Američané proti povstalcům a zahnali je daleko zpět, při
čemž několik městeček a část jejich opevnění bylo zabráno.
Útok povstalců udál se ze starých špan. příkopů, které táhnou se od severu k jihu,
v délce 10 mil, město v podobě srpu obklopujíce. Velitelem povstalců byl Pio del Pilař,
nepřítel všeho amerického. Hlavní bašta povstalců byla v Paco. Americké linie táhly
se na sever jenom půl míle od postavení povstaleckých. Síly americké i mužstvo Deweyho v to počítaje byly asi 25,000 mužů, povstalců odhadovalo se na 35,000. Vojsku
americkému velel maj. gen. E. S. Otis, veliteli divisí byli generálové Anderson a Mac
Arthur, brigádníky Ovenshine, Miller, Hale, H. J. Otis a King.
V prvních těchto bojích byly to hlavně pluky dobrovolnické, které se vyznamenaly.
Tak hrdinstvím proslavily se pluky kaliforniský a washingtonský při útoku na Filipince
v městečkách Santa Mesa a Paco. Rovněž hoši z Dakoty, Kansasu a Nebrasky činili
divy udatenství. Také zmocnění se čínského hřbitova bylo mistrným kouskem válečným.
Povstalci bojovali zuřivě a zvláště nazí divoši z hor, Igorrové překvapili Američany, když
jen luky ozbrojeni proti jícnům děl se postavili
V Manile mezi domorodci učiněno ně
kolik pokusů vzbouření, ale profousova stráž z minnesotského pluku všechno hned v zá
rodku utlumila. Rovněž několik vražedných útoků na Američany se přihodilo. Povstalci
v bojích utrpěli velké ztráty a také mnoho jich bylo do řeky Pasig zahnáno, kdež utonu
li. Největší škodu způsobil povstaleckým řadám v neděli odpoledne adm, Dewey, když
lodě Charleston a Monadnock počaly metati koule do příkopů v Malatě. Hnedle byly
příkopy plny mrtvol.
Hrdinou dne byl pluk. Duboce od kalif, pluku, který za prudké střelby s několika
dobrovolníky vrhnul se do kostela, odkudž povstalce nebylo lze střelbou vypudit. Tam
rozlili kerosin a zapálivše jej utekli.
Dým povstalce jednoho po druhém vyhnal ven,
kdež od vojínů z Idaho a Washingtonu byli postříleni.
Gen. Otis odhadnul ztráty své na 250 mrtvých i raněných, ale ztráty povstalců
byly mnohem těžší.
Scény v Manile, když v sobotu večer byl poplach dán. byly velmi vzrušující. Ame
ričtí vojáci v divadlech a cirkusech byli vyvoláni ven, představení zastavena. Filipinané
běhali sem tam a v to zazníval za městem rachot pušek a hřmění děl. Obyvatelé z okra
jů města utíkali do ohraženého města, majíce plné ruce různých předmětů.
Všechny
kočáry jako kouzlem zmizely, pouliční káry zastaveny, telegrafní dráty přeříznuty a
vojáci spěšně, ale tiše na svá stanoviska za město se brali. Krámy byly skoro v oka
mžiku zavřeny, cizozemské vlajky vlály z mnohých oken a z filipínských chatrčí vystrče
ny byly bílé hadry.
Američané stali se pány situace na 9 mil kolem Manily, linie jejich táhly se v polo
kruhu 25 mil
V pondělí dne 7· února byli povstalci na všeobecném ústupu a tu teprve
shledalo se, jak děsně střelba americká mezi nimi řádila. Mezi padlými Filipínci nale
zeno též několik žen s vlasy ostřihanými. Američané na všech stranách postoupili v před.
Brigáda Hale-ova obsadila vodovod, Ovenshine-ova obsadila Paranaque. Rovněž divise
Mac Arthurova postoupila beze všech ztrát za Gagalangin a nepřítel ustoupil ku
Caloocanu.
Na všech stranách zavládl částečný klid, unavené vojsko na obou stranách popřálo
si odpočinku, jedině u Caloocanu pokusili se povstalci před půlnocí na 9. únor přepad
nout! kansaské přední stráže na am. nejzazším levém křídle. Ježto pak povstalci v mě
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stě samém se soustřeďovali a v okolí opevňovali, podnikli Američané dne 10. února na
město útok, podporováni palbou monitoru Monadnock a křižáku Charlestonu. Američa
né, pluky z Montany, Kansasu a 3. dělostř. při postupu zapalovali chatrče domorodců a
povstalci padali jako tráva pod kosou.
Za hlučného zpěvu vtrhlo k večeru vojsko ame
rické do města, kdež na presidencii amer. vlajka vztýčena.
Rovněž město Pasig skoro bez odporu dostalo se v ruce gen. Kinga. A Filipínci
poděšení, zvláště četné ženy přicházely k amer. liniím, chtějíce vrátiti se do Manily, ale
nebylo jim to dovoleno, zajatí pak s úzkostí ptali se, kdy budou postříleni, neboť tomu
za Španělů byli uvykli.

Dalším úspěchem zbraní amer. bylo dobytí Malabonu, dne 11. února s nepatrnými
jen ztrátami, jak depeše Otisovy udávaly a filipínské čety všude nalézaly se na ústupu,
jenom z houštin na Američany vyrážejíce. Deset městeček domorodců se buď vzdalo
nebo bylo dobyto. A úspěchy tyto přiměly gen. Otise k vydání rozkazu gen. Millerovi,
aby se násilím Iloila zmocnil. Tomuto zdařilo se to nad očekávání dobře. Dal povstal
cům čas ku vzdání města do večera dne 11. února, ale povstalci nedbali vyzvání toho a
tím pilněji na opevněních pracovali. V sobotu dne 11. února ve 3. hod. ráno vypátrala
svým světlem dělovice Petrel práci jejích a sdělila to křižáku Bostonu. Poručeno jí, aby
na výstrahu vypálila. Stalo se, ale povstalci odpověděli bezvýslednou střelbou z pušek.

Americké vojsko v boji s povstalci.

Boston a Petrel pak povstalecké příkopy bombardovaly a v krátkosti je vyklidily. Hned
na to vyšlehly na různých stranách města plameny a proto lodi vysadily oddíl námořní
ků, kteří přímo do města Iloila vtrhli a vztýčivše nad tvrzí vlajku americkou, ve jménu
Spoj. Států město zaujali. Později přitrhlo vojsko, město obsadilo a povstalce do okolí
stíhalo. Rovněž město Cebu na stejnojmenném ostrovu, třetí nejdůležitější na soustrovi,
dobrovolně amer. dělovici Petrel se vzdalo a amer. posádkou obsazeno.
Kolem Manily zatím stále sváděny šarvátky; vojsko amer. ve dne v noci muselo
býti na přepad připraveno a služba taková za úpalného vedra denního již se začala na
plucích jevit. Záměrem povstalců bylo takto je vysilovat a odvést jejich pozornost od
města Manily, kde Filipínci potají připravovali vzbouření. To mělo se státi dne 22.
února večer, kdy na třech stranách města založen oheň. Domy zapálené byly na červeno
natřené. Pokus vypálení sledován vzbouřením přátel povstalců a prudká bitka na ulicích
se strhla, vzbouření však potlačeno. Plameny vyšlehly současně na předměstí Santa
Cruz, San Nicolas a Tondo, odkud šířily se k přístavištím. V krátké době větší část mě
sta byla v ohni. Navzdor neustálému střílení ukrytých střelců Američané jali se pla
meny hasiti. Hlasy polnic shromáždily vojíny z odlehlých ležení a ti rychle po celém
městě se rozešli a povstání a masakru předešli. Na tu noc obyvatelé manilští tak hned
nezapomenou. Oheň vzniknul v čínské čtvrti v 8 hod. večer a ježto povstalci hasičské
náčiní před tím poškodili a silný vítr vanul, šířil se rychle.
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Ve městě musely bytí stráže zdvojnásobeny a patroly procházely ulicemi. Každý
zbytečný muž hnán byl k ohni. Hasičům kladeny od přátel Filipinců do cesty překážky
a hadice jim přeřezány, takže všichni domorodci vyhnáni byli z ulic a ti z nejbližšího
okolí požáru oblíčeni na prázdných místech a střeženi.
V mnohých případech povstalci
nedbali rozkazů a vojáci museli použiti koleb a bodáků. Elektrické světlo v městě mu
selo býti pro nebezpečí přerušeno a město osvětlováno jenom požárem, což noci ještě více
hrůzy dodávalo. V distriktu Tondo hořelo pak ještě po celý druhý den. Povstalci měli
v úmyslu hlavně vypáliti Escoltu, hlavní ulici manilskou, ale velitel profousovy stráže,
gen. Hughes, jim to překazil.
Zmatku ve městě použili Filipínci k útokům na přední linie amer., ale všude byli se
ztrátou odraženi. Podobně vedlo se jiným, kteří pokoušeli se protlouci se do města. Po
celou neděli zaznívala v okolí Manily ojedinělá střelba z pušek, v niž mísilo se hřmění
děl z monitoru Monadnock. S vysokých věží městských bylo možno viděti ohně na mno
ha místech za městem. A navzdor tomu, že gen. Otis zavedl v Manile přísná bezpeč
nostní opatření, ženy Američanů vystěhovaly se z města na dopravní loď St. Paul, kdež
zůstaly, až byl pořádek úplně zaveden a hejna povstalců předměstem zahnána.
Dále od města povstalci neustali v opevňování se a den co den oznamovány do Ma
nily útoky jich na amer. vojsko, které však vždy k jejich škodě dopadly. Zvláště na
vodárnu manilskou měli namířeno a několik marných útoků na ni podnikli. Stálé při
jíždění amer. posil utvrzovalo je v očekávání, že bude proti nim co nejdříve rázněji za
kročeno, nálada pak vůdců jejich nebyla ta nejlepší, neboť věděli, že čet jejich po tolika
porážkách vzmáhá se nespokojenost a jedinou jejich snahou bylo, aby udrželi se až do
započetí doby deštivé, kdy doufali, že příroda učiní, co zbraně jejich nemohly.
Gen. Otis zatím se štábem svým rozhodl se na jiném plánu tažení. Létací kolona
pod gen. Wheatonem měla vykliditi celý kraj mezi Laguna de Bay a Manilou, čímž by
spojení mezi severními a jižními křídly Aguinaldova vojska byla přerušena. Dále měla
býti otevřena krajina od Manily ku Malolos, hlavnímu městu povstalců. Myslel, že do
bytím Malolos bude odpor povstalců zlomen. V souhlase s plánem tím vytrhla dne 12.
března ráno brigáda Wheatonova ze San Pedro Mačati, kde stále byla povstalci znepo
kojována a rychlým pochodem brala se houštinami podle řeky Pasigu. Brigáda skládala
se z 20. a 22 pluku pravidelných a 7 setnin oreg., 8 setnin wash. a 3 škadrón 4 jízdy a
praporu lehkého dělostřelectva. Brigáda den na to dobyla útokem města Pasig, při kte
rémžto útoku raněn krajan náš Jan Blažek, od 22. pěchoty. Při útoku, který dál se za
prudkého deště, pomáhala vojsku velice poříční dělovice, vyklizujíc střelami svými hou
štiny. Létací škadrona na pochodu svém zmocnila se též městečka Pateros, jež wash
ingtonským plukem spáleno. Rovněž obsazeno městečko Taguig. Ztráty na naší straně
byly nepatrné. Gen. Otis se vyjádřil, že to bylo to největší vítězství Američanů od
5. února.
Dne 16. března pak 20. pěchota po tříhodinném urputném boji zmocnila se silně opev
něného města Cainto, ale zapálivši je částečně odtáhla, protože neměla dostatek střeliva.
Velkou nespokojenost vyvolalo ve Spoj. Státech odkládání gen. Otise přiděliti gen. Lawtonovi, který již dne 10. března na ostrov přijel, velení. Po celý týden to trvalo, než
přidělena mu 1. divise, jejímž velitelem dříve byl gen. Anderson. Druhé divisi velel
gen. MacArthur. Pod Lawtonem stála brigáda Kingova (pluky Washington, Sev. Dakota a Kalifornie), brig. Ovenshine-ova (pluky, 6 škadron 4. jízdy, 14. pěchota, Idaho
a prapor Iowa), brig. Wheatonova (pluky 22. a 2. Oregon a lehké baterie Dyerova a
Hawthorne-ova). Divise Mac Arthurova skládala se z brigády H. G. Otise, (2 baterie
3. pluku dělostř., Kansas a Montana), brig. Hale-ovy (pluky Colorado, Nebraska, Jižní
Dakota a 6 set. Pennsylvania); dále z brigády, již tvořily 4. a 17. prav, pěchota, pluk
z Minnesoty a Wyomingu a dělostřelci z Utah. Rozdělení to stalo se teprv po příjezdu
gen. Lawtona. Zvláštní brigáda určena byla pro profousovou stráž a sice byl to 20.
pluk a 8 setn. 23. pěchoty.
V těch dnech také přijela k loďstvu Dewey-ho bitevní loď Oregon, a admirál pak
zřizoval “moskytové” loďstvo, aby břehy Luzon.u lépe patrolovati mohl·, neboť vyšlo na
jevo, že flibustýři povstalcům zbraně a střelivo stále dodávali. Byl vůbec nyní Dewey
pro rázné vedení války a také vyjádřil se ku zpravodaji, že více žádné přístavy dobývati
nebude, dokud vojsko nebude připraveno je obsaditi. Velké naděje kladl na improvisované dělovice, stojící pod kapt. Grantem, které měly Laguna de Bay úplně v moci.
Brigáda Wheatonova v provincii Morong byla nyní předmětem stálých útoků se
strany povstalců a hlavně pluk washingtonský nimi byl soužen. Svedeno s povstalci
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několik potyček, z nichž vždy Američané, tak aspoň Otis do Washingtonu sděloval, vy
šli co vítězi, ale vítězství ta v celku nestála za ty trampoty, jimž vojsko bylo vystavene.
Ač uznati se musí, že gen. Wheaton provedl pohyby své velmi mistrně, nepřineslo to
užitku žádného, neboť dobytá města byla zase opuštěna a Wheaton vrátil se na své sta
ré místo a opuštěné an:er. posice zaujali zase povstalci. Již tehdy vláda washingtonská
mohla nahlédnouti, že gen. Otis není tím mužem, který by k pokoření povstalců posta
čoval a rovněž to mohlo jí býti podezřelé, že neustálé ty porážky povstalců s velkými
ztrátami jich, kdežto americké byly jen nepatrné, nevedly k nějakému rozhodnému cíli.
Vzdor tomu věřilo se Otisovi, když oznamoval, že do nastoupení doby deštivé povstalce
zkrotí. Myslel, že dobytím hlavního města povstalců Malolos povstání bude zasazena
smrtelná rána, ale budoucnost ukázala, že se šeredně zklamal.
Hned po odvolání gen. Wheatona z provincie Morong činěny přípravy k rozhodnému
tažení na sever. Mezi vojskem americkým zmáhal se duch bojovný, zvláště dobrovolní
ci toužili po boji. “Jen honem do boje,” bylo možno slyšeti všude mezi pluky z Wash
ingtonu, Montany, Minnesoty a j. Než i povstalci nelenili a bylo patrno, že očekávali
rozhodnou bitvu a proto také na všech stranách silně se opevňovali. Kolem Malolos
celá řada strategických hrází vykopána k zatopení okolní krajiny vodou z řek, všecka
důležitější městečka obklopena pěti řadami příkopů. Půda před takovými zákopy po
kryta hustě zašpičatěným bambusem. Všechny železniční mosty byly zničeny a brody
na řece silně opevněny. Aguinaldo pak každému smrtí pohrozil, kdoby k míru jinak
než na základě úplné neodvislosti radil. Současně povstalci soustřeďovali se v Malabonu.
Druhá posice obranná povstaleckých sil byla mezi San Mateo a Novaliches. Dne 24.
března časně ráno vytrhla celá divise MacArthurova k severu, Otisovabrigáda ve středu,
Wheatonova na levém, Hale-ova na pravém křídlem a u Caloocanu narazila na nepřítele.
Blíže povstaleckých zákopů amer. vojsko postupovalo v poklusu se strašným rykem a
čas od času do trávy ulehnuvši hromadně vystřelilo. Filipínci po zoufalém odporu za
tlačeni zpět, ale seřadili se zase, aby na levé křídlo amer. útok podnikli. Bylo jich
mnoho, na místo padlých v zápětí čerství muži nastoupili. Při postupu divise Mac
Arthurova rozdělila nepřátelské síly na dvé a dobyla městečka Polo a Novaliches na le
vém křídle a San Francisco del Monte a Maraquine na pravém, vyklidivši povstalecké
zákopy před linií severně od řeky ku Caloocanu. Zmocnila se také železnice, takže vý
květ Aguinaldova vojska byl v Malabonu a na úpatí hor v Singalon. místech to 20 mil.
od sebe, obklíčen. Byl to hrozný den. Dým z hořících chatrčí označoval čáru amer.
postupu. Po celý den bojováno na široké rozloze a bojiště dobře bylo lze s vysokých
míst v Manile přehlédnout!. A když konečně slunce ve vodách mořských se ztratilo, je
ště nebyla bitva dohrána. Druhý den v boji pokračováno a povstalci konečně nastoupili
ústup. Ztráty naše obnášely asi 30 mužů mrtvých, raněných 150. Mnozí ranění při
odvážení do nemocnice si zpívali. Na straně filipínské oznámeno zranění gen. Montenegro. Vojsko amer. po drsných cestách, stále s povstalci bojujíc, bralo se dále k Ma
lolos. Cestou dobylo vojsko gen. Wheatona město Malinta a při útoku tom padnul pluk.
Fgbert od 22. pěchoty. Těsně za ním blížil se gen. Wheaton se štábem a když raněné
ho plukovníka kolem něho nesli, obnažil generál hlavu a pozdravil ho.
“Bylo to pro
vedeno výtečně,” řekl generál. ‘ Jsem hotov a příliš stár,” odvětil plukovník a zemřel
dříve, néž donesen do bezpečí. Vůbec při útoku tom 22. pluk se vyznamenal. Teprve
když tři řady zákopů stečeny, opustili Filipínci další zákopy a prchli. Na ústupu však
vytrhali koleje dráhy, zapálili mlýny a jiné překážky pronásledovatelům do cesty stavě
li. V kostele v Malinta se postavili ku konečnému odporu, když však viděli, že vojsko
amer. žene se k městu klusem, ustoupili k Polo, cestou pálíce a vše ničíce. Vedle 22.
pěchoty statečně se drželi oregonští a kansaští. Mezi padlými u Malinty byl i bavorský
princ Doewenstein, který bitvu pozoroval.
Gen. Mac Arthur nedopřál však povstalcům oddechu, ale pustil se za nimi k Polo,
cestou neschůdnou, a jenom té okolnosti měli povstalci co děkovati, že úplnému zničení
unikli. Povstalci zapálivše Polo, dali se směrem k Malolos, jsouce rozděleni na tři díly.
Na ústuvu k Malolos oddíl jich, pod vedením Aguinalda samého, obehnal se příkopy
blíže Marilao a v tuhé půtce s ním svedené utrpěli Američané ztrátu 6 mrtvých. U Marilao nejvíce ztrát utrpěl pluk z Jižní Dakoty a také nejvíce se vyznamenal.
Vojsku americkému popřán byl žádoucí odpočinek, ale již 29. března vydal se gen.
Mac Arthur z Marilao na pochod. Rychle postoupil k Bocave, před polednem již byl
Bigaa a po 3. hod. odp. u Quiguinto, 3Í míle od Malolos, kdež vojsko překročilo řeku.
Povstalci však po krátkém odporu ustupovali a ustupující povstalce provázely ženy a děti·
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a rovněž zajatci španělští vlečeni s sebou.
Naše
ztráty na pochodu oznámeny jako obyčejně Otisem
co nepatrné. Dne 31. března nastoupen konečně
pochod do Malolos, ale jestliže Američané počítali
na silný odpor, tentokrát se zmýlili. Povstalci
vzdavše se naděje na zachránění města toto zapá
lili a v divém zmatku prchali k horám. Kansaský
a montánský pluk první vkročily do města, jež
nalezly opuštěné. Číňané v městě zůstalí vypra
vovali, že Aguinaldo již dva dni před tím z města
odešel, přední rodiny odjely po dráze, chudší třídy
pěšky, nesouce s sebou nejdůležitější potřeby a že
nouce před sebou dobytek. Hlavní síla povstalecká
uchýlila se k východu podél železnice a pouze ne
patrné čety zůstaveny v silných a dobře zhotove
ných zákopech před městem. Pluk. Fred Funston
od 20. kansaského pluku byl prvním z Ameri
čanů, který do města vstoupil. Filipínská vlájka,
jež jaksi smutně vlála v bezvětří nad středem
města, byla několika muži od mont. pluku stržena
a za hlasitého volání slávy americkou nahražena.
Nad celým městem vznášely se mohutné kotouče
dýmu, jakoby z hořících hrobů filipínské slávy, Jeviště pětidenních potyček gen. MacArthura.
pocházející ze spálených povstalci budov. Amer.
voje držely se znamenitě. Pevně kráčely proti zákopům skrze lesy a houštiny, děsně
trpíce nesnesitelným vedrem.
Avšak zpráva o dobytí Malolos nespůsobila ve Washingtonu velkou radost, když
zároveň sděleno, že Aguinaldo prchnul do San Fernanda. Bylo to známkou, že vůdce
povstalecký nijak ještě nevzdal se boje, a také ztráty naše dosavádní, ač u porovnání
s udáním filipínských malé, byly na úspěch dosažený dosti veliké, totiž 117 padlých a
947 raněných. Otis rozhodnul se vésti válku dále, ač bylo to velmi obtížným, protože
vojsko povstalecké rozdrobeno bylo na malé hloučky a o hlavní síle nevědělo se, kde se
nalézá. Gen. Hale stál pořáde s vojskem svým u Manily, protože okolí města nebylo
ještě bezpečné, Dawton pak měl na starosti povstalce na jihu od Manily.
Vojsko Mac Arthurovo zůstalo několik dní v Malolos. pouze jízda učinila obhlídku
na sever
Všude v kraji viděti bylo vracející se povstalce do území Američany zabra
ného; nesli bílé vlajky a byli propouštěni, v té naději, že krajané jejich seznají, že
Američané nejsou tak ukrutní, jak je vůdcové povstání jim líčili a ještě více se jich vrá
tí. Nyní teprve zdála se americké filipínské komisi, která už 21. března první schůzi
měla, příhodná doba, aby provolání k obyvatelstvu učinila. Stalo se tak dne 4. dubna'.
V provolání tom se sice pravilo, že americká svrchovanost na ostrovech musí býti vymá
hána, ale za to lidu udělovalo se co nejvíce svobod a všechna práva občanská se mu
zaručovala.
Každému povstalci, kdo složí zbraně, slibovala se úplně milost a na konec
zváni byli čelní zástupci filipínští, aby k nim přišli, aby se osobně seznámili a náhledy
své si vyměnili. Proklamace naší komise vydána byla v jazyku španělském, tagalském
a anglickém, ale pozdější udalosti dokázaly, že se nesetkala s úspěchem, jaký od ní
očekáván.
Divise Mac Arthura hnula se z Malolos k severu, neboť proslýchalo se, že povstalci
soustřeďují se v Calumpit. A zároveň se pravilo, že na místě Aguinalda nastoupil u ve
litelství nad vojskem gen. Antonio Duna, pravý vzor povstalce. Zatím co divise Mac
Arthurova proti povstalcůmma severu zapásila, gen. Lawton a King dne 8. dubna vy
brali se s 1500 muži a třemi dělovými čluny přes jezero k dobytí města Santa Cruz a vy
klizení krajiny na jižní straně. Výprava v San Pedro Mačati vsedla na ploché čluny
tak zvané “casco” a v ústí řeky Pasig přeloženo mužstvo na dělovice Daguna de Bay,
Oeste a Napidan. Vojsko skládalo se z 8 setnin 14. pluku pěšího, 3 škadron 4. jízdy.
4 setnin z Idaho, 3 setnin ze Sev. Dakoty, 2 děl a 200 ostrostřelců. Santa Cruz, 48
mil od Manily, bylo městem velmi důležitým. Ač výprava vytáhla už v sobotu večer,
chtíc ráno na město udeřiti, nepovedlo se jí to, neboť domorodí lodivodové zúmyslně v měl
ké řece Pasigu nechali několik člunů uváznouti a teprve k ránu dorazila výprava k jeze
ru. Povstalci byli na stráži, jak četné ohně na vrškách svědčily. Bylo již poledně,
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když věže města a bílé zdi mohly bytí viděny. V městě bylo klidno, žádná, ani ta
nrjmenší známka života nebyla dáváno na jevo Lawton vysadil dříve něco vojska, sám
pak s lodí připlul blíže k městu za účelem přehlídky a tu pomocí dalekohledu shledal, že
zákopy a zděné budovy hemží se bíle oděným lidem. Ustoupil, provázen salvami nepřá
telskými. Zakotveno a vojínům poskytnut noční odpočinek. V pondělí ráno útok za
počal. Dělové lodice střelbou svou vyklidily houštiny a povstalci několik zákopů opustili.
Před postupem vojska amer., které bralo se v před, jakoby proti Indiánům, povstalci
couvali, v městě pak s oken na naše vojsko pálili, než bažinami za městem ustoupili do
hor
Na ústupu řádila mezi nimi Gatlingova děla hrozně. Američané dle udání utrpěli
jenom ztrátu 16 raněných. Lawton nezůstal v městě, nýbrž vydal se na stíhání povstal
ců směrem východním, při čemž, žena povstalce od řeky k jezeru, několika městeček
jejich se zmocnil. Všude kam přišel, šetřil majetek domorodců, hladové krmil, na oddíly
pak. která měly s sebou ženy a děti, stříleti zakázal. Dne 13. dubna zaujal Paete. stra
tegicky důležité místo, kde několik dní se zdržel. Dobytí Paete bylo velmi krušné a
zvláště SeverodakotŠtí se vyznamenali, vystaveni byvše křížovému ohni. Dva vojíni
téhož pluku, smrtelně ranění, pravili: “Smějmež se a zemřemež hrdinsky.” Lawton
ztratil při tom 5 zabitých. Obrátil se odtud na jih k jezeru, maje na zřeteli město Calamba
Najednou však došel jej od gen. Otise rozkaz, aby se vrátil do Manily, což
stalo se dne 17. dubna. S malým oddílem svým vykonal skvělé činy, ale což plátno
bylo, když zabraná města nedostatkem mužstva musel zase vyklidit. Odvolání Lawtona
do Manily od znalců vojenských odsuzováno a všelijak vykládáno, ale smutná zvěst
© zajmutí lajtn. Gilmore-a a 14 jeho mužů z lodi Yorktown dne 12. dubna u Baleru na
vých pobřeží Luzonu od povstalců zaujala všechnu pozornost vlády a hlavně odboru
loďstva nemile se to dotkla. Muži tito dosud se nalézají v rukou Filipinců.
Divise Mac Arthurova zatím stále musela odrážeti útoky povstalců a potyčky tako
vé v nesnesitelném vedru vojsko velmi umořovaly. Tak svedl oddíl minn. a jihodakotského pluku dne 20. dubna boj mezi Quiguinta a Bocave, washingtonský pak téhož dne
blíže Taguigu. Povstalci od Malolu až ku Calumpitu dávali na jevo velikou činnost.
V tyto dny právě došly ze Soustátí oběžníky pro dobrovolníky, v nichž protivníci politi
ky rozpínavé nabádali je, aby proti lidu svobodu svoji hájícímu nebojovali. Gen. Otis
zvěděv o tom, uvědomil o tom vládu, která zásilku něčeho podobného zakázala, prohlá
sivši to za jednání vlastizrádné.
Otisovi i jeho podřízeným velitelům dobře byl znám neutěšený stav věcí na Filipinech, generálové jako Lawton nejednou se vyjádřili, že vojska na Filipinech je málo,
ale gen. Otis, ač sám to připouštěl, nechtěl o další posily žádati. Zkusil ještě jednou
proti Aguinaldovi vší mocí vytáhnouti a jej ku vzdání příměti dříve, než doba dešťů
nastane. Gen. Lawton opětně vytáhnul z Manily, aby se s Mac Arthurem spojil. Ce
stou porazil povstalce u Novaliches a krajinou neschůdnou bral se k Norzagaray, odkud
měl zahnouti západně ke Calumpitu a vpadnouti nepříteli v zad. Mac Arthur zatím měl
vytrhnouti z Malolos přímo ke Calumpitu. Dne 23. dubna před vytrhnutím svým do pole
vyslal maj. Bella se 40 jezdci na obhlídku. Ten byl u Quingua přepaden povstalci a na
ústupu poslal pro posilu. Přišel mu na pomoc 1. prapor pluku z Nebrasky, ale i ten byl
nepřítelem zastaven. Po dvě hodiny vzdorovali Američané prudké palbě povstalců.
Konečně přišel 2. prapor Nebrasky s pluk. Stotsenburgem. Ten nařídil útok, ale při
něm střelen do prsou okamžitě zemřel. Teprve u večer padlo město do rukou našim.
Druhý den divise Mac Arthurova prorazila si cestu zákopy povstaleckými až ku Calum
pitu. překročivši před tím řeku Bagbag s mnohými překážkami. Útok na město pone
chán na druhý den.
Gen. buna postavil se na odpor, na černém koni objížděje hleděl vojsko své zmužiti, ale naval Američanů byl příliš prudký a síla jejich neočekávaná, takže čety jeho
daly se na útěk směrem k Apalit. Tam uzřeli naši ku velkému obveselení, jak povstalci
na vlacích nákladních ujíždějí. Apalit povstalci zapálen. Funston za svůj hrdinný čin
povýšen krátce na to za brigádníka. Funston již před válkou španělskou bojoval na
Kubě pod Gomezem a Garciou, přišel k zranění a dostal se do zajetí Španělům. Vyváz
nul a stal se velitelem kansaského pluku. V San Franciscu, kde čekal na dopravní loď,
se zamiloval a oženil. Žena s ním jela na Filipíny a dlela v Manile. Funston nazván
“hrdinou Calutnpitským.” Před Calumpitem použili povstalci prvně děl, ale žádnou
škodu z nich nespôsobili. O vítězství hlavní zásluhu měly pluky kansaský a montanský.
Vítězství u Calumpitu a smělý postup gen. Lawtona přiměli vůdce povstalecké, aby vy
jednávali o příměří až do té doby, až jak filipínský kongres rozhodne, ale gen. Otis na
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to nepřistoupil, pravě, že když mohli povstalci válku bez svolení kongresu prohlásiti,
mohou také tím způsobem nepřátelství skončiti a bezpodmínečně se vzdáti. Američané
nahlédli, že se vůdcům povstalců jedná jen o nabytí času k soustředění vojska a proto
ve válčení pokračováno. Mezi vyjednáváním zastavily sice obě divise svůj postup, ale
vvužitkovaly času spravováním cest a stavěním mostů.
V prvních dnech květnových dlužno zaznamenat! další úspěchy zbraní amerických.
Wheaton po několika potyčkách dobyl San Tomas které téměř zničeno ohněm. Lawtonova divise postupovala směrem k Maasinu, dobyvši cestou Baliuag, gen. Hale pak tla
čil povstalce směrem k San Fernandu a dne 5. května dostala se divise Mac Arthurova
k městu. To bylo povstalci zapáleno a opuštěno-a Mac Arthur opanoval hořící město
beze vší ztráty. Nejbližší prací Američanů bylo vykliditi Filipince z Bacolor, asi 5 mil
na jihozáp. od San Fernando
Tam měl povstalecký gen. Mascardo asi 6000 dobře o.zbrojeného vojska, které se dosud s Američany nebylo setkalo. Gen. Lawton skutečně
počínal si v dobytém území rozumně. V Baliuag dovolil domorodcům zvoliti si svého
mayora a městskou radu, čímž pokojné Filipince velmi uspokojil, že hned dali se do
vzdělávání polí a opravování svých domovů. Lawton pak nechal jim rozdati zásoby rýže
na povstalcích ukořistěné a vůbec hleděl všemožně, aby lid domácí o dobré vůli Ameri
čanů přesvědčil. Gen. Lawton vytáhnul z Baliuag ku San Isidru, kde nyní bylo sídlo
povstalecké vlády.
Cestou dobyl opevněné San
Ildefonzo a San Miquel. Dělovice pod kapitánem
Grantem také výtečné služby na Rio Grande konaly
a Lawtonovi přechod přes řeku usnadnily. Konečně
předvoj gen. Lawtona, sestávající z pluků oreg.,
minn., sev. dak. a 22. prav, pěchoty pod velením
pluk. Summerse narazil dne 17. května ráno asi 2
míle před San Isidro na nepřítele. Povstalci před
palbou děl prchli a dopoledne bylo město v rukou
našich. Lawton stíhal nepřítele k severu. Rovněž
výprava maj. Kobbe-a, kterou Lawton po řece Rio
•Grande v dělovicích vyslal, počínala si vítězně, do
byvši město San Luis a později Candaba.
A většina u San Isidro poražených povstalců
obrátila se k Tarlac a Aguinaldo opětně vyslal komi
saře k Otisovi do Manily, aby vyjednávali o mír.
Ale vyjednávání zase se nezdařilo; povstalci chtěli
jen příměří, Otis však bezpodmínečné vzdání se.
Mezi vyjednáváním opětně vojsko amer. odpočívalo
a pluku z Nebrasky, který v poslední době neoby
čejně kruté zkoušky prodělal, povoleno vrátiti se na
měsíc do Manily k odpočinku. Pluk v době té čítal
Brig. gen. Fred Funston.
jenom 300 otužilých veteránů. Dvě jeho setniny
byly jen hjoučky a zohýbané jejich polní láhve a odřený šat jasným důkazem jejich
zkoušek v poli. Ale vzdor tomu vojáci byli veselí, na vlaku v Calumpitu křičeli jako
školáci, když vyjdou ze školy.—V době této a sice dne 20. května odjel také adm. Dewey
z Manily domů a vyprávělo se, že nahlížeje, jak správa Otisova věci na Filipinech za
plitá, raději použil nabídnutí vlády a odejel, aby snad budoucí nezdary Američanů ne
byly také jemu na vrub počítány.
Mezitím co v Manile mezi komisí filipínskou a vyslanci Aguinaldovými vyjednává
no, neustalo se v přípravách válečných, neboť důstojníci od vojska dobře věděli, že po
vstalcům jedná se jen o to, aby získali času a rozprchlé v.ojsko své zase do pořádku
uvedli. Došla totiž do Manily zpráva od osob z vnitra ostrova přicházejících, že vojska
povstaleckého není více než 7000 mužů v Tarlac pod gen. Lunou a 4000 pod. gen. Pio
del Pilař, ale i to že je zdemoralizované a trpí nedostatkem zbraní i zásob. Američtí
občanští členové filipínské komise byli však nakloněni k vyjednávání, ano i k učinění ji
stých ústupků, ale gen. Otis nechtěl o tom ani slyšet a nesouhlas ten vyvolal jak na ostrovech tak doma mnoho poznámek. Vláda konečně přece jen přidala se k náhledu
Otisovu, když sděloval, že gen. Lawton žene před sebou povstalce a tlačí je k horám a
tudíž že rozhodným tažením by povstání ještě před nastoupením dešťů mohlo býti povale
no a nařídila mu, aby tedy ten poslední útok učinil a rebely k bezpodmínečnému vzdání
se dohnal.
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Zatím však gen. Lawton pro nedostatek mužstva obrátil se na vítězném pochodusvém směrem k jihu, praví se také, že mu tak bylo z Manily nařízeno, a čety povstalecké
pomalu vracely se do míst, z nichž je Američané vytiskli, hlavně do zákopů kolem San
Fernando, kde se potom denně srážky opakovaly. Byli pak povstalci posilování ve smě
losti domněnkou, že Američané se už války navolili a pomalu k Manile ustupují, ještě
více pak v tom utvrzeni, když zvěděli, že dobrovolnické vojsko pojede domů. V krajích,
do nichž se vrátili, řádili povstalci děsně, krutou pomstu berouce na těch, o nichž se do
kázalo, že s Američany drželi.
Než teprve nyní přiznal se gen. Otis poprvé, že k úspěšnému tažení schází mu do
statek vojska a vláda rozhodla se posiati mu tolik, aby aspoň 30,000 mužů měl po ruce,
ač později, jak uvidíme, ani to daleko nedostačovalo. Pluky pěší 19., 24., 25., poslední
dva černoši, a zbývající škadrony 4. jízdy dostaly rozkaz připraviti se k odjezdu na Fili
píny. Rozhodné tažení, o němž Otis mluvil, podniknuto dne 4. června proti gen. Piodel
Pilař, který s 2000 muži na úpatí hor při Laguna de Bay a v městečkách Cainta, Taytay a Antipolo se zdržoval. Vrchní velení nad amer. vojskem měl gen. Lawton.
Podvelitelové jeho gen. Halí a pluk Wholly poráželi čety povstalecké jednu za druhou, a
postupujíce proti sobě, nadháněli si je jako honci na honu zvěř. Pohyby jejich sloužily
k tomu, aby krajina na východ od Manily zbavena byla rebelských posic a síla povstal
ců na ostrově rozdělena na dvé. Města Cainta, Mariquiná a Taytay octla se opět v rukou
Američanů. Před Antipolem postavil se však Hallovi na odpor gen. Pio del Pilař, ale
náběh amer. vojska byl tak prudký, že Filipínci dali se na zmatený ústup do hor. Anti
polo dobyto a v něm mnoho zbraní a střeliva ukořištěno. Čtvrtá pěchota se tu zvláště
vyznamenala. Na druhé straně ani pluk. Wholley nezahálel, ale vstoupiv na dělovice,
pod velením kapt. Granta, plul k sev. pobřeží Laguna Bay, kde vystoupil a důležitého
města Morong se zmocnil. Pluk washingtonský město obsadil. Než gen. Halí zdr
žel se cestou velkými překážkami a povstaleckému vůdci podařilo se utéci.
Vojsko
Hallovo muselo totiž stavětí mosty nebo přes řeku sebroditi, někdy vojáci uvázli v bah
ně až po pas a k tomu úpalné slunce do nich pralo. Všechny pohyby obou vojsk řídil
gen. Lawton, který po 48 hodin bez odpočinku s místa na místo přejížděl.
Na pochodu
tom uviděli domorodci poprvé jízdu na amerických velkých koních, kterým se nemohli
dost vynadiviti. Však ačkoli se plán zaskočiti povstalce nezdařil, přece jen důležitá byla
ta okolnost, že poloostrov Morong vyklizen byl od povstalců, takže tito nemohli více
přední stráže u Manily znepokojovat!, ik úspěch ten vyžádal si jenom 4 padlé a několik
lehce raněných na naší straně.
Nejbližší porážku utrpěli povstalci dne 10. června od Lawtonovy divise v krajině
mezi Laguna de Bay a přístavem a pochod amer. vojska přes tu převlaku byl také až
dosud nejobtížnější kus práce z celého tažení. Mezitím co vojsko postupovalo, vojenská
dělovice Napidan v řece blíže Taguag střílela na nepřítele, monitor Monadnock pak a
dělovice Helena po celý den bombardovaly Paranaque a Las Pinas. Povstalečtí ostrostřelci byli v úkrytu, až amer linie přešly, načež opožděné hleděli se stromu postřílet,
ale nedokázali toho.
Krajina byla vršitá, hustě travou a křovím prorostlá, takže dosti
ukrytu před kulemi nepřítele poskytovala, ač postup byl nanejvýše obtížný. Naši odho
dili deky, pláště, pytlíky na chleba a skoro až po pás se svlíkli, spoléhajíce se s potra
vou na štěstí. Vody nebylo k dostání a vojáci mnoho žízně zkusili. Na pochodu gen.
Lawton málem uniknul životem. Jel v předu na černém koni, jsa oděn v bílý oděv a
přilbici z korku, ostrostřelcům takto výtečný terč poskytuje. Při prvním hromadném vý
střelu tři koně důstojníků jeho štábu byli zastřeleni.
V ten den bojováno urputně ko
lem Las Pinas a v boji tom nejvíce vyznamenali se Koloradští. Vojsko nocovalo pak
v hustém lijáku jižně od místa.
Druhý den Wheaton vtrhnul do Las Pinas beze všeho odporu se strany nepřítele a
táhnul dále k Paranaque. Za noci deštivé většině povstalců podařilo se v malých tlupách
uniknouti na jih a západ. Tu však dne 13. června překvapili povstalci sami Američany,
přinutivše je k bitvě a pravilb se, že na rozhodnutí bitvy té závisel osud celé armády
Lawtonovy. Stalo se to při přechodu přes řeku Zapote blíže Bacoor, v provincii Cavite.
Povstalci učinili útok hned při rozednění toho dne střelbou z děla, které však bylo hned
le umlčeno. Později začali palbu podél břehu v Bacoor. ale dělovice je z posic jejich po
urputném boji zahnaly. Pravá bitva započala až po poledni, kdy Američanům po pás
v blátě se brodícím podařilo se povstalce za řeku vytisknouti. Majíce hlubokou řeku
mezi sebou střílela obě vojska po tři hodiny na sebb. Gen. Lawton prapor za praporem
ze záluhy v Las Pinas povolával, aby mohl krýti vojsku svému záda, neboť Filipínci
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pokoušeli se v vpadnouti mu v týl a rovněž na pravém křídle ostrostřelci pálili. Bylo
štěstí, že špatně mířili, neboť naše ztráty bývaly by ohromné. Vojsko naše sotva kdy
bojovalo za větších nevýhod, nežli tehdy pravidelné naše pluky, většinou z nich nováč
kové, kterým nikdo by se byl nemohl diviti, kdyby byli před tak prudkou palbou v ne
krytém postavení ustoupili. Ale gen. Lawton, ač dopoledním bojem unaven, objížděl
řady vojáků řídě a povzbuzuje je. Podobně i gen Wheaton a gen. Ovenshine byli mezi
těmi, kteří krytu na bojišti nevyhledávali. Ve 4. hod. ustalo se trochu v boji a seržant
dělostřelecký v trysku odejel v zad, kde 2 baterie horské stály v záloze a povolal je
v před. V této bitvě poprvé utkalo se naše dělostřelectvo s děly povstalců, kteří stříleli
dosti dobře.
Z jednotlivých výjevů bitvy dlužno se zmínit o zaskočení dvou setnin od 21. pěcho
ty. Setniny ty ‘ harcovaly” podél břehu majíce za vůdce přátelské Filipince a setkaly
se jenom s troškou povstalců, kteří ustoupili. Američané je stíhali, když najednou ze
strany i ze zadu děsná střelba na ně zahájena. Ustoupili až k samé vodě, skrývajíce se
kde mohli. Když jim střelivo bezmála došlo, ustoupili, ale gen. Lawton se přihnal a
zase je seřadil. Malá skupina postavila se k zoufalému odporu. Gen. Lawton, maj.
Starr a lajtnanti Donovan a Sonelly vzali raněným pušky a sami na ostrostřelce povsta
lecké pálili. Když pak náboje docházely, prorazili bokem nepřítele, vzavše raněné s se
bou k hlavní síle vojska. Lajtn. Donovan se zlomenou nohou celou jednu míli setninu
svoji proti nepříteli vedl.
Bacoor opuštěno od povstalců s hroznými ztrátami na jich straně a tito stáhli se
k jihu k opevněnému městu Imus, kde se očekávala jiná velká bitva, ale povstalci vykli
dili i toto město beze všeho boje. Gen. Lawton při vstoupení do Bacooru se štábem a škadronou 4. jízdy, nalezl plno bílých vlajek, v ssutinách domů pak tábořily ženy a dítky.
Město bylo granáty skoro na dobro rozmláceno, velký kostel rozvalen a i stromy a křo
viny jako po krupobití otlučeny. V tyto dny došla do Manily zpráva, že povstalecký
vůdce Luna, úhlavní nepřítel Američanů, od stráží Aguinaldových byl zavražděn, když
vlastně sám Aguinalda skolit přišel. Zpráva ta se později potvrdila.
Deště nyní začaly do opravdy a všechno další polní tažení stalo se nemožností, ne
boť cesty staly se neschůdnými a vojsko muselo hlavně postarat se o to, aby si přístřeší
pro nepříznivou dobu připravilo.
Povstalci i přátelští domorodci ovšem nedali Američanům pokoje a kde mohli je na
padali. Tak dne 19. června málem by byli zničili jeden prapor 4. pěchoty, který gen.
Wheatou pod maj. Buddem na obhlídku z Imus ku Perez das Marinas vyslal. Ze zadu
napaden byl přátelskými a bitva trvala několik hodin a náboj už Američanům docházel,
když v nej vyšší čas druhé dva prapory pluku na bojiště přitrhly a nepřítele zahnaly.
Naši utrpěli ztrátu 5 mrtvých a 23 raněných.
Město das Marinas dobyto, podobně i
Buena Vista. Filipínci utekli se do bažin a vrchů kolem Imus. O Aguinaldovi pak
pravilo se, že převzal velení nad vojskem gen. Luny u San Fernando.
Z dalších bojů dlužno zaznamenat! dobytí města Calamby gen. Hallem dne 27. čer
vence, při němž na naší straně padlo 7 mužů a raněno 20, dále krutou bitvou dne 9.
srpna u San Fernando která trvala 5 hodin, načež gen. Mac Arthur postoupil směrem
ku Angeles, kdež po několik dní sváděny s povstalci půtky, které však neměly větší dů
ležitosti, ač vojsko naše při hanebném stavu cest zkoušelo při nich nesmírně.
Ve Spoj. Státech všeobecně pořáde se myslelo, že gen. Otis nabývá proti povstal
cům úspěchů, ač v soukromých dopisech vojáků i důstojníků líčeno postavení vojska
amer. na ostrovech co velmi smutné. Tu najednou v polovici července došla do Spoj.
Států přes Hongkong stížnost novinářských dopisovatelů na censuru. jakou gen. Otis
v Manile na všechny zprávy z bojiště udržuje a tu teprve shledalo se, že Otis zamlčoval
neutěšený stav, jenom aby lid o pravém stavu věcí nezvěděl. Nemíním říci, že činil tak
ve zlém úmyslu, ač upříti se nedá, že tím vládě v očích lidu nijak neprospěl, sobě pak
uškodil, takže ozývaly se žádosti za jeho odvolání, nebo aspoň nahražení jej v poli ji
ným generálem. V pravdě řečeno, gen. Otis je důstojníkem svědomitým, ale hodí se
spíše do kanceláře než v čelo vojska, kam ostatně, co dlí na Filipínách, nepřišel. Vlá
da dlouho se radila, co udělat s ním, ale konečně rozhodnuto, posiati mu více vojska a dáti
mu ještě jednou příležitost ukázati, co dokáže. Ježto v polovici června začali dobro
volníci odjíždět domů, tak že ku konci září nebylo více ani jediné dobrovolnické organizazace na ostrovech, bylo nutno nahraditi je pravidelnými a proto vláda už ha začátku
července dala svolení ku naverbování doma 10 pluků a tří na Filipinech a ježto se tvrdi
lo, že potřeba na ostrovech více jízdy, poslán tam 3 pluk jízdy. V srpnu povoleno se
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stavení dalších 12 pluků dobrovolnických pro službu na Fllipinech, takže až všechno to
vojsko bude na ostrovech, což se stane do 1. listopadu, bude míti Otis po ruce armádu
65,000 mužů. Bude ji míti zapotřebí, neboť nejenom na Luzonu čeká Američany velká
práce, i na druhých ostrovech povstalci stále se hýbou a bude třeba tam větších posádek,
aby domorodci o síle Spoj. Států se přesvědčili.
Kdo bude vrchním velitelem vojska v nastávajícím tažení, nelze nám při psaní
těchto řádek určití, ale bude-li to gen. Henry W. Lavvton, tu s jistotou může se tvrditi,
že udělá vše, co mu bude možného, takže jsou-li povstalci k přemožení, bude to Lawton,
který to dokáže. Pisatel tohoto prodělal s ním před lety výpravu proti náčelníku Apačů
Geronimovi, kde Lawton, tehdy kapitán jízdy, výtečné své vlastnosti vojevůdcovské osvědčil a zároveň ukázal, jak se s lidem surovým nebo napolo vzdělaným zacházeti má,
aby nejenom nadvládu uznal, ale i k vítězi důvěrou se naklonil.

Válečné daně v platnosti od 1. července 1898.
Kvašené nápoje jako pivo, ale. porter a podobné $2 ze sudu, obsahujícího nejvýše 31 galonů se srážkou
ze sta při prodeji kolků jednateli sládkům prodávaných. Bankéři s jistinou do $25,000 v obchodě $50; kde
jest jistina vyšší, za každý další tisíc $2. Přebytek 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 obyvatelů
$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 připraveného, kuřlavého
išůupavého. výrobného a prodaného, neb odnešeného ku prodeji neb «potřebě. Vyrabitel pak platí: $3.60 z
1000 doutníků, vážících přes 8 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 prodávat! pak i v paklíčkách 1 unce.
1% unce. 3^j unce, vedle paklíčků dosud povolených o 2. 3 a 4 uncích. Obchodníci s listovým tabákem, kteří
prodají ročně nejvýše 50.000 liber, platí $6. kteří prodají nejvýše 100.000. platí $12 a kteří prodají více nežli
100.000 lb. ročně, platí $24. Obchodníci s jiným tabákem, kteří prodají ročně přes 50.000 liber, platí $12. . Kdo
prodávají vlastní výrobky ve vlastní místnosti výroby, neplatí tu daň. Vyrabitelé tabáku kteří ročně nepro
dají 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 daň. 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 $l.do $60 platí $3,přes $60 $5. Náhradník
ku hlasování v některé korporaci vyjma kostelní.dobročinnou,vědeckoti neb hřbitovní, za úředníka 10 centů.
Splnomoenění 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 vkladp 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
ať již jsou zajištěny "morkyčem” 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 próperty) neb na nemovitý majetek (reál estate), musí každá taková listina, dříve než je rekordována
míti kolek, jakmile přesahuje 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 dodatečných 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 dodatečné. Záruky 50c.
Nákladní listy neb přijímací listy 10c. Dopravní všeliké listy na drahách, lodích, expresech 1c. za balík
neb bednu. Zpráva po telefonu neb telegrafu lc. Náhradní záruky 50c., dosvědčení škody, vydaná měřičem
námořním 25c., jiná 10c. Lodní nákladní listina do 300 ton $3. do 600 ton $5, přes 600 $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 ložích neb vzájemných místních spolcích vedených členy jejich pro výhradní
dobro členů a ne pro zisk, jsou z daně vyjmuty.
Pojištění "marine inland fire” platí ťj c. 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 po 5c. platí %c.. do 10c., platí Xc., do 15c., ?£c. do 20c. %c. 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 více 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.
7'ó

Životopisy Jana Přibyla a Frant. Kořízka.
Pro kalendář

Amerikán'' vypravuje Jan Přibyl z Chicaga.

Narodil jsem se v r. 1839 v Kunštátu na Moravě a první, na co se z mladých svých
let pamatuji, byla pověst, že v zemi je hlad a drahota. Vím. jak soused Mayer, řezník,
přijel z trhu v Boskovicích a vyprávěl, že míra žita stojí 35 zl., míra pšenice 38 zl. Můj
otec si z toho mnoho nedělal, neboť, jak pravil, měl dost řepy ve sklepě. Ten samý rok
císař pán nařídil v celém Rakousku konskripci a dobře se ještě pamatuji, ač jsem ten
krát nevěděl, co vlastně ta konskripce je, že každý jen mluvil o konskripci. Ve svém
dětském rozumu myslil jsem, že třebas, když je hlad v zemi, císař bude lidu rozdávat
buchty a tudíž těšil jsem se na ni, zvláště když měla býti odbývána u nás ve stavení.
Ale sklaplo mi. Přijeli páni z Brna a sedláci a občani vůbec se nechali zapisovat, jak je
každý zámožný, mnoho-li má polí, dětí, kolik pacholků nebo děveček a jak se jmenují a
jejich stáří, atd. Ale přece jen jsem z té konskripce něco měl, neboť pro pány z Brna
byla strojena na faře hostina a já u faráře Jos. Sysla byl v oblibě od té doby, co mne jed
nou chytil v zahradě své na švestkách. Řekl jsem mu tenkrát, že si jen prohlížím, jaké
mají ve farní zahradě krásné švestky na stromech. Při hostině jsem náhodou přišel na
faru, kdež mne panna kuchařka Fanny podarovala buchtou. Kuchařku viděl jsem při tom
stále mezi pány a smála se neustále a pana faráře zase jsem slyšel zpívat a sice zpíval
známou píseů: Chytili jsme lososa, chytili jsme ho—chytili jsme ho v noci. Mně se ta
píseň tuze líbila.
Ráno se roznesla zpráva, že pan farář zpíval, co lid mřel hlady a což teprve když se
prozradilo, že farský pacholek zakopal v zahradě 100 měr pšenice, která faráři ztuchla.
Byl to poslední desátek od sedláků za císaře Ferdinanda vybraný Lid ovšem faráře výbranými slovy poctil a nebožka moje matka pravila, že “ten otrapa zasluhoval by pardus
za to.” Otec odpověděl jí: “Vidíš, taková bys byla jeptiška v klášteře, jako p. farář.
Lid trpí hlad a kněží zakopávají obilí a při tom zpívají Lososa.“ CMatka má před prov
dáním se totiž měla vstoupiti do kláštera v Kutné Hoře.)
Přišel r. 1848, kdy prohlášena byla v Rakousku konstituce. Všude organizovali se
gardisti a slavili svobodu. Sedláci chodili svobodně na hon. zajíce pobili a bylo po kon
stituci. Můj otec, který byl puškařem, měl udělati pro letovickou gardu tři “břízy,”
ale než je zhotovil, bylo po gardistech a byl rád potom, když si dal sedlák k němu na
brousit pilku, aby za těch “lepších'' časů mohl'uživit sebe a rodinu.
R. 18 49 otec přestěhoval se do Letovic, neboť na Kunštátu musel přičiněním faráře
Sysla, kterému byl nějaký capart dlužen, dum svůj prodat. V Letovicích bylo lépe, neb
tamní lid byl osvícenější. Papírových čtvrtek uherských bylo dost, neb válka s Uhry
byla v plném proudu, ale za ně nebylo možno nic koupit, protože nic neplatily. Jed
nou dostal jsem za zpívání na funusu čtvrtku, ale když jsem si chtěl za ni u pekaře koupiti housku, musel jsem ještě 2 krejcary přidat.
Dne 9. srpna 1849 zemřela mi matinka a tu nastala pro mne změna. Dokud žila,
bylo zle, po její smrti bylo ještě hůře. Letovský farář nechtěl matku pochovat j ináč, než až
mu dá otec 10 zl. ve stříbře, ale ubohý otec neměl ani stříbro ani papírové čtvrtky. Tu
p. Fr. Kořízek a p. Jan Bárta, známí otcovi, kteří již tenkrát od faráře za kacíře byli
prohlášeni, dali otci tuto radu: Přibyle, my vám ženu na hřbitov doneseme, pomůžeme
hrob vykopat a pochováme svobodně. Vy kro pení hrobu ať si farář nechá pro sebe, bez
toho kdyby to bylo víno místo vody, čím hrob vykropuje, vypil by to. Ujednáno a vy
konáno, matičku bez obřadů pochovali a odpočívá se jí to dobře už 50 let. Farář
v neděli na to s kazatelny nadával neznabohů, kacířů a pod., ale letovští občané se mu
jen vysmáli. I zavolal si misionáře a ti začali láteřit na celé letovské občanstvo, jak
jsou všichni zkažení. Jak o tom p. Jan Bárta Letovský zvěděl, strhal se stěny všechny
svaté obrázky a v peci celou tu svátou kavalerii spálil. Bylo nařízeno, aby obecenstvo
šlo k zpovědi, i dítky musely jít. Misionáři zpovídali a jako o jarmárce prodávali od
pustky dle peněz, mnoho-li kdo dal, za papírovou čtvrtku dostal 100 odpustků, za zlatku
v papíře 1000 a kdo zaplatil ve stříbře dostal 10.000 odpustků. Můj bratr Frank byl
též u zpovědi a ač mu teprve bylo 13 roků, ptal se ho misionář, zda-li chodí spát s holkama. On se dal do pláče a doma vyprávěl, na co se ho ten černý havran ptal. Otec
hned došel k Bártovi a Kořízkovi, aby se uradili, jak ty černé ptákv odměnit.
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V r. 1850 na Tri krále ležel v Letovicích posádkou polský pluk Stefani, jimž pře
zdívali hrobaři,” protože měli černé výložky. Fr. Korízek toho času byl listonošem a
též jako hudebník měl všude přístup. Seznámil se s plukovním kaplanem, který byl ve
selá kopa a ujednali se. že budou ten rok světit na Tři krále vodu v řece Svitavě, která
skrze Letovice k Brnu a dále do Dunaje teče. Starosta letovský. uvědomělý to muž,
nechal na domluvu Kořízka a kaplana na městské útraty uprostřed řeky vystavět oltář
a polský páter osvětil vodu., aby ji žádný nemusel domů v nádobě z kostela nosit. Od té
doby žádný v Letovicích nedává si vodu světit v kostele. Farář se vztekal, ale Bárta,
Korízek a můj otec se smáli. Já co zpěvák jsem při obřadech těch nesl křížek, neb jsem
byl v klášteře ministrantem a v kostele zpěvákem. Ale toho ministrování v klášteře byl
jsem brzy zbaven, šel jsem se jednou v letě po škole proběhnout k řece, chtěje tam
chytat ryby na udici. Zaběhnu do křoví, kolem něhož bujela vysoká tráva, abych si
uříznul prut. Co tak ten prut řežu, ohlídnu se a tu vidím na trávě ležet sousedovu dě
večku a vedle ní stál německý páter z kláštera v klerice. Nejspíše se u ní modlil. Za
klel na mne po němečku, jak výborně uměl a já
utekl domů. Pověděl jsem otci, co jsem viděl
a otec něco s matkou—oženil se už zatím—po ně
mečku mluvili. Ta řeč mi pletla hlavu a snad
mne to přemýšlení na vždy zkazilo.
Z ministrování v klášteře nebylo nic a na choř
ve farním kostele jsem také nesměl. Bylo milí
roků 6 měsíců, p. učitel Škorpil mně dal dobré
vysvědčení školní, a šel jsem naučení se krejčovi
ně do Boskovic, kde půl města byl samý Abraham
a Icig. Je to od Letovic míli cesty. Mistr nebyl
doma, za to paní mistrová přijala mne. dosti vlíd
ně. Když jsem jí na otázku, jak se jmenuji řekl,
že Jan, pravila, že mi budou říkat Honza a hned
dala mi přes ramena vážky s dvěma konvema.
abych z kašny přinesl' vodu. To byla moje první
práce v učení. Na to dala mi malou Hanču a tu
choval jsem celé dny, vyjímaje když jsém ráno ve
4 hodiny vedl kozu na pastvu. Pak-li jsem při
vedl kozu, hladovou, byl jsem hubován, když jsem
ji zahnal na židovský hřbitov, kde bylo trávy
dost, byl jsem zase oď židů vyplacen. Tak abych
všemu ušel a nemusel časně ráno vstávat, vzal
jsem kozu na provaz večer a marš’ na židovský
hřbitov, kde jsem kozu napásl a také se vyspal.
V zimě zase většinou času dělal jsem paní mistro
vé posla. Tím způsobem uplynulo 2i roku a já
uměl kozu pást a děti chovat. Nošením těžkých
věder vody jsem zakrněl, tak že mi lidé říkali,
Frant. Korízek.
že roštu do země. Tu najednou dostanu zprávu
z Letovic. že celá rodina Přibylova pojede do Ameriky. To byla voda na můj mlýna než
odbily klášterní hodiny 2 hodiny v noci, klepal jsem už doma na dvéře. Otec byl pře
kvapen, huboval trochu řka. že mne bude mistr žalovat, ale když jsem mu řekl, že jsem
měl strach, aby mi neujel do Ameriky, usmířil se. (’etnik ovšem druhý den pro mne
přišel, ale p. Fr. Korízek to spravil a když jsme, se měli k soudu do Boskovic dostavit,
byli jsme už dávno na moři.
Jela nás celá karavana z Letovic, Borotína a Vanovic a byli jsme prvními vystěho
vale! z brněnského kraje. Z Letovic jel Jan Bárta Letovský, bratr a rodina, Fr. Korí
zek a rodina, Ignác Přibýl s rodinou: z Vanovic J. Polák a J. Vitoušek s rodinami,
z Borotína stařičtí rodiče Franty Trávnička Nech u ty v Calédonii. Wis·. Jos. Kovář a
Jos. Polák s rodinou. Bylo to začátkem října r. 1853. Jeli jsme pies Moravskou Třebovou
a v Chocni přisedli k nám do vlaku krajani Anton Sulek s rodinou z Vamberka, rodina
Suchánkova. Kopeckých. Kubiasova, Šimkova. Karel Vyskočil a snad ještě jiní, kteří mi
již vyšli z paměti. Možná, že někteří z nich byli z Rychnova, už nevím jistě. Na ko
nec přišel ještě můj bratr Franta G. Přibyl, který zajel k p. Aloisů Karešovi do Vam
berka. aby mu odevzdal dvojku na zajíce za to. že nám správně šif kartu” vyjednal.
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Zároveň navštívil hroby babičky a dědečka v Náchodě, odkud moje matka pocházela.
Z cesty skrze Čechy vím jen, že jsme přijeli do Prahy, když jsme odtud jeli, spal
jsem a vím dále, že jsme přijeli do Lipska mezi samé židy. V Praze ještě přibylo k nám
několik krajanů, z nichž pamatuji pouze jméno Václava Ŕezanky. V Lipsku přišla mi
dobře vhod ta němčina, kterou jsem mezi židy v Boskovicích pochytil, musel jsem kra
janům mezi židy obstarávat koupě, německy jsem ovšem neuměl, koktal jsem pouze
nějaká slova, ale šlo to a také nikdy jsem neopomenul Vyjed nati si od židů co ‘ komišn”
švestky, jichž tu byla hojnosť a kterých já byl velkým milovníkem. Z Lipska přijeli
jsme do Brunšviku, kde také jsem dělal tlumočníka a konečně za prudkého lijáku dora
zili jsme do Brém. Když jsem se v hospodě, kde jsme se ubytovali probudil—spal jsem
oblečen a byl jsem ještě celý promoklý—byl jsem jako ve vidění. Lidé běhali sem tam,
hostinský nehorázný platdajč dohlížel na děvečky, které nosily na stůl snídaní, mluvili
německy, ale ne tak. jako v Boskovicích židovky nebo v Lipsku židi. Tu jsem byl se
svojí němčinou hotov, ale přece jen jsem musel se ženskýma na koupi do města.
Kráčel jsem před nimi jako rytíř a napřed přišli jsme na Rolanďs Platz. kde stála
socha rytíře Rolanda, patrona Bremů. I povídá jedna matka, co pak je to za panáka?
Já abych přece něco řek, by ženské si ne
myslely, že nic neznám, pravím, že je to
sv. Tadyáš. U nás v Kunštátě byl totiž
také takový panák a měl zrovna tak šmatlavé nohy a vypnutá kolena. Šli jsme dál
a přišli ku střížnímu obchodu a vedle byla
modistka. Ženské spůsobily rámus, jedna
•chtěla klobouk, jiná pentle nebo kytku a
mne mohly zrovna roztrhnout Já, když
nemluvil, napsal jsem aspoň wie viel?”
(mnoho-li). Tu bylo samé Jan, Jene, Hon
zo, Honzíčku, Přibyle, chci kopit sokni, jož
mně jo vzala tamhla ta a von takovo jiné
nemá. Honzíčku, ať mně jo přenechá. Teď
nastalo tlumočení mezi ženami, Moravka
zamlouvala sukni a Češka od Písku ji pře
platila a tím ten rámus a já měl býti rych
tářem. Celý den se kupovalo a platilo
samými křížovými dolary nebo Marie Tere
zie. které někdy nosily co nevěsty v Moravě'
na'krku. Já obstarával koupě pro ženské,
mužské záležitosti pořídil p. Kořízek. Stří
bro odvezli na váze do banku a tam změ
nili, ovšem krajané byli ošizeni, neb ra
kouské peníze neměly žádnou cenu. Ažio
bylo 52 na zlatku. Já tomu nerozuměl,
jenom vím, jaký nářek se vedl na rakou
Jan Přibyl.
skou vládu a proto nebylo divu, že se každý
hleděl rakouských peněz zbavit. Některé matky koupily si klobouky, modré, růžové,
zelené, žluté a kdo ví ještě jaké. “Já už nebudu noset šátek na hlave, a já také ne,
deš vy dve nechqéte noset šátek, já také ne” a tak to šlo dále a rozradostněná pucerka,
když bylo vše prodáno a zaplaceno, dala mi—pusu, ač já mnohem raději byl bych vzal
švestky nebo koblihy.
Moravané měli s sebou z domova z dvojitého domácího plátna vesty, které jako
štráfy 2Í palce od sebe byly prošity, aby tam mohli zlaté $20 zašít. Na večer přišel ke
mně pantáta jeden a praví:
“Honzo, ty umíš jehlou vládnout z Boskovic, sedni a tyto
žluťáky mi do té kajdy zašiješ, ale ja tě zamkno, a doneso tě, Honzíčku, co by sis přál.”
" Pantáto,” řekl jsem, “já mám rád kadlátka,” (tak se totiž na Moravě říká švestkám.)
Za večer jsem zašil čtyry takové kajdy. Mnoho-li v nich bylo peněz, nevěděl jsem ten
krát a nevím podnes, ale nacvakované byly, že ti. kdo ty vesty po celou cestu měli na
sob?. měli zajisté na těle každý ďvaciáŠ vytisknutý.
Jestli ženské myslely, že v Americe nic nedostanou a kupovaly, mužští teprve. Na
koupili sekery, motyky, rýče, plouhy a pily, ano i celý vůz jsem viděl na loď nakládat.
Můj otec se smál, pravil, že měli již koupit taky koně a jet z Bostonu do Wiskonsinu
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Jconmi. Ani na pivo a jídlo se nezapomnělo. V půlnoci naložili nás v Břemen na malou
loď a odvezli do Bremenhavenu. A teď se počalo překládat na velkou plachetní loď, starý,
mladý, krátký, tenký, jak stádo běží. Byl to dvojstěžnák, který vozil do Ameriky vystěhovalce a z Ameriky dobytek a jmenoval se Amor, mladí Kopecký a Kubias však překřtili loď na Lamor, protože prý ve Vamberce měli psa toho jména.
Teď nastalo hledání vhodného místa na lodi, každý chtěl býti u světla blíže vchodu.
Můj otec pravil: “Franc a Jan, vylezte na tuto palandu a držte ji, abychom byli
u světla.’' Bratr však byl od pana Kareše poučen, aby nechodil v lodi moc na blízko světla,
že při bouři tam obyčejně zatéká. Otec se zlobil, ale pak byl rád, že bratr vybral jiné
místo blíže schodů. Ženské navěsily nakoupené v Brémách klobouky zrovna u světlíků,
ale při první bouři dostaly tyto takovou koupel, že měly na vždy dost.
Ráno dne 9. října jsme měli vyplouti. Kapitán byl slušný a dost uhlazený člověk,
za to však kormidelník pravý obr a první třídy krobián. Přečetl jména všech na lodi a
bylo nás 90 cestujících, 6 plavců, kormidelník a kapitán a asi tříměsíční prasátko, takže
i s tímto bylo nás na lodi 99 duší. Abych nelhal, bylo tam též asi 3000 duší samých ka
nárů, holubů a podobné havěti, saský jeden židák vezl to do Bostonu, ale snadno to složil.
Bylo právě poledne, když kapitán poručil natáhnout plachty a teď se to začalo sypat
na západ. Někdo plakal, někdo se smál, někdo dával Evropě sbohem, jiní zas zpívali a
opět jiní se modlili, a těm veselým neznabohů nadávali. Moravané zvláště brali si lou
čení k srdci, za to však Vamberští a Rychnovští se vesele bavili, byliť to většinou pro
politiku stíhaní, kteří v Americe svobodu hledali. Ale než byl večer, začalo se moře
bouřit, bylo po zpěvu a každý na loži. Cím dále do moře, tím bylo hůře, ale za to ryby se
měly dobře.
Trvalo to už 10 dní, když kormidelník vyzval každého na palubu, ale prozatím vyšlo·
nás na palubu jen několik mladších. Anna Vitoušková, mladé děvče asi 17 roků, nynější
manželka p. Jaroslava Ostrovškýho v Los Angeles Cal., byla již na palubě a žertovně si
mne pro moji nemoc dobírala. I pravil jsem jí: “Jo, Anninko, kdybych já měl plné
kapsy suchých švestek, jako ty, já bych také nestonal. Koukej, Jakub Polák, ten ani
nestonal a víš proč? Protože měl plné kapsy těch nejlepších jablek, co mohl v^Bremách
koupit. Byly amerikánské a proto se ho žádná nemoc nechytila." (Zmíněný Jakub Polák
byl usedlý dlouhá léta v Cedar Rapids, lowa, ale už je tam, odkud nikdo se nevrátí, ze
mřel v Kalifornii. Byla to dobrá duše, obětavý národovec a lidumil. Budiž mu země
lehká.)
Při prvním mém východu na palubu stala se mi nehoda, že mi vítr vzal beranici,
ale Anninka Vitoušková postarala se mi o klobouk. Ten byl koupený v Brémách, ale
hodně smočený, a že byl filcový přišla pentle dolů a já si ho narazil, nedbaje, že měl
dámské peří. Vypadal jsem jako Franz z Moorů.
Po celý ten čas jedli jsme jenom česnekovou polévku neb každá rodina měla z do
mova nasušeného žitného chleba hojnost. Čtrnáctý den po odplutí uviděli jsme skaliska,
každý myslel, že už jeto Amerika a zatím jsme byli u Southamptonu v anglickém prů
livu. Na další cestě vařil jednou kuchař polévku z bráchu a švestek a také knedlíky, ale
naše milé prasátko mu při tom stále pomáhalo a tudíž není divu, že nikdo, kdo to viděl,
polévku nejedl. Kapitán a kuchař zlobili se, že tak dobrou polévku, “jutě suppe”. žádný
nejí a prvnější vzkázal po Frant. Kořízkovi, že přijde doba, kdy by “Bémi" jedli, jen
kdyby měli a stalo se. Nastal sedmý týden, každý už si na lodi uvyknul a dostával chuť
k jídlu Salámy, které visely v lanoví celou tu dobu, zmizely, nejspíše je lodníci snědli,
ač je Moravci zaplatili, též pivo bylo vypito, víno taky, a rozličných druhů kořaličky. rosolky, kmínky atd., všechno pryč, ani chléb sušený z domova, sušené’ švestky, šunky
nebyly. Pouze matinka moje měla plný velký pytel bílé cibule, kterou vezla na semeno.
Masa bylo dost a slanečků také a hlad k tomu, tak to šlo. Já vyfasoval pro 21 osob, masa
bylo asi 15 liber, rozřezala se cibule a ocet na to a hnedle se stalo, že kde kdo chodil
k Přibylovům na hody. Musel jsem mnohdy ještě jednou pro maso. P. Fr. Kořízek pora
dil mi. abych řekl zweimal a kuchař řekl: “Tat yut." že mi dá třeba třikrát. Kořízek
pak, když jsme byli v nejlepším jídle, vzal housle a zahrál “Kde domov můj" a všickni
na lodi byli veselí. Když však někdo od zadu se ozval, že by se oezbožní Češi měli ra
ději modlit, aby nás pámbů zachránil, neb že přijde ještě doba, že budeme muset metati
los, by toho hříšníka hodili do vody, tu vystoupil p. Kar. Vyskočil a jal se líčiti, jak
v Čechách je ještě lid bláznivý a nevědomý a vinu toho sváděl na vládu a hlavně na
kněžstvo. Po řeči p. Vyskočila paní jedna slezla s postele a že mezi takovou branží ne
bude a vůbec že pojede zpět domů. Roztáhla velkou bílou plachtu na zem. svázala pe-
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řiny a hajdy s tím na palubu. Ovšem každý moudrý se po tichu smál, a dával pozor,
zdali se snad neminula rozumem. Pak ji to ale přešlo a bylo zas dobre, snad to zaspala.
V osmém týdnu žádala nás jedna hamburská brigga o 3 stěžních o pomoc, ale kapi
tán pro bouřlivé počasí odepřel a v noci se loď potopila. Měl pak za to v Bostonu nejaké
potahování. Asi 9. týden jedna paní prohlíží nějaké šatstvo, jako kalhoty vypadající a
pořáde se zlobí a zlobí. Ten židák ze Saska ptá se, co ta paní hledá a někdo odpověděl,
že snad “mladý.” Židák povídá, to já zase zahodím, co najdu a nastal všeobecný smích.
Jeden ze synů starého Suchánka praví: “Potrie, já tu nebudu, koukej tu spustlost a
nečistotu.” Dobrá, vyndalo se z kufru čisté prádlo pro celou rodinu, všichni se umyli a
převlékli-a otec šel pro oběd. Moře se pnulo hezky vysoko, loď se zmítala a Suchánek,
když v čisté košili bez kabátu oběd s paluby snáší, lízne sebou zrovna u záchodů a jak
vypadal, každý si domyslí.
A zas ušel týden a mezi cestujícími už se vzmáhal strach. Frant. St. Vitoušek, co
měl tolik vest na sobě se zlatém, nabídnul kapitánovi peníze, když nás někde na pevné
zemi složí, ať už je to kdekoli. To ovšem kapitán udělat nemohl a nesměl. V 11. týd
nu byla paní Kořízková volána do kajuty, že jest jí tam třeba, neb byla babičkou a než
nastal nový den, narodil se mladý Šimek a netrvalo to dlouho, dne 25 prosince, právě
když moře bylo nejvíce rozbouřeno, že i plavci palubu opustili, byla babička volána opět
do kajuty a den na to oznámil nám otec, že se nám narodil bratříček. Chtěli mu dát
jméno po lodi Amor, ale matka nechtěla a tak mu dáno jméno Josef. Nevím jak pro
spívá Simek, ale můj bratr Josef prospíval znamenitě a pilností svou domohl se se star
ším bratrem Ignácem velkoobchodu, který byl znám pod jmenem Přibyl Bros. 48 Lake
Street, Chicago. V 29 letech stižen byl souchotinami a již mnoho roků odpočívá na
chicagském hřbitovu Rose Hill.
Konečně přišel nový rok 1854 a odpoledne asi ve 4 hodiny potěšeni jsme byli volá
ním plavců: land, land. Tu bylo radosti. Každý skákal, výskal a smál se. A zase
land, land. Já pořád žádnou zemi neviděl, pouze jakýsi šedivý pruh na západě a trvalo
to ještě 4 dny, než jsme Boston spatřili. Loď s námi přece šťastně dotrcala, neboť ce
sta byla jen samé bouře a kapitán sám řekl, že ještě neměl tak bídného počasí, jak ten
podzimek. Dne 6. ledna jsme vylezli z lodě a také hned odjeli. Kapitán byl hrdý, že
přivezl při tak bídné a dlouhé cestě o dvě osoby víc a daroval matce na cestu $20
ve zlatě.
Jeli jsme drahou do Springtíeldu. Mass. Konduktor spočetl všechny, neb nás bylo·
plné 3 vozy a p. Kořízkovi pravil, že jeden lístek schází. Byl to otec Přibyl. Jeden
musel dolů. I pravil otec: “František je silný, ten mi bude pravou rukou, tak, Hon
zíku, bůh ti žehnej, jsi opatrný a kurážný dost, s bohem, s vozu dolů.'’ Zrovna tak ke
mně promluvil. Vlak odejel na západ a já sám stál u večer dne 6. ledna 1854 bez pe
něz, bez přátel a známých na nádraží, ale bylo to v zaslíbené zemi v Americe, snad
první Cech ve Springfield. Žádný na vlaku o této scéně nevěděl, až když už byli daleko
za Spiingfieldem.
Jakobych viděl bratra, jak mi, stoje na zadní platformě, dával poslední s bohem.
Zůstal jsem na nádraží, vidím přijíždět a odjíždět jiné vlaky a pořáde chodím sem a tam.
Snad bylo již dávno po půlnoci, když dva páni s hvězdami mi ukazovali, bych šel s nimi.
Já nechtěl; jeden z nich vzal mne za ruku a myslel jsem, že snad mne vedou do hvězdář"
ny a zatím dovedli mne na policejní stanici. Ráno přišel na stanici háky Cechoněmec,
doutníkář a ten dozvěděl se ode mne. že jsem český hoch ztracený z vlaku, který večer
odjížděl do Albany. Zavedli mne do velké dílny krejčovské, kde jsem se napřed učil
dílnu zametat.
Boos" byl Hanoverák neurvalý a učedníka považoval za otroka
Ale
všeho do času. . Za 9 neděl mluvil jsem dosti německy a měl jsem vyhráno. V máji
přihlásil jsem se o práci v továrně na pušky a byl jsem přijat a pracoval tam až do 1.
ledna 1856
Skrze ’ Flugblaetter” které Vojta Náprstek v Milwaukee vydával, dověděl jsem se,
kde Moravci jsou a kam odjeli a byl jsem hned hotov odcestovat za nimi do VVisconsinu.
Tenkrát, když rodiče jeli, trvala jim cesta z Bostonu do Chicaga po železnici 11 dní,
*
v Chicagu pak najmuli tři páry volů a troje saně a cestovali celých I (i dní z Chicaga do
Raci na. Nebyl to čerstvý expres? Za to stavba příbytku byla velmi jednoduchá. V lese,
kde stály čtyry stromy, obložily se roštím, aby byly čtyry strany do úhle. To se obházelo sněhem, neb to bylo v zimě a začalo se hned v takovém “hotelu” přebývat.
Dne 14. ledna 1856 byl jsem už v Racine Otec ani matka ani bratří mne žádný za ty
dva roky nemohl poznat, vyrostl jsem a ošacen jsem byl po amerikánsku, ale všickni při
4
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'shledání radostí plakali. Teď teprv jsem se dověděl. co se stalo na vlaku, když mne
konduktor ve Springtieldu vysadil. Všichni mne litovali, zvláště ženské a na otce se
proto horšili, pravíce, že se mohli po pár krejcarech na mne složit. Pan Jakub Polák
ještě po mnoha letech se zlobil, když jsem se s ním sešel u Alberta Wasky v hospodě na
Canal ulici v Chicagu.
Až do roku 1861 byly zlé časy v Americe. Pamatuji se dobře r. 1857. že kdo měl
papírový dolar a u večer dobrý, druhý den nestál za nic. Byly to peníze jižních států,
kde bylo otroctví. Dobrý dělník rád pracoval za 50c denně a nemohl práci dostat a
když dolar měl. tak do rána mu bank, který držel kauci za bankovku, prask. .Jižní státy
ručily svými otroky. Když můj otec přijel do Wisconsinu, právě se stavěla dráha
z Chicaga do Milwaukee a první jeho prací bylo, že vzal od dráhy smlouvu na 1 akr po
zemku vysekat, dříví nadělat a srovnat, roští vypálit a to vše za $35. Měl co dělat celé
léto a při tom mil pomáhali kde kdo. To byla ta zaslíbená Amerika pro člověka, který
jakživ neuměl vzít sekeru dó ruky. P. Fr. Kořízek ten zas pracoval s kolečkem na téže
dráze, vozil hlínu za 65c denně. Můj otec chodil 5 mil pro maso a to bylo nasolené,
raději měl koupit střelný prach, vždyť jeleni v noci nám koukali do okna, kde bylo
světlo. Neměl pušku a pro práci neměl kdy si ji udělat, ač byl puškár a tak stihalo
jedno zlo driilíé. Byla to pravá Malerika.
V Bacině setkal i sem se prvně-s p. Fráriť. Kořízkem asi v polovici března r. 1856’
Sel jsem právě dřevěnými ohradami, kdež celá řada krajanu pracovali a tu slyším zvolati
jednoho z nich: .,Tady jde ten ztracený syn Přibylův, kterého jsme museli něéhat na
nádraží ve Springfield. Mass.
*
’ Byl to sám Kořízek a také jsem ho hned poznal a také s
ostatnítni jsem še seznámil, Pracovali vesměs v ,.lumbryátech”. ač skoro všickni byli
řemeslníci. Kořízek, ač znal vždy jen lehkou. práci, táhal tu prkna po pět roku v letě,
v zimě řezal dříví a chodil v noci na pier chytat ryby do sítě a jim
*
práce nebylo. Mezi
těmi dělníky byli krajané Ant. Šeda, v Chicagu dobře známý a Liegner. obadva dobří
kožešníci a obá již zemřelí, dále Vác. Bobek, řemesla cukrář a pernikář. Frant. Kašpar,
pekař, Fr. Hájek, krejčí, tří bratří Stránský, Bláha, koželuh, všichni z Brandýsa nad
Orlicí; dále Frant. Sloupenský. řezník a výborný uzenář. Podobně i v jiných místech
Češi takovou prací sě zabývali, neb nic jiného nezbývalo, teprve válka přinesla změnu.
Mně jinak neříkali než ztracený Ilonzík a MoVavané v Caledonii Honza, a kde bylo
třeba tlumočníka, ať v němčině nebo angličině. byl to vždy Jan Přibylu, takže skoro
každé dítě mne znalo. Tu jednoho dne nabídnul se mi p. Kořízek. že mne po večerách
ucíti bude na flétnu a nebylo šťastnějšího mladíka nade mne. Od toho dne stal jsem se
denním hostem u p. Fr. Kořízka. který ve dně dělal v dřevařské ohradě, večer mne učil a
snad ani nespal, neboť ráno obyčejně byl na pietu a chytal ryby atak to šlo, až nestal r.
1857. Před 4. červencem t. r. obdržel jsem první práci co hudebník, hrál jsem vedne
pro pochod a v noci pro tanec v české Caledonii.
P. Kořízek hrál housle, Frant. Hájek klarinet, kterému Američané říkali goose neck
a Ant. Stránský trumpetu, Američané překřtili ji na cow.horn. Pan J. Eliáš měl malý
dětský bubínek a dělal tambora a tak se slavil slavně 4. červerec 1857.
Za celý den a
noc jsme dostáli pó $2.00 a druhým se to přece jen zdálo lepším výdělkem než dřít se po
celý den v ohradě za 75c. Já už tenkrát na to hleděl jinak a byl jsem při otci a zároveň
s třemi bratrami pracovali jsme o puškách a vyráběli samé štucy (rifles).
Práce' bylo
dost a též jsme měli lepší výdělek nežli kdo v Racině a proto jsem nedbal, mnoho-li vy
hrajú. jen když se hudbě přiučím.
Obešel zase rok a já se začal učit troubil i kornet, syn Kořízkův převzal flétnu, můj
bratr F. G. Přibyl učil se hrát basu a tak to šlo zase nějaký čas. Panu Kořízkovi jsem
dohodil u zpěváckého sboru německých turneru, kteří mne udělali údem, místo učitele
zpěvu. Mezitím můj bratr si koupil bombardon. já kornet. Kořízek basu, pořídily se
dvě waldhornv a cimbály a tak z toho vznikl celý hudební sbor i s bubnem a sami kra
jané v něm. Na 1. ledna 1858 jsme prvně vyšli veřejně hrát a sice zastaveníčko racinskému mayorovi J. 1. Case-ovi. Něco padlo do kapsy, ale mnoho toho nebylo, ale mladá
Amerika nám dala jméno ,.Horsefiddle band.
*
’ Stali jsme se velmi oblíbenými, každý
chtěl jen nás a to hlavně také proto, že jsme hráli lacino. Bylo nás však 16 a to bylo
příliš mnoho, neb plat, byl jen pro 6. 7 až 8 hudebníku a sbor začal se trhat, až zůstal
jsem zas jen sp. Fr. Kořízkem & Co. Nejhůře mi bylo o 4. červenci 1858. Měl jsem hrát
v českém sboru i německém. Anglická banda měla od města 24 stříbrných nástroju a
ježto mne udělala čestným údem, měl a musel jsem jít hrát, neb bych býval bit. Nevěděl
jsem si rady, neb jsem svého učitele Kořízka opustit nechtěl a nemocným jsem se také
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■nemohl stavět neb pak bych byl vůbec nemohl hrát. I svedl jsem to na Němce, že si
najmuli někoho, kdo mně kornet z ruky vyrazila ten spadl do řeky a tak jsem se z bryn
dy dostal.
V ten den pršelo a nebyla žádná slavnost a na večer jel jsem s Kořízkem a dvěma
jeho syny do Caledonie celou noc hrát pro kaledonské Čechy a ráno v 10 hodin dne 5.
července jsem ještě troubil.
Pamatuji si ještě, jak jsem Moravanu Tajovskýmu muse1
hrát slovanskou písefí, kterou on předzpěvoval.
V tu dobu dozvěděl jsem se, že vydavatel racinského ,, Volksblattu” Winter potře
buje sazeče. Řekl jsem mu, že třeba pan učitel Kořízek by se to lehko naučil, neb uměl
plynně německy číst a psát a sdělil jsem to zároveň p. Kořízkovi. A již druhý den stál
tento u plných šuplíků a zdokonalil se v sázení tak. že 1. ledna 1860 vydal první číslo
,,Slovana Amerického'
,
*
který každému, koho adresa mohla být vypátrána, byl zaslán.
Byl to první list v Americe. Asi za 14 dní vyšel druhý list a sice Národní Noviny v St.
Louisu asi s nákladem $5000. ale než minulo jeden a půl roku, zašly, kdežto Fr. Kořízek
vydržel všechno, ač měl také dosti nepřátel.
Přišel r. 18« 1 a s ním válka občanská, lid všude jen pro válku byl rozjařen. Já co
hudebník hrál s ..Bugle Band”, ač já jim říkal .,Yankee Band of Racine“, při všech
politických schůzích. Hrál jsem s nimi v Chicagu, když byl Abraham Lincoln za presi
denta nominován a i když byl nastolen. Hned s jeho nastoupením nastaly v Americe
lepší časy a i nám se začalo vést lépe. R. 1861 měli jsme smíšený obchod, grocerii a sa
loon a tu jednoho krásného rána objeví se u nás krajan s kulatým slovanským kloboučkem.
Byl mladý, zavalitý, tváře mu jen kvetly a plný rozmaru. Byl to pan Vojta Mašek,
nyní částečně v Kewaunee, Wis., částečně v Redlands, v jižní Kalifornii sídlící. ITned
se seznámil a za pár hodin ho znal celý český Racine. Než byl večer, byl už na Kanadě
u p. Jas. Novotnýho. Ten zastával první místo mezi Čechy v Racine, jako buh otec v
nebi. Bydlel trochu odlehle od města a hned v sousedství přebýval dobrá duše a též
miláček celého Racina, p. Anton Kroupa, který sice v lumberyardu nepracoval, za to
ale za 60c. denně po pás ve vodě stoje vyhazoval kámen asi 25 liber těžký z jedné díry do
druhé; poletech teprve dopracoval se nejlepšího obchodu železářského v Racině. Asi
druhý nebo třetí den přivedl p. Vojta Mašek mezi nás krajany ruského šlechtice Malinovskýho. Tutéž dobu odbýval se v St. Louisu pohřeb Národním Novinám a Moravané
kaledonští nechtěli na to připustit aby list ten zašel a p. Fr. Mráček měl je přenést do
Racine, kde měly býti dále vydávány. Ale stalo se jinak. V domě u p. Josefa Novot
ného sešli se krajané a usnesli se svolati schůzi do Caledonie ku starému Frantovi Nechutovi Trávníčkovi, k níž pozváni i krajané z Milwaukee a Rochesteru, Wis. Na schůzi
té přátelsky a bratrsky se domluvili, že bude v Racině vydáván společný list pod jménem
Slavie a tak se také stalo. Prvním redaktorem byl Fr. Mráček, druhým Vojta Mašek a
třetím .Jan Bárta Letovský a Fr. Kořízek byl vydavatelem. Ostatní obecenstvo nazváno
bylo podporovatelem a měl každý platit dle možnosti.
Od té.doby nazýváno město Slovanský Racine Slovan Americký i Národní Noviny
zašly a k spojení obou listů co Slavie mnojio přispěl radou p. Jan Borecky, tehdy v Mil
waukee bydlící, který schválně z Milwaukee přijel a ve prospěch spojení oněch listů
mluvil.
/
Dni ubíhaly, Slavie vycházela a byla oblíbena. Tu jednoho dne stálo v čísle Slavie,
že p. Malinovský vyslán je ruskou vládou, aby obrátil proud vystěhovalecký na Rus a to
na Amur a Usury ve vých. Sibiři. Vydal se na cestu Jan Bárta Letovský a František
Mráček, že si krajiny ty prohlédnou, ale žádné zprávy se nikdo nedověděl. Letovský při
jel po dvou letech zpět a Fr. Mráček uváži v Rusku někde na Kavkáze, odkud po čase
přišla zpráva že zemřel. Xež ještě krajané ti z Racina odjeli, dávala se jim na počest
velká zábava a tu ovšem najala se nejlepší sííi’v Racine a zároveň též se muselo dávat
divadlo. Přijeli hosté z Milwaukee·. Caledonie, Rochesteru, Burlingtonu, ano až z Watertownu a Manitowocu přijeli krajané. Bylo tolik Čechů v Racině, že Američané my
sleli, že se odbývá nějaký český sněm, za tím to ale byl pravý český báls divadlem.
Hrála se fraška: Jeden z nás se musí oženit. Nevím jména osob v kusu, ale to se
pamatuji, že Vojta Mašek hrál strýce sedláka, jeho švakr Frant. Kvapil, synovce, Kořízkova dcera Kristina, později choť K. Jonáše, představovala nevěstu a já starou Vor
šilu. V sukni s obručemi vypadal jsem jako stará Irčanka v Castle Gardenu. Zábava
trvala do 10 hodin druhého dne a snad do dnes mnohá dobrá duše vzpomíná si na prvn.
české divadlo a bál v Racině.
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R. 1862 organizoval se 24. wisconsinský pluk a jedna setnina jeho byla z Racina. a
jiná z Manitowocu. V obou bylo hojně Čechů, takže se říkalo 24. wisk. český pluk.
Frant Kvapil, nyní soudce u Kewaunee, a já umluvili jsme se, že se též dáme. Kvapil
tak udělal, ale jáoptal se dříve matky, která nechtěla o něčem podobném ani slyšet a já
musel povolit. Dodnes toho lituji. Jinou, ještě lepší příležitost dáti se k vojsku jsem
propásl, když přijel r. 1863 do Racine pluk William Strong, který jako kapitán 2. wisk.
pluku do války šel. Při příjezdu svém do Racine volal více mladíků do zbraně. Řekl
jsem mu, jak mi matka prvně už bránila, načež on sám k matce došel, aby jí povinnost
amer. občana k vlasti vysvětlil a zároveň nabídnul mi místo trubače, že budu vždy chrá
něn před ohněm, ale matka opětně nedala si k řeči. Nesvolila a já proti její vůli jednat i
nechtěl.
Slavie vycházela pravým směrem dále a Vojta Mašek redigoval list sám, až počát
kem března r. 1863 přijel p. Karel Jonáš z Londýna a převzal redakci Slavie. Mašek i
Jonáš bydleli nějakou dobu v rodině Přibylově a mnohou šťastnou hodinku jsem s nimi
v přátelství strávil. Však ještě byla v Racině a jest do dnes jedna dobrá duše, bez níž
se nikdy žádná zábava neodbyla. Byl to pan Ant. Krajník, který vždy držel pořádek
u dveří.
R. 1864 Slavie byla zvětšena a zlepšena, Kořízek nechodil již více hrát, ani zpěvu
nevyučoval, nýbrž žil jen pro list, který se mu již dobře vyplácel. R. 1867 přenechal jej
Karlu Jonášovi, kterýž zatím stal se jeho zetěm. Ten samý rok koupil Kořízek farmu
v Glencoe, v Minnesotě, ale za rok přijel do Racina zpět a pak už jen pro Slavii pracoval·
Když V. Mašek z Racina odjel, tak se zdálo, že Racine ztratil pul Slovanstva a pak se
K. Jonáš do svého vlast ního krbu odstěhoval a tu jakoby v Racině česká společnost spala.
Českého živlu sice rok od roku přibývalo, ale ten veselý slovanský život zmizel. Také
Přibylova rodina se trhla. Bratr F. G. Přibyl se oženil se slečnou Žofií Karešovou, jejíž
otec byl tehdy v Americe návštěvou Já jel do světa a nevrátil se zpět do Racina až
v roku 1866, kdy jsem se též oženil, vzav si za manželku též dceru Karešovu, Annu. Ta
ale za dva roky počala churavět na souchotě a o dvě leta později pochoval jsem ji na
hřbitově Rose Hill v Chicagu. Na témž hřbitově a na jednom lotu odpočívá též moje
matka a otec, bratří Ignác, Josef a Eduard, sestra Mina a Otomar Kareš, neb. tehdy
nebyl ještě národní hřbitov založen. Já sám a moje manželka nynější, rozená Marie Ve
selá z Podolí, kraj písecký, s kterou jsem se dne 26. června 1870 oženil, budem spát
věčný spánek na Národním, kam nás nejmladší syn Washington R. Přibyl u věku ani ne
22 let před li rokem předešel. Na živu zbývají mi dítky Hugo V., lékař. Lucie, učitelka
a Quido, knihvedoucí v hudebním obchodu Lyon & Healy. Všickni a celá rodina byla
v hudbě cvičena a též celá rodina skoro každou neděli Národní hřbitov navštěvuje. Svůj
k svému až do smrti!

K životopisu Frant. Kořízka, pokud o něm nebylo zmíněno ve vypravování páně
Přibylově, dodává pořádatel kalendáře následovní:
Frant. Kořízek narodil se dne 4. října 1820 v Letovicích na Moravě. Již od mládí
útlého učil se hudbě na housle. V osmém roce věku stihla jej nehoda, oslepl na pravé oko.
Vyučil se zedničině a v r. 1842 se oženil s Antonií Hoegnigovou. Získal si obliby hraběte
Kálnoky-ho. který jej dal učiti čalounictví a později učinil jej svým klíčníkem, ale Koiízek r. 1848 služby své se vzdal a stal se pak obecním poslem a později na dráze,, stationspakrem”. Zastával to až do r. 1852, a rok na to vydal se na cestu do Ameriky, jakož vy
pravováno. V Caledonii i> Racina bydlel napřed 6 neděl u krajanu, načež zakoupil si
v Racině domek, zedničil, dříví skládal, na železnici pracoval a při tom též syny své hudbě
učil. On to byl. jenž r. 1866 založil v Racině spolek český “Hlahol". Hlavní zásluhou
jeho zůstane navždy jeho založení prvního časopisu českého v Americe, který se stal
prvním pojítkem rozptýleným vystěhovalcům českým ve Spojených Státech. A to vykonal
muž neučený, nevyškolený. Na otázku, jak na tu myšlénku přišel, vvdávati sám český
list, pravil, že jej k tomu přimělo čtení životopisu Benjamina Franklina. Ale každý soud
ný pozorovatel musí uznati, jaké pevné vůle, sebezapření a píle bylo k tomu se strany
Kořízkovy zapotřebí. Vždyť on musel z počátku zastávati místo redaktora, sazeče, tiskaře
a administrátora a k tomu ke všemu starati se ještě o výživu četné nedospělé rodiny. Od
běratelů listu bylo málo a příjmy skrovné a nejednou se stalo, když nebilo na papír, že
vzal pan Kořízek housle a šel hrát, a co vyhrá], zanesl papírníkovi a zase dále na listu
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pracoval. Z počátku musel i list sám roznášeli. Byl tě on v pravdě českým Franklinem,
jak jej starý pan Borecký nazýval, ale měl horší počátky a bylo mu zápoliti s horšími svízely než slavnému americkému tiskaři.
. Po svém návratu z Minnesoty do Racina zaměstnán byl u Slavie jako sazeč až do
r. 1892, od které doby žil na odpočinku. České novinářství vždy měl na srdci a stal se
spoluzakladatelem “Pokroku" v Chicagu dne 25. září 1867 a “Dennice Novověku” v Cle
velandu, dne 15. října 1877. Dne 12. března tolioto roku došla zpráva o jeho smrti klid
né, kterou vždy vesele očekával a jíž si po životě prací stráveném ze srdce už přál. Zemřel
s úsměvem na rtech jakoby v příjemném snu. Zůstavil po sobě sedm dítek, tři syny a
čtyry dcery, z nich nejstarší Kristina byla chotí Karla Jonáše, nejmladší pak Cecilie je
paní Šnaidrovou v Clevelandu.
Ctihodnému zakladateli českého amerického tisku, muži svobodomyslnému, přímému
a vždy věrnému Čechu, který zajisté vykonal svůj díl pro povznesení českého jména v této
zemi, bude v dějinách českých vystěhoválců vždy vyhraženo čestné místo a u krajanů
vděčná paměť.
·

Pátý nár. sjezd Č. S.D. P- Jednoty v Owatonna, Minn.
dne 22, února 1899.

Jednota tato založena r. 1891 v Montgomery, Minn., kvůli bratrskému spojení
všech Čechoslovanů bez ohledu na náboženství nebo politické smýšlení. Dále má za
účel pěstovati dobročinnost a lásku a podporovat členy a jich pozůstalé v nemoci a ne
štěstí, jakož i v případě úmrtí člena neb manželky předepsanou peněžitou podporu vypláceti. Založena je pro státy severozápadní.
Ze Jednota tato stále zkvétá, nelze se nijak diviti a ostatně ani jinak není možno,
když vedena je muži probudilými, svobodomyslnými, muži, jimž jedině se jedná o to, by
úřad na ně vložený ku spokojenosti členů v každém ohledu vyplnili. Udové Jednoty této
skládají se z členů, jimž práce, namnoze namáhavá, jest životním údělem; mužové ti vědí
třebas ze zkušenosti, jak bolí hlad a jak vítanou je pomocná ruka, kterou nám přítel podá,tím
pak vítanější, je-li přítel ten také muž práce, spoludělnÍK. Česko-slovanská dělnická pod
porující Jednota jest pak založena na základech rozumných, na zásadě pravé lidskosti a

— 238 —
upřímného bratrství, když nečiníc rozdílu v tom, je-li žadatel katolík nebo protestant
nebo nevěrec, ani je-li demokratem, republikánem, populistou atd., jak vůbec sekty ná
boženské a strany politické v zemi jsou, bez rozdílu každého přijímá, kdo hotov je dle zá
konů jejích se říditi. A skutečně možno dnes po 8 letém trvání Jednoty říci, že mnohý
její člen s uspokojením umíral, neboť věděl, že bude o jeho milé postaráno, mnohé vdově
ulehčila Jednota starost o výživu jejích dítek, mnohému sirotku usušila slze, jinde zase
v neštěstí a bídě pomohla. Proto není divu, že na všech stranách jí členstva přibývá a
budoucnost její čím dále tím skvělejší. Bude české pracovní třídě v severozápadních stá
tech dobrodiním v mnohém ohledu, neboť nehledě ani na hmotné výhody, sblíží krajany
naše i duševně více mezi sebou a zabrání z velké části tomu, aby do spolků jinojazyčných nevstupovali. Velkoúředníky Jednoty jsou:
Předseda, Jos. Nestával, místopř. Frant Mixa, taj. F. V. Staněk, účet. J. F. So
kol, poklad. Jos. Maruška. Pošta jejich je Montgomery, Minn.
Zástupci, kteří Jednotu na 5. národním sjezdu v Owatonně, dne 22. února 1899 za
stupovali, jsou:
Fr. Truhlář, T. Havel, Jan Bednář, F. Mixa, Jan Klain, Jos. Nestával, Mat. Válek,
Ant. Roček, Vojt. J. Faktor, Mat. Beneš, Anton Pávek, Jos. Funfar, Fr. V, Staněk,
Fr. Šístek, Václ. Peterka, F. Jindra, Jos. Maruška, Jos. B. Sokol, F. Horák. V. Lapic,
Mat. F. Baštýř, Dr. F. M. Smrž, Jakub Tesař, Jos. F. Martinek, Jan Horák, Jos. A.
Stránský, J. Straka, F. Kuchiuka, F. J. Novotný, T. Novotný, J. Pávek, F. Maixner.

Česko Slovanská Bratrská Podpůrná Jednota.
i

· .

'
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Ku druhému titulnímu obrazu.

Dějiny Č. S. B. P. Jednoty jsou velice zajímavý, neboť tvoří jeden z oněch kultur
ních obrázků naší doby, v nichž zřejmě zobrazuje se touha po individuelní i duševní
svobodě, po pokroku a osvětě. Lidstvo dosti dlouho trpělivě neslo pouta, kterými spjala
je římská hierarchie a dosti dlouho němě a tupě podrobovalo se vůli kněží. Dosti dlouho
byl kněz jediným a neobmezeným pánem v osadě, pánem, bez jehož svolení nesměl jed
notlivec nebo spolek počíti a konati ničeho a proti jehož příkazu nebylo žádného od
volání. Kněz byl pánem v životě domácím, společenském i politickém a ve spolcích byl
předsedou, tajemníkem, účetníkem a pokladníkem v jedné osobě. Co on chtěl, to muse
lo se státi, ať už bylo to na úkor rodiny nebo spolku.
S takovýmto stavem věcí nemůže se spřáteliti duch jen trochu samostatně myslí
cí. Nátlak je příliš těžký a musí vzbuditi protitlak.
Takový protitlak vzbuzen i počátkem .roku 1884 ve třech katolických spolcích osa
dy Clevelandské, vespolcích Josefa, Víta a Václava Spolky ty čítaly ve středu svém živ
ly osvojené, po svobodě, pokroku a osvětě toužící, jimž takováto samospráva ovšem ne
mohla býti po chuti. Čelnější údové spolků těch přičinovali se sice o reformu a žádali
opravy souhlasící s duchem času a lepších, s osvětou novodobou se snášejících názorů.
Žádosti jejich ovšem byly marné a snahy jejich zatracovány co bludné, kacířské. Vi
douce, že takto nedocílí ničeho, odhodlali se vystoupiti ne sice z církve katolické, ale z
podruží kněžského a zaříditi samostatnou Jednotu katolickou sice, ale na základech svo
bodomyslnějších
Domnívali se, že krokem tím přinutí kněze a jeho otroky k poznání,
že pokiok nové doby žádá více nežli víru v pohádky a slepou oddanost ku knězi.

Řečené tři spolky, s počtem 274 údy vystoupily tedy počátkem března 1884 z po
druží kněžského, prohlásivše, že správu spolkovou chtí vésti v tom směru, jak ony za
dobré uznají a ne v takém, jaký předpisuje jim jednotlivý diktátor, třeba byl knězem z
římské milosti.
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První památná schůze mladé Jednoty.
Dne 16. března 1884 sešli se v místnosti p. Jos. Volfa zástupcové spolků Josefa,
Víta a Václava, pp. Jak. Uhlíř, Fr. Vondrák, Tomáš Dukát, Jos. Štědronský, Jos. Hrdlič
ka a Tomáš Volf, aby porokovali, na jakém základu založena má býti nová Jednota, aby
sloužila jak ku dobru jednotlivce, tak i celku a vyhovovala zároveň nutným požadav
kům nové doby.
Tu usnešeno následující:
,,Dohodnuto, aby řečené spolky tvořily dohromady jediný celek neb Jednotu, pod
názvem: Česko-Slovanská-Katolická-Podporující Jednota.
Účelem Jednoty budiž: Podporovati a ulehčovati vdovám a sirotkům jejich trudný
stav a pomoc a útěchu jim podávati v jejich opuštěnosti a z osiřelých dítek vychovávat!
dobré údy společnosti lidské. Tak stojí doslovně v protokolu ze dne 16. března 1884.
Přikročeno k volbě nových úřadníků Jednoty.
Za předsedu zvolen Tomáš Dukát; místopředsedu František Vondrák; tajemníka,
Josef Hrdlička; početvedu, Jakub Uhlíř; pokladníka, Josef Volf; Řiditelem: Josef Ště
dronský .
Tito úředníci byli zvoleni na dobu jednoho roku, avšak kdyby přistoupilo za krátko
spolků více, měla odbývati se nová volba za čtvrt roku ode dne založení Jednoty.
Kdyžby se tato Jednota nezvětšila a čítala pouze spolky v obci sv. Prokopa, v pádu
úmrtí zaplatí každý úd této Jednoty $2.00 na úmrtí bratra a na úmrtí manželky $i.00
Každý úd k této Jednotě patřící zaplatí v dubnové schůzi $1.00 úmrtního fondu do·
pokladny Jednoty, též i budoucně zaplatí každý nově přistouplý spolek $1.00 za každé
ho svého úda do pokladny Jednoty. Tyto peníze mohou se jen tenkráte upotřebit,
kdyžby se stalo více úmrtí a nemohla býti zapravena-------- Uvádím první jednání pa
mátné této schůze doslovně z protokolu proto, že zračí se v ní hlavní základní rysy, na
nichž Jednota tato byla zbudována.—Ku docílení lepší organizace uzavřeno odbývati
*
druhou schůzi již za týden a odbývána druhá schůze tudíž dne 23.. března 1884.
Ve schůzi té ustanovena podpora v pádu úmrtí bratra na $600 a v pádu manželky
na $300 a ujednáno, že žádný úd nemůže být do této Jednoty přijat, který pod 18 nebo
přes 45 roků stáří má. Jenom tenkráte by mohl být úd více než 45 roků stár, kdyžby
přistoupil k této Jednotě celý nový hlásící se spolek. A tento nově přistouplý spolek
nesmí čítati více údů přes 45 roků starých, nežli deset procent ze sta.—Viděti z toho, jak
opatrně počínala si mladá Jednota a jak obezřetně počítala do budoucnosti. Proto také
zapustila kořeny a zbuzovala důvěru, což patrno bylo z toho, že již ve třetí schůzi, od
bývané dne 10. dubna 1884 předložena žádost o přijetí dvou nových spolků a sice sv.
Prokopa s 95 údy a sv. Michala se 24 údy. Oba spolky uvedeny v Jednotu dne 20.
dubna 1884.
Kněži ovsem láteřili, vyhrožovali a proklínali s kazatelen, avšak myšlénku osobní
i duševní svobody neukřičeli ani neušlapali, naopak, pomohli ještě k tomu, že tato šířila
se dále a dále, až daleko za hranice města Clevelandu a státu Ohio. Důkazem toho je,
že krátce na to zorganizován spolek v Cedar Rapids, Iowa, spolek sv. Václava, který do
Jednoty přijat dne 30. května 1884.
Ve čtvrté schůzi dne 15. června 1884 zastoupeno bylo již šest spolků a příjem Jed
noty obnášel již $750; výdeje $321.98, takže v pokladně zbývala částka $428.02. Ve
schůzi té provedena nová volba úřadníků a zvoleni:
Za předsedu, Tomáš Dukát; místopředsedu, Jan Jedlička: tajeitiníka, Josef Štěronský: početvedu, Jakub Uhlíř: pokladníka, Josef Habart: řiditele: Petr Holpach pro
jeden rok; Josef Volf pro dva roky.
Tu také zvolena ,,Slavie“ za orgán Jednoty.
První generální mimořádní a do jisté míry velice charakteristická schůze odbývána
dne 16. listopadu 1884.
Až dosaváde měla Jednota jakýs takýs nátěr katolický, čemuž zajisté nikdo diviti se
nemůže, pováží-li, že taký převrat neudá se obratem ruky. V této schůzi ale problesko
vala již myšlénka úplného se odtržení od církve katolické, což také stalo se skutkem ve
třetí generální schůzi ze dne 5. července 1886. V této schůzi přeměněn název: ČeskoSlovanskáPodporující Jednota ve název: Česko-Slovanská-Bratrská Podporu
jící Jednota, a Křížek v pečeti spolkové ve (lve, bratrsky se tisknoucí ruce. Tím i na venek
dáno na jevo, že Jednota nemá a nechce míti s katolicismem nic společného a že má na
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paměti více blalio svých spolubratru nežli blahobyt a bříško svých bývalých ,, velebných
pánů. ‘
Od té doby také počíná ten pravý a věru že nikdy netušený rozkvět Jednoty a
od té doby šířila se také myšlénka této i daleko za hranicemi státu. Příjmy její toho
roku obnášely již $ + 370 60 a na úmrtí vyplaceno $ + 310.25.
V následujících na to schůzích až do velkého sjezdu chicagského, odbývaného 7. 8.
•9. a 10. července 1890 pracováno pilně na organizaci Jednoty a zlepšení stanov.
Mezi
tím Jednota vzrostla utěšeně, neboť na sjezdu chicagském zastoupeno bylo již 28 řádů.
Ve sjezdu tom vykonáno mnoho dobré a záslužné práce, která zajisté měla velký vliv na
•další rozkvět její. Ve sjezdu tom za orgán zvolen časopis ,,Svornost“, kterémužto listu
má Jednota mnoho co děkovati jako spolupracovníku obětavému a nezištnému.
Sjezd trval čtyři dni a byl novou a mocnou vzpruhou pro práci dálší.
Tak pokračovala Jednota zdárně a utěšeně až do sjezdu cedar-rapidského, který
odbýván dne 2., 3., 4,, 5.. a 6. října 1893 v Cedar Rapids, Iowa.
Sjezd ten byl největším a v následcích svých nejvydatnějším sjezdem, jaký kdy
Jednota do té doby odbývala, neboť udály se tu opravy praktické a dalekosáhlé.
Za
stoupeno bylo ve sjezdu tom již 41 čísel nejinteligentnějšími svými bratry.
Tu projednány stanovy Jednoty důkladně, mnohé dobré přijato a vše škodlivé od
straněno, čímž v Jednotě zaveden patřičný pořádek a důvěra v ni ještě sesílena. Sjezd
ten byl pro budovu Jednoty novým nárožním kamenem, on byl klíhem, který jednotlivé
řády připoutal k sobě ještě těsněji nežli dosud. I na venek, mimo kruh Jednoty, půso
bil příznivě, vzbudiv krásným jednáním svým důvěru u těch, kdož dosud s nedůvěrou k
Jednotě pohlíželi.
Zvýšení úmrtní podpory z $900.000 na $1000.00 bylo taktéž dobré a časové, neb»ť
Jednota tak velká a bohatá mohla směle krok ten učiniti. Taktéž výhodno pro Jednotu
bylo, že časopis ,, Svornost4 ‘ zůstal i na dále orgánem jejím.
Neméně důležitým byl devátý sjezd Jednoty, odbývaný v r. 1896, neb po něm se
Jednota téměř přeměnila.
Dosud platili členové Jednoty poplatky všickni stejné bez
ohledu na stáří. Není tudíž divu, že mezi mladšími členy počala bujeti nespokojenost.
V 9. sjezdu ujednáno placení poplatků dle stupnice lei a Jednota celá tím okřála. Dosud
byli členy Jednoty ponejvíce lidé staří, kdežto nyní houfně přihlašovali se mladíci, ne
boť poplatky jejich byly nepatrné. Změnou touto bylo toho docíleno, že dnešního dne
je průměrné stáří členů 32 let — počet to, jímž málokteré podpůrné sdružení může se po
chlubit.
V září r. 1899 odbýván 10. sjezd nyní již ihohutné Jednoty a opětně učiněny změ
ny k lepšímu, kde nalezeny byly sebe menší nedostatky. Tak za redena pětiletá platební
stupnice a zrušen hlavní lékař, přijato usnešení, jakým způsobem vyplácet poďporu,
sejde-li člen sebevraždou, to’tiž do prvního roku členství $100, od jednoho roku do pěti
polovici úmrtí a po pětiletém členství podporu celou. Manželky členů mohou se státi
pravidelnými členkyněmi Jednoty a podrobeny jsou těm samým podmínkám a povinno
stem, týkajícím se placení vstupného a příspěvků, suspendování, vyloučení a přestoupení
jako jiní členové. Mimo toho ustanoveno, aby úmrtní podpora vyplácena byla za 60
dní po smrti člena a ne za 90, jak se dělo dříve. Dosud odbývány sjezdy Jednoty ve
tříletých lhůtách, ale nyní pořad ten změněn na pět roků.
Není pochyby, že tyto změny prospějou Jednotě k novému rozkvětu, čehož si vla
stenecké to sdružení, prodchnuté ryzím duchem svobodomyslným úplně zaslouží a že po
příštím sjezdu s upřímnou radostí zaznamenáme nové a nové úspěchy.

Eaa Clair. Win.. dne 20. srpna 1899.
Ctěný pane Geringer! — Před krátkým časem objednala jsem od Vás Vaši Novou Domácí Kuchařku a po
krátkém užívání byla jsem překvapena dokonalostí té knihy. Ačkoliv jsem v časopisu Vašem četla
oznámku o této Kuchařce, bylo to až po horlivém odporučení paní Oliveriusové, která byla u mne z Drywood
na návštěvě, že jsem si ji objednala. Musím se přiznati, že jsem neměla příležitosti se v kuchaření zdokonalit!
a provdala jsem se co nezkušené děvče. Ačkoliv beefsteak a jiná jednoduchá jídla jsem ještě dovedla udělati.
byl výběr pramalý a vskutku se divím, že manžel můj měl se mnou trpělivost. Nyní jaká to pohova, mohu
vařit třeba třikrát denně něco jiného, aniž bych co musila opakovat! a pak ta chuť! To by pak mohl jisti třeba
president Spojených Států a co hlavního při tom, že vše. dle Vaší Kuchařky upravené, není drahé, nýbrž v
krátké době ušetří ceuu, co Kuchařka stojí Trochu jsem se siřeji rozepsala, nežli jsem měla z prvu v úmyslu,
avšak činím to proto, že snad odporučením tímto uspořím mnoho přemítání, času a práce těm hospodyním,
které se nacházejí v stejném postavení jako jsem byla já. Děkuji Vám!
S úctou
Terezie Benešová.

Hořejší ade uvedený dopis byl nám odeslán paní Terezií Bene sovou, manželkou pana V. Beneše, pozemko
vého jednatele v Eau Claire, Wis.

Zajímavý kus historie.
Hluboko v lesích marylandských, v údolí Antietam, obklopeném velebný
mi vrchy, žil v posledním století muž, jenž následkem vytrvalého studia a
vědeckého vyšetřování získal si trvalou vděčnost současného i následujícího
pokolení.
Kdežto jiní v bouřlivých těch časích zaujati byli opatřeními válečnými,
on klidně sledoval poslání “pokoje a dobré vůle lidem”, slouže potřebám ne
mocných a trpících.
Dopravní prostředky v oněch dávných dobách byly ovšem velice chudé,
obmezujíce se hlavně na cestování koňmo; avšak i ten způsob dopravy odepřen
byl tomu, o němž tyto řádky jsou psány, neboť jako hoch stal se obětí nehody,
která způsobila mu zkřivení páteře, takže vypadal jako hrbatý a vždycky
cestoval pěšky.
Vzdálenost z farmy na farmu a z údolí do údolí byla často tuze veliká,
ale vzdálenosti se nehrozil, když myslil, že jeho dovednosti a pomoci jest zapo
třebí; tak se stalo, že se pověsť jeho rozšířila netoliko v oné části Marylandu,
kde tehdy žil, nýbrž i v Částech Pennsylvanie a Virginie zrovna tak. Muž,
o kterém píšeme, byl starý Dr. Peter Fahrney, dědeček nynějšího doktora,
který má totéž jméno.
v
Život jeho byl nejen věnován vědeckému bádání, nýbrž on byl též činným
vůdcem a sloupem veškerého veřejného hnutí. Tyto spojené vlastnosti mysle
a srdce to byly, které jej učinily lidu milým, a které pohnuly potomky těch,
mezi nimiž on pracoval, že ctí teď jeho památku co muže a občana.
Majíc toto za účel, ustavila se nedávno v San Mar, Md. ‘ ‘The Fahrney
Memorial Association”. Získala “starou lékařskou dílnu”, které on užíval co
úřadovny, pracovny, atd., Jest teď znamenitě zachována. Tato “dílna”
(jak se to tehdy nazývalo) bude teď obklopena železnou ohradou a pokryta
měděnou střechou, tak aby na příště chráněna byla před nepohodou.
Blíže “dílny” jest týž pramének, vyvěrající mezi úskalím, jako byl před
více než jedno sto léty a který i v onçch dnech poskytl cestujícím 'tak mnohý
občerstvující doušek. Pramének tento bude teď změněn na volnou veřejnou
fontánu pro dobro těch, kteří podél oné veřejné cesty se ubírají — dozajista
nejvhodnější to upomínka na život a služby toho, jenž bez únavy pečoval o tě
lesný a duševní blahobyt lidu.
Nestane se to často, aby památka muže, který žil tak klidně a skromně,
pracuje jedině na poli lékařského bádání, kterým doufal prokázati dobrou
službu svým bližním, byla tak ctěna čtvrtým a pátým pokolením.
Jedna věc jest jistá, když v tomto chladném a prosaickém věku společ
nost vydá tak veřejné uznání službám jednoho muže, a jest ochotna s takovým
nákladem uctiti jeho památku, tak aby příští pokolení o něm něco věděla, že
ten muž musel býti více než obyčejný a život i působení jeho že nebyly nadar
mo. Tolik na počest objevitele Dra. Petra Hoboka.

Tabulka mzdy na základě osmihodinné denní práce.
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1.311

.201
411
.621
.831
1.04
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Tabulka mzdy na základě devítihodlnné
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Tabulka denní mzdy na základě osmihodinné a
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dny..........
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.161
.331
.50
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.831
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.50
.75
1.00
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1.00
1.331
1.661
2.00
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1. 161 1.25
2.331 2.50
3.50 3.75
4.661 5.00
5.411 5 831 6.25
6.50 7.00 7.50
1.081
2.161
3.25
4.331

1.331 1.50 1.661
2.661 3.00 3.331
4.00 4.50 5.00
5.331 6.00 6.661
6.661 7.50 8.331
8.00 9.00 10.00

1.831
3.661
5.50
7.331
9.161
11.00

2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00

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 nalézti
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 $16 atd., tož najdeme si obnos při $6.50. $7.50, $8 atd. a násobme dvojkou.

Tabulka mzdy na základě desíti liodinné denní práce.
HODINY.
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6
7
8
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hodiny _____
hodina______
hodiny _____
hodiny______
hodiny______
hodin_______
hodin_______
hodin_______
liodin._ .............
hodin..............

1.00

1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50

.1
.1$
,3i
.5
.6$
.8$
.10
.11$
.13$
.15

.14
.2$
.5
.74
. 10
.12$
. 15
.174
.20
.224

.31
.6$
.10
.13$
.16$
.20
.23$
.26$
.30

.2
.4$
.8$
.124
.16$
.21
.25
.29$
.33$
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.2$
.5
.10
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.20
.25
.30
.35
.40
.45

.3
.6
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.23$
.29$
.35
.41
.46$
.52$

.3$
.6$
.13$
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i 26$
.33$
.40
.46$
.53$
.60

■ 3f
.74
.15
.22$
.30
.374
. 45
.524
.60
. 67$

5.00 5.50 6.00

• .4$
.8$
.16$
.25
.33$
.41$
.50
.58$
.66$
.75

.44
.9$
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.46
.55
. 64$
.73$
.824
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.10
.20
.30
.40
.50
.60
.70
.80
.90

6.50

7.00

.541 .6
.11 .11$
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.32$ .35
.43$ .46$
.54$ .58$
. 65 .70
.76 .81$
. 86$ .93$
.97$ 1.05

9.00

10.00

11.00 12.00

.6$ .74
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.40 .45
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.80 .90
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1.06$ 1.20
1.20 1 1.35
1

.8$
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.33$
.50
.66$
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1.00
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1.33$
1.5Q

.9
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.55
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1.10
1.28$
1.46$
1.65

7.50 8.00

.64
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.25
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.50
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.75
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1.00
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.10
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.60
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1.00
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1.40
1.60
1.83
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.33$ . .50
dni...............
dni_________
.50 . 7 5
.66$ 1.00
dni_________
.83$ 1.25
dní_________
dní...... ............ 1.00 1.50

.33$ .41$ .50
.66$ .83$ 1.00
1.00 1.25 1.50
1.33$ 1.66$ 2.00
1.66$ 2.08$ 2.50
2.00 2.50 3.00

58$ .66$ .75
1.16$ 1.33$ 1.50
1.75 2.00 2.25
2.33$ 2.66$ 3.00
2.91$ 3.33$ 3.75
3.50 4.00 4.50

.83$ .911 1.00
1.66$ 1.83Í 2.00
2.50 2.75 3.00
3.33$ 3.66$ 4.00
4.16$ 4.58Í 5.00
5.00 5.50 6.00

1.08$ 1.16$ 1.25
2.16$ 2.33$ 2.50
3.25 3.50 3.75
4.33$ 4.66$ 5.00
5.41$ 5.83$ 6.25
6.50 7.00 7.50

1.33$ 1.50 1.66$
2.66$ 3.00 3.33$
4.00 4.50 5.00
5.33$ 6.00 6.66$
6.66$ 7.50 8.33$
8.00 9.00 10.00

1.83$ 2.00
3.66$ 4.00
5.50 6.00
7.33$ 8.00
9.16$ 10.00
11.00 12.00

VYSVĚTLENÍ,

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

Srovnávací tabulka teploměrů.

oo

co

Celsius.

Fahrenheit.

Sestaveno spolkovým úřadem povětrnostním.

-s
—

z
Stanice v státech a úzehiích.

100° 212°. _.Bod varu vody.

76
72
68
63|
60
56
52
48
44
43
40
36

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

%
203
194 ·
185
174 _ _ __Líh se vaří.
167
158
149
140
131
127__ __Lůj taje.
122
112-3 _ _ Hořečkovitá horkosť

32
29
28
24
20
19
16
12
10
8

40
37
35
30
25
24
20
15
13
10

104
98__ _ .Teplota krve.
95
86
77
7 6 _ _ _.Teplota letní.
68
59
55__ ..Mírné počasí
50

35
2
li
..Bod mrazu vody.
32
0
0
23
— 4 — 5
20
—· 7
—
14
— 8 — 10
—10 — 12Í 10
5
—12 —15
0__ __Fahrenheitova nula.
— 14 — 18
— 16 — 20 — 4
—19 — 24 — 10
—20 — 25 — 13
—24 —30 —20

1 â

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

V*

Nojui

Reaumur.

|

Déšť a teplota ve Spojených Státech.

QDt N<
c<
—*
P' X S cr. *
“■
ľ? Z “ £
—Z —X
2.2 3 O< —
ŕ X. £
2.K 2·
2.c
£· p.
O
e*
’S.
—* *■ ' u o
O
j5
c 6*
_ P
52.9 65.7| 107 U 5
16.1 53.3Í 103 plB
54.2 62.2 103 P *
23.6 56.6 10 1129
14.5 49.7 105 p29
49.7 i 9.4 100 pl4
55 3 69.7 104 U14
61.3 100 p 2
13.1 50.9 107 p28
39.1 52.8 102 p22
43.2 52.7 101 p25
35.0 49.0 104 p30
38.4 53.5 107 p29
46.9 57.1 105 p2O
61.8 69.2 99 U15
42.7 43.3 97 pl5
44.8 55.3 102 p 6
46. 1 48.9 101 pl 3
32.6 48.3 101 p24
27.6 43.6 HO p41
65.9 101 11 3
38.0 56.1 1 106 p22
13.3 43.3 1103 p42
32 6 49.8 106 p3 ·.
8.9 48.6 104 P2842.1 45.9 96 PH
42.8 51.9 99 P 7
14.6 49.3 97 pl3.
38.8 48.2 98 pl8
52.2 59.3 103 n »
19.0 39.9 105 p4l
40.4 52.3 103 p2fr
30.8 60 5 107 P (->
48.3 53.1 102 P 2
40.9 53.9 102 P ·>
44.4 4 ».3 88 P 4
56.3 66.3 104 nlO26.8 46.3 103 p34
51.1 59.4 ľ 4 plO·
30.6 68.6 108 n 6
18.9 51.6 102 p2O
32.9 45 3 97 Ip25
44.5 57. 3 102 IP 6.
51.4 50.2 97 p 2
44.6 55.0 104 pl4
42.1 53.9 97 111 4
Q9 9 45.2 1100 IP25
i ■. i 44.9 1100 Ip38

p znamená pod bodem mrazu,
n znamená nad bodem mrazu.

Svobodu osobni a náboženskou
má znáti každý občan Svobodné země, aby uměl zaříditi své jednání dle ní. K tomu dopomůže
každému „Svojan“, vydávaný nezištně Svobodnou Obcí v Chicagu už pět roků, v němž nalezne
myslivý člověk články o svobodě a osvojenosti, kteréž v celém českém písemnictví starším i nověj
ším by marně hledal. Pošlete svou adressu a jedno číslo vám bude posláno zdarma na ukázku.
,,Svojan“ vychází každý čtvrt roku v sešitu o 80 velkých stránkách a stojí ročně 80c. i s poštou.
První tři ročníky, pokud zásoba stačí, prodávají se za sníženou cenu 50 centů.
„Kázáni osv. víře“ od F. B. Zdrůbka, 7 sešitů za sníženou cenu 50 centů.
Přihlaste se u jednatele Svobodné Obce:

Alois Vafiouček,
čís. 150 West 12tli St. Chicago, 111

SPOLKOVÉ KNIHY
pro podporující spolky jako Č. S. P. S., C. S. B. P. J., Táboříte, Lesníci,
Č· S. R. a D., R. a D. Ctí, atd. jsou stále na skladě a sice:
Protokoluí knihy:—Číslo 25, jest v plátně šedém vázaná (dítek binding) ve velikosti
“i coulů při 12y· a prodává se kniha o 100 stránkách za 25c.; 150 stránkách 40 c.; 200
stránkách 50c.; 250 stránkách 65c.;300 stránkách 75c.; 400 stránkách $1.00, 500 strán
kách $1.25; 600 stránkách $1.50.
Číslo 38 jest kniha vázaná v červené, tmavé americké kůži ve velikosti 7$ coulů
při 15^·, s dutým pružným hřbetem a prodává se: 300 str. za $1.25; 400 str. za $1.65;
500 stránek za $2.00.
Číslo '20 má vazbu pevnou s dutým pružným hřbetem, na rohou a hřbetu nalézá
se ruská červená kůže a stranice černým plátnem potaženy. Jest velikosti 8Í? při 14 a
prodává se za: 200 stránek $1.00; 300 stránek $1.50; 400 stránek $2.00; 500 str. $2.50;
600 stránek $3.00 a 800 str. $4.00.
Denník sestává ze 384 stránek ve velikosti 9 při 14 a jest rozdělen na rubriky: Pří
jem a vydání—240 str., seznam výboru pro nemocné—40 str., seznam pokut—40 str.,
seznam dluhujících—40 str., a 24 stránek pro adresář členů. Příjem obsahuje následu
jící rubriky: vkladné příspěvky, úmrtní bratrů, úmrtní manželek, pokuty, rozličné a
eelkem. — Vydání', čísla poukázek, podpora, úmrtní bratrů, úmrtní manželek, uloženo,
příspěvky N. H. Ř., rozličné, celkem. Kniha tato má pěkný papír, pevnou vazbu, hřbet
a rohy kožené a strany plátnem opatřené. Cena bez zásylky $3.00

Hlavní kniha má ze předu 48 stránek abecedního seznamu pro jména a pak obsahuje
464 stránek a jest rozdělena následovně: 408 stránek značí rubriky: Má dáti a dal, které
jsou rozděleny Má dáti: rok, měsíc, den, příspěvky, úmrtní, úmrtní manželek, pokuty,
rozličné, celkem. —Dal: rok, měsíc a den, úmrtní, úmrtní manželek, pokuty, rozličné,
celkem. Dále obsahuje 32 stránek pro různé účty a 24 stránek pro součet příjmů a vy
dání. Kniha tato jest veliká 9 při 14, má dobrý papír a vazbu pevnou. Jest vázaná na
hřbetu a rohách pevnou kůži a stranice plátěné. Má dutý hřbet a jest na pásky pevně
Šitá. Cena knihy bez zásylky $4.00,
*
Ádresái
a výkaz podpory. Kniha tato obsahuje 24 stránek abecedního seznamu pro
jména a 308 stránek, tedy pro 308 údů a obsahuje následující rubriky: Jméno bratra,
obydlí, byl přijat dne. roku, stáří, zaměstnání, stav, jméno manželky, stáří, obdržel
půjčky na úmrtí manželky, dne, roku, v obnosu, dolarů. Pak obsahuje pro 12 roků prak
ticky sestavenou tabulku pro vyplácení podpory v nemoci za měsíc. Dále uvádí se rubriky:
Vyzvednul odstupní listinu dne, Vyzvednul přestupní listinu dne, Byl vyloučen dne, Ze
mřel dne, Číslo certifikátu. Odkaz učiněn, Odkaz obdrželi v obnosu atd. Tato kniha jest
pro každý spolek neocenitelnou a bez této by žádný podporující spolek neměl býti. Cena
trvanlivě vázané $2.50.
Pro pokladníka: použijí se knihy číslo 20, 25 a 38 za samou cenu jako protokolní,
jenom že musí se podotknouti doslovně, že se žádá kniha pro pokladníka.
Seznam pojištěných manželek. Kniha tato jest určena pro řády k zanášení pojištěných
manželek a bez ní nelze se žádnému spolku, který pojišťuje manželky, správně obejiti.
Jest opatřena následujícími rubrikami: Rád, číslo, založen dne, roku, rok a den úmrtí,
číslo rozpočtu, jméno manželky, přijata rok a den, stáří, přistoupla, odstoupla, vyloučena,
poznamenání, jméno bratra, přistoupil, odstoupil, vyloučen, poznámky. Pro menší řády
jest kniha o 200 stránkách a prodává se v pevné vazbě bez zásylky za $2.25, pro větší
řády jest kniha o 300 stránkách a cena její je $3. Národní Hlavní Řád sestavil sám pro
úřadovnu knihu tuto dle stanov stránka 13, hlava 6, článek 3.
Poukázky. Máme na skladě knížky, obsahující 100 poukázek k různým výplatám,
hodící se pro veškeré podporující spolky. Cena jedné knížky o 100 poukázkách jest
30 centů, poštou 35 centů.
Kvitance. Kvitanční knížky jsou též sestaveny pro upotřebení všech podporujících
spolků a prodávají se v té samé velikosti za 30 centů, poštou 35 centů.
Poukázky i kvitance zhotovují se též na objednávku s názvem spolkovým v počtu
500 anebo 1000 za ceny přiměřené.
Papír na veškerých tiskopisech v naší tiskárně zhotovených jest dobrý, tisk módní
a poukázky a kvitance jsou též dírkované k odtrhnutí.

Pro výpomocné spolky
Hlavní kniha menší, zřízená pro čtvrtletní úcty, s ohlavením českým a aglickým,
rubriky dle zákona sestavené, je k dostání pro 200 údů v ceně $3.25, pro 300 údů $4.50
a pro 400 údů za $6.50. Velkost knihy jest 9x14 a jest vázaná pevně na hřbetě a rohou,
v kůži a stranice plátěné.
Kniha výherci pro 1. a 2. tajemníka, číslovaná od 1 až do 420, tedy pro 420 údů,
stojí $3.00 v plátěné pevné vazbě s dobrým papírem. Kniha tato je vypočtěna pro 3
roky.
Poukázky, kvitanční knížky, záruky, odhadní listiny vyhotovují se co nejpraktičněji a nejlevněji.
Pro pány obchodníky držíme hojný sklad zápisních i obchodních knih v různých ce
nách, různé velikosti a sice: Day Book, Journal, Double Entre Ledger, Single Entre
Eedger, Records atd.
Pro pp. notáře tiskneme a máme stále no skladě veškeré úřadní listiny (Legal
Blanks), resitní knížky, Judgement Note knížky a veškeré potřeby psací.

Inkousty dobré jakosti od malých 5ct. lahviček do kvartových lahtí.
Ocelová péra ta nejosvědčenější tucet za lOctů. a jeden celek (Gross) 65ct. se zásylkou 75ctů.
Pečetě (Seals) červené, modré po 25ct. stříbrné nebo zlaté po 35ct. škatulka zahr

nující 100 kusů.

Poštovní sazby.
DOPISY. —Za dopisy adresované 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.
KC^LKŮ 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 přesahovat!
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
vat! 4 libry: takto lze zasílati 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 zem
a kolonií, které náleží ku světovému spolku poštov
nímu, obnášejí poplatky poštovní jak následuje: Do
pisy, vážící Ví 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 ceut 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 POUKLÍZKY (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
*?.00.
..
Za poukázku Od $20.00 do $3
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 $i0 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 $99<
do $100 $1.02.

Tabulka ku vypočítávání úroků
ŠEST ZE STA.

SEDM ZE STA.

Na dobu $1 $2 $3 $4 $5 $0 $7 $8 $9 $10 $lOo\$HX(í A’a dobu $1
1 den. 0
i;
1 den. 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2
0
2 „
2 „
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
3— 1 .13
3
0
0
0 0 0 01 0 0 0 0 1
3 „
5 rxr
0
4 „
0
1
0 0 0 0i 0 0 1 1
7 <.
4 „
0
5 M
0
1 1
1
0 0 0 0 1 1
5 „
8 83
0
6 „
0
1
1
0 0 0 1 i 1
6 „
10 1 00
1
7 ..
0
0
1
0 0 0 1 i 1 1
7 „
I 1
12 1 17
0
8
..
1 1
0
0 0 1
1 1 1
1
13 1 33
8
1
1
0
2
9
„
1
0
0 0 1
1 1
15 1 50
1
9 „
0
1
1 2 9 17 1 67> 10
0
0 I 1
1 1
10 ,
0
1 2 2 18 1 83 11 „
11 „
0 1 1
1 1 I
0
2 2 2 20 200 12 „
0
0
0 1 i 1
1 1 1
12 .
2
9
2 22 2 17 13
0
13
0
1 1 2
0 1 1 1
2
0
14
0
1 1 2 2 2
0 1 1
23 2 33 14
o
2
0
2
15
„
;
·■»
0
1
1 1
1
3 25 2 50
15
0
16
1
1 1
1 2 2 2 2 3 27 2 67 16 ..
0
0
0
1
1 1
1 2 2 2 3 3 28 2 83 17
17
0
18 ’
0
1
1 1 9 2 2 2 3 3 30 3 00 18 „
0
19 ’
0
1
1 1 2 2 2 3 3 3 32 3 17 19
0
20 ’
0
1
1 1 2 2 2 3 3 3 33 3 33 20 „
2
1
g
0
21 ’
o 3 4 35 3 50 21 ..
0
1
2
1 1
2
9
0
22 ”
0
1
1 1
** 3 3 3 4 37 3 67 22 „
0
23 ”
0
1
1 2 2 1 °** 3 1 3 3 4 38 3 83 23 „
0
24 ”
0
1
1 2 2 0 3 : 3 4 4 40 4 00 24 ,.
0
25 ”
0
1
1 2 2 3 3 3 4 4 42 4 17 25
1
26 ”
0
1
1 2 2 . 3 3 3 4 4 43 4 33 26 „
1
27 ”
0
1 1 o 2 1 3 3 4 4 1 5 i 45 4 50 27
9
1
28 ”
i1 33 3 4 1 4 5 i 47 4 67 28 ,.
0 1 1
1 2
1
2
0
1
2
29
29 ”
3 4 4 5 48 4 83
1
1
1 més. 1
1 més. 1
1 2 2 3 3 4 ; 4 i 5 5 i 50 5 00
2
1
2 3 4 5 . 6 i 7 1 8 ; 9 10 '1 00 10 00
2 ,,
1
9
3
3
2
3 5 6 8 9 : n 12 14 15 1 50 15 00
2
o
4
4 ■,
4 6 8 10 12 14 1 16 ; 18 20 2 00 20 00
3
5
5
3
5 8 10 13 15 18 l 20 23 25 2 50.25 00
4
6 ..
6 „
3
6 9 12 15 18 21 24 27 30 3 00 30 00
4
/ »,
7
4
7 11 14 18 21 25 . 28 ; 32 35 3 50 35 00
5
8 „
8 „
4
8 12 16 20 24 28 32 36 40 4 00 40 00
5
9 ,,
5
9 „
9 14 18 23 27 32 36 1 41 45 4 50 45 00
6
10 „
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 5 00,50 00 10 ..
6
6 11 17 22 28 33 39 44 50 55 5 50 55 00 11 ..
1-1 „
7
1 rok.
II rok. 6 12 18 24 30 36 42 . 48 54 60 6 00’'30 00

OSM ZE STA.

$2

3$ $4 $5 I $6 $7 $8 $9 $10 $100 $1000

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

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

n

A'a dobu $1 $2 $3 $4 $r, $6 $7 $8 $9 $10 $100 $1000 Na dobu $1
1 (len. 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 den. 0
2 22
2
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 44
2 „
3 „
1
0
0
0 0 0 0 0 0 1 1
7 67
3 „
4
0
1 1
1
0 0 0 0 1 1
9 89
0
4 ,.
1 1
1
0
»»
0
0 0 0 1 1 1
11 1 11
5 ..
6
1 1 1
1 1
1
0
13 1 33
0
0 0 1
6 ,,
2
1
56
1
7
,,
1 1 i
1
16
0 0 1
0
0
7
2
2
1
78
1
1
8
0
0
1
1
1
18
0
3
1
9 ..
0
0 1 1
1 1 1 9 2 2 20 2 00
0
í» „
0
0 1 1
1 1 2 2 2 2 22 2 22 10 ,.
0
10 „
9
24 2 44 n
0
0
0 1 1
1 1 2 2 2
11 „
9
2
2
0
1 1
1 2
3 27 2 67 12
12 „
1
0
2
9
2
89
3
2
13 ,.
0
1
1 1
1
13 .
3 29
0
14
0
1
1 1 2 2 2 2 3 3 31 3 11
14 ..
0
15 ’
1 1 2 2 2 3 3 3 33 3 32 15 ,.
0
1
0
16 ’
0
1
1 1 2 2 9 3 3 4 36 3 56 16 ..
0
17 ’
1
1 2 2 2 3 3 3 4 38 3 78 17 „
0
0
2
1
1 2
18
0
2 3 3 4 4 4Ú 4 00 18 „
1
4
22
2
4
19 ’
2 3 3 3
0
4 42
1
1
19
1
2
4
44
4
20 ”
4
0
2
44
4
20 ,.
1
1
3 3
1
21 ’
0
1
1 2 2 3 3 4 4 5 47 4 67 21 „
1
22 "
1
1 2 2 3 3 4 4 5 49 4 89 22 ..
0
1
23 ”
1 2 o 3 3 4 4 5 5 51 5 11
1
23 .
1
1 2 2 3 3 4 4 5 5 53 5 33 24
24 ”
1
1
1 o 2 3 3 4 4 5 6 56 5 56 25
25 ”
1
1
2
5
5
78
3
5
58
26 ”
3
6
1
2
1
26 „
1
5 5 6 60 600 27
27 ”
1
1 2 9 3 , 4
1
28 ”
1
1 9 2 3 4 4 5 6 6 62 6 22 28 „
1
1 29
6 44 29 >’
1
1 2 3 31 4 5 5 6 6
1
1 més 1
1 2 3 3 4 5 5 6 7 67 6 67
1 mes. 1
2
1
3 4 5 7 8 9 11 12 13 1 33 13 33
2 „
2
3 ”
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2 00 20 00
3
3
1
16
24
26
67
13
21
4 „
3
8
2
67
27
5
19
11
4 „
3
3
5 ..
7 10 13 17 ! 20 23 27 30 33 3 33 33 33
5 „
4
4
6 .,
8 12 16 20 | 24 28 32 36 40 4 00 40 00
6
5
5 9 14 19 23 28 33 37 42 47 4 67 46 67
7
7
6
5 u 16 21 27 I 32 37 43 48 53 5 33 53 33
8 „
8 ..
7
60
06
6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 6 00
9
9
8
60
66
67
7 13 20 27 33 1 40 47 53
10
67 6 67
10 „
8
7 15 22 29 37 44 51 59 66 73 7 33 73 33 11
11 „
9
1 rok 8 16 24 32 40 1 48 5(5 64 72 80 8 00 80 00
1 rok. 10

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

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

0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
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
O
o
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
?6
32
37
42
47
53
58
63

0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
9
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
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Hudební nástroje !

11

Jednatel světoznámých
nástrojů firmy

Červený .. ..
.. a Synové
z Hradce Králové.

České i americké modely.
Sklad dobrých a
levných nástrojů

STANDARD,
DELIVERED AT YOUR HOME.

PRO BANDU.

Americký model.

:: Trial Free! ::

Every machine guaranteed ten years. The No. 19
New Home has a double feed; a scientific treadle
motion that will not make your back ache; steel
bearing; automatic tension. Nothing like it; no
other kind just as good. Costs no more than an
old-fashioned machine. It is the greatest wonder
of the age. See the No. 18 New Home before you
buy any other. Bargain List Free.
Ooll on our Agent, or write the
•'EW HOME SEWING MACHINE CO., Chicago, 11/

Výtečné housle a struny. KlímovY
tahací harmoniky. Hudebniny pro
bandu, orkestr, piano a mandolínu.
CJenníky zasílám zdarma.

LOUIS VITÁK,
Canton, Ohio.

Chcete koupiti přeplavní lístek do Evropy aneb
povolati za sebou přátely ?
Použijte našeho prostřednictví, mů
žeme posloužiti kteroukoliv přeplavní
linií, neb máme hlavní jednatelství

pro všechny
přeplavní společnosti a své vlastní zá
stupce v přístavních městech.
Vyřizujeme zásilky peněžní a zboží do všech částí Evropy i naopak.
Adresujte:

Odboční kancelář v Praze
č. 17 Havlíčkovo náměstí
řízená p. Ledvinou.

F. Brodský óc Co.,
cor. 2nd Ave. & 72nd St.,
1 1
---NFW YORK. (J
------------------------------------------ =1^

Jd AMBURSKO AMERICKÁ SPOLEČNOST f
HAMBURG AMERIČAN LINE.
35-37 Broadway,
NEW YORK.

159 Randolph St.
CHICAGO, ILL.

18-21 Dovenfleth,
HAMBURG.

.. .. Rychlá a pohodlná plavba mezi ....

\

<;

NEW YORKEM · A · HAMBURKEM
na nových nádherných dvoušroubových expressních parolodích.

Auguste Victoria. Columbia,
Deutschland. Fuerst Bismark
a Kaiser Friedrich
.
.
.

vykonají cestu
Přes raoře za
•’»-A'®
*·

ŠEST DNÍ

• · »Nová dvoušroubová paroloď·

“ DEUTSCH L JLKTľD ”
1'

c

která se právě staví, jest 686.1._í stop dlouhá. 76X stop široká a 44 stop hluboká; pojme 16.000 tun,
má 35.000 koňských sil a ujede 23 mořských mil průměrně za hodinu. Hambursko Americká Společnost vlastní celkem 76 velkých námořních parolodía jest ta jediná která udržuje přímou a pravidel
nou dopravu dvoušroubovými loděmi, jichž má přítomně, 22.

Ona jest též samojediná, která na počest slovanských národflv pojmenovala několik svých lodí dle
našich zemí jako: BOHEMIA, M0RAV1A, SILESIA. SLAVON1A, RUSSIA, CROATIA. GALÍCIA A
BULGARIA. — Ohledně přeplavu a bližšího vysvětlení obraťte se na:

HAMBURG AMERIČAN LINE,
| 35 new tobk ay’

Generá,ní Přeplavní úřadovna.

0------------------------------------------------------- ---------------

■;

Snadná a rychle naučite se anglicky pomocí Česko Anglického Tlumače.
Uvádíme zde jednu z 255 stránek, by jste lépe mohli posouditi, jak jest sestaven. Podobné rozmluvy a
sice do těch nejmenších podrobností jsou udány ve více jak v 50 různých odborech, jako obchodech a dílnách a
jiných místnostech; tak u krejčího, řezníka v kuchyni, u hodináře, pekaře, obuvníka, holiče, na rolích a v hospodářství^ u doutníkářů, bankéřů, a jiných příležitostech. Mimo těchto rozmluv též vzorek listin i s překla
dem, jako objednávky, dosvědčení, poukázky, účty. směnky, noty, smlouvy kupní neb trhové, poslední vůle,
atd. Též s mluvnickou průpravou která předchází část rozmluv česko-anglických.

107
7.
Všeobecný krám.
Kupecký krám. Střížní
obchod.
Jak jde obchoď
Jde valně, čile, chabě,
bídně.
Máte mnoho odkupníků?

Ve všeobecném krámě.

General store.
A grocery store. A dry
goods store.
How is business?
It is rushing, lively, dull,
poor.
Have you a large patron
age?
Ano, pane; prodáváme Yes. Sir; we sell for cash,
za hotové a nedáváme
and give no trust.
úvěru.
Prodáváme levně při ma
lém zisku.
Máte velkou zásobu na
skladě.
Držíme veliké zásoby.
Máme zboží první třídy.
Jsme dva společníci, a
máme dva prodavače a
dvě prodavačky.
Chci nějaké grocerie.
Čeho si přejete?
Přeji si dvě libry kávy,

čtvrt libry čaje,
tři libry kouskového cu
kru,
pytlík soli, a
paklíček cikorky.
Ještě něčeho?
Dejte mi půl tuctu ci
tronů,
pek zemčat,
svazek zeleniny,
a půl libry rýže.
Jak prodáváte dnes vej
ce?
Jsou za 15 centů tucet.
Dejte mi tucet vajec,
pintu sirupu a
galon petroleje.
Dejte mi lahvičku horči
ce,
libru hrozinek,
půl druhé libry sušených
hrušek,
unci mletého pepře,
a půl peku cibule.
Potřebujete máslo?
Je to máslo čerstvé?
Ano, jest čerstvé ale tro
chu prisolené.
Mnoho-li stojí máslo?
Co stojí tato zelná hláv
ka?
Máte nějaký salát?
Dejte mi za pět centů
všehochuti.
Máte dobrou mouku?

I

dženeŕl stour
ej grousery stour ej draj
gudz stour
hau iz biznys
it iz rašiňg, lajvly, dal, pur
hév jů ej Idrdž pétronydž
jes s-r uí sei for khéš end
giv nou trast

We sell cheap at a small ' ui sei cíp ét ej smůl praßt
profit.
You have a large stock on ; jů hév ej Idrdž stak an hénd
hand.
uí khéry ej Idrdž stak
We carry a large stock.
Our goods are first class. aur guds dr ßrsf kläs
We are two partners, and uí dr til pdrtn-rz end hév
t.ů kl-rks end t.ů sejlzhave two clerks, and
lejdyz
two salesladies.
aj uůnt sam grouseryz
I want some groceries.
huät dů já uiš
What do you wish?
I want two pounds of . aj uänt tů paundz av khafi
coffee,
a quarter of a pound of tea, ej kuůrtr av ej paund av fý
t hrý paundz av lamp šugr
three pounds of lump
sugar,
' ej bég a v sůlt end
a bag of salt, and
ej pékydž av čikory
a package of chicory.
enythyůg else
Anything
Give me half a dozen of giv mí hlif ej dazn av
lemns
lemons,
uan pek av potej'toz
one peck of potatoes,
one bunch of soup-greens, uan band av sůpgrýnz
and half a pound of rice. end haf e) paund a v rajs
How do you sell eggs to hau důjů sel egz tudej'
day?
They are fifteen cents a dhej dr fifty n sents ej dazn
dozen.
Give me one dozen of eggs, \ giv mí uan dazn av egz
one pint of sirup and a
uan pajnt av sirap end
ej gél-n av kerosin
gallon of kerosene.
Let me have a bottle of let mí hév ej bati av mastrd
mustard,
uan paund av rejznz
one pound of raisins.
one pound and a half of uan paund end ej haf av
drajd pérz
dried pears.
an ounce of ground pepper, en auns av ground pepř
and half a peck of onions. end häf ej pek av anjenz
Do you need any butter? důjů nýd eny batr
■ iz dhý batr freš
Is the butter fresh?
it iz frei bát slajtli
Yes, it is fresh but slight
I
sůltyd
ly salted.
How much is the butter? hau mař iz dhý bati'
How much is this head of hau mař iz dhys hed a v
khébidž
cabbage?
! hév jů eny lety
*
Have you any lettuce?
Give me five cents worth giv mí fajn sents u-rth av
ůlspajs
of allspice.
> hév jů gudflaur
Have you good flour?

K rychlému naučení se anglické řeči, není knihy, která by se této vyrovnati mohla. Nedejte si namluvit,
že jiné tlumače jsou zrovna tak dobré. Jsou před lety sepsané a vydané, nevyhovují nynějším poměrům a
nemohou býti porovnány k tlumači, vydanému Aug. Geringerem, který jest nejnovější a nejúplnější. Cena
$1.25 s poštou $1.30.

AUG GERINGER, 150 W. 12th St. Chicago, 11/.

. »

Máte v Evropě nějaký podíl,
pohledávku k vyzvednutí
aneb majetek na prodej?

/Ji

i

... Obraťte se ua ...

F. Brodský & Co.,
cor. Second Ave. and 72nd Street,

NEW YORK.

Máme své právní zástupce
v Praze, Brné a v hlavnějších
městech v Rakousku. $
Vyhotovujeme plné moci, kvitance, kupní smlouvy a jiné
úřední listiny a jich konsulátní ověření opatříme..............
Každý dotaz odpovíme promptně a zdarma.

.. výtečné léky ..

N

ejvětší a nejlépe
zařízenou - - -

Fotografickou
f t aj i t
a malířskou L/1L1N U.

♦ · vlastní · ·

Marešovy Nové Kapsule.

.

.

.

Čistě bylinný lék, výtečný prostředek
proti zácpě, jistě hojící všechny ne
moce žaludku, jakož i nemoce krevní.
KRABIČKA ZA 25c.

Marešovy prášky proti bolení hlavy
vyléčí jistě každé bolení hlavy a neuralgii v 15
minutách.
TŘI DÁVKY ZA 10c.

Marešův lék na kuří oka,

..

MAREŠ’ MEDICÍNE CO.,
■

CHICAGO, ILL.

..

odstraní na vždy kuří oka ve čtyřech nocích.
KRABIČKA ZA 10c.
Zašlete-li 50c. v poštovních známkách, zašleme .
Vám tyto léky vyplacené do kterékoli části Spo
jených Států. Adresujte:

2S7G Archer Avenue,

570 záp. 18tá ulice,

Chicago, lil.

EEEggfr------ -------- ———————

Podoby obnovuje a zvětšuje dle práni.

Knoflíkové podoby s kterékoli podoby
3 za 25 centů.

____________ _ _ <

Y

Založeno konsulem
H. Claussen i usem
roku 1864.

H. CLATJSSEHIUS & CO

90-92 Dearborn Street, CHICAGO, ILL.

^^ÁSILKY peněz do Rakousko-Ulierska a Čech správně a lacině se obstarají.
Vymáhání dědictví jest zvláštností naší firmy. Hlavní jednatelství oblí
bené Brémské přeplavní společnosti.
V neděli otevřeno od 9 do 11 hodin ráno.
Češi a Moravané budou obslouženy jich krajanem.

188-190 záp. 20. ulice, CHICAGO, ILL

Pozemkový jednatel.

HttffHnillIttHllftUHHHtnHnnitfnitnnHtHHlHHHUnHnUflHUtHr

Půjčuje peníze na mírně úroky v část
kách jakýchkoliv, zvláště na gruntovní
majetník.
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
hotoveuí Abstraktů (knihovních záruč
ních listin). Vykonává veškeré notářské
práce správně a levně.
Výměna peněz dle běžného kursu.
V každý čas Vas ochotně
obslouží Váš ochotný

ROBERT L. PITTE

j£ostinskou živnost
VEDE .

prapt. ]opÍQl\a

jednatel Solola.

Výtečné pivo domácí i pravé plzeňské vždy na cepu.
Lihoviny a doutníky první třídy jakosti.

------ 3 Y
------- » A

_____________________________
*
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český

v

léčební! ústav

Dr. G. Ivan Pohek, vrchní lékař.
1001-1003 Walnut Street,

KANSAS CITY, MO.

Zaujímáme celou budovu, vyjímaje přízemí a náš ústav je nejlepší na světě;
elektrické stroje, nástroje a nábytek nás stojí přes $10.000. - - - specialisté, nejslavnější a úspěš
VĚHLASNÍ
ně vystudovavší lékaři v nejznamenitěj
ších evropských i zdejších ústavech, praxi
po 25 roků provozující, léčí nemoce zastaralé
s lepším úspěchem, než kteříkoH jiní lékaři.
Vyléčíme ty nejtěžší případy zastaralých ne
mocí, jež byly jinými lékaři prohlášeny za ne
vyléčitelné' jako souchotiny v prvním stupni,
chrlení krve, bronchitis. tuberkule hrtánu, ka
šel. záduchu, (asthma) zvětšené mandle, tlustý
krk (go tre). katar plic, hrtanu, nosu, hlavy,
zvonění a hučení v uších a hlavě, tok z uší,
srdeční vadu, tlučení a třesení srdce, krátký
dech, závrati a bolení hlavy, zánět očí, krátko
zrakost . šilhávost a všechny oční nemoce.

Veškeré nemoce ženské.
Posinutí materníku. nepravidelnost měsíč
ního krvotoku, bělotok. neplodnost, bolesti
v kříži, hysterii, choroby ovarií a veškeré ne
moce dětí.

Muži v prostředním veku.
Ochablost, bolest v kříži, časté močení, za
stavený moč, řezání a pálení při moči, kámen
v měchýři, zlatou žílu, hemoroidy, varicocele,
krvavění konečníku, ochromeniny, průtrž, vodnatelnost, Brightovu nemoc, hostec, revmatis
mus. mrtvici, paralus, raka, lišeje, solný tok,
svrab, otevřené rány, eczaema. padání vlasů,
tanec sv. Víta, padoucnici, (Epilepsie), šílenost
a nervosnost. bezsennost a všechny kožní ne
moce. Následky hříchu mládí a všechny tajné
nemoce se léčí trvale.
Žaludeční katar, zvětšení žaludku, pálení
v žaludku, nezáživnost, zácpu, větry, nadmutí
po jídle, malarii. zimnici, nemoce slezin, ledvin,
jater, žloutenku, tasemnici. atd. Ranhojičství
a operacím se věnuje zvláštní pozornost. Po
pište nemoc, pošlete 2c. poštovní známku (bez
které dopisy zůstanou nepovšimnuty), načež
odpíšeme, zda nemoc jest k vyléčení a co budou
státi léky. Trvalé vyléčení jest úplně zaručeno.
Odpoví se v jakékoliv řeči. Pište, kde jste četli
tuto oznámku.

Našim příznivcům.
Varujeme důtklivě každého, aby se nedal
svést! dopisy a cirkuláři. jež snad by jej došly
od tak zvaných věhlasných doktorů, jako
“Smithova dopisovatelská škola“ atd. To je
podvod a byli byste těmi chlapiskv ošizeni.
V pády, že byste takový dopis obdrželi, pošlete
ho nám a my vás před podvodníky uchráníme.

Odporučení.
Ctění lékaři:
Tisíckrát Vám děkuji za vaše dobré a tak
rychtě vyléčení, neb jsem trpěl na srdeční vá
du. katar nosu a žaludku, a teď jsem úplně
zdráv.
J.
Matějček.
Omro. Minn.

Všem, jež toto do ruky dostanou,
sloužiž co svědectví, že doktora G. Ivana Poheka posledních 15 roků dobře znám a vždycky
jej co svého domácího lékaře do své rodiny vo
lám a mohu jej jako nejlepšího lékaře v Ame
rice odporučiti.
Peter Aftmusen,
Wamego, Kans.

Všem, jichž se to týče.
Tímto dosvědčuji, že jsem osobně seznámen
s Drem. G. Ivanem Pohekem a vím, že jest
první třídy lékařem a gentlemanem bezvadné
pověsti, Mohu jej každému nejvřeleji odporu
čit!.
Theo. P. White.
předšed, soudce Soudu úpadkového
v Kansas City, Kan.

Jak soudí Hon. Geo. Trout,
president “Banky of Kansas“ ve Wamego o
lékařských schopnostech dra G. Ivana Poheka,
jakož i o jeho společenském a finančním posta
vení: “Dr. Pohek bez pochyby jest tím nejlep
ším lékařem v zemi a učinil více pro mne nežli
kterýkoliv jiný. Znám ho po mnohá léta a
mohu jej každému odporučit!
Geo. Trout, Wamego, Kan.
Topeka, Kans. 7. &wna.
Drahý doktore Pohek:
Vaším léčením bylo víc trvalé úlevy způ
sobeno v mé chronické nemoci, nežli se které
mukoli jinému věhlasnému lékaři podařilo a
proto tímto vyslovuji Vám vděčnost za úlevu,
jakou jste mi způsobil.
Casius G. Fosler.
Soudce obvodního soudu Spoj. Států v Kansas.
Tímto dosvědčuji, že Dr. Pohek jest finančně
zodpovědný za všechno, co do jeho oboru spadá a
jest vysoce vážen pro svoji poctivost a za nejlepšiho lékaře uznáván v Kansas City.

Martin Stewart,

býv. pokladník okr. Kansas City.

Další odporučení od následujících:
Matilda a Václav Škubal, Virginia, Neb.
MatiaS Vrzal. Montgomery, Minn
Antonie Vrbka. Plasy, Neb
.los. Klimiček, Ellinger, Tex.
.lan Vorda, Cresco, Iowa.
Imrich Markovič, Bradeville, Pa.
Jos. Young, Palacký, Kans.
Jos. Zganič, Hastings, Pa.
Luka Glavinič, box 90, Lead City, S. D.
Mrs. F. Vávra, Vesley, Minn.
B. Henderson, 1804 N. 7th St, Kansas City,Kan.
Frank Vavra, Vesely, Minn.
Thom. Jurkovič, Iron Mountain, Mich.
Zuzana Barna, Wilkeson, Wash.
Jos. Lipovac, Rullville, Miss.
Steve Petrušek, Frugality, Pa.
Chas. Blažena, Canyon Ferry, Mont.
Frank Král, 1133 Latona St., Philadelphia, Pa.
Martin Cech, Eurley, Kansas.

Veškeré dopisy adresovány buďtež jednoduše:

The Bohemian Medical Institute,
KANSAS CITY. MO.
~
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ZŠTO^OTZT-Z- de co.

99 S. Randolph Street,
CHICAGO, ILL.

P ENTO krásný celovlněný dámský kej p z bobroviny, dělaný dle nej novější mody.
1 jest právě takový, jak zde pravíme a jak naznačen jest. Látka na něm jest jemná, na
líci hladká, těžká a teplá. Zaručujeme toto sukno a můžeme je svědomitě odporučiti všem
dámám, že je trvanlivé, barva pevná, nepustí a nevybledne. A co práce se týče, lépe
zhotoven býti nemůže, ježto jest zhotoven v dílně spolehlivé, jejíž jméno jest již dosti
dobrou zárukou. Délka kejpu jest 27 palců, dole velmi široký, svrchní kejp 13 palců
dlouhý a má vysoký límec a kolem límce a předku jest pravá baltická kožešina. Svrchní
kejp jest dále trimovaný třemi řadami mohairové šňůry. Barva bud’ černá neb tmavo
modrá. Při objednávkách neopomeňte udati jákou barvu si přejete a zároveň udejte
míru kolem pasu.
Za tento krásný módní kejp čítáme pouze
za $«.oo.laCm^
Přnintn li ei Lpin nrnhlpdnniiti ^ž ho koupíte, zašlete nám 75 centů a my pošlem ho
rrejeie ll 51 KtJJp prUilluUllUUll, na Vaši nejblizsi expressni stanici k Vašemu prozkou
mání. Přehlédněte si ho důkladně a naleznete-li, že jest právě takový jak ho uveřejňujeme a ten nejlacinější, co jste kdy viděli, doplaťte Vašemu agentu na stanici zbytek, čili $2.00. Těm. kdo zašlou
plnou částku s objednávkou, předplatíme dovoz po dráze až na jich stanici. Objednejte co nejdřív,
dokud zásoba stačí. Budete úplně spokojeni.
Pište sobě o cenník jiného zboží jako svrchníků, šatstva, plášťů dešťových, kabá
tů, hodin a ostatních potřeb do domácnosti.
ADRESUJTE:

NOVOTNÝ & CO.,
99 S. Randolph St., Chicago, 111.

: * : : velkoobchod

S vínem a lihovinami
----- vlastní -----

ZLÆ-Zù-'T’. SIHTUL,
v č. 582 Centre Ave.,

Všechny objednávky na venek vyřizuje
rychle a správně. Ceny vždy co nejmírnější.

Poirebujete-li nábytek
obraťte se na
osvědčenou firmu

ŠVEHLA Ä DUBSKÝ
4714 již. Ashland Avenue.

CHICAGO, ILL.

JBude vám poslouženo k úplné
spokojenosti vaši.
Naleznete tu výběr všech potřeb k za
řízení domácnosti nutných a to právě
tak2—ne-li levnějších.
ZA ZBOŽÍ SE RUČÍ.

Než koupíte jinde presvedčte se u nás a
seznáte, že oznámka tato je pravdivá.

·: Chicago, ill.

<
->
t Obraťte list a pře-

t svědčte se o výlioj· dácii, které přináší
stálé potřebování

MÝDLA

DOBBINSOVA
ELEKTRICKÉHO

Ti dnové, kdy “cokoliv” bylo dobrým, jsou
pryč.

Dobbinsovo elektrické mýdlo jest nej

lepším mýdlem v trhu.

Mýlíte se!

dražším?

obyčejné hnědé mýdlo.

kdykoliv^

Cena snížena z 10 centu
na 5C. za kus. Za obáls ■ ·■
ky ze tří kusů můžete si

vybratí jednu

ze

139

25centových knížek, kte-

.

\

rou zašlém po obdržení
5c. na poštovné.

Myslíte, že jest

Stojí právě tolik, co
Jakkost lepší než

ZÁSTUPCI DVANÁCTÉHO SJEZDU Č. S. P. S., V DETROIT, MÍCH. 1899.

J. Klika, J.Hájek, Jos. Hejl, J. Měkota, V. Němeček, Jiří Mosser, Μ. B. Geringer, Fr. Mayer, J. Volf, Ant. Anýž, J. Kubrná, J. Stonič, J. Linhard, Jan MaShal,
Jan Sýkora, Fr. Haut, Václ. Vorlický, Václ. Kopačka, Ad. Hepler, J. Fantiš, Vác. Blažek, T. Fajfer, E. Jozefus, Alois Trejbal, Fr. Štuchal, K. Janota, V. Fanta, V. Kolařík,

Karel Pecha, Jos. Preisler, R. R. Hácha, Alb. Pánek, J. Vondrák, Mart. Schamal, Fr. Vlach, Ondř. Třemi, Fr. Pavlíček, Μ. Beránek,
F. Pokorný, J. Μ. Říha, Jan Motyčka, E. Budil, Gust. Hanuš, J. Hájek, Fr. Janoušek, A. J. Záhrobský, V. A. Geringer, Vojt. Novotný, Karel Nedbal, Jos. Žbánek, Frank Kofroíí,

ZÁSTUPCI DESÁTÉHO SJEZDU Č. S. B. P. JEDNOTY, V CHICAGO, ILL. 1899.

