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3aho statný dub.
Toto jest věk překvapení. Nové vynálezy jsou uskutečňovány každým
okamžikem; nové objevy činěny téměř každodenně a dobré staré cesty našich
otců zavrhovány. Mechanické umění vytvořilo divy; vývin chemie překvapil
svět, a lékařství i ranhojičství udělalo ohromné a rychle kročeje.
Nikdo by se dnes nesnažil léčiti nemoc pouštěním krve, aniž by bylo při
jato léčení našich předků prostřednictvím drastických čistících prostředků.
Ale jeden starý lék, jako statný dub, přestál útok času, a dosud stojí přímo,
čerstvý a zelený, plný života, rozkládaje své dobročinné větvě nad lidstvem.

Zasazen před sto léty dobrým Samaritánem v Blue Ridge horách, stojí
dnes co pomník minulosti, ale také pro přítomnost. To činí objev Dra. Petera
Hoboko starým drem. Peter Fahrneyem, datovaný daleko v minulém století.
Během svého trvání sta tak zv. lékařských objevů vyšlo na povrch, jen,
aby byly odhozeny a zapomenuty, poněvadž nemohou vydržeti zkoušku času,
ale Hoboko drželo své dobře vymožené místo na poli lékařství a je dnes co do
mácí lék bez soupeře.
Složeno jsouc výhradně z bylin, kořenů, listů, kůry a pod., je pravým
přírodním lékem, nezměněno, ana příroda se nemění. Lidská soustava je dnes
tatáž, jako byla před sto léty.
Je podmíněna těmtýž nesnázím a chorobám a
Hoboko předvádí žijící generaci svůj účinek právě tak, jako to činilo v minule sti.

Co píše vel. p. Bernard M. Skulík: Brighton, Iowa. Dr. Peter Fahrney,
Chicago, 111. Ctěný pane: — S potěšením vyslovuji Vám své vřelé díky za to,
co Vaše Dra. Petra Hoboko pro mne učinilo dobrého. Netrpím více chorob
nou bolestí hlavy a migrénou, jimiž jsem byl stižen. Taktéž osadníci moji
mne žádají, abych vyjádřil Vám jejich jménem díky za velkou odpomoc a do
brodiní, jehož se jim po užívání Vašeho léku dostalo. S úctou Vel. p, Bernard
M. Skulík.
Časem a opětně činěny pokusy napodobiti je; obecenstvu byly nabízeny
tak zvané náhražky pod záminkou, že jsou “právě tak dobré,” atd., ale tyto
napodobeniny a náhražky měly jen krátké trvání.

Dra. Petera Hoboko je populární lék mezi těmi, kdož jsou s ním obezná
meni, poněvadž je naprosto neškodné, neobsahující žádné uspávací nebo nero
stné přísady, jako je morfium, opium, brom, rtuť, kalomel, bismut, arsenik
atd., ale je čistým bylinným lékem.
Je to přízni se těšící lék, poněvadž je uznán dítkami a osobami slabé sou
stavy. Je příjemný k užívání a neplodí zošklivující účinky. Ač je mírně projímající, je nejvýš znamenitým čistitelem, vyháněje nečistotu ústrojí pravý
mi přirozenými cévami.

Dlouhý rekord úspěchu v léčení lidských chorob je dějinami Dra. Petra
Hoboko, starého a časem vyzkoušeného léku. Prodává se jen zvláštními jed
nateli. Neznáte-li žádného v sousedství svém, pište:

DR. PETER FAHRNEY,
li2-114 So. Hoyne Ave., Chicago, 111.

První sjezd Česko Amerických Lesníků, odbývaný v Chicagu, 111. dne 14. srpna 1900.
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Druhý sjezd Sesterské Podporující Jednoty, odbývaný v Chicagu, Illinois od 6. do 11. srpna 1900.
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zavedení kalendáře Juliánského___ 1946
shoření Jerusalema_______________ 1832
začátku stěhování národů_________ 1526
konce říše západořímské__________ 1425
útěku Mohamedova (tur. počítání) 1317
počátku křižáckých válek_________ 805
vynalezení prachu a střeliva______ 521

od vynalezení knihtiskařství__________ 461
od objevení Ameriky___________________ 409
od zavedení kalendáře gregoriánského_319
od vynalezení dalekohledu_____________ 293
od uzavření míru westfálského________ 252
od vynalezení parostrojů______________ 203
od zavedení kalendáře opraveného____ 201
od prohlášení samostatnosti Spoj. Států 125
Opravený kalendář zaveden ve Spojených
Státech 21. zářím 1853, kdy poručeno
bylo místo 11. září psáti a čítati 21. září.

Letoplsná znamení a óísla.
Nedělní písmeno________________________ F.
Zlaté číslo_____________________________ 2
Epakty__________________________________ X·
Sluneční kruh____________________________ 6

Římský počet____________________________14
Juliánský letopočet___________________ 6614
Židovský letopočet________________ 5661-62
Mohamedánský_________________
1318

Pohyblivé a stálé svátky.
Velikonoční neděle______________ 7. dubna
Sv. tří králů______________________ 6. ledna
Neděle Septuagesima__________________ 3.února
Na nebevstoupení Páně__ _____ 16. května
Neděle Sexagesima_____________________ 10.února
Svatodušní neděle_____ 1_________ 26. května
Neděle Quinquagesima_________________ 17.února
Neděle sv. Trojice______________ 2. června
Úterek masopustní_____________________ 19.února
Popeleční středa. ______________ 20. února Božího Těla____________________ 5. června
Všeobecné posvěcení chrámů____ 20. října
Květná neděle_________________ 31. března
Zelený čtvrtek_________________
4. dubna První adventní neděle______ _ 1. prosince
Velký pátek________
5. dubna Vánoční hod ve středu_______ 25. prosince
· -*

.

· 1

Čtyry roční období.
Jaro počíná 21.
Léto
,,
21.
Podzim ,, ,23.
Zima
22.

března v 2 hodiny ráno.
června v 10 hodin večer.
září v 1 hodinu odpol.
prosince v 7 hodin ráno.

Trvá
,,
,,
,,

92
93
90
89

dní, 8 hodin
,,
15
,,
„
6
„
,,
,,

|

jÚhrnem
I 365 dní
f 5 h.

Přehled roku 1901.
Masopust trvá od 7. ledna do 19. února; tedy
6 týdnů a 3 dny. Začátek postu 20. února.
Konec postu dne 6. dubna a trvá 46 dní.
Mezi vánocemi a popel, středou jest 64 dnů.

Zatmění.
V roce 1901 udá se trojí zatmění, dvě na slunci a
jedno na měsíci.
I. Úplné zatmění slunce dne 18. května, neviditel
né v Americe; viditelné v jižním moři, na Madaga
skaru a v Austrálii.
II. Částečné zatmění měsíce dne 27. října, nevidi
telné v Americe; počátek zatmění je viditelný vše-,
obecně ve východní části Evropy, v Asii, v Tichém
moři a na Aljašce; konec viděti lze v Evropě a vý
chodní části Afriky, v Asii a Austrálii.
III. TřeH je kruhovité zatmění slunce dne 17. li
stopadu, neviditelné v Americe; viditelné v Evjopě.
Asii a Africe.

Jitřenky.
Krasopaní (Venus) až do 30. dubna. Smrtonoš
(Mars) až do 22. února. Kralomoc (Jupiter) až do 30.
června. Hladolet (Saturn) až do 3. července. Dobropán (Merkur) až do 21. ledna, po 7. března až do 14.
května, po 27. srpnu až do 4. listopadu.

Večernice.
Krasopaní po 30. dubna. Smrtonoš po 22. února.
Kralomoc po 30. června. Hladolet po 3. července.
Dobropán po 21. ledna až do 7. března, po 14. května
až do 21. srpna po 4. listopadu.

Kdy jsou oběžnice nejjasnější.
Dobropán vychází před sluncem: 4. dubna, 2. srpna
21. listopadu, zapadá po slunci: 19. února, 15. června.
12. října. Smrtonoš 22. února. Kralomoc 30. června
Hladolet 3. července. Krasopaní 4. prosince.
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Nový rok
I Úterý Nový rok
Ábela
a Seta
Středa
Makaria
2
Čtvrtek
Enocha
Jenovefy
3
4 Pátek Tita biskupa Isabelly
Simeona
5 Sobota Telesfora
První neděle po Novém roce.

6 Neděle Sv. Tří Králů
7 Pondělí Luciana
8 Úterý Erharda
9 Středa Basiliše
10 Čtvrtek Agatona
I I Pátek Hygina
12 Sobota Proba

Neděle Leoncia
Pondělí
Felixa
14
15 Úterý Pavla Poust.
i6 Středa Marcela P.
17 Čtvrtek Antonína P.
i8 Pátek Prisky
19 Sobota Kanuta
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33 4

a západ
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Východ

7
föt 7
aa 7
noc
Ä
7
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35 západ
37 5 36
38 6 22
39 7 12
40 5 54

Délka dne 9 hod. 13 minut.

Zjevení Páně
Melanie
Erharda
Marciala
Pavla Poust.
Matildy
Reinholda

Druhá neděle po Novém roce.

I

M
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měsíce
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13

31

hiwiiniil|.::nlin

7
7
7
áí 7
& 7
7
7

31 4
31 4
30 4
30 4
29 4
29 4
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42
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vých.
8 4
9 6
10 2
i i 3
ráno
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Délka dne 9 hod. 19 minut.

Hilaria
Felixa
&
Maura
Vladimíra
«e
Antonína pou.
Prisky
Sáry
&

7
7
7
7
7
7
7

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

49
50
51
53
54
55
57

i
2
3
4
5
5

26
17
12
12
6
56

Čtvrti měsíce.

©
C

Úplněk dne 4. v 7 hod.
18 min. večer.
Poslední čtvrt dne 12.
v 8 h. 43 min. večer.
(Oh Nový měsíc dne 20. v
9 hod. 40 min. ráno.
První čtvrt dne 27. v
-i' 4 hod. 52 min. ráno.
Domnělá, povětrnost

První dva dny jasno a
studeno, od 3. do 8. zamra
čeno a sníh; od 9. do 12
obleva:
13. do 18. velká
zima: od 19. do 23. jasno a
tepleji; od 24. do 26. sně
hová bouře, p ik až do kon
ce měsíce jasno a zima.
oj

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

Židovský kalendář.
5661 21. ledna jest 1. Šebat.
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
6 40 vá, očekávat! lze hojnosť
vína.
Třetí neděle po Novém roce1.
Délka dne 9 hod. 31 minut.
Je-li teplý leden, z korce
mandel jeden.
20 Neděle Jména Ježíše Fab. aŠebest.
4
58
7 25 Na Nový rok. o slepičí
7 25
xtr
Anežky
2 I Pondělí Anežky
7 25 4 59 západ krok, na Tři krále o skok
dále, na Hromnice o hodinu
>***■
22 Úterý Vine, a Anast. Vincence
7 24 5 00 7 52 více.
počasí je který den
23 Středa Zasnoub.P. M. Emerana
7 23 5 2 9 2 odJaké
vánočního Božího hodu
Čtvrtek
Timotea
Timotea
R* 7 22 5 3 IO 12 do Tří králů, takové bude
24
měsíc v roce.
Pátek
Obr.
Pavla
Obr. Pavla
R* 7 21 5 5 11 24 každý
25
Jména Ježíš, ke kamnům
llfó 7 20 5 6 ráno nejblíž.
26 Sobota Polykarpa
Polykarpa
Na sv. Pavla: Když je
ítvrtá neděle po Novém roce.
Délka dne 9 hod. 46 min.
voda v koleji, šetřte v žlabě ojedi (píce, nebo zima
potrvá dlouho).
27 Neděle Jana Zlatoúst. Jana Zlatoúst. 1
7 19 5 7 i 6 Dobrá sanice, koňská
28 Pondělí Karla Velkého Karla Vel.
7 18 5 8 2 li smrť.
Velký sníh, malá voda.
29 Úterý Františka Sal. Valeria
7 17 5 10 3 »6 Slunce svítí na mráz.
Roste den, roste i zima.
Adelgundy
7 16 5 11 4
30 Středa Martiny p.
Na sv. Pavla na víru
Virgila
Ä 7 15 5 12 5 5 obrácení (25.) mlha — při
31 Čtvrtek Petra Nol.
jdou nemoci.

&

Sbírka reci a proslovů

ku všem slavnostem spolkovým a národním, upravil J. Hájek.
Poštou jeden díl 80c., oba $1.60. Spis tento obsahuje řeči při
zakládání a uvádění spolků, svěcení praporu, základním kameni, otevírání síní, při výročních, elegických a
dámských slavnostech, při sjezdech a různé jiné proslovy příležitostné. Každý, kdo je členem nějakého spol
ku nebo jinak ve veřejnosti se pohybuje, měl by ji iníti.

LEDEN.
Vydání.
| Příjem.
ct. $
ct.
$

DOMÁCÍ ZÁPISKY.

i
•

2
3

4
5

6

7
8
9

10
11

12
■

13
14
15

16

17
18
19

20
21
22
f

23
24
25

<

•

26

27
28
29
30
31

•

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.
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Pátek Ignace
2 Sobota Hromníc
I

Ignace

Oběť Páně
Blažeje
Veronikj’
Agaty
Doroty
Reinharta
Šalamouna
Apoleny
Skolastiky
Evroziny
Eulalie
Kastora
Valentina
Faustina
Juliany

Neděle Simona

i8 Pondělí
19 Úterý
20 Středa
21 Čtvrtek
22 Pátek
23 Sobota

Konkordie
Konráda
Popeleční
Eleonory

«e

Konstancie
Konkordie
Gabína
Popeleční
Eleonory

Washingtona Washingtona
Eberharda

První neděle v postě.

24 Neděle Matěje ap.
25 Pondělí Valburgy

26 Úterý Alexandra
27 Středa Leandra
28 Čtvrtek Romana

e

a západ

m ěsíc

Východ

7 12 5 16 7 i
7 11 5 17 7 30
7 10 5 18 7 49
7 9 5 20 vých.
7 8 5 21 9 47
röt 7 7 5 22 10 44
7 6 5 23 i 39
7 4 5 24
7 4 5 25
7 2 5 27
7 i 5 28
6 59 5 30
6 58 5 31
6 56 5 33

ráno
i 3
2 I
2 51
3 45
4 21
5 13

Délka dne 10 liod. 37 minut.

Neděle Quinquagesima.

17

«
&
&

Délka dne 10 liod. 17 minut.

Neděle Sexagesima.

ro Neděle Skolastiky
11 Pondělí Evroziny
12 Úterý Eulalie
13 Středa Jordana
Čtvrtek Valentina
14
i5 Pátek Faustina
e6 Sobota Juliany

13 5 49
’5 6 26

Délka dne 10 liod. 2 minuty.

Neděle Septuagesima.

3 Neděle Blažeje
4 Pondělí Veroniky
5 Úterý Háty
6 Středa Doroty
Čtvrtek Romualda
7
8 Pátek Jana z Μ.
9 Sobota Apoleny

Ä 7 IO 5
« 7U5

slunce

Protestantů

Západ

Katolíků

slunce

SVÁTKY A JMÉNA.

Východ

Dni a týdny.

Znamení
měsíce

28

Serenia

6
6
6
6
6
6
6

55
53
52
50
49
47
46

5
5
5
5
5
5
5

34 5 42
35 6 28
36 7 5
38 7 40
39 západ
40 10 19
41 li 31

Délka dne 10 hod. 55 minut.

Matěje
Valburgy
Lesky
Leandra
Romana

6 44 5
6 43 5
641 5
640 5
638. 5

42
43
45
46
48 i

ráno
I 10
2 9
3 »
3 47

Čtvrti měsíce.
dne 3. v 10 hod.
©Úplněk
34 min. ráno.
(é$ Poslední čtvrť dne 11.
v 1. hod. 17 m. večer.
Nový měsíc dne 18. v
9 hod. 50 min. večer.
První čtvrt? dne 25. v
™ 1. hod. 43 min. večer.

©

Domnělá povětrnoef

Až do 4. velmi studeno,
potom až do 8. obleva; 9. a
10. mnoho sněhu; pak až
do 14. jasno a studeno; od
15. do 18. obleva; od 19. do
23. pošmourno, na to až do
konce sněhové bouře.

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

Židovský kalendář.
5661.
Adar.

Dne 20. února 1.

Pořekadla.

Únor bílý, pole sílí.
Pakli se bouřkami v úno
ru rohy býkovy neviklají,
nelze se dobrého roku na
dití.
Když tě komár v únoru
za uchem zašimrá, poběhneš v březnu jistě ke
kamnům s ušima.
Větrové· severní ku kon
ci února zvěstují úrodný
rok.
Nechce-li severní vítr v
únoru váti, v dubnu se to
musí jistě státi.
Je-li v únoru zima a su
cho, bývá prý horký srpen.
Tmavé hromnice, sedlá
ka radost’; jasno-li ale, sně
ží ještě.
Masopust na slunci, po
mlázka za kamny.

Historický román Julesa Verne-a. Z frančiny přeložil R. Rů
žička. 200 stran veliké osmerky Pevně vázaný poštou za 60c.
K dostání u Aug. Geringera. 150 W. 12th St., Chicago, Ill.

Sever proti jihu.

Kapesní slovník cesko^nnlickv f

jenž obsahuje 30.000 slov českých
s překladem anglickým i výslovností.
K dostání u Augusta Geringera, 150 W. 12th Street. Chicago, Ill. za $1.25.

I)en
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Vydání.
Příjem.
ct. $
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10

11
12
13
•

14
15

•
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17
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19

20

•

21
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22
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25

26
27
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-

“Tajemník lásky”, obsahující příklady a vzory dopisů
Milostné dopisy, aneb
všeho druhu, jaké jen vůbec zamilovaným psáti se naskytuje.

96 stran na růžovém papíře. Knížka pro mladé lidi nevyhnutelná.

Cena 15c.

i (Pátek Albíny
2 Sobota Simplicia
Druhá neděle v postě.

3 Neděle Kunhuty
4 Pondělí Kazimíra
5 Úterý Bohumila
6 Středa Bedřicha
7 Čtvrtek Tomáše A.
8 Pátek Jana z B.
9 Sobota Františky
Třetí neděle v postě.

Zal. J.C. Bratří
Jana Wesl.

17 Neděle Patrika
18 Pondělí Eduarda
19 Úterý Josefa p.
20 Středa Jáchyma
21 Čtvrtek Benedikta
22 Pátek Oktaviana
23 Sobota Otty
Pátá neděle v postě.

24
25

Kunhuty
Kazimíra
Fridolína
Bedřicha
Tomáše
Radka
Crhy a Strach.

a*;
áí

Neděle květná.

3i|Neděle|Kvidona

6 33
6 32
6 30
6 28
6 26
254
6 23

5
5
5
5
5
5
5

a západ

m á s le #

Východ

slunce

51
52
54
55
56
57
58

5 34
6 2
6 32
6 57
7 24
7 55
vých

Délka dne 11 hod. 35 minut.

&

Gertrudy
Edvarda
Josefa p.
Jachyma
Benedikta
Jiří z Pod.
Eberharda

11* 6 10 6 6 4
6 86 8 4
TÚ*
6 76 9 5
6 5 6 10 6
6 36 II 6
6 i 6 12 7
5 59 6 13 8

' roj

&

24
58
32
10
45
33
16

5
5
5
5
5
5
5

58 6
56 6
55 6
53 6
51 6
49 6
47 6

14 západ
15 ráno
17 12 58
18 i 44
19 2 26
20 3 2
2 I 3 35

Délka dne 12 hod. 34 minut.

|Bohuvěra

Úplněk dne 5. ve 3 h.
9 min. ráno.
Poslední čtvrť dne 13.
v 8 hod. lim. ráno.
Nový měsíc dne 20. v
7 hod. 58 min. ráno.
První čtvrt dne 26. v
11 hod. 43 min. več.

®

Domnělá povětrnosť

První dva dny jasno a
studeno; od 4. do 7. zamra
čeno a bouřlivo, na to až
do 11. sníh; od 12. do 15.
obleva; pak až do 20. jasno:
od 21. do 26. nepříjemno a
studené pršky, načež až do
konce měsíce jasno.

Dne přibývá od 11 hod.

Délka dne 12 hod. 14 minut.

Eman.
Ruperta
J A Komenský
Jetřicha
Zosima

Čtvrti měsíce.

621 5 59 I I 23 13 min. do 12 hod. 36 min.
6 20 6 0 ráno
Židovský kalendář.
6 18 6 ř 12 44
5661. 4. března 13. Adar.
6 17 6 2 i 33 půst
Esther; 5. března Pu6 15 6 3 2 34 rim; 6. března Šušan Purim; 21. března 1. Nisan.
6 13 6 4 3 4
6 11 6 5 3 44
Pořekadla.

Délka dne 11 hod. 54 minut·

Gabriela
Neděle Gabriela
Pondělí Zv. P. Marie Vtěl. Páně

26 Úterý Haštala
27 Středa Ruperta b.
28 Čtvrtek Guntrama kr.
29 Pátek Eustacha
30 Sobota Kvirina

Západ

636 5 49 4 37
635 5 50 5 2

Délka dne 11 hodin 15 min..

10 Neděle 40 mučedlníků Alexandra
I I Pondělí Konstantina Dobromila
Řehoře
12 Úterý Řehoře p.
Í3 Středa Rosiny p.
Růženy
Čtvrtek Matildy
Matildy
14
Dluhoše
15 Pátek Longina
Jindřicha
16 Sobota Heriberta
ítvrtá neděle v postě.

slunce

Protestantů.

Východ

Katolíků.

Znamení
měsíce

SVÁTKY A JMÉNA.

Dni a týdny

áí |5 46,6 22 1 4

5

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

sbírka Písní národních, společenských i žábavX>vvllv"Ulllvl IvRy AyvVIIIHý ných, českých i amerických s českým překladem.
Obsahuje 291 písní. V trvalé plátěné, stříbrným tiskem okrášlené vazbě stojí 65c.

Den

BŘEZEN.
DOMÁCÍ ZÁPISKY.

Vydání.
Příjem.
| Ct.
ct. $

1
2
3

4
5

6
7
8
9
10
11

12
13

14
15

16
íť
18
19

20

21

22
23
24
25
26
27

28
29
30

31

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

Vybral a stlumočil B. Bittner. 232 stran.
K dostání u Aug. Geringera, 150 12th St·, Chicago, 111.

Z knih veselého filosofa.

poštou 55c.

Cena 50c.t

30

30
Dni a týdny.

Čtvrti měsíce.

SVÁTKY A JMÉNA.

-C Q.—
« n.š
> " E

Protestantů

Katolíků

Pondělí Hugona bisk. Theodora
Theodosia
2 Úterý Frant. z P.
Richarda
3 Středa Richarda
Čtvrtek
Zelený
čtvrtek
Zelený čtvrtek
4
Pátek
Velký
pátek
Velký pátek
5
Bílá sobota
6 Sobota Bílá sobota

6
6
6
6
5 38 6
5 356

1

Neděle Velikonoční,

7 Neděle
8 Pondělí
9 Úterý
io Středa

Délka dne 12 hod.

Hod Boží Vel. Hod Boží Vel.
Velikonoční Velikonoční

Kleofáše
Ezechiela p.
Čtvrtek
Lva p.
II
12 Pátek Julia
13 Sobota Hermenegilda

Demetria
Daniela
Lva
Julia
Justina

Ctibora
Obadia
Kalixta
Rudolfa
Valeriana
Emmy
Sulpice

Druhá neděle po Velikonoci .

21 Neděle
22 Pondělí
23 Úterý
24 Středa
25 Čtvrtek

Anselma
Kajetana
Vojtěcha
Jiřího
Marka ev.
26 Pátek Kleta
27 Sobota (Jaroslava

Neděle

54 minut

34 6
33 6
31 6
29 6
27 6
25 6
24 6

30
33
34
35
36
37
38

7 4°
8 29
vých·
ráno
12 57
i 40
2 16

íllädittliftl
VIUWI lilii U*

li**

4»

5
5
5
5
5
5
5

23 6
22 6
21 6
19 6
17 6
16 6
14 6

39
40
41
42
43
44
45

2
3
4
4
5
6
6

52
2°
o°
3
i8
2
52

&

5 12 6 46 ; 7 44
5 li 6 47 ; 8 51
15 9 6 48 9 54
15 8 6 49 10 59
i5 6 6 50 západ
5 4 6 51 ráno
15 3 6 52 2 38

Délka dne 13 hod. 4í) minut.

Vitála
Vitalise
29 Pondělí Petra mučen. Sibily
Hildegardy
30 Úterý Kateřiny S.

KľKÍ
® V *31

/ítf" Poslední čtvrť dne 10.

40 XL v 11. h. 2 min. večer.
00 Ä Nový měsíc dne 18. v
hod. 42 min. večer.
26 <3/ 4.
První čtvrť dne 25. v
55 J/ 11. hod. 19 min. ráno.
29
6 Domnělá povětrnosť

Délka dne 13 hod. 21 minut.

Anselma
Sotera
Jiřího
Albrechta
Marka ev.
Kleta
Pelhřima

Třetí neděle po Velikonoci.

28

-’ä*·'

5
5
5
5
5
5
5

4
5
6
5
6
7

Délka dne 13 hod. 14 minut.

První neděle po Velikonoci.

14 Neděle Tiburcia
15 Pondělí Theodora
16 Úterý Kalixta
17 Středa Aniceta
18 Čtvrtek Vernera
19 Pátek Krescence
20 Sobota Sulpice

§7

23
25
26
27
28
29

á*

dne 3. v 8 h
©Úplněk,
25 min. večer.

5~ij16 53
2 35
6
55
5 0
3 2
4 59'6 56
3 30

Začíná lehkými mrazíky;
od 3. do 7. studeno a bouřlivo; od 8. do 11. silné de
ště; 12. až 16. jasno a stu
děno; od 17. až do 2<>. krás
ně; od 21. do 24. přeháňky,
pak dva dny krásně * po
slední tři dny v měsíci za
mračeno.
Dne přibývá od 12. hod.
39 min. do 13 hod 57 min.

| Židovský kalendář.
5661. 4. dubna jest 15
Nisan, začátek velkonoc; 5
dubna je 16. Nisan, druhá
slavnost; 10, dubna je 21.
Nisan, sedmá slavnost; 11.
dubna 22. Nisan, osmá
slavnost; 20. dubna je 1.
Ijar.
ľorekadla.

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’.

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

Frottiotit mladší a Risler starší. Velmi zajímavý román z francouzského. 418

stran k dostání za 70 centů u Aug. Geringera, v Chicagu.

DUBEN.
<D
c

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

Hilda, trestancova nevěsta. Soudní román o 1392 stránkách.
tech $2.80. vázaný $3.80, poštou $3.90.

Nevázaný v 15 seši

I Středa Filipa-Jakuba
2 Čtvrtek Zikmunda
3 Pátek Nalez, sv. kř.
4 Sobota Floriana

Filipa-Jakuba
Zikmunda
Nalezení kříže
Floriana

Čtvrtá neděle po Velikonoci .

5 Neděle Pia V. pap.
6 Pondělí JanaDamiana
7 Úterý Stanislava
8 Středa Zjev. Mich.
Čtvrtek Řehoře N.
9
10 Pátek Isidora
I 1 Sobota Mamerta

Neděle

Pankráce
Pondělí
Serváce
13
14 Úterý Bonifáce
15 Středa Zofie
16 Čtvrtek Na nebe vs.
17 Pátek Ubalda
i8 Sobota Venance

Gotharda
Jana Damiana
Bohumíra
Stanislava
Hioba
Viktora
Mamerta
Pankráce
Serváce
Bonifáce
Zofie

P. Na nebe vs. P.

20
21
22
23

24
25

Neděle Petra C.
Pondělí Bernarda
Úterý Felixe
Středa Julie
Čtvrtek Desideria
Pátek Johanky
Sobota Urbana I. pap.

Jošta
Liboria

1

a západ

m ě5 ce

západ

Východ

3 58
4 30
5 4
5 43

&

****·
li*

4
4
4
4
4
4
4

52 7
50 7
49 7
4» 7
47 7
46 7
45 7

i
2
3
4
5
6
7

6 27
7 12
8 7
9 5
10 6
11 9
vých.

4
4
«JR 4
4
4
4
4

44 7
43 7
42 7
41 7
40 7
39 7
38 7

8 ráno
9 i 57
10 2 23
ii 3 6
12 3 48
13 4 38
14 5 33

Délka dne 14 hod. 3G minut.

Potenciany
Athanase
Prudence
Helenky
Desideria
Zuzany
Urbana

Neděle Svatodušní.

26

56
57
59
0

Čtvrti měsíce.
dne 3. v 1 hod.
©Úplněk
23 min. večer.
(fä Poslední čtvrt dne 11.
kL v 9 hod. 43 min. ráno.
(Ä Nový měsíc dne 18. v
12 h. 42 min. ráno.
První čtvrť dne 25. v
■Jr 12 hod. 44 min. ráno.
Domnělá povětrn.osť

Od 1. do 3. déšť, na to až
do 8. krásně; od 9, do 12.
tepleji; načež až do 16. čá
stečně zamračeno; od 17.
do 21. přeháňka, načež až
do 25. krásně; 26. a 27.
lehké deště, potom až do
konce měsíce krásně.
Dne přibývá od 13 hod.
58 min. do 14 hod. 56 min.

Délka dne 14 hod. 22 minut.

Šestá neděle po Velikonoci.

19

5« 6
56 6
55 6
54 7

Délka dne 14 liod . G minut.

Pátá neděle po Velikonoci.

12

rÄC

4
4
4
4

s 1un c e

Protestantů.

Katolíků.

slunce

SVÁTKY A JMÉNA.

Východ

Dni a týdny

Znamení
měsíce

31

4
’1C 4
4
«4
«4
if 4
3* 4

37 7
36 7
35 7
35 7
34 7
34 7
33 7

15
16
17
18
19
20
2I

6
7
8
9
10
II
12

31
36
41
46
48
51
48

Délka dne 14 hod. 48 minut.

Neděle Hod Boži Sv. Hod sl. Svat.

Svatodušní
Vilhema
Středa
Maxima
Maxima
29
30 Čtvrtek Zdobení hrobů Zdobení hrobů
Angela
3i Pátek Petronily
27 Pondělí Svatodušní
28 Úterý Viléma

Křesťanství a vzdělanost

7
7
7
7
7
4 30 7

4
4
4
cä: 4
4

33
32
31
31
3°

22
22
23
24
25
26

západ
ráno
2 00
2 31
3 3
3 41

Židovský kalendář.
5661. 7. května je 18.
Ijar, slavnosť žáků; 19.
května je 1. Síván; '4.
května je 6. Sivan, týdní
slavnosť.
Pořekadla.

Prší-li na 1. máje, nezů
stane půda dosti vlhká a
píce pro dobytek se nedaří.
Déšť v noci před sv. Valburgou naplňuje stodoly i
sklepy.
Déšť o Mamertu přináší
soužení (11.), neboť v něm
nic dobrého není, takto zní
všestranné mínění.
Urban krásný, vyjasněný
hojným vínem nám odmění
Když máj vláhy nedá,
červen se předá.
Studený máj, v zahra
dách ráj, anebo studený
máj, v stodole ráj.
Vlajou-li korouhve v kří
žových dnech, budou silné
bouřky.
Kdo o sv. Janě len zasí
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.

Z rozličných pramenů sebral Fr. B. Zdrňbek.
Vázaná, 112 str. silná. Cena 40c·, poštou 45c.

Theoreticko*Praktická škola pro tahací hartnoaiku se zvláštním zřetelem na samouky

Výcvik na jedno-dvou-a třířadovce.

Druhé vydání.

Cena se zásylkou 50c.

KVETEN.
<u
c
Q

Vydání.
ct.

Příjem.
ct.

DOMÁCÍ ZÁPISKY.

•

• 1

1
1

1

ČLOVĚK A JEHO POMĚR KU PŘÍRODĚ, II. vydání. Od Dr. V. Kapra.

liceve užitečné knihy j est 50ctů., s poštovní zášylkou 55ctů.
Život Ježíšův, prostonárodně upravený od Davida Friedricha Strause.

lid přeložil Fr. B Zdrůbek.

Cena výtisku vázaného poštou 80c.

Cena této

Pro český

|Radima

slunce

Západ

áí )4 29/7 27I

0 « “
0
w
O N MB

>

E

4 22
Neděle sv. Trojice.
Délka dne 14 hod. 58 minut.
428728 5 10
2 Neděle Nejsv.Trojice Trojice Svat.
Klotildy
4 28 7 29 6 2
3 Pondělí Klotildy
Úterý
Františka K. Kvirina
4 28 7 30 7 i
4
Středa
Bonifáce
Vinf
ida
5
4 27 7 30 8 00
Benígna
6 Čtvrtek Bož. Těla
4 27 7 30 9 2
Lukrecie
7 Pátek Roberta
4 27 7 30 10 6
Sobota
Medarda
Medarda
8
4 27 7 31 I í 1 3
První neděle po sv. Trojici.
Délka dne 15 hod. 4 minuty.
Feliciana
4 27 7 31 12 38
9 Neděle Feliciana
Pondělí
Laury
Margarety
IO
4 27 7 32 12 52
Úterý
Barnabáše
Barnabáše
I I
4 27 7 32 2 I
Oduffa
12 Středa Basilida
4 27 1 33 3 9
Čtvrtek Antonína Pad. Tobiáše
13
& 4 27 7 33 vých.
Elisea
4 26 7 34 ráno
14 Pátek Basilia
Víta
4 26 7 34 4 i 1
15 Sobota Víta mučen.
I

\

Sobota Fortunáta

Protestantů

Východ

Katolíků

slunce

Dni a týdny.

SVÁTKY A JMÉNA.

Znamení
měsíce

30
Čtvrti měsíce.
Úplněk dne 2. v
hod. 57 min. ráno.
Poslední čtvrť dne &9.·
v 5 hod. 4 min. večer
©Nový měsíc dne 16. v
8 hod. 37 min. ráno.
7} První čtvrť dne 23. v
■J? 4 hod. 3 min. večer.

©

Domnělá povětrnosť'

První dva dny tepleji; od
3. do 5. velké horko; 6. a 7.
zamračeno a deštivo, na
čež až do 12. krásně; od 13.
do 17. pod mraky a dusno;
18. a 19. časté přeháňky;
od 22. do 26. krásně, načež
až do konce měsíce zamra
čeno.’

Dne přibývá oď 15 hod.
do 15 hod. 10 min. a pak
ubývá do 15 hod. 8. min.

Židovský kalendář.
5661. 18. června je 1.
Thamus.
Dořekadla.

Červen-li více suchý než
Druhá neděle po sv. Trojicii.
Délka dne 15 hod. 8 minut.
mokrý panuje, dobrým ví
naše sudy naplňuje.
Zbyňka
4 26 7 35 5 14 nem
16 Neděle Benona b.
Jaké počasí na Medarda
bývá, takové o žních se oLaury
4 26 7 35 6 19 zývá.
17 Pondělí Adolfa
Miloty
4 26 7 3t> 7 26i' Prší-li na den sv. Víta,
18 Úterý Marcela
1 jest úrodný rok, toliko ječStředa
Bohdala
Gerv.
a
Prot.
4 2^ 7 36 8 30' meni to škodí.
19
Jaká povětrnosť na sv.
Sila
4 26 7 36 9 35 I Jana
20 Čtvrtek Syl veria
Křtitele, takovou oAloise
4 26 7 36 10 35 čekávej i o Michalu.
21 Pátek Aloise
Jaké počasí na Ladislava.
á* 4 26 7 36
Achace
So ukazuje (27.), takové též
22 Sobota Pavlíny
ii 34 po
sedm týdnů se objevuje.
Na Petra a Pavla den
Třetí neděle po sv. Trojici.
Délka dne 15 hod. 10 minut
jasný a čistý, rok úrodný
Edeltrudv
4 20 7 36 12 32 bude jistý.
23 Neděle Edeltrudy
Na Petra a Pavla zlomí
4 26 7 36 i 3 se žitu kořmek a ono zraje
24 Pondělí Jana Křtitele Jana Křtitele
* 4 27 7 37 i 52 dnem i nocí.
25 Úterý Ivana poust. Prospera
Sv. Vít kořínek štíp, sv.
ten jej dokop’.
26 Středa Jana a Pavla Jana B.
4 27 7 37 2 52 Prokop
Nesázíš-li zelí na Víta,
Čtvrtek
Ladislava
Ladislava
4 287 37 3 50 bude zelnice bita.
27
Na sv. Antonína [13.] ať
4 287 37 4 4u jsou lněništé oseta.
28 Pátek Lva II. pap. Lva
14 29 7 37 5 38 Nasv. Ducha bláto, bude
29 Sobota Petra a Pavla Petra a Pavla
laciné mláto.
Červen studený, sedlák :
Čtvrtá neděle po sv. Trojici.
Délka dne 15 hod. 8 minut.
krčí rameny.

&
&
&

3o|Nedě<e Pavla pam.

Pavla pam.

TkVílhAH ríf/ltikil
Pro školy česko-amecké, sestavenou F'B. Zdrůbkem.
VI 111/V U Vllílllltll VvvItvU 4 opravené a rozmnožené vydání, dostati lze
u A. Geringera, 150 W. 12th Street, Chicago, 111. Cena 75c. se zásylkou.
Bosko. Nevyčerpatelné jeho kejkle k zábavám společenským. Cena 30c. poštou 32c.

ČERVEN.
Vydání.
Příjem.
ct. $
ct.

DOMÁCÍ ZÁPISKY.

•

1

1

f

•

1
1

9

•

·.

■

■

·

1

l

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

GERVENEG
(Lipen.)
31
Dni a týdny

Protestantů.

Katolíků.

Děpolda
I Pondělí Teobalda
Úterý
Navšt. P Mař. Kamila
2
Heliodora
3 Středa Heliodora
Čtvrtek
Den neodvisl. Den neodvisl.
4
Cyril
a Metod Filomeny
Pátek
5
Jana Husa
6 Sobota Izaiáse pr.
Pátá neděle po sv. Trojici.

7 Neděle Vilibalda
8 Pondělí Kiliana
9 Úterý Brikcia
IO Středa Sedm bratrů
II Čtvrtek Pia p.
12 Pátek Jana Kv.
13 Sobota Markéty

n

E

tCW*

■o
o ®
— °

o c=
·»» cn
>

4
4
4
4
4
4

30
30
3i
32
32
33

®
«

•0

Čtvrti měsíce.

·« tn
_

0 N

N "

7
7
7
7
7
7

> « E

37 ráno
36 5 52
36' 6 53
36 7 58
35 9 4
3 5i 10 12

čtvrť dne 8
C Poslední
v 10 h. 24 min. večer.

První čtvrť dne 23. v
9 hod. 3 min. ráno.
Úplněk dne 31. v 5 h
38 min. ráno.

©

Domnělá povětrnosť
Délka dne 15 hodin 2 minuty.
a 2. velké vedro: 3. a
fPÍ 4 34 7 35 1117. 4. 1.pošmourno
Veleslava
a deštivo,
načež
až
do
10.
krásně;
od
Kiliana
12 55

4
4
4
4
4
4

Brikcia
Amalie
Pia
Ladimíra
Markéty

14 Neděle Bonaventury Karoliny
Rozesl. apošt.
15 Pondělí Jindřicha
Úterý
Marie Karm. Ruth
i6
Aleše
17 Středa Alexisa
Arnolda
18 Čtvrtek Symforosy
19 Pátek Vincence z P. Stella
20 Sobota Eliáše proroka Eliáše
Sedmá neděle po sv. Trojici.

21 Neděle Daniele pr.
22 Pondělí Máří Magd.
23 Úterý Apolináře
24 Středa Kristiny
25 Čtvrtek Jakuba
26 Pátek Anny
27 Sobota Pantaleona
Osmá neděle po sv. Trojici.

35
35
3ó
37
38
39

7
7
7
7
7
7

35
34
34
34
34
33

i
2
3
4
5

3
IO
17
22
24

Délka dne 14 liodin 4 minuty.

Šestá neděle po sv. Trojici.

28 Neděle Inocence
29 PondělííMarty
30 Úterý Abdona a Sen.
31 Středa Ignáce z Loj.

c ®

ad
ce

SVÁTKY A JMÉNA.

Ä
*w

«
«
áí
áí

4 40 7
440 7
4’4i 7
4 42 7
4 42 7
4 43 7
4 44 7

33
32
32
32
31
30
29

6 18
vých.
ráno
7 17
8 21
9 26
IO 20

Délka dne 14 hodin 45 minut.

Daniele
Máří Magd.
Apolináře
Kristiny
Jakuba
Anny
Pantaleona

«
&

4
4
4
4
4
4
4

44 7
45 7
46 7
47 7
48 7
49 7
50 7

28
27
26
25
24
23
22

Ii
12
12
i
2
3
4

19
16
43
38
33
28
19

Délka dne 14 liodin 32 minut.

Inocence
Marty
Bořivoje
Hynka

4
Ä4
Ä4
4

51 7
52 7
53 7
54 7

2i
20
19
18

5 7
5 54
6 34
7 14

11 do 14. tepleji: pak jsou
až do 17. přeháňky; od 18.
do 24. krásně, načež až do
konce měsíce teplo: posled
ní dva dny parno.

Dne ubývá od 15 hod. 10
min. do 14 hod. 30 min.

Židovský kalendář.
5661. 4 července je 17.
Tharnuz, půst, dobytí chrá
mu. 17. července 1. Ab;
25. července je 9. Ab, půst,
spálení chrámu.
Pořekadla.

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
cbává, neb Maria Majdalena svého pána oplakává.

Pěstování květin v domácnosti. SX;1·
všeobecné pochvaly od znalců nejen zde. ale i v Čechách. Cena 40c.. poštou 45c.
Pod kolem. Vojenská novela od Pavla Albieriho. 176 str. Cena 75c., poštou 80c.
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Vydání.
Příjem.
ct.
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DOMÁCÍ ZÁPISKY.

1
2
3

4
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6
7
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•

12

A

13

14
15

16
17

•

18
19

20
21
22

23
24
25
<

•

; ·

■

<

,

-

26
27
28

•

29
30
31
1
HIEÁRCHIE á ÁRISTOKRÁTIE aneb: Působení Jezůitů 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.

SRPEN
SVÁTKY A. JMÉNA.
Dni a týdny.

Katolíků

Avriek Petra v ok.
Alfonsa
2 P átek
3 S obota Štěpána nal.

1

Protestantů

Menandra
Gustava
Augusta

Devátá neděle po sv. Trojici.

4 Neděle Dominika
5 Pondělí Marie Sněžné
6 Úterý Pr. Krista P.
7 Středa Kajetána
8 Čtvrtek Cyriáka
9 Pátek IDonáta
IO Sobota {Vavřince

Znamení
měsíce

31

Neděle

Jedenáctá nedele po sv. Trojici.

18 Neděle Heleny kr.
19 Pondělí Ludvíka T.
20 Úterý Bernarda
2 I Středa Anastasie
22 Čtvrtek Timotea
23 Pátek Filipa b.
24 Sobota Bartoloměje

•n
0
fj
“
*
>

®
« «
« W
N..
ß E
r

4 55 7 17 západ
4 57 7 16 ráno
4 58 7 15 9 8

4 59 7 13
5 07 12
5 1711
5 2|7 9
5 3(7 8
5 .47 7
15 5i7 5

10
11
12
1
2
3
4

18
23
36
9
14
16
12

Délka dne 14 hodin 0 minut.

Zuzany
Zuzany
Kláry
12 Pondělí Kláry p.
Úterý
Hypolita
Hypolita
13
iStředa
Eusebia
Smila
14
Čtvrtek
15
Nanebvz.P.M. Na nebevz. Μ.
Hroze
16 Pátek Rocha
Liberáta
17 Sobota Liberáta

I I

>

•5
| s*

Délka dne 14 hodin 17 minut.

Dominika
j Osvalda
Sixty
Álfry
Cyriáka
Jaroslava
Vavřince

Desátá neděle po sv. Trojici.

■o
° o
x: e
O =
·>» co

|5
5
5
5
5
5
15

77
87
97
10 6
ii 6
12 6
13 6

54 IO 5
oas
52 I I 2
51 I I 59
49 12 56
48 I 20
46 2 8
45 3
Dvanáctá neděle po sv. Trojici.
Délka dne 13 hodin 25 minut ’·
Ludvíka
25 Neděle Ludvíka kr.
& Í5 2 i 6 43 3 44
Pondělí
Zefyrina
Adriána
26
5 22 6 42 4 29
Úterý
Josefa
Kal.
Jaromíra
5
23 6 40 5 6
27
Augustina
28 Středa Augustina
5 246 39 5 45
Čtvrtek
Niceáse
Jana st.
29
5 256 37 6 8
Přibíka
Pátek
Rosy
p.
5 266 35 6 53
30
Raimundi
Sobota
Raimunda
5 276 34 7 29
31
5
5
5
5
5
5
5

14I6
15 6
166
17 6
18 6
19 6
2O|6

Poslední čtvrť dne 7
v 3 hod. 6 min. ráno.

První čtvrť dne 22. ve
2. hod. 57 min. ráno.
Úplněk dne 29.ve 3 h.
26 min. večer.
Domnělá povětrnosť

První dva dny teplo a
dusno, načež následují po
dva dny osvěžující přeháň
ky; od 5. do 8. krásně, na
to až do 12. tepleji; od 13.
do 15. zamračeno; od 16.
do 18. deštivo, načež až do
konce měsíce jasno a krás
ně.

■ 4 4 57 Dne ubývá od 14 hod. 22
2 5 39 minut do 13 hod. 7 minut.
i 6 19 Židovský kalendář.
59 625
5661. 16. srpna je I.
58 7 20 Elul.
57 7 51
55 (vých.
Pořekadla.

Délka dne 13 hodin 42 minut.

Heleny
Sebalda
Bernarda
Hartvíka
Žibřida
Zdenka
Bartoloměje

Čtvrti měsíce.

Čeho červenec a srpeD
neuvaří,toho září neusmaží
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 <·říšek.

Kapesní slovník anglkko-ttskv,
velikosti; dobrý tisk, pohodlný ku hledání slov: nutná pomůcka ku čtení novin angli
ckých i všech spisů. Druhé vydání v snížené ceně $1.25 u Aug. Geringera, 150 West
12th St., Chicago. 111.

SRPEN.
DOMÁCÍ ZÁPISKY.

Příjem.
ct.
$

Vydání.
ct.
$
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■
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■

•

■
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Nová země. Příběhy prvních českých přistěhovalců od Pavla Albieriho. Spisova
tel dlí delší čas v této zemi a jmépo jeho má mezi námi dobrý zvuk. Zvláště “Nová
země” neměla by scházet! v žádné domácnosti. 415 stran. Cena $1. poštou $1.10.
K dostání u Aug. Geringera. 150 W. 12th St.. Chicago, 111.

Třináctá neděle po sv. Trojici.

a západ

32 západ
31 10 24
29 li 37
27 ráno
26 i 9
24 2 7
22 2 57

5
« 5
« 5
ář 5
ář 5
5
5

35 6
36 6
37 6
38 6
39 6
40 6
41 6

21
19
17
16
14
i2
11

3
4
4
5
5
6
6

■fW-F

5
5
5
5
5
5
5

-«r

-•Ä*'

5
5
5
5
5
5
5

42 6 9 7 23
43 6 7 vých.
44 6 6 10 46
45 6 4 11 36
46 6 2 ráno
47 6 i 12 51
48 5 59 1 37

49 5
50 5
51 5
52 5
53 5
54 5
55 5

57
56
54
52
51
49
47

2
2
3
4
4
5
6

20
59
39
12
48
24
i

Délka dne 11 hodin 52 minut

29 Neděle iMichaela arch. |Michala
30 Pondělí Jeronýma
Jarolíma

Čtvrtí měsíce.
Poslední čtvrť dne 2.
ve 8 hod. 33 min. ráno.
• Nový měsíc dne 12. v
4 hod. 23 min. večer.
í! První čtvrť dne 20. v
Jr 8 hod. 38 min. večer.
Úplněk dne 28. v 12 h.
40 min. ráno.

©

Domnělá povětrno«ť

Až do 4. zamračeno a
deštivo, na to až do 9. jas
no a krásně; od 10. do 13.
částečně zamračeno; od
14. do 16. deštivo,načež až
do 24. krásně ; od 25. do 28.
trochu chladněji; 29. a 30.
mrazíky.

37
16
53 Dne ubývá od 13. hod. 7
22 min. do 11. hod. 47 min.
53 Židovský kalendář.
23 5662. 14. září je 1. Tišri,
rok; 15. září druhá
50 nový
slavnost; 16. září 3 Tišri,.

Délka dne 11 hodin 12 minut.

Morice
22 Neděl· Maurice
Pondělí
Tekly
p.
Tekly
23
Jar máře
24 Úterý Gerharda
Kleofáše
25 Středa Kleofáše
Čtvrtek
Cypriana
Pravdomily
26
Kosmy a Dam,|
Pátek
Kosmy
a
Dam.
27
28 Sobota Václava krále Václava
Sedmnáctá neděle po sv. Trojici.

&

28 6
29 6
30 6
31 6
32 6
33 6
34 6

Délka dne 12 hodin 30 minut.

15 Neděle Jména P. M. Mariany
Ludmily
i6 Pondělí Ludmily
Lamberta
*7 Úterý Lamberta
Tita
i8 Středa Tomáše v.
Čtvrtek
Januara
J anuara
19
Stacha
Eustacha
Pátek
20
Matouše
2 I Sobota Matouše
Šestnáctí neděle po sv. Trojici.

5
5
5
5
«b 5
Ä 5
5

Délka dne 12 hodin 48 minut.

8 Neděle Nar. P. Marie Naroz. Mař.
Brunona
9 Pondělí Gorgona
Úterý
Mikuláše
Mikuláše
IO
Prota
11 Středa Gerharda
Čtvrtek
Kvidona
Lyra
12
Miloně
Tobiáše
13 Pátek
14 Sobota Pov. sv. kříže Kornela
Patnáctá neděle po sv. Trojici.

mé s i c e

Délka dne 13 hodin 7 minut.

I Neděle Anděl Strážce Jiljího
Štěpána kr.
2 Pondělí Štěpána kr.
Úterý
Mansveta
Mansveta
3
Středa
Rosalie
Rosalie
4
Čtvrtek Viktorina
Heraklia
5
Boleslava
6 Pátek Zachariáše
Sobota
Reginy
Reginy
7
Čtrnáctá neděle po sv. Trojici.

Východ

Protestantů

slunce

Katolíků

Západ

SVÁTKT A JMÉNA.
Dni a týdny.

slunce

30
Východ

30
mísíce

SEPTEMBER
Znamení

Z ARI

5 56 5 45 6 41
5 57 5 44 7 26

slavnost Gedaljah; 23. září
je 10. Tišri, slavnost smí
ření; 28. září je 15. Tišri,
svátek pod zelené; 29. září
je 16. Tišri, druhý svátek.
Pořekadla,

Jaké počasí bylo na den
sv. Jiljí, tak vše zůstane
obyčejně po celý měsíc.
Je-li o Jiljí krásný den,
bude krásný podzimek.
V jakém počasí jde jelen
k řijí (o sv. Jiljí). v takovém
se vrací o sv. Michalu.
Jaké počasí naděn naro
zení P. Marie, takové má
zůstat! osm neděl.
O Marie narození, vlašť·vek tu více není.
Neprší-li toho dne, bude
suchý podzimek.
Krásné počasí 20. v tent*
den trvá ještě čtyři neděle.
Na kolik dní před sv. Mi
chalem mží a mrzne, toli
kéž bude příštího roku po
prvním máji mžít a mrz
nout.
Na sv. Maurice (22.) ne
sej pšenice, bude samá me
tlice.

Ctl/I /1 htttAÍ/l aQeb: Hlavní rysy přirozeného světového řádu, jakož i mravouky
VlIU U l/IIIVIUý na něm založené od prof. Ludv. Buechnera; ztlumoěil Frant. B.
Zdrubek. 256 str. Vázaná v plátně s barevnou ořízkou $1, poštou $1.10. .
NOVÝ ROBINSON. Velmi poutavý román. Cena 50c. se zásylkou.

9
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DOMÁCÍ ZÁPISKY.
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| ct.

1
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6
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10
11
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13
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16
17

18

19

20
21

22
23

24
25

26
27

28

1
l

*

POSTAVENÍ ZEN V CÍRKVI, pojednání o toin, jak se přičinila církev křesťanská
O snížení žen a zneužití jich ku svým účelům. Matice Svobody svazek VII. Cena 12 ctů.
Ze 1001 nocí nejkrásnější báchorky s illustracemi. Pět sešitů za $1.00. K dostán

w A. GeriDgera, 150 VV. 12th St., Chicago, 111.

I Úterý Remigia
2 Středa Leodegara
3 Čtvrtek Kandina
4 Pátek Františka S.
5 Sobota Placida

Remigia
Leodegara
Ludomíra
Frant. S.
Placida

Osmnnáctá neděle po sv. Trojici.

6 Neděle Brunona
7 Pondělí Justiny p.
8 Úterý Brigity
9 Středa Dionysia
1O Čtvrtek Frant. B.
1 I Pátek Emiliána
I 2 Sobota Maxmiliána

áí
á*

^5
'nm·

a západ

m ěsíce

Východ

slunce

i

1

6 4 5 32
6 5 531
6 6 5 29
6 7 5 28
6 8 5 26
6 9 524
6 10 5 23

,

6
6
6
6

11
12
13
14

5
5
5
5
5
6 16 5
6 17 5

O

&

čtvrt dne l.
C vePoslední
3 hod 57 min.večer.

Domnělá povětrnosf

2
2
3
4
4
4
5

dva dny tepleji:
18 odPrvní
3. do 5. lehké deště; od
do 11. jasno a krásně;
52 6.potom
až do 14. husté ml
od 15. do 18. zamračeno
25 hy;
a deštivo; od 19. do 22. stu
2 deněji; od 23. do 26. krásně
načež 27. a 28. zamračeno.
24
Dne ubývá od 11. hod. 42
52 min.
do 10. hod. 25. min.
20

Židovský kalendář.

Délka dne 11 hod. 13 min.

Kolomana
Burkharda
Terezie
Havla
Floriana
Lukáše
Ferdinanda

Čtvrti měsíce.

Nový měsíc dne 12. v k
5 59 541 8 28
hod. 16 min. ráno.
6 o 5 39 9 12
7) První čtvrt dne 20. ve
6 i 5 37 zápac -X' 3 hod. 2 min. večer.
6 2 5 36 ráno ^Úplněk dne 27. v 10
'--ř.' hodin 11 min. ráno.
6 3 5 34 i 39

Délka dne 11 hodin 31 minut·

Brenka
Libuše
Bryty
Diviše
Frida
Emiliána
Maximiliána

Devátenáctá neděle po sv. Trojici

13 Neděle Edvarda
14 Pondělí Burkharda
1 5 Úterý Terezie
16 Středa Havla
1 7 Čtvrtek Hedviky
18 Pátek Lukáře ev.
19 Sobota Petra Alkant.

&

slunce

Protestantů

Západ

Katolíků

Východ

.

Znamení
měsíce

SVÁTKY A JMÉNA

Dni a týdny.

21
20
18
17
15
14
12

5662. 4. října je 21. Tišri.
5 56 svátek
palem; 5. října je
6 33 22. Tišri,konec svátku pod
zelené; 6. října je 23. Tišri,
7 U slavnost’ zákona. 14. října
1. Marchešvan.
7 54
Pořekadla.
8 41
Je-li
říjen mrazivý a vě
9 33 trný, bude
únor též tak, i
vých. únor mírný.

Vějou-li suché větry se
verní, obilí se v příštím
roce nepodaří.
6 18 5 ii ráno Jasné-li počasí v podletí,
20 Neděle iPosv. cnrámu IVendelína
větry s zimou odletí.
Voršily
6 19 5 10 i 32 jistě
2 I Pondělí Voršily
Suchý den sv.Havla, zvě
suché léto.
*»·
Korduly
22 Úterý Korduly
7 stuje
ia*«· 6 2 i 5 9 2
Před sv. Havlem musí
Sebíře
6 22 5 7 2 40 všecko semeno ze země býti
23 Středa Severina
vybráno, v sklepě uscho
Čtvrtek Rafaela
**
Rafaela
6 23 5 6 3 13 váno, přes zimu tam pone
24
a dříve než kukačka
6 24 5 4 3 51 cháno
25 Pátek Krišpína a Kr. Vilemíny
zakukala, opět na čerstvé
26 Sobota Evarista
Evarista
6 25 5 3 4 28 povětří vynošeno.
Teplý říjen,studený únor
Na den sv. Lukáše má
Jednadvacátá neděle po sv. Trojici.
Délka dne 10 hod. 38 min.
ozim již do strnišť zaseta
jSabiny
6 26 5 i 5 14 býti.
27 Neděle Sabiny
Urbanův oves, Havlovo
28 Pondělí Sim. a Judy Sim. a Judy
6 28 5 0 6 2 žito — nechystej, sedláče.
stodolu pro to! anebo:
Narcisa
6 29 4 59 6 56 Havlovo žito (16. října a
29 Úterý Narcisa
Urbanův oves (25. května)
5» 6 30 4 58
30 Středa Marcela
Hvězdoně
7 57 bývají zřídka na trhu.

Dvácátá neděle po sv. Trojici.

Délka dne 10 hod· 55 min.

ČR

31 Čtvrtek Volfganga

Slavnost ref.

6 31 4 56 9

2

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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17
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20
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25
26
27
28

29
30
31
■
»

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 sa

mo nesmrtelné jméno spisovatelovo, 208 str. za 25c.

K dostání u A. Geringera.

[

6
6
6
6
6
6
6

35 453
36 452
37 4 51
38 4 50
39 4 49
41 448
42 4 47

1

slunce

Protestantů

Vý c h o d

Katolíků
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Dui a týdny.

SVÁTKY A JMÉNA.

Znamení
měsíce

U

30

s·

■o -O ®
O « Q
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Čtvrt měsíce.

čtvrt dne 3.
C{vePoslední
2 hod. 29 min. ráno.
I Pátek Všech Svat. Všech Svat
6 32 4 55 10 6
Nový měsíc dne 11. v
•
3 hod. 39 min. ráno.
Památka
duš.
Pam.
dušiček
S
obota
2i
6 33 4 54 západ
čtvrt dne 19. ve
C První
3 hod. 28 min. ráno.
Dvaadvacátá neděle po sv. Trojici. ’ Délka dne 10 hod· 21 min.

3 Neděle Huberta
4 Pondělí Karla Bor.
5 Úterý Emericha
6 Středa Linharta
Čtvrtek Engelberta
7
8 Pátek Bohumíra
9 Sobota Teodora

Huberta
Karla
Emericha
Linharta
Engelberta
Bohumíra
Bohdana

Třiadvacátá neděle po sv. Trojici.

Neděle

Př. sv. Ludm.
I 1 Pondělí Martina b.
12 Úterý Martina p.
13 Středa Stanislava
Čtvrtek Serapiona
14
15 Pátek Leopolda
16 Sobota Otomara
IO

áí

> a E

Úplněk dne 25. v 8. h.

ráno
23 min. večer.
1 29
i 59 Domnělá povětrnost
2 25 1. a 2. lehký sníh, na toaž 7. jasno a studeno; od
2 57 8. do 12. krásně, potom až
do 16. studeněji; od 17. do
3 24 20. sněhové přeháňky: od
do 24. jasně a mírně,
3 57 21.
potom až 27. proměnlivo:

Délka dne 10 hod. 5 min.

Martina Lutra
Martina
Jonáše
Diega
Levin a
Lipolta
Otomara

6
6
6
6
6
6
6

43 4 46
44 445
45 4 44
46 443
48 4 42
49 441
50 |4 41

od 28. do 30. krásně.

Dne ubývá od 10 hod. 26
431 min.
do 9 hod. 29. min.
5 8
5 50 Židovský kalendář.
5662 12. listopadu je 1.
6 37 Kislev.
7 28
Pořekadla.
8 22
Utni z buku třísku; je-li
9 18 však suchá, bude zima tu

há; je-li však vlhká, bude
zima mokrá.
Zůstane-li o Martině lu
Bertolda
6 51 440 IO 19 pení ještě na stromech, Če
17 Neděle Řehoře D.
se dlouhá, studená zima
Hildy
6 52 4 39 vých. káJe-li
18 Pondělí Odona
kobylka z husy o
Wtr 6 53
Martině zabité bílá, tuhá
Elišky
19 Úterý Alžběty
4 39 ráno zima
zavítá.
Edmunda
6 55 438 I 12 Jaký den sv, Kateřiny,
20 Středa Felixe V.
takové počásí bude v pří
6 56 437 I 40 štím lednu.
2 I Čtvrtek Obět. P. Marie Smicha
Je-li zamračeno na sv.
Vojislava
6 57 437 2 20 Martina,
22 Pátek Cecílie p.
bývá prý neustálá
6 58 4 36 3 I zima.
23 Sobota Klementa p. Klimenta’
Sníh na sv. Ondřeje, žitu
mnoho nepřeje.
Pětadvacátá neděle po sv. Trojici.
Délka dne 9 hod. 38. min.
Hřímá-li v listopadu, bu
de dobrý rok.
Chrysogona
Chrysogona
6
4
36
Neděle
59
3
44
24
Chodí-li husa o sv. Mar
Kateřiny
7 0 435 4 35 tině po ledě, plave o váno
25 Pondělí Kateřiny
cích po blátě.
Delfína
26 Úterý Konráda
50b 7 I 435 5 35 Na sv. Martina kouřívá
z komína.
Liboústa
27: Středa Achace
* 7 2 4 34 6 38 seKliment
zimu oblibuje,
Čtvrtek Den díkóčin. Den díkůčin. ä
Petr 22. února ucezuje.
7 3 4 34 7 46 sv.Padá-li
28
sníh o sv. Mar
OQ
Achace
7 4 4 34 8 56 tině, říká se, že při lei sv.
29 Pátek Rufa
Martin na bílé brůně.
Ondřeje
Sobota Ondřeje ap.

Čtyryadvacátá neděle po sv. Trojici.

30

(Délka dne 9 liod. 51. min.

&

7

5 4 34 9 59

Americký Besedtiík.

První sbírka proslovů 'a deklamací pro oboje pohlaví
k rozmanitým příležitostem. Sestavil Ant. Jurka. Pěk
ně vázaný. 480 stránek silný, $1,25, poštou $1.35.
DĚDICTVÍ. Velice poutavý a napínavý román. Z angl. přeložil M. Mašek. Cena 50c.
K dostání u A. Geringera, 150 W. 12th St., Chicago 111.
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16
17
18

19

20

21
1
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y

23

24
25

26
27

28
29
30
31

1

1

0 Chicagu a Chicagčauech. Zajímavosti ze života a ruchu velkoměstského, líčí L.
Flígl. 98 illustrací. 160 stran. Cena 30c., poštou 35c.
Praha a Řím. Historický román od J. Svátka. III. díly. Cena $1.20, vázaný
$2.20, poštou $2.30. K dostání u Aug. Geringera, 150 W. 12th St., Chicago, 111.

PROSINEC

První neděle adventní.

8 Neděle Početí P. NI.
9 Pondělí Leokadie P.
(O Úterý Melchiada
í 1 Středa Damase
12 Čtvrtek Sinesia
13 Pátek Lucie p.
14 Sobota Nikasia
Třetí neděle adventní.

15

Neděle Irenea

16 Pondělí Albína
17 Úterý Lazara
18 Středa Graciána
19 Čtvrtek Nemesia
20 Pátek Kristiny
21 Sobota Tomáše ap.

a západ

m ě s íc e

7 6 4 34 II 4
7 7 4 33 ráno
áí 7 7 4 33 západ
7 S‘4 33 I I
7 94 33 i 28
7 io‘ 4 33 2
i
1 7 ii. 4 33 2 32

Délka dne 9 hodin 22 minut.

■ Kajícní den
Běleny
Jitky
Damaše
Donáta
Lucie
Duchoslava

s?·

7
7
7
7
7
7
7

12 4
13 4
13 4
144
14 4
15 4
16 4

33
33
33
34
34
34
34

3
3
4
5
6
7
8

| Kristiána
Běluše
Lazara
Abrahama
Nemesia
Blahoroda
Tomáše

1

717 4
7 18 4
7 19 4
7 I9Í4
7 20 4
7 21 4
7 21 4

34
34
34
35

9 ii
9 57
vých.
12 3
35 12 29
36 12 54
36 i 35

Délka dne 9 hod. 15 minut

Blaženy
Neděle Zenona
Pondělí
Viktorie p.
Viktorie
23
Úterý
Adama
a
Evy
Adama a Evy
24
25 Středa Naroz. Páně Naroz. Páně
26 Čtvrtek Štěpána muč. Štěpána

22

5»

27 Pátek Jana Evang; Jana Evang.
2 8jSobota Mláďátek
Kastora

7
7
7
7
7
7
7

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

37
37
38
39
39
4° 1
41 1

2
3
4
5
6
7
8

20
12
5
21
3o
39
45

Délka dne 9 hodin 17 minut.

29 Neděle Tomáše bisk; Milady
Davida
30 Pondělí Davida kr.
Úterý
Sylvestra
Sylvestra
31

a*

Čtvrti měsíce.
Poslední čtvrť dne 2.
v 4 h. 54 min. večer.
Nový měsíc dne 10. v
9 hod. 58 min. večer.
První čtvrť dne 18. ve
3 hod. 40 min. večer.

Domnělá povětrnost

rPrvní tři dpy jasno a
studeno, načež až do 8. sně
hové přeháňky; od 9. do
12. mírněji, potom až do
17. bouřlivo; od 18. -do 21.
těžký sníh; od 22. do 24.
obleva, potom až do 29.
studeněji a poslední dva
dny v měsíci velmi studeno

8
49
Dne ubývá od 9 hod. 28
34 min.
do 9 hod. 16 min. ku
24 konci přibývá do 9 h. 19 m.
20
12 Židovský kalendář.
12 5662. 6. prosince je 25.

Délka dne 9 hodin 18 minut.

Čtvrtá neděle adventní.

Neděle po Vánocích.

Výc h o d

Délka dne 9 hodin 29 minut.

Dluhoše
I Neděle Eligia
Bibiány
2 Pondělí Bibiány
3 Úterý Františka X. Kasiana
Barbory
4 Středa Barbory
Čtvrtek
S abaše
Judity
5
Isidora
6 Pátek Mikuláše
Ambrože
7 Sobota Ambrože
Druhá neděle adventní.

slunce

Protestantů

Západ

Katolíků

slunce

SVÁTKT A JMÉNA.
Dni a týdny.

Východ

Znamení
měsíce

31

7 24 4 41 9 53
7 24 4 42 10 59
7 24 4 43 11 52

Kislev, zasvěcení chrámu:
11. prosince je 1. Tebet;
20. prosince je 10. Tebet.
půst, památka obležení Je
ruzalema.
Pořekadla.

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

IWClAIIAliatol neb sPellinS Book učí, Jak se mají anglická slova vyJlllyjllvlly Vy vIvVvVUlvI slovovati, slabikovati, přizvukovati a psáti. Pro kaž
dého nevyhnutelná. Za 75c. každému poštou od Aug. Geringera, 150 W. 12th Street.
Chicago, 111.
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Dr. MIL. TYRŠ. Krásný biografický 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. 67 str.
za 20c. K dostání u Aug. Geringera. 150 W. 12tli St., Chicago, 111.

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, 10. led.
Agnes viz Anežka
Agrikola 4. listopadu
Achac 22. června
Achac27 listopadu
Achilleus 12. května
Aka 30. listopadu
Akar 22. června
Albar, b.Bělobor, 21. červ.
Albert p. z J. 3. dubna
Albert v. 15. listopadu
Albín, Bělouš, 1. března
Albina, p. a m. Bělouše,
>16. prosince.
Albrecht 23. dubna
Aleš, 17. července
Alexander, Leska lS.břez.
Alexander 26. února.
Alexius, Aleš, 7. Červce’
Alfons 2. srpna
Alfred 19. července
Alipius 15. srpna
Alois 21. června
Alto, 9. února
Alžběta, král. Eliška, 8.
července
Alžběta, 19. listopadu
Amadeus viz Bohumil
Amalie, Libuše, 10. čerce.
Amalie 7. října
Amandus, Milota, 8. dub.
Amatus, 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.
Anastasia, m., 25. pros.
Anastasius, m. 22. ledna
Anatolia 9. července
Anatoliu 3. července
Anežka, Agnes 16. listop.
Anežka, p. a m. 21. ledna
Anežka Češka. Něčiše, 6.
a 28. března.
Anjela, 13. května
Anjelika 28. března
Anjelina 16. července
Anna 26. července
Anselm 18. března
Antonia, Tonka, 10. ledna
Antonín, poust. 17. ledna
Antonín, 13, června
Apolinář 23. července
Apolonia 9. února
Aquilina. Orlična. 13.červ.
Arkád 19. října

Arnold 18. července
Arnulf 18. června
Arnošt 12. ledna
Arnoštinka 31. července
Arsenius, 19. července
Asterius. Hvězdon, 3O.říj.
Athanasia 26. února
Athanasius 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., Břenek21. dub.
Bryta viz Brigita
Burghard 11. října
Bůhspěj 22. června
Bušek viz Celestín
Cecilie 22. listopadu
Cecilius 3. června
CelestinP., Bušek 6. dub,
Celestin, p. a m, 19. květ.
Celina 21. října
Celerinus, v., 20. února
César z B. 15. dubna
Chranibor viz Servác
Crha A. M. 9. března
Ctibor v. Honorát
Ctimír V. Čestmír
Ctirad viz Honor
Cyprián b. 14. září
Cyria 5. června
Cyriak m. 8. srpna
Cyrila 5. července
Cyrin 12. června
Cyrus m. 31. ledna
Čeněk viz Vincenc
Česlav 20. června
Čestmír, Ctimír, 9. ledna
Čestislav 16. června
Damasus 11. prosince
Damian 27. září
Daniel 21. července
David 30. prosince
Deicola, Ctiboh, 17. ledna
Delfln 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
Duila 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. říjná
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, Blahoklas26. říj.
Evermond 17. února
Ezechiel 10. dubna
Fabian 20. ledna
Fandila, m., 13. června
Fano 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
Fidelis 28. 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 ft. 9. března
Fridolín 6. března
Fridus viz Friedman
Friedman, Friduš, 10. říj

Sensační báseň od Svatopluka Čecha, která dočkala se 28. vydání,,
způsobila nevídaný rozruch a vzbudila i pozornost vládních kruhuobsahuje 79 stránek. Cena 25c. K dostání u Aug. Geringera, 150 12th St., Chicago.

Písně otroka.

Tronoaldus 12. září
Frumendus 27. října
Fulgentius 1. ledna
Fulko 10. října
Gabian 19. února
Gabriel, archanj.,24.břez.
Gabriela 10. února
Gaudentius viz Radím
Gebhard, Jaromír, 27.srp.
Gelas Smích. 18. listop.
Genesius 3.včervna
Genovefa. Ženeva, 3. led.
Genuin 5. února
Gerhard. Radko, 24. září
Gerlach viz Jarloch
German 28. května
Gertruda. Gedruta 17. bř.
Gervás 19. června
Gideon. Jedek. 1. června
Gilbert 4. února
Gillas 29. ledna
Gisela, Hisla, 7. května
Glyceria 13. dubna
Goar 3. července
Goráian 10. května
Gotthard. Hotart, 5, květ.
Gottšalk m. p. 7. června
Gracian 18. prosince
Gratus. Vděčný, 8. října.
Gutval 6. června
Guibert 28. května
Gustav 2. srpna
Guntíř. Vintíř. 28. listop.
Hanibal 2. srpna
Hartman 30. října
Hartvík 21. srpna
Haštal 26. března
Háta 5. února
Havel 16. října
Hedvika 17. října
Helena, m.. Jelena 22. kv,
Heliodor 3. července
Herkules 5. září
Hermens 28. srpna
Hermine 24. prosince
Herman 7. dubna
Hilaria 12. srpna
Hilarion 21. října
Hilarius 21. ledna
Hildebert 3. května
Hippolit. Ippo, 13. srpna
Honor. Ctirad, 30. září
Honorat, Ctibor, 8. února
Hubert, 3. listopadu
Hugo, b. 1. dubna
Hyacint, m.,Jacek 11.září
Hygin 11. ledna
Ida. vd., 4. ledna
Ignác z Loj. 31. července
Iluminata 29. listopadu
Inocenc 28. července
Irena 5. dubna
Ireneus, Lubomír. 15. pr.
Isak. 20. prosince
Isabela 4. ledna
Isaiáš 6. července
Isidor, pr., 10. května
Ivan 25. listopadu
Ivo 28. května
Jachim. 20. března
Jadocus, Jošt. 17. května
Jairus, Jar. 3. října
Jakub v. 25. července
— ap. 1. května
Jan Zlatoústý 27. ledna
— Miláček, 8. února
— Boží 8. března
— Nepomucký 16. kv.

Jan z Pf. 6. května
— a Pavel, Jan Burian.
26. června
Jan Křtitel 24. června
— Kvalb. 12. června
Jana stětí 29. srpna
u kř. 14. listopadu
Jan Evangel. 17. pros.
Januar 27. září
Jarloch, Gerlich, 5. ledna
Jarolím 30. září
Jeremiáš 16 června
Jetřich, Eustasius, 19. bř.
Jindřich. Hynek, 15.čerce’
JiDdřiše 16. března
Jiří 24. dubna
Job 9. května
Joel 24. května
Johanna 24. května
Jonatan 29. prosince
Jordán 13. února
Josafat 27. listopadu
Josef Kal. 27. srpna
— pěstoun 19. března
Josua 23. února
Jovita 15. února
Juda 28. října
Judit, Jtika, 5. prosince
Julia 22. května
Julian m. 9. ledna
Juliana p. a m. 0. února
Julita 15 června
Julius p. 12. dubna
Justina, Pravomila 7. říj.
Justinian 26. září
Justin 8. srpna
Justus Pravoslav, 9. září
Juta 3. listopadu
Juvenal Ml. 3. května
Kajetán 7. srpna
Kamil 2. července
Kandid Bělouš 3. října
Karel Borom. 4. listop.
— v. 28. ledna
Karolina 14. června
Karolínka 5. července
Kašuar 6. ledna
Kžňdřina p. 25. listopadu
Kazimír 4. března
Kilián 8. července
Klara 12. srpna
Klement. Klimeš, 23. list
Klementina 23 listopadu’
Kleofáš 25. záři
Kletus 26. dubna
Klothar, Lidhor, 7. dubna
Klotilda 3. Června
Kolumba, 17. září
Kolumban, Holubán, 21.
listopadu
Kolumbin21. července
Kolumbus 9. Července
Konkordia 18. února
Konkordíus, Svornýl.led.
Kondrát. Kundrát 26.1ist.
Konrád 19. února.
KonŠtancia 19. září.
Konštantin 11. března
Kordula 22. října
Kornel 16. září
Kosmas 27. září
Krescencia 15. června
Krescentius, Rostislav 27.
června
Kristin 14. května
Kristiána 15. prosince
Kristina 14. července
Krištof 15. března

Krisostom Zlatoústý 27.
ledna.
Krišpin, 25. října
Kunhuta z P. 3. března
Kuno, Kuneš, 29. května
Kvalbert 12. července
Kvido 31. března
Kvirin, m., 30. března
Ladislav, 27. června
Lambert b. L. 14. června
Laura 17. června
Lazar 17. prosince
Lebrecht Pravožij.,20.ún.
Leo v. p., Lev 11. dubna
— p. 12., 28. června
Leodegar 2. října
Leokadia, Bělena, 9. pros.
Leonhard. Linhard6, list.
Leoncia 6. prosince
Leoncius 13. ledna
Leonora, 12. dubna
Leonilla 17. ledna
Leopold, Lipold, 15. list.
Leopoldina 15. listopadu
Levin 14. července
Levina 24. července
Libor, Litobor, 23. červce’
Liboúst, Liebmund, 27.
listopadu
Libuše viz Amelie
Lidmila 16. září
Lidvina 15. dubna
Ligor 13. září
Longin, Dluhoš, 15. břez.
Lot 4. ledna
Lotar, Lideř, 21. dubna
Lucie 13. prosince
Lucian 7. ledna
Luciana, Světluše 30. červ.
Lucius, 11. února.
Ludomír, Leutfried, 3.říj.
Ludovika, 30. ledna
Ludvík T. 19. srpna
Luise 9. července
Luitgarda 16. června
Lukáš 18. října
Lukrecia 7. června
Lydia 3. srpna
Magdalena 22. července
Magnus, Boleslav. 19. srp.
Makar, Blahosl., 2. 15.1ed.
Malachiáš, 3. listopadu
Mamert 11. května
Mansuet, Miloslav, 18.ún.
Marceli 16. ledna
Marcella 31. ledna
Marcellian 13. června
Marcellin, 10. dubna
Marceliina 17. července
Marciál, Marciáš, 27. ún.
Marek 25. dubna
Mariána 15. září
Marián, Mareš, 30. dubna
Marie Zasn. 23. ledna
— Nar. 8. září
— Sněžné 5. srpna
— Bol. 30. března
— Hromnic 2. února
— Zvěstování 25. břez.
— Navštívení 7. čerce’
— u Hory 16. červce’
— Na nebevz. 15. srp.
— Obětování 21. list.
— Početí 8. prosince
— Jména 15. září
Markéta 20. července
Marta 19. ledna
| Martin 11. listopadu

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

Věk rozumu, od T. Paina, s doplnky z jeho 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 svo
body. 208 str. V plátně vázaná 65c·, poštou 70c. K dostání u A. Geringera.
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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
Silvin 17. února
Simeon, b. a m., 27. února
Simplic, p., 2. března
Stanislav, b. a m., 7. kv.
— kr. 13. listopadu
Strachota, 9. března
I Successus, Prospěch, 19.
ledna
Svatoň, Sanctus, 2. června
Svatopluk, 13. srpna
Světlík, Photius, 4. břez.
Sylver 20. června
Sylvester 31. prosince
Šaloinon 8. února
Šebestián 20. ledna
Šimek 18. února
Šimon, ap., 28. října
Školastika 10. února
Sofronius Mudrota, 11 bř.
Štěpána nal. 3. srpna
— Kr. 2. září
— m. 26. prosince
— Pr. 13. listopadu
. Tadyáš. 28. října

í Valerian m., Jaroslav 34
Teresie 25. října.
dubna
Thekla, ab. 15. října
Vaitrud 9. dubna
Theobald 1. července
Vavřinec 10. srpna
Theodolinde 22. ledna
Theodor b., Bohard 19. Venanc 18. května
Vendelín. Venda, 20. říjn.
září
Theodora m., Božena 28 Verner, Vernuš 18. dubn,
Veronika 4. února
září
Theodorich, Dětřich, 1. Viktor A., Vítězslav26. ún.
Viktor m., 30. září
července
Theodosia, p. m.. Bohdan Viktoria, 23. prosince
Viktorin 3. září
2. dubna
Tiburce, m., Ctibor, Bo Vilém, a. 6. dubna
Villibald, Veleslav 7. če'ce
řek, 14. dubna
Timotheus, b., Bohaboj, Vincenc m., Čeněk 22. led.
Vincenc Fer., 5. dubna
24. ledna
— z P. 19. července
Titus, b., 4. ledna
Tobiáš, Dobeš, 13. června Vít 5. června
Vladimír 24. července
Tobiáš 13. září
Vojslava 22. listopadu
Roleta 5. března
Vojtěch, Adalbert23. dub.
Tomáš 18. září
Volde ar., 6. května
— ap., 21. prosince
Volfgang, Vlk, 31. října
— b., 19. prosince
Voršila. 21. října
— Aq., 8. března
Zachar.,pr., Zachař6.září
Trojan 30. listopadu
Zeno m., 22. pros.
Ubald, 16. května
Ulrika, Oldřiška, 6. srpn. Zikmund, 2. května
Zuzana p. a m. 11. srpna
Urban, p. 25. května
— Čistotná
,,
Václav 28. září
Zbislav 24. března
Valburka 25. února
Valentin, m., Valeš 7. a Zbislava 29. února
! Zděnek 7. listopadu
IR ledna
■ Zdislava 29. ledna
Valentina 25. července
Valter. Vladiboj, 29. list. Žoíie. 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, 1. 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 t v Praze Karel Sládkovaný, 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 t Ladimír Klácel.
1720 + Isák Newton, původce nové nauky o po
hybu těles nebeských.
1471 t Jiří Poděbradský, slavný král český.
1592 * Jan Amos Komenský, největší učitel ná
rodů.
1848 Zrušena robota v Čechách.

Duben.
5.

6.
7.
9.
10.
14.
17.

19.
23.
27.

1.
10.

12.
15.
16.

23.

24.
26.

30.

1834 * v Dolinku Vítězslav Hálek, oblíbený český
básník.
1849 + v Praze Jan Svatopluk Presl, proslulý
přírodozpytec český.
1808 * Ladimír Klácel, slavný filosof a svobodář.
1865 Lee se vzdal u Appomatox.
1864 Maxmilián stal se císařem v Mexiku.
1865 Zavražděn Abraham Lincoln.
1826 * v Praze Vojta Náprstek, veliký lidumil
a český vlastenec.
1882 + Darwin, přírodozpytec anglický.
1420 * v Poděbradech Jiří Poděbradský, slavný
král český.
1822 ♦ Ulysses S. Grant, generál a 18. president
Spojených Států.
Květen.
Dělnický den.
1897 t Bedřich Schnell, vzácný lidumil a mece
náš naší “Ústřední Matice”.
1884 + v Praze Bedřich Smetana, slavný hudební
skladatel.
1833 ♦ v Praze Žofie Podlipská, spisovatelka.
1868 Slavnost’ položení základního kamene k
Národnímu divadlu v Praze.
1891 Zaháňa Jubilejní výstava českoslovanská
v Praze.
1895 + Eliška Pešková, dramatická umělkyně
a spisovatelka.
1543 ť Mikuláš Kopernik, slavný hvězdář.
1876 ť v Praze otec národa František Palacký
dějepisec království českého.
Zdobení hrobů.

— 31
1416 Mistr Jeroným Pražský upálen v Kostnici.
1430 Nešťastná bitva u Lipan.
1778 t Voltaire, slavný spisovatel francouzský.
31. 1818* v Hradci Králové Václ. Vladivoj Tomek.
český dějepisec.
1892 Zhoubný požár v dolech Příbramských.

30.

Červen,
1541 Veliký požár na Hradčanech, kdy shořely
desky zemské.
1848 Zahájen slovanský sjezd na ostrově Žofínském.
5. 1855 * v Praze spisovatel Eduard Jelínek.
7. 1835 * v Rychmburce Adolf Heyduk, profesor
v Písku a přední básník český, “slavík pootavský” nazvaný.
12. 1848 Vypukla v Praze revoluce.
14. 1798 * v 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
vlasti na “Národopisnou".
20. 1883 +v Litomyšli Alois Voj. Šmilovský, velmi
oblíbený spisovatel.
1884 + v Mariánských Lázních Vác. Beneš Třebízský, český povídkář a miláček českého lidu.
26. 1861 + v Praze Pavel Josef Šafářík, přední bada
tel a jazykozpytec slovanský.
2.

Červenec.
1.

2.
4.
6.
9.

10.

11.

1 4.
16.
18.
24.
28.

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

Srpen.
4.

5.
8.

12.
14.
15.
22.
23.

24.
26.

31.

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

Záři.
1.
2.

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

1883 + Ivan Turgeněv, spisovatel ruský.
1791 Zahájena v Praze první zemská výstava
v Čechách.
7. 1848 V Rakousku zrušena robota.
8. 1841 * v Nelahozevsi Antonín Dvořák, hudební
skladatel český.
12. 1822 * v Praze Jindřich Fuegner, spoluzaklada
tel českého Sokolstva.
14. 1769 ♦ Alex. Humboldt, slavný učenec.
15. 1859 + v Praze Václav Vojtěch Klicpera, drama
tický spisovatel.
16. 1817 Nalezl Václ. Hanka, rukopis králodvorský.
17. 1832 * Dr. Mir. Tyrš, vůdce Sokolstva českého.
21. 1125 + nejstarší náš kronikář Kosmas.

3.
6.

Říjen.
2.

4.

8.
9.

1 1.
12.
13.
18.
19.
22.

27.
31.

1892 + Arnošt Renan, slavný filosof a dějepisec
francouzský.
1884 + Fil. Stan. Kodym, spisovatel a učitel če
ského rolnictva.
1874 + v Praze Vít. Hálek, vynikající básník čes.
1636 + Karel ze Žerotína, nejslavnější Moravan,
spisovatel a podpůrce reformace.
1824 + u Přibyslavi Jan Žižka z Trocnova.
1492 Kolumbus objevil Ameriku.
1781 Josef II. vydal toleranční patent, jímž po
voleno protestantům svobodné vyznání víry.
1599 + Daniel Adam z Veleslavína, veleznámý
knihtiskař pražský.
1873 +Anna Náprstková, zakladatelka průmy
slového musea
1850 * ve Vršovicích u Prahy Josef Herold, vě
hlasný poslanec a zastance práv nár. českého.
1845 * ve Zbirově Josef Václav Sládek, přední
básník český.
1821 * v Borové u Něm. Brodu Karel Havlíček,
spisovatel a neohrožený bojovník za práva
našeho národa.

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 Pelcl,
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, nejsi.
učitel všech věků a všech národů.
1883 + v Praze Josef Barák, proslavený český
novinář, “otcem studenstvačeského” nazvaný.
1869 Otevřen průplav Suezský francouzským
inženýrem Lessepsem.
1847 * v Praze El. Krásnohorská, básnířka čes
1862 Otevřeno prozatímní Národní divadlo na
Nábřeží v Praze.
1828 +ve Vídni Frant Schubert, tvůrce umělé
písně, výtečný hudební skladatel.
1870 + 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.
1845 Ferdinand V., korunovaný král český, se
poděkoval.
’L 1896 + v Praze František Kolár, dramatický
umělec a spisovatel.
10. 1817 * v Semilech Frant. L. Rieger, státník
český.
14. 1799 + Jiří Washington.
16. 1823 Mexiko prohlásilo republiku.
19. 1831 * Jul. Grégr, svobodomyslný politik český
a zakladatel “Národních Listů”.
25. 1642 * Isák Newton, slavný počtář a hvězdář.
27. 1571 * Jan Keppler, slavný hvězdář.
1822 * v Dole Ludvík Pasteur, slavný lékař
francouzský.
31. 1384 + Jan Wiklef, známý reformátor nábo
ženský.
1.

Sčítání obyvatelstva ve Spoj. Státech roku 1900.
Sto nej lidná!ějšíclr měst v Soustátí.

Uvádíme zde 100 nej lidnatějších měst ve Spojených Státech a zároveň poměr obyvatelstva jejich
k onomu z roku 1890. Všecky číslice jsou úřadní. Města ta čítají 17,611,520 obyvatelů proti 13,326,349
v roku 1890. Přírůstek 4,285,171 čili 32.17 procent. Kdyby byla celá země tak se zalidňovala. jako těchto
100 měst, měly by celé Spoj. Státy nyní 82.767,832 obyvatelů, kdežto podle všeho obyvatelstva nenapočte
se více než 76.000,000. Těch 100 předních měst Spoj. Států mají 17,611,520 obyvatelů naproti 13,326.349
v roku 1890. V roku 1890 sto předních měst mělo 21.28 procent obyvatelstva země. Sto prvních měst ve
Spojených Státech mají více obyvatelstva, než bylo v celých Spojených Státech před 60 roky. Mají více
obyvatelstva než celé Španělsko. Rozmnožení obyvatelstva v oněch 100 městech v desíti letech rovná se
veškerému obyvatelstvu Švédska a jest poněkud větší než ono Hollandska. Úřední číslice ukazují, že jsou
to velká města, která obyvatelstvo pohlcují, malá nevydají mnoho. V 10 letech počet měst majících přes
100,000 obyvatelů stoupnul s 28 na 35. V těchto 35 městech je 13,900.625 obyvatelů, nebo něco více
než jedna sedmina obyvatelstva celé země. Zvýšení v těchto 35 městech bylo 4,202.675 čili 43 procenta.
Počet měst s obyvatelstvem od 50,000 do 100,000 vyrostl z 30 na 39, ale obyvatelstva jim přibylo jen 642,493
čili 31.80 procent. Prvních sto měst jdou dle lidnatosti následovně za sebou:
1900

1890

1900

1890

New York.............................. 3,437,202
Des Moines...........................
1,515,301
62,139
50,093
Chicago................................. 1,698,575
Springfield (Mass.)...
1,099.850
62,059
44,179
Philadelphia......................... 1,293,697
Sommerville (Mass.)..
1,046,964
40,152
61,643
575,237
Hoboken.....................
St. Louis................................
451,770
59,364
43,648
Boston...................................
Evansville..................
560,892
448,477
59,007
50,756
Baltimore..............................
508,957
Manchester (N. H.)... . ......
434,439
56.987
44,126
Cleveland..............................
Utica...........................
381,768
261,353
56,393
44,007
Peoria..........................
Buffalo..................................
352,219
'225,664
56,100
41,024
Charleston.................
San Francisco......................
342,782
298,997
55,807
54.955
Salt Lake City...........
Cincinnati.............................
296,908
325,902
53,531
44,843
Pittsburg...............................
321,616
238,617
San Antonio..............
53,321
37.673
Duluth........................
New Orleans.........................
287,104
242,039
52,969
33,115
Detroit...................................
285,704
205.876
Erie..............................
52,733
40.634
Elizabeth.....................
Milwaukee............................
204.468
285,315
52,130
37,764
Washington..........................
278.718
230,392
Wilkesbarre...............
51,721
37.718
Kansas City (Kan,)..
N ewark.................................
246,070
181,830
51.418
38,316
163 003
Harrisburg.................
Jersey City...........................
206,433
50,167
39,385
161,129
Louisville..............................
204,731
Portland (Me.)...........
50.145
36,425
164.738
Minneapolis..........................
202,718
Yonkers......................
47.931
32,033
Providence............................
175,597
132,146
Norfolk........................
46,624
34,871
105,436
Indianapolis.........................
169,164
Waterbury.................
45,859
163,752
132,716
Holyoke...................... .
Kansas City.........................
45,712
35,637
133,156
Fort Wayne.................
163,632
St. Paul.................................
45,115
35,393
133,896
162.435
Youngstown.. . ............
Rochester..............................
44,885
33,220
106,713
133,859
Covington....................
Denver...................................
42,938
37,371
81.434
131,822
Akron...........................
Toledo....................................
42,728
105,287
Allegheny..............................
129,896
Lancester................... .
41.459
32,011
88.150
Lincoln........................
125,560
Columbus (O)·.....................
40.169
55,154
84,655
118,421
Brockton......................
Worcester..............................
40,063
88,143
Binghamton................
Syracuse................................
108,374
39,647
35,005
108,027
81,298
New Haven...........................
Augusta (Ga).)...........
39.441
33,300
78,347
105.171
Pawtucket
...................
Patterson.............................
39,231
74,398
104.863
Altoona.......................
38.973
Fall River..............................
140,452
Mobile..........................
102,555
Omaha...................................
38,469
31,076
75,212
Little Rock.................
102,026
Scranton................................
38,306
77,696
94,969
38,415
Birmingham................
Lowell...................................
94,151
94,294
Galveston....................
37,789
Albany..................................
70,028
91,886
Haverhill.....................
37,175
Cambridge.............................
46,385
90,426
Terre Haute................
36,673
Portland (Ore.)....................
89,862
65.533
Dubuque......................
36,296
Atlanta..................................
87,565
60,278
Quincy ....................
36.252
Grand Rapids.......................
31,494
85.333
South Ben....................
35,999
61.220
Dayton...................................
85,050
81.388
35,956
Richmond.............................
Salem (Mass.).............
30,801
80,865
76,168
Johnstown...................
35.936
Nashville...............................
64,495
80,000
St.
Joseph
....................
Memphis................................
52,324
79,850
53,230
Los Angeles................
Hartford................................
50.395
78.961
58.661
Savannah....................
Reading.................................
43,189
61,431
Seattle..........................
76,508
Wilmington..........................
42,837
75.735
58,383
Dallas...........................
Camden.................................
38,066
73,307
57,458
Sioux City...................
Trenton ............................
37,806
70,996
48,866
Tacoma
........................
Bridgeport.............................
36,006
55,727
Wheeling
.....................
68,513
Lynn......................................
34,522
60,056
68.000
Springfield, Ohio.........
31.885
Troy .....................................
48,682
66,950
Topeka.........................
Oakland.................................
31,007
44,654
62,559
Elmira.........................
30.893
Lawrence...............................
40,733
62,442
New Bedford.........................
Vzrůst městského obyvatelstva ve Spoj. Státech jeví se v následovních číslicích:
1870........... ............ 20.93 procent
1830........... ........... 6.72 procent.
1880........... ............ 23.57
1840........... .............. 8.52
1890........... ............ 29.12
1850 ......... ............ 12.49
1900........... ............ 31.60
1860......... . ............ 16.13
V roku 1890 bylo ve Spojených Státech všeho všudy 101 města mající přes 30,000 obyvatel, v roku 1900
je jich v celku 120 a sice dodatečně jsou;
Topeka............................... 33,608
Canton. Ohio...................... 30,667
Elmira................................ 35,692
Newton. Mass.................... 33.588
Allentown.......................... 35,416
Butte.................................. 30.470
Sioux City......................... 33.111
Davenport........................... 35,254
Montgomery...................... 30,346
Bayonne, N.J.................... 32,722
McKeesport........................ 34,227
Auburn............................... 30,345
Fitchburg........................... 31,531
Springfield. Ill................... 34.159
Superior City.................... 31.091
Chelsea............................... 34.072
Úhrn
655.352
Taunton................................ 31.036
Malden............................... 33 664
Joilet.................................. 50,730
York, Pa............................ 33,654
Všech těch 120 měst mají 18,266,872 obyvatelstva. Podivuhodnou shodou jest to právě tolik obyvatel
stva. co ho mělo 3175 měst a městeček ve Spoj. Státech v roku 1890. V tom roce celkový počet obyvatel
stva měst a městeček pod 30,000 a přes 1090 byl 4.909.323. Sčítání odhaduje, že se toto obyvatelstvo nej
méně o 25 procent rozmnožilo, takže bychom obdrželi 6.136.0O0. Připočtem-li k tomu města přes 30,000.
máme úhrn obyvatelstva městského ve Spoj. Státech asi 24,500.000 čili 32.20 veškerého obyvatelstva.

ME ZLATO!
Povídka českého zlatokopa na Aljašce.
Pro kalendář Amerikán napsal PAVEL· ALBIERI.

I.
“U čerta, mám už toho pochodu právě tak pro dnešek dost!” pravil
rozmrzele Billy, jako všichni snad Němci trochu pohodlný a při své přitloustlosti
přirozeně těžkopádný.
“já také!” hlásil se hned za ním jdoucí Pat, rozumí se, že Irčan.
“Myslím, že by bylo vůbec trochu povážlivo sestupovati ještě do údolí!”
mínil i Pierre, poloviční Indián a poloviční Francouz, takto však občan Spoje
ných Států Severoamerických.
Dolů se to za soumraku zpropadeně špatně
sestupuje po takovýchto hrozných cestách a s nákladem. Člověku může snadno
ujeti noha a je pak dole dřív, než-li si pomyslí a přeje.”
“A jak si přeje!” dodal vážně Fred Chandler, uznaný vůdce naší výpravy,
přidávaje se plně k mínění Pierre-ově, který měl v takovýchto věcech právem
věhlas, jako zkušený, ač i nám všem po víceměsíčním pobytu na Aljašce zkuše
ností podobných věru také nescházelo. “Ano, bude nejlépe zůstati přes noc
zde a si raději přivstati. Vidíte, kdybyste se byli tak dlouho nevypravovali
a pak trochu jen pospíšili, mohli jsme tábořiti pěkně v údolí, za větrem, někde
v lese u potoka a ne zde na pláni, kde si větry dávají dostaveníčko.”
“Eh, však není tak zle!” doložil Tommy, ke všemu lhostejný, jako
pravý Angličan. <<Jsme už na něco zvyklými.”
V povaze Tomově nebylo, aby mnoho mluvil a byl by zajisté neřekl nic, ale
výtka Fredova stran pozdní dnešní výprávy týkala se hlavně jeho a k němu se
Chandler také významně s ní obrátil.
Měl ovšem také pravdu, neboť kdo se vrací z Aljašky zdráv, jako bohudíky
my všichni, snese již hezky mnoho a nedělá si pranic z nějaké té noci, ztrávené
pod šírým nebem na sébe větrnější výšině, zvláště je-li teprve první polovice
září a krutá zima zdejší dosud se nepřivalila v celé své hrůze a děsnosti.
Proto také mínění Fredově a Pierre-ově nikterak nebylo odporováno a každý
uznal, že není nijak bezpečno jiti vstříc temnotě, z hlubiny údolí jakoby se
k nám nahoru valící, stále stoupající a se přibližující. Dolů, do těsné úžlabiny
nějakého horského potoka, tak nějakých pár set, snad tisíc a snad ještě více
stop pod námi, nebylo již pranic viděti, vše tam zahaleno bylo ve tmu a snad
i mlhu a nevěděli jsme ani, je-li tam dole nějaká vegetace, ale dalo se na to
souditi z jiných podobných údolí, jichž jsme v posledních dnech překročili celou
řadu.

— 34 —
Započato rychle tedy s přípravami k večeři a ku přenocování. Desítihlavá
výprava, či správněji řečeno společnost, nacházela se na pokraji nerovné větší
planiny, pokryté kamením, vyčnívajícími balvany skal a tu a tam, velmi jen
spoře, skupinami nízké kleče, pohorské kosodřeviny, více keři, nežli stromy.
Ani trávy zde skorém nebylo, nežli jen trsy horského mechu a severního lišejníku
po skalách. Byla to studená, nehostinná poušť, jakou je veliká většina obrovské
Aljašky, tak bohaté pod povrchem a tak chudé nad ním.
Avšak partie zlatokopů, vracejících se z vnitrozemských rýžovišť s koncem
letního období ku pobřeží, dovedla se i na této pustině zaříditi jaksi “po domá
cku”. Všichni shodili se zad těžké vaky, připevněné na dřevěných nosítkách
s popruhy, jak nosí břemena alpští horalé v Evropě — zde se však tomu říká
“Klondyke frame” — a odložili dlouhé, kované horské hole, jakož i sňali love
cké pušky s ramen, jež měli skorém všichni. Podobaliť se těmi ohromnými

balíky různého zboží, sáhajícími jim až přes hlavu, těmi svými ručnicemi a pak
botami, ovázanými hadry, jakož i celým svým více méně otrhaným zevnějškem
daleko spíše pohraničním podloudníkům bývalých dob v Evropě, nežli “pocti
vým” zlatokopům, jak jsme si utvořili jejich ideál v Kalifornii: s rudou košilí,
kalhotami do vysokých bot a s revolverem za pasem, všeobecně přijatý jejich
oblek pro — sensační divadelní hry! Pouze neoholenosť silně zarůstajících
tváří byla asi společnou oběma těm typům zlatokopů: bývalých kalifornicko—
koloradsko-montanských a nových klondyckých.
Bez dlouhého rozhlížení se zvolili ku přenocování malou, mělkou vyhlubeninu, kotlinu, jež se poblíže naskytovala a hned započala dle obvyklého přesného
rozdělení úloh pilná práce. Jedni vytáhli z vaků zásoby potravy, aby je trochu
upravili, druzí chopili se pilek a seker a šli opatřit dříví na oheň, což nebylo
snadnou prací, neboť kleč dá se velmi těžce i pilkou řezati a bylo třeba udělati
řádnou zásobu, by hranice vydržela do rána. Ač tuhé to dříví špatně chytá, vě-
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•děli si však zlatokopové již pomoci a brzo praskal plamen pod kotlíkem, na němž
se vařila polévka — hovězí extrakt a sušená zelenina—zatím co v pánvi
prskala obvyklá slanina, “bacon”, kterou mají v Klondyku ne-li jeden a dva
cetkrát, tedy jistě aspoň sedmkrát za týden na jídelním lístku.
“Dobře, že jsme se nespolehli a že vzali jsme vodu s sebou!” podotkl
“vůdce” Fred. “Pořád jste byl proti tomu, Same, jen abyste ji nemusel nést a
teď bychom byli pěkně na suchu.”
“Však on by se tady již nějaký sníh někde pod balvanem také nalezl!”
mínil Sam, celkem dosti správně. ‘ A ostatně — pro mne by nemusela být voda
na světě!”
Poznámku svoji sice do opravdy zrovna nemyslil, ale vzdor tomu vzbudila
všeobecný smích, neboť bylo každému známo, že statečný Sam pochází totiž
z—Kentucky kořalkoplodné a proto mu ani slovem neodporováno.
“Vítr jde od severovýchodu, zrovna od severní točny,” mluvil po té Pierre,
jenž při svém polodivošství byl na nějaké misionářské škole vychován přec tak
důkladně, že znal i kus zeměpisu, “a tato kotlina je přece jen trochu mělká.
Měli bychom udělati z kamení vyšší val, abychom byli za větrem.”
Toto mínění nepotkalo se již s tak obecným souhlasem.
“K čemu to?” mínil jsem i já. “To můžeme sestoupiti kus po stráni
a jsme také za větrem. Pořádná taková zeď trvala by aspoň dvě hodiny a co
bychom se nadřeli.”
Ani sám Fred Chandler nebyl opravdu pro to a Frank, druh náš ze Severní
Dakoty, tvrdil docela, že podle všech známek se vítr co nejdřív obrátí, jak se
v těchto vysokých polohách ovšem často s velikou rychlostí stává.
“Kdybych měl jen tady svého berana,” dokládal se, “řekl bych vám to
ihned se vší jistotou. Ku které straně se obrátil ocasem, odtamtud přišel vítr!”
Ten jeho beran s takovým citem pro vítr byl mezi námi při nejmenším již
aspoň tak pověstný, jako v New Yorku slavný” prorok povětrnosti, farmář
Dunn, nebo v Praze podomek Fiala a věřili jsme mu asi stejně, jako profesoři
meteorologie těmto věhlasným znalcům”.
Ve skutečnosti upuštěno však od práce té hlavně pro všeobecnou naší znavenosť po celodenním pochodě, od šesté hodiny ranní až do šesté odpolední, či
zde již spíše večerní, s krátkou jen přestávkou kolem poledne. Plných dvanácte
hodin cesty s těžkým nákladem na zádech, po skalnatých stezkách a vlastně
většinou bez skutečné nějaké pěšiny, a přechod pěti vysokých horských hřbetů je
výkonem, který nás mohl zajisté zcela omluviti a vysvětliti naší touhu po odpo
činku.
Kdo však tušiti může věcí budoucích?
Od našeho příchodu sem neuplynula ani snad celá hodina — která však
postačila, aby kolkolem rozložila se úplná temnota, již plamen náš, živený
vlhkou kosodřevinou, pramálo pronikal — a seděli jsme kolem ohně s kouřícími
se “pejlky”. Netrvalo to žádných deset minut dalších a vše bylo snědeno, načež
ukládali jsme se spokojeně do spacích vaků, ovšem že úplně oblečeni a zahalovali
se dle nejlepší možnosti co nejtěsněji do huňatých přikrývek, a kožešin, když
v tom------Opodál rozlehlo se noční tišinou několik — střelných ran!
Střelných ran! Zde v té úplné poušti, kde snad na sta mil nebylo lidského
obydlí!
A hned několik ran!
Dosti by námi bylo hnulo, kdybychom byli zaslechli jen ránu jedinou, která
mohla býti výstřelem buď proti divé zvěři, zde však celkem řídké, nanejvýše
medvědu, nebo znamením o pomoc, či konečně znamenala snad — vraždu!
Po případě i sebevraždu nějakého zoufalce, ale vražda byla by bývala nej
více podobnou pravdě. A již ta jedna rána by nás byla proto nemálo vzbouřila,
což pak tedy ran hned několik!
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Všeobecné mínění naše bylo, musilo býti, že to není nic dobrého.
Byl to boj a ten nikdy nic dobrého neznamená. V přirozeném zájmur
v obecném prospěchu našem bylo by zajisté bývalo, abychom si toho ani nepo
všimli jinak, než-li že místo obvyklé stráže jednoho postavili by se k vůli jistotěa lepšímu pozorování dnes dva — se zbraní po ruce spali jsme beztoho každou
noc a stráže se o půlnoci zcela přesně střídaly.
Snad by bylo vůbec došlo jen na toto opatření, jakmile by byl jen první zá
jem a rozruch poutuchly, avšak udála se další okolnost, která hnula námi více
ještě, nežli ony výstřely v temné pustině.
Škot Lewis, který dle svého zvyku kouřil před spaním dýmku smrdutého·
tabáku a z té příčiny se vždy od nás trochu oddaloval, abychom nehubovali, stál
v tom okamžení, kdy rány padly, na pokraji svahu a volal na nás, nevědoucí
dosud ani dobře, kde to vlastně bylo vystřeleno, na které straně, že viděl záble
sky dole v údolí.
Vyskakujíce tedy ze spacích vaků, spěchali jsme k němu a zírali jsme do
černé noci, nic však víc nevidouce.
“Tiše! Tiše!” volal Lewis přidušeně. “Zdálo se mi, že jsem slyšel i hlasy
a mezi nimi i ženské!”
Po tomto sdělení nastalo mezi námi v okamžiku utišení. Nikdo ani nedý
chal, napínaje sluch.
A tu náhle z oné temné, neznámé hlubiny pod námi slyšeti bylo slabě sice,
ale v té noční tichosti přece zřetelně ženský a jak se zdálo všem, mladý hlas,
volající:
“Pomoc! Vražda!”
Koho mohla ubohá zajisté ta bytost volati ku pomoci v této poušti? Od
kóho očekávala spásu?
Výkřik její byl dle všeho výronem zoufalství a bolesti, která neuvažuje, že
volání takové, sebe hlasitější, není pranic v okolnostech plátno, ale nám, ačkoli
jsme mohli jed vžiti na to, že ona ženština nemá o naší přítomnosti nahoře na
planině ani nejmenšího zdání, připadalo, jako by se obracela přímo k nám,
jakoby pronikala onu temnotu a viděla státi naši skupinu na okraji srázu. Či
zahlédla snad záři našeho sporého ohně? Nebylo tak snadně možná!
Po oněch dvou zlověstných slovech jakoby bylo volání její násilně přeruše
no —· více se nic neozvalo.
Stihla ji snad smrtelná rána?
Pomyšlení to zbavilo mne vší rozvahy. Bez rozmyslu, zda-li je to vhodno,
či nikoliv, zda-li tím činím dobře, nebo věci spíše škodím, vytrhl jsem revolver,
který stále, i při spaní, míval jsem u pasu a vystřelil jsem. Ovšem že nazdařbůh!
Rána zaduněla, ale nevzbudila dole žádný nám patrný ruch. Nic se víc
neozvalo, ani nejmenší zvuk, třeba jsme sebe více sluch napínali a to po delší
chvíli.
Všude zavládlo opět ticho, které nám však nyní místo předešlého pustého
klidu zdálo se být tajemným, ba příšerným — —
Tam dole, pár set kroků od nás —ovšem že jakých to kroků, tak obtížných
a nebezpečných v oné tmě, že každý znamenati mohl smrť — udály se děsné
zajisté věci, vražda a snad více jich, hledě k počtu slyšených ran. A my stáli
jsme zde dosud nečinně, nevědouce, co si počíti, jak do hrozného toho dramatu
.zasáhnouti, ať jako spasitelé, či mstitelé. Každý z nás pak byl přece plně pře
svědčen, že se něco státi musí, že jest naší povinností zakročiti. Nutkal nás
k tomu nejen lidský cit vůbec, ale i zanícení pro . dobro a právo, které je zvlášt
ním údělem jmenovitě mládí, k němuž většina z nás mohla se posud hlásiti.
A mimo to, jako činitel zajisté nejrozhodnější, ozvala se v nás vyhlášená rytíř
skost Američanů vůči ženštině, které se ujme v případu potřeby za každou cenu
každý slušný muž, každý skutečný duchem gentleman!
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To vše na nás působilo současně a přece setrvali jsme na témže místě bez
hnutí ještě chvíli, stále čekajíce ještě nějakou známku tragedie, jež se as dole
odehrála. Srdce byla sevřena trudným pocitem malomocnosti a podivnou bolestí,
smíšenou s tajným hněvem.
II.

“Ozbrojme se, přátelé, a — jednejme!” přerušil konečně všeobecné mlčen
Fred Chandler.
“Ano! Dolů! Rychle tam!” zněly výkřiky naše.
Chvátali jsme ke svým věcem a chopili jsme se ručnic, to jest my, kteří
jsme je měli. Američané George a Sam ozbrojeni byli jen revolvery. Němec
Billy měl ručnici jednušku, ostatních sedm měli jsme pořádné dvojky, z nichž
mohli jsme i vypáliti kouli na medvěda, kdyby nám jej náhoda do cesty přivedla.
Revolver měl každý a kdo neměl lovecký nůž neb tesák, vzal sekeru.
Mezi tím konala se rychlá porada ohledně našeho postupu.
Bylo samozřejmo, že v noční tmě nemůžeme vléci s sebou svá zavazadla
a u těchto musila zůstati stráž. Jak silná? Podle počtu ran, o němž pravili
jedni, že slyšeli čtyři, jiní pět a někteří docela šest výstřelů — to byl uznaně
nejvyšší počet — doporoučelo se, aby při nejmenším šest nás vydalo se dolů
a ostatní zůstali hlídati naše věci. Unavení bylo však následkem rozruchu rázem
zapomenuto a všichni chtěli se súčastniti výpravy, která byla při nejmenším více
než smělou. Nehledě k obtížím cesty, jednalo se asi o boj s tlupou lupičů .
a vrahů neznámé síly, kteří mohli daleko pohodlněji pozorovati příchod nepřítele
a přepadnouti nás ze zálohy, nežli my mohli jsme je vypátrati.
Má rána z revolveru byla nyní všeobecně odsuzována, neboť dala zajisté
vrahům výstrahu a znesnadnila naše podniknutí na spásu jich obětí, či na po
mstění těchto. Marně jsem poukazoval na to, že jsem chtěl onu ženštinu
uvědoměním jí způsobem tím povzbuditi po případě k odporu, dáti jí naději a
zastrašiti zločince. Omluvy mé nebyly přijaty a každý teď křičel, že jsem udělal
hloupost, aniž by to kdo mohl posud dokázati.
Konečně bylo rozhodnuto, že dolů vypraví se nás celkem sedm a tři zůsta
nou hlídati zavazadla. Určeni pak k tomu oba jen revolvery ozbrojení George
a Sam a pak Billy se svou jednohlavnovou puškou a my ostatní zásobili jsme se
dobře střelivem, načež bez prodlení vydali jsme se na obtížnou a nebezpečnou
céstu.
Měli jsme s sebou také dvě svítilny, pro všecky případy, ale usnešeno, že
bez nutné potřeby nebudou rozžehnuty, abychom nemohli býti tak snadno po
zorováni. Tím stal se náš sestup v čiré tmě tím odvážnějším a na radu Pierre-ovu
vzali jsme dlouhý provaz, jímž jsme se svázali jako při slézání ledovců. Byla
to opatrnosť, která se ukázala jako velice dobrá, zachránivši mně a Tommy-mu
život.
Takto opatřeni, pustili jsme se po příkrém svahu, s “indiánem” v čele. Za
ním kráčel Lewis, který jako škotský horal vyznal se .v lezeckém sportu také
velmi dobře a třetím v řadě byl “vůdce” Fred, který však zde se ochotně vzdal
své volené hodnosti. Po něm následoval jsem já, tedy uprostřed řady a jak
kráčeli za mnou Pat, Frank a Tom, skutečně byl bych snad ani nevěděl, nebýti
té Tomovy nehody, na štěstí nikoliv osudné, která mne poučila, že mým souse
dem v zadu je tento pomalý Angličan a na konci provazu že nachází se Pat.
Jaký to byl sestup, možno si pomysliti z toho, že po příkladu Pierre-ově lezli
jsme větší díl cesty po čtyřech, musice dávati dobrý pozor, abychom nezavadili
kohoutkem pušky o nějaký kámen nebo větev některého ze zkroucených stromků,
plazivých borovic, tu a tam rostoucích. Tyto nám při slézání příkré stráně, plné
balvanů, jednak značně pomáhaly, ale za to naopak zase nás důkladně šlehly
přes tvář, až šlo o oči.
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Veškerá sdělení dála se ovšem hlasem co možná přidušeným a bylo jich
chvilkami také nutně zapotřebí. Pierre vícekráte sklouzl a byl by spadl se skály,
se značné třeba výše, avšak zachytil se vždycky v čas a varoval, načež jsme se
nebezpečnému místu ostatní již vyhnuli.
Celkem šla však cesta naše prvních asi deset minut dosti dobře a poměrně
i dosti rychle a zdálo se nám již, že můžeme se nacházeti snad tak asi v polovici
stráně. Ačkoliv temnota byla zcela .neproniknutelná na jediný krok před námi
a skály poněkud mokré, jako v Aljašce skoro vždy, následkem neustálých téměř
dešťů, nemrzne-li, zvykli jsme si trochu již na toto slézání do neznámých hlubin
a postupovali jsme směleji.
Již před tím několikráte se mi zdálo, že můj následník trochu až přes
příliš opatrně a pomalu leze, kdežto já hořel nedočkavostí, abych již již byl dole,
kde se ty divné, děsné věci dějí a div jsem nepostrkoval své předchůdce, kdežto
ze zadu byl jsem zdržován. Vybídl jsem druha toho vícekráte, aby pospíšil, ale
nedostal jsem ani odpovědi. To mne trochu pohněvalo a když znovu napjala se
část provazu mezi mnou a ním, zatáhl jsem na pobídku trochu silněji.
Hned však na to ozval se výkřik zděšení a v tu chvíli cítil jsem se býti silně
tažen ze zadu jaksi na stranu, dolů, po svahu. Ačkoliv jsem se hned vrhl k zemi,
snaže se zachytiti rukama, byl jsem stržen a v tom již ztratily nohy mé podporu,
ruce nenalezly žádné spásy a visel jsem v povětří na provaze. Pak mi bylo,
jako bych spadl na nějaké kamení, ale nebylo tomu tak, nýbrž udeřil jsem prudce,
jak jsem se houpal na provaze, do s.kály skoro kolmé. Zachytil jsem se jí však
křečovitě, naleznuv velikou náhodou právě nějaký výstupek její a visel jsem nyn
i na rukou, zatím co z úst mých druhů vydralo se několik ještě výkřiků zoufalosti a pak jadrných zaklení.
V následujícím však již okamžení táhli mne někam nahoru a tú jsem se
teprve opět vzpamatoval a vysvětlil si, co se stalo. Svým škubnutím provazu
strhl jsem Tommy-ho za sebou k zemi a tento se skutálil se skály, při jejíž hraně
jsme se právě nacházeli. Svým pádem strhl však i mne, zcela nepřipraveného a
já následoval jeho příkladu. Viseli jsme tedy dva na provaze se skály, ale na
veliké štěstí podařilo se ostatním udržeti se, že jsme nestrhli tíhou svojí a škub
nutím při pádu i je a že mohli nás vytáhnouti.
Hubování nemělo žádného konce, avšak vedeno bylo šeptem, ač věru výkřik
Tommy-ho byl pořádně silný, že by byl mohl slyšán býti až dolů. Zlobil jsem se
sám na sebe, že mohl jsem tak snadno zaviniti neštěstí nás všech a pak že třeba
jsme se těmi výkřiky prozradili dolejší čeládce, ale jaká už pomoc! Nepřiznal
jsem se také ku své chybě, ač Tom mne přímo vinil, že jsem jím škubl a vymlu
vil jsem se raději, že se to stalo náhodou, že mi sklouzla noha a žádný mimo
mne nemohl vlastně dobře pověděti, kdo z nás dvou spadl dříve. Vzdor tomu
byl jsem všemi kárán pro svou “nepozornost” a lehkomyslnost’, kt$rá ve spojeni
s mou ranou z revolveru zmařila po případě účel celé výpravy naší a učinila
námahu naší a celé toto nebezpečí vlastně marným.
Nebránil jsem se ani, považoval jsem to za zbytečno, neboť jsem dobře
věděl, že všecky nás pudí dolů v první řadě zvědavost, která není jen údělem
pokolení slabšího, ale vyskytuje se někdy věru až povážlivou měrou i u mužů
silných”, kteří se ale snaží ji všemožně zakrýti více méně obratnými záminkami,
poněvadž se za ni—stydí. Všecky jiné důvody raději připustí, než-li by se při
znali k této posmívané vlastnosti! Byl jsem však jist, že v pádu nějakého
nezdaru bude mi tento úplně kladen za vinu a s tím větším napjetím očekával
jsem tedy věcí budoucích, zvědav všeobecně, i z osobní této příčiny.
Nedlouho po této nehodě podařilo se nám jakousi roklinkou, či spíše štěr
binou ve skále, kudy odtékala s hořejší části stráně dešťová voda po přívalech,
dostati se pod veliký příkrý, ne-li docela kolmý onen skalní schod a octli jsme
v porostlině — lesem se to nedalo ani nazvati — trochu hustší a vyšší, že totiž.
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borovice, rovnější než-li nahoře, sáhaly nám tak sotva přes hlavy. Zde sestu
povalo se již rychleji, neboť jsme se mohli přidržovati stromků, které tkví v půdě
kamenité tak pevně svými kořeny, že třebas celý řetěz náš byl by se mohl na
jediný z nicn zavěsiti plnou tíhou, ba vzepříti se vší silou a nevyrval by jej ze
země! Myslím však, že vzdor té tmě a nijak zvláště vhodné chvíli, jest již na čase,
abych představil celou naši váženou společnost a vyložil něco o její situaci.
Utvořena byla v březnu 1898 ve Skaguay, ba částečně již na parníku
“Al-Ki” od “Pacific Coast Steamship Company”, jenž mne dopravil tam ze
Seattlu, Washington. S Billym seznámil jsem se vlastně hned v německém
strávním domě a hospůdce, v Seattlu, kde jsem čekal čtyry dny na odplutí par
níku a doplňoval jsem svůj “klondycký” výstroj. Ještě v přístavě poznali jsme
Sama, na lodi pak Franka a Pata. S dalšími pěti, Pierrem, Lewisem, Toniem,
Fredem a Gusem, sešli jsme se až ve Skaguay a s Paulem a Georgem dohodli
jsme se teprve v Dawson City, aby se připojili k naší společnosti, která dosáhla
tím počtu dvanácti hlav a dostala hned mezi zlatokopy v Klondyku jméno
“Apoštolů”.
Název ten hodil se však pouze a jedině na počet náš, ale jinak nemluvila
proň ani nejmenší okolnosť. Nevyšliťjsme “učiti všecky národy”, ale těchto
bylo zastoupeno právě mezi námi hned několik a měli jsme společný cíl: pohro
madě “vydělat” jen hodně peněz, vykopati hodně zlata a vrátiti se na podzim
“domů”, to jest prozatím do Spojených Států, s celým jměním. Všichni jsme
byli obětí zlaté horečky, jež na podzim a v zimě 1897—1898 v Americe tak
hrozně řádila následkem přepjatých povídaček o báječném prý množství zlata
v té severní rozsáhlé pustině, u vnitru Aljašky a vyžádala si tolik obětí, strádání
a zklamání. Ani silně se již chystající válka Unie se Španělskem nemohla nás
odvrátiti od pojatého jednou úmyslu na výpravu do těch studených zlatých polí,
kdež jsme doufali v nejhojnější žen, jako tolik tisíc jiných. Jako mouchy na
med se sletují, tak se všech stran nejen Soustátí, ale i Kanady, ba i z Evropy,
sjížděly se celé davy smělých, podnikavých dobrodruhů, hlavně ovšem mladých
a často věru až příliš mladých, do přístavních měst Tichomoří, do San Franciska, Portlandu, Tacomy a hfevně Seattlu, aby se vydali do těch zamrzlých plání
a ledem pokrytých hor za největší touhou člověka, zlatém! Přijížděli jednotlivci
i celé společnosti a jiné se tvořily po cestě, neboť bylo patrno, že větší skupina
spíše může dodělati se úspěchu, než-li jednotlivý člověk, který vůbec by ani
nemohl tak dobře odolávati drsné přírodě.
Bylo třeba vzájemné podpory a výpomoci, aby se dalo něco vytěžiti. Zatím
co jeden staral se o potravu, ve mrazivém podnebí zvláště důležitou, mohli druzí
ze společnosti nerušeně kopati a rovněž za příčinou bezpečnosti, snazšího stře
žení dobytých pokladů bylo nutno se spolčovati ve větší skupiny, v nichž každý
jednotlivec měl přesně určený nárok na podíl.
Ve společnosti naší pracovali jsme všichni na stejné díly, střídajíce se pra
videlně ve vaření i v práci. “Vůdcovství” Fredovo bylo pouze čestným, což však
neubíralo důrazu jeho vedení a spíše naopak tento zvýšovalo. Zvolen byl stej
ným přáním nejen jako z nás nejstarší a celkem i nejrozvážnější, dále všeobec
ně nejoblíbenější pro svoji mírnost a zvláštní dar smířlivosti, jakým vyrovnávati
dovedl spory, ale i z toho důvodu, že byl řádným kanadským občanem a v době
ustanovení jeho nacházeli jsme se na půdě, ovládané mateřským—mnozí obyva
telé Kanady praví však, že spíše macešským—žezlem královny Viktorie. Volba
vykonána totiž hned v Dawson City po sestoupení se společnosti a myslili jsme
zároveň pod vedením britického poddaného míti pro všecky případy lepší oporu
v tamějších úřadech—bychom mohli tak nějak spíše napáliti je o značné “royalty”, popiatek z vytěženého zlata, obnášející celou pětinu ceny.
Avšak Fred zůstal uznanou naší hlavou, když jsme se rozhodli zkusiti štěstí
své v obvodu hranic Soustátí, jichž čára zde běží po 141. poledníku až k hoře
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■sv. Eliáše na jižním pobřeží. Vlastní “klondycký” obvod, na východ a jihový
chod od Dawson City, při řece Klondyke a její přítocích, zdál se nám totiž být
už příliš obsazen, lepší pozemky, “claims”, byly zabrány již od minulého roku
a nová pole hledati příliš daleko od řeky Yukonu, bylo nejisto a nepohodlno, po
případě i nebezpečno. V tu dobu pak, na jaře 1898, počaly kolovati po zlato
nosném území pověsti o bohatých nálezech na nových rýžovištích na jihozápad
■od města, u přítoků Yukonu s levého břehu, v krajině částečně již americké, po
dél Čtyřiceti-, Šedesáti- a Dvacetimílového potoka. Tam tedy vydali jsme se
hledat své “štěstí” a zatoulali jsme se až ku pramenům řeky Ladue. Po této
měli jsme celkem dosti pohodlné spojení ku stanici Harper and Ladue Store,
trochu doleji pod stokem řek Lewis a Pelly, tvořících právě Yukon a pod tvrzí
Selkirkovou. Odtamtud mohli jsme se občas zásobovati, aniž by nás slavné celní
úřady Soustátí při přestupování hranice nějak obtěžovaly. Jsouce na samé téměř
pohraniční čáře, dovedli jsme se vyhnouti poplatkům Unii i Kanadě, avšak—
mnoho jsme věru neměli co platiti!
Zlato jsme sice nalezli, ale nikoli v takové hojnosti, jak jsme o tom snili.
Měli jsme dobře zaplacenu práci svou, ale zda-li i spojenou s tím námahu a zlé
živobytí v pustině, je jinou otázkou. Zdá se nám asi všem, když jsme se ku
konci sezóny dělili poctivě o výdělek, že bychom “doma” byli si při trochu jen
výnosnějším zaměstnání mohli uspořiti právě tolik, ne-li po případě více, kdyby
chom jen chtěli se ve svých potřebách tak obmeziti, jak jsme byli zde nuceni
a tak napjati všecky síly až do úpadu.
A to jsme se mohli pokládati ještě za šťastny, že to s námi tak dopadlo!
Kolik podobných nám “honců Štěstěny” bídně na Aljašce toho roku zahynulo,
nebo nevydělalo si ani na návrat! Zlatá horečka vyžádala si zajisté mnohem více
•obětí, nežli celá válka americko-španělská, i s její “balzamovaným masem” a
zvěrolékaři místo doktorů ve vojště!
Švédskému našemu druhu Gusovi, totiž Gustavu Lindstroemovi, zdál se
výtěžek tak malý, že se rozhodl zůstati v Daw.son City přes zimu a na druhé
léto znovu se pokusiti a kanadský Francouz Paul Dujour prohrál svůj podíl za
jedinou noc v kartách, načež odebral se s Gusem do města, aby se tam nějak
protloukl přes zimu, ač jsme se nabízeli zaplatiti mu společně cestu až do Sou
státí. Tím ze dvanácti ,, Apoštolů” scvrkli jsme se na deset a po delší úvaze
shodli jsme se na tom, že místo cesty k Yukonu a pak buď “Daltonovou cestou”
přes pláně, nebo pomalé plavby proti proudu Lewisu a po jezerech nad průsmy
kem Chilkoot a tímto do Skaguay nebo Dyeay či Taiyay, pustíme se jihozápad
ním směrem přímo ku Copper Riveru, ústící se na jižním pobřeží Aljašky a podél
ní že se dostaneme do Orcy, kde zastavují parníky “Commercial Company”.
Cesta ona byla o nějakou desítku mil asi kratší, jak nám jevila mapa, a pak
slibovala vésti zajímavějším, pro všecky nás novým krajem, dosud málo známým.
U některých z nás rozhodla pro ni též okolnosť, že vedla údolím celé řady poto
ků a říček, přítoků to jednak řeky Tanany, ústící se do Yukonu a pak “Měděné
leky”, k níž jsme se ubírali rovným směrem, jižně od vysokého pohoří, kde
k nebesům pne mohutnou bílou hlavu svou velikán Mount Wrangell, v soused
ství ne o mnoho menších horských obrů Tillman, Drum a Sanford, ještě dále pak
na jih Blackburn. V údolích těch mínili oni druhové “prospektovati”,
t. j. pátrati po zlatu, aby se v pádu zvláště dobrého nálezu sem záhy po jaře
odebrali a pomohli si k lepšímu výtěžku.
Většina však nás nemínila asi vícekráte Aljašku spatřiti, majíc dosti na
zkušenostech jediné sezóny a spěchala odtud s nesmírným potěšením, aby již již
ocitli jsme se opět ve vzdělaném kraji, v civilizovaných poměrech. V Orce měli
jsme naději, že dostaneme spíše místo na parníku, nežli ve Skaguay, kam šel
ihlavní proud vracejících se zlatokopů a že se tak ocitneme dříve doma.
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III.
Délka naší cesty, od rýžoviště na prameni řeky Ladue ke Copper Riveru,
kde se do této vlévá řeka Chittyna, obnášela asi 170 mil a odtud do Orcy aspoň
dalších 80, jak nám jevila mapa, avšak ve skutečnosti musili jsme se připraviti
na dobrých 300 mil, ne-li ještě více, neboť musili jsme ovšem přestoupiti celou
dlouhou řadu údolí, jež na mapě se tak snadno přecházejí, ale do opravdy tak
těžce a zdlouhavě. Celkem se mi to však zdálo příjemnějším, lézti s kopce do
kopce, nežli nekonečná cesta po kamenité pláni, beze vší rozmanitosti. Zde
člověk, třeba s těžkým břemenem na zádech, když lezl vzhůru, těšil se, až zas
bude na druhé straně vrchu sestupovati a tam opět vítal s radostí potok a les,
jenž po většině v údolích se rozkládá. Tam bylo pak dobré přenocování, dříví
poblíže a po případě i nějaká zvěř a ryby k večeři, bylo-li k tomu více času.
Podle zkušenosti nepočítali jsme více, nežli asi 15 mil pochodu na den a ce
sta naše rozpočtena byla tedy asi na tři týdny. Poněvadž pak nechtěli jsme býti
postiženi zlou nepohodou, která zde tak záhy se obyčejně dostavuje, v pustých
a divokých horách pod Wrangellem, vydali jsme se na pochod raději dříve, nežli
později a spěchali jsme, jak jsme jenom mohli.
Byli jsme nyní šestý den na cestě. Předevčírem večer tábořili jsme již
u řeky Chusana, přítoku, či vlastně asi zřídlu Tanany a včera ráno měli jsme
dosti značnou obtíž, abychom větší a divoký ten proud přebrodili. Podařilo se
nám to pomocí dlouhé tyče, v lese uříznuté, které jsme se musili všichni držeti
a vzájemně se podporovati, aby nám voda nepodrazila nohy, neboť skalnaté dno
řečiště je velmi hladké. To nás valně zdrželo, ale mohli jsme být spokojeni,
urazivše dosud, za čtyry dny, skoro 70 mil! V tom hrál ovšem velkou úlohu
skvělý výkon prvního dne.
' Od přechodu přes Chusanu začalo již značnější ještě než dosud stoupání do
hor, jichž bílé pásmo před námi se lesklo jako brilianty, když ustoupila chvílemi
věčná zde skoro mlha a slunce na nějakou hodinu prorazilo chmury. Bylo to
velkolepé, ale nějak smutné přece podívání—smutné, jako všecko na Aljašce,
v proslavené “zemi zlata”. Posud jsme však podle všeho nepřekročili ještě
Copper River na její pramenech, odkud teče nejprvé k západu a obešedši ve ve
liké, k východu otevřené podkově celé to horstvo, spěchá jižně do moře u Orcy.
Tam někde, u zřídla ,,Měděné Řeky” jsme se právě nalézali, znajíce jen
hlavní směr naší cesty, avšak nikoli její podrobnosti, což nám ale pranic neva
dilo, neboť jsme o ně mnoho nestáli. Těšili jsme se, že jsme urazili již snad více
nežli třetinu cesty k pobřeží, ale nejhorší, prostřední třetinu měli jsme teprve
před sebou, pochod bídně schůdnými horami za kratších již dnů, kdy mohly ve
vysokých těchto polohách takřka denně nastati sněhové vánice, neméně nebez
pečné, nežli smutně pověstné “blizzardy” na pláních.
Když jsem konečně vyložil obšírněji vše toto, dovolím si ještě seznámiti
s jednotlivci naší společnosti, která byla snad jednou z nejsvornějších a při vší
té psotě i nej veselejších ze všech zlatokopských v celé Aljašce. Značnou asi
úlohu v tom hrála okolnost, že jsme byli ve věku od dvaceti do třiceti let, úplně
zdrávi, statní, světa dosti již zkušení a také ne hloupí. Všichni jsme byli i pil
nými, ovšem že každý pracoval dle své přirozenosti—a také poctivými, aspoň
v době, kdy jsme byli pohromadě. Společný zájem a strádání, pilná práce a za
vedený přísný pořádek zabraňovaly větším svárům a většiny z nás těšila se i sluš
nému vzdělání, což padalo při jednání také na váhu. Jedním slovem: rozuměli
jsme si, věděli jsme, že nesvárem bychom si ještě více ztěžovali tak dost již
trapnou existenci a raději hleděli jsme veškerou slotu odvtipkovati, odesmáti,
nejlepší to prostředek!
Abych to vzal po řadě a nezmýlil se, začnu tak, jak jsme byli uvázáni na
onom provaze a sice jest první osoba zároveň nejzajímavější.
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Pierre Lebrun, po indiánsku nazvaný “Strela”, podle všeho pro svojí zna
menitou mrštnost’, v každém pohybu patrnou, byl 2Óletý nyní syn francouzskéhoKanaďana někde v provincii Ontario, poblíže prý Detroitu, Mich., který byl
“squaw-man”, to jest vzav si Indiánku, přiženil se do kmene, před čímž Fran
couzové a jich potomci nepociťují takový odpor jako Anglosas, hledící na člově
ka jiné rasy s opravdovým opovržením jako na sobě nerovného tvora. Pierre
byl vychován v ležení, v přírodě, po indiánském způsobu života do nějakých
dvanácti let a pak přišel opět do cviku u nějakých missionářů, kteří vštípili mu
do hlavy kiis bělošské učenosti. Po té byl mladík, věren oběma polovicím
svého původu, střídavě živ mezi rudými a bílými lidmi a po delší čas byl vůbec
členem “smíchané” společnosti “Buffalo Bill-ova Wild West Show-u”, s níž pro
jel Ameriku i kus Evropy.
Toto dvojité jaksi živobytí a zaměstnání mělo proti všem vychovatelským
“zásadám” na Pierra vliv patrně velmi příznivý, neb vyvinul se při.něm znamenitě
v každém směru a spojoval v sobě bystrosť smyslů divocha, jeho zdravé nervy
a přímý karaktér opět se širším rozhledem vzdělaného—v povšechném ovšem
slova toho významu—bělocha, jemuž se tělesně i duševně celkem mnohem více
podobal, nežli Indiánu. Byl velký, štíhlý, se svaly jako z ocele, ale s pletí
trochu přirudlou a silnějšími kostmi lícními. Se zálibou nosil poloindiánský
kožený kroj, který byl ostatně i v Aljašce velmi praktickým, jsa teplý a nepro
mokavý. “Mokasíny”, střevíce, zaměnil ovšem zde za důkladné boty z ruskéjuchty a že na hlavě nenosil snad korunu z peří, ale kožený širák, rozumí se asi
samo sebou. Zrak, sluch i čich měl mezi námi nejlepší, střílel znamenitě z pušky
i z revolveru, lezl po skalách jako svišť a po stromech jako veverka.
V jednání byl na Indiána mírný—nevím ovšem, jak by naň byla působila
whiska, ale té bylo u nás málo—a po otci po francouzsku veselý. Dobrý, obětavý
kamarád, ale nepřítel ženského pohlaví, jak tvrdil, což opět nebylo francouzské.
Lehkovážný v dobrém čase, vytrvalý ve zlém—takový byl Lebrun, náš, abych
tak řekl, technický vůdce, jmenovitě nyní na pochodu, kdy jsme se většinou
řídili jeho radou a názorem, důvěřujíce v jeho polodivošskou přírodní praksi,
v pustině velmi výhodnou.
Druhý na řadě, či lépe řečeno na provaze, byl Lewis, jediný, jemuž jsme po
americkém zvyku “neříkali” křestním jménem, které jsme u něho ani neznali.
Byl jako pravý Skot trochu uzavřeným a jaksi pyšným, nepouštěje se nikdy do
důvěrností. Byl pobožným, neboť jsme vypátrali, že se potají vroucně modlí.
Patrně byl člověkem vzdělanějším a zdálo se, že býval v lepších kruzích. Úmrtí
milované ženy vyhnalo prý jej však, sám jednou sdělil, do světa a do dobrodruž
ství. Nebál se ničeho, jako druh byl velmi spolehlivý a poctivý, a ačkoliv bylo
mu teprve 28 let, zdál se býti starším, nejstarším a nejvážnějším z nás, k čemuž
ovšem také značně přispívala jeho vskutku obrovská postava. I on byl zname
nitým střelcem a výtečným chodcem i lezcem.
Za to “vůdce” Fred Chandler, odněkud z Montrealu nebo Quebecu, nevím
teď určitě a možno, že naposledy i z Toronta, vynikal spíše duševními, než tě
lesními vlastnostmi, které mu zjednaly předáctví mezi námi, ač i on byl neohro
žený a vytrvalý. Střílel však z nás snad nejhůře—čímž není právě řečeno, že
tak špatně—”a právě třeba i proto, že ničím zvláště nevynikal, nežli srdečností,
umírněností a rozvážností, stal se naší uznanou ,,hlavou”, neboť jiné bychom
byli asi tak snadno neuznali a neposlouchali. Po zlém, násilím, by to bylo asi
dobře nešlo “vládnouti” a bylo zde třeba hlavně trpělivosti a méně domýšlivosti
na vládní moc, kterou bylo mezi námi vlastně právo většiny, jemuž se musil kaž
dý bez odmluvy podrobiti—“vůdce” k vůli dobrému příkladu napřed!
Chandlerovi bylo 30 let, měl ženu a děti někde “tam dole”, byl 3 nás nej
starší, ale vzdor všemu jinak jej nikdo nepojmenoval nežli Fred”. Byl postavy
menší, ale pružné, rád se smál a zpíval veselé písničky a proklínal z nás nejvíc
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Aljašku, kam jej prý sám čert zanesl! Predstavoval si prý to jinak—my ostatní
ovšem také.
A pak přicházím na řadu já, John Beneš, farmářský syn z Wisconsinu—
bližší určení si již odpustím, nepokládaje ho za potřebné—25 let stár, svoboden
(na štěstí), dobře seznámen s celým zálesáckým životem z pralesů severní části
svého” státu, milovník pušky, přírody, veselé společnosti a všeho, co může
člověku pobyt na tomto světě zpříjemniti. Myslím, že jsem byl soudruhům také
dobrým, upřímným a platným členem družstva, na něž upomínka bude mi vždy
cky milou, třeba že jsme mnoho zkusili. Přátelské zábavy, rozmarný hovor,
promíšený řízným vtipem, vzájemné žerty a škádlení osladily nám trochu mnohou
hořkou chvíli, která bez nich by snad byla nesnesitelnou.
Doma nechtělo se mi do práce a poslouchati otce a ve dvaceti létech odešel
jsem do “světa”. Pobyl jsem trochu ve městech, hlavně kde Čechové více bydlí
a poznal jsem, že práce u cizího a jmenovitě v továrnách je mnohem horší, nežli
doma na farmě. Uspořil jsem si něco a již jsem chtěl právě se vrátiti, když na
stal poplach o Klondyku. Nedalo mi to pokoje—pracoval jsem jako mula a střá
dal po celou zimu jako Číňan, abych sehnal zásoby na cestu a provedl jsem svůj
úmysl, zaříkaje se však nyní slavně, že mne už nic více do Aljašky nedostane.
Vzdor tomu však pátral jsem u každého potoka právě tak pilně po zlatu, jako
většina ostatních, ale nenalezli jsme posud pranic, co by stálo za pozornost
a zmínku.
V tom byl asi hlavní zájem mého pomalého následníka Torna Smitha,
241etého Angličana z Londýna, při vší loudavosti muže přece podnikavého. Byl
synem zámožnější rodiny, jak již svědčilo jeho vzezření a povoláním—bankéř.
Opustil office k žádosti strýce svého, majitele banky, aby shlédl poměry na Al
jašce, nebylo-li by tam dobré pole v některém směru pro anglický kapitál. Co
však viděl, neopravňovalo jej, jak aspoň pravil, k velkým nadějím, ale doslechl
jsem se později, že přece jen stojí v čele společnosti, která těží zlato ve velkém,
pomocí nákladných strojů, někde poblíže Copper Riveru, tedy právě snad v mí
stech, o nichž vypravuji.
Jinak byl i při své nemluvnosti dobrý chlap, jenž nikdy nezkazil zábavu, byl
účinliv a nedovedl se mnoho zlobiti, když mu někdo nějakou čertovinu provedl,
což bývalo dosti často. Ani na irské nápady Patový se doopravdy nehoršil, ač
tento že vrozené již v národě jeho nepřízně vůči Angličanům škádlil jej téměř ne
ustále. Byl i pro veškerý sport, avšak i v tomto počínal si volně, ale nikoli právě
neobratně. Dobře i střílel, měl-li jen čas k řádnému zaměření.
Pravým jeho opakem co do povahy byl Frank Brown, za ním uvázaný, pa
sák z Dakoty, člověk beze všeho vzdělání a uhlazenosti, neurvalý a hrubý, mno
hem spíše divoch, nežli Pierre. Když však se blíže seznal s lidmi, nebyl také
celkem zlý a poslechl na mírnou domluvu. Svou obrovskou silou konal dobré
služby, na stráži a obchůzkách byl neúnavný a připomínal mi vždycky farmář
ského psa, jenž váže se více na dům, nežli na jeho obyvatele, na které i časem
zavrčí, ale při tom jim věrně slouží, pečlivě je střejí, ale lichocení a žerty nemi
luje, poněvadž není na ně zvyklým a nedůvěřuje tomu. Frank žertovat neuměl,
dobře mnohým vtipům ani nerozuměl, mluvil vždycky vážně a hleděl na nás
smíšky jako na lidi z jiného světa, nerozumné a hříšně bezstarostné, aniž by nám
však toho doopravdy zazlel.
A co mám říci o posledním v řadě, o Patovi, jiného, nežli že byl šaškem
naší společnosti? Chlap ve svých dvaceti létech již jako hromotluk, zrzavá
hlava jako ohromný brambor, tvář samá jizva a důlek po neštovicích, oči mali
čké, ale stále vesele se blýskající pod tlustými, červenými klapkami, jimž
scházelo obrví, tlustý, na pohled neohrabaný, ale ve skutečnosti mrštný jako ryba a stále ochotný ke “jigu”, jakmile mu jen někdo jej zapískal a zatleskal. Při
mé harmonice—vlekl jsem ji až do Klondyku a zahnaia mi mnohou trudnou
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chvilku, i ostatním—tancovával až do úpadu a musil jsem mu znova a znova hráti,
přičemž i v těžkých botách mrskal nohama až jedna radost. Rozen byl už ve Spo
jených Státech, v New Yorku, zaměstnáním byl ,, bartender”, uměl z nás nejlépe
vařit, nejlépe zpívat, ovšem že jen kuplety a irské odrhovačky a myslím, že
i nejlépe se rvát, jak ukazoval aspoň v žertu. Ze všeho na světě zajímal se nej
více o sport a nejvíce litoval, že na Aljašku nejde ‘‘ozdoba” všech holíren
a hlavní orgán všech irských a vůbec amerických loafrů, růžová “Police Gazette”,
s jejím ukrutným vylíčením všech vrážd, sensací, športových “hrdinů”, zločinců,
lehkých zpěvaček atd. V jeho očích byla Aljaška necivilizovanou zemí hlavně
pro tento “nedostatek”. Jméno “Pat” bylo jen naší přezdívkou pro jeho irský
původ a nevím ani, jak se vlastně křtícím jménem nazýval. Takto se jmenoval
McCarthy a nebyl nejhorším Irčanem, jehož jsem kdy poznal, ač z prvu panovala
kněmu mezi námi dosti značná nedůvěra a mnozí byli proti jeho přijetí do našeho
kruhu. Nemusili jsme toho ale nikterak litovati.
Nahoře u zavazadel zůstali, jak uvedeno, Billy Steiner, Sam Jones a George
Hunter. O Billym jsem již sdělil, že byl Němec, avšak nacházel se v Americe
od mládí, aniž by jej to učinilo právě o mnoho chytřejším. Byl farmářským děl
níkem z Ohia, zacházel nejvíce s dobytkem a rozuměl dle vlastních slov více
koním, nežli lidem. Více o něm říci nemohu, nežli že konal mezi námi svou
povinnosť a vědomě nikdy nepřekážel.
Sam byl, jak'řečeno, z Kentucky, byl střízlivý, když neměl co pít, což bylo
v našem “táboře” neustále a měl pak “suché” vtipy, kousavé a staromládenecké,
ač mu bylo teprve* asi 28 roků. Vzdělání velkého neměl, ale jisté kavalírské vy
stupování značilo “Jižana”.
George byl z Colorada a byl nám velmi prospěšným jako zkušený “prospector”, jenž zlato zrovna “cítil”. Vzdor tomu však nemohl zde nic dělati,
neboť tady to “nevonělo”. Byl zlatokopem již více let, pořád bez většího úspě
chu, stále “v naději”. Nyní proklínal jako pohan celou Aljašku, že tam není
vůbec ani tolik zlata, jako v Coloradu v jednom potoce a byl přesvědčen, že prý
to všecko povídání a psaní o velkých nálezech zlata je pouze humbug od želez
ničních a lodních společností, aby vydřely hodně peněz na lidech, kteří se tam
hrnou. Částečně měl ovšem také kus pravdy!
O bývalých členech naší výpravy, Švédu Lindstroemovi a Kanaďanu Paulu
Dujourovi, vím jen tolik, že první býval prý inženýrem v Evropě, byl ženat, měl
dítky a šel do Klondyku z nouze, nemaje zaměstnání. Druhý pak byl—noviná
řem, svobodným a těšil se, že napíše v zimě v Dawson City knihu o životě mezi
aljašskými zlatokopy. Posud jsem však o ní neslyšel a spíše myslím, že lehko
myslný Francouz někde zapadl a snad zahynul, jako tak mnoho jiných................
Abych vypravoval, jak jsme vypadali? K čemu to? Oděv náš možno si
snadno představit a na obličejích nezáleží. Raději dlužno už pospíšiti s námi
k místu záhadného činu, k němuž jsme se nyní v lese, kterému podle všeho při
bývalo stále na výšce, jak jsme dostávali se doleji, trochu rychleji blížili. Bylo
patrno, že jsme již blízko úpatí stráně, dole v údolí, kde se nám musilo aspoň
něco vyjasniti a kde nás čekal*třeba—krvavý boj!

IV.

Mimo tlukot našich srdcí, hořících zvědavostí i poněkud—strachem, nic se
neozývalo, leda tu a tam zachrastění našich kroků, praskot větvičky pod nohou
některého z nás. Měli jsme se na pozoru, abychom na sebe zbytečně neupozor
nili, neboť jsme měli věru příčinu toho se obávati. Posavad však nikde nic po
dezřelého se neozývalo.
Najednou zastavil se Pierre a my s ním beze všeho povelu, tichounce
naslouchajíce. My ale neslyšeli nic a “indián” nemluvil, nýbrž lezl opatrně dál.
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Konečně dolétl i k našemu uchu nějaký jiný zvuk, nežli dosavadní tiché šu
mění stromů, ale bylo to jen hrčení bystrého dle všeho potoka, který tekl údo
lím. Za malou chvilku stáli jsme u něho, nevědouce nyní kudy kam.
Poslouchali jsme zase chvilku a opět nic neslyšeli, nežli šplouchání vody
přes kameny,
“Odvažte se od provazu, ale co nejtišeji!” šeptal konečně Pierre. “Připrav
te sí zbraně a ulehněte!”
Rozkazu jého rychle uposlechnuto a vše se vykonalo bez hluku.
“Hotovo?” šeptal za chvilku.
Nikdo neodpovídal, bylo tedy vše v pořádku.
V tom rozžehl Pierre svítilnu, kterou byl s sebou sám nesl a tato ocitla se
pověšena na větvi stromku, kdežto Střela”, věren svému jménu, bleskurychle
odskočil a zmizel také někde na zemi, kam záře nepadala.
V prvním okamžení byli jsme po tak dlouhé tmě jako oslněni, ač světlo ne
bylo zajisté nijak zvláště skvělé a bylo při něm sotva spoře viděti na kousek zčeřeného potoka a několik okolních stromů.
Rozhlíželi jsme se pomalu, ani nedutajíce a čekajíce každou chvilku třeba
palbu po světle. Uplynulo však několik dlouhých minut a zatím jsme se ohledně
nejbližšího okolí trochu vyznali, ale po něčem zvláštnějším nebylo ani sledu.
Tu Pierre opět povstal a teprve nyní jsme spatřili, že má svítilnu vlastně
upevněnu na své pušce, kterou teď držel hezky stranou od těla, sám zůstávaje ve
stínu, aby ten, kdo by po případě pálil po světle, jej tak snadno nezasáhl. Na
to skočil směle do vody, patrně ne hluboké, ani široké a přebředl ji snadno.
“Za mnou!” volal přidušeně a následovali jsme jeho příkladu, držíce k vůli
bezpečnosti jeden druhého za ručnici. Voda však byla sotva po kolena a ne
příliš prudká. Pěti, šesti kroky ocitli jsme se na druhém břehu a zde pro bez
pečnost ještě na chvilku ulehli.
Pierre, doporučiv nám úplné mlčení, však za nějakou minutu zmizel, odná
šeje s sebou svítilnu, kterou jsme viděli záhy jen mdle probleskovati mezi stro
my. Ubíral se podél břehu potoka, po proudu a vrátil se teprve po delší chvíli.
“Nic!” pravil krátce a to byla zpráva, kterou jsme také my jedině mohli mu
podati.
“Rozžehněte druhou svítilnu!” přál si a Fred, který ji nesl, rychle
vyhověl.
“Zde poblíže nic není! Vše zmizelo!” pravil Pierre rozmrzele, vrátiv se
z obhlídky proti proudu potoka. “Kdybyzde někdo byl, dal by již o sobě věděti.
Lidé uprchli, nebo jsou—mrtvi!”
Mimovolně jsem se zachvěl, neboť jako není pranic příjemno dlíti poblíže
krvelačných třeba vrahů, není také nikterak milo nacházeti se v sousedství snad
mrtvých obětí jejich. A pomyšlení toto opanovalo podle všeho i všecky ostatní
druhy, neboť každý zůstal po dlouhou dobu zamlklým, ačkoliv přešel nás do
jisté míry již strach před možnou bitkou s neznámými lotry v noční temnotě. Nemusili jsme se snad ani již obávati, že nás někdo uslyší, ale nikomu nebylo
do řeči.
“Co teď dělat?” prohodil konečně Frank.
“Ležet a odpočinout si, dokud nevyjde měsíc,” odvětil “indián”. “Může
býti kolem půl deváté—za hodinu máme světlo.”
“Ano, dovolí-li mraky!” svědčil Lewis. “Máme hned devět hodin, k desáté
je měsíc venku.”
“Celá hodina! To nevydržím!” zvolal Pat.
“já také ne!” hlásil jsem se, svíraje pažbu ručnice.
“Takový čas k útěku jim neposkytneme,” mínil i sám Tommy.
“Nuže, pojďme tedy všichni hledat!” navrhl Pierre.
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“Ano, ale kam? A jak?” zněly otázky, pronášené ovšem přidušeně, jak
jsme posud mluvili.
“Dle mého náhledu”, vykládal Pierre, “dlužno nejprvé nalézti místo střelby
a snad i její následky a tam teprve můžeme nabýti nějakého pokynu pro další
pátrání. Střelba byla rozhodně dole v údolí, poblíže bodu, kde se nalézáme,
neboť jsme se pustili skoro přímo tam, jak nám Lewis ukazoval a šel jsem pouze
trochu klikatě pro příkrost’ stráně. Podle potoka nic jsem nenalezl a musíme
tedy hledati při úbočích údolí. Pojďme tedy kolmým směrem od vody až ke
stráni a tam se rozdělíme. Nepovede-li se nám hledání na této straně, půjdeme
na druhý břeh. Na něco přece přijíti musíme—nemůže to býti odtud daleko.”
Ubírali jsme se tedy, jak naznačil a po nějakých dvaceti, třiceti krokách
nacházeli jsme se pod skalou, kterou úbočí na této straně končilo. Skála byla
kolmá, ba téměř převislá a poskytovala i při dešti velmi vhodného místa k tábo
ření, ku přenocování.
Pierre jen tiše zahvízdl, vida to. Svítil na všecky strany a pak kynul mně,
Lewisovi a Frankovi, abychom šli za ním, kdežto Fred s druhou svítilnou, Pa
tem a Torném měl jiti podél skály opáčným směrem.
Dali jsme se po proudu potoka, na pravo, napínajíce zrak, avšak-------Nebylo toho dlouho zapotřebí!
Nešli jsme žádných snad ani sto kroků.mezi skalou a lesem, který místy
částečně od této odstupoval, když sám Pierre, kráčející se svítilnou obezřele na
před, překvapením, ba uleknutím slabě vykřikl.
Všichni jsme se zarazili.
Však bylo to překvapení skutečně příšerné, podívání zrovna strašlivé!
Na malém volnějším prostranství při samé skále, kolkolem obklíčené hustým
lesem, spatřili jsme náhle ležeti dvě—mrtvoly!
Mrtvoly mužů, patrně zlatokopů. Jedna ležela obličejem k zemi, či vlastně
ve hromadě poloohořelého dříví, druhá pak, ležící na znak; jakoby přímo na nás
zírala svýma vypoulenýma, skleněnýma očima, až jsme se všichni zachvěli.
Zůstali jsme asi minutu jako omráčeni, ač věru mohli jsme býti nápodobný
nález každým okamžikem zde připraveni, ba i na věci zajisté mnohem ještě hroz
nější. Avšak holá skutečnost přece jen vždycky překvapí, byť by domysly byly
sebe většími.
Mimovolně pak otáčely se zraky naše po malém, smutném jevišti hrozného
dramatu smrti, zdali někde nespatříme- i mrtvolu té, jejíž hlas byli jsme slyšeli
noční tmou.
Tam pod keřem, u skály, leželo ještě něco tmavého, nějaký dlouhý předmět,
podobný lidskému tělu. Spěchali jsme tam se svítilnou a nalezli—třetí mrtvolu,
ale opět mužskou!
Pierre nyní zahoukal zvláštním způsobem, podobným hlasu nočního ptáka
v lese, což bylo všeobecným naším znamením povždy, když se přihodilo něco
důležitého. Signál ten postačil, aby se diuhý oddíl, Fredův, vrátil neprodleně
k nám, kde se ovšem osudného nálezu rovněž zděsil.
My však mezi tím učinili jsme ještě jedno odkrytí a sice velmi významné a
dalekosáhlé.
Přemoha přirozený odpor vůči mrtvolám, přistoupil jsem k oné, ležící obli
čejem na oharkách dříví, patrně to. pozůstatku ohně, jejž si zabité zde osoby
rozdělaly a byly při něm. přepadeny, střeleny, nejspíše ze křoví, ze zálohy, zá
keřnými vrahy. Těchto musilo býti rozhodně více, při nejmenším dva, ale spíše
tři, nebo čtyři, jak jsme se všichni v mínění shodovali, jak se nám všem zdálo.
Vždyť ran padlo pět nebo docela šest, takže i kdyby útočníci byli ozbrojeni
dvojkami, musili býti aspoň tři.
Dle polohy mrtvol byli oni lidé ani nevystřelili, nebránili se. Onen, jenž
ležel na obličeji, podle všeho seděl při ohni a byv střelen, vyskočil, ale hned se
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skácel. Obličej jeho byl tak popálen, že nebyl k rozeznání—důkaz to, že oheň
ještě chvíli po vraždě hořel a byl pak asi pachately ulit—nejspíše po mé ráně
z revolveru, by nepřivedl možné pronásledovatele tak záhy na stopu. Aby sám
tak brzo vyhasl, nebylo možno a některé oharky byly skutečně dosud mokré.
Muž druhý, ležící na znaku, u ohně asi stál a zasažen byl právě do čela,
kdežto onen měl ránu v zádech, mezi lopatkami. Skácel se nazpět a smrt jeho
musila býti také okamžitá. Dle obličeje byl mladým, silným mužem, hezkých
tahů, ač ovšem zevnějšku zanedbaného, jako u všech zlatokopů.
Kolem ohně rozházeno bylo náčiní, oděv a zásoby zlatokopecké, vše v ne
pořádku, jevíc nade všecku pochybnost, že vrahům jednalo se i o loupež. Dran
covali zavazadla zabitých asi na rýchlo, hledajíce dle všeho hlavně jen peníze
nebo zlato.

Největší ale překvapení očekávalo nás u mrtvoly třetí, která byla—živá!
Prohlédnuv obě mrtvoly druhé, přistoupil jsem za Pierrem, který mi svítil,
zatím co Lewis a Frank stáli opodál, k této třetí “mrtvole” pod keřem u skály a
spatřil jsem, že leží na boku, obrácena obličejem ku skále a že jest to starší, ba
již hodně starý muž, ale spatné dosud postavy, se šedivým, dlouhým vousem
a v obvyklém oděvu zlatokopa.
Chopil jsem se ho, abych jej položil na záda, ale div· jsem neupadl, jak
jsem odskočil, když stařec, jehož obličej pokryt byl· celý krví, tekoucí někde
z vlasů, pod kloboukem, náhle sebou cukl a vykulil na mne své hrůzou as vy
poulené oči.
Ziv!” zvolal překvapeně i Pierre, který také ledva že*udržel rozechvěním
svítilnu.
Frank a Levis přiskočili a všichni viděli jsme koulící še oči ve zkrvácené
tváři, zarostlé potřísněným vousem.
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Hned však na to se oči tyto opět zavřely.
“Vodu!” volal nyní Pierre.
Na zemi u vyhaslého ohně byl plechový kotlík, v němž snad zavraždění
vařili před svým přepadením polévku- Frank jej chopil a spěchal, jak jen
v temnotě mohl k potoku.
Mezitím přišli druzí tři “naši” a když se Frank vrátil s vodou, počal Pierre
starce, jehož jsme položili na volnější prostoru, rychle omývati.
Byl jen ve mdlobách, dýchal dosud a měli jsme tedy naději, že jej vzkřísíme
a snad všeho se od něj dovíme. Možno si tedy představiti, že jsme jej mínili
ošetřiti co nejlépe.
Někdo měl nápad, že rozdělal znovu oheň, při jehož záři mohli jsme vše
lépe pozorovati. Obě mrtvoly byly již skoro vychladlé, údy nehybné, ale
u starce vzdor velké ráně na hlavě jevil se posud život. Rána ta nebyla však
střelnou, nýbrž pocházela nejspíše od pažby pušky, nebo hlavy sekery, od ná
stroje rozhodně tupého. Právě proto byla však nesmírně široká a vskutku
příšerná. Zdálo se, jakoby z ní musil vytéci celý mozek, neboť byla právě na
temeně.
Teprve později, rozepjavše mu šat na prsou, nalezli jsme ránu střelnou
v rameně, hned vedle prsou. Stařec nebyl patrně koulí zasažen smrtelně a tu
jej některý lotr srazil k zemi a opustil v mínění, že musí býti úplně po něm, což
bylo ovšem věru skoro pravdou. Ztráta krve byla zajisté nesmírnou, ale vzdor
tomu činili jsme vše možné, bychom přivedli ubožáka ku vědomí, ač skutečně
byla zde otázka, nebylo-li by mu lépe nechat jej klidněji zemříti v tomto stavu.
Déle žiti sotva mohl, procitnutím mohlo býti rozmnoženo jen jeho utrpení, avšak
— jednalo se o vypátrání vrahů, o spravedlnost’ a snad i o pomoc té, jejíž hlas
byli jsme slyšeli, ale jejíž mrtvolu zde dosud nenalezli, ač někteří z nás po ní
pátrali.

V.

Účinkem studené vody a pak whisky, kterou měl Pat “náhodou”, jako oby
čejně, vždycky s sebou pro všecky případy, počal se u zraněného starce jeviti
opět život a konečně otevřel i znovu oči.
Rozhlédl se po nás ovšem jako člověk, který se probouzí z hlubokého sna,
souseda smrti, které byl muž tento tak velice blízek. Nemohl se patrně hned
ani vzpamatovat!, co se s ním děje. Opět zavřel oči a zase je otevřel, patře na
nás jako u vytržení. Snad ani nevěřil, že to, co kolem sebe vidí, je skutečností
a zdálo se nám, jakoby díval se na nás překvapeně, udiveně.
Pak ale najednou vrátila se mu asi vzpomínka, neboť náhle vzal zrak jeho
na se výraz skutečně zděšený a nesmírně bolestný. Škubl celým tělem, učinil
pokus, jakoby chtěl hnouti rukama, ale byl příliš sláb k něčemu podobnému.
Posléze bolestně zaúpěl — vrátil se mu cit a s ním nepochybně i vědomí.
Zase zavřel oči a znovu je otevřev, podíval se na nás ustrašeně. Snad nás
pokládal za pachately těchto vražd a strachoval se dalšího. Když však Pierre
nalil mu opět do úst vody a Pat několik kapek lihoviny, vzpamatoval se vůčihledě.
“Můj bože! Můj bože!” zvolal náhle a znovu jakoby chtěl učiniti pokus
o povstání, avšak Pierre jemně jej přidržel, ač snad toho nebylo při slabosti
starcově ani zapotřebí.
Slova ubožákova byla německá!
“Promluv s ním, Johne!" pobídl mne Fred, věda, že mluvím, jediný z celé
společnosti naší, mimo ovšem Billy-ho, tuto řeč, kterou většina hned poznala.
“jste mezi přátely!” pravil jsem tedy. “Vzpamatujte se jen a řekněte nám,
co se to zde stalo, co o tom víte a kde jsou asi oni lotři?”
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Připadalo nám, že stařec porozuměl, neboť oči jeho se zaleskly, jak jsme
mohli pozorovati i při matné záři svítilen a ohně, ale pranic neodpověděl. Byl
asi příliš seslaben a nesebral se dosud tak dalece, aby mohl mluviti.
“Musíš mu klásti otázky tak, aby jen mohl kývnouti, nebo docela i jen třeba
mrknouti očima,” radil mi Fred, když jsem sdělil, co jsem mu byl řekl. “A dě
lej rychle, ať nám nezemře!”
Bylo to připomenutí věru včasné, neboť stařec sotva dýchal, jak při jeho
ranách nebylo divu. Na obvázání jich nebylo ani pomyšlení, neboť každý sebe
menší pohyb jím mohl jej snadno zabiti a před jeho výslechem nechtěli jsme se
o nic takového tedy ani pokusiti. Smrt mohla vůbec nastati každým okamžikem.
Po celý svůj život nezapomenu na nesmírně smutnou tu “rozmluvu” v ta
kových okolnostech!
“Byli jste přepadeni?” tázal jsem se tedy.
“Ano!” zašeptal umírající sotva slyšitelně.
“Kdo vás přepadl?”
“Nevím! Lupiči!”
“Kolik?”
“Nevím! Asi čtyři!”
“Kam utekli?”
“Nevím!”
A starý muž padl po té znovu do mdloby, která však na štěstí nebyla smr
telnou. Nešetřeno kořalkou, ale dlouhou chvíli bez úspěchu.
V tom vyšel měsíc, jak jsme zpozorovali i pod větvemi stromů, ovšem že
poměrně řídkých a tma byla značnou měrou zapuzena.
“Nechrne jej chvíli!” radil Pierre, vida neúspěšnost všech pokusů o vzkří
šení starce pro tu dobu. “Myslím, že se trochu sám sebeře. Přikryjeme jej pouze
něčím, aby se trochu zahřál a dáme mu zatím pokoj. Jest to u něho půl mdloba a
půl spánek, jak se to dostavuje po veliké ztrátě krve a stav ten jej snad trochu sesílí, aby mohl nám pak lépe vše sděliti. Jest mužem velmi silné tělesné soustavy,
neboť jiný by vůbec takové rány tak dlouho nepředržel a tu můžeme doufati, že
se ještě více vzpamatuje.”
Nebylo vlastně vůbec možno co jiného dělati, nežli čekati, ač k tomu jsme
měli nejméně chuti.
“Ano, čekat!” mluvil Frank. “A zatím nám ta rota uteče a můžeme ji pak
honit. Už teď je sám bůh ví, kde!”
Mínění to bylo asi míněním nás všech.
“jdi je tedy honit, ale kam?” odvětil rozmrzele jediný Pierre.
“Myslím, že· chceme-li pomýšleti na pronásledování, můžeme toto začíti
vůbec teprve až k ránu a pak musíme býti lépe připraveni, nežli jsme teď,” po
kračoval pak k nám všem ostatním. “Pachatelé měli celou hodinu, ne-li dvě,
času ke zmizení a ukrytí a poněvadž, jak mi připadá, budou asi znáti dosti dobře
zdejší krajinu—podobné přepadení nestane se přece tak snadno pouhou náhodou
a zdá se mi, že lupiči zde spíše číhali—mohli utíkati i po tmě, daleko lépe, nežli
bychom mohli my i při sebe jasnější měsíční záři, kdybychom hned měli třeba
i jejich stopu. Tuto ale dosud nemáme, ba ani ještě naději na její nalezení a co
chcete tedy'dělati?”
Proti tomu nedalo se vážně pranic namítati, což jsme všichni chtěj nechtěj
uznali.
“Odpočiňme si tedy zde, čehož velmi potřebujeme zajisté všichni”, končil
Pierre, když nikdo mu neodporoval, “a prohlédněme si zatím věci těch nešťast
níků, které nám třeba podají také nějakého světla ke všemu. Poohlédněme se
také kolem, není-li poblíže i mrtvola oné ženštiny, kterou jsme slyšeli. Dále
třeba prohlédnouti pokud možná kus cesty údolí na obou stranách, aby lotři
ti nebyli přece jen zde někde blízko a nevyčkávali příhodného okamžiku, aby se
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na nás vrhli, jakmile bychom se rozdělili a oni nás při lepším světle řádně za
hlédli. Vůbec užijme času k čekání, k němuž jsme přinuceni, co nejlépe, aby
chom ve případě potřeby opět byli co nejčilejšími, nejsvěžejšími!”
“Nemyslíš”, tázal se Fred, “že by bylo dobře, kdybychom snesli sem
s hora své věci? Na cestu je lépe viděti a budeme aspoň pro všecko zas po
hromadě. ”
“Máš pravdu!” odvětil Pierre po krátkém přemýšlení. “jenom že na ně
jakou hodinu budeme se musit rozděliti docela na tři skupiny. Tohoto starce
nemůžeme zde nechati samotného, aspoň dva musí zde u něho zůstati!”
“Tři bude lépe!” mínil Lewis. “Čtyři půjdou nahoru pro věci poprvé a tři
pak podruhé a bude vše dole.”
Návrh ten byl uznán, neboť sedm lidí nemohlo pobratí najednou zavazadla
desíti osob, tak důkladně na nejvyšší míru obtížených. Když čtyři z nás snesli
svá břemena a zanechali ostatních šest zatím nahoře pod stráží ještě tří druhů,
jako dosud, stačili pak již jen tři lidé, aby společně s těmito strážci dopravili
sem vše.
“Dřív ale ještě bylo by přece záhodno propátrati okolí!” připomenul Pierre
a zanechavše mne na stráži u starého Němce, vydali se ostatní na obě strany na
obhlídku.
Služba taková ve společnosti dvou mrtvol, dosud ponechaných na místě,
kde je byly smrtící koule zasáhly, nebyla věru ničím příjemným, a byl bych ra
ději šel prohledávat les, vzdor možnému nebezpečí, ale musil jsem zde zůstati
pro případ, že by raněný procitl, abych se s ním mohl dohovořiti. Ostatně pro
hlídka netrvala dlouho a za nějaké půl hodiny vrát.ily se dle úmluvy oba oddíly,
aniž by se bylo co zvláštního událo a nenalezly také pranic.
“Musili ji odvléci s sebou a podle všeho asi živou!” bylo všeobecné mínění.
Na to vydali se Lewis, Fred, Pat a Tom pro zavazadla, kdežto já s Pierrem
a Frankem zůstali jsme u raněného.
Tento však nejevil dosud žádné chuti k procitnutí ze mdloby, ale dosti pra
videlně dýchal a opravňoval k naději, že se přece vzpamatuje do té míry, aby
nám mohl něco sděliti.
Z počátku jsme tiše mluvili o různých možnostech celého krvavého případu,
který se nám však zdál celkem dosti jednoduchým—jenom ovšem, zda-li jsme se
v domněnkách svých nemýlili. Věci zde rozházené svědčily rozhodně, že mužové
tito byli také zlatokopové a že nacházeli se rovněž na delším pochodu, jako my.
Zde se utábořili jen ku přenocování, netušíce patrně, že bude jejich posledním.
Byli však asi spozorováni oněmi čtyřmi lotry, bezpochyby rovněž třeba zlatoko
py, vracejícími se z vnitra Aljašky a tito, vědouce snad o zásobě zlata, kterou ne
šťastníci s sebou nesli, použili své přesily a večerní temnoty, aby je zákeřně pře
padli a oloupili. Místo vraždy opustili však asi ve spěchu, nejspíše následkem
mé rány, kterou mi druhové moji opět vyčítali, takže věci těžší a méně cenné za
nechali zde, spokojivše se jen zlatém. Na to poukazoval velký nepořádek v za
vazadlech.
Prohlíželi jsme tato, ale nenalezli nic zajímavějšího. Byl to praobyčejný
výstroj tří mužů, dosti chudý a co nás nejvíce překvapovalo, byla okolnost, že
jsme nenacházeli pranic, co by upomínalo na přítomnost nějaké ženštiny. V těch
věcech nebylo nic ženského!
Dále nenalezli jsme při mrtvolách, ani v jejich zavazadlech nic písemného,
dle čeho bylo by možno zjistiti jich osoby, kým as bývaly, jak se jmenovaly. Ani
papírku při sobě neměly, ani zápisní knížku, jakou měl snad každý zlatokop
v Klondyku, jmenovitě mladší.
Okolnost ta zdála se Pierrovi podezřelou. Soudil, že lupičům záleželo na
tom, aby se nic takového při mrtvolách nenalezlo, proto asi že tak svědomitě vše
jim odebrali.
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“Věci mají se nejspíše tak, že pachatelé stáli s oběťmi svými někde v jistém
styku a že kdyby se rozneslo, že ti a oni jsou tam a tam zavražděni, padlo by
třeba na pachatele podezření, jemuž se chtějí pokud možná vyhnouti. Takto se
řekne pouze, že byli zde zabiti tři neznámí zlatokopové —nepromluví-li tento starý,,
jak téměř najisto doufám a vše neprozradí.”
Náhled ten zdál se nám správným a že by mohl také vésti k vypátrání vra
hů, i kdybychom je sami hned nedopadli.
Ale jaké to tajemství obestírá onu neznámou ženštinu, kterou jsme přece zde
zcela určitě slyšeli? Proč by ji vlekli s sebou? Proč by se té nebáli? Vždyť
ta je může prozraditi v první hned osadě, neboť nešla přece dobrovolně, poně
vadž volala o pomoc!?
Či chtějí snad hrozné vraždy a loupež dovršiti ještě i bestiálním kouskem
násilí na bezbranné ženě, jíž před očima zabili snad manžela, bratra, či otce?
Krev se nám zrovna vařila při tom pomyšlení a byli jsme všichni zajisté
pevně odhodláni učiniti vše možné, snad k vysvobození ubohé a při nejmenším
aspoň ku ztrestání zločincův.
Po té uložili jsme mrtvoly stranou pod skálu a přikryli větvemi, by smutné
to místo nebylo přece tak příšerným. Brzo na to, asi půldruhé hodiny po odcho
du, přišla šťastně první výprava pro zavazadla, naleznuvši si prý dosti pohodlnou
cestu po stráni. Měsíc svítil dosud jasně, jen chvílemi zastírán jsa mraky a vše
šlo dosti hladce.
Místo Lewise, Pata a Torna, kteří byli příliš unaveni, aby podnikli ještě
jednu cestu do příkrého, vysokého vrchu, přišli mimo Freda se zavazadly však
Billy, Sam a George, kteří se nyní vrátili znovu nahoru, kdežto Fred zůstal již
dole s námi. Tak to bylo spravedlivě jím rozhodnuto, jako vždy.
Stařec pořád nacházel se v témže stavu. Půlnoc byla již dávno minula,
a dlouhé bdění po značné denní únavě nás již také umdlévalo. První rozčilení,
stupňované až k nálezu mrtvol a výpovědi starcově, kdy dosáhlo prozatím vrcho
le, nás také již do jisté míry trochu opustilo, učinilo místo klidnějším úvahám.
V údolí, kam nezaléhal vítr, panující nahoře, byl pro aljašské zlatokopy, tak
otužilé, celkem dosti pohodlný pobyt a výsledkem toho všeho byla—dřímota,
která počala na nás zvolna, ale za to tím neodolatelněji útočiti. Přikrývek měli
jsme zde dosti a když Fred přihlásil se, že bude na stráži, jen abychom spali,
zabalili jsme se bez dlouhého vybízení a za malou chvilku usnuli jsme—ve pří
tomnosti mrtvol a bez bázně před nedalekými třeba vrahy, snad na nás i číhající
mi. Na Freda jsme sq mohli ovšem spolehnouti.
Ani příchod ostatních všech šesti mne úplně nezbudil. Prokoukl jsem jen,
vzal jsem to na vědomí, ale těžká spaním hlava klesla opět jako opilá nazpět
a spal jsem hned zase dál, aniž bych se pamatoval, že by vzdor všem hrozným
událostem se mi něco o tom zdálo.
Teprve když mnou někdo silně zalomcoval, vytřeštil jsem oči, nevěda, co se
to s námi děje, ale velmi rychle jsem si všecko připamatoval a v zápětí na to vy
skočil.
Budil mne to Sam, jemuž a George-ovi byl Fred zanechal stráž nad námi,
neboť byli celkem nejméně unaveni a při možném pronásledování ráno nemohlo
se na ně počítati, neboť měli pouze revolvery.
“Co se děje?” zvolal jsem.
“Raněný procitl a Fred mi nařídil, abych ti to hned sdělil, jakmile se tak
stane. ”
Rozumí se, že jsem chvátal hned ke starci, abych použil příhodné chvíle co
nejlépe.
Na východě počínalo se v tu chvíli již slabě dníti.
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VI.
Skutečné—stařec zíral opět kolkolem svýma vytřeštěnýma, patrně hrůzou,
zraky. Nemohl ani pohnouti hlavou a proto jen točil očima, vroubenýma krví, se
zardělými klapkami, až bylo věru příšerno naň se podívati. Krev stydla člověku
v žilách při pohledu tom!
Zachvěl jsem se věru, když jsem k němu se skláněl, aby mohl mluviti co
nejtišeji. Byl jsem u něho sám, požádav Sama, aby dával co nejpřísněji pozor,
by snad naposledy v nej rozhodnější chvíli nás nikdo nevyrušil.
Raněný upjal na mne prosebný zrak, značící však asi zároveň očekávání, co
mu chci. Dle všeho mne nepoznával, že jsem týž, jenž s ním byl dříve mluvil,
a snad vůbec ztratil vědomí o tom, co se s ním dělo při prvním procitnutí ze
mdloby. Bývá tomu tak v podobných případech.
Jste mezi přátely!” uznal jsem tedy za vhodno říci, mluvě pomalu a zřetel
ně, aby mohl chápati každé slovo. ‘‘Nebojte se ničeho a všecko mi sdělte, můžete-li jen trochu. Jsme společnost zlatokopů, vracejících se domů, do Spoje
ných Států a je nás deset, sami řádní lidé. Slyšeli jsme rány, chystajíce se
nahoře ku přenocování a spěchali jsme sem ku pomoci. Nalezli jsme však jen
vás, ve mdlobách a dvě mrtvoly, podle všeho vašich druhů, zavražděných od
čtyř lupičů, jak jste nám byl již sdělil. Potřebujeme však věděti více: kdo jsou
ti lupiči, jak se vše stalo, kam uprchli, kterou asi stranou se dali, víte-li? A pak
—slyšeli jsme také zde ženský hlas, volající o pomoc, ale nenalezli ani stopy po
ženštině nějaké. Povězte rychle, co víte!”
Stařec poslouchal upjatě a vyjeveně. Chvilkami cukala mu nějaká prudká
bolest ve tváři, až se tato divně, ošklivě sešklebovala—zda-li byl to bol jen těles
ný, či duševní, těžko říci, ale nejspíše oba.
Náhle škublo to celým jeho tělem a jakoby teprve nyní se vzpamatoval, za
úpěl hlasitě:
“Oh, mé zlato! Mé zlato!”
Mohu upřímně říci, že mne slova ta v onu chvíli nemálo zarazila a zrovna
nepříjemně se dotkla.
Jakže? V takovém okamžiku, na samém prahu smrti, myslí muž tento po
všech oněch strašlivých zkušenostech svých jen na ten mrzký kov, který jej při
pravil nepochybně o život?! Taková jest jeho lakota? Taková žízeň po zlatě,
která jej ovšem hnala u velice pokročilém již věku do těchto studených pouští?
Připadal mi skutečně, jako ti přísloveční lakomci, Harpagonové, kteří raději
umírají hladem, nežli by sáhli na svůj poklad a nechtějí žiti, když by jim byl
tento odňat.
Nemohl jsem ani hned dále mluviti, nevěda vůbec co, kdežto stařec po ně
jakém okamžiku zoufale pokračoval:
“Oh, vzali mi je, vzali! Mé zlato pryč, pryč! Oh, já ubohý! A mé zlato,
mé krásné zlato!”
“Měl jste moc zlata?” tázal jsem se mimovolně.
“Oh, moc zlata! Krásné zlato!” úpěl jen raněný.
“Snad bychom mohli je dostati nazpět! Řekněte nám jen, co víte, vše!”
“Ach, ano, nazpět! Nazpět mé zlato! Jděte, hoňte je, dostaňte nazpět
mé zlato—dám vám je, všecko vám dám, všecko!”
Tato řeč, nijak se neshodující s mým předešlým o starci míněním, velice
mne ovšem znovu překvapila. Chce nazpět zlato a opět chce nám je dáti! Myslí
to upřímně? Jest to pouhý zoufalý slib lakomce, který by po dosažení zlata byl
zrušen, či vyjádření mozku, v němž není již všecko v pořádku, jak by při okol
nostech a zvláště při hrozné ráně na hlavě nebylo ani divu?
Podíval jsem se raněnému upřeně do očí, ale nemohl jsem v nich pozorovati
žádný lesk, prozrazující šílence, ba ani nějakou zvláštní horečku, mimo pocho
pitelné ovšem rozčilení. Výraz byl však spíše jen bolestný a nijak blouznivý.
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Jen nějak nepokojně a řekl bych chytrácky zíral ubožák, avšak kdož může býti
takovým znalcem, aby z pouhého pohledu, zvláště při matném světle a v tako
vých poměrech mohl s jistotou vše hned říci a uhodnouti!
‘‘Nežádáme vás o nic, než-li abyste nám sdělil, znáte-li lupiče, kam uprchli
a kdo je ona ženština! Byla s vámi, nebo s lupiči?”
“Lupiči? Oh, ano, ano! Ženština! Jaká ženština? Oh, ne, ne! Mé
zlato! Kde je mé zlato? Pospěšte! Musím je míti zpět, musím! Oh, lupiči,
vrahové! A Minnie s nimi! Můj bože!”
Stařec se tak rozčilil a bolesti jeho při tom musily býti patrně hrozné, že
jsem se obával, aby nepadl znovu do mdloby, třeba osudné, té poslední. Zavřel
již oči, ale otevřel je opět za několik okamžiků.
“Kdo jsou lupiči? Znáte je?” zvolal jsem naléhavě, nemoha z jeho přede
šlých slov nejen pranic pochopiti, ale jsa jimi ještě více spleten.
“Připojil se k nám na cestě—šel s námi až sem—musil býti s nimi v doroz
umění—zavedl nás sem!” mluvil raněný s velkou námahou, ale nyní, jak se mi
zdálo, více chápaje, oč mi běží nejvíce.
“Říkal, že se jmenuje Jack!—Nelíbil
se mi! Moc se vyptával—pak se ztratil! Víc o nich nevím!”
“Byli to zlatokopové?”
“Nevím. On tak vypadal a říkal, že jest jím.”
“A co ta ženština? Minnie, jak jste povídal! Kdo je to?”
Muž však na to přímo neodpověděl, nýbrž jako by mysl jeho náhle byla
utkvěla zas pouze na tom jediném předmětu, začal znovu zoufale lkáti:
“Kde je mé zlato? Mé krásné zlato! Vraťte mi mé zlato! Dám vám vše,
vše! Jděte, pospěšte, hoňte je! Chyťte je, zastřelte! Dostanete moc zlata!”
A na to skutečně opět omdlel! Oči jeho zůstaly ztrnulé, vytřeštěné a všecka
má snaha, abych jej pokud možná ještě trochu oživil, byla marnou. Nadarmo·
dával jsem mu whisku, které jsme měli na zimu zásobu, avšak ovšem více jako
lék, než-li nápoj, nadarmo vytáhl jsem i příruční lékárničku a dával mu různá
dráždidla—více neprocitl, ale také posud neskonal. Byla to jen nová mdloba,
či spíše snad ztrnutí, z něhož se mohl probrati za několik třeba minut, ale po
případě také teprve za několik hodin.
Na východní straně se nad hranou svahu víc a více dnilo a do úplného
jitřního osvětlení nebylo daleko. Již počal jsem přehlížeti obrysy údolí i dále,
pokud obmezený rozhled připouštěl a vystoupil jsem za tím účelem trochu na
stráň, nad skálu, pod níž se ležení naše nacházelo. Shledal jsem pouze údolí,
podobné tisícům jiných pustých údolí na Aljašce.
Příkré stráně vystupovaly schodovitě, přerývány jsouce několika terrasami
skal, z nichž nejspodnější byla nejvyšší. Celé údolí mělo šířku nejvíce asi dvě
stě kroků a pokryto bylo nízkým, ale místy dosti hustým lesem smíšeným, polojehličnatým a pololistnatým, jako ve mnohých údolích, chráněných před sever
ními větry. Les rostl i na nižších úbočích mezi terrasami, ale byl mnohem menší,,
řidší a pouze jehličnatý, kdežto výše byla již jen severní, plazivá borovice.
Teprve nyní mohl jsem lépe oceniti celé nebezpečenství našeho nočního
sestupu, jehož místo jsem tak asi odhadoval. Jak snadno mohli jsme spadnouti
všichni s některé skály a bylo k tomu věru třeba znalosti a zrovna pudu našeho
vůdce, Pierra, abychom se v té tmě dostali bez úrazu dolů po místech, kde mezi
rozestouplými skalami bylo možno sejiti po úbočí, nebo malými roklemi, které
si ve skalách probrala voda.
V obou směrech se údolí opodál kroutilo a tím byl rozhled úplně obmezen.
Věděl jsem jen od včerejška, že jsme s planiny, tam nahoře, odkud jsme přišli,
spatřili před námi a na pravé straně, na sever, vysoké pásmo osněžených hor.
Nevida tedy nic pozoruhodnějšího, sestoupil jsem opět ke svým druhům a
poněvadž starý Němec nejevil žádné známky, že by se chtěl probrati opět ze
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mdloby, uznal jsem za vhodno sděliti věc kamarádům, neboť zdálo se mi, že na
stal už čas k jednání.
Zatím však vzbudil jsem pouze Pierra a Freda jako nejrozvážnější a sdělil
jsem jim snad do slova celou svoji rozmluvu se starcem. Vrtěli udiveně hlavou,
ale neměli k tomu celkem co říci.
“je toho málo, ale je to přece něco!” pravil konečně Fred.
“Tajemství,
které před tím již obestíralo celou událost zdejší, nejen že se tímto nijak nevy
světlilo, ale spíše ještě zapletlo. Jsem nanejvýše napjat, co v tom všem asi
vězí!”
“jako já!” svědčil jsem. “Ženštinu tedy jmenoval Minnie, ale nesdělil ani,
v jakém je poměru k celé tragedii. A s tím zlatém je to prapodivné!”
“Hlavní věcí je”, mínil Pierre, “že zlato skutečně zde bylo, větší množství
zlata a že padlo lupičům do rukou. To můžeme pokládati za jisté, neboť umí
rající lidé tak snadno nelhou — leda někdy z velmi důležité příčiny, kteréž však
nezdá se zde ovšem stávati. Jest to více o jeden důvod k důraznému stíhání
pachatelů těchto vražd a to důvod nikterak malicherný a nepříjemný. Dopadneme-li ty lotry, máme plné právo rozhodnouti, co se zlatém, neboť praví vlast
níci jeho jsou mrtvi, či jako mrtvi.”
“jsou snad někde jejich dědicové!” namítl jsem.
Pierre se dal jen do smíchu.
“jsi jist, že se dovíš vůbec jmen zavražděných? Vždyť posud ani nevíš,
kterak se jmenuje onen starý!”
To bylo ovšem pravdou.
Tím si nebudeme ani hlavy lámat!” mluvil Fred.
Hlavní věcí je, aby
chom nejprvé pokusili se o chycení vrahů a k tomu již je čas. Myslím, abychom
vzbudili hochy a dali se hned do pátrání po stopě.”
“Ano, ale bude lépe, když se sami dohodneme předem, kdo půjde a jak to
•vše provedeme!” byl můj návrh.
“Zajisté, přidal se k němu Pierre a také Fred s ním ovšem souhlasil.
“Nuže,” pravil Pierre, “dle mého náhledu stačí nás po nalezení stopy cel
kem pět k jejímu sledování. Druhá polovička ať zůstane hlídati věci naše, tak
to bude nejlépe. Pět vybraných, vytrvalých a obratných mužů, dobrých střelců
a chodců, může čtyry lupiče pronásledovati rychleji, důrazněji a nepozorovaněji,
nežli celá tlupa a se zavazadly. Vezmeme s sebou jídla na tři dny, dostatek ná
boje, jednu přikrývku pro všecky případy, a vydáme se na cestu. Jakmile na
lezneme stopu, o čemž nepochybuji, že to bude velmi brzo v této polovlhké
půdě v údolí, půjdou dva z nás jako přední stráž co nejobezřeleji, ale i co možná
nejrychleji napřed a ostatní tři budou je v nějaké vzdálenosti pozorně následovati!”
“Co se mne týče, hlásím se na tu přední stráž!” zvolal jsem horlivě.
“Dobře! Tam budu i já!” oznamoval Pierre.
“Půjdeme tedy spolu.
A kdo půjde za námi?”
“Já!” hlásil se Fred.
“Nikoliv”, odporoval “indián”. “Přál bych si, abys zůstal u druhé polo
vice a bděl nad ní. Jsou zde — bez snižování snad tebe řečeno — lepší k tomu
účelu lidé, a sice Lewis, Frank a Pat.”
Nemám nic proti tomu!”
“Myslíš, že je dostihneme?” tázal jsem se ještě Pierra. ‘‘jsou již asi hezky
daleko!”
“Proč by ne? Kdož ví? Pamatuj, že mají s sebou ženštinu, která podle
všeho, třeba že ten starý o ní se tak málo zmínil, nejde asi dobrovolně s nimi.
Proč by jinak byla volala o pomoc? Možná ovšem, že nalezneme trochu opodál
její mrtvolu a že ji třeba jen poodvlekli od místa vražed, od mrtvol jejich obětí,
štítíce se přece snad jen spáchati další hnusný čin svůj jaksi v jich přítomnosti.”
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“Možno, že také moje rána z revolveru v tom hrála úlohu”, podotkl jsem.
“Ovšem! Zcela možno. Kdyby však byli ženštinu tu zabili hned po ní,
.zde, snad bychom byli přec nalezli již večer její mrtvolu a tu se zdá, že ji přece
jen odvlékli dále, ať živou či mrtvou a snad je dosud na živu. To je aspoň moje
mínění—je-li ženština ta mladá a snad i hezká, což ovšem dosud nevíme! Uvi
díme a nyní do práce!”
Vzbudili jsme nyní všecky druhy a zatím co Sam a Billy dali se do vaření
snídaně—Billy zanechán zde pro případ, že by se stařec, jeho německý krajan,
probudil—počali jsme my, kteří určeni jsme byli pro výpravu, chystati si potřeb
né věci, což ovšem bylo záhy hotovo, načež připojili jsme se ke druhým, pátrají
cím již po stopě a po mrtvole ženštiny.
Tuto jsme nikde nenalezli, ale stopy lupičů odkryty byly Pierrem velmi
záhy. Šly po potoku, severozápadním směrem a byly místy velmi znatelný,
jakoby lupiči nesli něco těžkého. Kus opodál nalezeno bylo místo, kde jakoby
odbýval se nějaký zápas, nebo co podobného, ale nebyla zde žádná krev.
Odtud pak spatřili jsme zřetelně i stopy ženské, uprostřed dvou mužských,
jakoby ji byli dva mužové mezi sebou vedli, či spíše vlekli, nač všecko pouka
zovalo.
Po té vrátili jsme se k ohni, posnídali, chvatně sice, ale důkladně,
rozlou
čivše se s ostatními druhy, vypravili jsme se na honhu nejvíce rozčilující, na
honbu zločinců.
Všichni hoši byli nejlepší mysli a dychtiví boje s lupiči a vrahy. Valnou
úlohu v tom zajisté hrálo ovšem i ono zlato, o němž stařec mluvil, jak jsem jim
sdělil. Byl to mocný činitel!

VII.

Dosti hustý les a dobrá poměrně cesta umožňovaly, že jsme s Pierrem krá
čeli před druhy svými jen nějakých dvě stě kroků a žé mohli jsme po dosti zna
telných stopách rychle se ubírati v před, zvláště ana zavazadla naše byla obmě
něna na nejmenší míru.
Kde byla stopa méně zřetelnou, musil jsem skutečně obdivovati bystrost a
důmysl Poloindiána, který nyní rozvinoval plnou měrou vlastnosti, zděděné po
rudé matce a vypěstované v divokém okolí. Všiml si každé maličkosti, která
by mi byla i při sebe větší pozornosti najisto asi ušla. Viděl i každou sehnutou
trávu a ohnutou nebo nalomenou větvičku, které mu sloužily právě tak spolehlivě
za stopu, jako šlépěje na zemi, jen tu a tam viditelné.
Stopa šla chvíli podél potoka, po jeho levém břehu, kde se vraždy udály, až
najednou se ztratila i samotnému Pierrovi na nějakou chvilku, takže musil bedli
vě pátrati kolkolem. Dlouho to však netrvalo a usmál se.
Starý nápad, který mi vtom okamžiku však nenapadl!” pravil: “Až sem
došla ta čeládka za tmy, znajíc podle všeho dosti dobře'cestu, po níž se zajisté
již ubírala a třeba vícekráte. Na tomto místě vysvitl jim měsíc a světla jeho
použili, aby své pronásledovatele pro všechen případ trochu spletli. . Vidíš zde
ty stopy u samého břehu? Tudy sestoupili do vody, všude mělké, s kamenitým
dnem a ubírali se korytem—doufám však, že ne daleko!”
Bylo tomu úplně tak. Potok byl zde širší, než-li výše, ale vody v něm
sotva po kotníky a většího kamení tolik, že člověk mohl ubírati se takřka po
něm, nesmočiv si téměř ani podešve. Vzdor stálé značné vlhkosti v Aljašce
bylo právě po době poměrného “sucha” v srpnu, kdy sice také denně padá “vlá
ha”, ale spíše jen mží, než-li se leje, jako jindy a okolnost ta není ovšem bez vli
vu na stav vod, který je přece jen nižší, než-li v jiném období—pokud nejsou
zamrzlými!
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Pierre přešel na druhý břeh,
kdežto mně zůstal k pozorování
dosavadní levý. Zdáloť se mu
totiž pravděpodobným, že lupi
či pokračovali asi na útěku svém
po opětném opuštění potoka po
druhé jeho straně a také toto
mínění se zcela potvrdilo. Za
malou chvilku nalezl skutečně
místo, kde zlotřilci ti vylezli
z potoka, jenž v záhybu údolí
stal se hlubším a ubírali se nyní
po břehu pravém.
Dle náhledu Pierrova, vedle
něhož jsem opět kráčel, nebylo
ještě tak brzo k očekávání, že
na lupiče narazíme a proto ne
bylo dosud třeba zvláštní opatr
nosti. Proto přece však mluvili
jsme jen šeptem a to věci pouze
nejnutnější a dávali jsme dobrý
pozor.
Zábavný hovor škodí
pozornosti; člověk, má-li tuto
soustřediti na jednu věc, jak
je zapotřebí, nesmí zaměstnávati se ničím, ani prací sebe
více mechanickou a tím méně
může se baviti hovorem, do
něhož nám ani celkem nebylo.
Kryli jsme se také dle možno
sti v houští, nelekajíce se zacházek kolem holých míst a vůbec počínali jsme
si, jako bychom měli každé chvíle naraziti na skrytého nepřítele. Při všem
postupovali jsme však směle a rychle.
I naši druhové v pozadí kryli se tak dobře, že jsme je sami jen velmi
zřídka zahlédli. Měli jsme umluveno, že vstoupíme s nimi do spojení teprve
ve případě nutné potřeby, abychom co možná nejméně prozrazovali jejich
přítomnost, i kdybychom hned byli my dva od vrahů spozorováni.
Onen manévr s potokem, aby zmařena byla stopa, opakovali darebáci na
všech příhodných místech, používajíce i té lsti, že schválně zaměřili kroky
k úbočí údolí, jakoby ubírali se dále po tomto, kdežto kousek doleji opět
slezli a teprve opatrně vstoupili opět do vodního koryta. Jednu chvíli brali
se vůbec dosti značný kus cesty po skalnaté stráni, na tom místě právě
k tomu trochu způsobilé, ale to vše Pierra nemátlo.
“Ať si již vymýšleli podobné hračky!” usmál se. “Zdrželi se tím jen
zbytečně a nás tak snadno nezmatou. Všecky okolnosti nasvědčují přece to
mu, že nikde tady nemohli údolí opustiti, že jim to ani nenapadlo, neboť—
kam by šli? Máme je tedy před sebou a pak-li neuměli provésti něco chy
třejšího, musíme je takto dopadnouti, poněvadž dle všech známek se k nim
přibližujeme. Mám aspoň to tušení a dobré proto důvody!”
Šli jsme nyní již přes dvě hodiny a takový kus cesty jsme také asi urazili,
neboť ubírali jsme se dosud jako pohodlnou procházkou, ničím nejsouce zdržo
váni. Takovouto “honbu” mohl si dát člověk ještě líbiti!
Avšak z nenadání se obtíže naše zvětšily.
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Bylo kolem desáté hodiny dopolední, když nacházejíce se na levém bře
hu, kde stopa se právě nalézala, přišli jsme na stok dvou potoků. Druhý
přicházel s levé strany od hor, jichž sněžné vrchole jsme tu a tam zahlédli
při ohybu údolí, stále se k nim blížíce. Stavěl se nám tedy v cestu a—což
bylo horší, neboť potok byl celkem nepatrný — umožnil lupičům ubírati se
tím neb oním řečištěm, buď po proudu dosavadního, podél něhož jsme se
ubírali, nebo proti proudu nového, k horám.
Kudy nyní?
Okolnost ta vyžadovala důkladného pátrání po stopách v obou směrech
a to třeba do značné dálky, neboť oba potoky byly stejného skoro rázu, do
pouštějíce cestu svým korytem. Prchající byli by musili být padlými na hlavu,
aby výhody té pro sebe nepoužili a pro nás znamenalo to ne-li vůbec ztrátu
stopy, aspoň zdržení na dlouhou chvíli, třeba na celé hodiny.
Pierre hledal co nejbedlivěji místo, kde by byli asi sešli do potoka, ale
dařilo se mu. A ke všemu družilo se i to, že místo ono bylo právě více zalesně
no i po stráních, takže lupiči mohli nás po případě odněkud pozorovati a třeba
i přepadnouti, střeliti po nás z nenadání, z úkrytu, takže bylo třeba největší
opatrnosti. Lezli jsme tedy pozorně mezi křovím podél břehu obou potoků,
držíce se při sobě, jak si Pierre pro všecky případy přál, ale po dlouhou
chvíli marně.
Dvakráte vrátili jsme se na starou stopu, kdež tato přestávala — kus cesty,
nějakých pět minut od ústí přítoku, kde ztrácela se v houští. Pierre, kleje již
mezi zuby, hledal i po stráni, ale nedařilo se mu. Vypadalo to věru, jako by
se byla ona rota na tom místě do země propadla.
Bylo to k zoufání! Vrahové prchali s násilím odvlečenou asi ženštinou a
uloupeným zlatém v každém okamžiku více do bezpečí a my zde zdrženi na tak
dlouhou dobu! Znovu a znovu přicházeli jsme ke stoku obou potoků, snažíce se
uhodnouti, kterým směrem, kterým údolím .— neboť i tato se zde scházela, se
zločinci asi dali.
'
“Něco mi stále říká”, pravil Pierre, “že utíkali asi proti proudu tohoto
menšího potoka, více do hor, kde mohou ve případě stíhání nalézti mnohem spí
še skrýši a to důkladnější a kde je vůbec pronásledování jich obtížnější. Naproti
tomu však opět mi napadá, že je velmi nebezpečno vydati se do oněch pustin a
to právě v tuto roční dobu, kdy jediná sněhová vichřice může zasypati veškeré
z nich cesty pro celých deset měsíců. To mohou oni darebáci také velmi dobře
věděti a to mluví opět proti mému prvnímu domyslu, Či spíše tušení. Cesta po
potoku větším, který teče patrně do některého přítoku Copper Riveru, ne-li pří
mo do této, řeky, vede však opět ku krajinám tu a tam přece již osazeným, což
by mohlo býti pro chasu ono nebezpečno, zvláště vedou-li onu ženskou s sebou.
Kterému nebezpečenství dali tedy asi přednost, přírodnímu, či od lidí? To právě
nemohu rozhodnouti a to mne nejvíce mate. Na šťastnou jen náhodu se pak
spolehati nechci, neboť věc je příliš vážná!”
Pro mne bylo ovšem tím hůře o něčem podobném uvažovati a neosmělil
jsem se nic ani raditi.
Přišli, či lépe snad řečeno, přikradli jsme se opět k menšímu potoku a ubí
rali jsme se znovu podél jeho pravého břehu, zase nadarmo. Pierre jej tedy
přebředl a šel prohlížeti levý břeh, kdežto já šel korytem.
Náhle jsem div nevykřikl. Shýbl jsem se rychle a podával jsem Pierrovi—
ženský hřebínek s hlavy, nošený k upevnění vlasů.
“Výborně!” zvolal “indián”. “Vyhráno! Hřeben je zcela čerstvý—ležel
krátce jen ve vodě! Jsme na pravé cestě!”
Naši tři soudruzi odpočívali opodál ve křoví, čekajíce na výsledek našeho
pátrání, příčinu jeho dobře chápajíce. Dali jsme jim nyní znamení a nastoupen
co nejrychleji další pochod—k horám!
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Ubírali jsme se po břehu, by šlo se nám lépe, ale nespustili jsme koryto po
toka se zřetele, abychom nalezli místo, kde lupiči tuto svou cestu opět opustili,
jak bylo nepochybno, neboť jiti vodou, třeba velice mělkou a po hladkých, plo
ských kamenech, nebylo ani příjemno, ani výhodno na dlouho. Uprchlíci šli
však tudy hezky daleko a teprve asi po půl hodině nalezl Pierre místo, kde opět
vylezli na pravý břeh. Tam byla opět zřetelná stopa, po níž mohli jsme tím
více cnvátati.
Bylo již skorém poledne a pojedli jsme v chůzi trochu ze své zásoby, když
teprve opět narazili jsme na novou překážku rychlého svého postupu, který však
byl zvláště v poslední chvíli i velmi opatrným, neboť Pierrovi zdály se býti stopy
nyní již “čerstvými”, takže soudil na blízkost lupičů.
Musíme býti nyní připraveni každý okamžik třeba i na srážku a to možná
z nenadání, neboť může se vždycky státi, že oni uvidí dříve nás, nežli my je a že
zahájí střelbu sami!” mínil Pierre a nebylo příčiny mu odporovati.
Nyní nacházeli jsme se opětně na stoku dvou potoků, či spíše jen potůčků
v této roční době, ale zde vedla stopa přímo do koryta nového přítoku, přichá
zejícího s pravé strany, s pravého břehu. Vzdor tomu jsme se však dobře po
ohlédli hezky ze široka a prozkoumali i kus “starého” potoka výše nad ústím—
se znamenitým výsledkem, který překvapil samotného Pierra!
Nalezliť jsme vzdor tomu, že lupiči sestoupili do potůčku nového, malý
kousek nad ústím, další stopu jejich v potoku starém! Kdybychom nebyli bývali
tak opatrnými—česť toho připadla ovšem celá Pierrovi—byli jsme úplně svedeni,
přivedeni na falešnou cestu, jak byli bychom teprve kdo ví kdy poznali.
“Prohnaní chlapi!” zlobil se Pierre. “Dobře to provedli, aby nás ošálili,
ale nepovedlo se! Šli schválně kus nahoru po břehu nového přítoku, tam vlezli
do něho, vrátili se ke stoku a pokračovali dosavadním, starým směrem. Jsou to
zkušení lotři, se kterými budeme míti tuhou asi práci. Proto—pozor!”
A zase to šlo rychle ku předu nějakou hodinu, ne-li déle. Urazili jsme od
tábora již pěkný kousek cesty, při nejmenším dobrých deset mil a možno, že
dvanáct, ale posud necítil jsem žádné skoro únavy, ač jsem v noci pramálo si
odpočinul. Rozčilení, v němž jsem se nacházel, nedalo však na únavu mysliti,
což je nejlepším proti ní prostředkem.
Když však pronásledování ono trvalo další dvě hodiny beze všeho výsledku
a když se protáhlo o novou hodinu dále, aniž bychom byli nějak určitěji mohli
souditi na blízkost vrahů, počínal jsem býti přece jen umdlen. Podobných
“tricks” s chůzí v potoce čekalo na nás ještě několik, při každé nové bystřině,
vlévající se do potoka, po němž, či vlastně proti němuž jsme se neustále brali,
vždy stopu šťastně nacházejíce, ač několikráte se skutečnou obtíží a delším prů
tahem. Nemohu už ani správně udati, kolik jsme měli podobných zdržení a jak
nás zločinci, velmi opatrní, chtěli napáliti pro případ, že bychom je pronásledo
vali. Pamatuji si jen první případy a pak—poslední, ovšem že nejdůležitější.
Nebýti indiánského skutečně důmyslu a bystrosti Pierrovy, nikdy bychom
nebyli mohli hanebné vrahy ty stíhati s takovým výsledkem a vůbec tak dlouho.
Věc ta snadněji se vypráví a představí, nežli ve skutečnosti provede. Poloindián
měl však skutečně sokolí zrak a viděl každou maličkost, která by tisícům jiných
ušla, správně soudil všecky okolnosti a příznaky a dovedl dodati i vytrvalosti,
což bylo již také třeba!
Bylo již hezky po čtvrté hodině odpolední a člověk počal už pociťovati
jakoby blížící se soumrak, ve hlubokých těchto údolích a v lese, v pokročilý zde
již podzim záhy se dostavující, když jsme narazili na překážku největší, která
mohla se nám státi snadně osudnou, jak jsme teprve později shledali.
Přišliť jsme opět na novou “vidlici”, jak Američané říkají stoku dvou vod,
“fork”, a začalo zase pátrání po stopě podél obou potůčků. Dle dosavadních
zkušeností mohli jsme věru téměř s jistotou souditi, že zločinci zase pokračovali
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podél “starého” potoka, jako dosud, zvláště ana na pravo, odkud přicházel pří
tok, zvédala se skoro příkrá skalní stěna, vysoká aspoň dvě stě stop, ne-li více,
jako jediná mohutná kamenná zeď. Na levo pak pokračovalo údolí, stále podob
né předcházejícímu.
Ona dlouhá skála upoutala však Pierrovu pozornost zvláště tou okolností,
že se zdálo, jakoby onen nový potůček vytékal přímo ze skály. Upozornil mne
na to, že není ve skalní stěně patrnou žádná větší štěrbina, rozpuklina, kudy by
pramen vycházel a dle náhledu Pierrova nejevil známky, že by se snad prýštil
zde, jen nedaleko odtud. Tok jeho byl příliš mírný a kameny, v něm se nachá
zející, příliš hladké, omleté, což obé poukazovalo na delší tok, nežli jen od
skály.
“Počkej zde a kryj se opatrně!” pravil mi. “Půjdu se tam podívat!”
A již tiše proklouzl mezi křovím dále od břehu potůčku, dělaje patrně vel
kou okliku, aby se přiblížil ke dlouhé skále.
Já ulehl, jsa důkladně zemdlen, ale vzdor tomu držel jsem ostrou obhlídku.
Nikde se však pranic nehýbalo a Pierre úplně zmizel.

VIII.
Ležel jsem tak asi hodinu a soumrak počínal se již rychle měniti ve tmu,
avšak Pierre zde dosud nebyl a mne počínala pomalu jímati ospalost, vůči níž
jsem se opravdu již skoro s těží bránil. Napínal jsem zrak, jak jsem jenom
mohl, ale pořád nic zvláštního jsem nepozoroval. Naši tři soudruzi v zadu ne
dávali také žádné známky o sobě a všude byl mrtvý až poklid.
Uvažoval jsem právě o tom, jak asi budeme dnes přenocovali a jaké jsou
celkem naše vyhlídky na dostihnutí lupičů, což ovšem byla věc trochu pochybná,
jak se mi aspoň v tu chvíli tak zdálo, když v tom zašustělo něco v křoví za
mnou, jen lehce, jako nějaká malá zvěř, na Aljašce zpropadeně řídká a dříve
nežli jsem se mohl ohlédnouti, byl zde Pierre vedle mne.
Myslím, že je máme!” šeptal mi, také ulehnuv·
Cože!” zvolal jsem a div jsem nevyskočil.
“Ano, nemýlím-li se velice, nalezl jsem jejich skrýši!”
“Kde?”
“Tamto ve skále, či lépe řečeno za ní. Tento potok vede přímo k ní, ale
vchod je asi dobře střežen. Viděl jsem domek, srub, který jim dle všeho slouží
za obydlí. Zdá se mi vůbec, že máme co činiti s loupežníky z povolání, nejhor
šího druhu! Spatřil jsem i dva z nich dosti zřetelně—vypadají podle toho.
Možno však, že jest jich tam více, nežli oni čtyři, kteří včerejší přepadení spá
chali. Pochybuji ale, že by byli o mnoho silnější, nežli jsme my a doufám, že
se s nimi sami dobře spořádáme!”
To byla ovšem zpráva, která hnula každou mojí tepnou.
“jak tedy do tono? Možno něco dělat hned? Máš nějaký už plán?” tázal
jsem se dychtivě.
“Pro dnešek není asi už nic možného, nežli řádně si odpočinouti a dávati
dobrý pozor. Potom přijde na řadu pořádně vyšetřiti, zdali se nemýlíme, jsou-li
to skutečně oni padouchové. Nespozorovalť jsem totiž žádnou ženštinu, ani
známky její přítomnosti, kdežto stopy patrně na ni ukazovaly. Měla boty mnohem
menší, nežli mužští a dělané ku přezouvání, což zřetelně značí, že ony menší
stopy nenáležely snad chlapci. Proto pro všecko je ale zcela dobře možno, že
co jsem viděl, je přece jen třeba pouze obydlí skupiny zlatokopů a že zločinci
oni jsou někde dále odtud, při hlavním potoku, kdo ví kam prchajíce. To však
uvidíme všecko až ráno—dnes není už možno na nic pomýšleti!”
Ubírali jsme se nyní obezřele k soudruhům, s nimiž byl již Pierre mluvil,
takže nás již očekávali a po cestě sdělil mi průběh a výsledek své obhlídky.
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Oddálil se od potoka, aby se přesvědčil, zdali tento neteče snad těsně při
samé skále, podél ní. Vida, že tomu není tak, plazil se co nejopatrněji křovím
k místu, kde ze skalní stěny vychází. Spatřil z pozdálečí úzkou rozpuklinu,
pravou štěrbinu, avšak neodvážil se blíže k důkladnější prohlídce, aby po přípa
dě nenarazil na stráž lupičů, kteří nacházeli-li se tam někde, zajisté nemohli
opomenouti, aby tak důležité místo dobře nehlídali.
Podle Pierrových výpočtů a odhadů nemohli uprchlíci vzdor tomu, že snad
použili měsíční záře a šli po celou noc, o mnoho dále se dostati, nežli až sem,
neboť i oni musili býti unaveni a vzdor našim obtížím se hledáním jejich stopy
nemohli jiti snad ani tak rychle jako my, zvláště vedli-li násilně unešenou žen
štinu. Nebylo sice možno nalézti místo, kde by byli odpočívali, ale zdali tak
učinili, bylo jen tím hůře, po případě osudno pro ně.
V tomto předpokládání hledal Pierre někde poblíže místo jejich přenocování
a podobná roklina mohla se jim k tomu znamenitě hoditi, jsouc zároveň výbor
ným úkrytem a po případě snadnou k hájení. To právě pohnulo Poloindiána
k důkladné prohlídce, na kterou se byl vydal.
Nemoha podívati se do rokle, za úzkým vchodem třeba se rozšiřující, přímou
cestou, volil nepřímou a sice rozhodl se přehlédnouti vše s hůry. Ubíral se po
dél skály opět zpátky, pátraje po vhodném místě, kde by mohl nepozorovaně
vylézti nahoru, na její plošinu, na níž bylo místy křoví. Musil jiti hezký kousek
cesty, ale konečně nalezl přece jen partii, kde s krkolomnou odvahou bylo vy
stoupení možné á Pierre neváhal. Podařilo se mu a spěchal k okraji rokliny,
dávaje ovšem důkladný pozor, aby nebyl spatřen nějakou hlídkou lupičů. Mezi
balvany a křovím dostal se však šťastně až na samý okraj, kde kousek opodál
nalezl celou širší kotlinu, s vyšším poměrně lesem, vroubenou kolmými téměř
skalami kolkolem, až na štěrbiny v mohutných těch přirozených kamenných
zdích, kudy potůček, tekoucí podél skály na téže straně, kde stál právě Pierre,.
přicházel a odcházel.
Největším však překvapením proň byl malý, ale důkladně zbudovaný srub,
stojící na skalním výstupku při druhé straně kotliny, patrně zařízený na přezi
mování. .Toto mohlo býti zde, v dolíku se všech stran obklopeném vysokými
skalami a chráněném horami, pnoucími se na severu, před zlými větry, celkem
snažší nežli jinde, předpokládaje ovšem úplnou opuštěnost od světa po celou
řadu, zimních měsíců, která je na Aljašce k zoufání dlouhá.
Před domkem spatřil Pierre zarostlého, otrhaného muže, sedícího na hrubé
lávce a spokojeně kouřícího. K němu přišel z domku po chvilce jiný muž, jenž
dal se do cídění ručnice. Z komína srubu vystupoval dým, vařil tam někdo tedy
večeři. Opodál od domku byly hromady přesypaného písku jako po zlatokopech,
a vůbec vše jevilo, že zde bylo rýžováno.
Až na onu ručnici mělo všecko ráz zcela poklidný a mírumilovný a ručnice
sama celkem také nic neznamenala. Kolik zlatokopů na Aljašce a vůbec kdeko
liv, je beze zbraně? Podivno však bylo, že u zavražděných nebyly nalezeny ani
revolvery, ani náboj, vůbec nic podobného, nemluvě ani o ručnicích a vše na
svědčovalo tomu, že byly od lupičů odnešeny.
Pierre pozoroval kotlinu, pokud mu kvapící již soumrak jen dovolil, očeká
vaje, nebude-li mu snad možno přesvědčiti se nějak o totožnosti mužů těchto
s oněmi vrahy, ale nespatřil již nic zajímavějšího.
‘‘Jedna věc svědčí mi však dosti jasně o tom, že se asi nemýlím, pokládaje
obyvatele onoho zákoutí světa za pachatele včerejšího zločinu!” končil Pierre.
“jest to okolnosť, že lidé ti připraveni jsou zde na přezimování, jak patrno.
Srub je dle všeho zcela nový, letos, teprve před nedávném zbudovaný a připadá
mi, jakoby při jeho zařízení pomýšleno bylo na možnou obranu. Čeho by se
však musili pořádní zlatokopové tak obávati? Zlých Indiánů zde není! A proč
by vůbec zde přezimovali? Rýžovati není možno, neboť půda velmi zmrzne
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a život v takové díře není dle toho, aby rozumného člověka vábil k zavření se zde
na dlouhou zimu. Kdyby hned byla zde hojnost zlata, měli by lidé ti již zajisté
tolik, aby se mohli odebrati do Spojených Států na zimu a vrátiti se sem po
jaru, neboť podobný kout nikdo tak snadno nenalezne, zvláště kdyby nějak
obratně zaházeli vchod kamením. Ne, jednání jejich nezdá se mi býti bez vážné
příčiny a myslím, že mají třeba velmi dobrý důvod zde se skrývati. To právě
vede mne na myšlénku, že máme činiti co s těmi pravými a rozhodl jsem se věnovati lidem oněm ještě zítra pozornost. Kdybych hned se byl v nich mýlil,
bude to znamenati naše zdržení pouze o několik hodin a šli bychom pak za pra
vými pachately tím jistěji, aniž bychom ztratili naději na jich dopadení, neboť
musí někde nocovati právě jako my a stopu jich bychom již také zas bohdá na
lezli. To všecko však zítra záhy uvidíme!”
S tím přišli jsme ke třem našim druhům a nyní učinil Pierre rozvrh stran
přenocování a hlídání rokle, neboť nechtěl pustiti nic se zřetele, aniž upozorniti
tamější obyvatele, ať již byli zločinci, či nikoliv, na naši přítomnost.
Lewis byl tedy vyslán na pozorování ku předu, poblíže skály, na dohled
místa, kde z ní potůček vytékal a my ostatní odebrali jsme se o hezký kus dále
nazpět, kde by nás nemohli z rokle ani viděti, ani slyšeti. Tam jsme se zařídili
ku přenocování, nasekavše trochu větví, abychom neleželi na holé, vlhké zemi.
Oheň jsme se ovšem neopovážili rozdělati a byli jsme na pokyn Pierrův i toho
bedliví, by nás nemohl pozorovati ani ten, kdo by třeba z kotliny vylezl na skálu
nad námi, což by se bylo mohlo třeba také státi. Uložili jsme se tedy v uctivé
vzdálenosti a mnoho jsme ani nešeptali, každý jsa rád, že si může odpočinouti.
K desáté hodině vrátil se Lewis, aby dle úmluvy byl vystřídán Frankem,
jenž ke druhé hodině přišel zase vzbudit Pata, by zaujal jeho místo. Já s Pierrem, na něž dle určení tohoto čekala ráno opět velká práce, nehledě k daleko
větší námaze dnešní, již musili jsme prodělati, kdežto druzí chvílemi pohodlně
odpočívali, mohli jsme spáti po celou noc.
Žádná hlídka neměla příčinu nás buditi, neboť bylo všude ticho, ale sotva
ukázal se první úsvit nového dne, býl Pierre již na nohou, nevyčkav ani přícho
du Patova, jemuž bylo nařízeno ve chvíli tu nás zburcovati. Když přišel, byli
jsme všichni čtyři již vzhůru a Pierre seznamoval nás se svým plánem, jak si jej
byl přes noc utvořil.
My dva měli jsme vylézti na skálu a pozorovati srub v kotlině. Jakmile
bychom nabyli přesvědčení, že máme pravé lotry před sebou a viděli vhodnou
příležitost, měli jsme se dáti do střelby, kdežto tři přátelé naši měli střežiti vý
chod z rokle. Vyšel-li by z ní někdo dříve, nežli my bychom začali nahoře páliti, měli se ho pokud možná bez hluku zmocniti. Jakmile by však slyšeli naše
rány, nebo vůbec viděli, že se jedná o vražednou čeládku, která chce utéci, měli
i oni páliti. Přednost dána ovšem v každém případu chycení lotrů za živa,
kdyby ale ukázali se v přesile, nezbývalo nic jiného.
S tím jsme se rozešli, ani společně neposnídavšc, abychom jen již byli na
svém stanovišti.
• Od místa, kde jsme se nacházeli, nebylo vystoupení na skálu příliš obtížným
a nebyl ještě ani plný den a byli jsme nahoře, na její plošině, či hřbetu, porost
lém drobnými, plazivými borovicemi, vyrůstajícími mezi četnými, jakoby rozhá
zenými balvany. Obojí podporovalo náš obezřelý příchod ku kraji rokliny, kte
rou nalezli jsme prázdnou, tichou.
“Páni vrahové asi dosud spějí po včerejším pochodu!” pravil jsem šeptem.
Pierre kývl jen hlavou a kynul mi, abych jej tiše následoval. Vykázal mně
místo právě naproti chatrči, kde jsem se položil za balvan, obklopený keři,
s puškou ovšem v ruce. Měl jsem odtud na mušce každého, kdo by se byl objevil
ve dveřích.
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“Však oni po ránu vylezou! Uvidíme je všecky!” šeptal Pierre a lezl obrat
ně ode mne.
Díval jsem se překvapeně, kam se ubírá, ale záhy uhodl jsem jeho úmysl.
Chtěl pokud možná nahlédnouti do obou štěrbin, jak kudy potok do kotliny při
tékal, tak i do té, kterou z ní vytékal.
Trvalo to asi dlouhé půl hodiny, mně samým napjatým čekáním tím delší,
nežli se zas ukázal poblíže mně, připlaziv se tichounce.
“Mají pouze jeden východ!” sděloval mi radostně.
“Na druhé straně je
rokle ještě užší a ukončena je vodopádem. Slyšíš jeho šum? Tamtudy se tak
snadno nikdo pryč nedostane. A tuto mají v rokli naházeno kamení, kmenů a
větví, aby se každému cizímu, jenž by do ní zabloudil, zdálo, že je další průchod
nemožným. Budou to míti ale dobře zařízeno, jsem jist! Hlídku jsem však
nezahlédl. Jsem už plně přesvědčen, že jsme nalezli skrýši oněch vrahů, jimž
bůh buď ale milostiv!”
Slova ta přivedla mne v opravdové rozechvění. Snad co nejdříve mělo již
dojíti k boji a pomyšlení na nutný trest zločinců, na neznámou ženštinu, kterou
snad vysvobodíme, či jejího smutného třeba osudu aspoň trochu se as dovíme,,
a musím dle pravdy říci, že i ono hojné zlato, o němž mluvil a které nám sli
boval smrtelně zraněný stařec, neminulo se vlivem. Při včerejším dlouhém
a stále marném stíhání nepřišlo mi to tak přece posud na mysl, že se nám to tak
podaří, ba zdálo se mi nyní, že jsem z polovice ani tomu vlastně nevěřil a účast
nil se toho jen jako z lidské povinnosti, abych svědomí své utišil, ale rozhodná
ta chvíle přece tedy přišla! Pořád mi připadala velmi dalekou, až nyní byla zde,
třeba jen několik okamžiků přede mnou.
Nepociťoval jsem žádného strachu, nemaje k tomu na své vyvýšené posici
vlastně ani nejmenší příčiny. Z kotliny nebylo dle všeho sem ani tak snadného
přístupu, byl-li nějaký vůbec. Neradoval jsem se však také, musím doznati,
nijak z té příležitosti, že budu moci vypáliti na zlosyna, plně toho zasluhujícího.
Jest to přece divný, ošklivý pocit vystřeliti na člověka, tvora sobě rovného! Ale
zaujala mne jakási slavnostní, vážná nálada,, vžil jsem se v úlohu trestající spra
vedlnosti, uznávaje nutnost takového zakročení vůči hanebným vrahům, kteří by
mohli spáchati ještě mnoho zla nevinným lidem, kdyby nebyli bez milosti odstra
něni, jak bylo v těchto okolnostech železnou nutností.
A přece ještě i v tuto chvíli napadalo mi, neukáže-li se, že se Pierre klamal,
že zločinci jsou bůh ví kde, což bylo, jak mi pořád se zdálo, více než možno!
IX.

Údolíčko bylo pořád ještě mrtvé, ač byl již bílý den a bylo možno dobře
viděti každou podrobnost. Kotlina byla nějakých dvě stě kroků dlouhá a více
nežli sto široká. Skály byly všude aspoň dvě stě stop vysoké a jak se zdálo,
všude nepřístupné, srázné, ba skoro až převislé do údolí, povstalého patrně vy
mletím od vodopádu, o němž mluvil Pierre. Proudy vod vymlely v měkčí hor
nině tuto prostoru, vroubenou tvrdými skalami a vodopád couval proti proudu,
což je společným příznakem všech, neboť ulamují, drobí hranu, přes níž se valí,
podemlevše ji nejprvé pádem svým a vírem z něho způsobeným.
Nebyl zde zajisté žádný skrytý ráj, v tomto koutku, o němž mimo jeho oby
vatelů a nás neměl asi nikdo ani tušení, ale údolíčko činilo svým stromovím do
sud hezky zeleným a trávníkem kolem domku na mýtině dojem skutečné oasy.
Ku přezimování hodilo se vskutku výtečně, ač ovšem podobalo se zároveň věze
ní. Ostatně—smělí cestovatelé v severních končinách musí tábořiti ve mnohem
horších okolnostech, uprostřed ledu, ve stálém nebezpečenství: proč by nemohla
společnost zlosynů, dobře asi zásobená, míti zde vítaný útulek?
To ticho mne však již znepokojovalo.
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“Nevyletěli přece jen ptáčkové?” tázal jsem se Pierra, sedícího na druhé
straně téhož balvanu, který nás oba kryl, a pilně číhajícího.
Pierre jen zavrtěl hlavou a chtěl mi něco odpověděti, když v tom zaslechli
jsme—nějaký křik!
Nebylo pochyby, že vycházel ze srubu a byl to hrubý hlas nadávajícího, lá
teřícího muže.
Hned na to ozvaly se i hlasy jiné, rovněž mužské, podle všeho mu odpoví
dající.
V pusté tišině se vše rozléhalo, ale bylo přece jen těžko rozeznati jednotlivá
slova mimo obyčejného klení.
“Panstvo se už vyspalo!” poznamenal jen Pierre.
Váda stávala se vždy prudčí, podílely se v ní aspoň čtyry mužské hlasy, ale
ve směsici křiku nebylo možno nic pochopiti. Byliť jsme přece jen vzdáleni od
domku přes sto kroků a okna byla opatřena okenicemi, dosud zavřenými.
Poslouchali jsme se zatajeným ovšem dechem, nesmírně napjati, kdo se
objeví as nejdříve ve dveřích, jakmile se otevrou. Trvalo to však již chvilku,,
uvnitř byla nyní pravá vřava jako při nějaké rvačce a posud se nikdo neukazoval.
Jeden vysoký, silný; zuřivě znějící hlas vynikal nade všecky, bylo ho neustále
slyšeti, přímo řval, ale nemohl jsem mu porozuměti. Podíval jsem se na Pierra,
který se k tomu všemu jen usmíval. Snad slyšel lépe, věděl již, oč se jedná, ale
neopovážil jsem se jej vyrušovati, neboť mi kynul, abych jen mlčel.
V tom najednou ne otevřely, ale rozlétly se, jakoby násilím byly vyraženy,
hrubé dvéře srubu a v nich objevila se postava-ženštiny!
Zíral jsem na ni takřka vytřeštěně jako na vyjevení nějakého svého snu
a nikdy nezapomenu první dojem, jímž na mne působil zjev onen uprostřed toho
divokého okolí a ve všech těch poměrech.
Byla patrně mladá, prostřední, statné postavy, rusých vlasů, s nepokrytou
hlavou a oděna šatem, přizpůsobeným životu zlatokopeckému. Měla vyšší botky,
kratší sukně, tmavé barvy právě jako kabátec—pravá Amazonka mezi zlatokopy,
které nescházel ani nezbytný pás na zbraně a jiné potřeby!
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Vyběhla prudce a prchala přes volné prostranství před domkem mezi stro
moví. V zápětí za ní vyskočil ze srubu muž, ale sotva že dostal se přes práh,
vyřítil se ze dveří jiný, který chopil prvního od zadu za krk a mrštil jím o zem.
Na to vyběhli ze srubu ještě tři muži, všichni stejně zarostlí, posud ani po
řádně neoblečení a s křikem shrnuli se na onoho, jenž byl prvního k zemi srazil.
Muž onen obratně uskočil—zdál se býti dosud mladým—a v ruce jeho za
leskl se revolver.
‘‘Blázni’” křičel jeden z oněch tří a to byla první slova, která jsem zaslechl.
“Tak dlouho kamarádi, budete se teď střílet k vůli holce, ne? Zlato vás nerozvedlo a ženská ano?”
Avšak vzdor těmto slovům vyskočil onen první muž se země, rovněž s revol
verem v ruce.
Mimovolně nazvédl jsem ručnici, abych jej srazil, maje ho zrovna na mušce,
ale Pierre rychle chytil mou ruku.
“Nech je, ať se postřílejí sami!”
Bylť onen mladý muž, jenž podle všeho chtěl chrániti nějak onu ženštinu,
jaksi sympatickým, ale mého zakročení nebylo věru třeba.
Člověk onen měl se dobře na pozoru a v ruce jeho se vtom okamžení už za
blesklo. Protivník jeho kácel se hned na to znovu k zemi, tentokráte s kulí
v těle!
“Blázni!” volal opět onen hlas, ale marně, neboť druzí dva vrhli se na
střelce.
Tento vypálil ještě dvě rány a jeden z jeho útočníků se svalil. Za to však
druhý rovněž vystřelil a obhájce ženštiny byl zasažen.
A teď my!” pravil krátce Pierre a ukázav mi ha zbývajícího rváče, sám za
měřil na starého, jenž do boje se nemíchal a jen napomínal.
Naše rány zahoukly skoro úplně současně a oba zločinci padli, jakoby ble
skem raněni.
“Tak!” liboval si Pierre.
“Myslím, že to máme nyní hezky hladce odbyto,
ale počkejme chvilku, zda-li ještě některý z nich nevstane, nebo nový se neobje
ví. Té ženské není zatím zrovna zle!
Když nic se neukazovalo, nabili jsme vypálené hlavně dvojek a přiblížili se
více k okraji.
Pět lidí—či mrtvol?—leželo na trávníku a nikdo víc nepřicházel.
“Zdá se mi, že ten mladý se ještě trochu hýbe!” podotkl Pierre, míně prv
ního střelce. “Tu by bylo velmi záhodno k němu se podívati a slyšeti třeba jeho
zpověď. Bezpochyby dosud ani neví, jak jsme se vmísili ve spor jeho, jsa v prv
ním omámení po ráně. Nejprvé však musíme si promluviti s onou ženštinou.”
“Halloh!” volal dolů, přiloživ ruce k ústům, aby bylo lépe slyšeti.
“Kde
jste, Minnie? Jsou zde vaši přátelé a lupiči mrtvi!”
Na slova ta však nic se z lesa neozvalo, ale za to vyskočil jeden ze slosynů,
myslím, že onen, jehož jsme spatřili prvního, pronásledujícího ženštinu. Avšak
znovu houkla puška Pierrova, dříve nežli se loupežník mohl lépe rozhlédnouti a
byl opětně položen.
“Zdá se, že má již dost! Mířil jsem na hlavu!” prohodil suše Pierre, vida,
kterak se lotr zamotal a těžce upadl.
Onen mladý se skutečně nyní obrátil, patrně s bolestí, snaže se rozhléd
nouti, odkud přišla rána a Pierre naň zvolal:
“Nehni se, sice budeš synem smrti
Čtyři tě máme na mušce! Víme, kdo
jste a co jste provedli! Je-li ti život milým, odpověz pravdu: jest vchod do rokle
střežen, nebo ne? Jakmile padne odtamtud na druhy naše rána, zastřelíme tě
jako psa!”
“Ležíme zde všichni'. Máte volný vstup!” odvětil muž po krátkém roz
mýšlení.
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“Zůstaň zde a při prvním pokusu nějaké zrady jej střel!” pravil rychle Poloindián a již spěchal ode mne ku pokraji skály nad vchodem.
“Ku předu, hoši!” volal tam na naše druhy. “Vše je bezpečno. Vnikněte
směle dovnitř!”
Netrvalo to žádných ani deset minut—raněný lupič klidně ležel jako mrtvý—
viděl jsem vstupovati do kotliny tři naše druhy, Lewise, Franka a Pata.
“Opatrně!” napomínal ještě Pierre, jenž se vrátil ke mně, sledovav pozorně
vniknutí našich do rokliny a radě jim s hůry při odstraňování překážek u vcho
du.
“Někteří nejsou třeba dosud úplně mrtvi!”
Avšak bylo tomu skutečně tak. Až na onoho, o němž jsme věděli, že je
posud na živu, ale ležel právě ve mdlobách, byli všichni velmi dobře střeleni—
od nás vesměs do hlav, kdežto čtvrtý lupič, jehož jsme neměli my ‘na svědomí”,
byl zasažen do prsou, právě jako onen raněný.
“A nyní rychle dolů!” pobídl jsem sám, vida soudruhy již u mrtvol.
“Tamto snad se dostaneme také!” upozorňoval Pierre na roklinu, kudy po
tůček přitékal.
Skutečně, tam poblíže vodopádu se nacházelo místo, kudy smělý, obratný
člověk mohl se odvážiti sestupu, který se nám bez nehody též podařil, načež
chvátali jsme k soudruhům.
Prohlédli jsme mrtvoly a vstoupili i do srubu, který byl však prázdný.
“Hleďte vzkřísiti tohoto člena vražednické tlupy, aby nám přece něco o ní
pověděl!” vybídl Pierre Pata a Lewise. ‘ Ty, Franku, jdi na stráž ke vchodu a
nikoho nepusť sem, ani ven—my se zatím podíváme, kam zmizela ženština!”
Nebylo však třeba dlouhého právě hledání a její mlčení se nám vysvětlilo
velmi přirozeně, když jsme ubohou—bylo to patrně ještě děvče—nalezli v houští
pod skálou—omdlelou! Nevěděla vůbec ani co se stalo a nejspíše se poděsila
před střelbou.
Vynesli jsme ji také na volné prostranství před srub a dříve, nežli jsme i ji
začali křísiti, odvlekli jsme z ohledu na její čivy ony čtyry mrtvoly lupičů opodál
do křoví, aby je neviděla hned po procitnutí.
Kříšení její bylo však nesnadnou věcí, ale u raněného zločince senám poda
řilo záhy přivésti jej opětně ku vědomí, jenom že pouze na kratičkou chvíli.
Bylo mu sotva dvacet pět let a kule z revolveru vězela mu někde právě
v plících. Otevřel oči, jakmile se nám podařilo dostati trochu vody do jeho se
vřených úst, což nešlo bez použití nože, jímž jsme mu zaťaté zuby rozevřeli.
Rozhlédl se po nás překvapeně, hned se upamatoval na vše a slabě se
usmál“Mně už moc neuděláte!” pravil. “Mám právě tak dost! Přece nás to
tedy stihlo, jak jsem vždycky předpovídal. Vším je vinen Jim, náš starý,
který nás k tomu sváděl. Nu, už je to odbyto!”
Stál u něho Lewis s Pierrem, zatím co já s Patem zaměstnávali jsme
se vedle s dívkou, ale slyšeli jsme každé slovo. Raněný spatřil nás a po
kračoval:
“Starý měl dobře, že ženská přináší neštěstí a teď se už nedivím, že se
včera zlobil, když jsme ji přivedli. Ale—líbila se mi, jako žádná druhá a
nevěděl jsem, co činím. Musila to býti ta pravá láska, o jaké jsem byl čítal,
ale dosud jí nepoznal, až nyní před smrtí. Nu, což na tom, jen když přece
jednou v životě poznal jsem to tak zvané štěstí, abych byl opravdu zamilo
ván. A špatně to dopadlo, jako při každé prý skutečné lásce! Lip ale, že
je tomu takto, nežli aby to dopadlo jinak, hůře pro ní. Nepřál bych jí to!”
Zamlčel se, patrně jsa unaven, a sbíraje dech, jehož se mu nějak nedo
stávalo.
“Dělám poslední pořízení!” počal však asi za minutu na to, chraptivým
již tonem. “Pod srubem—zvédněte poslední prkno u stěny při skále -na-
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chází se skrýše, kde je snad za padesát tisíc dollarů zlatého písku. Jest to
naše společná kořist’ z několika přepadení v poslední době, od té doby, co
vrhli jsme se na krvavé řemeslo. Ty peníze jsou vaše—majitelé jich, původní
i ti druzí, my, jsou mrtvi! Svůj oddíl postupuji ale Minnii za to, co jsme
jí zlého’ učinili—přijme-li to ode mne. Proč by nepřijala? Je v tom i písek,
uloupený jejímu otci, bratru a ženichovi, asi za deset tisíc! Ať to jen přijme
a mně odpustí!”
Nemohl dále mluviti, neboť v tom vyrazil mu ústy proud krve, patrně od
rány z plic a přímo jej zadusil.
“Pryč s mrtvolou!” velel Pierre a Pat s Lewisem se jí chopili, aby odnesli
ji k ostatním, kdežto my dva dali jsme se nyní tím horlivěji do kříšení děvčete,
o němž jsme tedy konečně přece dopídili se nějakých zpráv.
Tragický osud jeho dojal nás, či aspoň mne tak velice, že jsem ani nemyslil
na zločincovo sdělení ohledně pokladu, jež hnulo ze všech nás více jen Pata,
který přese všecku vážnost chvíle, slyše slova umírajícího, mimovolně si radostí
hvízdl.
Nás však pro tu dobu nejvíce zajímal stav ubohé Minnie, která vzdor vší
naší snaze nechtěla se probrati ze své smrti podobné mdloby. Byla to tvary těla
i obličejem hezká dívka — nesmím ji z jistých příčin, které ještě dále sdělím,
příliš chváliti—ale přese všecku její statnost byly síly dle všeho úplně vyčerpány
a nervy přímo ochrnuty, čemuž ovšem nebylo divu.
Počínali jsme již skutečně pochybovati, že se nám podaří přivésti ji nazpět
k životu a bylo mi věru prapodivně při pomyšlení, kterak osud mnohdy člověkem
hraje. Tato dívka, jež viděla krvavou smrt svého otce, bratra a ženicha a byla
odvlečena násilím do lupičského pelechu, snad skoná právě v okamžiku, kdy
vrahové jsou zastiženi spravedlivou pomstou a jí dostati se má aspoň nějaké ná
hrady za takové utrpení, kteréž ovšem nedá se zaplatiti ani poklady celého světa,
ale k jehož zmírnění mohou peníze přece jen značně přispěti! Tak ve květu
mladosti měla zhynouii, po tak hrozných věcech, jež musila spatřiti!
A opět se mi zdálo, že by bezbolestná smrt byla pro ni po tom všem do
jisté míry vysvobozením, ale myšlénku tu jsem rozhodně zamítal. Takový mladý,
spanilý tvor má žiti, těšiti se ještě ze světa a jeho krás, zapomenouti pokud
možná strašlivé ty výjevy, milovati a býti milován. . . .
A vroucí toto mé přání, aby rozkošná, ubohá dívka zůstala na živu, se přece
konečně vyplnilo.
Minnie procitla, vzpamatovala se, zotavila se, odjela s námi do Spojených
Států a jest nyní, krátký ovšem teprve čas, mou milovanou i milující — aspoň
doufám — manželkou!

X.

Zde bych měl vlastně skončiti své vypravování, neboť hlavní věc jest odby
ta, ale pozorný čtenář, jenž snad s nějakým aspoň zájmem bude sledovati toto
mé vypravování, které má před jinými povídkami tu přednost, že je úplně pra
vdivým, mohl by snad míti ještě několik otázek, které bych nerad za jeho
pozornost nechal mu nezodpovídány.
Vypravování Minnie bylo nejzajímavějším v první řadě pro nás, kteří jsme
konečně se dověděli souvislosti celé řady věcí, které nás tak dlouho napínaly.
Byla z .německé rodiny, narozená však v Americe. Žili svého času v dobrých
poměrech na Východě, ale otec, pozbyv různými nešťastnými Spekulacemi valnou
část’ svého jmění, odstěhoval se na Západ, do Montany. Matka Minnii zemřela,
když byla tato ještě děckem a děvče vychováno bylo jen otcem a starším bratrem
na “ranchi” v horách montanských, kde se otec se synem živili polovičně cho
vem dobytka a zemědělstvím, z polovice pak honbou. Na zprávy o bohatství
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Aljašky vydali se sem všichni tři, doufajíce tam míti lepší štěstí se zlatokopecstvím, o něž se byli již v Montaně pokoušeli, ale s malým zdarem. Minnie,
vychovaná v horách a lesích a zvyklá se svými “mužskými” vše sdíleti, nezalekla
se ani klondyckého, právem tak hrozně vyhlášeného podnebí a obtíží ve zlatých
polích.
Na lodi seznámili se Altmannovi — tak se jmenovala rodina mé ženy —
s mladým Němcem, jménem Mueller a k radě jeho odebrali se do nově naleze
ných rýžovišť při Copper Riveru· Neměli zrovna veliké, ale přece nějaké aspofh
štěstí, vykopavše asi za deset tisíc dollarů zlata za letní období a s tím vraceli se
na podzim ku pobřeží.
Mueller ucházel se po celé léto o přízeň Minnie, ale stále s malým jen
úspěchem, neboť nemohla nalézti v něm žádné zvláštní záliby. Byl to však
hodný člověk a otec i bratr mu přáli, vidouce jeho upřímnost. Snad by mu byla
po návratu do Soustátí i ruku podala, kdyby na ni byli naléhali, ale zvláště se jí
nezamlouval.
Před několika týdny ocitl se v ležení německých zlatokopů mladý muž,.
Američan, který udal, že se jmenuje Jack a že je prospektorem. Vyptal se na
poměry, viděl, že rýžování je úspěšné a zdržel se při Altmannových více dnů,
nadcházeje si Minnii, u níž však nalezl ještě méně obliby, nežli Mueller. Pak na
nějaký krátký čas zmizel a znovu se objevil nedlouho před opuštěním rýžoviště.
Němci myslili, že míní zde asi kopati na příští rok a sami nemíníce se více sem
vrátiti, neměli nic proti tomu a spíš mu ještě radili, neboť nebyl jim pranic ná
padným. Opět však odešel, nežli vydali.se iia cestu a teprve třetího dne, jenž
stal se jim osudným, setkali se s ním zase, tentokráte prý připraveným odebrati
se s nimi ku pobřeží. Nabídl se též, že je povede kratšími cestami, které prý
zde kolkolem skoro vesměs velmi dobře zná. Věřili mu, ač otec k tomu neradil
a ubírali se oním údolím,, kde je stihla smrt, až do večera. Tu se utábořili, ale
sotva začali připravovati Večeři a trochu se více setmělo, padlo z nenadání ně
kolik ran.
Minnie viděla pouze káceti se otce a vrhla se k němu. Stařec však na zemi
vytáhl revolver a chtěl vypáliti po Jackovi, který chopil Minnii, aby ji odtrhl.
Dříve však, nežli mohl otec vystřeliti, přiskočil jeden z lotrů a zasadil mu pažbou
ručnice silnou ránu do hlavy.
To bylo poslední, co Minnie viděla, neboť mohla pouze vzkřiknouti ještě
v šílené zoufalosti: “Pomoc! Vražda!”, slova, která jsme nahoře zaslechli,
načež omdlela. Vzpamatovala se teprve po dlouhé asi chvíli, ve tmě, někde
v lese, jímž ji dva mužové nesli. Tázala se, co se to děje a bylo jí řečeno, aby jen
byla tiše a dle možnosti sama prchala před lupiči, kteří zavraždili její lidi. Vra
hové vydávali se tedy za ochránce a vypravovali celou historii, kterak uslyšeli,
táboříce na blízku nahoře na kopci střelné rány, které je přivolaly. Nalezli prý
lupiče již pryč a ji omdlelou. Sebrali tedy ještě rychle zbraně obětí — nesli je
s sebou a—spěchali do bezpečí, obávajíce se, aby se vrahové nevrátili.

Vzdor vší nejapnosti té lži, uvěřila tomu, aspoň pro první chvíli, Minnie,
ztrativší jasný pojem, neuvažující o ničem. Viděla kolem sebe jen tři muže —
Jack z dobrých důvodů se hned neukazoval, jda napřed. Spěchala tedy sama,
pokud ji nohy nesly a s pomocí svých průvodců, kteří k ní byli velmi laskavými
a jevili velký strach před “loupežníky”, šla celou noc.
Teprve po ránu spatřila Jacka, který — patrně v úmluvě se zlotřilými druhy
— opět jí namluvil, že tito lidé zločin onen skutečně spáchali a jenom jeho ze
známosti ušetřili. Že musí stavětí se jako jejich přítel, ale že při první příleži
tosti ji osvobodí, jenom aby nekladla nyní odpor a nebudila hněv té roty a dělala,
jakoby vypravování jich věřila, by jednoduše nebudila v nich podezření, že jeprohlíží.
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Avšak Minnie prohlížela nyní částečně i Jacka, jenom že ne až do té míry,
aby pochopila celou jeho lesť. Vědouc, že je do ní zamilován — a která žen
ština by o něčem podobném nevěděla?—stavěla na tom svou naději, nepochybujíc
nikterak, že jest snad přímým vůbec původcem krvavého činu, zvědem zločinců
a že po případě vše zařídil za tím účelem, aby se zmocnil i jí. Doufala, že se jí
pomocí jeho podaří vyváznouti a po případě i vydati lotry ty potrestání. Proto
dělala se jakoby odevzdanou do svého osudu a jakoby vděčně přijímala Jackovu
“podporu”. Tento byl unešen, očekávaje, že se mu vše zdaří podle přání a tak
dostala se zločinná výprava k večeru do své skrýše, nemajíc podle všeho ani
tušení, jak ostře jest pronásledována. Uvolniliť lupiči v posledních hodinách
značně rychlost svého útěku a musili doraziti do rokliny jen o nějakou chvíli
dříve, nežli jejich pronásledovatelé se k ní přiblížili.
V chatrči byl jediný starý zlosyn, jehož nazývali Jimem, aby střežil skrýši.
Byl patrně vlastní hlavou tlupy, jež podnikala přepadání vracejících se zlatokopů
jako výnosnou živnost, vyčíhavši si menší skupiny, které nesly s sebou více zla
ta. Ten mluvil sice ostře proti přivedení Minnie, avšak Jack mu odporoval,
tvrdě, že míní ji.pojati za ženu a že jim v dlouhé zimě povede lépe domácnost,
nežli by mohli oni sami. Druzí dva starší také nesouhlasili s Jackovým návrhem,
posmívajíce se mu, že je zamilován, kdežto Joe, mladší lupič, o něco asi málo
jen starší nežli Jack, svoloval k tomu, aby Minnie zůstala, jen pod tou podmín
kou, když prý nebude jen “majetkem” Jackovým!
Nebohé děvče mohlo přijití o rozum při těch řečech a strašlivé události
včerejší, ale Jack postavil se rozhodně proti každému takovému návrhu, prohlá
siv, že kdo se opováží na Minnii jen křivě pohlédnouti, bude mít co činiti s ním.
A co má s děvčetem dělat, když jest jednou zde? Zabít? Toho nedopustí!
A odejít s ní také nyní nemůže.
Bylo by snad již večer došlo ku rvačce, avšak zlosynové byli příliš unaveni.
Nepociťovali žádného strachu před prozrazením, cítili se zde úplně bezpečnými.
Ani u vchodu do rokle nebyla stráž, neboť spoléhali, že nikomu se úzká ta štěr
bina, plná kamenů a dřev, velmi přirozeně naházených, jakoby naplavených,
nebude zdáti podezřelou, kdyby hned se dostal někdo až sem, což nebylo tak
snadno pravděpodobným. Uložili se tedy klidně na odpočinek, přenechavše
Minnii jeden kout srubu za ložnici, kde si z přikrývek upravila zastřené lože, na
něž ulehla oblečena, jak byla ovšem z tábora zvyklou. Jack ulehl poblíže, aby
ji dle potřeby chránil. Myslil snad, že svou další laskavostí a oddaností získá
si její přízně do té míry, aby zapomněla na jeho zločin a všecky okolnosti a chtěla
s ním sdíleti příští jeho život — —
Ráno — následkem včerejší únavy procitli lupiči později — započal spor
znovu a sice vinou Joe-a, jenž probudiv se a vida, že ostatní posud spějí, učinil
smělý pokus dostati se k Minnii. Tato vzkřikla, čímž probuzen byl Jack a hádka
stávala se vždy prudčí. Jack žádal, aby jej tedy nechali s Minnii odejiti, což mu
bylo odepřeno. Minnie ze vzájemných výčitek dověděla se nyní určitě, že stala
se obětí úkladů Jackových, který celý plán navrhl a nevidouc již naděje na ně
jaké vyváznutí pomocí jeho, učinila zoufalý pokus o útěk, hotova jsouc umříti,
kdyby se jí nepodařil. Vyčkavši vhodný okamžik, chtěla vyklouznouti — jak
myslila nepozorovaně — z chatrče, aby se někde venku ukryla.
Joe vyrazil však za ní a co se dále dělo, nevěděla. Slyšela střelbu a drala
se houštím až ku skále, kdež ji opustily síly a klesla.
To bylo vše, co mohla nám sděliti, ale k porozumění celé tragedie to úplně
postačilo.
Zatím co Minnie sbírala síly, pracovali jsme na vyzdvižení pokladu, jsouce
žádostivými, zdali nás Jack nepodvedl. Záhy jsme se však přesvědčili, že mluvil
aspoň před smrtí úplnou pravdu, neboť skutečně objevil se pod naznačeným
prknem poklop, po jehož vyzdvižení nalezli jsme vydutinu ve skále s několika
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pytlíky zlata a pak s -celou zásobou náboje, uchystaného patrně pro případ ně
jakého obležení.
Dle našeho odhadu yiděli jsme, že se Jack v ceně zlata nemýlil a netřeba
připomínati, jak toto seznání každého potěšilo. Peníze ty, po odražení odkazu
Jackova Minnii, který jsme neváhali vyplniti, rozmnožily, ba znásobily naše po
díly a mohli jsme si je plným právem ponechati, neboť pátrání po obětech lu
pičů, či dokonce jejich dědicích bylo nejen nesmírně obtížno, ba spíše až nemož
no vůbec, ale bylo by docela nesmyslným, neboť bylo by otevřelo volné pole
různým podvodníkům.
Nějakých snad zápisek a vůbec papírů jsme ve skrýši nenalezli, ač jsme po
nich pilně pátrali. Byly zde však v přístavku ke srubu, vzadu, při skále, značné
poměrně zásoby oděvů, kožešin, více ručnic, potravin všeho druhu a .vůbec
všeho zařízení, potřebného k pobytu zde třeba na léta. V chatrči pak nalezli
jsme posud neuklizenou celou kořistě poslední, totiž zlato, zbraně a nkteré drob

nosti, jež se lupičům hodily. Tito vzdor mé ráně, která je upozornila na
nebezpečenství, musili věděti velmi dobře, že nám není tak snadně možno dostati
se rychle dolů, k místu přepadení a podrobili tedy zavazadla obětí svých pro
hlídce, aby odnesli aspoň nejcennější, nemohouce ze strachu před pronásledová
ním odnésti všecko, jak asi jinde činili, což bylo patrno z jich zásob.
Nyní vybrali jsme z těchto opět my, co se mohlo nám hoditi a co jsme mohli
pohodlně odnésti. Na to pochovali jsme pět mrtvol do společného hrobu v lese
a neopomenuli jsme prohlédnouti také “rýžoviště” zločinců. Přes všecku
bedlivosť nemohli jsme však nalézti ani stopy po zlatu a zbývá tedy jen domněn
ka, že ono zařízení u potůčku bylo jen na oko, aby v pádu, že by kotlinu ve
skalách někdo vypátral, pokládal obyvatele její za pokojné zlatokopy. Byli to
zlosynové velice prozíraví, opatrní a delšího svého pobytu zde byli by zajisté
použili ještě ku většímu opatření své skrýše proti všem příhodám a “řemeslo”
své by byli prováděli asi ještě dlouho, než by se ho byli vzdali, nahromadivše
dosti zlata, či než by učiněni byli, velikou jen však náhodou, neškodnými.
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Pro různé toto zaměstnání, kterým jsme se zabývali až do odpoledne a pro
únavu jak nás všech, tak zvláště ovšem Minnie, přenocovali jsme ve srubu, ale
•časně z rána vydali jsme se na zpáteční cestu, která šla nyní ovšem rychleji.
Chatrč se zásobami jsme zavřeli, aby počasí nebo zvěř těmto neuškodily a vše
mohlo se třeba ještě někomu hoditi, bohdá však nikoliv více již loupežnické
čeládce.
K večeru přirazili jsme opětně k osudnému místu přepadení, kde nás sou
druhové již netrpělivě a s nepokojem očekávali. Tak úplný výsledek našeho
podnikutí je ovšem nesmírně překvapil a zpráva o penězích, jež ovšem také na
ně připadaly, naplnila je nemalou radostí.
Nás a jmenovitě Minnii překvapila opět ta okolnost, že stařec, otec její,
vzdor své hrozné ráně, posud byl na živu, ač stav jeho byl úplně beznadějný.
Přece však měl to potěšení, že viděl dceru svojí zachráněnou a ona opět mohla
se s otcem rozloučiti.
Byl úplně při vědomí, když jsme přišli, ač hnouti se nemohl a vyslechl od
Minnie i celou zprávu o všech událostech. Zdánlivě se mu při tom valně uleh
čilo a počal i mluviti, což prý po celé tři dny naší vzdálenosti nečinil.
Vida to, dovolil jsem si k němu konečně otázku, která mi již tanula déle na
mysli.
“Pxoč jste mi určitě neodpověděl, když jsem se vás vyptával na ženštinu,
jejíž hlas jsme slyšeli a volal jste jen po svém zlatu, kterého přece nebylo tak
moc?” tázal jsem se mezi jiným.
“Proč?” pousmál se stařec trpce. “Poněvadž jsem byl přesvědčen, že
zlato budete honiti mnohem úsilovněji, nežli dceru moji a kdybych se vám byl
zmínil o této, byli byste třeba myslili, že se mi jedná pouze o dítě a kdož ví,
zdali byste pak mému nářku po zlatě uvěřili! A ostatně — není to mé zlato,
jak jsem si ji navykl od mládí jmenovati?”
Musil jsem uznati praktický názor starého muže, jenž znal smýšlení zlato
kopeckých dobrodruhů zajisté důkladně a věděl, co bude nejmocnější pružinou.
Zároveň pak všichni nemohli jsme než obdivovati a plnou česť vzdáti ducha
přítomnosti starcově, jenž v podobných okolnostech dovedl se tak přemoci,
vlastní skutečné pocity a otcovský bol tak potlačiti, že o milé dceři ani nemluvil
a jenom pomýšlel na to, aby nepřímo, líčením veliké odměny pohnul nás k jejímu
osvobození, jež se tak šťastně vydařilo a jehož se sám dočkal, o něm přesvědčil.
Byl to však již jeden z posledních hovorů starého otce. Vzdal nám ještě
jen díky, odporučil Minnii do naší ochrany — musím dle pravdy říci, že hlavně
do mé, který jsem s ním nejvíce mluvil, rozloučil se s ní a po té tiše skonal.
Rozčilení, třeba radostné, urychlilo jeho konec, uspořilo mu dalších bolestí.
Pochovali jsme jej pod skalou, kdež byli soudruzi již před tím pohřbili oba
mladé lidi. —
Další naše cesta ku břehu a do Soustátí byla beze všech zvláštních událostí
pro ostatní, nikoli však pro mne, neboť při ní naučil jsem se milovati a vážili si
Minnie, což u ní bylo navzájem vůči mně a já se své strany nemám žádné příčiny
litovati krvavého dobrodružství na Aljašce, neboť dalo mi jmění a což více —
dobrou, řádnou a půvabnou ženu.
John Beneš.

S Lawtonem za Apači
(Vzpomínka na mrtvého generála.)

Pro kal. “Amerikán” napsal Hl. mašek.

I.
Jako bych viděl tu mocnou jeho postavu, jak na silném koni nebo mezku
v čele škadrony jeda, bystrým zrakem brzy k modravým horám se rozhlédne,
hned zase na několik okamžiků upřeně k zemi se zahledí, aby pak po celé chvíle
v sebe zabrán dále pustou prérií ku předu se bral. To byl náš velitel, kapitán
Henry W. Lawton, od škadrony B, 4. pluku spolkové jízdy. Vedle něho je
doucí mladý muž, postavy zavalité, ale svižné, oblekem nijak se neliše od pro
stého jízdního vojína, byl náš lékař na smlouvu dr. Leonard Wood, nynější
vojenský guvernér Kuby, který malou četu naši na dlouhé výpravě v letech
1885-86 provázel a svým laskavým a kamarádským jednáním lásku jednoho kaž
dého z nás si získal.
Bylo to tuším u večer dne 18. května 1885, když tvrzí naší Fořt Huachtica
v Arizoně, nedaleko pomezí mexického v horách stejnojmenných ležící, rozlehla
se dělová rána poplašná a vyburcovala několik těch spáčů, kteří právě ve tvrzi
dleli. Pravím několik, neboť ten den byla právě ve tvrzi výplata a tu jako oby
čejně. vojáci rozprchli se po zábavách na různé renčé mimo vojenskou reser
vaci ležící. Takého druhu zábavy ty byly, laskavý čtenář znající třeba jenom
z doslechu život na pomezí jiho-západním, snadno se domyslí. Několik zchátra
lých bělošek ze San Francisca, o něco více Mexičanek a tu a tam nějaká poloindiánka byly hlavními přitažlivostmi; hudbu obstarali potulní sumáři, z nichž
však ani jeden nemohl se celým tělem pochlubit!. Jednomu scházelo oko, dru
hému ucho, třetí byl na čichacím ústroji zkrácen, ale všem bez výjimky dare
báctví z obličeje vyzíralo. Hrávali obyčejně v páru, jeden na housle, druhý
na citeru a vzdor tomu, že “hudba” jejich hrozně málo jména toho zasluhovala,
vojáci bavili se při ní znamenitě. Ale tentokráte zábava jejich měla vžiti náhlého,
netušeného a nemilého přerušení. Vypálení rány z děla ovšem od některých
slyšáno, ale nevěnováno mu příliš pozornosti, neboť něco podobného nebylo ve
tvrzi západní nic neobyčejného; stávalo se tak ku př. při vypuknutí ohně. Z té
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příčiny také áby zábava mezi vojíny rušena nebyla, bylo o vypálení děla poml
čeno, teprve příjezd kaprála na neosedlaném koni vyburcoval vojíny z jejich
veselí.
“Kamarádi/* pravil, “na rozkaz velitele tvrze vraťte se každý domů co
nejrychleji; stalo se něco důležitého, neboť veškerá jízda ve tvrzi musí již ráno
před východem slunce seděti v sedlech a vytrhnouti do pole.”
Podobně mluvil kaprál u každé z těch několika renčí v polokruhu čtyř mil
od tvrze rozložených. A vojáci ku podivu hnedle vystřízlivěli a za hlasitého
hovoru po prérii zvolna vzhůru vstoupající do tvrze se brali. Znali dobře,
jaký trest by opozdilce stihnul.
,
A jaká to byla zpráva, která jindy poměrně klidnou tvrz do takového
pobouření přivedla? Nic více, než že náčelník Chiricahua Apačů, starý Geronimo, před několika dny dal se ještě s jinými podnáčelníky do zapovězeného
pití tiswinu (indiánská kořalka), všeliké čertoviny při tom provedl, boje se pak
trestu, který mimochodem řečeno na takové přestupníky velmi krutý jest, asi
se 40 druhy z reservace San Carlos uprchnul, dříve dráty do Fořt Apache a Fořt
Thomas vedoucí přeřezav, aby jen posádky okolní co možná nejdéle v nevědomí
o svém činu udržel. Na malých konících jedouce a ženami a dětmi na kus
cesty vyprovozeni zaměřili renegáti na jih, jak odjakživa dělali, aby Quadeloupe
kaňonem, v místech, kde asi Arizona, New Mexiko a republika mexická se
stýkají, po tak zvané staré stezce Crookově do Mexika se dostali a tam skoro
beztrestně v nepřístupných horách Sierra Madre se vybouřili.
O rychlosti, s jakou tito synové pouště cestovali, svědčí to, že v prvních
24 hodinách byli již 100 mil od svého domova. Ale vždy byla ještě naděje na
jejich lapení, neboť museli proklouznouti mezi tvrzemi jako Grant, Bayard,
Bowie, ale jakmile octli se jednou v osudném kaňonu Quadeloupe. dostali se
z dosahu vojska spolkového, které bez zvláštního svolení vlády mexické přes
hranice stíhati je nemohlo, ač nebylo nic snažšího než takové dovolení obdržeti.
Ale i v tom případě stíhání renegátů apačských skýtalo málo naděje na úspěch,
neboť mexický ten stát Sonora jest zvláště v místech těch skoro neschůdný,
neobydlený, pustina toho nejhoršího druhu.
A jediné vojsko, které Geronima a rotu jeho zachvtiti mohlo, byly tři škadrony 4. jízdy, B, D, a I v naší tvrzi. Tudíž snadno se dá vvsvětliti ten chvat,
jakým velitel podpluk. “Sandy” Forsyth přípravy k odjezdu poháněl. Já byl
tenkráte teprve něco přes rok u vojska, v poli před tím nikdy a proto není divu,
že jsem byl tím pobíháním, sháněním, křikem, velením důstojníků, řžáním koní
a hýkáním mezků nadobro poplašen. A nejhorší při tom bylo, že vlastně, mimo
snad 1. seržantů nikdo nevěděl, oč běží. “Staré vojny” ovšem věděli, že rozkaz
sedlat “heavy marching order” znamená dlouhou výpravu, ale co pak já věděl
o něčem podobném. A jako já, byli poplašeni i ti, kteří se mnou nebo později
k regimentu narukovali a tu ukázalo se, jak šibalští staří vojáci umějí “ucha”
strašit. Přiznávám se, že tu noc každým okamžikem očekával jsem, že Indiáni
zahájí na nás s okolních vrchů palbu, vždyť právě před chvílí mně tak seržant
Sudsburger řekl a ten přece vždy hleděl mne ve všem poučit. Tentokrát si však
příležitost k zastrašení mne ujiti nenechal a také se mu to podařilo, neboť tak
jsem byl spleten, že místo bot narazil jsem si jen “extra” střevíce, jakobych
měl jiti jenom na procházku.
Konečně všechny přípravy byly přece skončeny a když slunce nad Dragounské hory se vyhouplo, stáli jsme již v řadách u hlav koní před otevřenými stájemi
(corrals). Dán rozkaz k sedání a já na velkém hnědáku, jehož jméno bylo Big
Chief, ale všeobecně mu říkáno Jumbo. který však měl krok jako slepice, poprvé
vvjel do světa za slávou válečnou. Velitelem všech tří škadron byl náš kapitán
Henry W. Lawton, důstojník ve válkách indiánských neobyčejně zkušený,
bojovav před tím proti nim pod proslulým indianobijcem Mackenziem v Texasu,
Ind. Území a Novém Mexiku.
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Za zvuků hudby vojenské vyjížděli jsme
z tvrze směrem východním, málo tušíce, že
uplyne 18 dlouhých měsíců než mnohý z
nás opět uzříme pohostinné střechy bílé
tvrze Huächucy. Hoj, jak si ti koně naše
vykračovali! Zrovna jakoby na nějakou
parádu šli, tak pod nimi nohy hrály, hla
vami pohazovali, až pěna jim od huby
na samého jezdce lítala. Ale byli to jen ti
mladší, staří veteráni, jichž hřbet byl samá
známka od sedla a na jichž těle nejeden
šrám byl k vidění a věru mnohý z nich už
přeměřil kopyty svými téměř celý kraj od
pomezí Kanady k Rio Grande, od Missis
sippi až ku Horám Skalným, veteráni ti.
GEN. H. W. LAWTON.
pravím, počínali si rozumněji. Sotva že
v stájích cinkot koflíků zaslechli, věděli,
kolik uhodilo a ihned hlavu do jeslí se
hnuvše, zbytky sena požírali, jakoby po
dobné lahůdky hned tak brzy neočekávali.
A také nyní na pochodu brali se krokem
vážným, s hlavou sehnutou, jakoby o na
stávajících svízelích přemýšleli a kdyby
mluviti mohli, snad by byli mladším svým
druhům řekl: Počkejte jen, braši, než ještě
dnes slunce zapadne, bude po vašem ohni,
po vaší bujnosti. Byli jsme také takoví, ale
ten pochod od řeky Yellowstone v Mon
taně po pobití vojska Custerova ku Čer
ným Vrchům dakotským' poučil nás o ji
ném !
Sjížděli jsme zvolna k řece San Pedro,
jedouce kolem shora zmíněných renčí a
cestou opozdilce potkávajíce. Sluníčko
hezky přihřívalo, na mužstvu i koních bylo
viděti únavu, ale vzdor tomu odpočinky
GERONIMO, náčelník Apačft.
byly jen krátké. Rozkaz zněl: “by forced
marches” dostihnouti no mil vzdálený Quadeloupe kaňon před Apači a Lawton skutečně rozuměl dle rozkazu se zachovati. Při jedné krátké zastávce pro
mluvil k nám v tomto smyslu:
‘‘Well, hoši, žádá se od vás v tomto případě napnutí všech sil, máme-li
úkolu nám svěřenému dostáti. Je-li vůbec možno Apače předejiti, my to
dokážeme. Proto šetřete si hlavně dopravního prostředku, svých koní, ne
týrejte je na pochodu zbytečně, hleďte, ať sedla jim dobře přiléhají a nejsou příliš
utažená, třebas i uzdy jim z huby vyndejte, jenom aby co možná cestou pásti se
mohli. Zde netřeba báti se nám přepadení, aniž staří koně se splaší, především
pak důvěřujte mně, vašemu kapitánovi, který byť i na pohled namáhání od vás
vyžadoval, ví, že jinak jednali mu nemožno. Vy starší a hlavně poddůstojníci,
hleďte, aby ti mladší druzi vaši nebyli nespravedlivě službou přetěžováni. Každý
má ke mně se stížností volnou cestu a běda tomu, na čí straně shledám vinu. To
je vše a platí pro celou kampaň.”

Takovým mužem byl nešťastný gen. Lawton, kterému vyhnuly se střely
indiánské, abv teprve kulkou střelce tagalského na vzdálených Filipinech za
hynul.
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Druhý den pozdě u večer rozložili jsme se táborem na staré renči San Ber
nardino, kde ještě jsou památky po missii otců dominikánů, kteří však někdy
v letech 30tých byli od Apačů jednak povražděni, jednak uprchli, missie pak
/žehnuta. V San Bernardinu již uzřeli jsme první známky, že Geronimo se
svou krvelačnou rotou je nedaleko, neboť suchá tráva v horách okolních hořela
plamenem. Pasáci ze všech stran sjížděli se ku poměrně pevné renči, která na
malém návrší stojíc krajinu do značné dálky ovládala. Celé rodiny hledaly zde
útulku a bylo mi nadivno při pohledu na muže statné, jak tito mohli vůbec
nějakého strachu pocítiti. Teprve později na vlastní oči seznal jsem, co Apač
ve své vášni rozpoutaný dovede a dal jsem za pravdu opatrným hraničárům, že
své rodiny v čas do bezpečí přivésti se snažili.
Tu noc při ohních táborových hned tak nezapomenu. Nebylo snad ani
jediného hloučku, kde by se nebylo o Apačích mluvilo. Na své uši hrůzo
strašné historie o jejich ukrutnosti jsem vyslechnul, nebyly přehnané, za to však

poněkud z mezí pravdy vybočovala líčení jednotlivců, kde vyprávěli, jakým
způsobem oni rudé ďábly ztrestali. Tak tam ten pasák s vousem zrzavým
a rozježeným sám prý jich za jedinou noc jedenáct na blažeflé loviště poslal,
a hned vedle mladý dobytkář s hrdostí vypráví, jak se, jeda za dobytkem,
čtyřem naň číhajícím rudochům ubránil. A ku podivu! Oba dva u svých
posluchačů nalezli úplné víry, pak-li jen na pohled, říci nemohu, ale jest jakousi
uznanou etiketou pomezní, nikdy o činech udatenství druhého nepochybovat!,
v opáčném případě snadno by mohly revolvery vyletěti z pochvy.
Celý ten večer kapt. Lawton a průvodčí jeho, krajiny široko daleko znaly,
jenž během dne k oddílu našemu se připojil, byli v úřadě s některým z okolních
dobyt káru a pasáky a ještě ani jitřenka nevyšla, zaječely na rovince pod renči
trubky jezdecké, spáči vyburcováni, koně na pastvě schytáni a osedláni. Po
zběžné snídani dán povel “Sedat!” a už to šlo brzy krokem, brzy poklusem
ku Quadeloupe kaňonu. Při rozednění uviděl jsem prvně za svého života skuteč
ného divokého Indiána. Sjížděli jsme právě s vrchu do zmíněného kaňonu,
když najednou vidím, jak podle kapitána ve špinavé košili odění, hlavy červenými
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šátky majíce obvázané, tři Indiáni klusají. Ptám se podle jedoucího kaprála, co
je to za lidi.
“Vidíš, to jsou ti první, co jsme chytili,” odpověděl šibal a mohu říci, když
jsem viděl, že to jde tak lehce, že se mi trochu ulevilo. Že to byli vládní zvědové,
to jsem teprve později seznal. A nejenom já, ale i jiní, kteří něco podobného
poprvé jsme prodělávali, měli jsme stejné obavy, očekávajíce Apače za každým
skoro balvanem, křovím, v každé rokli nebo úžlabině. Později ovšem strach
ten se otře a nej lepším skoro měřítkem, jak daleko nepřítel, jest přítomnost
indiánských zvědů u předu. Zvědové tito najímáni jsou od vlády z Indiánů na
dobu jenom šesti měsíců, během níž dostávají tentýž plat jako prostý vojín
spolkový. Patří obyčejně ku kmeni nepřátelskému onomu, který je na váleč
né stezce, ale mnohdy se stává, že najmouti se dají za zvědy členové kmene na
válečné stezce, při čemž hledí vše vyzvěděti a hlavně co možná hodně střeliva
uloupiti. Že ti nechtějí s nepřáteli do bližšího styku přijití, jest z příčin těchto
snadno pochopitelno. Za našeho tažení generálové Crook a Miles, kteří expedici
proti “hostiles” řídili, použili za zvědy Apače kmene Tonto a Yuma — posled
nější byli spolehlivější.
Do Quadeloupe kaňonu přijeli jsme v čas, Geronimo tudy ještě neprošel.
Než vzdor tomu, že koně naše byli sedřeni, nedopřál nám Lawton odpočinku,
ale nafasovavše — ku poděšení nejednoho — ještě jednou tolik střeliva, vytáhli
jsme bandě Apačů vstříc. Táhnouce divokým kaňonem, kde jsem viděl skálu
jenom špičkou o podklad se opírající a stále se chvějící, přitáhli jsme na rovinu
nazvanou Cloverdale, kdež teprve na den jsme si odpočinuli. Málo je těch nocí
v mém životě, kdv bvch byl tak pevně spal, jako tenkrát na Cloverdale, ač mohu
•říci, že i ve spaní jsem viděl hrozného Geronima, slyšel válečný pokřik roty jeho.
Probudili jsme se. když už slunce vysoko na své dráze postoupilo; byla právě
•neděle a ve přírodě takový klid, ne jaký bývá v pustině, ale jako na prérii trav
naté. Kam oko dohlédlo, popásal se dobytek, pasáci ovšem až po uši ozbrojení
projížděli krajinou, ale nezdáli se rníti strachu toho nejmenšího. Majitel renče
Cloverdale byl na rudochy dobře připraven a Apačové také vždy Cloverdalu
zdaleka se vyhnuli, neboť náčelník jejich, starý Victorio, svého času pýed zdmi
jejími několik bojovníků ztratil. A podobný milý dojem učinila na mne renč
ta vždy, kdykoliv jsme o ni během výpravy zavadili.
Zapomněl jsem se zrní niti, že až do Quadeloupe kaňonu doprovodily nás
vojenské vozy 6 mezky tažené a tam také zřízena zásobárna pod stráží několika
starých vojáků. V tomto “supplý campu” zanecháváni náhle onemocnělí, sem
•dopravována pošta, sváženy zásoby z Fořt Huachuca a z Fořt Bowie a sem také
vracely se vždy oddíly po několikadenních “scoutech” v okolních horách, při
nichž potraviny nošeny na hřbetech mezků (packtrain). I my den co den od
rána do večera byli jsme v sedle, pátrajíce po stopě rudochů, o nichž stále nám
•donášeny zprávy, že se v okolí nalézají a jenom na vhodnou příležitost čekají,
aby skrze nás do starého Mexika proklouzli. Nejednou jeli jsme v trysku po
několik mil — ale za stopou bludnou ; v Skeleton kaňonu, v němž kdysi celá tlupa
Mexičanů od Apače Victoria povražděna, mysleli jsme, že je máme už v pasti,
stáli jsme u koní jenom lehce osedlaných, ale Apačové se neukázali.
Bylo to dne 8. června, kdy osedlavše ten den o 2. hod. ranní, přijeli jsme
k polednímu k Silver Creeku. Laskavý čtenář nesmí si při slově tom myslet
na žádný stříbrný potůček, ale spíše ať si představí několik jam od dobytka roz
šlapaných a špinavou vodou naplněných a představa jeho bude správná. Silver
Creek ostatně jen je na vládních mapách, okolní pastevci jinak místu tomu ne
říkají než “Muddy hole”. A nejenom že v “díře” té není voda ani k pití, ani
toho nejmenšího stínu nelze tu nalézti. V pravé poledne, co tak leckdes v stínu
koně si hovíme, najednou uslyšíme, jak se země otřese a v dálce to zaduní jako
■od vzdálené bouře. Mysleli jsme, že někde v horách horníci prachem skálu
trhají a více jsme na to nemysleli. Nazejtří vytáhli jsme k našemu zásobova'
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čímu kempu, do Quadeloupe kaňonu, netušíce, jaké překvapení nás tam čeká
Byli jsme tentokráte všecky tři škadrony z Fořt Huachuca pohromadě (škadrony
z Fořt Bowie operovaly pro sebe) a co tak jedeme, naše škadrona poslední v řadě,
vidím z dáli přijížděti jezdce, který u Lawtona, v čele všech jedoucího, se za
stavil. A hned škadrona první dala se v poklus, pak v trysk, druhá následovala
a my ovšem také, ani si nedavše času, abychom koním sedla přitáhli. A v trysku
šlo to, až jsme přijeli na místo, kde vozy naše stály. Však kde byly tyto? Místo
nich hromada zkrouceného železa, po stanech ani památky, po koních ani stopy,
mezky pak tažné potkali jsme již na cestě sem. A kde byla posádka, kde nemocní,
kde náš Sprenkel, který zůstal zpět, hláse se “marod” na nohy?
Hnedle se nám to mělo vysvětliti.
U studánky, v rukou ještě biskyt drže a mezi zuby kousek slaniny, seděl
mrtev starý Neuhaus, sedlář od šk. D, který již po 28 let strýci Samovi sloužil.
Na místě, kde koně byli uvázáni, ležel obličejem k zemi mladý Uher, od škadrony
C, rekrut, s kterým jsem mluvil první noc v San Bernardino a který projevil ke
mně touhu s Indiány jednou osobně se setkati. Nenadál se, že se mu to tak
brzy a osudně splní. Ale kde ostatních devět, kteří dle počtu měli býti v táboře?
Zvědové indiánští hnedle nalezli místo, odkud “hostiles” vojáky přepadli, hro
mádka prázdných patron z vinčestrovek o tom svědčila. Vydali jsme se tudíž
po dvou do okolí na hledání ostatních a nalezli jen starého seržanta, který už měl
30 let služby za sebou, měl rodinu ve Fořt Bowie a v několika dnech měl odjeti
domů, aby na zasloužený odpočinek se odebral. Ironie osudu! Třikrát střelen
odpočíval mrtev na jedné z okolních strání, kam jej byl statečný voják Schnitzer
za prudké palby Indiánů až donesl. Ostatní uprchli a mezi nimi i náš Sprenkel,
starý “deadbeat”, který z lenosti hlásil se nemocný na nohy, ale tentokrát bos
po skalách do 20 mil vzdáleného Cloverdalu s ostatními se dostal, ano, byl prý
první na místě. Zkusil za to, ubohý, posměchu po zbytek své služby.
A od těchto uprchlíků později dověděli jsme se podrobnosti přepadu. Měli
ovšem nařízeno střídati se na hlídce na blízkém vrchu, ale jak již staří vojáci jsou
pohodlní, nedbali rozkazu toho, vždyť bylo mnohem příjemnější býti ve stínu
chráněn $řed úpalem slunce a potom, kdoví, kde byl Indiánům konec. Kuchař
zrovna prý zavolal “chock”, k obědu, když v tom zarachotil údolím hromadný
výstřel a 011 zasažen kulkou zrovna do čela. A tu mladý onen Uher dal na jevo
hrdinnost, snaže se uříznouti koně a mezky, jenom aby se rudochům do rukou
nedostali. Pokus ten ovšem zaplatil smrtí. Ve stanu mezi ostatními zavládl
zmatek k nepopsání. Z neopartnosti zanechali zbraně venku leckdes u stromů
a nyní ze stanu, do něhož rudoši pálili, se jim nechtělo. Jeden nebo dva sklesli
na kolena a jali se modlit, jiní proklínali svoji lehkomyslnost, opět jiní netečně
dívali se, jak kulky apačské, plátnem pronikajíce, nad hlavami jim hvízdaly.
Konečně stan počal hořeti a vojákům nezbývalo než utéci se za nedaleko
stojící vozy, z nichž jeden naložen střelivem, druhý slaninou. A na vozy ty
rudoši, kteří domnívali se, že v nich vojáci jsou ukryti, palbu svých ručnic sou
středili s výsledkem, že vůz se střelivem vyletěl do povětří a druhý od něho se
chytil. Výbuch ten ohromil Indiány a jediné té okolnosti měli na živu zůstavší
co děkovat, že vyvázli životem, rudouši netroufajíce si je stíhati. A to byl také
ten výbuch, který my jsme v Silver Creeku slyšeli. Tlupa, která nedbalé soudruhy
přepadla, byla ona podnáčelníka Manguse, v níž bylo několik žen, ohyzdných to
bab, ukrutnějších mužů samých a z nich v tom ohledu vynikala žena Manguse
samotného, pravá čarodějnice. Ženy tyto mrtvým vojákům vyřízly na čele kůži
v podobě malého křížku a když jsem se našich zvědů na význam toho vyptal,
bylo mi řečeno, že tak dělají Apačové těm, o nichž se domnívají, že nedosti dobře
život svůj bránili.
Pochovali jsme nebožáky tak jak byli, zaobalivše je do polostanů a každému
davše do mělkého hrobu láhev, v níž proužek papíru s jeho jménem k vůli po
zdějšímu ztotožnění byl vložen. Na hroby pak nanošeny mohyly z kamene, aby
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prérijní vlci (coyoti) je nevy hrabali. Mimochodem řečeno, bylo mi líto, vida,
jaké každý z mrtvých dobré boty měl na nohou, kdežto já už byl bezmála bos.
Po rozčilujícím dnu rozžehnuty jako obyčejně v divokém údolí vysoko plá
polající ohně, ale jindy veselý hovor a rozpustilý smích marně bys byl hleděl
11 nich zaslechnouti. Byl mezi námi nejeden, který již podobných scén za svého
dlouhého vojenského života viděl několik, ale přece jen aby takřka na hrobech
padlých kamarádů tábořil, bylo něco neobyčejného a odtud také ta všeobecná
zamlklost.
Jak málo ta rota apačská byla ve vzdělanosti pokročilá, svědčí to, že neznala
ani cenu našich papírových^ peněz. Zastřelený sedlář Neuhaus, který mimo
chodem řečeno, rád si při příležitosti “faro” nebo “drawpoker” zahrál, měl při
nalezení mrtvoly jeho přes $200 papírových peněz. Siouxové dakotšti sotva by
mu je byli ponechali.
Lawton to odpoledne se zvědy učinil obhlídku směrem k vrchu, který již
ležel na mexické půdě a tam také stopa renegatů vedla. Tito totiž, nemohouce
v celosti nám proklouznouti, rozdělili se na menší čety, z nichž jedna Mangusova
to byla, jejíž “trail” jsme byli den před tím na cestě do Silver Creeku za noční
tmy nepozorovaně přejeli, jinak by se bylo “ženské” té četě, jak jí naši zvědové
říkali, špatně vedlo.
Že se tak nestalo, nebylo vinou Lawtona, který nerad za
tmy krajinou, kde měl stopu najiti, projížděl, ale průvodčí jeho, Mr. Montgomery,
naléhal na časný odjezd, doufaje stopu nalézti o několik mil dále.
Bylo vidět 11a Lawtonovi, že mrzí jej, nechav se takto od Apačů přelstiti.
Malé oči jeho zpod hustého obrví zrovna blesky sršely, když k hoře mexické,
na které u večer indiánské výstražné ohně vzplanuly, pohlížel a ježto zatím
dovolení od vlády mexické ku stíhání rudochů od našeho vojska na její půdě
došlo, mohli jsme se na pěkné časy těšiti. A také skutečně ráno dne 10. června
vytrhli jsme po stopě renegatů a přímo k vysoké hoře, na níž u večer před tím
Indiáni tábořili. A nyní šlo to den po dni po čerstvé stopě Apačů, krajinou, do
níž snad nikdy ještě noha bělochova nevkročila. Mnohdy po několik dní nepo
tkali jsme lidské tváře, neuzřeli lidského obydlí, stále jen stále brali jsme se
k jihozápadu směrem ku kraji divokých Yakisů, mnohdy dohnavše Indiány tak
těsně, že koníkům svým chřtány podřezali a pěšky v nepřístupných skalách
zmizeli.
Obtíže takového pochodu nedovede si představit nikdo tak snadno, kdo se ho
nezúčastnil. Těžkopádné americké koně, obtěžkané těžkým sedlem, nijak nehodí
se pro stezku, kde jediný chybný krok mnohdy znamená srícení se do propásli.
Ještě do vrchu to šlo, ale hůře bylo s vrchu dolů, kdy na 50 krokůod sebe museli
jsme sestupovat, aby kameny dolů se valící předchůdce našeho nesmetly dolů.
Sotva dechu popadajíce, vydťsqjalDjsme se na vrch, stěží dostali jsme se
dolů do údolí a znovu zase bylo nám jiný vrch slézati a tak to šlo od rána do
večera ve slunci úpalném, mnohdy bez vody, neboť nedávným zemětřesením
v kraji tom studánky a prameny na označeném místě se nalézající zmizely. Vo
jáci zjevně bručeli na pochod takový, ale tu zase objevil Lawton své vojevůdcovské vlastnosti. Jednou u večer, právě když oznámeno, že zase budeme nocovat
na stezce bez vody (dry camp) a několik vojáků hlasitě reptati začalo proti šílene
umíněnosti velitele, Lawton, usmívaje se, vstoupil mezi ně.
“Vojaci,” pravil, “podívejte se na mne. Vidíte snad, že bych já byl na tom
lépe? Nespím s vámi na kamenité půdě beze všech přikrývek? Nesdílím s vámi
hlad a ještě více žízeň? A myslíte, že bych to dělal, kdybych neuznával za po
vinnost v pochodu pokračovati? Dávám vám na vůli, komu se u mne nelíbí,
nechť s koněm svým se obrátí na zpáteční cestu do Quadeloupe, já však třebas
sám stezku sledovati budu, dokud bucT Apače nedoženu nebo nezahynu. Nechť
zdvihne ruku ten, kdo by se chtěl vrátit, dopustil by se sice činu, na který je
vysazena smrt prachem a olovem, nebo v nejpříznivějším případě dlouholetý žalář,
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já však svým slovem mu ručím, že o věci té pomlčím, a jakobych jej byl
sám poslal zpět?’
A hle, ani jedna ruka nevyšla do výše a kapitán spokojeně se usmáv, smě
rem k nedalekému vrchu v temnotě večerní zmizel, aby po nějakých znameních,
od Apačů pátral. Mezitím co my spali, on plány k pochodu se obíral. Než prí
roda postavila se Lawtonovi vstříc, vmetnuvši nám do cesty překážku v po
době skály, kterou nebylo nám možno koňmi našimi překročiti. Lawton zrovna
zuřil, zvědové indiánští rozesláni, zda-li by se snad nenašlo místo k obejití skály,
ale marně. Nepřátelé jako kozy skálu přelezli a nám nezbývalo, než je touž
cestou následovati, nebo stopu jejich ztratiti.
A tu ku cti Lawtonově musím říci, že nahlédnul nemožné a když popatřil
na koně naše vychrtlé i nás otrhané a skoro bosé, rozhodnul se upustiti od dal
šího stíhání a vrátiti se do Quadeloupe kaňonu k odpočinku a pro další rozkazy.
Zpáteční náš pochod děl se poněkud jiným směrem, při němž jsme přešli
řeku Bavispe a uzřeli v dáli pomezní tvrz mexickou Fronteras. Připadal mi zpá
teční pochod ten jako ve zmenšeném vydání onen Napoleona od Moskvy, jenom
s tím rozdílem, že Francouze trápila zima, nás pak vedro nesmírné, francouzské
pluky potírány kozáky, nás však nechali Indiáni s pokojem. Jak,velice žízeň na
nás doléhala, dokazuje nejlépe výjev, jehož jsem byl svědkem. Stalo se totiž,
že na pochodu v před už 50 hodin byli jsme bez vody a naděje na nějakou ne
bylo. Byl pak mezi námi seržant Němec rodem, který z pohodlí nikdy vodou se
neobtěžoval, ale naopak od jiných vodu loudil. Starší voják mu nedal, jenom
ti mladší a ani od těch už nedostal, když sami nic neměli. Pouze jediný voják,,
chlap nemluva, měl trochu teplé vody v kantýně, kterou si pysky svlažoval, což
vida zmíněný seržant, rychle k němu přiskočil a zlatý dvacetidollar mu nabídnul,
pakli jenom několik kapek do vypráhlých úst mu pustí. A voják? Vzpomenuv
si v tom okamžiku, že na křivé svědectví seržantovo kdysi celý měsíc musel
odbručet, vzal chladnokrevně kantýnu do ruky a zbývající vodu do pisku vylil.
Byl pomstěn, ale proto seržant zmíněný přece jen nezahynul.
Poslední dva dny pochodu už nebyl držán pořádek pražádný, Lawton stále
v čele zamračený, ostatní pak jak jen koně jich mohli kráčeti. Několik koní
skleslo na stezce a ponecháni svému osudu a skutečně nemůže býti smutnějšího
pohledu jako na věrného koně, který třebas po mnoho let jezdce svého už nosil,
jak marně snaží se povstati, oči jeho toužebně hledí za unikajícími mu soudruhy,
smutný slabý řehot nese se pustým krajem a on jako rozumná tvář s resignací
oddá se svému osudu. V devíti případech z desíti zahyne, ale nabude-li zase sil,
tu jako honící pes najde cestu za ostatními. Znám případ jeden, kdy dohonil nas
kůň, kterého jsme na stezce před desíti dny byli zanechali.
Při příjezdu do Quadeloupe kaňonu čekal na nás rozkaz od gen. Crooka,
který celou výpravu proti Geronimovi řídil, abychom krátkými pochody vrátili
se do své tvrze Huachucy a tam k důkladnější expedici se připravili. Rozkaz
ten však pozměněn v ten smysl, že odebrali jsme se po jednotlivých škadronách
do táborů na pomezí a tam na pohyby renegatů číhali.
Nastalá doba dešťů činila polní službu nanejvýše namáhavou, Geronimo pak
s rotou svou nadále zůstával ve skalách Sierry Madre, odkud časem na loupež
a vraždu do mexických údolí vycházel. Majíť Apačové Mexikánv ještě u větší
nenávisti, než samotné Američany a běda Mexičanu, který se meskalem opilé rotě
apačské dostane do rukou, za živa jej z kůže stáhnou a mouchám na slunci v po
spas nechají.
V táboře na pomezí uplynulo nám pozdní léto, podzim i zima. Byl to čas
mrzutý, neboť jenom krátké obhlídky v nejbližším okolí jsme dělali, po Indiá
nech pak ani stopy, ač falešných udání od okolních farmářů, kteří měli shnilé
seno na prodej, byla hojnost. Takový šibal farmář, aby se svého sena zbavil,
vypravil hned jednoho z lidí svých k nejbližšímu vojenskému veliteli a posel pak
dle návodu tryskem vrazil do tábora a s tváří vyděšenou vypravoval veliteli, že
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mimo jejich renč přešli za časného jitra·Apačové. Velitel chtěj nechtěj musel
bludnou tu stopu sledovat, šikovný farmář pak zařídil to tak, že u večer utábo
řili se vojáci někde na blízku jeho shnilého sena, které veliteli za hříšné peníze
prodal. Vláda je bohatá, zaplatí to a farmář si pomůže. Důstojníci to vědí, že
se s nimi páše podvod, ale udanou stopu stíhati musí, nechtějí-li míti opletání
ra vyšších místech, kdyby totiž na ně od osadníků udáno bylo, že k ochraně jich
ani hnouti se nechtěli.
I<u konci března 1886 rozlétla se od jednoho tábora do druhého radostná
zpráva, že Geronimo s bandou svou je chycen a veden v průvodu vojska do Fořt
Bowie. Každý si oddechnul, že zase vrátí se do pohodlného kvartýru ve tvrzi,
neboť 10 měsíců v poli postačilo pro každého. A pověst nelhala, Geronimo
skutečně veden byl do Fořt Bowie, ale chycen nebyl, nýbrž vydal se vojsku do
brovolně. Ale asi na dva dny cesty od tvrze přijel k vojsku Apače provázejícímu
řezník z Tombstonu s čerstvým masem a zároveň se zásobou otravné arizonské
kořalky. Apačové se ku kořalce nějakým způsobem dostali, zpili se a ráno již
byli na rychlých konících daleko od svých průvodčí, opětně stezku válečnou na
stoupivše. Gen. Crook-ovi vykládáno toto uniknutí za nedbalost, zbaven řízení
výpravy a toto svěřeno gen. Nelsonu A. Milesovi.
Viděl jsem za výpravy té gen. Crooka jenom jednou, ale mohu říci, že jsem
si generála od spolkového vojska představoval jinak. Muž tento osmahlý, oble
čený jako obyčejný “frontiersman”, to že by měl býti. postrach Siouxů, proslulý
gen. George Crook? Ano, byl, a ku klamavému jeho vzezření pojí se pěkná
anekdota, nanejvýš pravděpodobná.
Přijel kurýr k oddílu, s nímž dlel gen. Crook, s depešemi pro něho. Generál
jako obyčejně zamlklý a v sebe uzavřený nebyl v táboře, nýbrž nedaleko na
uschlém kmeni sedě, o nových plánech k výpravě přemýšlel. Voják, když mu
řečeno, v kterou stranu generál se odebral, s mnohým proklínáním vydal se jej.
hledat a tu vida obstarožního muže na kmeni seděti, pln nevole zvolal:
“Say, starý brachu, nevíš, kde bych toho starého mrzouta Crooka natrefil?
Dědek prokletý, kdoví kde ho čerti nosí, co zatím našinec,x ač po celodenní jízdě
div umdlením neklesá, aby se po něm sháněl.”
Starý lhostejně se ohlédne a optá se, proč tak po generálovi se shání.
“1 mám mu do rukou odevzdati důležité depeše, ale hrom mne zab, nenajdu-li ho brzo, depeše zahodím a pojedu zpět.”
Starci zablesklo se v očích a zároveň slabý úsměv kolem rtů mu zahrál.
‘‘Chlapíku, kdybys věděl, s kým mluvíš, jistě bys si všecko dvakrát rozmy
slil, než to proneseš. Za tahle slova mohl bys dostati několik měsíců.”
“Jo, já bych tak před žádným důstojníkem nemluvil a ty to na mne nepovíš.
Ale co naplat, musím se po tom starém bláznu ohlédnouti.”
‘‘Ten blázen stojí před tebou, neboť věz, že já jsem gen. Geo. Crook a nyní
mi odevzdej depeše.”
“Ty — generál Crook — to není možné!” vyrazil ze sebe voják, na starého
oči vyvaliv. Ten ale potutelně se usmívaje, depeše z ruky mu vzal a za rameno
jej uchopiv, s sebou do ležení jej vedl.
Tam teprve voják seznal svůj omyl, hleděl se omlouvat, ale generál mu po
kynul, aby mlčel a na příhodu tu zapomněl. U Milesa sotva by mu to bylo
prošlo tak lehce.

II.
Jestli Apačové před tím počínali si divoce, řádili nyní jako praví pekla zplozenci. Napořád loupíce a vraždíce, měnili neustále dějiště svého krvavého díla,
brzy jsouce na půdě Soustátí, hned zas mexická údolí postrachem naplňujíce.
Když pak ku konci dubna v drzosti své šli tak daleko, že za bílého dne městečko·
Calabasas nedaleko Nogales přepadli a na jedenáct obyvatelů povraždili, umínil

— bOsi gen. Miles konečně se vším úsilím ku jejich zajmutí nebo pobití přikročiti.
K tomu cíli chopil se zvláštní taktiky. Především umínil si využitkovati služeb
heliografu, dodávání zpráv pomocí zrcadel. Za tím cílem zřídil na pomezí na
nejvyšších kopcích 13 stanic, od sebe od 20 až do 50 mil vzdálených, kde 4 muži
s poddůstojníkem, všichni v tom žpůsobu zasílání a přijímání zpráv vycvičení,
za slunečních dnů od rána do večera po záblescích zrcadelních na sousední sta
nici pátrali nebo dalekohledem okolní údolí neb pláň prohlíželi, kdyby snad Apače
pouští se beroucí uzřeli. Hlavní stanice byla ve Fořt Huachuca žřízená na neda
lekém kopci a odtud všechny rozkazy vrchního velitele zasílány zrcadly vojsku
několik set mil daleko v poli stojícímu. Tím ušetřilo se namáhavé jízdy kurýrů
a pohyby Indiánů byly hned nej bližšímu vojenskému oddílu oznámeny, takže
rudoši nemohli pochopit, jak běloši tak rychle vždy úmysl jejich znali nebo směr
jejich cesty uhodli. Viděli sice také oni ty záblesky na horách, ale vysvětliti
si je nemohli, a působení nějakého zlého ducha je přičítali. Proto také místům
těm úzkostlivě se vyhýbali, ač snadno mohli malé ty oddíly amer. vojínů na
heliografických stanicích přepadnouti, což také z počátku od nich očekáváno.
A ještě další změnu gen. Miles u vedení výpravy proti Apačům zavedl.
Kdežto předchůdce jeho u velení, gen. Crook, použil k operacím polním jenom
vojska, jež právě v departmentu Arizona posádkou bylo rozloženo, gen. Miles
povolal několik pluků, hlavně pěších, z jiných departmentů a sesílenou mocí tou
nechal hlídati každý brod, studánku, každou renč a stezku, jízda pak vysílána
na obhlídku kraje. A byl to kapitán Lawton, jemuž svěřen úkol ten nej důleži
tější a zároveň nej namáhavější, vydat se totiž přímo za rudochy a jako divou
zvěř je uhnati. Vzal k tomu účeli naši škadronu B a 70 indiánských zvědů
kmene Yuma.
Rozkaz k tomu došel nás dne 2. května 1886 a celé čtyry měsíce neminulo
dne, abychom od časného rána do pozdního večera nebyli 11a pochodu. Byly to
dny plné strádání a útrap všeho druhu, dny, kdy jenom povzbuzující slovo veli
telovo drželo nás pohromadě, dny, kdy četa naše den ode dne řídla, až konečně
zbylo nás ze 60 mužů jenom 28. Ne snad že by byli padli v boji s rudochy,
nikoli, s těmi nevyměnili jsme ani rány, ale vysíleni namáháním museli býti po
sláni do tvrze. Jak jsem jim tehdy záviděl, když od nás odcházeli, byl jsem
sám nemocný, ale jak dr. Wood při prohlídce mi pravil: “Jo, kdybych měl
poslat také vás domů, mohl bych posiati všechny.” Lawton i Wood snažili se
nám uleviti, ale což to bylo plátno, když jediným lékem, který byl po ruce, byl
chinin. Chinin a zase chinin, až člověk ohluchl a zpitoměl.
Z počátku operovali jsme v horách kolem Nogales, ale pak pomalu staho
vali jsme se dolů do Mexika podle železnice do Guaymas vedoucí. Několikráte
přepadli jsme rudochy v jejich ležení, ale uprchli nám a když těsně byli stíháni,
obrátili se zase do svého obvyklého útulku, do nepřístupných skal Sierry, kam
bylo nám za nimi se bráti. To bylo na začátku června a od té doby nastala nám
ta nej krutější doba z celé výpravy. Abych vypisoval dopodrobna pohyby naše
v té době, nebavilo by čtenáře a také pochybuji, že bych to dovedl, neboť stopa
indiánská vedla nebetyčnými horami, kde studený vzduch za noci kosti pronikal,
hned zas hlubokými, téměř neproniknutelným křovím zarostlými údolími, kde
slunce paprsky svými nás takřka spalovalo, směr pak její byl klikatý jako u divo
ké zvěře, která snaží se slídícím psům uniknouti.
Aby nás spletli, utíkali se
Apačové k různým úskokům. Tak se stalo, že přišli jsme k řece Arras tajícími
sněhy rozvodněné. Viděli jsme, že nepřátelé přešli a proto Lawton se vším
úsilím hnal nás do dělání voru, sám činně práce se účastně. Ale sotva že jsme
po namáhání zrovna nadlidském vor zrobili, sedla a potraviny naň naložili, dřevo
pórovaté nasáklo se vodou, vor začal klesat a my měli co dělat, abychom zase
věci na sucho dostali. Byli jsme nuceni naložit vše na koně, jež však nebylo
možná do vody prudce tekoucí dostati. Bylo mi líto ubohých zvířat nedostat
kem píce sesláblých, myslely, že neudrží se v silném proudu a odtud ta nechuť
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jejich se zrádnou řekou se potýkati. Ze všech koní pouze jediný, vždy o samotě
se pasoucí, ochotně pustil se do vody a ostatní pak za ním mnohými ranami
byli přinuceni.
A bez větších nehod dostali jsme se na druhý břeh a ihned dále po stopě se
brali. Než kdo popíše naše překvapení a vztek, když jsme seznali, že renegáti
trochu níže vrátili se zase na protější břeh; zkouška naše tedy byla nadarmo.
A podobných kousků provedl nám Geronimo ještě několik.

Na svém pochodu přišli jsme v horách na vesnice mexické, jež na pohled
připomínaly mně městečka biblická, jak jsem je jako malý hoch v biblické děje
pravě viděl. Ve vesnicích těch žil lid plachý, který jaktěživ vojáka amerického
neviděl a dle toho též se choval. Jakmile vtrhli jsme do nerovných uliček takové
vesnice, ani človíčka nebylo k spatření, jen malí burros a několik štětináčů, jako
plot hubených a pak smečka vychrtlých psů nás přivítali. Později ovšem oby
vatelstvo s námi se spřátelilo, ale za to následovalo nás po několik dní, čekajíc
na zbytky od našich jídel, až nuceni jsme byli násilně je zahnati.

Dne 23. června přitáhli jsme k městeč
ku Opposura s kostelem starožitným, země
třesením ve dví roztrženým. Nazejtří neje
nom že byl den sv. Jana Křtitele, velmi ctě
ného v Mexiku, ale zároveň Božího Těla
a tu zase jednou po dlouhé době na své oči
jsem viděl tu pompu, jakou církev katolická
lid věřící v poslušnosti udržeti se snaží. V
kostele samé zlato a stříbro, venku lid bosý,
rozedraný a hladový a nemohlo býti nic
směšnějšího, jako průvod s knězem v čele
pod purpurovým baldachýnem, následova
ným lidem polonahým. Byla to pastva pro mnohého z mých soudruhů, který něco
podobného poprvé ve svém životě viděl a nejeden vtip pronešen, který mohl mí ti
dosti smutné následky, kdyby býval byl porozuměn.
Zvláštní figuru v průvodu dělal náš kovář, který rozedranou modrou košili
nábožným domorodcům ke koupi nabízel a jenom na zakročení samého Laiwtona
v “bohaprázdném” svém počínání ustál. Já v ten den zažil dobrodružství jiné
ho druhu.
Několik dní před tím našli jsme na stezce krásného psíka, který nohy o ostré
kameni si rozedral a od Indiánů byl zanechán. Zalíbil se pes ten dr. Woodovi,
který zdvořile požádal nás, bychom psa střídavě na sedle pro něho nesli, dokud
se mu nohy nezahojí. Činili jsme tak svědomitě až do osudného dne Božího
Těla v Opposuře. Já ten měsíc byl výpomocným kuchařem a jak se samo sebou
rozumí, pes nejraději se zdržoval u kuchyně. Ten večer, co tak s kuchařem
u ohně ležíme — kuchař mimochodem řečeno, byl velkým ctitelem mexické
aguardiente —7 zaslechli jsme jásavé výkřiky zpitých Mexičanů v městečku
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a kuchař si povzdechl. Tu padl zrak jeho na psa pohodlně u ohně nataženého
a vyskočiv zvolal:
“Už vím, kde si dneska k trunku pomohu. Vidíš tam toho psa? Ten
nás spasí!”
Když jsem mu dal na jevo, že mu nerozumím, dodal:
“Prodám jej a kořalku přinesu. Jenom ty drž jazyk za zuby!”
Marně jsem se snažil jej od jeho předsevzetí odvrátiti, popadl psa a už
zmizel v temnotě večerní. Za nějakou chvíli .byl tu s dvěma láhvemi mexické
kořalky zpět. Vysvětlení jsem nepotřeboval, a také o ně nežádal, ač mohu říci,
ze mne celá ta věc příliš netěšila.
Kuchař však spokojeně si přihýbal, mně ovšem také nabídnuv, ale jaké
bylo naše překvapení, když ještě ani s první láhví nebyli jsme hotovi a — pes
tady.
“Aha, kanárku!” rozchechtal se rozkurážený můj soudruh, “tohle musíme
opakovat. Jen že tentokrát zkusíme opáčnou stranu města.”
A než jsem mu mohl věc rozmluvit, spěchal už kuchař s psíkem v náruči
podruhé k městečku a opětně v krátké chvíli bez něho, za to však s dvěma
láhvemi se vrátil.
Bylo mně líto krásného psa, ale jaká už pomoc, byl prodaný. A co tak si
představuji, co tomu řekne dr. Wood, ozve se za mými zády veselý štěkot a psík
několika skoky octnul se u nás.
“No, tohle už přesahuje všechny meze!” řval nadobro už zpitý kuchař a při
volal si jednoho z kamarádů, jemuž dobrodružství se psem vyprávěl.
“Zkus to se psem do třetice ty!” pravil k soudruhovi, ‘‘a jestli ještě tento
kráte náš Geronimo — tak jsme psa nazvali — se vrátí, má u nás zůstat.”
Kamarád, také kmotr kořala, nedal se dvakrát pobízet a když mu ještě
kuchař naznačil, na které straně městečka má psa ku koupi nabízet, se psíkem
odešel.
Prodal, přinesl opětně dvě láhve, ale pes více se nevrátil. Ráno oznámeno,
že se pes ztratil. Bodejť by ne! Ale bodlo mi u svědomí, když dr. Wood do
brácky podotknul:
“Škoda ho, ale třebas nalezl lepší domov, než by byl měl s námi na cestách!”
Odtáhli jsme od Opposury a během dne kuchař, který měl po chlastu notné
bolení hlavy, nejednou se ke mně vyjádřil, že jest mu hanba, že prodal Geronima
za 6 bídných lahví špatné kořalky, ale lítost jeho přišla příliš pozdě.
Od Opposury táhli jsme krajem ještě pustějším a překvapeni jsme byli
jednoho dne vzpourou našich zvědů indiánských. Dohnali jsme totiž Geronimovu rotu, ale zvědové odepřeli jiti dále. Viděl jsem, jak Lawton ač od
slunce osmáhlý, zbledl a uděliv nám povel “v pravo čelem šik”, dal zvědům zrovna
dvě minuty času, aby se rozmyslili. A udělali tak, ač mohli velmi snadno se
obrátit proti nám a tu myslím, že bych asi sotva tyto řádky byl psal.
Zavadivše ještě o městečka Bachuachi, Sahuaripa, Nacori, shledali jsme, že
stopa hrdlořezů apačských vede k severu ku pomezí Soustátí. Bylo nám už
jedno, kde jezdíme, mysleli jsme, že děsná ta jízda nikdy konce nevezme, tak
jsme tomu životu klopotnému uvykli. I rozložili jsme se, tuším, že to bylo dne
5. září v neděli, nedaleko od toho místa táborem, odkud jsme se roku předešlého
pro neschůdnost kraje vrátiti museli. Hubené a odřené naše koně vvkusovali
spoře mezi kamením vyrůstající travičku, kdežto my krátili si čas dle chuti a ná
klonnosti. Některý lehnul si na břicho a hověl bůžku spánku, jiný do modrého
vzduchu, na znak při tom leže, obláčky dýmu ze začouzené hliněnky vypouštěl,
jiný, patrně “lepší”’ voják, spravoval si dle možnosti rezedranou svoji uniformu,
pakli se vůbec několik těch hadrů uniformou nazvati mohlo, a opět jiný u ne
dalekého pramene dělal pradlenu. V tom, kde se vzaly, tu se vzaly, dvě squaws.
škaredé jako noc a ptaly se po “Big Chiefovi”. Tak totiž nazýván od Indiánrí
kapt. Lawton. Zavolán tlumočník a ten babizny k Lawtonovi doprovodil. Po
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nějaké chvíli lajtnant Gatewood od 6. spolkové jízdy, který po nějakou dobu
už s naším oddílem dlel, samojediný s Indiánkami ku skále asi míli vzdálené se
odebral. Slyšel jsem Lawtona, jak jej vyzýval, by aspoň několik mužů s sebou
vzal, ale odvážný důstojník zamítnul.
Než uplynuly dvě hodiny, byl zpět, ale nám se doba ta zdála být celou
věčností, neboť ohlášeno nám již, že Geronimo s celou svou rotou v nedalekých
skalách se nachází a po oněch dvou ženách že vzkázal ochotu svou Lawtonovi
na milosť a nemilosť se vzdáti. Prý je stálým honěním unaven, lidé jeho ne
mocní, že touží zase po odpočinku na reservaci. Podnik Gatewoodův byl dosti
hazardní, uváží-li se, jakou zrádností Apačové se vyznamenávají., ale tentokráte
mínili to do opravdy. Geronimo přál si mluviti s Lawtonem samotným, ka
pitán náš tedy vzal s sebou několik mužů, mezi nimiž bvl jsem náhodou i já, pak.
tlumočníka jménem José Montoio a šli jsme do ležení, či vlastně úkrytu indián
ského.
Hořel jsem touhou na své oči spatřit! lotra, který bvl po mnoho let postra
chem a metlou jižní Arizony a severního Mexika, jehož jménem matky v krajích
těch strašily své neposlušné dítky a touha ta se mi měla nyní vyplnit. Úkryt
rudochů byl skutečně důmyslně volený a tisíckráte mohl jiti běloch kolem a nebyl
by jej vypátral. Bylo to v těch samých místech, odkud jsme se loni vrátili
a sice v hluboké úžlabině kolem do kola vysokými skalami obklopené. Vstup
do ní bvl tak úzký, že jen stěží se člověk jím protáhl, za to však uvnitř bylo prosto
ru dosti. Koně Indiáni s sebou neměli, zanechavše je v jiném údolí nedaleko,
sotva více přístupném, a skoro rovněž tak ukrytém. O vodu neměli nouzi, pramen
vytékal tam z rozsedliny skalní a po krátkém běhu zase v skalnaté půdě se ztrácel.
Když jsme tam vnikli — bylo nás s kapitánem devět — leželi někteří Indiáni na
zemi, jiná skupina hrála karty, opět jinde několik indiánských papoosů (dětí) o
nějaký předmět se rvaly, co zatím matky jejich mnohým huhňáním a posuňkv
k míru přivésti je se snažili. Ale jakmile přítomnost naše zpozorována, vystoupil
z úkrytu skalního Indián zavalitý, obličeje kulatého s lícními kostmi značně
vysedlými, očí potutelně hledících a přistoupiv k Lawtonovi, ruku mu podával,
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na niž krev mnohých nevinných obětí lpěla. Byl to Geronimo, náčelník Chiricahua Apačů, jeden z nejhorších v každém ohledu rudochů, jaký kdy na pudě
Soustátí byl zrozen.
Lawton podávanou mu ruku nepřijal, pouze hlavou kývnuv, tlumočníkem
Geronimovi říci dal, aby své přání přednesl. S mnohými huhňavými zvuky
vypravil konečně tento ze sebe, že míní se svými lidmi vzdáti se, ne snad, že by
byl k tomu nucen nedostatkem, ale že doufá, že Velký Otec (president) laska
věji s nimi naloží.
Lawton odvětil mu, že on nemůže mu sám pranic slíbiti, ale na hranicích
že bude míti příležitost mluviti s gen. Milesem a ten že o osudu jeho rozhodne.
Geronimo byl spokojen a slíbil, že tedy zároveň s námi k pomezí vytáhne. To
bylo celé jednání, jež Lawton s Geronimem měl a vše jiné romantické, co o tom
čteme, je pouhým výmyslem, na effekt vypočítaným.
Mohu říci, že ani já ani nikdo z mých soudruhů nemohli jsme pochopit!,
proč tolik ohledů dělá se s vrahy usvědčenými. Mysleli jsme, že skolíme je
na místě a hle, zatím nám dán rozkaz, abychom ani v tom nej menším jim neubli
žovali. Stalo se tak jen vlivem kostelíčkářských bab ve východních městech,
které v každém rudochu vidí oběť lakotnosti a nesvědomitosti bělochu.
Vytrhli s námi zároveň druhý den ráno, táhnouce na svých konících asi
míli cesty za námi a teprve první večer mohl jsem si je důkladněji prohlídnout.
Bylo jich všech jenom 29, i s ženami a dětmi, stravy měli dosti i střeliva, pytle
s moukou vesměs znamenány byly U. S. Agency, takže Strýc Sam sám své
nepřátel v si živil. Geronimo na žádnou otázku mou neodpověděl, jenom vždy
pohrdlivě se usmáj, sdílnější už byl náčelník Nana, který v blůze kapitána spol
kové jízdy hrdě po táboře se procházel. Ten s úsměškem mi pravil, že bluzu tu
nosil kapt. Hatfield od škadrony D, 4. pluku, a zároveň podotknul, že mohli
nás aspoň dvakrát do jednoho postřílet, kdyby byli chtěli, jeli prý jsme zrovna
pod skalou, na jejímž vrcholku oni na nás hleděli.
Tak vida, v jakém nebezpečí člověk nevědomky vězel a jakou neslavnou
smrtí mohl sejiti, vzdor tomu, že měli jsme s sebou 70 zvědů, drahé průvodčí
a tlumočníky!
Zajímavým pro mne byl asi I21etý synek Geronimův, který jakoby byl
svému tátovi z oka vypadnul. Na malém pony jeda, měl vinčestrovku, z které
dovedl tak zručně střílet, jako naši nejlepší střelci. Stálým soudruhem byl mu
hoch stejného as věku, na jehož obličeji po indiánsku pomalovaném bylo však
viděti, že nepatří ku onomu plemeni a skutečně! Lawton na to upozorněn tlu
močníkem nechal pátrati a tu vyšlo na jevo, že hošík je z rodičů španělských
a loni od Apačů na renči otcovské blíže Demingu v Novém Mexiku byl ukra
den. Zalíbilo se mu mezi nimi a když k cíli své cesty jsme dorazili a rodiče
napřed uvědomění pro něho přišli, za živý svět se mu od indiánských přátel
a jmenovitě od mladého Geronima nechtělo. Našli jsme také mezi Indiány
dva naše koně, které po masakru v Quadeloupe kaňonu ukradli, ale jak chudáci
byli změněni a vychrtlí! Vzdor tomu radostně zařehtali, kdvž jsme je mezi
své zavedli. I ta němá tvář po roce rozloučení se poznala!
Během dne na pochodu byli ponecháni Indiáni na pokoji, ale jakmile jsme
se rozložili táborem, rozestaveny kolem nich hlídky, ne snad z obavy, že by
utekli, ale aby na naše zvědy se nevrhli. Co se nás vojáků týkalo, my bychom
si toho byli skoro přáli.
Asi· pátý den přitáhli jsme na renč San Bernardino, kde už na nás čekal
gen. Miles. Ten mluvil s Geronimem, ale nebyl v parádní uniformě, jak jsem
kdysi v jednom časopise četl, aniž nějaké obřady vzdání se byly projednávány.
Rozmluva s náčelníkem rudochů byla velmi krátká, za to však mnohem delší
s kapt. Lawtonem. Mysleli jsme, že zahneme na cestu vedoucí do tvrze naší,
ale nestalo se tak. nýbrž táhli jsme dále směrem ku Fořt Bowie, domnívajíce se,
že vedeme rudochy zpět na reservaci San Carlos. Oni sami byli téhož, mínění.

— 85 —
Ale jak my, tím více oni byli překvapeni, když při příjezdu do Fořt Bowie uzřeli
jsme “parade ground” obklopený pěchotou. Beze všeho odpočinku nařízeno
indiánům s koníků seskákat a vsednout do připravených vojenských vozů, na
nás pak už čekalo 20 neosedlaných koní od jiné škadrony. Bylo nás všech
28, proto tahali jsme losy, a těch osm, co vytáhlo lístek nepopsaný, vedli naše
koně do tvrze Huachucy, my ostatní vsedli 11a čekající koně, vozy s Indiány se
hnuly, vozkové popohnali mezky k poklusu a my za vozy mlátili se, proklínajíce,
na hubených koních ku 14 mil vzdálenému nádraží dráhy jižní tichomorské.
Tam už stál vlak a Indiánům poručeno do jednoho z vozu vsednouti. Ne
chtělo se jim, tušili, co na ně čeká, ale museli. My rovněž s koní slezli a tyto
pustili, načež oni tryskem dali se sami do tvrze, odkud jsme byli vyjeli.
Vlak se hnul. Stál jsem na stráži ve dveřích vozu s Indiány a bylo mně
jich skoro líto. Smutně hleděli okny na mizící hory arizonské, ženské spustily
nějaký žalostný zpěv, mezi to vřískání dětí, pandemonium hotové. Na tvářích
bojovníků viděti byla sklíčenost, pouze Nana tvářil se lhostejné a v nestřeženém
okamžiku chtěl otevřití okno, maje nejspíše v úmyslu z vlaku prudce jedoucího
vyskočit. Neuměje však s oknem zacházet, neotevřel je a na dále posazen byl
blíže dveří. Musely to býti zvláštní pocity, které myslemi těchto synů pouště
zmítaly; ani jeden z nich za svého života po vlaku nejel,' většina z nich před
tím nikdy dráhu neviděla a nyní odváží je tato do světa pro ně úplně neznámého.
Když pak druhý den ráno přijeli jsme k městu El Pašo, nebralo udivení
Apačů konce. “White men’s big camp!” byla slova, jež jsem zaslechl. Zpráva,
že Indiáni jedou, předešla nás a na každém nádraží čekaly již houfy lidí, rudochy
jako divokou zvěř okukujíce. Nám pak přezděli hned v El Pašo “Geronimos
captors”.
Mysleli jsme, že vezeme Apače na Floridu, tak původně rozkaz zněl, ale
v San Antonio, Texas, čekal již jiný rozkaz, abychom válečné zajatce tam složili.
Na tisíce lidu již nás očekávalo, každý jen chtěl vidět Geronima, o němž tolik
toho v novinách napsáno. Ale to nebyli více ti divocí Apačové z hor mexi
ckých, co jsme v středu našem do vojenské pevnosti vedli, ale hlouček lidí
přestrašených, kteří báli se i zraky se země pozdvihnouti. Na všech stranách
stáli fotografové, chtějíce zachytiti obrázek, ano jeden podnikavý z nich zvlášt
ním vlakem přijel nám vstříc, nechal vlak náš zastavit a obdržev dovolení nás
fotografovat, na prérii vzal nejprve obrázek nás vojáků zrovna tak, jak jsme byli
rozedření, ve vousech zarostlí a zaprášení, potom pak Indiánů.
Na nádvoří tvrze Sam Houston bylo ten den živo k nepopsání. Indiáni
vařili si oběd, jako dělávali v poli, a diváků při tom bylo, že stěží jsme je udrželi
zpět. Každý měl přístup, jenom když nenesl kořalku, Apačové pak zahrnuti
dárky, o nichž se jim nikdy ani nezdálo a pro něž neměli hrubě ani potřebu.
Indiánka jedna, která na cestě po vlaku beze vší pomoci stala se matkou, byla
v pravém slova smyslu různými látkami zahrabána. Tak jsou lidé, ještě den
před tím Apačům nemohli přijít na jméno a dnes by je byli na rukou nosili.
My zůstali ve městě po 7 dní, ne zrovna v našich hadrech ku jeho okrase,
ale vzdor tomu měli jsme se jako “pámbů ve Frankraichu”, Nebylo hospody,
kde by byli od nás vzali peníze, ostatně my jich tolik neměli, lidé brali si nás
do domů k pohoštění a čím který byl otrhanější, tím měl více přátel. Přál jsem
si, aby život takový potrval stále, ale marná tužba, jednoho rána rozkaz dán,
na nádraží a hnedle byli jsme zase na cestě do našeho domova. Ve tvrzi, kam
jsme dorazili dne 22. září 1886 u večer, kamarádi od jiných setnin ani poznat nás
nemohli, tak jsme byl každý změněn. Trvalo to tři neděle, než jsme se jak se
patří zase v život vojáka ve tvrzi vpravili, ale mnohem déle vzalo nám to, než
jsme si uvykli usnout pod střechou. Já aspoň nemohl dlouho usnout, neviděl-li
• jsem nad sebou blankyt hvězdami posetý.
Tak skončila výprava, která sice veliteli našemu, kapt. Lawtonovi zaslou
ženou odměnu přinesla, nám však vojákům hmotné prospěchy ze zkušeností těch
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'nevzešly žádné. Byla to děsná jízda, dle záznamů i. seržanta přes 10,000 mil
koňmo jsme urazili, zkusili jsme hladu a ještě více žízně, než vzdor tomu není
snad ani jediného z nás, který by trapné ony dny v blahé upomínce nechoval.
Že výprava tak dlouho trvala, pochopí čtenář, když mu sdělím, že tu hrstku
indiánů honili jsme po rozloze rovnající se velikostí téměř celému mocnářství
rakouskému, v horách místy tak vysokých, jako jsou Alpy v zemích rakouských,
a v celé té krajině byli rudoši skoro jako doma, znajíce každou studánku a pramen a každý úkryt. Vládě přišel poslední tento nájezd Apačů dosti draho,
^na $3,000.000 obnášely výlohy spojené s výpravou, aby 29 bídných apačských,
duší bylo zajmuto a pro tu neb onu církevní sektu k obrácení na křesťanství
zachováno.
O zajmutýcli Apačích dodám ještě, že po nějakém čase dopraveni byli do
Mount Vernon Barracks v Alabamě, kde od vojáků byli hlídáni a pomalu zim
nicí umořováni. Po čtyřech letech pak Geronimo, který prý to zatím až na
učitele v katolické “Sunday-School” dotáhnul, byl s rotou svou dopraven do Fort
Sill, v Ind. Území, kde letos z jara, jak noviny sdělovaly, starý lotr zuřivým
šílenstvím byl stižen. Jedni říkají, že se v něm hnulo svědomí nad prolitou
krví nevinnou, jiní zase, že náboženství popletlo mu kolečka. Spíše bude asi to
poslední pravdou.
Napsal jsem tyto řádky co upomínku na mého kdysi velitele, kapt. Henry
W. Laiwtona, důstojníka to, který za všech okolností dovedl si lásku a úctu
svých podřízených získati a jenž lepšího osudu zasluhoval, než aby téměř
u samého cíle svých snah sklácen byl v zemi vzdálené v chladný hrob. Čest
budiž jeho památce!

Prales.
Zašuměla nad mou hlavou
velepísen pralesa;
o věčnostech se Šumavou
rokorala nebesa.

Pěl tak mocně, pěl tak jetnně
v šerých větví objetí
o mladosti této země,
v nižto sáhá pamětí.

Zněly stromy od koruny
po kořen až v srdce hor,
hluboké a jemné struny
všecky napjal zvučně bor.

O pradávném putování
s neklamnými průvodci,
o budoucnu, o svítáni,
o hvězdách i o noci.

Každým dechem toužebněji,
výše jal se vát i hrát,
jak by víc a výmluvněji
povědít chtěl ještě rád

O té pouti v dálném cíli
pělo nebe šumem svým;
byl to hlahol věčné síly
zlahozený tajemstvím.

Ó jak vály zpěvy ony
rtoma větru slavně dál,
a mé srdce všemi zvony
vpadlo lesům ve chorál.
El. Krásnohorská

Sousedé
Obrázek ze života Čechů amerických*
Kreslí fiugo Cbotek.

I. — NA “VLČINĚ”.

Kdyby většina lidí měla dosti prostředků a místa, aby mohla vystaviti si
obydlí zcela podle své chuti a obrazotvornosti, jak podivně vypadala by asi města,
jak městečka, jak vísky a jednotlivé budovy na venkově? Co by tu bylo stavi
telských slohů, co směšných, bizarních budov? Podívejme se jen na farmu,
vlastně dobytkářský statek, známý od více jak půlstoletí v celém okresu pod
nepříliš pěkným jménem “Vlčin”. Dostala-li farma ta název svůj podle svojí
polohy, nebo podle vzhledu její budov, či podle lidí v ní bydlících, těžko říci.
Bezpochyby asi dle všeho dohromady. Farma ta ležela uprostřed hlubokého,
co stůl rovného a z velké části močálovitého pralesa a měla rozlohu šesti set
akrů půdy, z nichž něco přes osmdesát bylo obděláno a asi tři sta ohraženo hu
stým a pevným plotem. Stavení — obydelní a hospodářská — nestála však
uprostřed polností, jak to bývá na každé farmě spořádané, nýbrž mezi obrov
skými duby, které zastiňovaly je tak, že i za nejjasnějšího dne panovalo tu polo
šero. Že nyní tak velké a rozsáhlé obydlí nebylo vystaveno v jednom roce
a současně jedním a tím samým stavitelem, poznal každý na první pohled.
Zřejmo bylo, že zadek, používaný nyní za kuchyni a špižírnu, býval prvotně
jedinou a hlavní budovou obydelní pro prvního osadníka. Byl to nízký, z těžkých
dubových a jen sekerou hrubě osekaných klád stavěný srub, zcela po způsobu
těch, již stavěli si všude ti první zákopníci civilizace toho neb onoho kraje, ať
již živili se lovem nebo orbou. Druhý přístavek musel býti stavěn o mnoho
let později, neboť byl již z hoblovaných trámů a prken, byl dvoupatrový a pokryt
střechu šindelovou. Přístavek ten tvořil nyní prostředek. Průčelí a přední
části byly patrně stavěny o mnoho později, podle plánu a s velkou péčí i nákla
dem. Průčelí bylo přímo nádherné, stavěné ve slohu švýcarském s arkýři a vě
žičkami z polírovaného dřeva ořechového a okrášleno uměleckou prací řezbářskou. Kolem byla široká galerie, krytá střechou, spočívající na vkusně pra
covaných a řezbářskými pracemi zdobených sloupech. Nad vchodem zavěšeny
dva páry obrovských jeleních parohů s vycpanou vlčí hlavou ve prostřed.
Vnitřek zařízen vkusně, — na toto místo až příliš elegantně, bohatě a pohodlně.
Bylo zřejmo, že přístavek ten nestavěl a nezařizoval žádný prostý a otužilý rolník,
dobytkář, nebo honec, nýbrž člověk s vytříbeným vkusem a milovník pohodlí.
A bylo tomu tak, neboť asi deset roků před dobou, kdy povídka naše počíná,
přistěhoval se sem jeden šlechtic rakouský s manželkou a asi šestnáctiletou
dcerou, zakoupil tuto velice spustlou a zanedbanou farmu a k vůli ženě a dceři
přistavil výše popsaný přístavek. Baron z Adlerů, jak se šlechtic ten nazýval,
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byl muž urputný, bezohledný, krutý a pánovitý a brzy po jeho příchodu kolovaly
o něm v osadě té podivné pověsti.
Býval prý rakouským důstojníkem, musel však z Rakouska a Evropy vůbec
prchnouti nejen pro dluhy, ale hlavně pro různé podvody, padělání a horší snad
ještě zločiny. Co na pověstech těch bylo pravdivého, nevědělo se určitě, přece
ale osadníci tamní vyhýbali se mu jako moru. On též je nevyhledával a nestýkal
se s nikým. Hleděl si jen honu á často odjížděl z doniu na dobu několika týdnů
— kam, nevěděl nikdo. Při návratu svém provázen pak byl obyčejně asi půl
tuctem divoce vypadajících a až po zuby ozbrojených mužů, ženoucích celé stádo
dobytka a koní, které po týdním odpočinku na farmě hnáno dále k severu.
Osadníci šeptali si, že jest to v Mexiku kradený dobytek a pan baron že je vůdcem
konských zlodějů a mexických hrdlořezů; hlasitě to ale neprojevil nikdo z obavy,
aby neudělal si nepříjemnou známost s revolverem pana barona nebo jeho kum
pánů. Byliť oni s “hračkou” tou ihned pohotově a uměli s ní zacházet zname
nitě. Jedna věc však přece byla, která se osadníkům na panu baronovi líbila,
neboť byla ku prospěchu celé osady. Byl on totiž náruživý vlkobijec a vynašel-li
st-opu vlka, neustál dříve v jeho pronásledování, až jej dostihl a skolil. Farmáři
a dobytkáři tamní trpěli před tím mnoho škod na dobytku a zejména na ovcích ;
od té doby však, co baron z Adlerů se tu usadil a několik tuctů vlků pobil, neod
vážil se vlk do sousedství toho více. Byli mu za to vděčni a nestarali se proto
příliš o jeho “soukromé” záležitosti. Kradl-li koně a dobytek v Mexik u,
neškodilo to jim; nač tedy by si pálili prsty, nebo hasili, co jich nepálilo?
O pana barona se tudíž nestarali, za to ale všeobecně litovali jeho choť a dceru,
jichž život byl málo závidění hodný na vzdor patrnému luxusu a pohodlí,
v němž žily. Obě byly vždy černě oděny,,byly tak smutný a vypadaly tak žalem
sklíčeny, že při pohledu na ně citlivému člověku div srdce nepuklo. Ven nevy
cházely, s nikým nemluvily a nesnažily se s někým se seznámiti. Asi třikráte
v roce vyjely v uzavřeném kočáru — kam, to nevěděl nikdo — a vrátily se v něm
asi za týden zpět. Práci domácí, dojení a obstarávání Čtyř plnokrevných holšteinských krav, krmení a pěstování četné drůbeže a vaření obstarávala stará
služka Kateřina a o koně, zahrádku a trochu té orby postaral se taktéž již obstárlý
sluha Martin. Oba tito služební duchové přišli sem zároveň se svými pány, vy
konávali své práce jako stroj a po způsobu svých pánů nevyšli z farmy a nestýkali
se s nikým. Na ten způsob velká ona farma ovšem pustla čím dále tím více
a cesta k ní a skrze ní byla tak neschůdná, jakoby vedla do vlčího doupěte.
Možná, že k vůli tomu pojmenovali osadníci farmu tu nynějším jejím názvem:
‘Na Vlčině”; možná též, že k vůli jejímu majiteli, velkému ‘ vlkobijci”, nebo
k vůli těm četným vlčím hlavám a prackám, jež zvenčí krášlily všechny dvéře
a vrata stájí, kůlen, stodoly a kuchyně. Nechť je tomu jakkoliv, jisto bylo, že
pojmenování to bylo úplně trefné a znamenitě hodilo se na vše shora uvedené. —

Jednoho dne byla však osada uvedena ve velké rozčilení a na “Vlčině’’ za
vládla zoufalost. Byl totiž přijel sem mexický jezdec se zprávou, že baron
z Adlerů byl s celou svojí rotou při řece Rio Grande chycen pronásledujícími je
Mexikány a beze všech okolků a dlouhých soudů oběšen. Jezdec přinesl
s sebou hodinky, prsteny a zápisní knížku barona a pak zvláštní dopis na paní
z Adlerů, který psal její choť před oběšením. Pro těžce zkoušenou ženu tu
byla to rána zdrcující, dcera ale si oddechla, dobře vědouc, že pobytu jejímu
v tomto příšerném domě je konec. V tom se neklamala, neboť matka záhy vypro
dala vše hluboko pod cenu a odstěhovala se z Ameriky, přenechavši “Vlčin”
v rukou nového majitele, Josefa Č e r n ý h o, jenž neopomenul ani jediné
příležitosti, by se nepochlubil s výhodnou pro sebe koupí. Ač od té doby
uplynuly skoro tři roky, nezměnilo se na “Vlčině” mnoho, málo alespoň, co se
dotýkalo života společenského. Rodina Josefa Černýho byla četná, neboť vedle
rodičů bylo tu šest dítek a sice: Josef, jenž čítal 23 roky, Vojtěch 21, Marie 18,
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Stáza 16, Anna 14 a nejmladší, Jan, 11. Dítky ty,
vyjma Josefa, byly vesměs
povahy přirozeně veselé,
— jako jejich matka Ma
rie, která čítala nyní 42 ro
ky, — dobrosrdečné, dů
věřivé a nad obyčej praco
vité, takže na farmě té byl
by musel panovati život
veselý a styk s ostatním
sousedstvem velmi čilý a
důvěrný, nebýt zasmušilosti a urputnosti jak otce ro
diny, tak i zcela dle jeho
vzoru vyrostlého nejstarší
ho syna Josefa. Oba svým
skoro vždy surovým vystu
pováním zaplašili každý ve
selý projev ostatních a zpěv
švarné a čiperné Stázičky
rozléhl se hvozdem, jen
když byla tato jista, že otec
a bratr jsou hodně daleko.
o jc to tam za chlapíka
Styky s nejbližšími souse
za božíma mukaina?
dy byly taktéž rázu nepříliš
Já ho viděl, on se styděl
důvěrného a obmezovaly
obdělával berana,
se jen na kostel, od ’’Vlči
má špinavý ručičky,
na” asi tři míle vzdálený,
na nich má rukavičky
kam dojížděl s celou rodi
škoda je tě má panenko,
nou každé neděle, ať pak
že ti dává hubičky.
(Z Práchenska.)
bylo počasí jakékoliv. Bvlť
Josef Černý na venek muž velice nábožný a v kostele dovedl tvářiti se tak pokor
ně, jako ten biblický fariseus. Měl proto mezi vzdálenějšími příslušníky ko
stela nejen veliký vliv, ale těšil se i jejich přízni. Aby tuto si udržel — neboť
znal i oceňoval dobře cenu veřejného mínění — navštěvoval je jednou nebo
dvakrát v roce a sám je též ve svém domě tolikráte uvítal a pohostil. Jinak byl
velmi nepohostinný a lakotný a cizince nebyl by přijal pod svoji střechu přes
noc, kdyby patrně byl věděl, že jedná se tu o život a o smrt. S nejbližšími sou
sedy taktéž neudržoval styky skoro žádné a jestliže přece některý přišel náhodou
na jeho půdu, tu dal mu zcela zřetelný pokyn, že tam nemá co dělat. Sousedé
považovali to za mrzoutství, za zvláštnost povahy, nebo za náklonnost k samotářství a vyhýbali se “Vlčinu” z daleka zrovna tak, jak se mu byli vyhýbali za
pobytu pana barona z Adlerů.
Tak stály věci — alespoň tak dalece, jak týkalo se farmy "Vlčin" — na
začátku našeho vypravování, k nimž dodati je mi ještě následovní: Osada X..
v jejíž jižním cípu ležela farma “Vlčin”, byla sice pouze sotva jedno desetiletí
stará, nacházela se již v roce 1856 ve velkém rozkvětu, hlavně přičiněním schop
ných a přičinlivých rolníků z požehnané Hany a Jižního Slezska a čítala v době
té asi 65 osadníků, z nichž 16 bylo Moravanů z okolí veleslavného vrchu Rad
hoště, 35 německých Slezáků a 14 Američanů. Ač nebyli stejného vyznání
náboženského — neboť vedle většiny katolíků bylo tu i několik rodin prote
stantských, baptistských a metodistických — přece všichni skoro navštěvovali
jediný ve středu osady postavený kostel katolický, v němž farářem byl vše
obecně oblíbený páter Vavřinec Geyer, Čecho-Němec z okolí Friedku v jižním

pohodný.
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Slezsku. Vedle kostela v jedné ohradě vystavena jednopatrová, ale prostorná
fara a při ní malá, venkovská škola, v níž občas vyučoval mladý farmář, Jindřich
Freitag, taktéž Čecho-Němec. Jediní, kteří do kostela nechodili, byli: Karel
.Plichta, nejbližší soused “Vlčinu”, Vojtěch Mráz a Václav Turek. Nebyli to
atheisté v pravém smyslu toho slova — neboť věřili ve vyšší bytost nějakou,
v boha — nevěřili ale náboženství, jak učili je kněží a vykládači té neb oné sekty
náboženské. Byli proto od ostatních “věřících” považováni za “neznabohy”,
za syny samého ďábla, za “prašivé ovce” ve stádu věřících a na vzdor příkladně
ctnostnému jich žití za velké hříšníky.
' ·
Ti nejfanatičtější z katolíků, jako Josef Motl a Jan Klípec, štváni jsouce
potměšilým Josefem Černým, zapřísáhli se, že tyto “syny pekla” musí vypuditi
z “bohabojné této osady”, kdyby je to mělo státi cokoli a vyhledávali proto
příležitost ku poškození jich, kde se jen naskytla. Jen poctivým snahám šlechetnomyslného faráře Geyera bylo co děkovati, že až doposud neudály se žádné
násilnosti. Páter Vavřinec Geyer byl jedním z oněch — v Čechách dosti četných
farářů venkovských, jenž dbal více na klid a smír v obci a na své vlastní pohodlí,
než-li na šetření přísných dogmat církevních. On byl rád, když odbyl si svoji
“mši svátou”, svoje nedělní kázání a odpolední “nešpory”, když měl hodně
příjmů ze svateb, křtů a pohřbů, když smířil rozvaděné a měl mír a klid v obci
a když spanilá jeho kuchařka, Bětuška, připravila mu dobrý oběd a výbornou
večeři. O těch pár “nevěřících” v obci se nestaral, jsa povděčen tomu, že oni
sami nevyrušovali jej z jeho olympického klidu a nedělali mu marných starostí.
Na neštěstí byly ale některé ovečky nábožnější, než-li on sám a fanatismem
svým vyrušily jej často z tělesného i z duševního pohodlí, přicházejíce se žalo
bami na ty “berany”. Štěstím pro tyto poslední bylo, že dobromyslný kněz
odkázal ovečky své vždy na přikázání: “Miluj bližního svého jako sebe samého”
a neřídil se heslem: “Kdo není s námi, je proti nám’’. Žalobníci vrátili se
obyčejně z fary s hanbou a mír v obci byl na delší dobu zachován.
Tak stály věci na sklonku roku 1856 a znajíce nyní užší poměry v osadě
X...., můžeme přikročiti k vypravování vlastnímu.

II. — ÚKLADY.
Bylo po “službách božích” a osadníci osady X. .. . hrnuli se z kostela, živě
rokujíce o dnešním kázání. Byltě totiž páter Vavřinec vedle obvyklého napo
mínání ku sousedské snášenlivosti a lásky k bližnímu vyslovil náhled, že je
nutno kostelíček zvětšiti, poopraviti a zdokonaliti a že by rád zakoupil čtrnáct
krásných obrazů “Křížové cesty”, které se mu z druhé ruky nabízejí velmi
lacino.
“Náš kostelíček je velmi chudičký a je to hanbou pro tak velkou a průměrem
.zámožnou osadu, že postrádáme i to nejnutnější. K tomu je zapotřebí peněz,
jež v kostelní pokladně se nenacházejí a nutnost vyžaduje proto, abyste byli obě
tavými a každý aby přispěl podle možnosti. Obecní starší ať obejdou všechny
příslušníky této farnosti za tím účelem; podle upsaného obnosu budeme pak
říditi se v dalším a já doufám, že bude tak veliký, bychom mohli poříditi vše,
Čeho je třeba.”
Osadníci uznávali sice správnost návrhu milovaného rádce duchovního,
přece ale povážlivě vrtěli hlavami, neboť poslední neúroda bavlny vyprázdnila
jim kapsy skoro nadobro a většina z nich žila letos jen z prodeje přebytečného
dobytka. Kromě toho měli všichni skoro ještě velký dluh na farmě a museli
platit alespoň úroky. Uskrovnit se v jiném, též nešlo, neboť žili již tak až příliš
jednoduše a obmezovali své potřeby, kde jen se dalo. Kde tedy vzít těch deset,
patnáct nebo pětadvacet dollarů — míň dáti styděl by se i ten nejchudší “rentýř”.
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Po “službách božích’’ následovali obecní starší, mezi něž patřili i Moravané
Josef Černý, Josef Motl a Jan Klípec, faráře do jeho pracovny, by poradili se
tu o krocích, jež třeba nastoupiti, aby potřebné peníze sehnány byly co nejdříve.
“Zaopatřte do týdne alespoň tři sta dollarů, abych mohl zakoupit tu pře
krásnou Křížovou cestu. Je to malba věhlasného umělce a v té ceně skoro
zadarmo,” oslovil je farář, když se byli usadili v jednoduše zařízené jeho pracovně.
“Já dám dvě velké jalovice,” s pýchou uvoloval se Černý a ostatní ze star
ších slíbili po jedné. To byl dobrý počátek, neboť prodej slíbeného dobytka
mohl přinésti od sto deseti do jenoho sta a třiceti dollarů. Během další porady,
ke komu jiti ještě v tomto týdnu, dal Černý návrh, aby se šlo též k těm “neznabohům”: Plichtovi, Mrázovi a Turkovi. Proti tomu ale první ozval se sám
-farář Geyer, pravě:
“Nechte ty lidi s pokojem. Oni se k nám nehlásí, nechodí do kostela
a nepoužívají proto výhod, jaké návštěva kostela a opravdová zbožnost s sebou
přináší. Oni o tom se dozvědí a pošlou-li něco dobrovolně a z vlastního po
pudu, příjmem to — vynucovat ale nebudeme nic. Není to křesťanské a já
to necflci.”
“S tím já nesouhlasím, velebný pane,” prudce odporoval Černý. “Oni žijí
mezi námi, mají stejné výhody s námi a mají proto tahat s námi za jeden provaz.
Již za to, že ty neznabohy trpíme mezi sebou a svoláváme tak na hlavy naše
hněv spravedlivého boha, měli by připláceti na kostel dvojnásobně. To čertovo
plémě —”
“ ‘Nesuďte a nebudete souzeni/ praví písmo,” přerušil jej farář s důrazem.
“Bůh je dobrotivý a hledí více na skutky, než-li slova. Plichta, Mráz i Turek
jsou sice tak zvaní svobodomyslní, avšak jsou to lidé poctiví, pravdomluvní,
přičinliví, dobrosrdeční a dobxodějní. Nevím, proč bychom je neměli nechat
s pokojem. Neubližují nikomu, naopak, kde mohou, pomáhají. Proč je tedy nenáviděti? Že nevěří ve svatost církve a náboženství, to je jejich věcí a ať si to
sami spraví s bohem, až octnou se před jeho soudnou stolicí. Na nás není, aby
chom odsuzovali, ale abychom se vespolek milovali.”
“Vy jim vždycky nadržujete, velebný pane, a rád bych věděl, co by tomu
řekl náš důstojný pan biskup, kdyby věděl, jak zastáváte se těch prašivých ovcí,
které nakazí ještě celé stádo.”
“Má to býti výhrůžkou?” v rozhorlení zvolal páter Vavřinec, povstana
zároveň.
“To ne, ačkoli by neškodilo, kdyby to pan biskup věděl,” vzdorovitě odpo
věděl Černý. “Ať je však jakkoliv, já tuhle s Motlem a Klípcem půjdeme rovně
odtud k těm kacířům a běda jim, jestli nedají tolik, co každý z nás. Oni jsou
vtěleným pohoršením v celé naší křesťanské a bohabojné obci a svaté písmo
praví: ‘Běda tomu, skrze koho pohoršení přichází.’ Nechtí-li držet s námi,
ať táhnou jinam, ať jdou mezi stejně smýšlející neznabohy a kacíře; my je mezi
sebou trpěli dost dlouho.”
“A já opakuji, abyste byli mírumilovní a snášenliví. Jsou to lidé dobří
a v jistém smyslu a do jisté míry okrasou naší osady. Neopovažujte se rušiti
mír v obci, neboť my nežijeme ve středověku a zákony státní chrání každého
občana bez ohledu na jeho smýšlení náboženské. Nepřál bych si, abyste k vůli
příliš velké horlivosti pro víru a náboženství přišli do nepříjemného styku s nimi.
Svatá církev je skála, již ani brány pekelné nepřemohou, natož aby poškodili
ji lidé tak prostí a dobrosrdeční, jako Plichta, Mráz a Turek.”
“Ale vždyť my jim, velebný pane, neubližujeme,” vmísil se do rozmluvy
Josef Motl. “Že nechceme prašivé ovce trpět mezi námi, je přece jen dílo sebe
obrany. Já mám děti, a mám jich hodně, a nechci, aby se z nich stali neznabozi a kacíři. Moje víra a svátá církev jsou mi nade vše. Nyní ale pojďme,
ať velebného pána nezdržujeme; máme dnes ještě mnoho práce před sebou,
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jelikož v týdních dnech nedá se mnoho dělati. S pánem bohem tedy, velebný
pane, a nemějte nám za zlé, jestliže jsme ohledně těchto kacířů proslovili něco,,
co jsme před vámi říci neměli.”
“Buďte s bohem, dobří lidé, a mějte vždy na paměti, že snášenlivost, mír
a láska jsou podkladem životního štěstí člověka,” pravil kněz, vyprovázeje hosty
své až před faru. “Je to kříž,” myslel si v duchu, vraceje se do své pracovny,
“když jsou lidé až šíleně horliví, třeba i u víře, neboť právě tato horlivost přivo
dila lidstvu mnoho zlého; inu, bůh to suď,” dodal s povzdechem, bera za kliku
u dveří své pracovny.
Neotevřel ale, neboť v tom okamžiku z protějších dveří vyběhla švarná jeho·
kuchařka, Bětuška, volajíc.:
“I, to jsem ráda, velebný pane, že ti halamové už odešli. Je již půl jedné
a velebný pán neměl posud ničeho .v ústech. Avšak” — dodala se šelmovským
úsměvem, “já připravila velebnému pánu obídek —”
“Ty duše dobrá,” pravil mladý posud kněz s pohnutím, líbaje ji něžněji, jak
“otcovsky”, v jasné čílko, načež tato, červenajíc se jak růže, vedla jej do jídelny,
kde uchystán již oběd v pravdě výborný, na chudého faráře venkovského až
příliš bohatý.
Avšak, opusťme faru a následujme Josefa Černýho a jeho soudruhy Motla
a Klípce, kteří, oddělivše se od ostatních, drželi se pohromadě a jakoby jednou
myšlénkou vedeni, obrátili koně své směrem k farmě Karla Plichty. Na jihu
chodí pěšky málokdo, neboť každý, i ten nejchudší dělník na farmě má svého
koně, jehož služeb použije k cestě třeba jen půl míle vzdálené. Kostel, fara,
škola a za nimi rozprostírající se hřbitov rozloženy na dosti vysokém návrší,
s něhož byla překrásná vyhlídka na mnoho mil do vůkolí, posetého četnými kve
toucími farmami, jichž lepost bujná a pestrá vegetace jižní flory ještě zvýšovala.
Na úpatí vršku, kde křižovaly se čtyři cesty, zařízen podnikavým a vypočítavým
Němcem, Bedřichem Krausem, venkovský obchod, spojený se zájezdnou hospo
dou. V osadě, hodně vzdálené od měst a trhu, se obchod takový vyplácí zname
nitě a je výhodou i pro farmáře, kteří na výměnu za své plodiny obdrží tu vše,
čeho potřebují, jak do domácnosti, tak i do hospodářství. Že vše je to o něco
dražší — na centy se vůbec nepočítá, neboť nejmenší peníz je tu pěticent — na
to již farmář nehledí, protože si to vynahradí na čase, který by promrhal cestou
do města dvacet až pětadvacet mil vzdáleného. Obchod takový je proto stře
diskem všeho společenského života osady, zejména v neděli, kdy po kázání a mši
zastaví se tu každý osadník s celou rodinou jej provázející. Ženské prohlížejí
si tu “nejnovější” módu střižního zboží a pentií, muži pak rokují o událostech
sběhnuvších se v osadě, nebo co se byli dozvěděli od “písmáků”, kteří odbírali
a četli časopisy a jichž bylo v celé osadě jen několik a pochutnávají si pak na
vzácném pivu, jehož několik soudků nechá si obchodník přivézti v sobotu až ze
vzdáleného většího městečka. Je to jen jednou týdně a proto musí ho užít.
O kořalku — whisky — nestojí, neboť tu má doma po celý rok a pije ji jako vodu,
pivo ale bylo tu v době tehdejší velkou vzácností. Proto také bylo s podivením,
že Černý a jeho průvodčí se dnes ve “štóru” ani nezastavili, nýbrž jeli směrem
jihovýchodním dále. Když byli ujeli asi půl míle, uvolnil Černý běh svého koně
a zahájil rozmluvu slovy:
“Viděli a slyšeli jste, jak náš farář béře proklaté ty kacíře v ochranu. Když
si na to vzpomenu, vře ve mně krev ještě nvní. Dobře ještě, že jsem nic nepil,
jinak bych se byl asi sotva zdržel, abych neřekl mu něco hodně ostrého. Tak to
ale dále jiti nesmí a nemůže. To není žádný pro svátou víru horlivý kněz, to je
bačkora. Co vy tomu říkáte?”
“Máj; pravdu, Josefe,” přisvědčoval Motl. “Nejlépe bude, uvědomíme-li
o tom pana biskupa. Je to pastýř v tom ohledu nadmíru přísný a nenávidí kacíře
a nevěrce z celé duše. Škoda, že nemůžeme obnovit doby, v nichž svátá inkvisice
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dělala s kacíři a nevěrci málo okolků. Tu by náš pan biskup byl tím pravým
mužem na pravém místě.”
“Hm, já bych také nezůstal pozadu, ale přitáhl bych šrouby, až by slyšeli
andělíčky zpívat a uvěřili by pak, že je nebe a stává i pekla,” mínil Klípec.
“Zůstaneme tedy na tom, co faráře se týče. Před učitelem však neříkejte
nic, neboť oni jsou jedna ruka. Ti písmáci drží vždy a všude dohromady a ten
vynálezce tisku a novin byl jistě jenom čerta zplozenec! Nechrne toho ale, neboť
my to již nepředěláme — a poraďme se raději o tom, jak dostali bychom odtud
našeho faráře — tu bačkoru — a jak vypudili bychom Plichtu, Mráze a Turka.
Plichtu bych vykoupil já sám — kdo ale vykoupí Mráze a Turka?"
“Rád bých věděl, co ti ten Plichta udělal, že máš na něho tak spadýno? Je-li
pravda, co se povídá, tu měl bys ho mít rád a ne mu ztrpčovat život při každém
kroku,’·’ pravil Klípec.
“A co se povídá?” prudce zvolal Černý.
“Že jeho syn Karel — mimochodem řečeno, řádný hoch a pracovitý — pálí
za tvojí dcerou Mařenkou a že z nich bude někdy hezký párek.”
Čerň v zaskřípal zuby a zvolal pak ještě prudčeji: “Že ano? Well, já my
slím, že do toho mám též říci slovíčko. Tolik je jisto, že kdybych kluka přistihl
na mé půdě a s Mářou, přerazil bych mu obě nohy a ji bych spráskal tak, že by
ležela po kolik týdnů. To by mně tak ještě scházelo, aby vlastní dcera spříznila
mne tak úzce s rodinou kacířskou a neznabožskou! Psy na něj poštvu, jakmile
se ukáže na mé půdě.”
“Hm, to není ještě všechno. Povídá se též, že tvůj mladší syn Vojtěch má
milostný poměr s Kačenkou Mrázovic.”
“Že ti jazyk nezdřevění!” rozkřikl se Černý, koně zastaviv. ‘‘To je lež!
Vojtěch vyprovází z kostela mladou Englovou.”
“To jen tak na oko; kdyby Mrázovic chodili do kostela, viděl bys, že by
vyprovázel Kačenku a po nepříliš krásné Němkyni by se ani neohlíd’.”
“To aby hrom do toho zčista jasna!” zlobil se Černý. “Ale však já si
o tom zjednám jistotu a je-li na klepech těch jen stín pravdy, pak běda jim
oboum, jak Mařené, tak i Vojtovi. Nyní teprve se o to zasadím, abychom vy
pudili je odtud co nejdříve! Hm, teď se mi také lecos vysvětluje. Karel Plichta
chodí tedy za mojí Mařkou! Bylo mi již nápadno, proč v poslední době stále
potlouká se okolo Vlčina s puškou v ruce, jakoby jinde nebylo zvěře dost. Už
jsem myslel, že--------”
“Že jsi hodně veliký hlupák a slepý jako novorozené kotě!” rychle vpadl
mu do řeči Motl, mrkaje významně na Klípce, jenž k vůli poněkud zúžené cestě
popojel o pár kroků v před. Černý pokynu tomu porozuměl, neboť plácnul se
přes ústa a pravil:
“Máš pravdu, byl jsem slepý jako krtek. Nu, teď jsem prohlédl a je to asi
dobře. Jsem zvědav, jak pochodíme u Plichty, Mráze a Turka.”
“Myslím, že půjdeme od nich s prázdnem. Kdyby to bylo na školu, to by
dali jistě, na kostel nedají však nic,” mínil Klípec.
“Tím lépe pro nás a hůře pro ně. Tím popudí na sebe celou osadu a ani
náš farář nebude moci je chrániti před spravedlivou nenávistí všech osadníků.
Takovému množství tři nemohou vzdorovati na dlouho a budou muset buď
přidat se k nám, nebo se odtud vystěhovat,” odpověděl Černý.
“Myslím, že to první bylo by moudřejší i lepší; získali bychom tím tři jinak
dobré rodiny a zachovali pokoj a mír,” vážně pravil Klípec.
“A ponechali si špehouny na krku! Ne, o takové sousedy já nestojím!”
rozkřikl se Černý.
“Jaké špehouny? Kdo může nás mít v podezření, že by bylo nutno, aby
nás špehoval?” opáčil rychle Klípec. “My přece neděláme nic zlého a není
jediného z nás, jenž neživil by se poctivě. Ze jsme horliví u víře a bráníme se
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proti šíření se kacířství a nevěry v naší obci, ví každý, ale též známo je, že nejsme
neurvalci a násilníci. Proč bychom se báli špehování? Mně pořád leží v hlavě
dnešní kázání a slova našeho pana faráře. Skoro sám přicházím k náhledu, že
má pravdu a my že jsme až příliš horliví u víře. Měl bych sto chutí, raditi vám,
abyste nechali ty nevěrce s pokojem.”
“Opravdu?” posmíval se Motl. “Co je to za rychlou změnu ve smýšlení?
Před chvílí přál jsi sobě, abychom žili v dobách inkvisice a abys mohl přitahovat
šrouby španělských bot a natahovat kacíře na skřipec a nyní zase přál bys jim
bůh ví co dobrého. Zdáš se býti slabým u víře.”
“Jsem u víře zrovna tak silný, jako ty a Černý a nepotřebuješ mne chytat
za slovo v nepředloženosti pronešené. Náš pan farář nemluví do větru a napomíná-li nás k pěstování sousedské svornosti a lásky, míní to dobře s námi.”
“Náš pan farář je stará bába, ne ale horlivý a bojovný sluha páně a ty jsi
jeho svíčková bába, která mu drží světlo,” ve zlosti pravil Černý.
Klípec zrudnul v obličeji jako pivoňka, vzpřímit se v sedle a zvolal:
“A co jsi ty a tuto tvůj spojenec Motl? Jste fariseové v kostele a katané
doma a všude jinde. Trápíte jen lidi —ani rodiny své nevyjímaje — a sám milý
bůh ví, nemáte-li oba příčin dosti, obávati se špehounů. Zvláště ty, Josefe Černý
------- a farářova Bětuška dobře udělala, že ti vlepila pár facek, když jsi byl k ní
až hrůza drzým a dotěrným. Myslím, že proto jen je ta tvá zlost na našeho
faráře a na vše, co s farou souvisí.”
“I ty Jidáši jeden !’’ rozkřiknul se Černý, “já tě naučím, jak máš se chovat
k lidem, jako jsem já!” — Po těch slovech seskočil s koně a již chtěl vrhnouti
se na Klípce, když zabránil mu v tom Motl, jenž nepustil jej z očí a seskočiv
zároveň s ním se svého koně, zakročil mu cestu.
“Blázníš?” zahřímal na rozezleného, “chceš způsobiti rozkol mezi námi?
Klípec nemyslí to tak zle a je příliš dobrým křesťanem, než-li aby přidal se na
stranu neznabohů a vzal partaj proti nám, svým spoluvěrcům. Vy chybili jste
oba a podejte proto sobě ruce na důkaz, že se nehněváte.”
“Zde má ruka,” upřímně pravil Klípec, “já se nehněvám. K Plichtům ale
s vámi už nepůjdu, ale vrátím se zpět a počkám na vás ve štóru. Vy beztoho
přijdete tam k večeru také — jeť pivo dnes jako křen a hříchem bylo by je
zanedbati.”
“A pojeď jen s námi,” pobízel Motl, “tři pořídíme snad lépe, jak dva.”
“Eh, co mně po tom; já dám svůj díl a ponechám jiným, aby starali se
o své vlastní záležitosti sami. S bohem!” — Po slovech těch přitiskl koni
ostruhy v bok a skoro letmo uháněl zpět cestou ku středisku osady.
“Vzal tě čert!” zaklel Černý, pohlížeje hněvivě za odjíždějícím.
“Jen ho nech ; je lépe pro nás, že není s námi vůbec. Je sice fanatik, co do
víry a náboženství, do spolku našeho se však nehodí, protože je příliš ú z k op r s ý. Jsem skoro tomu rád, že nejede s námi až k Plichtům, neboť bůh ví, co
bys byl ve zlosti před ním ještě vykdákal. Jak ty vidíš Bětušku farářovu, tu
není s tebou řeči. Což nedovedeš se ve směru tom ovládati? Nevídáno, pro
dvě facky! Mimo Klípce a mne, kteří náhodou jsme se k milostnému tvému
dobrodružství namanuli, neví nikdo o tom, ani sám farář, neboť Bětuška je mou
drá a umí držet jazyk za zuby, když chce, což o sobě může říci málokterá
ženská. Měl bys ty zálety už nechat s pokojem a práci takovou přenechat mlad
ším. Máš rodinu, máš syny na ženění a dcery na vdávání a přece jako zamilo
vaný kocour budeš dělat nástrahy holkám, jako farářova Bětuška! Fuj, styď
se, Josefe! Kromě toho pak víš, do jakých podniků jsme zapleteni právě nyní
a čím méně budeme vyzývati pozornost jiných, tím lépe pro nás. Dnes neschá
zelo mnoho, že bys nás byl prozradil: jisto je, že jsi pitomou řečí svou vzbudil
v Klipcovi podezření. Muselo to být?’’
“Jen kaž — kaž — kaž! Od tebe to kázání již snesu, protože nejsi ani
o chlup lepší, jak já! Vím, že to míníš dobře a že, chráně moji kůži, staráš
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se zároveň i o svoji vlastní. Co Klípce se týče, ten se bude chránit něco na mne
vyzraditi, neboť mne zná a ví, že nežertuji. Ohledně farské Běty — ta bude
jednou litovat svého nerozumu. Avšak nechrne toho a mluvme raději o dalších
našich plánech a práci, která nám nastává.”

III. — KAREL PLICHTA.
Farma Karla Plichty byla jednou z nej spořádanějších v celém kraji. Čítala
pouze osmdesát akru, bylo tu ale vše tak systematicky zařízeno, že ani jediný
akr neležel ladem a každá píď půdy využitkována. Práce bylo tu ovšem dost
pro všechny, neboť rodina nebyla příliš četná, čítajíc vedle hlav rodiny pouze tři
dítky a sice 2iletého Karla, i81etou dceru Boženu a ióletou Annu. Co však
chybělo na počtu, to mnohonásobně vynahradila láska ku práci a rozumné její
rozdělení. Nyní již 451etý otec rodiny byl vzorem pravého českého rolníka, otu
žilý, pilný, spořivý, roz
šafný, dobromyslný a
vždy veselý. Postavy
byl malé, “zavalité” a
složité a jako většina
rolníků, náruživý ku
řák, jenž se svoj i ulmovkou vstával i šel spát.
Jeho manželka Božena,
také již čtyřicátnice, by
la mu podobná v mno
hém ohledu a souhlasi
la s ním skoro ve všem,
tak že svornější párek
manželský nedá se ani
mysleti. Dítky jejich
zvedly se zcela po rodi
čích a proto od časné
ho rána až do pozdního
večera panovala v domě
veselost a rozléhal se
zpěv svěžích dívčích
hlasů. O hádce a vádě,
o “sakrování” a “hro
mování” nebylo tu ani
zdání. Že farma nebyla
pívala bych, zpívala,
ještě ani zpolovice vy
ale nemám noty,
placená, je sice tížilo
y sukničku mám roztrhanou,
(neboť museli platit vy
r visí od ni knoty.
soké úroky), neznepo
kojovalo je to ale,neboť
věděli, že pilnou prací a
spořivostí i při různých
nehodách, jimž rolník
je stále vysazen, budou
mí ti za několik roků majetek svůj čistý. Bylť Plichta rolník všestranný a nespo
léhal se jen výhradně na bavlnu, jako většina Jižanů, nýbrž věnoval hodně píle
a času zahradnictví a ovocnářství, čili sadařství. On byl první v celém kraji,
jenž s prospěchem pokusil se o pěstování, ovocných stromů a letošní úroda hru
šek, jablek, broskví a blum, o něž se obchodníci v nejbližším městě přímo drali,
hojně odškodnila jej za práci tu. Chovu dobytka též věnoval velkou pozornost,
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neboť na slunném Jihu, kde skoro po celý rok je trávy venku s dostatek a žádná
skoro zima, chov dobytka a ovci mnoho práce nedá. Vidíme z toho, že pět
těchto dobrých a šlechetnomyslných lidí nesmělo mařiti časem, ale využitkovali
každou minutu od slunce východu až do pozdního večera. Na vzdor tomu
panoval všude vzorný pořádek a čistota a bylo potěšením vkročiti do jich
obydlí. . .
Shora řečenou neděli vstávala rodina právě od oběda, když k farmě blížili
se dva jezdci. Boženka, odnášejíc talíře z jídelny do kuchyně, vyhlédla maně
z okna a zvolala:
“Hádejte, kdo to k nám jede?”
Všichni přiskočili k oknům a starý Plichta, poznav jezdce, pravil:
“Aj, to jsou vzácní hosté u nás! Černý a Motl! Well, well, — co pak ti
asi nám přinášejí?”
“Něco dobrého asi sotva,” prohodila paní Plichtová.
“I proč pak ne; vždyť i nejhorší lidé mají svoji dobrou stránku a tito dva
nejsou přece nejhorší z nejhorších/’ poopravil ji manžel.
“Nám neudělali posud nic dobrého. Celá ta rodina —”
‘‘Nemíchejte do toho celou rodinu, maminko,” vpadl jí do řeči Karel.
“Kromě starých a toho jejich vždy zasmušilého pokrytce Josefa jsou všichni
ostatní hodní a šlechetní.”
“Zejména Mařenka, viď?” škádlila jej sestra Boženka.
Jedenadvacetiletý mladík začervenal se jako pivoňka, nezůstal však odpo
věď dlužen, pravě:
“A proč ne? Ty též na Štěpánu Mrázovic vidíš vše dobré a jistě nevíš,
kde má své slabé stránky a jaké.”
“Štěpán nemá žádných slabých stránek,” horlivě hájila ho Boženka, “on je
muž dokonalý ve všem a švarný junák.”
“A přece má tu slabou stránku, že je do tebe zamilován po uši.” smál
se Karel.
“I tv jeden------- ”
Mezitím oba jezdci přiblížili se až k domu a celá rodina Plichty vyšla ven
je uvítat, jak bylo zvykem dobromyslných a nanejvýše pohostinných Jižanů.
“Pochválen buď pán Ježíš Kristus,” pozdravoval Černý.
“Buďte vítáni,” odvětil Plichta, vyhnuv se obvyklému: “až na věky amen”,
což fanatického Motla nemálo pohněvalo.
“Pojďte jen dál; jsme sice již po obědě, mám ale ještě dost pro vás. Jistě,
že jeli jste z kostela zrovna sem a tu budete hladoví,” zvala paní Božena.
Tito ovšem nedali se pobízeti a když byli od Karla přijali sklenku whisky
— “tak pro chuť”, jak připojil, zasedli za stůl a nechali si dobře chutnati. Po
obědě zasedli všichni — vyjímaje děvčata a paní Boženu — na verandu a kdvž
byli zapálili svoje dýmky, zahájil starý Plichta rozmluvu:
“Nu tak, co dobrého jste nám přinesli, sousedé?”
“Ehm, — víte — ono je to tak," jaksi v rozpacích započal Černý, “pan farář
připomněl nám dnes, že nutná potřeba vyžaduje podporování a zvětšení našeho
kostelíčka a pak zakoupení “Křížové cesty”, čtrnáct krásných, v olejových bar
vách velkým umělcem malovaných obrazů, jež prý prostřednictvím jednoho
přítele může dostat velmi lacino, totiž po pětadvaceti dollarech jeden. Rozhod
nutí o toru musí státi se v několika dnech a my musíme těch nutných tři sta
a padesát dollarů mít bez odkladu. Tu Křížovou cestu si nesmíme nechat ujít,
neboť ona bude chloubou celé'osady, která tím stane se věhlasnou široko daleko.
Kostelní pokladna je ale prázdná a proto několik nás bylo ustanoveno ku sbírání
dobrovolných příspěvků. Kdyby nebylo přístavky kostela — což je vypočtěno
asi na sedmnáct set — tu bychom ten obnos na Křížovou cestu sebrali mezi
sebou lehce, takto ale jsme nuceni žádati o příspěvek nejen každého ze zdejší
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osady, nýbrž i osadníky .mimo ní bydlící. Za tím účelem přicházíme též k vám.
Nu, mnoho-li .pak dáte?”
Plichta výslech jej pozorně a po kratičké úvaze odpověděl vážně a pevně:
“Pro ten účel nemohu dát nic.”
“Jakže?” zvolali Černý a Motl skoro současně.
“Opakuji, že pro ten účel nemám peněz.”
“Pro ten ú čel? Což není to účel dobrý?”
“Dle vašeho smýšlení — ano; dle mého však ne!” odvětil Plichta.
“My víme, že’s nevěrec, jeden z těch novodobých mudrlantů, — necháte si
říkat osvícenci — kteří nevěří v to, co svým slabým lidským rozumem nemohou
pochopiti. To však nemá co dělat s naší věcí. Tu se jedná o spolupůsobení
všech dohromady a jednoho každého zvlášť ve zdar a prospěch celku. Ty bydlíš
v naší osadě, požíváš stejné výhody s námi a proto musíš přijmouti na se stejná
břemena a stejné povinnosti,” prudce pronesl Černý.
“Známo ti dobře. Černý, i tobě, Motle, že já nikdy nevyhýbal se práci pro
dobro celku a této osady zvláště a že často přispíval jsem i nad mé síly a po
měry. Musel to býti ale účel dobrý — směřující ku pkoroku a rozkvětu osady.
My tři, totiž já, Mráz a Turek, dali na školu a zřízení hřbitova dvojnásobný
obnos a tu malou obecní knihovničku ve škole pořídili jsrrte sami.”
“Ano, to je pravda; nastrkali jste tam ale samé knihy nevěrecké, které
nikdo nečte. Mysleli jste, že nás tím převrátíte k nevěře — v tom jste se ale
zmýlili šeredně,” s posměchem dodal Motl.
“Díš nepravdu zúmyslně,” klidně pravil Plichta. “Jsou to dějiny českého
národa, poučné historické povídky ze života nejen slovanských, ale i jiných
národů, cestopisy věhlasných cestovatelů a námořníků, knihy země- a děje
pisné, životopisy velkých a pro dobro lidstva zasloužilých mužů a tomu podob
né. To jsou knihy, jež máme v naší knihovničce a tu doplniti a zdokonaliti bylo
by záslužnější a prospěšnější, než-li vyhoditi tři sta a padesát dollarů na Křížo
vou cestu.Oh, co za tak velkou sumu nakoupilo by se krásných a užitečných
knih, co pomůcek pro lepší duševní výchov naší mládeže! Na to — na rozší
ření a zdokonalení školy, na opravu cest a na jiné podobné účele milerád přispěji
i větším obnosem, ačkoliv jsem chudý farmář — na “Křížovou cestu ale nedám
ani centu.”
“Ha! Tak daleko to již došlo mezi vámi, vy arcikacíři a arcinevěrci, že už
i pána Krista zapíráte?” rozkřikl se Černý, povstav zároveň hrozivě proti
Plichtovi.
“Zůstaň jen sedět a neročiluj se marně. Jsi mým hostem a co taký, je
osoba tvoje pro mne posvátnou. Vy nám a snahám našim vůbec nerozumíte,
protože, jsouce příliš zaslepeni, jim rozuměti nechcet e. My nezapíráme
Krista, ale naopak stavíme jej po bok tě mreformatorům a buditelům lidstva,
kteří za své přesvědčení trpěli nevýslovná muka a obětovali konečně i svůj
život. Stavíte-li křížovou cestu Kristu Ježíši, proč nestavíte i křížovou cestu
Janu Husovi, Jeronýmu pražskému a Giordanu Brunovi? Netrpěli oni za své
přesvědčení a reformátorské své dílo skoro zrovna tolik, co Kristus? Jejich
snahou bylo------------ ”
“Ustaň v bezpříkladném svém rouhání! Poslouchati tě dále bylo by
smrtelným hříchem pro nás. Je to tvé poslední slovo?” prudce přerušil jej
Černý.
“Moje poslední! Pro pokrok a osvětu vše, pro zpáteč
nictví a t m á ř s t v í ale nic!”
“Drž jazyk za zuby! Ty mluvíš jen ve jménu vás tří, totiž sebe, Mráze
a Turka, my ale mluvíme ve jménu celé velké osady, kromě vás. Chcete vy
tři vyzvat celou osadu proti sobě? Chcete, aby poctiví křesťané ukazovali na
vás prstem co rouhače proti bohu a co hanobitele církve svaté?”
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‘‘Doby inkvisice a s nimi spojené neslýchané otroctví duševní již přešly.
My nežijeme ve Španělsku, ani Rakouku nebo Itálii, nýbrž ve svobodné zemi,
v níž každý smí věřiti to, co uzná za dobré. Skryté výhrůžky tvé jsou plané
a já se jich nebojím. Máme tu zákony, které trestají každou urážku a každé
příkoří bez ohledu na náboženské smýšlení žalujícího nebo obžalovaného,” klid
ně pravil Plichta.
“Proti veřejnému mínění je i ten váš vychvalovaný světský zákon bez
cenný. Zákon boží jde nad zákon světský a ty poznáš pravdu toho co
nejdříve.”
“Já — vlastně my — nemáme žádných příčin strachovati se toho neb
onoho. Nečiníme nic zlého, neubližujeme nikomu a živíme se poctivě prací
těžkou a namáhavou. My nemluvíme jen o lásce a dobrých skutcích, ale
pěstujeme lásku mezi sebou a konáme dobré skutky tam, kde můžeme.
My dáme více na skutky a činy, než-li na slova a sliby; my co na jazyku, to i na
srdci — vv ale, vy faríseové, máte na jazyku med a v srdci jed. Plníte vy jen
jediné z těch tak zvaných božích přikázání? Oh, kdyby dnes Kristus přišel
mezi vás, tu bv jistě ve spravedlivém hněvu vzal něco více na vás, než-li karabáč;
vy pak mučili byste jej ještě více, než-li židé jeho.— Ty pak, Josefe Černý, máš
nejméně příčin někoho odsuzovati, nebo na hlavu jeho tak zvaný hněv boží
svolávati. Jako tvoje jméno, je černá i tvoje duše a černé tvoje srdce. Ty nepo
ciťuješ lásku k nikomu a ničemu, vyjma k sobě, a tys posud nikomu nic dobrého
neprokázal, spíše mu uškodil.”
“Ha! To opovažuješ se říci do očí mně?” rozkřikl se Černý, vyskočiv a po
kročiv hrozivě proti Plichtovi; byl bledý co stěna, rty se mu chvěly a z očí
sálaly blesky nezkrocené záště.
“Ano, do očí a v pokryteckou tvoji tvář — nikoli však po straně a úkladně,
jak to děláte vy, vy nábožní fariseové.”
“Děkuj bohu, že nalézáš se ve svém domě, jinak------- ”
“Ale, co vás napadá, že se hádáte?” přerušila jej paní Božena, již hlasitý
hovor vylákal z kuchyně. “Dům náš byl posaváde domem pokoje, prost vády
a hádek a přála bych si, aby to tak bylo i v budoucnosti.”
“Pojď,” vybízel Motl Černýho. “Víme, na čem jsme a máme, proč jsme
sem přišli.”
“Ještě slovo,” pravil Černý a obrátiv se k Plichtovi, dodal: “Dnešní den
zaznamenej si dobře, Plichto, neboť budeš mít dosti příčin naň vzpomínati.—
Tobě pak, kluku —” při tom ukázal prstem na mladého Karla — “radím, abys
neopovážil se vkročiti na moji půdu, jsou-li ti zdravé údy milé. Bylo mně
řečeno, že svádíš moji Mařenku. Běda tobě, kluku, kdybych tě s ní přistihl
někde! Uvidíš potom, jak rozhněvaný otec dovede chránit čest svojí dcery!”
Mladý Plichta změnil mezi touto řečí několikráte barvu v obličeji, načež
pravil hrdě:
“Čest tvojí dcery je v rukou mých jistější, jak ve tvých vlastních---- třeba’s
byl jejím otcem. Ano, já miluji Mařenku — a její čest-je mi světější, jak čest
moje vlastní. A i já pravím tobě, Josefe Černý: Běda tomu, kdo Mařence
ublíží! Nebudu jej šetřit a byť to byl i její —”
“Zadrž, synu! Mladíku nesluší se taká řeč vůči starším, zejména stojí-li
k nim v takovém poměru. Jdi do jizby, Karle.”
Mladík sklonil hlavu a bez dalšího slova opustil verandu, vešed do vnitř.
Otec pohlížel za ním s oprávněnou pýchou, neboť jak stál tu vzpřímen v celé
svojí výšce, podobal se hrdinovi, jenž krví srdce svého hájiti chce to, co mu
v světě nejdražší. Byl to jinoch hrdý a sebevědomý, rodiče své však poslechl
na slovo, jednak že je nevýslovně miloval a jednak, že byl si vědom toho, že co
otec a matka mu radí, je dobré a směřuje jen ku jeho blahu.
“Pojď,” vybízel Motl opětně, “prodlévali jsme tu již příliš dlouho.”
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Černý pohledl ještě jednou záštiplně na manžele Plichtovic, vyšel ven, vy
houpl se na svého koně a nepozdraviv ani, cvalem ujížděl se svahu, v zápětí
následován Motlem.
“Oh, cos to udělal, starý?” chvějícím se hlasem pravila paní Božena k man
želi. “Víš, jak zlomyslní jsou tito dva a oni poštvou na nás nyní celou osadu.
Mohľs jim dáti nějakou tu desítku a bylo by dobře; ušetřila bych ji na másle,
vejcích, zelenině a ovoci.”
“Konal jsem jenom svoji povinnost, neboť nikdy nebudu podporovat to, co
považuji za škodlivé pro duševní vývin a pokrok lidstva. Víra ničí v zárodku
sebevědomí člověka a systém náboženský, jaký kněžstvo si sestavilo a po tisíceletí udržuje, chová ducha lidského v poutech tak pevných, že nelze tomuto vzlétnouti a samostatně se pohvbovati. Jak daleko mohlo již lidstvo býti-------ale, nechrne toho. Ty znáš dobře mé smýšlení v tomto směru a sdílíš je se
mnou.”
“Ale již k vůli míru v sousedství měl jsi na tu křížovou cestu —”
“Právě na tu nedal bych jediný cent. Tyto obrazy budí ve mně jen bol
a zlost. Byl to fanatismus náboženský, který utratil Krista, Husa, Jeronýma,
Bruna a statisíce jiných buditelů .lidstva. To je ten démon, jenž svádí lid a celé
národy, aby někomu volaly “hossana” dnes
a aby křižovaly jej zítra.
Neklnu jednotlivcům a jednotlivým kněžím, z nichž mnozí, jako náš farář, jsou
dobří a úctyhodní, nýbrž tomu systému, který zotročuje ducha, aby mohl
vládnout tělem, vůlí i srdcem člověka.”
“Máš pravdu, ryzí, čistou pravdu. A právě proto, že’s jim ji projevil,
budou se ti mstíti.”
“Snad, — a snad také ne. Proč? Já jim neublížím — jsme z jednoho
rodiště na Moravě a v Americe sousedy. A nevyžaduje to prospěch obou, aby
sousedé se měli rádi a se podporovali ve všem?’’
“Sousedé! Přála bych si býti od nich vdálená na tisíce mil,” povzdychla
si paní Božena.
“A tam bys měla sousedy zas, neboť člověk odkázán sám na sebe nemůže
existovati. On by nežil, nýbrž jen živořil a brzy zdivočil by jako to zvíře v lese.
Již proto by se měli lidé milovati vespolek; žel však, že to tak mnozí nechápou
a nechtějí pociťovati. Až se to stane, až všichni lidé a celé národy budou tvořiti jaksi jednu rodinu, jejíž jednotlivé členy váže k sobě páska lásky a svor
nosti, pak země stane se člověku rájem a lidé přestanou sníti o ráji tam nad
hvězdami a hroziti se vybájeného pekla.”
“Iv tom máš pravdu, můj milý, dobrý muži,” pravila paní Božena, políbíc
jej na čelo. “Krásné by to bylo — já ale pochybuji, že lidstvo se toho dočká.
Spíše země pomine, než-li lidská sobeckost, lidská závist, zášť a nesrovnanlivost.
Avšak my to nepředěláme a musíme to ponechat času. — Nepojedeni dnes
nikam ?”
“Chceš-li můžeme zajet k Mrázům; nebyli jsme tam již dávno a oni byli tu
posledně. Možná, že budou tam i Turkovic a tu měli bychom veselé odpoledne
a příjemný večer. Po té zlosti s těmi------- máme toho zapotřebí.”
Rozhodnutí to přijato bylo od ostatních členů rodiny s jásotem. Boženka
zatrilkovala jako slavík, když vznáší se k obloze a na potkání objímala rodiče,
bratra a sestru.
Karel zapřáhl do vozu a záhy byla rodina na cestě.

IV. —ZLÍ SOUSEDÉ V PRÁCI.

Za několik dní po těchto událostech časně z rána osedlal mladý Karel Plichta
svého koně, chtěje vyjeti si na hon. Farmáři američtí — zejména ti na Jihu —
jsou rannými ptáčaty a vším právem může se o nich říci, že “chodí se slepicemi
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spát a se slepicemi také vstávají.”— Je to nejen nutné ,ale i zdravé, zejména
v polotropických krajinách, kde jitro bývá přímo rozkošné.
Slunko právě se bylo vynořilo ze zlatoskvoucích červánek a miliony rosou
napojených květů vydychovaly líbeznou vůni, která šířila se vzduchem a již
Karel ssál v sebe s pocitem rozkoše.
Koně měl brzy osedlaného a právě chtěl dojiti si pro pušku, když od blízké
ohrady slyšel volatí své jméno. Ohlédl se a s úžasem i zděšením patřil na
dívku, která proklouzla brankou a nyní rychle k němu spěchala. Byla to dívka
nevšední krásy, vysoko rostlá a plných, okrouhlých tvarů; byla rusovlasá, s oči
ma co jiskry, bělostné pleti a tváří růžových. Pohled na ni musel rozjařiti
každého a na koho se usmála, nebo tím pouze jí vlastním způsobem promluvila,
ten jistě cítil se veselejším a šťastnějším. Dnes však oko její pohlíželo v svět
jaksi zlekaně a nebýt té příliš rychlé chůze z domu až sem, bvly by asi tváře
její spíše pobledlé, než-li růžové.
“Mařenko, má předrahá, milovaná Mařenko! Co vede tě k nám v dobu
tak neobyčejnou?” polekán zvolal Karel, chopiv dívku v náruč. “Stalo se
u vás neštěstí nějaké, či onemocněl náhle někdo z tvých milých? Mluv, neboť
trnu úzkostí!”
“Nic z toho všeho; pojď do domu a tam zvíš vše.”
Jako Karel, tak i ostatní členové rodiny Plichtovic byli velice polekáni
nenadálým příchodem Mařenky Černých, byli ale hned upokojeni, když zvěděli,
že neudálo se neštěstí nějaké.
“Nechte mne si oddychnouti,” pravila, “a pak povím vám dopodrobna, proč
jsem tu.”
“Nechceš sklenici mléka, nebo šálek kávy?” dotazovala se Boženka.
“Nic; já snídala už doma a vydala se na cestu sem, když tatínek s Josefem
odjeli — kam, to nevím, ale musí to být hodně daleko, neboť pravili mamince,
že nepřijedou zpět až za tři dni.”
“A to tě tak polekalo?” tázala se paní Božena.
“To ne, neboť tatínek s Josefem bývají zhusta až celý týden pryč z domu
a nám nikdy neřeknou, kde byli. Ale poslyšte: Minulou neděli přišel tatínek
domů velmi rozzloben. Byl provázen Motlem a oba mluvili o vás co nej hor
šího. Tomu už jsme u nás zvyklí a neodporovali jsme proto, dobře vědouce,
že by to bylo lití oleje do ohně. Když se oba najedli a napili, předvolal mne
tatínek před sebe a rozkřikl se na mne, pravě, že zpřeráží mně všechny kosti
v těle, uslyší-li, že mluvila jsem s tebou, Karle, nebo že jsem jen přívětivě na
tebe pohlédla. Byla jsem ovšem překvapena, neboť nevím, jak se tatínek do
zvěděl, že se máme'řádí, přece ale jsem nemlčela, nýbrž rozhodně projevila, že,
nebudu-li moci dôstati tebe, zůstanu svobodnou až do své smrti. Na to se
tatínek velice rozzlobil a nebýt maminky, která vyvedla mne ven z jizby, nevím,
jak by se byl den ten skončil. Hned na to měl tatínek dlouhou rozmluvu
s Josefem a tento pak osedlal si koně, vyjel ven a nepřijel zpět až v pondělí
večer. Včera v noci přijel k nám Motl, provázen několika muži, jichž neznám
a maminka byla vyburcována, aby připravila jim něco k jídlu a občerstvení. Já
ovšem vstala s ní, abych byla jí k ruce a právě když chtěla jsem jít už do své
ložnice, zaslechla jsem vaše jméno, vyslovené se zlostí. Jen to pohnulo mne,
že zůstala jsem státí u dvéří a poslouchala. Neučinila jsem to posud nikdy,
neboť špehýřství hnusí se mně až do té duše, tu ale nemohla jsem si pomoci
a — naslouchala jsem. Zel, že slyšela jsem jen úryvky — neboť oni mluvili
spolu šeptmo — z těch však poznala jsem přece, že hrozí vám velké nebezpečí.
Mluvili o soudech — o nějakém dobytku a o něčem, co prý vám musí zlámat
vaz a jiných věcech, jimž nemohla jsem dobře rozúměti. Pociťuji ale, že jedná
se tu o něco hrozného a proto hned po odjezdu otce a bratra promluvila jsem
s maminkou a s jejím svolením přiběhla k váni, abych vás varovala. Vy dobře
víte, že my všichni — vyjma tatínka a Josefa — vás máme rádi, protože jste
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tak dobří a šlechetní a že nás to bolí, když tatínek s Josefem vám lají a vám
úkladv strojí.”
“Ty’s dobrá a milá dívka,” pravila paní Božena, líbajíc ji v čelo, “neměj
však strachu o nás. Nekonáme nic zlého — každý krok náš je zjevný a ote
vřený — neubližujeme nikomu a nikdo tudíž nemá příčiny, aby ubližoval nám.
Snad jsi se mýlila — se přeslechla------- ”
“Oh, nikoli, já slyšela až příliš dobře, že jedná se tu o vaše zničení a k tomu
že zdejší zákony a soudní dvory budou jim nápomocny. * Jak a v čem, to nevím;
přišla jsem jen vás varovat, abyste byli na stráži a nedali se překvapiti a svésti,
nebo abyste slepě nevlezli do nějaké pasti. Víte nyní, o co se jedná a já mohu
jiti zpět k domovu s vědomím, že jste připraveni na vše. Dodati je mi jen, že
neznámí mi mužové asi za hodinu na to odjeli a tatínek s Josefem' a Motlem
vyjeli, jak jsem vám sdělila, před úsvitem, avšak ve směru zcela jiném. Tak, teď
víte vše.”
Po slovech těch chystala se dívka k odchodu a po srdečném rozloučení se
všemi opustila farmu, provázena jsouc Karlem.
Když přešli pole a luka a vešli do stínu lesa, zastavili se a Karel vedl dívku
ku obrovskému, na zemi ležícímu a hodně již zvětralému pni staletého dubu,
vyzvav ji zároveň, aby si tu odpočinula a s ním pohovořila.
Dívka nejevila k tomu valné chutě, tvrdíc, že mohou hovořiti cestou a jeli
kož jsou otec a Josef pryč, že může Karel zůstat u nich až do poledne; přece ale
dala si říci a usedla na zmíněný peň. V tom okamžiku ale vykřikla děsně,
cítíc, že kolem ruky ovinuje se chladné tělo jednoho z nejnebezpečnějších hadů
polotropického podnebí — chřestýše. Avšak i Karel postřehl nebezpečí, při
skočil bleskurychle a pevnou a jistou rukou uchopil hada právě u hlavy, stisk
nuv mu chřtán takou silou, že rozpoltěný a dvojšpičatý jazyk daleko vyčníval
z tlamy a kovové oči jeho div z důlků nevylezly; levicí odvinul křečovitě se
svírajícího plaza od ruky na smrt zlekané dívky, přiložil hlavu chřestýše k zemi
a jediným přitisknutím své v těžké lovecké boty obuté nohy, rozmáčkl mu tuto
na padrť. Tato duchapřítomnost i rychlost nebyly u farmářů tehdejší doby
žádnou vzácností, neboť co stateční lovci byli vždy připraveni na nemilé nějaké
setkání se buď s dravou zvěří, jedovatými plazy a neméně nebezpečnou taran
tulou. Podobně bylo to i se ženami a dívkami, jež, nalézajíce se stále v přírodě,
byly otužilé, silné, odvážné a duchapřítomné. Mařenka nepadla proto do
mdlob, aniž dala se potom do hysterického pláče, ale pravila skoro klidně, přece
však vroucně:
“Díky, Karle, zachrániľs mně život a já ti toho nikdy nezapomenu.’’
“Bylo to mojí vinou, že jsem tě přinutil k usednutí na ten zpuchřelý peň.
Co starý a zkušený lovec měl jsem předzvídati, že pod ním nebo blízko něho
skrývá se zlopověstná havěť nějaká. Za tuto hříšnou neopatrnost zasloužil
bych kapitální výprask.”
Dívka se jen usmála, podala statnému milenci ruku a odvětila:
“Pojď raději odtud, neboť kde je jeden Chřestýš, tam bývá jich více.”
“Máš pravdu, Mařenko! Pojďme!”
A ruku v ruce, jako malé děti kráčeli cestou k “Vlčinu”, hovoříce o své
lásce a svých nadějích do budoucnosti a projevujíce obavy, že starý Černý se
zasmušilým a pokryteckým svým Josefem připraví jim ještě zlé okamžiky.
“Však já budu stále na stráži a dám dobrý pozor na vše, abych mohla tebe
varovati v čas,” pravila Mařenka, dodajíc prosebně: “A vy zase hleďte se jim
vyhnouti, kde můžete, tak aby neměli příležitosti a příčiny vám ublížiti. Abychom
otce nebo bratra odvrátili od jich úmyslu, na to není nyní ani pomyšlení. Jsou
proti vám příliš předpojatí a každé slovo ve prospěch váš je jen podnětem
k novým výbuchům zlosti. Vojtěch zkusil to v neděli v plné míře, neboť když
zastal se Mrázovic, tu skočil tatínek po něm tak zuřivě, že trnula jsem strachy,
abv nedošlo to k nejhoršímu. Znáš Vojtěcha. Je mírný jako beránek, ale
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uhodit by jej bez příčiny nesměl ani otec. Oh, hrůzou trnu při vzpomínce, že
by syn uhodil otce nebo matku a každou chvíli bych čekala, že mu buď ruka
schromne, nebo že blesk jej sklátí v prach. A mám dobrého a šlechetnomyslného toho bratra tak ráda, že bych za něj i život dala. On ví o všem a jako já
dnes ráno zaběhla k vám, tak i on zajel na koni k Mrázovům, aby je jednak
varoval a jednak pohovořil a polaskal se s Kačenkou, s níž si pohovořiti je mu
popřáno tak zřídka. Oh, bože, co to máme za osud, že nesmíme veřejně se
hlásiti k těm, jež ctíme á milujeme. Co jsme zavinili, že není nám přáno ani to
jediné blaho, jež máme ve světě? Vždyť ten život je tak krátký — proč ztrpčují
nám jej ještě i ti, jichž povinností je, aby životní dráhu naši osvětlili a chůzi po
ní učinili příjemnou a radostnou?”
“Nenaříkej na osud, Mařenko; nám staví se v cestu největší nepřítel lidstva —
náboženský fanatismus. Tak poučil nás alespoň můj otec a ten to jistě ví, pro
tože je v knihách, jak má jen trochu času.”
“Ano, a náš Josef říká mu proto posměšně, že je vesnický filozof,” prohodila
Mařenka a oba smáli se tomu srdečně.
Avšak zanechme milence v jich kratičkém štěstí a poohlédněme se za Jose
fem Černým, jeho synem a Josefem Motlem. Z vypravování Mařenky víme již,
že odjeli z Vlčina před úsvitem a slíbili vrátiti se zpět s hojnou* kořistí. Prý
zúčasfhí se velkého honu a rybolovu společně se sousedy vedlejšího okresu —
Mařenka a Vojtěch byli ale jiného náhledu, ačkpli to nedali na jevo, nevědouce
nic určitého.—
Když Černý a jeho průvodčí vjeli do hlubokého lesa, otázal se Motl:
“Kam tedy pojedeme nejprvé? Ke Klipcovi?”
“Ani nám nenapadá,” odpověděl starý Černý. “Klípec je sice jeden z na
šich, ale příliš úzkoprsý a z každé maličkosti dělá si hned svědomí. Jemu není
každý prostředek stejný, ale on chce dojiti k cíli prostředky poctivými — jak
on to jmenuje.”
“Ale on ty nevěrce a kacíře nenávidí zrovna tak, jako my,” namítal Motl.
“I jdi mi na kolo s tou jeho nenávistí. On je baba — je příliš shovívavý,
jako náš farář — a nechce se nechat přesvědčit, že ten, kdo není s námi, je proti
nám a takového zničit, že je naší svátou povinností. Kde pak by svátá naše
církev byla dnes, kdyby vezdy byla bývala tak shovívavou a nehubila kacířství
žalářem, mečem a ohněm? Shovívavost je slabost a slabost u víře je hříchem.”
s
“Nechrne tedy Klípce stranou. Jak je to s tou naší křížovou cestou? Do
staneme ji?”
“Myslím, že je to v pořádku. Již předevčírem odvezdal jsem panu faráři
sebrané peníze, sděliv mu zároveň, jak zachovali se ti tři neznabohové — hlavné
ale ten jejich vůdce — Plichta.”
“Vesnický filosof,” posměšně prohodil Josef.
“Husita a arcikacíř, jenž chce být moudřejší nás,” zlostně odpověděl Černý.
A co pan farar —
“Eh, to si můžeš myslet; fí I Člověku se žluč zvedá, když si takovou slabost
a liknavost u víře připomene. Však tu už dlouho nebude. Myslím, že náš
dopis na pana biskupa nezůstane bez účinku. To by tak hrálo, aby ještě kněz
nadržoval kacířům.”
“A máš nějaký plán vzhledem ku Plichtovi?” tázal se Motl.
“Určitého posud nic. Prozatím učinili jsme dost tím, že popudili jsme proti
nim všechny skoro osadníky, takže jsou jakoby byli v klatbě,” pravil Černý.
“Jen kdyby vyšli z jejich ohrady — alespoň ten mladý hromotluk Karel
Plichta, nebo Štěpán Mrázů. Poštval jsem na ně asi půl tuctu dobře mi zná
mých hochů, kteří napadnou je při první příležitosti. Mohli bychom to potom
zaříditi tak, že bychom udali je jako útočníky, kteří baží po našich životech, proto
že jsme křesťané. Veřejné mínění bude při nás a vyváznou-li se zdravou kůží,
bude jich soud a advokáti stát hodně peněz. Za krátkou dobu na to vynajdeme-
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si jinou příležitost a poženeme je k soudu zas. To se může opakovat, až budou
žebráky a budou rádi, dostanou-li se odtud vůbec,” navrhoval mladý Černý.
“To je plán znamenitý!” radostně zvolal Motl.
“Mně ale nepostačí; já musím tu holotu kacířskou zničit a přivést pyšnou
tu chásku, aby u mých nohou žebrala o milost!” zvolal starý Černý.
“Dej si však při tom pozor na našeho Vojtěcha a pak na Marii. Oba již
něco tuší a já bych se nic nedivil, kdyby Marie neupozornila Karla Plichtu a Voj
těch zase tu pyšnou Káču Mrázovic,” mínil syn.
“To aby hrom do kluka! Ale ne — ty svého bratra nenávidíš, protože jsi
se sám do té Káči zamiloval až po krk a že on ti ji přebral. Dala ti košem?” po
smíval se otec synovi.
“Alespoň nedostal jsem od ní pár facek jako ty od farské Bětušky,” jizlivě
a se sotva tajenou škodolibostí odsekl syn.
“Ty zatrac . .. kluku, ještě jednou vyřkni něco podobného a já ti zakrou
tím krk jako kousavému štěněti!”
“'Máte rozum?” zakřikl je Motl a škubnuv koněm tak, že tento otočil se na
zadních nohou, skočil mezi otce a syna. “Máte rozum?” opakoval. “Já tě,
Josefe, nepochopuji. Jindy tak chytrý jako had a liška dohromady a teď řádíš
jako býk, jenž má před sebou červenou plachtu. V neděli odpudil jsi od nás
Klípce a dnes jsi proti vlastnímu synu, jenž je naším nejlepším a nejspolehlivějším
pomocníkem a rádcem. A všeho toho jsou vinny ty prokleté ženské, které po
pletly vám hlavu i mozek, že nevíte, kde jste a co děláte. Budeš-li si takto počí
nat nadále, půjdu i já po svých!“ hrozil Motl. .
“Proč ten kluk sakr.......... á nedrží jazyk za zuby,” zabručel Černý, dodav
hned: “Máš pravdu, příteli, ty ale, Josefe, uděláš dobře, nebudeš-li mne marně
dráždit a popuzovat. Na Marii dám si pozor sám a s Vojtěchem udělám krátký
proces. Buď si vezme mladou Englovou, nebo mi půjde z domu.”
“Oh, jak toho tichošlápka nenávidím!” zvolal mladý Černý. “Je to sice
můj bratr, ale na lžíci vody bych ho utopil, kdybych mohl. Přál bych si, aby si
spálil prsty, až hoši dostanou se na hřbet Plichtovi a Mrázovi.”
“Jen toho nech být,” varoval otec. “Mohli bychom mít z toho škodu jen
my. Ať třeba drží s těmi kacíři a Husity — on je přece můj syn a tvůj bratr.
Poslouchat ale musí, nebo------- ”
“To jsou samé marné řeči; nechte si své rodinné záležitosti pro sebe a usta
novme se raději na nějakém určitém plánu proti Plichtům, Mrázům a Turkům.
Ty bys se rád zbavil Plichty, protože je ti sousedem příliš blízkým a já pro tu
samou příčinu rád zbavil bych se Mráze. Není třeba, aby člověk musel se míti
stále na pozoru před špehýřským okem nepřejícího souseda, jestliže jednou za
čas vběhne mu do ohrady cizí jalovice a on ji porazí a maso zužitkuje. To přece
není žádný hřích; já ji neukraď, ona tam vlezla sama.”
“Tiše, pro bůh!’’ zvolal Černý. “Aby tě tak někdo slyšel!”
“Máš pravdu, otče. Teď je na tobě, abys držel jazyk za zuby, Motle,” káral
tohoto Josef.
“Co určitého plánu se týče,” pokračoval starý Černý, “na tom usnesli jsme
se již dnes v noci a až nadejde čas příhodný, přispěje k jeho provedení jak Adam
Horster, tak i Charles Brighton s četným jeho příbuzenstvem. Dříve ale, než-li
odhodláme se k rozhodné ráně na Plichtu musíme upraviti veřejné mínění proti
němu a přesvědčiti okresního soudce Phelpse, že každý neznaboh a kacíř je
zároveň výlupek všeho darebáctví a schopen všeho zlého. Soudce Phelps je sice
horlivý metodista a nás katolíky nemá u velké lásce, neznabohy ale miluje ještě
méně. Z té příčiny schvaluji návrh Josefa. Je dobrý a provedeme-li jej opatr
ně, budeme v brzku moci zasaditi hlavní ránu.”
“A myslíš, že svůj úkol provedeš, Josefe?”
“Toho jsem si úplně jist,” odpověděl mladší Černý. “Zajedu do města —
dnes bude tam řečených mladíků několik — a budu-li hodně častovat a je pod
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pichovat, tu oni postarají se o dobrou pověst, cha, cha, cha — jak Plichty, tak
i Mráze a Turka; vše ostatní pak bude hračkou. K tomu je ale zapotřebí peněz
a těch já nemám.”
Starý. Černý zastavil koně, vytáhl z náprsní kapsy dobře naplněnou tobolku
a vyňav z ní čtyři pětidollarové bankovky, podal je synu se slovy:
‘‘Myslím, že to pro účel ten postačí. Věděl jsem, že budu míti hotových
zapotřebí a prodal jsem proto o několik kusů dobytka více, než-li řekl jsem doma.
Ať potom víš, podle čeho se máš řídit a nespleteš si to před Vojtěchem a mámou.”
“Spolehni se na to. Já pojedu tedy do města a vy dva?"
“My pojedeme na hon a rybolov, jak jsme řekli.”
“A kde se sejdeme?”
“U Engla, neboť on vezme sebou vůz s několika soudky piva a pak pro za
bitou zvěř a chycené ryby. Bude-li lov vydatný, doveze nám náš díl až do domu.”
“Vojtěcha a Marii nepusťte ale s očí,” radil Motl.
‘‘Však ne; až se vrátíme z lovu, nehnu se z domu; Josef může venkovní
práce obstarati sám," pravil starý Černý. “Tak jed, Josífku, do města a milý
pán bůh ať je ti v tvém blahodárném díle nápomocen.”
“S pánem bohem tedv, tatínku — s pánem bohem, sousede Motle!”
“S pámbíčkem, dobré dítě!”
Jezdci právě byli přijeli na křižovatku a Josef odbočil na tu velkou, ujezděnou cestu, která vedla k sídelnímu městu okresu X. . . ve státu Y. . ., kdežto jeho
otec s Mottem zabočili na cestu, vedoucí k obchodu Bedřicha Krause, kde lovci
se podle předchozí úmluvy měli sejiti.
V. — JEDNO BOLESTNÉ PŘEKVAPENÍ ZA DRUHÝM.

Byla sobota. V jisté době je pro farmáře sobota dnem skoro důležitějším,
než-li neděle. Tu všichni domácí vstávají skoro ještě dříve, jak ve dny jiné —
hospodáři, aby vyčistili sváteční řemení na koně, namazali vůz a naložili jej zbo
žím a plodinami, jež prodati chtěli ve městě a hospodyňky a dcery, aby po odbytí
všech prací domácích, uložení vajec, másla, sýra a k prodeji určené drůbeže do
vozu, mohly “hoditi se do pucu” a “ukázati se ve městě ve vší slávě a velebnosti”.
Obchodníci ve venkovských městech a městečkách těší se také na sobotu co na
nejlepší svůj den a vítají farmáře s jejich ženami, syny a dcerami s úsměvem nej
líbeznějším, nešetříce ani s “dobrou žaludeční hořkou", ani s přihořklým vínem,
ba ani se sladkou rosolkou.
V tuto sobotu chystala se do města rodina Karla Plichty. Bylo to nutné,
neboť nejen že nashromážděn byl tu celý sklad vajec, másla, tvarohu, drůbeže,
zeleniny a ovoce, došla i grocerie, jako káva, cukr, mouka a jiné a ženské pak
chtěly si koupit na nové šaty, nové klobouky, pentličky a jiné ženské tretky. Proto
bvlo dnes již před svítáním na farmě živo a snídalo se dříve jak obyčejně, jelikož
Plichtovi chtěli ještě zajet pro rodinu Mrázovic, která včera večer vzkázala, že
také pojede do města. Z cesty byla to asi jen jedna míle, což při dobrém potahu
znamená velmi málo. Boženka byla samý smích a samý žert a při dojení milých
její kraviček rozléhal se zvonkovitý její hlásek daleko do údolí. Byla nevýslovně
šťastná, neboť věděla, že sejde se opět s milovaným svým Štěpánem a bude moci
s ním se pobaviti a potěšiti do sytosti. Byli zasnoubeni již před rokem a rodičové
odkládali svatbu jen k vůli obapolnému jich mládí. Boženka čítala nyní již osmná
cte jar a Štěpán dvacet. Byl to párek, že májo bylo jemu podobných a když šli
spolu po hlavní ulici —- protože obchodní — města, tu každý se zalíbením ohlédl
se po nich zpět. Boženka to věděla — a která dívka neví, že je hezká a že se
líbí — a ráda proto okázala se po boku švarného a statného jinocha, jehož závi
děla jí tak mnohá.
Karel chystal se dnes do města s velkou nechutí a jen na důtklivou žádost
rodičíí a sestry vzal otěže do ruky a jel s nimi. Cítil se jaksi nevolným a dobře
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byl by učinil, kdyby byl poslechl varovného hlasu vnitřního a zůstal tentokráte
doma. Tím však byl by katastrofu jen odložil, nikoli ale zamezil, neboť zloba lid
ská je trpělivější nad vše a nezdar okamžitý ji jen posilňuje ku práci další.------Když přijeli k Mrázům, zastali již rodinu na cestu připravenu. Staří podali
si jen ruce., ženské se objaly a pocelovaly a Štěpán stiskl milovanou svoji Božen
ku pevně v náruč, čemuž šestnáctiletá již Anninka se nehorázně smála, zpívajíc
při tom:
Milovaly jsme se
jako dvě hrdličky —
ha, ha, ha — cha, cha, cha! —
jako dvě hrdlčky! —
“Počkej, ty žabko,’’ hněvala se starší sestra, “však já ti to splatím, až ty
budeš v tom samém postavení, co já.”
“To si počkáš! Než-li já se zamiluju, — oh, — to uplyne ještě vody! My
slím. že můj ženich se posud nenarodil. Na každý pád musí být podle mého
gusta — mladý, hezký, bohatý, vzdělaný, úslužný, povolný, sečtený, hovorný,
pilný, spořivý, ohnivý------- ”
“Prosím tě, přestaň!” zvolala Boženka, zacpávajíc si uši. “To by musel se
buď extra k vůli tobě narodit, nebo býti jako můj Štěpán !”
“I ty jedna domýšlivá------- ”
Svěží a škádlivá tato rozmluva dívek nemálo přispěla ku výborné náladě
obou rodin, které hned na to vypravily se do města, do něhož vjely asi za půl
třetí hodiny rychlé jízdy.
Jako obyčejně zastavili ve známém jim zájezdném hostinci Němce Kaufmana (neboť český obchodník nebyl tu tehdy žádný) a po vzetí trochu občerstvení
vyšli si do obchodní části, aby prodali své plodiny a nakoupili, co potřebovali.
Jelikož prodávali a kupovali skoro vše ve velkém, byli tu řídkými hosty a právě
proto byli obletáni ze všech stran a lichoceno jim v míře nejvyšší. Kde kdo po
zdravoval je již z daleka, volal na ně a zval je na “část”. Tím nápadnější bylo
proto, že dnes každý jakoby se jim vyhýbal a úzkostlivě na ně pohlížel. Karel
zastavil na ulici několik známých mladíků, chtěje s nimi promluviti, tito ale bez
odpovědi přešli mimo něj a ztratili se v nejbližším obchodu, nebo ulici. Štěpán
s Boženkou měli tu samou zkušenost, ba ještě horší, neboť v jednom obchodu
nechtěli jim vůbec prodat ničeho, pravíce, že pro neznabohy “křesťanské” jejich
zboží není na prodej. Božence vstoupily slze do očí hanbou a chtěla, aby ihned
všichni vrátili se domů, těžko ale bylo vynajiti rodiče.
Karel mezi tím vstoupil do známého mu hostince, aby vypil sklenku na
farmě tak vzácného piva. Bylo tu několik mu známých mladíků a rodin, s ni
miž vždy stýkal se přátelsky a proto podivením naplňovalo jej, když tito na po
zdrav jeho ani neodpověděli, ale srazivše se v klubko, nechali jej jako psance státi
•osamotnělého. Nedbal toho ale a podle zvyku pravil:
“Hallo, Billy! Hallo, Joe! Hallo,. John! Co si vezmete se mnou?”
“S tebou?— Nic! My nepijeme s každým kacířem a zlodějem dobytka
a koní!” zněla odpověď.
“Well, hoši, to vám rád věřím,” klidně pravil Karel, “a jelikož já nejsem
ani kacíř, ani zlodějem koní a dobytka, — což víte dobře — budete se mnou
jednu pít.— Co si vezmete?”
“S tebou nic!” zněla ledová odpověď.
Statnému mladíku naběhla žíla na čele, znamení to, že je podrážděn a že
není radno jiti v tomto směru dále. Přece ale přemohl se a tázal se co možno
klidně:
“Se mnou tedy nic? A proč?”
‘‘Protože jsi neznaboh a koňský zloděj!” rozkřikl se jeden z mladíků.
“Vzhůru na něj, hoši, a nadělte mu toho tolik, aby na dnešek pamatoval
pro celý svůj život!”
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A jako smečka psů, poštvaná na ušlechtilého jelena, tak vrhli se přítomní
na statného Karla Plichtu, jenž, poznav nebezpečí, rychle ucouvnul do kouta, kde
kryt byl ze tří stran a mohl brániti se podle svého způsobu. Vůdcem útočníků
byl mladý Engel, vysokorostlý to a silný mladík, jenž ale byl tak neprozřetelný,
že příliš blízko přiblížil se pěstím Karla, které několika údery přerazily mu ‘ramen
ní kost a poranily jej těžce. Xe lépe dařilo se mladíkům jiným, přece by ale byl
musel podléhnouti přesile, nebýt Štěpána Mráze, který přišel právě v čas, aby
přítele osvobodil a zbabělé zákeřníky zahnal.
Rvačka ta vzbudila v městečku velikou sensaci a podivno — každý byl na
straně bídných útočníků a proti Karlu Plichtovi a Štěpánu Mrázovi.
Otec zraněného Engla a ostatní potlučení vzali si ihned zatykače na Karla
a Štěpána pro útok s úmyslem vražedným, pro rušení pokoje a nepořádné cho
vání — tedy tři žaloby hned najednou. Jelikož nemohl se soud odbývati hned,
dáni oba pod záruku jednoho tisíce dollarů každý, již s ochotou složil obchodník
se smíšeným zbožím, Fred Waldmeyer, začež se strany protivné dostalo se mu
posměchu i výhrůžek. Úkladníci těšili se totiž, že mladíci nedostanou za sebe
tak rychle na tamní poměry příliš vysokou záruku a budou muset přes neděli
zůstat v městské trestnici, čímž byli by v očích celé obce navždy zneuctěni. Záru
ka Waldmeyera, jenž byl jedním z nejzámožnějších obchodníků ve městě, musela
býti přijmuta a zatčení okamžitě propuštěni na svobodu.
Otcové obžalovaných najmuli si ku obhajobě svých synů právníka 0’Briena,
výmluvného Irčana, kdežto starý Engel pro ten samý účel vzal ve služby své
právníka John Santera, jenž mezi pořádnými lidmi netěšil se pověsti příliš dobré,
háje vždy případy pochybné; tu a tam šeptalo se i, že drží s koňskými a dobyt
čími zloději, jelikož ale nebylo důkazů a Santer znám co člověk nadmíru mstivý,
držel každý jazyk hezky za zuby. Popříti však se nedalo, že všichni nařknutí
z krádeže koní nebo dobytka, společně s tou nejhorší sebrankou daleko široko
brali k němu své útočiště a nalezli v něm vřelého obhájce. O’Brien naproti
tomu těšil se úctě a vážnosti všech a každého, byl advokát výmluvný, obezřetný
a práva znalý a mnozí měli tudíž za to, že výhoda je na straně obžalovaných. Bylo
by tomu tak bývalo, kdyby soud byl se mohl odbývati hned, na neštěstí ale byla
úkladníkům popřána lhůta čtrnáctidenní, kterou dobře vvužitkovali.
Rodiny Plichty i Mráze byly neočekávanou tou příhodou velice polekány
a paní Božena na zpáteční cestě pravila:
“Ta dobrá Mařenka přece jen měla pravdu. To nenastrojil nám nikdo jiný,
jak Černý a jeho potměšilý syn Josef.”
“To je očividné,” přisvědčil jí manžel. “Karel, ani Štěpán jaktěživi neměli
hádky, nebo dokonce rvačky s nikým a teď najednou taková řežba. Soudím, že
je to teprv počátek velkého spiknutí proti nám a že se musíme mít na pozoru.
Nejlépe bude, když my mužové z farmy ani nevyjdeme po nějakou dobu a do
města vyšleme jen ženské. Těm pravý Jižan neublíží, byť měl na jich rodinu
zlost sebe větší. Musím to Mrázovi poradit.”
“To by byla zbabělost,” odporoval Karel. “My těm klukům ukázali pádnou
českou pěst’ a byť jich bylo nyní sebe více, neodváží se na nás přece. Čeho lituji
nejvíce, je, že ten pokrytecký kluk Černých, ten Josef, nebyl při tom. Jemu byl
bych s radostí zpřelámal všechny kosti v těle, nechť pak následky by byly
jakékoliv.”
“Tím docílil bys málo,” pravil otec. “Nejlépe je, vyhnouti se každému
styku s nimi a nedati jim příležitost, by mohli škoditi.”
“Toho náhledu nejsem, tatínku,” na svém stál Karel. “Z mých loveckých
zkušeností vím, že nejlépe je, šlápnouti hadu na hlavu, potom neuštkne.”
“Vezme-li se hadu žihadlo, neuštkne také. Tím jednal bys jako pravý kře
sťan, jehož ta jeho svátá bible učí nelidské zásadě: “oko za oko, zub za zub”.
Člověk svobodomyslný jedná vždy rozšafně a moudře a nedá uchvátiti se oka
mžikem nebo dočasnou zlostí. On řídí se dle té zásady, že nižádný člověk není
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tak špatný, aby neměl alespoň jednu dobrou stránku. Uchop se této, působ na
ni a snad podaří se ti, že učiníš z něho člověka dobrého a celku prospěšného.”
“To je všechno hezké v knihách a na papíře,” mínil Karel. “Ve skutečném
životě je to však jinaké. Tu každý, jenž má sebeúctu a sebevědomí, se brání,
je-li napaden a nezaleze do díry jako zajíc. Jen mizerný slaboch a zbabělec nechá
se poličkovati bez odvety.”
“Zcela dobře, synu. Žettak smýšlím i já, dokazuje okolnost, že jsem úplně
spokojen s dnešním tvým jednáním, — ano, že jsem naň hrdým, navzdor tomu,’
že následky budou asi pro nás hodně nepříjemné. Co já myslím, je, že člověk
moudrý vyhne se smečce vlků nebo zlým psům, může-li. To je opatrnost a jen
tu žádám od tebe a od Štěpána Mrázovic, nikoli ale zbabělé ustoupení, stojí-li
jednou protivník před tebou a chystá se k ráně.”
“Jsme tedy, jako ve všem a všude, i tuto stejného smýšlení, tatínku. Buď
jist, že já ti neudělám hanbu nikdy a nikde.”
“Vím to, milý synu, a proto opakuji ještě jednou, že jsem na tebe hrd.”
Matka, Boženka i Anna vyjasnily tváře a ač tíženy byly velikými starostmi,
přece jen vládly mezi nimi mír a úplná shoda.
Na druhý den — v neděli — bylo tu veselo jako jindy, neboť na návštěvu
přišly rodiny Mráze a Turka a později přijel z města i obchodník Waldmeyer,
jenž ovšem uvítán byl s dvojnásobnou radostí, jelikož vedle své vítané osoby
přivezl ve svém kočárku malý soudek piva a přinesl zprávu, že stav poraněného
Engla se značně zlepšil a tento bude vyhojen bez dalších následků. To bylo
velkou výhodou pro příští soudní přelíčení a nálada přítomných se tím jen
zvýšila. —
Všude na farmách — zejméne na Jihu, — je-li při nich rozsáhlé pastvisko
nebo hluboký les, pustí farmář v neděli — předpokládaje, že nehodlá jeti nikam —
nejen svůj dobytek, ale i koně do lesa, jsa jist, že za svítání nalezne každý kus
u velkých vrat ohrady, čekající na klasy kukuřičné — koně z ruky Karla a krávy
z útlých ruček Boženky a Anny, jež při tom zároveň podojily.
Jako obyčejně, tak i v pondělí ráno vyšli všichni tři současně z domu, —
Karel s košem kukuřice a obě dívky s konvemi na mléko. Cestou po lehýnkém
svahu až dolů ku vratům smáli se, žertovali a škádlili se, netušíce, že čeká je tu
nové bolestné překvapení.
Plichtovic vlastnili pět dobře chovaných a vykrmených koní — čtyři do
pluhu a vozu a pátého pod sedlo. Tento poslední byl zamilovaným koníkem·
Karla, rýchlonohý, nad obyčej intelligentní a krotký jako jehňátko. Byl mladý
a pro svoji rychlost v běhu nabízeno mu jedno sto a padesát dollarů, Karel však
nechtěl o tom ani slyšet, tvrdě, že ho nedá ani za pět set.
Krav velkých a s pěkným vemenem bylo na farmě šest. Nejpěknější a nejkrotší z nich byla ale “plavka”, zamilované to zvíře Boženky.
Přijdouce ku vratům, byli dívky i jinoch uvítáni řehotem koní a bučením
krav, na první pohled ale postřehli, že nejsou tu kusy všechny. Karel neviděl·'
svého zamilovaného oře a dívky svoji ‘‘plavku”.
“Well. well, kde pak Charles se dnes opozdil,” starostlivě pravil Karel.
“A já tu naši “plavku” taky nevidím,” přitakala Boženka, ohlížejíc se
po vůkolí.
“Možná, že někam zaběhly a jsou nedaleko,” mínil Karel a jal se hvízdati
na koně a volatí jej; podobně činily i obě dívky, avšak marně. Po koni a krávě
nebylo vidu ani slechu.
“Dejte těm, co jsou tu, žrát a podojte si krávy; já se podívám tam do té
rokle a k potoku. Nejsou-li tam, pak zaběhly a musíme je hledat koňmo. Nakaždý pád je to podivné, neboť co ta zvířata máme, neopozdila se ještě ani jednou,,
aniž se oddělila od ostatních,” pravil Karel k sestrám, spěchaje k naznačeným*
místům.
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Dívky byly s dojením dávno již hotovy a zavedly i koně do dvora, kde otec
je pak zapřáhl do pluhů, ale Karel nevracel se posud.
“Co se to jen stalo/’ pravila starostlivě paní Božena, hned ale vyjasnila tvář,
neboť spatřila syna přicházeti.
“Jak to stojí?” vítal jej otec.
“Po koni a krávě není vidu ani slechu. Budeme muset osedlat koně a podívati se za nimi do lesa. Buď byla zvířata něčím postrašena a zaběhla sama,
nebo tam byla někým zahnána. Na každý pád je mi celá věc podezřelou a podobá
se Černýho čertovině jako vejce vejci.”
“Nenařkni nikoho, pokud nemáš důkazy o jeho vině,” káral otec. “Podezřelé
je to; doufám ale, že rozluštění udá se způsobem zcela přirozeným.”
“Ať je to tak nebo onak, vezměte si s sebou revolver a pušku. Opatrnosti
nikdy nezbývá a já se bojím, že ten potměšilý Josef Černých ví dobře, kde zvířata
naše jsou,” navrhovala paní Božena.
“Toť se ví, že nepůjdeme do lesa bez zbraně,” pravil starý Plichta, odstrojiv
koně již do pluhu zapřaženého a klada na něj sedlo, což Karel udělal zároveň
s druhým, načež odjeli směrem k lesu.
Paní Božena a dcery dlely po celé hodiny ve smrtelných úzkostech a jedna
z nich stále byla venku, aby vyhlédala příchozí. Konečně — bylo to skoro k po
ledni — zahlídla je Anna a radostně to zvěstovala matce a sestře.
“Jedou samotni a nepřivádějí nic,” pravila bystrozraká Boženka.
A bylo tomu tak. Se zasmušilou tváří vjeli oba do dvora, odsedlali koně
a pustivše tyto do ohražené pastviny, vešli do jizby, kde starostlivá choť a matka
byla již postavila oběd.
“Je to přece jen cháska prabídná a zlotřilá,” odlevil si tatík Plichta, odklá
daje klobouk se širokou střechou a zasedaje za stůl, kdežto ženské zvědavě sku
pily se kolem, jedna přes druhou se dotazujíce, co stalo se s koněm a krávou
a kde se nalézají. “Nechte mne přece k slovu,” pravil, “a slyšte: Víte, že máme
zkušené a bystré oči a proto nevzalo nám to dlouho, vynajiti stopu našeho
Charley-e a naší plavky ! Je málo koní v tomto okresu, jež mají tak malé kopyto,
jako náš Charley a ve vlhké lesní půdě byla stopa dosti znatelná, že bez obtíže
mohli jsme ji sledovati. Soudě podle ní, musely se oba kusy odděliti od ostat
ních jistě pozdě na večer. Dobrovolně to jistě neučinily, ač žádná stopa nena
svědčuje tomu — vlastně nepodává důkazů — že by byly někým hnány. Sledovali
jsme stopy až ku sloupové ohradě a tu prvně vzniklé podezření, že zvířata byla
zúmyslně zahnána někým, proměnilo se v jistotu. Že by náš Čálík ohradu tu
mohl přeskočiti, o tom nepochybuji, jak ale naše plavka mohla se dostat přes
ni bez pomoci nebo vlastně způsobení otvoru skrze ní, to nevysvětlí nám jistě
nikdo. Zkrátka, našli jsme stopy Čálíka i plavky zase na druhé straně a sledo
vali jsme je až k Berry potoku, kde se nám ztratily. Ohledali jsme oba břehy
a nenalezše nic, řekl jsem k synovi: Ty jeď po pravém břehu nahoru třeba několik
mil a dávej pozor; nalezneš-li stopu, dej mi znamení výstřelem a budeš-li někým
napaden a vlákán do zálohy, vystřel z revolveru dvakrát po sobě. Já pojedu po
pravém břehu dolů a učiním to samé. Na žádný pád ale nejeď dále jak asi dvě
míle, překroč pak potok a beř se po levém břehu zpět dolů, kdežto já z té samé
vzdálenosti pojedu po levém břehu vzhůru proti tobě, takže setkáme se zase asi
v těchto místech. Karel pochopil můj plán a my se rozdělili. Nepřejel jsem
ještě ani jednu míli, když přišel jsem na stopu několika koní a asi deset kroků
od ní na stopu našeho Čálíka a za touto pak zase stopu několika jiných koní. Teď
se mi rozbřesklo a já viděl jasně! Čálík byl někým zahnán až k potoku, tu lasován a vodou veden až k onomu místu, od něhož vedla mne pak široká trojí stopa
až k velké a hluboké vlčí jámě, v níž nalezl jsem jej s přelámanýma nohama
a obklopeného mrchožravými supy. Ubohé zvíře žilo ještě a abych ukončil jeho
trápení, zastřelil jsem jej. Po té spěchal jsem vzhůru po levém břehu potoka
a výstřel, který za nedlouho jsem zaslechl, přesvědčil mne, že i Karel našel stopu
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naší plavky. Bylo tomu tak, neboť sotva po prudké jízdě dojel jsem k němu,
zavedl mne k velikému dubu, pod nímž ležela naše plavka — uškrcená. Měla
kolem krku dlouhý provaz, který ovinut byl kolem stromu, jakoby tu byla zachy
cená a pak ve zběsilé námaze se osvoboditi, běhla kolem pně, až zkrátila provaz
tak, že se uškrtila.’’
“To jsou ale ďábelské plány, jež ani peklo samo, jak líčí je křesťané, není
schopno prováděti! Oh, má ubohá, dobrá plavka 1” zvolala Boženka, vypuknouc
v srdcelomný pláč.
“Mstít se na zvířatech, je horší než dabelskost a já bych byla schopna těmito
nehty vytrhati takovému netvoru srdce z prsou,” v rozhorlení zvolala šestnácti
letá Anna.
“Máš pravdu,” přisvědčil jí právě do jizby vstoupivší Karel, “kdybych měl
důkazy o tom, kdo tím lotrem je, šlápl bych mu na hlavu zrovna tak, jako před
několika dny tomu chřestýši tam dole. Přísahám------- ”
“Nepřísahej!” vpadl mu otec do řeči, “neboť nejsi pánem poměrů a okolností
a nebudeš snad moci přísahu svoji splniti nikdy. To bylo by ale červem tvé spo
kojenosti a ty, při svém mládí, neměl bys chvíle klidu a pokoje. Vědouce, že
máme nepřátele tak bezcitné a bezohledné, dáme si pozor ještě lepší a budeme
na stráži ve dne v noci.”
“Co ale s koněm a s krávou?”
“Tu ztrátu musíme již oželeti, neboť za takových okolností nemůžeme žalovati nikoho. Je to bolestné — velmi bolestné, ale co naplat? Je na nás, abychom
trpělivě nesli to, čemu není vyhnutí. Přikvačila na nás bouře, urvala nám něco
listí a ratolestí a po ní zase přijde sluneční jas a veselí,” těšil otec všechny.
VI.—SOUD.

Na “Vlčině” nebývalo nikdy veselo a kdyby jaré a milostné postavy Mařenky,
Stázičkv a Anny nepřivodily několik světlých paprsků do pochmurného toho
domu, bylo by to tu jako v nějakém zakletém a prokletém zámku, v němž vládu
mají jen zlobozi, před nimiž dobří duchové se musí skrývati. V tomto případu
zlobohy těmi byli starý Černý a syn jeho Josef. Již pohled na jich vždy zasmu
šilý obličej každého od nich odpuzoval a oni chodili po domě a farmě jako vtělené
zlé svědomí, nepromluvíce na nikoho způsobem vlídným, upřímným nebo srdeč
ným. Zejména v posledních čtrnácti dnech bylo tu jako v pekle horoucím, v němž
jako Satan a Luciper pohybovali se starý Černý a jeho syn Josef.
Manželka Černýho a Stázička, Anna i malý Jeník trpěli sice mnoho, pravá
muka ale zakoušeli Mařenka a Vojtěch, kteří byli hromosvodem pro každý rozmar
otce a nejstaršího bratra.
Od návratu obou z posledního velkého honu a rybolovu nehnul se starý
Černý z domu a zaměstnával Mařenku a Vojtěcha tak systematicky chytře, že
oba nesetkali se mimo při společném jídle nikde, neřku-li aby mohli vzdáliti se
z obvodu farmy.
Dělo se tak podle předchozí úmluvy s Josefem, jenž navrhnul, aby oba
udržováni byli v nevědomosti o tom, co děje se proti rodinám Plichtů a Mrázů
a aby byli tak držáni od sebe, by nemohli se smluviti a společně jednati ve pro
spěch nenáviděných svobodářů.
Mařenka hubeněla očividně a chodila po domě jako stín. Tušila, ano s ji
stotou věděla, že něco kuje se proti rodině milovaného Karla a proti němu samé
mu, nemohla ale vypátrati, co. Otec a bratr spolu doma nemluvili, na farmě
nedržel se žádný časopis, k nim nezavítal po celou dobu nikdo a oni všichni, kro
mě Josefa, byli jako trestanci v káznici a nesměli z obvodu obydlí se ani na sto
kroků vzdáliti. Mařenka jen jednou pokusila se o to, vstoupiti ve spojení s Kar
lem prostřednictvím jedenáctiletého bratříčka Jana, vícekráte se o to ale nepoku
sila. Bylať totiž napsala Karlovi pár řádků, v nichž sdělila, jak se jí vede a žá
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dala za odpověď v témže smyslu. Malý Jeník, oddán Mařence duší a tělem, po
čínal si sice dosti chytře, byl ale přece ostražitým otcem zachycen a tak strášně
sbit, že ležel posud a potřeboval pečlivého ošetřování jak matky a Mařenky, tak
i Stázinky a Anny.
“To je pro výstrahu vám všem, kteří k vůli chytrým a vypočítavým neznabohům a kacířům zradili byste vlastní krb domácí,” zvolal po tom hrozivě. “Já
vám tu lásku k nim vyženu, když ne po dobrém, tedy po zlém.”
Jako Mařenka, byl hlídán i Vojtěch a nechtěje věci nechati přijití k nejhor
šímu, podvolil se autoritě otce a staršího bratra, těše se^zároveň, že stav takový
nemůže trvati dlouho a příliš napnutá struna že musí buď povoliti nebo prasknouti. Pak půdě ku své Kačence a stonásobně vynahradí si, co byl promeškal.
Tak plynuli dnové a přišla zase sobota, kdy projednán měl býti soud s Karlem
Plichtou a Štěpánem Mrázem.
Do jaké míry bylo veřejné mínění rozbouřeno, ukázalo se dnes. Až z daleka
přijížděli farmáři do města a soudní síň nebyla snad nikdy tak přeplněná, jako
dnes. Černý a jeho nádhončí a spoluspiklenci vykonali práci velmi dobrou —
jak si dosvědčovali mezi sebou — a obžalovaní byli “veřejným míněním” od
souzeni již dříve, nežli ku své obraně promluvili jediné slůvko. Celá věc byla
úplně překroucena, zákeřnický útok surovců přeměněn v sebeobranu a za pod
nět k útoku udána “nevěrecká nesnášenlivost” a “nezkrocená zášť proti věřícím”.
Před čtyřiceti lety hrálo náboženství mnohem důležitější roli jak dnes a každý,
kdo nevěřil slepě a nechodil ku zpovědi a “svátému” přijímání, kdo nenechal
křtít dítky a neplatil na kostel a kněze, byl považován za člověka státu, obci
a obecnímu pořádku nebezpečného — za psance, jemuž ubližovati bylo nejen
dovoleno, nýbrž přímo přikázáno. Dnes ovšem je to jinaké a mnohý svobodo
myslný mladík naší doby, jenž v míru a svornosti, ano v přátelských stycích žije
jak s liberálnějším katolíkem, tak i protestantem, těžko jen pochopí tu persekuci,
jaké na pospas vydán byl každý svobodomyslný, svérázný a osvojený.
Černý a jeho syn Josef znali dobře lid a s ďábelskou chytrostí vy užitkovali
horlivost věřících proti rodinám, jež z celé duše nenáviděli.
Již ve městě, v hostincích a obchodech bylo znatelno, že rozhorčení proti
těm “surovým neznabohům” je všeobecné a těch málo přátel tří rodin chovalo
oprávněné obavy, že věc neskončí se lehce a hladce, neboť žalující přivedli si asi
tucet svědků, kteří přísahati chtěli v jich prospěch, kdežto obžalovaní neměli ani
jednoho. Hostinský, v jehož místnosti se útok udál, zdráhal se jiti za svědka,
vymlouvaje se, že v okamžiku tom nedal si pozor, že naléval hostům nápoje a ne
může tudíž říci, jak se celá věc sběhla a na čí straně je vina. To byly smutné
vyhlídky, ale právní zástupce mladíků těšil je a jich rodiče, že to nebude tak zlé,
neboť Engel je již na polo pozdraven a nalézá se v soudní síni co svědek. Ostatní,
jimž taktéž dostalo se výprasku, měli sice ještě “modré oči” a poněkud napuchlé
tváře a rty, byli ale jinak již úplně zdrávi hned na druhý den.
Soudce Phelps zahájil sezení přesně o deváté hodině a výběr poroty trval
celou hodinu. Výslech svědků vzal až do poledne, neboť O’Brien podrobil každé
ho ostrému křížovému výslechu, ač zcela bez příznivého výsledku pro obžalované.
Všichni patrně byli dobře smluveni a podporovali se ve výpověděch tak, že i po
měrně nestranný musel dáti výrok proti obžalovaným. Výpovědi Karla Plichty
a Štěpána Mráze byly jasné, určité a jevily určitě a neklamně ráz čiré a ryzé
pravdy; což ale to bylo plátno, když nebyli podporováni nikým a jich výpovědi
vyvráceny byly přísežnými výpověďmi patnácti jiných. Tu každá snaha i sebe
lepšího obhájce byla marná, zejména když žalobce do všeho vplétal otázku nábo
ženskou a drze i nestoudně popřel věrohodnost přísahy těch, kteří nevěří v to
neb ono náboženství a nechodí do kostela.
“Jak můžete věřit přísaze těchto dvou mladých neurvalců? Jim j*c lehko
přísahat, neboť oni nevěří v trestajícího a rozhněvaného boha a nebojí se tudíž
věčného zatracení v pekle. Nelze si mysleti, aby člověk nevěřící, aby rouhač
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proti bohu a zapíratel našeho spasitele byl zároveň člověkem spravedlivým, do
brým a láskyplným.”
Tak a podobně hřímal Santer skoro celou hodinu a rozohnil přítomné tak,
že tito div po mladících neskočili a neroztrhali je na místě!
Obhájce 0’Brien odpověděl na záštiplnou tu řeč řečí právě tak ohnivou, jako
duchaplnou a věcnou, pravě mezi jiným:
“Právník Santer dopouští se zločinu proti ústavě Spojených Států a duchu
těch velkých mužů, kteří ji sestavili. Že náboženství samo o sobě nečiní člověka
lepším, než-li je přirozenými svými vlastnostmi, vychováním a poměry, o tom
snad netřeba podávati mi důkazy tuto. Já sám, co katolík, znám katolíky, jimž
nevěřím ani pod přísahou —po těch slovech ostře pohlédl na přítomné tu Josefa
Černýho a Josefa Motla — a v posledních letech seznal jsem svobodomyslné —
nevěřící, jak neprávem nazval je, právník Santer — jimž beze všeho úpisu a zá
ruky svěřil bych celé svoje jmění na jich čestné slovo pouze, neboť toto čestné
slovo je jim posvátnější, jak takovému katolíku, nebo k jiné víře se hlásícímu,
jeho nejsvětější přísaha. Vy, páni porotcové, máte o tom jistě zrovna takovou
zkušenost, jako já. Tím však, že právník Santer vyvolává v tomto případu nábo
ženský fanatismus, dosvědčuje jasně, že věc jeho klientů není dobrá a sprave
dlivá a on sám že jedná nepoctivě a proti právu lidskosti a spravedlnosti------- ”
“Stop!” rozkřikl se Santer a vyskočiv, sáhnul do postranní kapsy pro revol
ver, bez něhož málo který Jihail vyjde z domu.
“Nechte jen bouchačku svoji s pokojem,” klidně, ale pevně odvětil O’Brien.
“Já ji mám též a víte dobře, že umím s ní zacházet výborně, i že jsem rychlej
ší vás.’’
“Nerozčilujte se, pánové,” s ledovou přísností pravil soudce Phelps. “Já
vám poroučím, byste nechali zbraně svoje na pokoji, a ujišťuji vás, že ten, jenž
první jí použije v této soudní síni, bude odtud domů odvežen co mrtvola.” Po
těch slovech vytáhl soudce velký jezdecký revolver a umístil jej na svém pultu
v dosahu ruky. V tom ohledu nebylo se soudcem Phelpsem žádných žertů
a Santer usedl proto na své sedadlo ihned, kdežto O’Brien omluvil se slovy:
“Vaše ctihodnost ví, že já nemilý tento výstup nezavinil. Kdyby Santer byl
se držel věci a jednal jako poctivý právník —”
“Dosti toho! Pokračujte ve své obhajobě,” rozhodl soudce a O’Brien po
kračoval ve skvělé řeči dále, užívaje ve prospěch svých klientů vše, co jen mohlo
jim býti ku prospěchu a buď obžalobu zcela poraziti nebo alespoň hodně seslabiti.
Bylo již pozdě odpoledne, když porota odebrala se do poradní síně k poradě
o rozsudku a v soudní síni nastal velký šum a ruch. Bylo patrno, že po řeči
obhájce bylo mínění přítomných rozdvojeno a přesvědčení o vině obžalovaných
valně otřeseno. Též jejich důstojné se chování po celou dobu přelíčení, jejich
přímost a očividná věrohodnost a vůbec celý mužný zjev jejich příznivě působily
na přítomné a předchozí nenávist skoro obratem ruky proměnila se v sympatii.
Jižan nemiluje a nectí nic tak, jako odvahu, osobní statečnost, neohroženost a du
chapřítomnost, což vše členové našich tří rodin osvědčili znamenitě jak při honbě
a rybolovu, tak i jiných příležitostech. Kromě toho pak celý život jejich byl bez
poskvrny a nebylo tu nikoho, jenž mohl by říci, že byli by mu kdy ublížili slovem
nebo skutkem — naopak připomněl si mnohý, že bylo mu dobře činěno a že má
buď rodičům nebo jich dítkám mnoho co k děkování. Tito hanbili se nyní za
své jednání a svá slova a v duchu si srdečně přáli, aby porota jednala sprave
dlivě a podala výrok osvobozující.
Je to s podivením, jak rychle mění se to tak zvané “veřejné mínění”. Ono
je jako struna, která vydává zvuk podle toho, jak je natažena a jak se na ni
uhodí.------Porota vrátila se do soudní síně asi za hodinu a předseda její podal soudci
následující výrok:

— 112 —
“Uznáváme obžalované vinnými těžkého poškozeni na těle, připouštějíce
však mnohé polehčující okolnosti, odporučujeme pouze peněžitou pokutu, kterou
jeho ctihodnost, soudce Phelps, má stanovití, zaplacení soudních útrat a výdejů
poškozených lékařům a na léky.”
Výrok ten přijmut byl většinou nepříznivě. Těm, kteří nyní přáli obžalova
ným, zdál se býti neurčitý a strannický a zarytým nepřátelům našich tří rodin až
příliš milostivý. Josef Černý, mladší, se jen ušklíbnul, kdežto ostatní hlasitě pro
jevovali svoji nevoli. Nebýt známé přísnosti a bezohlednosti obávaného soudce,
kdož ví, jak celá ta věc by se byla skončila. Takto ale každý potlačoval svoje
- pocity, těše se, že si to vynahradí, až bude venku, nebo v hospodě.
Soudce Phelps to asi tušil — neboť znal každého obyvatele okresu na líc i ze
vrub — a pravil proto vážně a pevně:
“Slyšeli jsme jednomyslný výrok dvanácti poctivých a spravedlivých občanů
a podle mého náhledu nelze proti němu namítati ničeho. Jelikož však nebyl jsem
na podobný výrok připraven, ponechám si vynešení rozsudku, totiž určení výše
pokuty, ode dneška za týden a do té doby dávám odsouzené pod záruku dvou
set dollarů každého.”
To bylo dobrým znamením a obličeje odsouzených, jakož i všech jejich ny
nějších přátel se vyjasnily. Záruka dvou set dollarů znamenala, že pokuta bude
asi o mnoho menší. Právník O’Brien přímo zářil a se zadostiučiněním přijímal
díkůvzdání obžalovaných a jich rodičů, jakož i blahopřání jiných. Strana žalu
jící a její advokát Santer Škaredili se však zle a div že neklnuli hlasitě. Oni vy
hráli sice, ale ne tak, jak se byli domýšleli. Oni chtěli oba mladíky přivést do
káznice, ne ale ku placení pokuty jednoho nebo dvou set dollarů. To bylo zrovna
k smíchu a nestálo za tu námahu. Několik jich, těch vůdců, poodešli stranou, ro
kujíce šeptem horlivě mezi sebou. Z pohledů, jež vrhali na malou skupinu,
v jejíž středu byli Plichta, Mráz a Turek se syny, bylo zřejmo, že kuli nový plán,
jímž uvedli by je do nových nesnází a nového neštěstí. Bystrozraký soudce
zpozoroval i to a dodal:
“Ještě slovo, občané! Mám příčinu domnívati se, že dnešní záležitost není
ukončena tímto přelíčením a dávám vám upřímně míněnou radu, abyste varovali
se všech hádek a veškeré výtržnosti. Kdo dnes, nebo v příštích dnech bude mi
předveden pro rušení míru v obci, pocítí celou tíhu a přísnost zákona. Znáte mne
a proto pamatujte si to dobře.’’
Slova ta neminula se účinkem na přítomné. Spiklenci poznali, že jsou pro
hlédnuti a museli prozatím od dalšího pronásledování upustiti. —
Záruku za odsouzené podepsal opět obchodník Waldmeyer a s lehčím srdcem
jeli všichni domů, kde očekáváni byli s nevýslovnou touhou jich manželkami
a dcerami.
Za čtrnáct dní na to prohlášen rozsudek, jenž zněl podle výroku poroty. Výše
pokuty určena na jedno sto dollarů, soudní útraty obnášely osmdesát a účty od
lékařů a lékárníků zněly na šedesát dollarů — celkem tedy dvě stě a čtyřicet
dollarů. Byla to velká rána pro poměrně chudé tyto farmáře, neboť ku zaplacení
všeho museli zvýšiti dluh na farmě váznoucí o celý skoro obnos, přece však těšili
se z toho, že dopadlo to lépe, než-li byli očekávali.
Tentokráte přítomen byl v soudní síni i starý Černý a když se obecenstvo
počínalo rozcházeti, vyčíhal si příležitost, kdy Karel Plichta starsí byl na chvilku
sám, přitočil s’e k němu a pravil výsměšně:
“Ty hroziľs nám světským zákonem a nyní přísnost jeho sám jsi pocítil.
Dej si pozor, ať nepřijdete před soud v záležitosti ještě horší.”
“Víme, že jste vše to nastrojili vv — ty a Motl,” mírně odvětil Plichta. “Proč
nás pronásledujete tak zuřivě a s takou vypočítavostí? My vám neubližujeme,
aniž stojíme vám v cestě a nezasluhujeme si tudíž vaší msty.”
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“Buď se přidejte k nám a vraťte se k naší víře a kostelu, nebo se odtud vy
stěhujte — pak budete mít pokoj. Chceš-li, já ti odkoupím tvoji farmu a zaplatím
ti za ni dobře. To je vše, co jsem ti chtěl říci; rozmysli si to dobře.”
Po slovech těch se od něho odvrátil a přidružil se ku svým.

VII. — “KDO JINÉMU'JÁMU KOPÁ”—atd.

Ve práci a starostech, ve strádání a v nadějích uplynul známým našim jeden
rok. V osadě X ... pozorujeme mnohé změny. Předně není tu již šlechetnomyslný farář Vavřinec Geyer a spanilá jeho kuchařinka, Bětuška, nýbrž farář
jiný — vysokorostlý, hubený a kostnatý a co horlivý katolík zcela podle srdce
Josefa Černýho a jeho druhů. On hřímal s kazatelny, odsuzoval šmahem vše
a každého a hrozil peklem a hrůzným božím trestem a všemi ranami egyptskými,
mluvil o lásce k církvi a bohu, ale o lásce k lidstvu, o svornosti a snášenlivosti
nikdy. Na konec pak nechybělo nikdy důtklivé vyzvání ku placení na kostel
a faru a ku přinášení obětí bohu a jeho náměstku v Římě. Že na nevěrce a kacíře
a na ty “Husity” nezapomněl a je při každém kázání proklel do pekla horoucího,
rozumí se samo sebou. Následek toho byl, že zášť proti svobodomyslným těm
třem rodinám vzmáhala se den ode dne a že vyhledávány proti nim příčiny, ať již
právem nebo bezprávně. “Kdo není s námi, je proti nám, a kdo je proti nám,
toho třeba zničiti”------- stalo se nyní heslem většiny příslušníků této dříve tak
klidné a mírumilovné obce a zášť jedněch proti druhým zmáhala se každým tý
dnem. Pomalu docházelo to tak daleko, že žádný člen rodin Plichty, Mráze
a Turka nesměl ukázati se za svojí ohradou, aby nebyl urážen a nebylo nan pokři
kováno : “Kacíř! —· Husita!” — To konečně omrzelo Turka a když se mu na
skytla příležitost k prodání farmy, uchopil se jí a odstěhoval se daleko na sever.
Černý a Motl jásali, zejména tento poslední, neboť zbavil se nepohodlného souse
da Čecha, jehož místo zaujal urputný Němec, v němž záhy poznal souseda tak
“dobrého”, že klnul hodině, v níž bývalý soused Turek opustil osadu.
Řádění fanatického kněze neslo i jiné ovoce. Jak nám známo, byli mezi
těmi pětadvaceti rodinami též mnozí, kteří hlásili se ku víře evangelické a byli tu
i metodisté, baptisté a luteráni. Za mírumilovného pátera Vavřince Geyera sná
šeli se všichni v katolickém kostelíčku dobře a rádi přispívali na kostel a faru,
protože nebyli nijak přetíženi, an farář vyjma dobrého jídla a pití, žádal na nich
jen málo. Nový farář a jeho kuchařka — stará to panna a nadmíru hrabivá a lakotná — měli ale těch potřeb trojnásob a osadníci se divili, kam jen dává všechny
ty plodiny, ty hroudy másla a ty kopy vajec, jež na faru byly zanášeny, neboť ku
chařka stále si naříkala, že na faře nemají co jíst; když ale přesvědčili se, že vše
se zaváží do města a tu prodává, ustali ve své horlivosti a na faře panoval někdy
opravdový nedostatek, což faráře i kuchařku roztrpčilo v míře nejvyšší, načež
kázání stávala se ještě ostřejší. Zle mračili se osadníci, když nový farář chtěl na
nich, aby koupili mu nový kočár a pár koní. Bývalý farář neměl toho, neboť
chtěl-li do města nebo někam dále z osady, svezl se buď s některým osadníkem
nebo vypůjčil si koně pod sedlem. Varhany v kostele byly mu také špatné, příliš
malé a staré — zvučí prý jako starý, rozkřápaný flašinet. Též nábytek na faře
byl mu špatný a zpuchřelý a bylo ho málo. Chtěl mít nový psací stůl, velkou kože
nou pohovku a jiné věci. Osadníci bručeli sice, ale platili přece. První vzpoura
však povstala, když žádal na každém po pěti dollarech pro “svátého otce” v Římě.
Tu první opřeli se luteráni a po nich evangelíci, baptisté a metodisté, pravíce
s rozhorčením : “Na papeže abychom ještě přispívali? Na toho antikrista? To
by nám tak ještě chybělo! To raději budeme se modlit doma, neboť pámbů je
beztoho všudy přítomný.” — Od kostela odpadlo mnoho rodin, následkem čehož
těm zbývajícím bylo přitíženo. Za to počali ale ty “odpadlíky” nenáviděti a mezi
dříve svornými sousedy povstávaly sváry a různice, vády a hádky — někdy
i rvačky. Celá osada byla rozštěpena a rozvaděna, a podivno! Příčinu toho
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svedli katolíci zase na Plichtu a Mráze, kteří prý svým příkladem dali podnět
k odstoupení druhých od kostela. Černý a Motl podpichovali, kde mohli, pravíce,
že pro ty nevěrce je to náramně pohodlné vyhnouti se placení na kostel a faru
a svalití celou tíži na bedra jejich. Následek toho byl, že Plichtovi a Mrázovi
nastaly časy ještě horší a strojeny jim úklady nejen se strany Černýho a Motla,
nýbrž od všech skoro katolíků. To roztrpčilo Mráze v té míře, že i on vyprodal
a na vzdor důtklivým prosbám Plichty a syna Štěpána, jenž nechtěl odloučiti se od
Boženky, odstěhoval se na sever za Turkem.
Zůstal tu nyní Plichta osamocen a vysazen úplně zlovůli nepřátel, jimž nebyl
ani vlasu na hlavě zkřivil a jimž nezavdal žádnou příčinu k nenávisti. Než-li Mráz
odejel, bylo ujednáno, že Štěpán si na příští podzim přijede pro Boženku a po
svatbě že si ji odveze do nového domova.
Bylo to tklivé loučení mladých těch lidí, tklivější však těch starých, věrných
a osvědčených přátel Plichty a Mráze a jich manželek.Oba tito pevní a statní
mužové dlouho drželi se v pevném objetí a oba zaplakali, slibujíce si často dopisovati.------Na “Vlčině” neudála se změna skoro žádná. Vojtěch byl po odjezdu rodiny
Mrázovy celý zoufalý a nebýt matky a sester, jež velice miloval, byl by uprchl
z otcovského domu a vypravil se za Kačenkou na sever. Na vzdor bedlivému
střežení otce a staršího bratra Josefa vyhledal si příležitost ku rozloučení se
s Kačenkou a přijmuv od ní slib věrnosti, přislíbil navzájem, že přijede za ní, jak
mile stane se plnoletým — totiž v příštím listopadu. Tu mohou pak slavit svatbu
zárovep se Štěpánem, jenž v tu dobu asi vezme si Boženku Plichtovic. Pak nechť
otec zlobí se jak chce — jeho podíl na statku musí mu vydat a to bude dost do
začátku.
Tak těšil Kačenku a sebe a i sestře Marii dodával útěchu, že snad poměry se
zlepší a ona i Karel Plichta stanou se šťastným a blaženým párkem manželským,
čemuž Mařenka se jen bolestně usmála. Bylať s Karlem po celou tu dlouhou
dobu jenom dvakráte, neboť otec i bratr Josef střežili ji bedlivě a chtěla-li do
města, jel s ní vždy buď jeden nebo druhý.
Jednoho večera pravil Černý ku svojí ženě:
“Přip*rav mně a Josefovi něco na cestu. Chci odprodat asi třicet jalovic, ne
boť předně nechci je chovat přes zimu a za druhé není radno míti mnoho dobytka
venku, neboť máme tu ve vůkolí někoho, který cizímu dobytku věnuje více péče,
než-li svému vlastnímu. Již po nějakou dobu naříkají si farmáři, že se jim ztrácí
dobytek a že nemohou přijít zloději na stopu. Jsou již celí roztrpčeni a mluví
o založení spolku “Mstitelů”. I Motl je o dvě pěkné jalovice chudší. Sám rarach
ví, jaká banda provozuje tu své nekalé řemeslo. Chytří ti chlapi — nebo ten
chlap — musí být, že se mu nemůže přijít/ na stopu. Rád bych věděl, kde ho
hledat, tak abychom mu mohli zatnout žílu a uchránit se před škodou.”
“Nejen žílu, ale krk bychom mu zatnuli,” pravil Josef. “Ostatně nemyslím,
že bychom museli jít příliš daleko. Tady ti Plichtovic vyflekali se ze svých dluhů
až nápadně rychle a Mrázovic a Turkovic taky asi věděli, proč tak na kvap odtud
ujeli.”
“Co tím myslíš?” tázal se otec, mrkaje na zasmušilého syna významně.
“Prozatím nic, protože nemám důkazů. Měli bychom sousedům však dátí
pokyn, aby dali si pozor na Plichtovic a aby vyslali někoho na sever, by prohlédl
si trochu blíže pastviny Mráze a Turka.”
“To je darebácké podezření!” zvolal Vojtěch popuzen. “Všichni tři, jež jsi
jmenoval, jsou lidé poctiví.’’
“Ty zavři zobák, nechceš-li dostat přes něj.”
“Snad od tebe?” posměšně a vyzývavě tázal se Vojtěch, povstana hrozivé
proti staršímu, avšak mnohem slabšímu bratru, jenž ustoupil za otce.
t

/
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“Vojtěch má pravdu. Je to hanebné od tebe, Josefe, vrhati na poctivé lidi
tak hnusné podezření. Fuj, hanba! Stydím se za to, že mám takového bratra!”
v rozhorlení pravila Mařenka.
“Vida, jak se holubička zastává toho svého holoubka a jak tenhle kohout
obraňuje svoji slepičku! Já ti vždy povídám, tatínku, že tito dva jsou schopni
postaviti se proti nám a že ta láska k těm kacířům nevykouřila se jim ještě z hlavy.
Jsou oba jako zaslepeni,” posměšně prohodil Josef.
“Však já jim tu lásku vyženu. Na jaře budeme slavit dvě svatby najednou.
Vojtěch si vezme mladou Englovou —”
“Nikdy!” přerušil jej tento prudce, otec však nedbal toho, nýbrž dodal
chladně:
“— a Mařenka vezme si mladého Motla. Já to již starému příteli tomu
přislíbil.”
“To bych raději skočila do řeky!” zvolala tato.
“To tam jdi raději hned,” mrazivě odpověděl otec, “neboť já přísahal jsem
na rány Ukřižovaného, že budeš ženou mladého Motla.’’
“Jdi, jdi, Josefe, co to mluvíš za hloupost,” umírfiovala paní Marie. “Což
nemiluješ své děti ani za mák?”
“To tak! Aby maminka těm svým mazlíčkům nenadržovala!” jizlivě podo
tknul Josef.
“Miluji je více než ty, neboť nechci, aby přišly do věčného zatracení, což
by bylo jisté, kdyby zalezly do toho hnízda kacířského,” pravil Černý přísně.
“Ostatně,nač se hádat o to? Věc je ujednána á nezmění se na ní ani puntík.
Pojďte spát, musíme být ráno brzy vzhůru. Ty, Vojtěchu, pomůžeš nám sehnat
dobytek. Zahnat ho do města pomohou nám oba Motlové.”
“Já to tvoje kamarádčovství s těmi Motly nerada vidím, neboť nepovažuji
je za lidi dobré a šlechetné,” pravila paní Marie.
“Toť! Ty máš radši ty kacíře — jako ty tvoje děti,” odsekl jí Černý.
“Jsou aspoň poctiví — což o Motlech nevěřím,” suše odvětila mu choť.
“Nepleť se do věcí, po kterých ti nic není, nebo bude zle!’’ rozkřikl se Černý.
“Tu se jedná o štěstí mých dítek a já mlčet nebudu.------- Nu, snad mne
nechceš bít a zmrzačit, jakobys byl hnedle učinil malému Jeníkovi k vůli nepatr
ným pár řádkům?”
’“Vem vás ďas všechny! Pojď, Josefe, půjdeme spát,” pravil Černý a vyšel
ven, bouchna za sebou dveřmi, až se celé stavení otřáslo.
Když byl i Josef odešel, zašeptal Vojtěch Marii:
“Něco se zase kuje proti Plichtům a tentokráte něco hrozného. To podezření,
jež Josef vyslovil, není nadarmo a myslím, že bychom měli Plichtovic varovati.
Tatínek nepovolí, pokud je buď nezničí nebo odtud nevypudí.”
“Ano, učiň tak, milý, dobrý Vojtíšku,” pravila dívka, “a sice hned, jak oba
odjedou.”

Ještě ani nesvítalo, když na “Vlčin” přijeli oba Motlové, otec a syn. Černý,
Josef a Vojtěch měli své koně již osedlané a tak po krátké snídani vyjeli všichni
do lesa, aby sehnali žádoucí dobytek a vydali se s ním na cestu. Vojtěch vrátil
se domů, maje přísně přikázáno, aby nehnul se z farmy a dal na vše dobře pozor.
Slíbil tak učiniti, přece ale podle úmluvy s Mařenkou zajel ku Plichtům, aby
je varoval.
Po odjezdu Vojtěcha tázal se Černý:
“Tak co nového?”
“Vše pracuje znamenitě,” odpověděl Motl. “Farmáři jsou rozčertěni a podaří-li se nám nepozorovaně zahnat pár kusů dobytka do ohrady Plichty, prove
deme dobře promyšlený plán náš beze všech obtíží a jedním rázem zbavíme se
tak starého i mladého. Rozvzteklení farmáři nebudou dělat s nimi velkých
okolků.”
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“Jak ale s důkazy ?”
“O svědky je postaráno. Adam Horster a Charles Brighton budou přísahat,
že viděli mladého Plichtu hnáti ty dvě jalovice po prérii k jejich farmě krátce po
půl noci. To a pak -nález ukradených jalovic za jejich ohradou zláme jim vaz.
Jalovice neuteče přece od stáda na vzdálenost dvacet mil a nepřeskočí ohradu
tak vysokou, jen aby dostala se ku Plichtům. To přece dá rozum a jejich zapírání
bude málo platné.”
“Ten plán je znamenitý a také výborně provedený. Zasloužíš všechnu čest
za to,” chválil jej Černý.
“Však mně to dalo práce dost. Dostojím svému slovu, ať už to stojí, co chce
a doufám, že i ty tak učiníš,” odvětil Motl.
“Máš moji přísahu; moje Mařenka stane se na jaře ženou tvého syna a já tó
ženským sdělil již včera večer.”
“Dobře tak, neboť věz, že se špatnou bys se potázal, kdyby z toho nemělo
být nic,” výhrůžně pravil Motl, ohlížeje se po synu, jenž, držel dobytek pohroma
dě, přejížděje brzy v pravo, brzy v levo, takže z celé rozmluvy nic neslyšel.
“Upozornil jsi již někoho na starého Plichtu a jeho syna?”
“Oh, asi tucet již.”
“A věřili tomu ?”
“Někteří ano a někteří pravili, že neuvěří tomu dříve, až přesvědčí se o tom
na vlastní oči. Plichtovic prý jsou poctiví.”
“Netušil jsem, že mají ještě tolik přátel a příznivců po vší té práci, jakou
jsme proti nim podnikli. Sám ďábel nakloňuje jim srdce lidí.’’
“Tentokráte nepomůže jim sympatie nikoho. Můj plán je příliš dobře se
staven a “Mstitelé” pustí se po stopě, kterou jim naznačíme.”
“Kdo ale odežene ty dvě jalovice od stáda a zažene od Morganů až sem ku
Plichtům? Je to skoro dvacet mil.”
“To musíme jen my tři — ty a tvůj Josef a já. Můj kluk není k takovým,
věcem; má ještě svědomí, protože nepoznal lidi.”
“Jak ale upozorníme Morgana na jeho ztrátu, aniž sami se vydáme v nebez
pečí nebo alespoň v podezření. Stát se to musí hned, neboť jestliže Plichtovic
naleznou cizí dobytek v pastvě, vyženou ho ven a je po celém našem plánu. Ba
nediyil bych se, kdyby mladý Plichta zajel okamžitě k Morganům a sdělil jim, že
dvě jejich jalovice zatoulaly se až k nim.”
“I na to jsem připraven,” usmál se Motl sebevědomě. “Až budeme mít
jalovice přes poloviční cestu, setkáme se s Adamem Horstem a Charlesem Brightonem, kteří pak zvolna pojedou na farmu Morgana, kam dorazí časně z rána
a požádají o snídani. Mezi jídlem zmíní se o prodeji dobytka a nynější jeho ceně
a budou se ptáti Morgana, zač prodal ty dvě jalovice, jež starý Plichta se synem
hnali před několika hodinami ku své farmě. To postačí a ostatní můžeš již představiti si sám.”
“Sakra! — Ať nekleju, — ale tenhle plán dělá čest tvojí kotrbě, Josefe. Ty
jsi přece jenom znamenitá hlava a moje dcera bude míti v tobě výtečného tchána!”
“Hm, dělám, co mohu. Je to předně ku cti a chvále boží, když takového
neznaboha a kacíře naučíme modlit a pak ku štěstí a blahu mého syna, jenž tvoji
Mářku miluje až k zbláznění — ty slíbené tři tisíce k ní ani nepočítaje,” odpo
věděl Motl.
»
“Toť se ví; mám je již přichystané. Kdy však provedeme tvůj plán?”
“Dnes v noci. Jak jsi mně pravil, nepoženeme dobytek až do města, nýbrž
jen asi na poloviční cestu, kde setkáme se se starým Kingem, jenž se svými pa
stevci žene celé stádo dobytka — asi deset tisíc kusů — do St. Louis a cestou
přikupuje, co se dá. Tím uspoříme kolik hodin času a za pozdního večera může
me být blízko farmy Morgana a sice na nejjižnějším konci lesa, kde, jak js^m již
vyšpehoval, zdržuje se část dobytka Morganova. Plot rozděláme za pár minut.
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vyženeme dvě jalovice a plot zase uzavřeme — ale tak, že to bude očividné. Do
pravit ty dva kusy sem, bude pro nás tři hračkou.”
“Vidím, že’s pomýšlel na vše a věřím nyní, že se plán zdaří. Je zrovna tak
ženiální jako jednoduchý a jestli nám sám ďábel do toho nevleze, nebudou' se
Plichtovic zítra smáti. Josefovi sdělím celý plán hned, jak se sprostíme dobytka,
— jak ale zbavíme se tvého syna?”
“Podle tvého rozpočtu sejdeme se s Kingem a jeho stádem ještě před pole
dnem. Ty mu předáš dobytek, přijmeš od něho peníze a řekneš, že musíš obnos
ten dáti na bank, jelikož je nebezpečno, míti pár set dollarů doma, ví-li někdo
o tom. Já řeknu,že tě budu provázeti a pošlu syna domů.”
“To je výborné!” zvolal Černý vesele, načež popoháněl mladíky k rychlosti,
aby co nejdříve setkali se s Kingem.
Následek toho byl, že s velkým tím dobytkářem a jeho stádem setkali se již
před desátou hodinou a obchodní transakce ukončena byla v půl hodině. Odtud
do města měli jen dvanáct mil — tedy jednu hodinu jízdy — a Černý navrhl proto,
aby tam zajeli a udělali si “bene”, což bylo přijato s radostí, vyjma se strany mla
dého Motla, jenž nebyl žádný milovník pitek a tak zvaného “vyhození si z ko
pýtka”. Omluvil se proto velenutnou prací doma a odloučil se od nich hned po
rozloučení se s Kingem.
To bylo však, nač otec jeho s Černým počítali, a jakmile mladý Motl zmizel
jim s očí, obrátili koně směrem k velké dobytkářské farmě Morganově. Aby
nepřijeli tam před časem, utábořili se u potoka “Blue” a vyprazdňovali sebou
přinesené láhve s whisky.
Bylo ji^ž hodně šero, když vydali se opět na cestu a krátce po desáté hodině
stanuli u ohrady velkého dobytkáře a farmáře Morgana. Chovali se velmi opatr
ně a doposud dařilo se jim vše znamenitě. Dříve, než-li pustili se do rozdělání
ohrady, zašel Motl hluboko do lesa na zvědy a nevida nic podezřelého, vrátil se
ku svým soudruhům a sám první jal se rozdělávat ohradu. Za minutu byl otvor
hotový a všichni tři vešli do vnitř, aby z nedaleko pasoucího se stáda dobytka
odloučili dva pěkné kusy a vyhnali je skrze ohradu. Vše to dařilo se jim výborně
až do okamžiku, kdy hnali dobytek otvorem ohrady. První jalovice proběhla
jím dobře, druhé ale postavil se v cestu muž s puškou v ruce, křiče:
“Oh, vy padouchové zlodějští! Máme vás tedy přece a zpráva, že po kraji
potlouká se banda koňských a dobytčích zlodějů nebyla lichá!— Budete státi, —
vy psi proklatí, — tak aby poctivý člověk mohl podívati se vám do obličeje?------Hoj, hoši! Nepusťte je! Střílejte po nich!”
Přepadení zlosynové dali se na útěk hned při prvním spatření statného Mor
gana, — neboť on byl tím mluvčím — a spěchali ku svým koním. Dříve ale,
než-li je dosáhli, zavzněl hromadný výstřel a starý i mladý Černý skáceli se k zemi
a neporaněný Motl vyhoupl se v sedlo a úprkem ujížděl z nešťastného pro ně
místa.
Ohromný byl úžas Morgana, jeho synů a pasáků, když ve zlodějích poznali
toho příkladně zbožného Černýho a jeho ještě zbožnějšího nej staršího syna.
Tento poslední byl mrtev, byv zasažen třemi kulemi, starý Černý byl však ještě
živ, ač poraněn smrtelně.
Když přiveden byl k vědomí, žádal jen, aby dopraven byl na Vlčin — ku ^ré
rodině — nechť jsou potom následky jakékoli. “Po tomto odhalení beztoho ne
chci a nebudu žiti, musím ale, než-li se z tohoto světa odeberu na věčnost, mnohé
napraviti.”
Morgan vyhověl žádosti umírajícího okamžitě. Nechal zapřáhnouti do svého
nejlepšího kočáru, v němž těžce raněný dopraven opatrně a zvolna na “Vlčin”.
Současně též vysláni dva pasáci na nejrychlejších koních k lékaři do města a pak
ku knězi osady, aby dostavili se do domu poraněného; třetí zvláštní posel měl
uvědomiti úřady o událostech této noci.
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Následek toho byl, že lékař, kněz i soudce byli na “Vlčině” dávno před pří
jezdem poraněného, jenž přivežen sem v bezvědomí. Když po dlouhém namáhání
přiveden byl lékařem k vědomí, byla první jeho slova:
“Drahá ženo a dítky, odpusťte mně, co zlého jsem vám byl učinil. Pošlete
rychle pró souseda Plichtu a celou jeho rodinu a poproste je, aby přišli sem
svým odpuštěním usnadnili mi umírání. Prohřešil jsem se na nich těžce a nemohl
bych umřití bez smíření se s nimi. Vojtěchu, skoč na koně a přivez mi sem
Boženku!”
Ještě nikdy nevykonal Vojtěch příkaz otcův tak rychle, jako v tomto případu
a neuplynulo ani tři čtvrtě hodiny, když celá rodina Plichtů shromáždila se kolem
lože umírajícího, jenž, žele těžce svých činů, vyzpovídal se ze všeho, co zlého byl
učinil rodinám Plichtů, Mrázů a Turků. Na konec pak požehnal sňatku Ma
řenky s Karlem a Vojtěchovi nařídil, aby hned po pohřbu jeho a Josefa zajel si pro
svoji Kačenku Mrázovic.
Svého soudruha a spoluvinníka Motla neprozradil a tento vyvázl tudíž bez
trestu.
Černý zemřel ještě v ten samý den a byl pohřben zároveň se synem — neželen a neoplakán ani vlastní svojí rodinou. Na něm vyplnilo s.e přísloví: “Kdo
jinému jámu kopá, sám do ní padá.” ’----------Co mám dodati?— Nic, než to, že v příštím jaru slaveny byly tři svatby na
jednou a sice Karla Plichty s Mařenkou Černých, Vojtěcha Černýho s Kačenkou
Alrázovic a Štěpána Mrázů s Boženkou Plichtovic.
Krátce na to vyprodal Plichta svoji farmu a odstěhoval se na sever, kde
zakoupil farmu vedle Mráze a Turka a kde dítky jejich žijí po dnes šťastně
a blaženě.

Nadšení.
Svaté ty nadšení,
nebeský plameni,
šlehni nám do srdcí,
otčinou vzplaň!
Bez tebe nevzniká
myšlenka veliká,
v tobě jen kuje se
vítězná zbraň.

Báječné poklady,
žulové ohrady,
nesčetných zástupů
válečný třesk,
odvaha, vtip a lest —
bez ceny všechno jest,
neplá-li na skráních
svátý tvůj blesk.

Kdysi též k Vltavě
v krvavé záplavě
z kostnické hranice
plápol tvůj vléť,
v tábory dědiny,
oráče v hrdiny
proměnil, cepem jich
pokořil svět.

Sloupem tys ohnivým,
oblakem zářivým,
jedoucím národy
v slíbenou zem;
bez tebe pustinou
šírý svět jedinou,
lidstvo se potácí
bez cíle v něm.

Tebou jen do světa
zasvitla osvěta,
prapory tyranství
strhány v cár;
národů mrákotu
rozjasnil k životu,
rozpadlé sjednotil
božský tvůj žár.

Svaté ty nadšení,
nebeský plameni,
opět nám prošlehni
malátnou hruď,
na místo těkavých
bludiček, mrkavých,
vůdcem nám ohnivým
ku slávě buď!
Svatopluk Čech.

]Můj “blázen”.
Pro “Amerikána” napsal Uáclav Stech.

“Zlatku propitného dostanete—stihneme-li vlak ještě v nádraží!” volal
jsem na drožkáře, který se svého irůnu pobízel slovem i skutkem klopýtajícího
komone. Tři švihy bičem byly znamením, že kočí rozuměl.
Octnuli jsme se na hlavní ulici Smíchova—před námi vyskočila vížka
stanice s hodinami. Ručička hlásala, že je právě půl sedmé a čtyři minuty.
Minuta scházela do odjezdu. Snad se vlak o něco zpozdí—přemítám! Napne-li kůň poslední sílu—snad vlak přece dostihnem. Snad—snad, samé
snad”! A já musím býti o osmé hodině ranní zítra v Slaném i kdybych se
tam měl rozběhnouti pěšky. Musím!
“Dvě zlatky přidám!” křičím na vozku. Kočí zakleje a opět švihá bičem
do bělouše.
Letíme kolem první budovy nekonečným nádvořím. Chápu se svrchníku
a ruční tašky—rychle vyjímám z tobolky peníze i s “bakšišem”. Blížíme se
k vchodu vlastní smíchovské stanice. Půl minuty—čtvrt mne spasí!
V tom zaječí píšťala do klinkotu zvonce, ostrý sykot páry ozve sé nádra
žím, lokomotiva zahude svou píseň rozmachu—a právě když staneme a vcho
du, utíkají okénka vagonů oblakem dýmu a clonami páry kolem skleněných
dveří perronu pryč—pryč ke Zlíchovu!
Přišli jsme pozdě!
Co teď? Musím býti ráno o osmé hodině ve Slaném. Všechna matema
tika okamžiku má tento cíl. Kterak ho dosíci?
Žádný vlak duchcovskou drahou mne tam již nedoveze. Ke Slanému
jiná trať nevede. Ranní vlak dojede tam až o půl desáté. Nezbývá než najmouti fiakra a uraziti v noci ty čtyři poštovské míle. Anebo jeti do Kralup
rychlíkem on. hodině v noci a tam najmouti příležitost? Za půl druhé ho
diny dostane se člověk i v noci vozem odtud do Slaného.
Avšak, nebude-li v Kralupech o půl noci žádného vozu po ruce? Staly
se již podobné příjemnosti mým přátelům. A dá-li se do deště, zhasne i na
děje v poslední dopravní prostředek mých nohou, neboť bláto na Kralupsku
bývá časem beze dna. Jistější bude, zatelegrafuji-li příteli špeditéru v Slaném
ještě odtud z nádraží, aby mi do půl noci poslal příležitost ke kralupskému
nádraží. A až depeši vypravím, zajedu přímo do divadla. Po představení
zbude na večeři ještě času dost.
O sedmé hodině sklopil jsem sedadlo v divadle a krátce po desáté seděl
jsem v restauraci státního nádraží, zápase tu s vídeňským řízkem, který měl
mne posilniti k nastávající malé cestě kolem světa. Přirovnání není tak zlé,
neboť v náležitém zvětšení podobala se moje pouť do Slaného výpravě turi
sty, který by z Nového Yorku jel do Londýna přes Petrohrad a ŘímJaká pomoc však, musím-li být o osmé ráno v Slaném i kdyby pršely ho
řící pochodně!
Konečně uznal vídeňský řízek, že je všechen odpor marný. Složil jsem
kapitulující výrobek nádražní kuchyně v žaludek a poručil si druhou plzeň
skou. Nyní se může člověk oddati zcela svým myšlénkám—do odjezdu zbývá
skoro hodina.
představení v divadle mne poněkud rozčililo. Zejména konec mne ne
málo vzrušil. Šílenec, který v záchvatu strašné choroby prožene nejprve
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kulku lebkou svůdci své ženy a potom zastřelí i sebe sama, rozťal sice spleti
tost děje způsobem nejkratším, avšak z divadla jsme odcházeli všichni rozru
šeni. Zejména představitel šílence realismem svých prostředků přímo námi
třásl. Ještě teď se šklebí na mne pitvorná jeho hlava s ryšavým plnovousem—
zřím jej dosud, kterak volně vyndává revolver z tlumoku a zastrkuje jej do
náprsní kapsy svého kabátu. Pak se náhle otočí—lesknoucí se zabiják proti
svému soku namíří a již klesá tento z fouteuillu, na kterém si byl točil bezsta
rostně cigarettu, jedovatými poznámkami bodaje zrazeného manžela.
Herec byl výborně maskován. Husté obočí vyrůstalo nad hlubokými
důlky, v nichž se blýštěly oči jako světélka, zrcadlící se v tůni. Ostře zahnutý
nos dominoval nade rty, stále k ironickému posměšku připravenými. Výborná
maska—tak rázovitá a přece tak originelní!
V tom, co si fantasie hrála zjevem herce, který se mi tak vtiskl v paměť—
pln úžasu shlédnu u protějšího stolu při velkém sloupu hrdinu dnešního dra
matu. Nachýlen k novinám, ztápí se v jasný proud plynového lustru—u všech
všudy: toť hlava šílence, který před půl hodinou vydechl duši na jevišti.
V prvním okamžiku mi napadlo, není-li to snad sám představitel onoho
divadelního reka—herec, který ze žertu či z jiné příčiny se neodlíčil a tak, jak
na jevišti zemřel, zašel si do nádražní restaurace· Avšak brzy jsem shledal, že
můj protějšek je nepadělaným originálem. Úbor jeho byl zcela jiný—pouze
hlavu s ryšavým plnovousem, orlím nosem a očima utopenýma pod ostrou
linií obočí byla věrnou odlikou podoby, která nás dnes naplnila děsem.
Náhoda skutečně překvapující. Avšak dlouho jsem nebyl nucen baviti se
pohledem na markantní rysy tohoto hosta. Již zajisté, otevřeli pokladnu a já
mohl zaplatiti a opustiti restauraci. Ještě jsem hodil pohled poslední na po
divného muže, který mne tak důkladně přesvědčil o realismu masky hercovy
a pak pln potěchy, že mohu této živé reminisscenci dnešní sensační hry uniknouti tak jednoduše, vyšel jsem na chodbu k pokladně.
Za nějakou chvíli hovořil jsem již s konduktérem, jemuž jsem stiskl pra
vici tak důkladně, že mu v ní až trochu zvonilo. Ten se lehce uklonil a za
vedl mne k předposlednímu vozu. Tam otevřel zcela prázdné kupé druhé
třídy, v němž jsem se hned podomácku uvelebil.
Byl to vůz starého systému s odděleními, do nichž se vstupovalo přímo.
Ale nebylo pochyby, že mi do Kralup pasažérů nepřibude. Jeť to pro rych
líky první stanice. Pak si může sem vsunouti koho chce—třeba i toho ryša
vého šílence, který se mi na štěstí objevil v jídelně až po večeři. Zvoní se po
třetí—píská se—pojedeme!
V tom, co se již vlak hýbe, rozletí se dvířka a konduktér vhodí te mně

tlumok a za ním vstupuje ke mně—ryšavý protějšek z restaurace!
Můj šílenec!
V prvním okamžiku jsem chtěl vyskočit. Ale dvířka již zapadla—červená
a zelená světla výhybek tancují už kolem nás—je jisto, že bude tento ryšavý
host mým společníkem až do Kralup!
Strašlivá myšlénka! Neobyčejná podobnost s divadelní figurou, která mi
večer drásala nervy, pozdní chvíle, ve které se mi odlika herce zjevila, dnešní
únava moje a rozčilení vším tím, co mne potkalo—to vše naplnilo mi mozek
fixní myšlénkou, že je tento muž šílený.
Oči se mu tak divně lesknou, když na mne pohlíží z kouta, ve kterém se
uhnízdil po několikerém zabručení—ruce chvějí se mu tak nervósně, když
srovnává vedle sebe na hromádku tlumok, svrchník, deštník a přikrývku na
nohy—a opět plaché ty pohledy ke mně.
Dosud ani slůvka nepronesl. Vstoupil, nepozdraviv—mlčím tedy zatvr
zele též a schouliv se do kouku, tvářím se jako bych spal. S očí jej všík ne
spouštím.
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Ryšavec najednou povstal. Aha—myslím si—urovná si prikrývku, udělá
si lůžko a natáhne se pohodlně. To bude nejlepší prostředek k mému upo
kojení. I blázni jsou zcela neškodní, spí-li.
Avšak můj společník chápe se svrchníku, ne aby si jej svinul v polštář
nebo narovnal na přikrytí. Hmatá do všech kapes a z nejposlednější, do níž
se vsunula kostnatá pravice jeho, vytahuje svitek řemenů.
K čemu to řemení?
Spokojeně bruče, klade řemeny na sedadlo proti sobě a usedá k nim tak,
abych neviděl, co se bude dít. Teď se chápe tlumoku, otvírá jej. Lehce,
skoro bych řekl: opatrně. Najednou ustane a obrátí se ke mně. Zkoumá
dlouhým pohledem, pozoruji-li jej.
Tvářím se, jakobych tvrdě už spal. Rychlostí blešku sáhne můj soudruh
do tlumoku a vyndá odtud—revolver! Vidím zcela určitě, kterak se zaleskla
hlaveň zbraně, když ji zastrčil do levé náprsní kapsy kabátu. Při tom si
z hluboká oddychl.
Není pochyby—ten muž je šílený.
Vlak haraší již kolem řeky. O skály vltavské tluče se ozvěna jeho hlo
mozného spěchu—nápad, že bych mohl uskočiti, je myšlénka jisté smrti. Ne
zbývá než připraviti se k obraně a nepustiti šílence s oka.
Ten se ujal podivné práce. Stočil přikrývku, jakoby mu měla nahraditi
polštář a nyní ji řemením připoutává k tlumoku. Proč a nač?
Několikráte svijí podivné to zavazadlo, zkouší, je-li vše dosti utaženo
a opět ještě jedním řemínkem stahuje vše, když už je patrno, že celek tvoří
nepodajné klubko. Teď je potěžkává a nyní dokonce jím hází, jakoby si hrál.
Teď se spokojeně usmál. Bylo něco trpkého v tom smíchu—něco mrazivého.
Teď se ohlédl ke mně. Změřil mne pohledem pronikavým—jakoby se mně
chtěl na něco otázati. Ach—ne, nestojím o hovor s tebou, šílence—spím, spím!
Kývl hlavou, jakoby děl, že je dobře, nemusí-li se mnou mluvit. Pak
vstal a přistoupil k svému oknu. Otevřel je a vyložil se z něho.
Chladný van pozdního
léta zalomcoval záslonkou.
Holé temeno ryšavé hlavy
nepříjemného společníka bi
čovalo několik chomáčů vla
sů, který přečkal nad čelem
všecky bouře života. Roz
ložitá ramena sotva se stís- ·
nila v otvoru okna. Ten člo
věk musí míti sílu—soudil
jsem. Vrhne-li se na mne—
čím se ubráním?
Po šňůře signálu na po
plach ani pohádky. Pod ta
bulkou «Výstražné znamení”
šklebí se cedulka: “Nepů
sobí!” V hlomozu vlaku ne
zaslechne mého křiku nikdo
—kterak se koho dovolám?
Ba, ani otevřít svoje okno
nemohu. Povstal by průvan,
kterého se mé zuby velice
bojí. Vzchopí-li se ten člo
věk a vrhne se na mne s re
volverem, který mu nadýmá
Dr. ANTON REZEK.
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levou náprsní kapsu—ničeho nezmohu.—Minuli jsme dávno již Roztoky—teď
jsme se mihli kolem libšického nádraží—letíme k Dolanům.
V tom se můj společník bleskurychle obrátí, chopí se tlumoku s přikrýv
kou tak důkladně spojeného a obrátiv se opět—vyhodí zavazadlo oknem ven!
A jako zběhlý počne mávati rukou z vagonu a křičeti: “Haló! Haló!”
Šílenec—šílenec! Je jisto, že vypuklo u něho zuření.
Chvěje se na celém těle, vyskočím. Do Kralup je již jen několik okamži
ků. Vrhne-li se na mne, do té doby snad se ubráním. Vytahuji kapesní nůž
a otvírám jej třesoucí se rukou.
Šílenec se v tom otočil ke mně. Vidí mne zsinalého—patří, kterak po
dezřele skrývám pravou ruku—pozoruje moje zděšení.
“Vy jistě myslíte, že jsem blázen?”—hovoří.
Mlčím, krče lehce rameny. Hledám nějakou zdvořilostní frázi—ale desíti
zámky je uzamčen můj slovník galantností.
“Milý pane”—pokračuje můj společník a blíží se s úsměvem ke mně
strnulému, “já bydlím zde v Dolanech. Mám tu dvorec. Moji lidé čekají
u trati—proto jsem jim hodil zavazadlo. Teď půjdu z Kralup mnohem lehčeji
domů. ”
“Sám?” ptám se, jen abych něco řekl.
“Ovšem, že sám!” odpovídá pasažér. “Cesta je krátká a tuhle v kapse
mám svou privátní policii. Bát se nemusím.” Při tom vyndá z kabátu onen
revolver, který před chvílí tak podezřele putoval z tlumoku.
Narážíme na křižovatky kralupského nádraží. Zvoní se, světla se míhají,
pískot se ozývá jsme u cíle. Několik stručných poznámek vyměňujeme již
jen, neboť v tom se otvírají dvéře vagonů a my sestupujeme na perron.
Tam se loučíme. Před nádražím stojí můj povoz. Vstoupnu do něho,
jakobych z bouřlivého víru unikal na pevnou zemi. Pojedu s hlavou horkou
po přestálém rozčilení—ale pojedu za to tak uspokojivě sám!
“jeďte, Dvořáku, ať jsme doma!”

Zlaté srdce*
Povídka z cesko-americkébo života.
Pro kalendář “Amerikán” napsal ROBERT RŮŽIČKA.

Zlaté paprsky májového slunce ozařovaly posledními svými šlehy rozkoš
nou krajinku u Kláštera. Stíny večera již snášely se nad údolím, prorývaným
malou bystrou říčkou, kolem níž po úzké stezce brali se dva mladí lidé.
Šli vedle sebe zamlklí, držíce se za ruce; on statný junák, z jehož tváře
zírala bodrost a upřímnost a ona, děvče sličné jako jarní květ, s očima modrý
ma jak blankyt nebe.
V dálce z dědiny rozlehl se čistý zvuk kostelního zvonku.
“jak ten čas utíká,” prohodilo děvče, “již zvoní klekání.”
“Ach, ano, utíká dnes víc nežli kdy jindy, Aničko, ” odvětil s povzdechem
junák a zahleděl se smutně do modravých očí své družky.
“Poslední večer, co jsme spolu,” zašeptala ona. “Kdo ví, kdy se zase
shledáme, Ivane,” doložila pak a v očích zaleskly se jí slze jako dva démanty.
On přivinul ji vroucně k svému srdci. “Bohdá, že to bude brzo, moje
zlato,” řekl pak, “mám zdravé ruce, chuť k práci a tací lidé se v Americe ne
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utratí. Vždyť jsi četla, co mi bratr odtam
tud píše. Až si tam poněkud pomohu,”
pokračoval něžně, “a budu ti moci nabíd
nout útulný domov, přijedu si pro tebe a pak
nás nic více již na tom světě nerozloučí.”
Ona položila hlavu svou na mužná jeho
prsa a tiše plakala. Ivan hladě bohatý rusý
její vlas, těšil ji:
“Upokoj se, Aničko,” musí to být, zde
zůstat nemohu, zde ijejsou žádné vyhlídky
pro mne. Naše zem je chudá a to, co nám
podává, o to ještě olupuje nás berní úřad a
žid; musím tedy pryč, ač mi srdce při tom
krvácí. ”
“Vím to, vím, Ivánku,” řekla, “leč to
rozloučení je přece jen tak těžké.”
“Za to tím sladší bude opětné shledá
ní,” hovořil mladý muž. “Vzpomínka, že
ty čekáš na mne, Aničko, mne bude posilo
EMANUEL TONNER
vat v mé práci a třeba bych vzdálen od tebe (Ředitel česko-slovan. obchodní akademie.)
několik tisíc mil, tu přece budu u tebe dlít
aspoň duchem svým a tím rozloučení naše pozbyde aspoň část své trpkosti.”
Děvče bílým šátečkem setřelo své slze a na pokyn Ivanův usedlo na bílý
balvan, nalézající se na břehu u říčky. Na tomto místečku mladí ti lidé pro
dleli mnohý večer, když vzájemná láska v srdci obou byla vyklíčila. Zde také
v klidném tom zátiší, jež bylo svědkem tolika šťastných chvil v jejich životě,
chtěli se rozloučiti.
“Ivan ovinul svou ruku kolem štíhlého jejího pasu a oba na chvíli se od
mlčeli. Oči obou spočívaly na říčce, jež v záři měsíce svítila se nyní jako
široká stříbrná stuha.
Jak mnoho vody asi uplyne, nežli tě zase uvidím,” započal opět Ivan a
v slovech jeho chvěla še tklivá zádumčivost. “Nevím co to je, ale v srdci
•ozývá se mi jakýs neklid. Tak se mi zdá, odejdu-li, že tě ztratím,” doložil
smutně, pohlížeje jí upřímně do tváře.
Ztratíš a proč?” tázalo se děvče, vzhlížejíc k němu udiveným zrakem.
Jaké to myšlénky vlezly ti pojednou do hlavy!?” dokončila pak s mírnou
výčitkou.
“Víš, Aničko, ženské srdce bývá někdy nestálé, sejde s očí—sejde s my
sli,” mluvil on jakoby sám k sobě v smutné předtuše.
A to máš o mně pěkné mínění,” odvětila ona nyní trpce a odvrátila od
něj hlavu v rozhorlení.
Nehněvej se, moje zlato,” usmiřoval ji on a vzav ji za malou, kulatou
bradičku, vtiskl jí vroucí polibek na růžové rty. “Nevím sám, proč takovými
hloupými nápady ztrpčuji si těch několik posledních hodin, co jsem s tebou.”
“Mluvíš tak, jako kdyby jsi mne ještě neznal, Ivane,” durdilo se děvče.
Co jsme si slíbili, to také splníme,” dokládala určitě a junák potěšen těmito
jejími slovy, přitisknul ji bouřlivě ke svým prsoum.
“Odpusť,” prosil ji, “víš jak tě mám rád a proto se o tebe bojím. Člo
věk nikdy neví, co se může stát. Budeme od sebe vzdáleni na tisíce mil, kdo
ví, jaké budou ty mé začátky tam v Americe a kdy si pro tebe budu moci při
jet. Musíš tedy být trpělivá, má drahá duše a důvěřovat mi tak, jako já budu
tobě.”
uBudu čekat na tebe, ” odvětilo děvče upřímně, «i kdyby to mělo trvati leta. ”
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Když skláněly se hlavy obou mladých lidí k vroucímu polibku na do
tvrzení tohoto slibu věrnosti, tu bledý měsíc, plující tiše po obloze, pojed
nou zmizel v tmavém mraku.
Srdce Ivanovo mimoděk zachvělo se opět neblahou předtuchou...........

Ivan, když rozloučil se pozdě v noci se svojí milenkou, tu marně hledal
klidu na chudém, ale čistém svém loži. Spánek, po kterém toužil, jej míjel
a v tomto duševním nepokoji noc zdála se mu věčností. Konečně na východě
objevila se rudá zář červánků, oznamující příchod dne a Ivan s radostí se
vzchopil, aby vykonal poslední své přípravy na dalekou cestu.
Stará,, dobrá jeho matička již stála u malých kamen, aby připravila pro
synka svého poslední snídani a oči její zamženy byly slzami. Bylo to druhé
její dítě, které ji nyní opouštělo, aby hledalo své štěstí tam za mořem, v té
veliké zemi, kde již tisíce a tisíce synův a dcer zubožené Slovače nalezlo nový
svůj domov:
Pouštěla jej se srdcem těžkým, nerada; byl to hodný, upřímný hoch, kte
rý snažil se jí ze všech sil zpříjemniti poslední dny jejího života, ale proto
přece nechtěla mu překážeti v jeho záměrech. Věděla, že i tam za mořem na
ni nezapomene a že zůstane tím dobrým, upřímným její synkem, jakým býval
povždy. Toto vědomí jí dodávalo sil k nutnému rozloučení.
Ivan byl rychle hotov a doprovázen svojí matičkou, vyšel pevným kro
kem ze dveří rodné chatky. Oči jeho prolétly pátravě okolím, hledajíce tu,
po níž srdce jeho toužilo. Tam stála u jabloně, obsypané růžovým květem a
sotva jej spatřila, kvapila mu vstříc.
Vyměnivši srdečný pozdrav s matkou Ivanovou, pravila k tomuto:
“Půjdu s vámi až na dráhu.”
Ivan jí vděčně stisknul ruku.
Uděláš mi tím velikou radost,” řekl pro
stě a oči jeho vyjadřovaly více nežli ústa.
Šli pomalu k městu, tak jako kdyby chtěli prodloužiti cestu tu do neko
nečna a ač srdce všech přetékala citem, přece jen málo hovořili. Došli na
malé nádraží a zde usedli, očekávajíce příjezd vlaku.
Ručičky na nádražních hodinách pomalu plížily se ku předu, avšak Iva
novi se zdálo, že čas ten letí. Byl by rád vyskočil, aby hodiny ty v jich běhu
zastavil, by ještě déle se svými drahými mohl prodlíti, leč tím byl by nezasta
vil vlak, jehož temné hučení ozývalo se již zdáli.
Zřízenec nádražní udeřil na zvon, dávaje první znamení, že vlak se blíží
k nádraží.
Matka Ivanova i Anička při těchto zvucích propukly v tichý pláč.
“Tedy mne přece opustíš, můj drahý hochu,” zabědovala matka.
“Musím, maminko,” odvětil Ivan, násilím zadržuje slzy do očí se mu tla
čící, “až si přijedu pro Aničku, vezmu i vás s sebou a pak budeme všichni
šťastně žít pospolu.” .
“Vím, že máš srdce ze zlata, Ivánku,” hovořila s jakousi pýchou jeho
matka. ‘‘jdi, jen jdi, a osud dej ti štěstí v té cizé zemi.”
A chvějící se rukou učinila stařičká žena znamení kříže na čele svého
syna, žehnajíc mu v mateřské své lásce.
Druhé znamení na zvon rozlehlo se nádražím.
“Aničko, buď sbohem, nezapomeň na svůj slib,” napomínal Ivan, něžně
tiskna ji ve svém náručí.
“Nikdy! Nikdy!” ujišťovalo jej děvče a nový proud slzí vyhrkl z mo
drých její očí.
“Důvěřuji ti, Aničko,” řekl jinoch s důrazem, pohlížeje upřeně v její oči,
jako by tam vyčisti chtěl, myslí-li to upřímně.
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“Pospěšte si,” zvolal pojednou nádražní zřízenec, “nebo zmeškáte vlak!”
Ivan uchopil svůj vak a vhodiv jej na schůdky vagonu, ještě jednou obejmul a políbil svou matku, pak vroucně přitisknul ke svému srdci Aničku
a dlouhým polibkem, v nějž vdechnutá byla celá jeho láska k ní, se rozloučil
se svojí milenkou.
Třetí signál zavzněl, konduktor vykřikl “fertig” a vlak hnul se z nádraží.
Matka Ivanova i Anička posýlaly za mladým mužem poslední svůj po
zdrav máváním svých šátků.

Ivan ponořil se v dumné myšlénky. Opouštěl dvě bytosti nade vše mu
drahé—matku a milenku svoji. Ta dobrá, stará matička, ta nezapomene naň,
ta vzpomínati jej bude v modlitbách svých každého rána i večera, ale jak bude
s Aničkou?
"Srdce ženské bývá někdy nestálé”—myšlenka ta již od včerej
ška jej pronásledovala a ač snažil se ji zaplašiti, nemohl.
Pochybnost zažírala se stále hloub a
hlouběji v jeho srdce a rozrušovala jej, až
konečně v tiché resignaci hledal klidu. “Ať
se stane cokoli, snesu to jako muž,” šeptal
sám k sobě a rozhodnutí to tísnivě působilo
na jeho duši.
Cesta po moři, v otravném zápachu
lidmi přecpaného mezipalubí uplynula Iva
novi jednotvárně a když loď blížila se k bře
hům země, která měla být novou jeho vlastí,
tu byl tomu vděčen.
S otázkou v srdci:
Co jej zde asi
očekává?,” vystoupil na břehy Ameriky a
ani si neodpočinuv, pod ochranou agenta
sedl opět na vlak, který zavésti jej měl do
Pennsylvanie, ke bratru pracujícímu tam
v uhelných dolech.
Setkání obou bylo srdečné!
“jsem rád, že’s přijel, Ivane, ačkoli. .”
počal Petr hovořiti váhavě po uvítání svého
bratra.
“Nu, co?” tázal se Ivan.
KAREL HOFFMAN,
“Máme zde zrovna “strajk”, vykládal
Primarius “Českého kvarteta’’.
Petr na otázku svého bratra.
“Strajk? Co je to?” tázal se Ivan, neznaje významu anglického tohoto
slova.
Víš, to je stávka,” vysvětloval Petr. “Zastavili jsme práci, poněvadž
nám ""bossové” málo platí. Sotva uhájíme z té bídné mzdy to holé živobytí,”
dokládal trpce, "‘a při tom je to taková těžká a mnohdy i nebezpečná práce.”
“To je smutné,” povzdychl, "‘byl bych rád měl nějakou práci co nejdřív.
A bude ta stávka dlouho trvati?” tázal se pak.
Těžko říci. My nechceme povoliti a bossové také ne. Přijde na to,
kdo to déle vydrží.”
“A což nějaká jiná práce nedala by se nalézti? V těch velkých městech
ku příkladu, kde je tolik továren?”
Tam je teď hůř nežli zde,” přerušil proud Ivanových otázek starší bratr.
Po té zpropadené výstavě chicagské se skoro všechna pxáce zastavila. Nu,
jaká pomoc, budeme to muset předržet. ”
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A oba bratří statečně a trpělivě předrželi všechnu tu bídu, kterou obyčej
ně za sebou každá ta stávka přivádí.
Ubozí uhlokopové bojovali sice spravedlivý, ale v tehdejších dobách ho
spodářské krise, beznadějný boj.
Kapitál, tento nenasytný dravec, který z ubohých robotníkův ssaje krev
a mozek a tuční z mozolů pracujícího .lidu, zvítězil a uhlokopové, do jichž,
příbytků vtíral se již hlad, byli nuceni jiti do práce, nechtěli-li i se svými rodi
nami zahynouti.
Ivan šel s nimi.
Byl rád, že mohl pracovati, třeba mzda byla skrovničká, vždyť každý den
zahálky znamenal den dalšího odkladu jeho štěstí, které hodlal dosíci po boku
Aničky.
Šetřil pečlivě každý vydělaný cent, leč pomalu rostl ten jeho poklad,
který měl býti základem jeho budoucnosti.
Již tomu bylo skoro dva roky, co opustil svoji domovinu a v srdci jeho
vzrůstala naděj, že záhy již bude moci podívati se opět do Čech, aby odtam
tud přivezl si budoucí svou žínku.
Kochaje se těmito sladkými nadějemi, vracel se jednoho večera z práce
domů a nalezl zde list od matky.
Chvatně roztrhl obálku a počal jej čisti. V tom silné ruce jeho se za
chvěly a Ivan sklesl na židli.
“Mé tušení mne neklamalo!” zašeptal bolestně.
“Co je, co se ti stalo, Ivane?” tázal se jej starší bratr soucitně.
“Anička se provdala, zde čti, co matka píše,” odvětil Ivan tiše a doložil
s trpkou výčitkou: “Tak dodržela svůj daný slib!”
“Buď zmužilým,” domlouval mu Petr, “pro jedno kvítí, slunce nesvítí!”
“Tušil jsem to již tenkrát, když jsme se spolu loučili,” stěžoval si Ivan,
a ona se za to ještě na mne hněvala, že srdce mé mluvilo pravdu. A komu
pak dala přednost přede mnou?” napadlo mu pojednou a uchopiv list, počal
jej znovu čisti.
“Karlu Záměskému!”, zvolal pak po chvíli a zakryv si dlaněmi obličej,
utichl. Z pod upracovaných jeho rukou řinuly se bohaté potůčky slzí.
Tak seděl dlouho do noci a konečně když ulehal na lože, tu bolest jeho
proměnila se v tichou resignaci.
“Nechť je s ním šťastna,” šeptal si, “ať odpustí jí bůh—já jí od
pouštím!”
Stará matička Ivanova byla hrda na zlaté srdce svého hocha a to vším
právem....

Uplynuly skoro dva roky od osudného toho večera. Ivan více nenaříkal
na krutý svůj osud, ale také nezapomněl na onu bytosť, pro niž jedině srdce
jeho bilo. Rána sotva zacelená počala ale jitřiti znovu, když se byl jednoho
dne od mých soudruhů dozvěděl, že Záměský se svojí ženou a jedním děckem
přijel také ze starého kraje do C . . . . aby zde v uhelných dolech hledal
snažší živobytí.
Z počátku nechtěl na šťastného svého soupeře ani pohleděti, leč náhoda
svedla je při společné práci v tom samém dolu a Ivan posléze uvyknul si na
sousedství muže, jenž odloudil mů jeho milenku. Promluviti však k němu
nemohl—tak daleko nedovedl své city ovládati. S Aničkou—nyní s paní Záměskou, náhoda dosud jej nesvedla. Zahlédl ji sice již několikráte, neodvážil
se však k ní přiblíží ti. Tu jednoho nedělního odpůldne potkal ji, nesoucí na
ruce malého buclatého kloučka a oba nenadálým tímto setkáním v rozpacích
stanuli naproti sobě.
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Tváře její hořely nachem. Ivan pak byl bledý a ač byl jinak statečný,
silný muž, tu přece zachvěl se, ocitnuv se tváří v tvář naproti ztracené pron,
ale dosud jím milované bytosti.
Konečně ovládl své vnitřní pohnutí a podav svoji pravici mladé ženě,
řekl: “Netušil jsem, že se takto s tebou—” pak se hned poopravil a doložil
váhavě: “—s vámi setkám. Já přece už nemám práva vám tykati,” pronesl
trpce, když mladá žena hned neodpovídala.
“Zapomeňme, co bylo—vždyť je na světě holek dost a snad najdete lepší
nežli jsem já—, ” nutila se do žertu Záměská.
“Byl bych býval s vámi spokojen,” odvětil Ivan, “ale nemělo to být.
Oh. já to tušil tenkrát, když jsme se loučili. Ale co vás přimělo k tomu, že
jste zrušila své slovo?” otázal se náhle, upíraje na ni pátravě svůj zrak.
“Ani sama nevím,” řekla Záměská upřímně. “Z počátku se mi po vás
stýskalo a nechtěla jsem se na žádného hocha ani podívati, pak asi po roce
při jedné zábavě setkala jsem se se Záměským a konečně stala jsem se jeho
ženou. Měla jsem vás ráda, ale jeho, zdálo se mi, že mám ještě radši.”
“A jste s ním šťastna?” zvolna a truchlivě tázal se Ivan.
“jsem,” odvětila mladá žena upřímně. “Nepřeju si lepšího muže a od
té doby, co nás osud požehnal tímto malým klučíkem, tu štěstí mé je úplné. ”
Ivan nechtěl více slyšeti. Slova Aniččina byla umíráčkem veškerých
jeho nadějí. Pomalu podal Záměské ruku a vroucně ji stisknuv, řekl: “jsem
rád, že jste šťastna. Kéž bych to mohl řiď já o sobě” a rychle se odvrátiv,
odcházel od mladé ženy...........

V těch uhelných dolech, Černých jako bezhvězdná noc, je to těžká práce.
Dělník pracující tam pro několik dollarů, obětuje své zdraví a častokráte
i svůj život. Těch obětí zahynuvších v těchto černých jícnech je již na.tisíce.
Zdrávi a mnohdy s úsměvem na rtech sestupovali dolů do útrob země, aby
mozolnou rukou svou vydobyli z ňader matky země “černé démanty” a netu
šili, že smrt tam dole na ně číhá.
Je pošmourné jitro. Uhlokopové v četách ubírají se do práce, oddaní
v osud svůj.
Ivan i Záměský sestupují do šachty společně. Stejná práce je sice svedla,
leč žena, kterou oba milují, ta od sebe je
dělí překážkou nepřekročitelnou.
Znají se,
vidějí se každodenně, ale ústa jejich jsou
němá.
Započali pracovati s obvyklým úsilím.
Hodina za hodinou pomalu míjí v uhlodolech.
Pojednou v rachot padajícího uhlí zavzněla temná, dunivá rána. Uhlokopové
se zachvěli, věděli již, co to znamená. Plyny
nashromáždivší se v některé štole, vybuchly.
Teď v dole zahřměla rána druhá, třetí a
ozvěna hrůzu těchto výbuchů ještě zvýšuje.
“Zachraňte se!” volá se ze všech stran,
a uhlokopové pobádáni hrozným nebezpe
čím, ženou se k hlavní šachtě, aby zachrá
nili své životy.
Je to divoký útěk, před blížící se jistou
smrtí. Malý okamžik prodlení přináší jistou
Judr. VLADIMÍR SRB,
záhubu.
starosta král. hlav, města Prahy.
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Ivan pracoval v jedné z odlehlejších štol; život proň samého pozbyl již
valně svého půvabu, ale hodlal se zachrániti pro stařičkou svou matičku. Od
hodiv Špičák, kvapil rychlostí jelena z míst nebezpečí. V tom ucho jeho
zavadilo o hlasité volání o pomoc.
Zastavil se, nedbaje vlastního nebezpečí.
“Hoši, pomozte!” rozlehlo se opět štolou a Ivan bez rozmyšlení pádil
v onu stranu, odkud volání se ozývalo.
Při mdlém svitu své lucerničky spatřil před sebou ležeti tělo člověka.
Ten poněkud se zvednul a prosil opětně: “Pomozte mi, jsem raněn, nemohu
se hnout.”
“Záměský!” vykřikl překvapen Ivan.
“Ano, jsem to já,” sténal poraněný, “ale ty mně nepomůžeš, viď?”
Ivan neodpovídal. V hlavě jeho rojilo se plno myšlének. Zde ležel
muž, jenž připravil jej o celé štěstí jeho života. V jeho rukou spočíval jeho
osud. Má jej zde nechat zahynout aneb má mu pomoci? Smrt jeho byla by
odplatou za jeno zradu na něm spáchanou.—Ale ona, Anička, bude si zoufat,
vždyť má jej ráda a to malé klouče ztratí tak záhy otce—stane se sirotou!
Ivan ve svém srdci bojoval kratičký boj, pak rychle se tázal Záměského:
“jak jsi přišel k úrazu?”
“Zlomil jsem nohu, když utíkal jsem ke hlavní štole a nepomůžeš-li mně,
musím zde bídně zahynout.”
Beze slova chopil Ivan poraněného a vzav jej za ramena, kvapil s ním
tak rychle jak mohl, k vytahovadlu umístěnému v hlavní šachtě.
Oba šťastně dostali se na povrch a když přikvapila k dolu mladá žena
Záměského, s chvějícím se srdcem, by poptala se po osudu svého muže, tu
Ivan odevzdal jí poraněného a Anička, vypuknuvši v pláč, tiskla vroucně jeho
ruce.
“Ivane,” šeptala, “jak vám mám děkovat?!”
“Činil jsem jen svou povinnost,” odvětil on prostě.
“Vy máte zlaté srdce,” řekla Záměská. “Vím, že jsem vám ublížila a
vy mně odplácíte tak šlechetným způsobem!”
A Ivan beze slova stisknuv ruku Záměské i poraněnému, odcházel s hla
vou vztýčenou, jsa spokojen sám s sebou.

JMateřská řeč.
Jsou hříchy proti přírodě,

a člověk přec se ukonejší;
však kdo řeč matky urdousí,
ten snad již v světě nejbídnější.
Ten z duše všecko vyškubal,
co v kvítko může dospět tvarem,
praménky ucpal nejčistší

a v život ustlal suchoparem.

Tenť s pustou v duši krajinou,
pták nepřelítne jejím prachem,
a jenom vlk tam zaštěká,
kdy kat tam kráčí s bratrovrahem.

Tenť zvrhlý v srdce tlukotu,
krb znesvěcený svého domku,
činů se krásných nedočká
ni u sebe, ni u potomků.
V. Hálek.

Cemerice černá!
napsala U. Lužická.
• V přírodě rozvilo se jaro. Na stráních a keřích slibné a něžné pruty se
zelenaly, fialky se modraly v listnatých svých ložích a naplňovaly vzduch
libou vůní svou. Slunce hřálo, jakoby si chtělo nahraditi dlouhé doby strádání
a líbalo nenasytně žhoucími paprsky obrozenou, mladou, právě se rozvíjející
přírodu.
Lidstvo přijímalo tyto sálavé šlehy březnového slunce s nedůvěrou
v dlouhé trvání, ale těšilo se z mile hřejícího tepla, byť i s tajným povzde
chem: “Dlouho to jistě nepotrvá!”
Duben se blížil a známo, jaký je to nestálý, vrtkavý, rozmarný vladař.
Krásnou přírodou v malebné krajině jižních Čech loudali se valně vdychujíce z plných plic čarovný dech jara dva mladí mužové v onom věku, kdy
zkušenost a život dosud byl nesetřel s nich nádech mladistvé bujnosti, ale
jinošství s ideály a sny se bylo už rozpoutalo. Polomuž a polojinoch. Věk
to velice kritický. Autority nechce znáti a samostatně s rozmyslem neumí
ještě choditi životem.
Obešli malé městečko podél žírných luk a odloučili se do útulného, stin
ného parku, který svou rozlohou, seskupením a střídáním okrasných, skvost
ných partií, skýtal velepříjemné místo procházek a skrytých zátiší, kde se to
tak důvěrně klábosilo i milovalo.
Zvykneš tady Vilíku,” konejšivě těšil vážnější z nich, vysoce urostlý,
bledolící muž svého přítele z mládí.
“Nevím,” pochyboval Vilík. “Užívám se tady!”
A na důkaz, že se nemoc již hrozivě blíží, upřímně si zívnul.
“Arci,” usmál se přítel. “Takový pražský dlažbošlap nezvykne tak
snadno pažitu venkovskému a hrbolatým stezičkám v polích. Ale, pohleď,”
vstana ukazoval mu na obraz krajiny, jejíž vyhlídka se před nimi právě byla
v parku rozevřela. “Není-li to krása.”
A bylo to skutečně krásné, co před sebou zřel. Rybník, vroubený hustě
stromovím, stříbřil se na ploše luk, za po
zadí maje lesní stěnu.
“Hezký pohled,” mínil Vilík, nedbale
si projížděje vouskem na bradě. “Ale mně
to nestačí, milý Jíro, k zahnání nudy. Jaká
jsou tady děvčata? Stojí za podívanou?”
“No, výběru velkého v tom není,”
usmál se Jíra. “Nejkrásnější je Milka za
hradníkova. ”
“idižiž!” vpadl mu Vilík do řeči. “já
se tážu na slečny, to jest na skutečné sleč
ny, nejenom na dívky, jimž se teď tak
říká....”
“Víš, my tady máme samé takové poloslečny. Pravých slečen, jak ty si je předsta
vuješ, je pomalu. Napočítal bych jenom
dvě a ty. . . . ”
“Co je s nimi?”
‘ Už jsou zralé. Ty by pro tebe nebyly.”
Prof. JAN KUŠTA.
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“Proč? Takové slečny bývají pro podívanou i pro zábavu nejlepší, jako
je zralá broskev nejchutnější. Přece si nesmíš mysleti, že bych se tady, v tom
hnízdě, chtěl oženit a vybrat si nevěstu!” zasmál se. “Což mne neznáš?”
“Abych neznal! Ale to jsou pravé slečny, dcery dvou úředníků na pan
ství a velice pyšné. Jest zde v první řadě otázka, zdaliž by s tebou vůbec
mluvily. ”
“Oho!”
“Nedurdi se! Nesníží se, aby zaháněly našinci nudu a s vdavkami myslí
výše. Vědí také, že si jich, až bude nejhůře, nějaký úředník musí vžiti k vůli
kariéře a proto se společnosti zdejší vyhýbají. Jezdí pouze do krajského mě
sta na zábavy.
‘‘Musím si tedy vybrat nížeji něco pro zábavu. Ty už máš nějakou zlatou
rybku na udici?”
‘‘Chytám a vnadím teprve,” přiznával se Jíra.
“Ale dosud jsem udic
nenalíčil.” — “Tu zahradníkovou?” vyzvídal Vilík.
“Budiž! Ano; líbí se mně.” — “A máš naději?”—“Soudím, že by mne
neodbyla, ale váhám dosud.”
“Rád bys také z lepší rodiny, viď?”
“Nejde mi o to! Panský zahradník čítá se tady k honoraci, jako správce.
Děvče je domácné, bohaté, pro učitele, jak se říká,, dobrá partie. Ale. . . .,r
“Cq tedy! Když jest nejhezčí, musí být přeci dosti sličná. Co chceš?!”
Jíra se opatrně rozhlédl a po té tiše hlas, pravil:
“Ona je bílá, růžová, pravý to květ jabloně. A má krásné, černé oči. . .
To jsou oči, že v nich uvízne srdce i rozum. Ale nesmí promluvit’· Je pouze
pro podívanou. Jakmile promluví, je po illusi. Nemá lahodný organ a její
řeč je přímo děsná. Ke všemu ještě je hotová repetilka. Nechápu, že může
ustavičně mluviti takové prázdné, hloupé řeči! Jak otevře ústa, je mi odpor
ná. Lituju, že není vzdělaná a že nemá ani trochu přirozené chytrosti a dívčí
něžnosti. Pro koukání si ženy neberu, chci si s ní pohovořiti, chci, aby mně
rozuměla, se mnou cítila. Raději nehezkou, ale chytrou a ušlechtilou ženu.
Na zevnějšek si člověk zvykne, ale sprostému, hrubému hlasu a omezené ženě·
bych nikdy nezvykl.”
“Přisvědčuju! Žena musí být řízná, vtipná, svůdná, zábavná. Hezký
pohled jedině muže neobšťastní, jako mne neuspokojí malebný obrázek krajiny
zdejší, kterým ukonejšit! chceš můj stesk. . . . Kdo tě? Co tě?” prohodil Vilík
a postanul. Upozornil pohledem přítele na poboční cestu, která se táhla sku
pinou mladých smrčků v podobě háječku.
Tam po té cestě hnala se k nim jako vichr s případným též šustotem
hedvábných šatů, naškrobených sukní, šelestem, vyvozeným máváním sluneč
níku a spěchem kročejů, vysoká, hubená postava, o níž nesnadno bylo při
prvním pohledu říci, zdaliž to je dívka, nebo už žena.
“To je Dolinská hvězda!” — “Ta!” divil se Vilík.
“Ne krásy, ale znamenitosti, slova a domnělé učenosti. Tiše, jde k nám.”
Dolinská hvězda skutečně mířila přímo k nim a kynula jim hlavou na po
znav i na znamení, že by s nimi ráda mluvila. Učitel smekl klobouk, Vilík
posunul trochu svůj a s očima široce rozevřenýma obetkával postavu před ním
stojící.
“Aj, pane učiteli!” zvolala, radostně mávajíc mu oběma rukama vstřícná
pozdrav. “To jsem ráda, že vás potkávám! Podala bych vám ruku, ale mám,
jak vidíte, obě dvě zabaveny,” ukazovala mu. V jedné svírala slunečník a
kabelku, *ve druhé třímala kytici. “Prosím vás, povězte mně, jak se tyto
květy jmenují!”
“Slečna je trhala?” — “Ne, dostala. . . ”
“Od koho?” — “Nepovím!”
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“Nenaléhám,” usmál se učitel. “To je
čemeřice černá. Schovejte si ji dobře! Je
to lék.” — “Tak? A proti čemu?”
“Proti ztřeštěnosti!” — “Vy si mne
dobíráte, ale neškodí! Umím vtip a žert přijímati. Já vám zase poradím lék proti bázli
vosti a nesmělosti.”
“Děkuju slečno, netřeba mi ho. Nechuravím těmi nemocemi. Můj přítel, pan
Kastěrka,” představoval Vilíka. “Kandidát
notářství, nyní právě zaměstnán v notářské
kanceláři zdejší · · · · ”
“Slyšela jsem už o něm,” přejala mu
řeč, sklonem hlavy děkujíc za poklonu mla
dého muže. “Božena Malých,” představo
vala se sama s úsměvem, a jak vidíte hezky
dlouhá. Ale pane učiteli,” obracela se zase
JU. DR. PROKOP PODLIPSKÝ.
k tomuto, “jmenuje se skutečně toto kvítí
tak? Nežertujete?”
“jest to jeho botanické jméno.” — “To je prapodivný název! Čemeřice
černá a má bílý květ. ”
“Ach, slečno,” poznamenal Vilík, “ve světě je mnoho, velmi mnoho
podivností!”
“To je dobře, to je dobře,” ohnivě velebila to zařízení světové Božena.
“Aspoň je ten život interesantnější! Jinak by to bylo fádní tuze fádní ve
světě, kdyby všechno bylo ulito z jedné formy.”
Božena při tom celým tělem poskakovala a mávala kyticí před Vilíkem,
jehož postavu se zanícením, příliš zjevným, než aby toho byl nevystihl, obetkávala.
“Slečna miluje zvláštnosti?” otázal se Vilík, vraceje jí sálavý pohled.
“Ano! Miluju všechno, co není shnilé, co má v sobě jiskru života. Ale
nemíním zdržovati. Poroučím se vám pánové. Tedy čemeřice černá, pane
učiteli!”
Tím se jim poroučela a mrštně, jako ryba, hodila celým tělem. Otáčela,
se na podpadku jako baletka a týmž chvatným krokem, jak byla přikvačila,
valila se dále. Očekávala sice, že ji pánové provodí a za dovolení poprosí
s ní ještě se procházeti a baviti; ale oni nebyli tak galantní a obrátivše se lou
dali se zase tak volně a nedbale parkem dále, jako před tím.
“No, to je pravá čemeřice černá,” zasmál se Vilík, když se kus od ní
vzdálili. “Suchá, černá, ztřeštěná. ”
“Ale má bílé zlaťáky a žluťáky,” poznamenal učitel. — “Tak - · . Je tedy
bohatá?! Což tady, v tom hnízdě, také se může mluvit o bohatství?”.
“Bohatství maloměstské arci.” — “A že se nevdává?” divil se Vilík“Už valně oprchala. A upejpavou také není. Brala by z ruky!”
“Tak jest. Je zblázněna po mužích. Vdávalka to první třídy, nemocná,
touhou po radostech lásky, ale na ven se tváří, jakoby muži a vdavkami po
hrdala. Uvnitř jí však sžírá touha neukojená.”
“Což jí nikdo nechce?”
“Prosím tě! Který muž by si vzal takové děvče, které nechce a neumí
vařit, domácnou prací pohrdá a na učenkyni si hraje. Pak to má ještě jiné
háčky. Dříve si vybírala a hledala jen “velkou partii”. Udělala si plán na
svůj lov, ale nezdařil se jí.” — “Ne?!” divil se Vilík. “Vždyť vnadit umí.”
“Umí a přeci nechytla tu rybku, po které pásla. Lidé jí to pokaždé zka
zili, když by se jí to bylo podařilo .Znáš přece svět! V takovém malém mě
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stečku se všechno hned roznese a čím užší kruh společenský, tím více v něm
závisti. A příčin k pomluvě nalézá Boženka mezi lidem dost o dost. Je střeštěná a mluví někdy tak podivně a směle, že by člověk spíše soudil z těch řečí
na muže, než na dívku. Je zlá, závistivá, pánovitá a komanduje svou prostou
a do své dcery šíleně zamilovanou matku tak urputně, že tato ji otrocky po
slouchá a jiného po celé dny nečiní, než její chvalozpěvy zpívá. Má jí shánět
ctitele a ženichy, ubohá! Nemůže jí žádného sehnati a za to zakouší zlé míry
dceřiny. ”
“Mám sto chutí pozlobiti trochu tu bláznivou vdávalku. ”
“Nezačínej ničehož!” varoval ho přítel,
“Na venkově je to, můj zlatý,
velice nebezpečná hra takové záletnictví! Nejsi v Praze!”
“Nelekej se! Nebojím se jí. Já v tom proudu umím holenku plovati, ha,
ha, ha! O takového zkušeného netřeba se strachovati. Já se ze všeho šťastně
vysekám. Nějakou zábavu přece tady v tom hnízdě musím mít! A k tomu je
ta Čemeřice černá velice vhodná.”
“No, já ti překážet nebudu!” usmál se učitel- “Mně na ní nezáleží. Je
mi lhostejná. ”
Boženka té chvíle též se zabývala v mysli s novým kandidátem notářství
a ženitby. Líbil se jí. Ale který muž se jí nelíbil!?
“je to takové pražské gigrle, ” sama při sobě povahovala. “Partie by to
také nebyla. Ostatně proč ne?” přemítala dále. “Tady u nás není dobré
místo pro notáře, ač naše paní notárová vede dosti velký dům. Ale jinde prý
mají značné příjmy. Hezký není. . . Má velký nos a žlutý, fádní obličej. . .
Na to však člověk zvykne. Už je také nejvyšší čas' abych se vdala, i nesmím
vybírati. Muž jako muž. Byl by menší mne, ale kde nalézti muže, aby byl
mne vyšší? Oči má trochu zakalené, ale umí jimi do duše se zabořovati a vý
znamně mluviti. Ani nevím, jsou-li modré nebo šedé, ale hodně jsou vybledlé.
Není to ideál mých snů,” povzdechla. “Ale jakáž pomoc!... Z nouze. .
Táhne třicítka. . . Třicítka. . . Jenom nebudu-li se mu zdát starou,” lekala se.
“On je mne mladší. . . Ale, což na tom! Takových sňatků je více. Staří páni
hledají mladinké, ale tento věk tíhne spíše k usedlejším dívkám. . . Musím se
vdát, musím!”
Boženka zamávala prudce rukama ve vzduchu. Květiny vypadly jí z ruky.
Sehnula se pro ně.
“Musím si je uschovat,” mínila. Poprvé v životě jsem tyto květiny uvi
děla a hned po té spatřila jsem jeho,” zamilovaně je obetkávajíc, promlouvala
zanícená Boženka. “Čemeřice černá! Ach a krásný má květ. . . Jestli pak
mně vykvete štěstí a svatba z této setkané?”
A vdavekchtivá dívka pohroužovala se přímo s vášní do smyšleného plánu,
sňatku s kandidátem notářství.

II.
Doliny jsou malé městečko seskupené na rozsáhlém zeleném koberci luk,
prorývaných rybníky. Nejvydatnější část plodin a darů přírodních dávají
obyvatelstvu luka, rybníky a lesy, v nichž hojnost zvěře jest pýchou panství
okolních.
Některé domky jsou výstavné, úhledné; většina dosud je starých, v zemi
zapadlých, tu a tam vyčnívá z řady dům o jednom patře, ale těch je velice
málo. Ulice jsou dosti rovné vyznačují se tím, že netvoří řetěz domků těsně
k sobě spjatých, kde střecha se střechou se snoubí a společná hlavní zeď již
od základů jeden s druhým slučuje. Zejména ulice Podzámecká, jíž se táhne
silnice vedoucí do sousedního města, vroubená za městečkem stromořadím,
volně jest stavěna. Mezi domky rozkládá se vždy vkusná, oplotěná zahrád-

ka, ve které kvetou po celé léto pestré květiny, tak že v době květu růží, neb
šeříku podobá se květince, z nichž úhledné, bílé domky s červenými střecha
mi malebně vyhlédají.
Ulice tato manifestuje zálibu a lásku obyvatelstva ku květinám a tlumočí
vkus jeho. Domky čisté, bílené, okna lesklá, cíděná svědčí o čistotě. Malo
městský zvyk, pečlivě uzavírati okna, aby se do bytu neprášilo a slunce don
nesvítilo, byl i zde přísně dodržán. Jediný domek činil výjimku. Byl ze
všech největší, nejvýstavnější a jeho zahrádka zabírala rozsáhlejší plochu dru
hých. Tam bývala okna otevřena, zejména v podvečer, když páni tudy cho
dívali a ubírali se na procházku.
Domek patřil Boženě, která v něm s matkou bydlila. Zadní světnici se
zvláštním vchodem ze dvorku pronajala pracovitému řemeslníku, aby měla
v domě hlídače a v jeho manželce domácí posluhovačku.
Otec Malý nahromadil své dceři hezké jmění, které arci maloměstské
názory ještě zveličovaly. Promluvilo-li se o bohatství u Malých, přimhuřoval
každý při tom oči a přepodivně krčil rameny. Byloť jim všem, kteří nechápali
ve své úzkoprsé omezenosti a nedostatku světového rozhledu, že může bystrý,
obchodní a podnikavý duch zbohatnouti a
původní groš zesteronásobniti, velice pode
zřelé a původ jeho záhadný. Rozmanité,
podezřívavé povídačky tajuplně se trousily
v městečku i v okolí o vzniku zámožnosti
druhdy chudého ševče, více téměř příštipkáře, které na zlatou záři jeho jména černé stí
ny rozestřely. Ale křivdilo se mu velice.
Malý byl bystrý muž, kterému se řeme
slo nelíbilo a proto také se mu nedařilo.
Dlouho zápasil, až posléze přece verpánek
opustil a uchytil se obchodu v potravinách.
Začal v malém, ale nebýti jeho náhlé smrti
v nejlepším věku a síle, byl by zajisté skon
čil obchod ve velkém slohu s tituly, řády a
slávou.
Štípnutí vosy do ruky zmařilo ve dvou
dnech silného, zdravého muže.
Dr. FRANT. ryt. ŠMOLKA.
Malý vedl velké obchody a prodával,
čeho bylo lze koupiti k vývozu a dovozu, Ryby, zvěř, dříví, seno, obilí,
brav a skot, slovem všechno, co se mu naskytlo ke koupi, v jeho rukou pro
měňovalo se v peníze, z nichž značný výdělek připadl jemu za podíl. Tak arci
umožnilo se jeho jmění. Mělť šťastnou ruku ve všem a uměl vydělané peníze
také zachovati.
Když zemřel, byla jediná dcera na živu ze všech dětí, které mu byly předemřely a té odkázal své jmění, pojistiv manželce své pouze doživotní důchod;
jak lidé rozumovali, ze strachu, by se podruhé provdala a zbožňované Božen
ky, kterou svou láskou jen kazil a zlé pudy v ní probouzel, o jmění nepřipra
vila. O nějaké výbavě nebylo u Boženky ani řeči. Rostla jak chtěla, ve
volnosti. Byla chytrá, vypočítavá, rozuměla otci a to mu imponovalo. Do
spěla teprve dvanáctého roku, když osiřela, ale dovedla již panovati v domě.
Omezená a utlačená matka nebyla s to, aby se vzpružila k odporu a k osvěd
čení mateřské své autority vůči zbujné a odbojné dceři. Poslouhala dceru
jako dříve tyrana-muže.
Boženka u vědomí své moci dovolovala si vůči matce vždy větší smělosti.
Bylo nejen pánovitou, rozmarnou, svéhlavou, ale i zpupnou, neurvalou, zlost
nou. Nejednou postavila se matce na odpor jako divoká kočka, hotovící se
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k útoku. OH její velké, kočičí, jiskřily se hněvem a zářivé černé zornice je
jich jako dva žhavé uhly sálavě obetkávaly ustrašenou matku, která jen povo
lovala a ustupovala.
Jednoho letního dne stropila takový křik, že děti ve hloučkách obklopily
zahrádku, ve které odbojná dceruška výbuchem zlosti zlé míře své ulevovala.
Vášeň její rozpoutala se v takové míře, že se vrhla jako divoká kočka vztekle
na matku a utrhla jí rukáv. Kolem jdoucí starý žebrák byl už dříve vešel
otevřenými dvířkami do zahrádky. Uzřev děvče, ano se vrhá-na svou matku,
odtrhl ji od ní a bez okolku jí vyťal políček, že se až zapotácela.
“Cti otce svého i matku svou!” zvolal.
Hoši před domem s hlučným smíchem přizvukovali. Žebrák zmizel, než
se mitka s dcerou vzpamatovaly. Nestíhaly ho, ale skryly se v domku před
výsměchem povykující mládeže, která po městečku roznášela, co byla uviděla
a uslyšela.
Po té se lidé smáli Božence na potkání, takže matka si nevěděla rady,
kterak tomu zameziti. I šla na radu k starostovi, jemuž si zle do toho stěžo
vala; ten ji klidně vyslechl a po té mínil:
“Nevím, nevím, paní Malá,, kterak bych tomu mohl přítrž učiniti. S přís
ností by se věc ještě zhoršila. Víte-li co?! Dejte ji z domu někam na vycho
vání. Je to chytré, ale bujné děvče, vy jí nedovedete vychovat.”
Matka uposlechla a odvezla Boženu do kláštera v Praze. Božena neod
porovala. Těšila se z toho, že odjíždí z Dolin. Ráda se učila a toužila po
vzdělání. V klášteře prožila tři roky a pilně, přímo vášnivě se pohružovala
v učení. Ctižádost byla vzpruhou všeho jejího konaní. Toužila po vznešeněj
ším cíli života, než jaký matka ve své omezené maloměstské mysli jí byla sta
vila. Chtěla těm, již se jí vysmívali, vévoditi učeností a věděním. Všemu se
také naučila. Znala se v řečích, hrála na klavír, uměla mluvit, ba řečnit i de
klamovat, vyšívat, jenom se nenaučila ovládati sebe samu a krotiti své pudy.
Byla také, jak si přála, po svém návratu první ve městečku vzděláním svým.
Zevně se jí všechno kořilo, ale neblahá pověst’, která vrhala stíny na jméno
otcovo, vzpomínky na její zlostné, prchlé výbuchy nedopřávaly jí pravé vážno
sti. V potají se jí všichni vysmáli i té její skutečně pozoruhodné, ale příliš na
odiv stavěné učenosti.
Největšího výsměchu utržila si Boženka honbou po mužích. Touha po
muži zatkla své spáry hluboko do její duše a celou bytost této podivné dívky
opředla takořka spletením pudů a žádostí. Ale čas prchal a Boženka stále žila
bez muže. Čím starší byla, tím úsilovněji hledala muže. Bylo to už chorobné
bažení, ve kterém hynula duše její neukojením. Vedla si při tom dosti odváž
ně a výbojně, ale také dosti neobratně. Přílišně žádala a sama si muže před
cházela, tak že jich brzy omrzela. Nedovedla drážditi, podněcovati, vyčkávati,
ale hnala útokem na pevnosť, která se opatrně před ní uzavřela, aby nebyla
. dobyta.
'
Setkání s kandidátem notářství v parku rozbouřilo v ní na novo vášeň a
roznítilo v ní touhu po muži. Tedy zase naděje! Zase muž, který se může ženiti.
“jenom toho, jenom toho mi přej krutý osude!” toužila.
Nadbíhala mu, kde mohla. Matka jako slídilka stále se za ním plížila,
jen aby dcera měla o něm zpráv a věděla, kam jde na procházku. A po té
vyběhla ven za ním, kam šel, nadbíhala mu, otáčela se kolem něho a tak mu
velice usnadňovala letní jeho zábavu maloměstskou. Nebylo mu třeba hledati
ji, ona sama vběhla mu do rány. Ona rozestírala sítě, do kterých on ji chtěl
chytiti a po té zadrhnouti.
Sbližování pokračovalo a Vilík se výborně bavil. Však mu bylo osvěžení
toho třeba v té nudě společenské, neb přítel učitel přece jen podléhal kouzlu
krásných očí Milý Zahradníkovy o začínal Vilíka zanedbávati.
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Chodíval už kolem domku v ulici Podzámecké po úřadních hodinách.
Boženka právě té chvíle vždy zalévala květiny nebo otevírala okno a vyhlédala
ven. Pozdravovali se a mluvou očí se zdůvěrnovali.
Máj rozkrasil se v přírodě a obsypal zemi sterým kvítím. Ale žárlivě
střežil všech krás, nedopřávaje lidem, by se potěšili těmi skvosty. Zaléval
mladé osení stálými dešti, projížděl se na perutích vichru a sídlel v zamračené
obloze.
»
Časté spršky zabraňovaly dalším procházkám a Boženka, která snila
o májovém dýchánku ve dvou v útulné besídce, vzdychala roztouženě sama
doma v uzavřeném pokoji. I v tom pokoji by se to krásně besedilo a—milo
valo! Jenom jak chytiti to ptáče štěstí?! Denně se skvostně oblékala a vy
hlížela oknem. Šel kolem, pozdravil, usmál se, vyslal na ni žhavý proud svých
zraků a. . . . šel dále!
Boženka už byla netrpělivá a téhož dne, kdy opět časté spršky poutaly ji
k domu a pošmourný den černou náladu rozestíral v duši, zalomcovala jí žíz
nivá touha po něm. “Dnes· · · - dnes. . . .musí přijít k nám!” umínovala si.
A v duchu, tajně dodávala k tomu roznícená vášeň:
‘A obejmouti mne!”
Božena se svůdně a také nádherně oblékla. Velké kytice rozvitého šeříku
naplňovaly pokoj vůní, s níž se smísoval dech konvalinek. A k tomu ladně
připojovala se svůdná nálada dne. V tom přítmí zamračeného dne, v tom
vlahém, vonném vzduchu májovém vznášelo se opojující a smysle omamující
kouzlo.
Boženka nařídila matce, aby dlela před domkem na číhané a ohlásila jí,
že se blíží Vilík, jakmile zahlédne ho od rohu ulic zahýbati k nim. Neříkala
mu jinak v duši.
“Až ho uvidíš, přijď k oknu a zavolej: “nechoď, mračí se to!” Ale ne
propásni ho! A pak, až bude u domku, zadrží ho a promluv s ním.... ”
nařizovala.
•Matka chodila po záhrobní jako voják na stráži, Boženka seděla v pokoji
u piana, aby hned, jakmile zazní umluvené heslo, mohla udeřiti na klávesy.
Srdce jí bušilo, že cítila až koloběh krve. Chvěla se na celém těle, oči její
planuly, ňadra se dmula, ruce do klínu nečinně se svezly, hlava sklesla k opě
radlu židle. A obrazivost její pracovala. Jaké to živé obrazy jí kreslila?
Snila tak živě, že téměř cítila, jak jí ovívá jeho dech a v roztoužení šeptaly
její rty: “Vili! Vili! Ach, jaká to slasť!”
Umluvené znamení zaznělo pod okny a projelo celým tělem roztoužené
ženy. Udeřila na klávesy a hrála s takovým ohněm, s takovým citem, jakoby
to zpívala v těch zvucích sama láska a
vášeň.
Zatím matka venku chytila muže. Když
se blížil, popošla mu v ústrety a pozdravila:
“Dej pán bůh dobrý večer! Byla jsem
dnes dopoledne v kanceláři, ale vzácný pán
tam nebyl.”
“Dobrý večer, paní Malá!” zdvořile jí
V
J
vzdal pozdrav. í í Přála
jste si něco ode
mne!”
“Ano, prosím! Koupila jsem kus pole,
hodilo se mi dobře a tu jsem chtěla prosit,
abyste mi napsal smlouvu.”
“Což nebylo v kanceláři pana šéfa!”
otázal se, lově při tom vzduchem zvuky kla
víru, které otevřeným oknem se linuly a
KAREL POLÁK.
mrskaje okem po oknu, za nimž silhoueta
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postavy Boženčiny, sedící u klavíru, cituplně hrajíc transkripci na théma ná
rodní písně:
Ach není tu, není tu,” k pohledu se svůdně nabízela. Byliť
oba zatím valně se přiblížili a vycvičená matka odbočila chytře s ním na
chodník.
“i byl tam,” mínila, “ale já. . . .inu já k němu nemám důvěru. A pak
tam měl návštěvu pana ředitele, se kterým němčil. . . . Utekla jsem raději.”
“Nemáte ráda němčinu?”
w
“Ne! Nerozumím tomu.—To hraje moje dcera, Boženka,” vysvětlovala
mu, zachytivši pohled jeho, kterým mířil do okna. “Ona hraje jako celá hud
ba. Žije jen v tom učení a umění. Však je také učená. ...” Při tom postanula a zaťukala na tabuli okenní. “Boženko!” volala, “chceš-li, promluv
si o tom poli s panem doktorem! Je tady....”
Hra ustala, a Vilík se usmál. Pohlédl na oblohu a usmál se podruhé.
A již smekal klobouk. Boženka objevila se v otevřeném okně.

III.
Vilík přistoupil k oknu a obetkal Boženu žárným pohledem.
“Aj, pan Kastěrka,” usmívala se na něho líbezně v otevřeném okně.
“Dnes není příjemno na procházku,” zašveholila vracejíc mu zápalný šleh oka.
Matka byla už svou úlohu dohrála a vzdálila se, nechajíc dvířka vedoucí
do zahrádky a do domu do kořán· · · - pro něho. . . .otevřena.
“Není. . . . není,” svědčil. “Ale co má činiti ubohý, opuštěný mládenec!
Neútulný pokoj mne nevábí, a ještě méně křik a pláč nezbedných dětí mé do
mácí paní. Kdo má takový ráj v domě, jako slečna, tomu se arci nechce do
toho počasí nepřívětivého. ...” Povzdech a zazáření oka provázely jeho slova.
“je-li libo?” zvala ho Boženka úlisně, pokynouc rukou, do vnitř pokoje.
“Vejiti do ráje?” otázal se významně. Pohled jeho byl sálavý.
“jste-li toho hoden, vejděte!” usmála se.
“Abych nebyl! Slečno, jaké to máte o mně smýšlení!” vyčítavě k ní
promlouval, stiše hlas svůj k onomu sladkému šepotu, který tak bývá nebez
pečným míru žen. Jeť v něm tolik intimity, že rázem sbližují se jím dva, již
si byli až dosud cizími.
“Ach,” vracela mu též polohlasem, “mužové nebývají. ...”
“O slečno! Hodni!” vkládal se jí do řeči.
“Ano,” usmívala se škádlivě.
“Máte o tom zkušenosti!” vyzvídal s úsměvem, který byl i posměšný
i výbojný.
Začervenala se a sklopila hlavu.
“To je známo,” prohodila. “Netřeba čerpati té nauky ze zkušenosti
životní!”
“Kdybychom byli hodni, ani bychom se nelíbili!”
“Mnoho si domýšlíte!”
“Tedy nejsem hoden vejít do ráje, či jsem?” žebronil tichounce a vstrčil
hlavu do okna, že se až dotekl její. “Odežene mne anděl s mečem plamen
ným, či propustí?”
“Mého ráje anděl nestřeží.. .. Jsem volnou panovnicí a pohostin
ně vítám přítele. ...”
“Nuže, muži, zuj obuv z noh svých, neb místo, kam vkročíš, svaté jest!”
recitoval.
Zasmála se, odstoupila od okna, zavřela je a šla mu vstříc ke dveřím.
Vítězný záblesk štěstí přelétl její obličej. Vyhráno. Jakmife vejde, je chy
cen. Boženka ho nepustí. Toho musí dostati!
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Dveře se rozlétly, Vilík vešel. Táhlý
dech uspokojení a blaživé míry uklouzl jeho
rtům, když ocitl se vtom útulném, na pomě
ry maloměstské s upřílišněným přepychem
zařízeném budoirku, kde bylo tolik opojné
vůně a v jehož přítmí stlumeném záclonami,
květinami a zamračenou oblohou tajilo se
neodolatelné kouzlo svádivé touhy. Božena
podala mu ruku na uvítanou. On prsteny
spoutanou, bílou ruku vroucně k ústům při
tiskl a vdechl v tento polib více citu, než
sám sobě uvědomil.
Stisk ruky jeho projel jí tělem. Oba
dva zachváceni byli nesnází v témž okamži
ku. I světák, i žena roztoužená podlehli
tajemné síle, která svádí k lásce.
ALOIS OLIVA.
Boženka se vzpamatovala dříve a dvor
ně mu nabízela sedadlo. Usedli proti sobě a nutili se do společenského ho
voru. Ale nedařilo se jim. On zapomněl, že se přišel pobavit a zahnat nudu.
Blízkost ženy, která nebyla sice krásná, ale z jejíchž očí i celého těla sálal žár
touhy, působila na něho s takovou silou, že nemohl udeřiti na pravý tón klá
bosení. Ona zase nenalezla záliby v hovoru planém, z něhož nemohl uzráti
plod slibný, manželství.
Což Boženě šlo o zábavu?! To, to! Ona chtěla muže a sváděla, on se
opojnému mamidlu nebránil. Podléhal kouzlu, které vydechovala bytost ženy,
a které mu ji předvádělo ve světle jiném, než ji z pravidla vídal, vyzdobenou
půvaby, jichž neměla. Dobýval si ji a té chvíle cítil opravdově tu touhu,
kterou pohledy, slovy a posléze i vřelým objerím projevil.
Boženka se nebránila. Vždyť to bylo její touhou! Poddávala se řadě
jeho obejmutí a opětovala vřelé polibky. Matka jich nerušila a nepřekážela
jim. Střežila vchodu, by nikdo nevešel náhodou dovnitř.
‘‘jenom kdyby už tenhle si ji vzal!” přála si v duchu utrápená matka.
Po této první návštěvě docházel Vilík častěji k Božence. Z prvu se
ohlížíval opatrně, zdaž ho nikdo nevidí, ale po té už vcházel bez okolku každo
denně k večeru do zahrádky, kde ho očekávala plamenná touha a vřelé objetí
vášnivé ženy. Chodili už spolu na procházku a netajili se svou známostí.
No, tenhle si ji už vezme,” soudilo se ve městě. Chodí za ní denně a
nedbá výstrah. Toho chytla a nepustí ho.”
‘Nuže, Vilíku, kdy utrhneš tu Čemeřici černou?” dobíral si ho přítel uči
tel jednoho dne, když se mu poštěstilo, že ho stihl v parku bez Boženky.
Až pokvetou . . . . ”
“Ta tvoje čemeřice už hodně rozkvetla,” smál se mu.
Chceš mi jít za mládence?”
Rád.. .. Proto si pospěš, než budu manželem. Já.. .. já si přece
vezmu Mílu. Už jsem přivykl jejímu organu a otec mi slibuje dvacet tisíc
věna hned po svatbě. Prosím tě, to je přece pro učitele partie, co?”
“Už jsi o ní říkal?”
“ještě ne! Zásnuby budeš přece slavit s námi! Ale jsem už tak na polo
rozhodnut. Líbí se mně, zvykám na ní a na její řeči, a to také znáš, že láska
ozlatí všechno. Ty jsi se také odříkal a uvízl jsi v pasti!”
“Uvízl, uvízl, ale.... Na ženitbu přece nemyslím. Je.... příliš
vášnivá a. . . . ”
Odmlčel se a po té stiše hlas, dodal: “A příliš štědrá na lásku... .
Začínám být syt!”
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“je trochu ztřeštěná a ve všem prudká,” omlouval ji učitel. “Zamilovala
se. . . . Proto rychle strojte svatbu! To je nejlepší lék pro hořící lásku. . . .”
“Láska. . . . Je-li to láska?!”
Učitel upřel na něho přísný a pátravý pohled.
“Což je to všechno jenom hra, zábava z nudy?”
“je to více! Zmámila mne, ale nezajala srdce. Musím za ní chodit, ale
vracím se nekliden, nespokojen. Ne, nechci takové ženy! Raději zůstanu
svobodným. U ní je to touha, takořka šílená touha po vdavkách, u mne vášeň
muže. . . Ona se ke mně přijímá s takovou vášní, že téměř cítím, jak spáry
její do mé duše, do všech smyslů se zatínají a mou vůli zotročují. Jsem mrzut,
nešťasten! Nenávidím jí a přece ji líbám a ssaju z těch ohnivých retů opojný
nápoj neukojené vášně.”
“Nu, a co z toho bude?”
“Nevím; ale svatba ne! Spíše skončím tam v tom rybníce než bych si ji
vzal za ženu!” odříkal se.
“Příteli, příteli, nepoznávám tebe! Vidíš, varoval jsem tě!. . . Ale přece
jen nejlépe učiníš, když se s ní oženíš,” radil mu. “Peníze má.”
“Peníze, peníze! Ty máš jenom peníze na mysli. Sám se také prodáváš.
Já se s ní neožením!”
“Tak?. . . Pak nejsi mužem! Prodávám-li já své jméno za peníze, pro
dáváš ty svou čest za milkování. Proč za ní chodíš? Což nedbáš své pověsti?
Chceš jen užívat a blázníš děvče ztřeštěné, vdavekchtivé. Neoženíš-li se s ní,
nejsem tvým přítelem více. Tak daleko nemáš zabíhati. Všechno má své meze. ”
Přátelé rozešli se ve hněvu. Vilík byl podrážděn a umínil si, že v týž
den k Boženě nepůjde. Všechny svůdné dívčí postavy, jichž kdy v Praze
viděl a jim se kořil, vznášely se přede zrakem jeho duševním. A všechny lá
kaly a slibovaly mu plné štěstí. Co to žádá na něm přítel? Má si uvázati na
sebe takové břímě? Po celý život spoutati se s Boženou? Ne, nemožno,
Nechce takové vášnivé, ztřeštěné ženy, která se bez okolků poddává lásce a
vášni mužské, která nectí své ženské důstojnosti! Ale jak z té zápletky se
vyprostí? Nezbývá než útěk... To ho spasí jedině. Nemá dosti síly, by
zamítl její lásky, vábí ho ta její oddanosť, povolnosť, něha, kterou se k němu
přimyká. Musí odtud!
Neměla tuchy Božena, že ženich její v takovém rozmaru kolísá mezi vášní
a ctí muže. Měla ho za jistého. Vždyť mu ničehož neodepřela, důvěrný
jejich poměr mohl končití pouze sňatkem. Vsadila všechno na jednu výhru.
Prohraje-li, běda! On však o svatbě nemluvil.
Téhož dne usnesla se, že začne o tom ona sama. Byla v míře výbojné
a odvážné. Musí se vysloviti, matku za její ruku požádati, den sňatku určití.
Sestavovala si plán, jak to navleče. Odříkávala si věty, kterými na jeho vůli
útočiti bude. Oblékla se výboji přiměřeně a čekala.
Čekala, čekala. . . Vilík nepřicházel. Hodina jeho obvyklé denní návštěvy
už minula a jeho dosud zde nebylo. Čekala ještě chvíli. Neklid jí lomcoval,
smrtelný strach ji obkličoval. Vilík nejde! Co se stalo? Zajisté něco hrozné
ho. Ale co? Je nemocen? Zraněn. . . Či snad mrtev?! Obavy její vzrůstaly,
představy děsivé zveličovaly. Hodiny míjely. . . Stmívalo se už, neb dny do
honu se krátily.
Úzkost Boženina dostoupila vrchole. V šíleném chvatu vyběhla z domu,
za ním! Matka spínala ruce a zděšeně, ač mlčky, jelikož se bála promluviti,
zírala za ní. Bez dechu klesajíc rozčilením a únavou po rychlé chůzi vrazila
do bytu domácí paní Vilíkovy.
“Kde je?” vyrazila ze sebe ruce napřahujíc jako k obraně i jako k obejmutí. — “Kdo?” urputně dala jí tato sprostší to žena a drsná ve svém spůsobu v odvetu a otočila se k ní od prkna, na němž žehlila prádlo.
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On. . . Vilík!”
Což já mám o něm vědět?” nedbale jí větila žena.
“je živ?” — “I je!”
“je zdráv?” — “jako ryba.”
“Nezatajujte mne ničehož!” vzrušeně vybízela, ba poroučela Božena.
“Musím zvědět pravdu! Něco se stalo.”
“i co by se bylo stalo?”
‘Co? Ach, mnoho se mohlo státi! On nepřišel. . . !”
Snad už nechce. . . ” pohrdlivě pronesla žena.
To ji bodlo a upamatovalo, že se překvapila a jednala nerozvážně. Hrdě
zvedla hlavu a bez pozdravu odešla z bytu. Oddychla si venku, že je živ a
zdráv, ale nová tíha na ni padla. Proč tedy nepřišel? Co to ta žena blábolila?
Že snad už nechce? Že jí nechce, či že nechce přijíti? To by bylo hrozné!
Co tím chtěla říci ta drsná, bezcitná žena?
Letěla zase tak divoce domů, jako přiběhla do jeho bytu. Lidé ji po
tkávali, ona nikohp však nezdravila. Kroutili hlavami. “Co se jí stalo, což
se zbláznila ztřeštěná Boženka?!”
Byl tady, či je tady?” — S tím vrazila do bytu k matce.
‘Nebyl,” smutně zavzdychla matka.
Božena sklesla zničeně do sedadla. Vzlykala, rozpustila si vlasy, trhala
je, svíjela se jako v křečích, vedla si jako šílená. A když nejvíce hořekovala,
vrzla dvířka zahrádky. Někdo kvapně
vešel.
Vilík!” zvolala a s rozevřenou náručí
běžela mu vstříc. “Ty jdeš, ty jdeš!” —
“jdu. . .” Nemohl odolati. Vášeň byla
vůle mocnější.
Objala ho, div ho neudusila.
“A proč tak dlouho jsi nešel?” Neče
kajíc odpovědi, pokračovala. Hledala jsem
tě všady . . . Už jsem bylá blízka šílenství.
Kdybys byl nepřišel, byla bych se utopila.
Tys moje jediná spása, můj život. . Co jsem
protrpěla, ach, co jsem protrpěla! Ne, toho
nechci protrpěti podruhé! Připravilo by mne
to o rozum!”
Vášnivě ho líbala, plakala, smála se.
“Kdy bude svatba?” tázala se.
“Mu
Judr. JOSEF HUBÁČEK.
sím být tvá!”
“Vždyť jsi má, má, má!” volal v záchvatu žárném. Odvety k její otázce
nedal. — “Tvá?!” jásala Božena.
Tonuli v opojném víru a zase se tázala: “Kdy bude naše svatba?”
Zulíbal ji, ale slibu nedával. Ona si zodpovídala však dotaz sama ve
formě rozkazu.
Až pokvete na jaře čemeřice černá. To jsou naše květy. Z nich musím
mít svatební kytici!”
Neodpověděl. Jásali, smáli se. . A vedle ve světničce své plakala matka.

IV.
“Telegram odvolal mne do Prahy. S bohem!”
Takto zněl lístek vůní parfumovou prosáklý, který Boženě doručil ušpi
něný hoch Vilíkovy domácí paní, druhého dne po tom velkém vzrušení. Poslík
přiběhl v tu chvíli, kdy chodíval milenec toužebně očekávaný. Jak přiběhl,
tak odkvapil, jakmile lístek dosti nezdařile byl odevzdal.
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Božena chvilku stála jako v sloup obrácena. Lístek se jí chvěl v třesoucí
ruce. Po té vypukla v žalostný nářek a sklesla schváceně do pohovky. Očeká
vala ho roztouženě a on odejel. Telegram ho odvolal. Co se stalo? Jaká zlá
náhoda vyrvala jí ho na čas z náruče? Jaký to zlý had vplížil se v její ráj?
Matka spínala ruce. Děsila se už předem těch výbuchů dceřiny náruživosti.
Běžela, jak jí dcera poručila, aby vyzvěděla v bytu jeho, co se stalo.
“i já nevím!” odsekla jí žena. “Netážu se na věci, do nichž mi ničeho není. ”
Tohle přece nemůže vyřídit dceři! I pospíšila k notářovům. Páni jí
nepředpustili, že už večer návštěv nepřijímají. Služka pak ani nevěděla, že
mladý pán odjel.
Vrátila se s nepořízenou. Doma plakala dcera a lítala po bytu jako
smyslů zbavena. Stručnost lístku ji teprve te.ď děsila, i chlad, který z něho
vanul. Odjel, ale kdy přijede? A to “s bohem” na konci, kterým se loučíváme, bodalo jí do duše. Utišila-li jednu obavu a představu zlou, cítila hned,
jak se k ní hrne celý příliv nových. Hlava jí hořela. V mysli tvářil se chaos.
Nespala po celou noc a ráno nemohla se dočkati úřední hodiny, aby matka
pospíšila k panu notáři na výzvědy. Posílala ji už od pěti hodin, aby byla
první přijata.
Pan notář laskavě vysvětlil, že ho požádal Vilík za dovolenou, poněvadž
musí v důležité záležitosti odjeti do Prahy.
“Snad si tam hledá nové místo,” poznamenal, “Nelíbí se mu na ven
kově a touží po velkoměstském životě.”
Tato zpráva Boženu poněkud utišila. Chce s ní žít v Praze, Vystihl, že
ona je příliš učená, vznešená a nadaná* než aby hynula zde v tom zátiší ven
kovského města. Ale že jí ničehož neřekl? Chce ji překvapiti. Ano, ano. . .
zná její touhu po velkQměstském životě, snaží se, aby ji uvedl do toho světa,
kde ona’jedině by byla ve svém živlu.
Tím se těšila a výbuchy vášnivé touhy tišila. Týden uprchl v stesku a
touze. Božena běhala jako smyslů zbavená po parku, v polích, i v lese, všady,
kde chodívali spolu. Lidem se vyhýbala a prchala před nimi, ač tito zúmylně
jí nadbíhali, aby se jí mohli škodolibě zeptati, proč tak sama a kdy se vrátí
pan Kastěrka.
Druhý týden již den ke dni skládal a Vilíka zde dosud nebylo, Boženy
zmocňovalo se zoufalství. Matka nestačila dobíhati na výzvědy do kanceláře
notářské, odkud ji už bezmála vyhodili, do bytu jeho, kde ji hrubě odbývali,
ale o Vilíkovi ani slechu. Posléze Šla Božena sama ke školní budově a po
čkala si na pana učitele. Je jeho přítel, musí vědět co to znamená. Učitel
byl pln nesnáze, když ji spatřil.
Nevím, slečno, nevím ničehož o něm,”
On je nemocen, těžce nemocen a vy mi toho všichni tajíte!” zaúpěla.
Aspoň by mně psal. Já déle nesnesu těch muk! Pojedu za ním ...”
“Do Prahy?”
“Ano! Praha není tak ohromná, abych ho nenalezla!”
Jen abyste se neklamala. ...”
V čem? Snad ne v něm?!” vyrazila ze sebe divoce. Co víte? Mluvte!
Zapřísáhám vás!”
“Co vím! Že. . . že se nehodlá vrátit už sem.. . Jsem teď ženichem
a tu arci přítel ustupuje do pozadí. Nesvěřil se mi také dále. . . ”
Božena neslyšela a nevnímala, co vykládá. Jí hučelo v uších jako jek
moře, že se nehodlá vrátit. Tedy utekl od ní, opustil ji! Nerozloučila se
s učitelem a v,šíleném chvatu letěla domů. Matka se jí zhrozila.
“Pro umučenou hodinku! Dítě, co se s tebou děje!”
“Musím za ním. . . do Prahy. ... on je mojí jedinou spásou. . . Ach já
sešílím! To je hrozné, to je hrozné!”
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A bylo to hrozné. Božena byla smyslů zbavena, zuřila, tloukla sebou
o zeď, rvala si vlasy, proklínala a zase volala toho muže, k němuž se přimkla
duše a bytost její s neskrocenou vášní, jemuž obětovala všechno, co jí bylo
největějšího,’ jen aby si hp zajistila a vdala se. Vdavky, vdavky opanovaly
její mysl. Tato touha stále rostoucí a živena fantasií rozuzděnou, nekrocena
prací, povinností, starostmi, ideály bujila už v míře děsivé v této ženě vý
střední, která neuměla se odříkáti a jen žádala.
Matka byla slabou vůči ní a neudržela ji doma. Božena, chorá duševně
i tělesně, vysílená žalem, steskem, odjela do Prahy za ním. Hledala ho a na
lezla . . . Ale v téže chvíli, kdy ho nalezla, také poznala, že je pro ni ztracen.
Nalezla ho ve společnosti veselé, v zábavě se slečnami na živé promenádě.
A on ji zapřel. Usmál se, když se k němu hlásila a pohodil hlavou.
Když ona pak, nedbajíc mravu společenského světa a lidí, k němu se hně
vivě přiblížila, s rozzuřením vytýkajíc mu nevěru, připomínajíc mu rozbouřeně
na sliby a lásku, útrpně se od ní odvrátil s posunem významným:
“Ona blázní! Je známo o ní, že je ztřeštěná. . . Zná mne z Dolin. Vrhá
se zběsile na každého muže. Vdávalka. . . ”
Dav se shluknul kolem nich, strážník přistoupil a odvezl tu, která byla
příčinou pouliční výtržnosti. Vilík jako vítěz kráčel svou cestou dále, stísněn
neočekávaným setkáním, ale tím interesantnější dámám světačkám. Řekl při
prvním setkání, že je mnoho, mnoho podivností na světě a také to dokázal.
Božena v té hrozné chvíli, kdy se před ní sřítila budova štěstí, ba celý
život v nivec se rozpadával, pozbyla rozumu. Šílenou odvezli ji do blázince,
odkud se vrátila později do Dolin jako tichý, neškodný blázen,
A když kvetly opět čemeřice černé, plížila se parkem s kytici těchto květů
v ruce. Nejsilnější z představ utkvěla jí v mysli upomínka na první setkání
s Vilíkem a na květy její lásky.
Přezdívka “Čemeřice černá” přijímala se
k té nešťastné bytosti. f Dříve jen tajně se
trousila městem, po té když bloudila ubohá
ve svém šílenství, hlasitě na ní nezbedníci tak
pokřikovali. Míla zahradníkova roznesla ve své
prostořekosti tuto přezdívku, kterou dva přáte
lé ji přezvali a ona se ujala.
Matka nepřežila na dlouho neštěstí dceři
na. Odešla za otcem a zůstavila tady ubohou
ofiěť náruživé, ničící, život a smysle užírající
touhy po vdávání.
A tak šílená Božena co živá výstraha a va
rovné znamení všem vdávalkám plíží se svě
tem,
t
Kéž by tato Čemeřice černá, byla lékem
proti ztřeštěné, chorobné touze vdavekchtivých
jan procházka.
dívek a žen!
Nepřipomínala však Dolinským neblahou vášeň nešťastné ženy, která ji
zničila, ale byla jim jen varovným znamením dcery, která nectila matky.
Vzpomínalo se žebráka, který ji kdysi pokáral a napomínal: “Cti otce svého
i matku svou!”

Do skonání*
pravdě podobná historka z poříčí JNiobrary.

Pro Kalendář “JlmeríKán” napsal Bartoš Bittner.
Bývalým milým sousedům v Arm
strong. Bohemia township, Knox
Co., Neb., připisuju tuto literární
hříčku na důkaz přátelské upo
mínky.
B. B.

Jimmy, Dick a Charley lopotili se už od časného rána oráním u “Kamen
ného vrchu” a nyní, když táhlo pomalu k poledni, byli všichni tři notně dopá
leni. Jimmy utíral si co chvíli rukávem zaprášené košile nízké čelo, na němž
vystupovaly ne krůpěje, nýbrž celé bubliny horkého potu, zašilhal pravým okem
zlostně po žhavém kotouči na šedomodré obloze a odplivl si s velkým opovrže
ním. Tahle stále k dešti ustrojená obloha byla zrovna tak “dobrá”, jako Irča
novo slovo v čas voleb. Ráno byla rozpálena jako maminčina plotna pět minut
před obědem a Jimmy byl by se vsadil nevím oč, že to do desíti hodin nevydrží
a zatím ono to teď “kouká”, jako by to prokleté peklo mělo trvat do soumraku.
A do večera je, panečku, ještě daleko a od dvanácti tak asi do půl třetí — nu,
to bude teprv! — Jimmy chtěl už už vypustit ze zkřivených úst hroznou kletbu,
ale v tomtéž okamžiku napadla jej asi nějaká něžnější myšlenka, neboť narovnav
ochlípenou střechu zabláceného klobouku, zamumlal zcela tiše: “Inu, počasí
jako Viktorka!” — chopil se opět těhlí těžkého pluhu a hodně hlasitě, tak asi
jako aprýlový hrom, zaduněl: “Gidap, Charley! Gidap, Dick, you —”
Ale neposlouchejme dokončení této zlolajné věty a podívejme se raději,
s kým tu máme co dělat. Uznávám ochotně, že jsem měl podle dobrého mravu
laskavému čtenáři své hrdiny představit, dříve než dovolil jsem jim hubovat
na počasí a na Viktorku, ale už se stalo a co mužem napravit, to s radostí ještě
napravíme. “Better late than never!” — lépe pozdě než nikdy — kdo zápasil
několik let se svévolnou prérií okolo Niobrary, ten mně dobře porozumí!
*

*

*

Že se jmenuje Jimmy vlastně Vašíček nebo teď už Vašek, to snad nemusím
široce vykládati. Tak tomu jest u všech českých Jimmů a u všech českých
Vašků a čtenáři této historie vědí to právě tak dobře, jako já, nebo snad ještě
lépe, protože já žádného Vašíčka ani Jimmíčka nemám, ale oni třebas “náhodou”
mají. Ale to asi není každému známo, že má tenhle náš Vašek hodně zámož
ného tátu, jehož jest jediným “po meči” čili mužským potomkem a že mu podle
všech znamení na nebi i na zemi připadne bezpochyby tamhle ta farma — vidíte
ji tam mezi topoly u potoka? — na kterou se zrovna srdce třese! To jsou,
kamaráde, pole! Jako kytka — všecko: korná, pšenice i oves a voda je tu
v zimě v letě, kdyby na dvacet mil vůkol vyschla. Pane, Vašek bude jednou
“chlapák”, to vědí všecky dívčiny ve vůkolí a Viktorka také — ale když s ním
nic není! Vždycky, když už to je v nejlepším a když myslí každý, že už má
Vašek rozum, vyvede Jimmy najednou něco tak hloupého, že vyhýbá se mu
pak kolik neděl každé kloudné děvče už z daleka z cesty. Lidé potom říkají:
“Je “holt” Džimík trojka!” — táta se zlobí a máma potají pláče. Takový
pěkně rostlý hoch, jako panna, do školy chodil, anglicky švadroní a “prodat” se
nedá ani advokátovi — a to mu tak vždycky něco divného do hlavy vleze a potom
je zle, zle — třebas celý týden není s ním kloudné řeči, jen se mračí, pro sebe
bublá, kde může, voji i rozporkami tříská, ba i nevinný potah týrá a tluče.
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A přece, vždyť on Vašek není v gruntu zlý hoch — po kom pak by to také zdědil?
Starý Sháněl, jeho otec, jak živ nikomu stýblo křížem nepřeložil a maminka?
Kdybyste ji viděli, tuhle dobrou, českou, v těžké práci ustaranou maminku,
kdybyste nahlédli do těch modrých, dětsky nevinných očí, vy byste neuvěřili,
že je Vašek jejím prvorozeným — aspoň ne tehdá, když začne “vyvádět”!
Jindy, když je v dobré náladě, dubové pařezy byste mohli na Vaškovi štípat,
tak je poddajný a trpělivý. Žádná dřina není mu dost těžká, žádná pochůzka
dost dlouhá — když chce. Ale Jimmy vždycky nechce a co za tím vězí, tím si
už lidé dost hlavy nalámali. Zvláště cizí lidé, kterým koncem konců mohly
být Vaškovy vzdory a kletby věcí zcela lhostejnou — ale to už tak bývá, že
mají cizí lidé vždycky větší starost o cizí záležitosti než o své vlastní.
Nu, starý Sháněl přivykl už Vaškovým výbuchům tak dalece, že měl pro
ně pohotově každým okamžikem osvědčenou medicínu. Jakmile to na Džimíka
zase ‘‘sedlo” — a to bylo poslední dobou nápadně často — vzpomněl si na nějaké
vzdálené pole nebo louku nebo třebas strouhu, která měla právě teď zapotřebí
Vaškovy přítomnosti. Aby se mu v té odloučenosti od střechy otcovského domu
tak příliš nestýskalo, přidával mu na cestu pravidelně dva osvědčené a vytrvalé
společníky: Charleye a Dicka. Ti představovali v hlavě otce Sháněla dva bleskosvody, dané na pospas Vaškovým hromům. Prasknou-li — nevídáno, žádná
škoda! Jen kdyby odnesly ke všem rohatým i ty Vaškovy “cvrčky”. Ale zdá
se, že starý Sháněl přece jenom netrefil na pravý letkvar. Dick i Charley zkusili
sice dost, ale “cvrčkové” v Džimíčkově hlavě zpívali přes to vše čím dál hlasitěji,
až doznali si tatínek s maminkou bez obalu, že aby tomu čerchmant rozuměl.
Ale já tomu přišel na kloub, sotva jsem Vašíčka ponejprv viděl a povím upřímně,
co mu bylo — jen co se k tomu dostaneme!
*

*

*

Ono to nebylo konečně nic divného, že se Jimmy u “Kamenného vrchu”
trochu neurvale zlobil. Jiný hoch jeho stáří, ba i muž zralý byl by se tu “vzte
kal” také. Co Vašek oral, byl takový “škrobot”, jakého není na kolik mil
v okolí k pohledání. Je sice kolem vůkol dost prašpatné půdy,ale na téhle rasovině aby čert bodláky sázel! Svrchu písek, tři coule pod ním zvětralá skála —
jaké bejlí mělo by dost kuráže, aby se tu jenom přes jediné léto uchytilo? Vašek
věděl dobře, že tu ryje do “ztracené varty” a chápal také, že je tu jenom proto,
aby byl z očí, ale jemu to bylo také právě vhod. Čím více sám se mračil, tím
méně byli mu milí zamračení lidé — nu a kleje-li on u “Kamenného vrchu”
a táta doma, mohou se ještě dost dobře srovnat. Hůře by bylo, kdyby seděli
spolu za jedním stolem! Otci odmlouvat nebyl Vašek od malička zvyklý. To
byla věc nemožná, která se u Shánělů nepřihodila nikdy. Ale vyhubovat
Charleye nebo Dicka, to šlo velmi dobře a bič, byl-li po ruce, mohl si zasyčet
také! Však by mohli o tom složit celou “křížovou cestu”, Dick i Charley,
kdyby se vyznali v umění sochařském nebo v psaní litanií! Zatím stáli tu ale
sami jako kamenní svati na pražském mostě a žádné “gidap!” ani sebe ostřejší
zlořečení nebylo s to, probuditi je k životu. Nahlížeje konečně, že nesvede
mnoho důtklivým domlouváním, sáhl Jimmy do kapsy modrých plátěnic a schvátiv do hrsti velký zavěrák, odskočil k blízkému křoví, aby si pořídil na švé
neposlušné svěřence metlu, či správněji pádný klacek. Po dobrém to patrně
nepůjde!
*

*

*

Řekněme bez přetvářky, že přišlo nám Vaškovo odskočení zrovna v čas.
Máme aspoň příležitost, pohlédnout si jeho soudruhy v utrpení bez jeho pro
střednictví, které nebude snad právě vítané. Charley aspoň myslí, že už je toho
dření, škubání, hrození a nadávání pro dnešní dopoledne tak asi “akorát” a že
bylo by na čase, nalokat se vody a poohlédnout se po nějakém zákusku. A pro
tože je Charley už důstojně starý a bez odporu zasloužilý valach, můžeme mu

— 144 —
věřit na slovo. Jeho jediná chyba je, že nepřišel o pravé oko v občanské válce
— jinak mohl dnes dostávat pensi a president Spojených Států byl by mu dělal
komplimenty. Ale Charley nejen že nedostává pensi, on dostane se zřídka
i k ovsu a proto trpí, jako všichni praví Amerikáni, stálou nezáživností, z které
vyvinuje se obyčejně tupá těžkomyslnost a opovrhování všemi radostmi tohoto
světa. I nyní je levé, zdravé oko jeho zastřeno trpkým zármutkem, dolejší,
odchlípený pysk škubá sebou občas, jako by v tichém štkání a vlhké nozdry
lapají chvatně horký vzduch, jako by tušily, že nebude už to dlouho trvat a bude
konec všemu — úmorné dřině, bití, žízni i hladu. Už snad ani ty až běda otřelé
a sem tam se kejklající podkovy nedonosí!
Dick nehledí ani příliš vesele, ani nápadně zadumaně a k ocenění jeho
povahy stačí snad úplně, řeknu-li, že je to mezek čili “mulík”. Všichni mezkové
nejen celé Nebrasky, nýbrž celého světa jsou tvorové skoro na vlas stejní. Po
otci zdědili dlouhé uši a oslí oháňku, po matce konskou náturu a sílu a nádavkem
k tomu dostali tak notnou porci svéhlavosti, že začali někteří lidé bráti v pochyb
nost zdraví jejich rozumu. Ale neprávem. Náš Dick má na příklad zcela
moudré náhledy o křehkosti mladé kukuřice a kde jen může, na cestě do práce,
v poklusu k domovu uškubne si jí aspoň sousto, třebas stálo ho to mnoho nemi
losrdného bití. Ale Dick myslil, že zapomíná se na trpkost ran mnohem rychleji
než na sladkost mladoučké “korný” a chnape po oblíbené lahůdce dále. Ostatně
je už Vaškovu láni a bití tak dávno zvyklý, že je považuje za nezbytný přídavek
své mulácké existence. V nejhorším případě vyválí se důkladně v prachu,
otřese se a je zase dobře. “Napravit” se nedá, to raději zabit a k člověku ne
přilne nikdy. Hlaďte jej sebe laskavěji, předkládejte mu vybraná sousta, lichoťte
mu pohledem i slovem — on to snad od vás přijme, jestli vás za všecko pochle
bování nekopne, ale “duše’’ jeho zůstane stále stejně zatvrzelá a nepřístupná.
Jako by chtěl říci: “To je, milý člověče, všecko velmi hezké, ale já vím, že to
nejde ze srdce. Tobě budu přes všecko tvé přetváření vždycky právě jenom
mezkem a nešťastným otrokem tvých tyranských choutek!” Tato mezci prozí
ravost přivádí lidi slabších nervů někdy v strašné vytržení mysli a kdo měl aspoň
jednou ve svém životě s “mulíky” co dělat, nebude Vaškovi ani dost málo zazlí
vat, že šel si uříznout metlu nebo klacek.
Jak zapraštělo blízké křoví pod Jimmovou rukou, Dick zaplašil oháfikou
dvě nebo tři nejdotěrnější mouchy, střihl ušima, ale jinak zůstal klidný jako
socha. Myslil si patrně: “Aha, už to začne! Ale aťsi — od své zásady přece
neustoupím ani o krok!” Charley uslyšel to zlověstné praskání lámaných snětí
také, ale protože v tu stranu ze známé už příčiny neviděl, zachvěl jenom nervózně
dolejším pyskem a přešlápl dvakrát nebo třikrát v úzkostlivém nepokoji.

*

*

*

Kdyby byl měl Vašek v tom okamžiku smysl pro něco jiného než pro po
trestání neposlušného spřežení, byl by zpozoroval bez velkého napínání zraku
na hlavním “lajnu” ženskou postavu, obrněnou proti žhoucím paprskům velkým
čepcem, který byl zároveň pokrývkou hlavy i slunečníkem. Neměl jsem sice
dosud nikdy hlavu v podobné ze slámy a plátna sestávající lodi, ale myslím
přece, že musí se v takovém stinném zákoutí báječně snadno rodit myšlénky
o lásce, škádlení hochů a tancování, neboť oči jsou nuceny hleděti stále v před,
nejsouce vytrhovány žádnými postranními dojmy a odbočkami. A hledíme-li
stále jedním směrem, nekoukáme obyčejně nikam, nýbrž ztrácíme se v sobě
samých a všelijaké nápady kmitají nám hlavou — zrovna jako před usnutím
na posteli.
Viktorka — laskavý čtenář pochopí snadno, proč jsem ji sem právě teď
přivedl — Viktorka Štechova si ve svém důkladném čepci na vedro příliš nena
říkala. Beze vší pochyby bylo jí v něm mnohem příjemněji než Vaškovi v jeho
umazané měchuře a také neměla po ruce tak otrlé veterány, jako jsou Dick
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a Charley, aby musila téměř bez přestání zlořečit a hrudami je bombardovat.
Dívčina byla v rozkošné náladě, jak bývají jenom osmnáctiletá děvčata venkov
ská, svěží, silná, růměnná, netrápí-li jé sousedčin nádhernější klobouk nebo
nějaká nepraktická láska. Toho však u Viktorky nebylo, neboť ačkoliv laško
vala vždycky s hochy bez ostychu, srdce dosud neztratila. Slyšela-li povídat
některou citlivější nebo zkušenější kamarádku o lásce, jak se tamhle Lizzie
Srnova souží, že nechce si jí Frank nebo Eddy kloudně všímat, říkávala vždycky:
“Ta blázen! Takovýhle nos bych na něj udělala! To bych nevěděla, dělat si
k vůli klukovi velkou hlavu. Jsou beztoho všichni “good for nothing”, jeden
jako druhý!”
Tak soudila Viktorka a měla se stanoviska osmnáctileté dívčice docela
pravdu, ačkoliv nechtěl bych ručit ani jí, ani kterékoliv jiné, že nebude do dvaceti
zcela opačného přesvědčení. Ale zatím byla Viktorka jako rtuť, jako čertík, jak
o ní kmotry a panímámy říkávaly a přes tu chvíli vyvedla některému hochovi
nějakou taškařici. Nejvíc zkusil od ní Vašek — ne proto, že byl by jí něco dělal
na příkoř, nýbrž protože věděla dobře, že je do ní až po uši zamilován. Kdyby
byl Vašek moudrý, nebyl by jí ukázal tuto svou slabou stránku a jeho náklonnost
k švarnému “čertíkovi” mohla se snad dočkat veselejšího konce — ale Jimmy
nebyl diplomatem. Hněval-li se, věděl to bez předchozího oznámení v novinách
hnedle celý okres a když se zamiloval, nebo jak Viktorka říkala, zbláznil, byla
by to uhodla jiná, méně chytrá také — zkrátka každá. A Vašek dopustil se ke
všemu osudné chyby, že to Viktorce řekl — s hlubokým zarděním a neméně
hlubokým citem. Teď byl “čertík” posměváček teprvé “na koni”!

*

*

*

Bylo to nějak koncem srpna, když byla na P—ville muzika. V ten čas, kdy
je dosud plno práce v polích a lukách, nebývá na venkově taneční veselí zrovna
často, ale právě proto těší se takové bály v pozdním létě velmi četné návštěvě.
V tu neděli, o níž tu povídáme, sjely se do P—ville také valné houfce mladé
chasy. Z Bohemie 'nescházel snad ani jediný jonák a ani jedno děvče — od
šestnácti do čtyři -nebo pětadvaceti let byla tu všecka omladina. Těch pětadva
cetiletých nebylo tu arci mnoho, zvláště ne mezi děvčaty, z té prosté příčiny, že
je na venkově vůbec málo starých panen. Mezi mládenci najde už se spíše tu
a tam trochu “octa”, který mívá však obyčejně pravšední příčiny hospodářské:
Staří nechtějí se dosud odebrat na odpočinek a syn nechce začínat někde jinde
od kořene prérijní trávy. Čeká tedy ještě rok, dva nebo tři léta a později toho
nelituje. Na otcovské radosti není ani ve třiceti letech příliš pozdě!
Vaškovi bylo teď asi dvaadvacet a kdyby byl řekl jinému děvčeti, snad měl
by už po svobodě, ale to on ne — on pořád jenom toho “čertíka” Viktorku. Jako
by tu nebylp ani jiných, zrovna tak čiperných a daleko upřímnějších dcerek!
Kdybychom vzali Vaška jednou jak se patří do parády, snad by se nám
přiznal, že ani sám dobře neví, jak dlouho už je do Viktorky zamilován. Snad
už od těch čas, kdy chodili ještě zároveň do tamhle té distriktní, bíle natřené
školky, jež stojí tak osamělá u hlavní nebo sekční cesty, podél níž táhne se řada
mladých topolů a bujného podrostu vrbového. Tehdáž byla Viktorka teprvé
“čertík”, že se jí žádný z kluků v taškářství nevyrovnal. V metání sněhových
koulí byla tak obratná, že neodvážil se žádný hoch, ukázat jí na sto kroků, jak
má dlouhý jazyk. Zapomněl-li se některý přece, zeptala se Viktorka jizlivě:
“Chceš jednu do nosu, chceš?” A už ji měl — ne-li právě v nosu, tož jistě někde'
v těch místech, která nepokrýváme ani v zimě. Děti ze vzdálenějších farem
nosívaly si dó školy oběd a tu stávalo se velmi často, že chrupal v “pájích” led
a vnitřek buchtiček býval vyplněn sněhem, místo tvarohem nebo mákem. Stávalo
se to ovšem bez výjimky pouze klukům — hplky brávala Viktorka pravidelně
v ochranu proti chlapčí neurvalosti a mnohdy stačila pouhá pohrůžka: “Počkej,
povím to Viktorce!”, aby mělo pronásledované děvče rázem pokoj. Vaškovi
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vpašovala Viktorka jednou z jara za krk mladé hádě, které sebrala kdesi po
cestě a tehdáž spúsobil Džimík ve škole takový poprask, že dostal ke všemu
ječení od učitelky ještě našloháno. Ale proto měl Vašíček Viktorku přece
jenom rád a kde mohl, hned se k ní přitočil a v létě přinášel jí nejrannější slívy.
A tak tQ s milým Vaškem sílilo a rostlo, až to dospělo v P—ville o muzice ke
klasobraní.
Ten večer popřál si Vašek trochu více niobrarského piva než obyčejně a také
hořící doutník téměř z úst nevyndaval. Hoši pozorovali sice, že je Jimmy v ně
jaké slavnostní náladě, ale protože měl skoro každý co dělat s vlastní “srdeční
vadou”, neměli ani času, aby zkoumali blíže jeho plárfy. Viktorka šla od začátku
tance z ruky do ruky a také Vašek sí několikrát skočil, ale s jinými a pásl jenom
po příležitosti, kdyby se kolem Viktorky trochu uvolnilo, aby ji mohl požádat
o jeden kousek. Jakmile dostane ji do rukou, však on ji tak ledabyle nepustí
a poví jí to jak se patří z gruntu, co už mu dávno na srdci leží. Dnes má k tomu
odvahu i příležitost — kdo ví, kdy nadejde zase tak vhodná chvíle!
Konečně o půl desáté nastala jakási přestávka, hoši se rozptýlili k soudkům
a Viktorka zůstala s jednou kamarádkou v koutě osamocena. Mžikem byl
u nich Vašek, nemají-li žízeň, jak se jim to tancuje, jak dlouho se zdrží a vůbec
řečí jako vody. Holky se smály, kde se to ve Vaškovi “bere” a Viktorka pohro
zila mu prstem:
“Ty jsi pěkný “school-mate”, ani mně nevytočí!”
“I ty čtverácko jedna/’ odpověděl Jimmy vesele, “vždyť jsi v kole bez pře
stání — kde pak se může k tobě člověk, ty čertíku, dostat ? Ale tenhle kousek,
co tedka spustí, bude teda náš, ano?”
“Tak bude, Jimmy!” řekla Viktorka, stále se usmívajíc a v tom zanotovala
už také harmonika.
Nu, Vašek byl v sedmém nebi, což nemusel bych snad ani zvláště podotýkat
a tančilo se mu to velkolepě, “božsky”. A Viktorka? Ta byla v celém okolí
vyhlášená tanečnice a nikdo by neřekl, že se tak jadrná holka dovede vznášet
jako pírko. Kritika, která sestávala z několika přebytečných a náhodou zralej
ších děvčat, musela uznat přes všecku závist, takový druhý párek že aby tu hledal.
On ztepilý jako jasan, snědý, na skráních a nad čelem hodně kučeravý, ona o do
bré půl hlavy menší, rusovlasá, modrooká, kyprých loktů a broskvových líček
a ty zoubky, můj ty jemináčku, ty zoubky! Drobné jako krupky, třpytivé jako
perly a jeden jako druhý — jako sloň do stejných špalíčků vysoustruhovaná.
Škoda, že byl mezi nimi také jeden tak trochu jedovatý — ale těžko říci, který!
Ti dva jako by byli pro sebe schválně rostli — to uznával Vašek také a když
pojal Viktorku kolem pásu a ucítil pod rukou pletenec jejích měkkých vlasů,
zdálo se mu, že hučí harmonika potichu mezi ostatní notou, tak aby pouze on
jí rozuměl: “Do skoná—á—ní, do sko-, do sko—, do skoná—náná—ná—nání!”
Harmonika ovšem do skonání nehučela a nekvičela, ale Vašek měl přes to
štěstí. Když byl kousek dohrán a přetančen, stěžovala si Viktorka, že je jí velké
horko. Vašek div radostí nevyskočil. Hned mu bylo také k udušení zle a mínil,
to že by bylo nejlíp, jít drobátko na vzduch, ven — beztoho se do rána ještě dost
vy skákají. Viktorka mlčky přisvědčila, otírajíc si šátkem rozpálené tváře.
Šli tedy. Úplňkový měsíc nebyl dosud vysoko nad černavými kopci a házel
do háje v pozadí obzoru celé spousty siných svých paprsků, tak že se v tom
jemném, tlumeném světle obrysy nejvyšších stromů zřetelně od hvězdnaté oblohy
odrážely. Blankyt sám byl až na zcela nepatrného stříbrného “beránka” v nejbližším sousedství měsíce úplně jasný, nesčetnými hvězdami celý rozjiskřený
a mléčná dráha táhla se od jednoho konce oblohy ke druhému skoro rovnoběžně
s cestou, po níž se zvolna a mlčky ubíral náš párek. Vaškovi zdálo se, že nekráčí
písčitou cestou, nýbrž tou mléčnou drahou tam na výsostech s Viktorkou ruku
v ruce a “do skoná—á—ní, do-sko—, do sko—, do skoná—ná—náná—ná—nání!”
Ale zatím bál se sáhnout po Viktorčině ruce, aby snad nepředloženým kva
pem všechno nepokazil a přemýšlel, jak by začal nejmoudřeji hovor. Viktorka
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ku podivu také ani nedutala, ačkoliv byla před malou chvilkou samý žert a samý
chechtot. Snad byla také dojata tou krásou letního večera nebo bylo jí právě
tak okolo srdce jako jejímu společníku. “Ale konečně začít musím,” myslil si
Vašek, “co kdyby jí najednou napadlo, abychom šli zpět dó síně — pak bylo
by pozdě!”
A začal tedy. Měkkým, jako houkání divoké hrdličky něžným hlasem
vypravil ze sebe:
“Viktorko!”
“Nu což?”
“Tak s kým pak se ti to dnes přece nejlíp tančilo?”
Tohle pokládal Vašek za velice chytrý začátek, že by snad ani Bismark ne
mohl vymyslit šikovnější kličky, ačkoliv prý býval v strojení diplomatických
pastí ze všech lišek nej podšitější. Odpoví-li Viktorka: “Nu to víš, Jimmy,
že s tebou, s kým pak jiným?”, bude Vašek doma a ruka v rukávu. Odpoví-li
proti všemu nadání, že s jiným, bude Vašek vyzvídat, má-li tam toho radši
a dopátrá se tak nebo onak, jak daleko může napínat své naděje. Ale Viktorka
neodpověděla určitě ani na tu ani na onu stranu a zhatila všecky Vaškovy roz
počty. Snad byla by přelstila samého Bismarka. Řekla zcela lhostejně:
‘■’Ale ani nevím, když se jich vystřídalo tolik!”
“To je chyba,” povídal si Vašek v duchu, “budu na to muset jinak, víc
zpříma!” A nahlas řekl:
“Viktorko, jestli pak si ještě někdy vzpomeneš, jak jsme spolu chodívali
do školy?”
“To jsem ti jich kolikrát nalupala, viď!” zasmála se Viktorka jaře, “a Fran
kovi Strádalů a joeovi Mičánků — všichni jste byli “naughty boys”, ale já vás
uměla komandovat!”
“A vidíš, Viktorko, já tě měl přece vždycky rád a dnes teprv — duši bych
dal za tebe na tom místě!”
“Ale jdi, jdi, Jimmy, však ty bys nedal — to říkají všichni hoši!”
“Neříkají, Viktorko, neříkají a nemyslí to tak, jak já to myslím. Mám tě
rád, že bych — že bych tě na rukou nosil!”’
“Já vím, to říkají všichni, když chtějí od děvčete hubičku nebo něco tako
vého. Každý chlapec má. někdy holku rád — to se ví dávno!”
“O mně se to neví, Viktorko, já to neřekl ještě žádné jiné! Jenom tebe
mám rád, ze srdce rád, na žádnou jinou jsem ještě nepomyslil. S tebou cljtěl
bych být a tebe věčně milovat do skonání!”
Ta harmonika zněla už Vaškovi zase v uších.
“Poslouchej, Jimmy,” řekla Viktorka ne vysmívavě, ale dobrosrdečné a na
své mládí a “čertovství” dost vážně, “já nevím akorát, jak je to v lásce, ale
myslím, že k tomu musí být vždycky dva, kteří se mají rádi — nu a vidíš, já na
takovou věc ještě nemyslila, tak nevím, co bych ti řekla. Ale počkej, já budu
o tom myslit — ale co? To jsou hlouposti, takové řeči! Co má být, to bude
a maminka říká, že to není dobře, tahat se s hochy. Pojď, budem radši tančit!”
“Viktorko,” zvolal Vašek nemálo pobouřen náhlým obratem její odpovědi,
“Viktorko, ty mně nerozumíš! Já nepomýšlím na žádné tahání, já si tě chci
vzít, Viktorko, a třebas hned, řekneš-li, že mě máš jenom drobet ráda!”
“Ale když ti povídám, Jimmy, že nic nevím. Kde pak mě mohlo napad
nout, že tak z ničeho nic dnes přijdeš a hned tak zostra! Možná, že tě mám
také dost ráda—nu, protivný mně nejsi, to je pravda—ale počkej, až si to všecko
rozložím v hlavě. Ale teď pojďme!”
“Aspoň trochu naděje mi dej, Viktorko, podej mně ruku na to, že‘budeš
na mne myslit!”
“Nu budu, když jsem to řekla. Uj, ty musíš tisknout! Hned bych tě
plácla!”
“Plácni, Viktorko! Každá rána od tebe bude mně od nynějška drahá!”
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“I jdi, ty lháři, s takovým klábosením! Skočíme si?”
To už stáli zase na prahu síně. Skočili si, jednou, dvakrát, po třetí —
VašeK nepustil Viktorku po celou noc z kola a jen se radostí třásl, jak se mu
to vede. Třebas neřekla “ano”, jen když se ho takhle drží — to je také dobrá
odpověď a ještě mají před sebou cestu domů! Také “kritika’’ všimla si Vaškova
zdánlivého vítězství a po síni šel jeden hlas, ovšem přitlumený, že ti dva si dali
slovo. Ano, pěkné si dali slovo! Když Vašek zapřáhl a sháněl se po Viktorce,
byla ta tam a konečně řekla mu Katie Lovčákova, že právě teď odjela s Rutino
vými hochy. Přijela s nimi, odjela s nimi, jsou nejbližší její sousedi a musí
domu kolem Štechovy farmy — to všecko Vašek věděl, ale proto se s ním začal
svět přece jenom točit. On by ji byl dovezl domů také, až před prah a jako
“bejbíčko” byl by ji s vozu snesl! Ne, tohle mu dělat nemusela! A Vašek
nehnul se ze síně, dokud byla v soudku kapka teplé břečky.
*

*

*

To byl první hloupý kousek Vaškův, jaký nevyvedl nikdy před tím. Přijel
ráno domů “zmotaný”, od nezvyklé pitky bledý a celý rozrušený a nevypřáhnuv
ani koně, zmizel na půdě stájí a zahrabal se zoufale do svého chasnického lože.
Otec se zlobil· co že to do “kluka” vjelo a chtěl mu odpoledne udělat spasitelný
výklad o jeho právech a povinnostech, ale s Vaškem nebylo kloudné řeči. Kou
kal, jako by chtěl vypálit rybník a jen myslil na Viktorku, kde by se s ní sešel
a co všecko jí řekne. Kdyby to šlo, rovnou by se k Štechovům rozběh’ a s pláčem
by se jí zeptal, proč na něho včera nepočkala. Ano, Vašek byl s to, k vůli Viktorce
natahovat moldánky jako tříletý klouček — věc u venkovského hocha neslýchaná!
K vůli děvčeti bučet, ne, to se tu snad nepřihodilo, co tudy Niobrara teče a proto
také nilťdo Vaškově lásce a jeho “vyvádění” nerozuměl. Viktorka snad poněkud
tušila pravou příčinu jeho divného jednání, ale ani jí nenapadlo, aby snad zami
lovaného blázínka litovala. Naopak: Cím víc Vašek měknul, tím víc “dobíral”
si ho “čertík” a naléhal-li skoro plačtivě, kdy že už si to přece rozmyslí a jemu
dá slovo, odbyla jej Viktorka jedovatě, až prý bude mít Jimmíček rozum. S ta
kovými bubáky a podivíny že ona nic nemá. Po takové odpovědi chodil Vašek
ovšem teprvé jako opařený a zlý jeho rozmar chňapal kolem sebe jako pomi
nutý ohař.
*
Když přistoupil Vašek s pádným sukovitým klackem k svému nerovnému
potahu, dopálil jej mezkův zjevný klid a jeho očividná lhostejnost ještě více.
Ještě jednou vzkřikl, co mu hrdlo stačilo: “Gidap!” a přetáhl Dicka, až to hlasitě
luplo. Charley se vzepřel, zatáhl Vší silou, ale protože Diek štrajkoval, nemohl
také z místa. Jen se ohlédl z leva po Vaškovi s němou prosbou v oku, které jako
by pravilo: “Jen mne, pane všemohoucí, ušetř toho hrozného kyje — vždyť já
už poslouchám a dělám, co mohu! ’To tuhle Dick —”
Štěstí pro Charleye, že zatáhl — teď přestávají s Vaškem žerty! “Gidap!”
zahulákal znovu a opět požehl Dicka, tentokrát ještě zlostněji. Ale zase s tímtéž
výsledkem. Dick mrsknul dvakrát oháňkou, jednou v pravo, po druhé v levo,
ale jinak nedal na jevo ani bolest, ani překvapení. Ten železný pluh jevil skoro
víc života než náš mezek.
“I ty bestie jedna,” rozkřikl se Vašek, “počkej, já tě naučím tančit!”
A pustiv pluh i opratě, skočil do předu a jal se do Dicka práti jako zbavený,
smyslů: do hlavy, přes šíji, přes nohy, na celé přední tělo tvrdošíjného zvířete
dopadaly hrozné rány. Mezek jako by na chvíli ztrnul bolestí, náhle vzepjal ale
/krvácenou hlavu, vyhodil zadníma nohama, zařičel zoufale i vztekle a než mohl
Vašek uskočit stranou, byli všichni tři na zemi, on i jeho zdivočilý potah.
*
*
*
Když nabyl Vašek po nějaké chvíli vědomí a probral se z mdloby, skláněla
se nad ním jakási ženština ve velikém čepci a kladla mu na hlavu mokrý šátek.
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Poznal v ní Viktorku. Bolesti necítil žádné, jenom velkou otupělost smyslů
a palčivou žízeň.
“Tos ty, Viktorko?” zvolal, jako by se probíral ze sna. “Kde jsi vzala hned
vodu? Prosím té, dej mi napit!”
“Ano, to jsem já. Nesu bratrovi tamhle na osmdesátku oběd a vzala jsem
do kamenné láhve vody, naby nemusel pít z potoka. Nevěděla jsem, že budu
ji potřebovat tady — ty vzteklý surovce jedenI”
“Viktorko, kdybys věděla —-”
“Nic nechci vědět! Já dost viděla. Takhle bys častoval také svou ženu,
kdyby tě napadla vzteklá? To ti povídám, ať víckrát na mne nepromluvíš!
Mezi námi je po přátelství!”
S těmi slovy sebrala ze země košík, posunula čepec více do čela a šla dále
svou cestou. Vaškovi se zdálo, že odchází s ní jeho život. Namáhavě sebral se
ze země a pomalu začal se rozpomínat, co se vlastně stalo. Tuhle stál Charley
s troskami postroje a celý odřený na obou bocích a tamhle ležel převrácený pluh
— mezek tu nebyl. Bestie utekla, pomyslil si Vašek, ale najednou začala se mu
před očima dělat kola, modrá a žlutá, potom černá a Vašek upadl znovu na zem.
Ještě se mu zdálo, že slyší nad sebou příšerný chechtot: “Do skonání! Do sko
ná—á—” V tom ztratil už však zase vědomí a ležel jako mrtvý v úpalu poled
ního slunce.
*

*

*

Jimmy Sháněl přestál šťastně dlouhou a těžkou nemoc, do které uvrhlo jej
krocení nepoddajného zvířete. Z počátku lékař přijížděl a odjížděl se stejně
vážnou tváří a nechtěl slibovati ničeho. Otřesení mozku, několikeré poranění
vnitřní — to se spravuje těžko. Ale silná “nátura” Vaškova pomohla si sama.
Doktor přiznal se sám, že by jiného tak brzy nevvkřísal. A když začínal už
Vašek po světnici pomalu přecházeti, byla už zima za dveřmi, listí se stromů
opadalé, nebe olověné a kopce smutné, opršelé. Ale Vašek hleděl přece stále
ven v jednu stranu. Konečně nemohla už stará matka snést ten smutný jeho
pohledy který patrně někoho hledal, po někom toužil a přes příkaz lékařův, aby
byl rekonvalescent ušetřen všeho prudkého pohnutí mysli, řekla bledému a pře
padlému hochovi jemně:
“Ona přijde,. Vašíčku, ona přijde! Mluvila jsem s ní včera.”
Jimmy sebou trhl, jako by byl přistižen ve lži a zeptal se bojácně:
“O kom to mluvíte? Kdo přijde?”
“Ta, kterou máš rád, Vašíčku, Viktorka přijde !v
“Jistě? Nehněvá se?” otázal se nemocný kvapně.
“Nehněvá. Jen se nerozčiluj, hochu zlatý, všecko bude dobře!”
Jimmy chtěl se zeptat ještě, jak přišli na to, že má Viktorku tak moc, tak
neskonale rád, ale starostlivá matka přiměla jej, aby ulehl zase raději do postele
n pěkně si odpočinul. Lékař nařídil přísně! Však se později doví všeho a všecko
bude dobře.
Matka se dopátrala snadno synovy “bláznivé” lásky. Vždyť “Viktorka”
a “do skonání” byla skoro jediná slova, která pronášel, když lomcovala jím
horečka, a která pak matka nedovtípila by se tady pravdy? Proto když bylo už
Vašíčkovi trochu lépe a Shánělka potkala Viktorku, nemohla se zdržet, aby jí
nepověděla, koho její na smrt nemocné dítě volalo v horečných mrákotách a po
kom ruce vztahovalo. Viktorka pochopila nyní, co to je láska a zaplakala.
Vždyť ona byla konečně jedině všeho vinna — hned se chtěla rozběhnout k Shánělům a padnout před Jimmem na kolena. Ale “teď ne, děvečko, mohlo by mu
ío škodit, až později,” konejšila ji stará matka, “všecko bude dobře!”
A bylo — nač je třeba ještě dalšího vykládání? Nevím, budu-li pozván na
svatbu, ale já jsem i tak spokojen, neboť vypsal jsem věrně historii měkkého
srdce na tvrdé půdě!

príšera*
povídka od 3íuHe ÍUurôtíalové-Janečkové*
Psáno pro Kalendář “Amerikán.”

Po silnici zvolna drkotal těžký venkovský kočár a pomalu míjel domky, vroubíci ji po obou stranách; tu a tam objevila se hlava v okně, puzena maloměstskou
zvědavostí, ale neviděla než povoz, jenž poskakoval po štěrku, vrzal a skřípal ve
svých útrobách, v nichž nehybně seděl mladý muž a zamyšleně díval se na mí jící
domky. Zdál se býti truchliv.
V posledním domku v B ...vroubeném pestrou zelení, u otevřeného
okna seděla dívka. Hlava její opřena byla o bílou ruku, rusé kadeře ovíjely
vysoké čelo a snivé modré oko hledělo kamsi v neurčito.
Uslyševši přijíždějící kočár, pozvedla hlavu, kdežto muž v povoze, zpozo
rovav ji, rychle nahnul se zpět, aby jí nebyl viděn. V obličeji jeho zrcadlil se
spor duše, jenž zdál se mu praviti:
“Zastav! Neodjížděj! Vystup a klesni té dívce v náručí, neboť tě nesko
nale miluje! Proč ji opouštíš? ...”
“Ne, nezastav se!” vzkřiklo sobectví. “Jdi dál v ten svět, kde tě čeká sláva,
jdi cestou umění, za vavříny! Kdo může spoutati tvého velkého ducha? Snad
tato idylická láska? Kdo chce býti velkým, musí vpřed, byť i šlapal bujné, krásné
květy.— Což o jednu dívku, o jednu maloměstskou lásku! Jdi jen — a jdi
rychle! Tebe čeká sláva! . . . Jdi, budeš slavným, ale budeš lhářem a podvod
níkem, neboť jsi klamal!”
Poslední slova tato zdála se k němu zaznívati z toho otevřeného okna domku,
jejž minul, od oné dívky, kterou polily žhavé slzy.
Byl to hlas svědomí. ..
Kočár ujížděl dále a on, zapáliv si doutník, zahalil se v dým a jím hleděl zastříti právě prchlou minulost.
Domek s dívkou, kteréž byl kdys lásku sliboval, mizel v duševní jeho pano
ráme a s ním mizelo vše, *co on zřel před sebou jen svou slavnou budoucnost.
Zajásal.
Podíval se na hodinky a obličej jeho jevil spokojenost. Dojede v čas na
stanici v Pardubicích a odtud přes Prahu pojede dále do Mnichova.
Kdo byl ten muž?
Byl to malíř Miroslav Sidor, který pro zdokonalení odjížděl do ciziny a dívka
v okně byla neteří p. Vlasáka, samosprávného úřadníka, jenž jsa bezdětným
vdovcem, přijal ji k sobě, by pomáhala stárnoucí jeho hospodyni při domácím
hospodářství. Ella byla dcerou sestry jeho, provdané za učitele v pohorské
vesnici, jehož příjmy byly až příliš skrovné na četnou rodinu, ze které Ella byla
nej starší.
Strýc Vlasák, u něhož Eliška Blažková nalezla nový domov, byl sic.e drsným,
pravým úřadnickým pedantem, ale nicméně měl také své dobré vlastnosti a Ella
správností svou vyloudila mu nejednou projev uznání.
Eliška byla dosti poetickým, maloměstským zjevem a jaký tudíž div, že
Miroslav Sidor, akademický malíř, meškající právě v Bohdanči u svého známého,
zadíval se do její hlubokých modrých očí, které tak snivě dívaly se na svět.
Láska jejich vyvinula se záhy.
Strýc Vlasák při své pozornosti, věnované více aktům úřadním, než čemú
jinému, pohlížel na rozvíjející se lásku okem zcela nestranného pozorovatele.
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Považoval zcela správně lásku za cit subjektivní, ve který nic mluviti se
nedá a nemá.
Pod záminkou, že věnuje se tvorbě umělecké, přerušil Sidor po čase každo
denní schůzky své s Ellou a za nedlouho na to oznámil jí, že musí odjeti do
Mnichova a odtud do Itálie.
Při vší své poetičnosti dovedla Ella posouditi, co pro ni zpráva ta znamená,
a sice — dlouhý rozchod, na jehož konci leží zapomenutí! . . . Znala podobný
osud družek svých mnohých a i ona neměla býti osudu toho prosta.
Zachvěla se sice, ale přijala-zprávu tu na pohled klidně.
Četná utrpení, jež přináší sebou život lidský, naučila ji filosofii stoiků. Byl
to ovšem stoicismus jen slabé dívky, ale její přemáhání sama sebe činilo ji
obdivuhodnou.
S těsně uzavřenými rty naslouchala rachotu odjíždějícího povozu, až zanikl.
Neviděla v kočáře sice osobu odjíždějící, ale tušení jí pravilo, že to odjíždí
Miroslav.
Slíbil sice, že se vrátí, ale cosi jí rozhodně pravilo: “Nevrátí!” Dívala se
za odjíždějícím povozem a proud žhavých slzí zalil jí líce. Dala se do useda
vého pláče nad ruinami svých mladých nadějí.

II.
Dva dlouhé úmorné roky uplynuly od té doby, kdy posledně přijímala
horoucí slova lásky Sidorovy a od té doby neobdržela ani slovíčka zvěsti od něho.
Věděla již zcela určitě, že vše je ztraceno a před ní se tmělo a srdce hrozilo
jí puknutím.
Byly to těžké chvíle zápasu, při nichž nescházelo ani jizlivých otázek přítel
kyň po Sidorovi.
Když dověděl se strýc Vlasák o tomto smutném konci románu jeho neteře,
nejevil žádné rozpačitosti, nýbrž odhodlaně počal k blahu'jejímu působiti. Ne
trvalo dlouho a on ucítil v tajemně hozených svých sítích zlatého kapra a v du
chu zajásal.
Přijda rozjařen domů, pravil Elišce, by připravila se přijati pana Žďárského.
Ella zvědavě pohlédla naň.
“Nu, pan Žďárský ucházel se o tebe a já jej poukázal na tvé rozhodnutí.
Doufám, že jej přijmeš příznivě. Měj, holka, rozum! Léta ti ubíhají, marným
čekáním na návrat Sidorův, stárneš a — a — prosím tě, nedívej se na mne tak
zvláštně, snad to není pravda?! Pan Žďárský není sice již mladíkem, ale za to
mužem šlechetným a bohatým. Jsem přesvědčen, že připraví ti u krbu svého
trvalé štěstí!”
“Trvalé štěstí!” tiše,jako ozvěnou táhl se dlouhý vzdech z ňader dívčiných.
Strýc odešel a Ella schoulila se do stínu záclon ve výklenku okenním, hlava
klesla jí k hrudi a duší táhla řada vzpomínek.
Poznávala, že strýc dobře jí radí.
Stála nad troskami svých Hluší, jež mládí jí bylo kreslilo a ze všech její
snů zbylo trní vzpomínek, jež rozdíralo její srdce.
Milovati ohněm prvé lásky více nemohla, leč mohla se státi věrnou ženou,
dobrou hospodyní a odchodem svým by konečně uprázdnila místo své dorůstající
sestře Věře a tak by i rodičům mohla ulehčiti v jejich starostech.
Rozhodla se po uvážení tomto, že uposlechne strýce a přijme nabídnutí
pana Žďárského.
Strýc, rozradostněn nad rozhodnutím jejím, pravil, by ihned psala pro sestru
Věrušku, by při úpravě výbavy měla pomocnici.
Eliška učinila tak a píšíc domů, líčila štěstí své tak skvělými barvami, že
i jinak bystrozrakého otce oklamala a tak nikdo nezvěděl, že sňatek její bude
obětí a že pod usměvavou tváří šťastné nevěsty skrývá se tichý zármutek.
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III.

“Jsi stále tak zamyšlená a zachmuřená, ženuško má!” pravil jedenkráte pan
Ždárský ku své choti. “Rád bych opravdu znal, co mysl ti trudí a stále zahaluje
ve smutek, ale ty mlčíš ku všem otázkám mým a úsměvem snažíš se zastříti
trudnomyslnost, která stále tě ovládá. Jest mi, jako bys cítila se nešťastnou
po mém boku?”
“Nikoliv, drahý muži!” promluvila Eliška, pohlédnouc vroucně na chotě
svého. “Jsem úplně šťastna a spokojena po boku tvém, neboť jsi manželem
laskavým a já děkuji nebesům, že mne k tobě uvedla. Mé občasné trudnomysl
nosti nedbej, jestiť ona pozůstatkem samotářského života u strýce. Měj trpě
livost se mnou!” omlouvala se, tulíc se k němu.
Přivinul ji k sobě a usmívaje se, zvolal: “Jsem veliký sobec, neboť chci,
když sám radost cítím, bys i ty se mnou se radovala, neboť rád bych dokázal, jak
šťasten jsem, maje tebe!” —
Manžel Eliščin byl dobrým mužem a stálá téměř trúchlivosť mladé jeho
ženy jej nemálo hnětla. Aby ji zaplašil, vymýšlel tisíceré věci a všechna přání
její rád by byl splnil, leč ona žádných neprojevovala.
Tím více byl překvapen, když v důvěrné chvíli náhle vyjevila mu touhu žiti
v Praze. Přání její bylo mu rozkazem a on po krátkém čase oznámil jí slav
nostně, že vše jest ku přesídlení připraveno.
Eliška dětinsky zajásala, neboť toužila po Praze, by zbavila se zlého ovzduší
vzpomínek a doufala, že ruch velkoměstský osvěží její zmrtvělé srdce.
A nemýlila se.
Nové poměry a okolí rozptýlily skutečně chmury z jejího čela. Byla co den
živější a za krátko málo kdo by byl poznal v půvabné, čilé a veselé mladé paní
bývalou zachmuřenou Elišku.
Pan Ždárský radoval se z převratu toho a když nahodila se mu výhodná
koupě činžovního domu, tázal se Elišky, zda by chtěla trvale v Praze se usídliti.
Tato radostně přisvědčila a volně si oddechla, když stala se pražskou do
mácí paní.
O Miroslavu Sidorovi nedoslechla se ničeho v českých kruzích uměleckých,
poněvadž žádný z jeho známých kollegů o něm nevěděl.
Časem přec vzpomněla naň a bylo jí, jakoby vzpomínala na krásný sen, ale
' jsouc v manželství svém šťastnou, vzpomínala naň již bez trpkosti.
Jednoho dne překvapil pan Ždárský manželku svou vyzváním ku návštěvě
obrazárny.
“Byl jsem překvapen pohledem nad překrásným uměleckým provedením
několika obrazů, vystavených neznámým dosud umělcem a vzpomenuv na tebe,
spěchal jsem domů, bychom společně obrazárnu navštívili a pokochali se po
hledem na obrazy tak výtečné ! Znám zálibu tvoji, a vím, že podobné umělecké
výtvory tě zajímají a proto, bude-li ti libo, pozeptám se, zda-li nejsou na prodej.”
Eliška se náhle zarděla při zmínce o její zálibě.
“Jak jsi krásnou v této záři nachové!” lichotil jí manžel, pohrávaje si s její
malou ručkou.
Ponechala mu ji volně a naklonivši hlavu zpět, zdála se myšlénkami ulétati.
“Aj, tento kroužek na tvém prstě jsem dosud neviděl, ženuško?”
Vyrušena z myšlének, pohlédla na ruku a tvář její znova zahořela. Byl to
prsten zásnubní, který si kdys se Sidorem vyměnila.
Měla jej co památku na mladou lásku uložený a dnes náhodou, navléknouc
si jej na prst, zapomněla sundati při příchodu svého chotě.
“Památka to!” pronesla tiše, náhle opět zblednouc.
“Snad na lásku zaniklou?” dodal pan Ždárský s úsměvem, plným dobromyslnosti.
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“Milostpane, telegram! Mohu posla předpustiti ?” tázala se v tom služka,
pootevřevši dvéře.
“Nechť vejde do mé pracovny!” kynul pan Ždarský a vstav, šel přijati zprávu.
Netrvalo toznež několik okamžiků, když navrátil se a stanul s telegramem
v rukou rozpačitě ve dveřích.
“Co se stalo?” zvolala Eliška, polekána jsouc vzezřením jeho.
“Nelekej se, jen malá churavost stihla náhle —”
“Pro bůh — mého —”
“— strýce! .. . Ale počkej, ženuško ,nebuď jako dítě zvědavá —”
“Ah, ty mne klameš — on jest mrtev!”
“Moje drahá, jspie všichni smrtelní, nebudu ti utajovat pravdu: před hodi
nou ranila jej mrtvice! Snad ještě ale zastihneme jej na živu. Pospěšme, za
půl hodiny odjíždí vlak!”
Eliška, chvějíc se na celém těle, se slzami v očích rychle zaměnila domácí
oblek za cestovní a manžel její, uděliv náležité rozkazy, poručil, by povoz předjel.
Ještě v čas zastihli rychlovlak, ale pana Vlasáka nalezli již jen jako mrtvolu.
Zármutek Elišky i sestry Věrušky byl opravdový a neumírnil jej ani po
slední odkaz strýcův, jímž veškeré jmění odkázal rodině sestry své.
Po pohřbu pana Vlasáka odjel pan Žďárský domů, kdežto Eliška s Věrou
zůstala ještě v B . . ., aby urovnaly pozůstalost.
Obírajíc se pořádáním věcí sestřiných, kterou hodlala k sobě do Prahy vžiti,
obdržela Eilška pozvání od bývalé nej důvěrnější přítelkyně k návštěvě.
“Přijď, jak možno nejdříve,” psala jí, “a vezmi na se úkol Samaritána, bys
dáti mohla rozřešení své nešťastné přítelce Livii!” —
Eliška vyhověla přání tomuto a příští den se k ní odebrala.
Neviděla přítelkyni po celá léta, co byla vdaná a užasla, uzřevši tuto nemálo
změněnou.
Livie Navrátilová byla druhdy krasavicí a jsouc mimo toho bohatou dcerou
poštmistrovou, nemálo si zakládala na svojí kráse.
Leč nyní nebyla to žádná kráska více, ale zvadlá růže.
Vysokou, hubenou postavu, oděnou v temný oblek, halil nedbale přes rame
na hozený rudý šátek, jenž intensivně odrážel se od bledé pleti.
Plnost a svěžest’ tvarů tělesných vymizela, v obličeji ostrá lícní kost vystou
pila v celé svojí ostrosti a ze dvou velkých hnědých očí šlehati se zdála nezkroti
telná vášeň.
Bezděčně ohlédla se Eliška kolem sebe, jakoby postava před ní stojící nebyla
tou, kterou hledala. Livie se trpce usmála.
“Jen, prosím, Eliško, nehledej více krásnou Livii, místo ní jest zde sopka
vyhaslých vášní, kající hříšnice, jež chtějíc s beder svých sňati tíhu, podává se
ti na milost i nemilost.”
Eliška ještě více udivená přivítáním tímto, zůstala mlčky a v rozpacích státi.
“Nuž, pojď přec dále, Vestálko krbu rodinného, pojď a slyš zpověď té, kteráž
ti byla démonem!” pravila Livie, uchopíc Elišku za ruku.
Pod velkým benátským zrcadlem usadily se obě na nízkou, aksamitem po
taženou pohovku a to tím způsobem, že zůstala mezi nimi prostora.
“Vidím, že doposud jsi se nevzpamatovala z úžasu nad přeměnou mojí a pře
ce ti pravím: Obrň se trpělivostí, neboť jak již řekla jsem, ráda bych vlastní
tíže se zbavila a proto poprosila jsem tebe, bys sem přišla. Nuž, teď tě zde
mám, musíš mne vyslechnout!!”
Elišce napadlo, že jest jí jednati s chorou a proto uchopivši bývalou družku
za ruku, přisedla k ní blíže.
“Upokoj se, Livie,” pravila vlídně, “rozčilením všecka se chvěješ. Co sděiiti mně míníš, není snad tak důležité, aby vyvolávalo na povrch tvé duše děsivé
obrazy. Upokoj, uklidni se!”
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‘‘Upokoj, uklidni se!” pohodila Livie hlavou. “Ta slova stále a stále sly
ším kolem sebe! Upokoj, uklidni se! Tak pravila jsem si i já bezpočtukráte,
ale bouře v prsou stále burácí a touha neukojitelná, noci bezesné, život beznaděj
ný — to vše učinilo ze mne příšeru! Hled, Ello —” a Livie prudce sebou pohnouc, vyprostila se z ruky družky své a vrhla se do protějšího křesla. “Bývaly
jsme druhdy a to ještě před málo léty jako sestry k sobě upřímné, a snad právě
tato přílišná důvěrnost byla příčinou přeměny mé. Kdysi vídávala jsem tu
v B . . . choditi muže, který zamlouval se mi. Byla jsem mladá, počala jsem
sníti a obraz jeho vznášel se před duší mou a kol něho zářila gloriola ideálů.
Fantasie kreslila mi ráj neurčitých slastí a já s nevýslovnou rozkoší kochala
jsem se na vlnách citů, kterých jsem dosud nepocítila a byla jsem šťastnou. Netázala jsem se z počátku, kdo jest. Co na jménu mi tenkrát záleželo, vždyť nežila
jsem skutečnosti, ale snila jsem! . .. Vídala jsem jej denně kráčeti mimo těchto
oken a chvíle ty byly mi rájem. V krátké na to době seznámila jsem se s tebou
a slíbily jsme si přátelství. Byla to zlomyslná hra osudu, že právě u tebe jeden
kráte setkala jsem se s ideálem svých snů a on — miloval tebe! Byla jsem
zdrcená. Prchla jsem od tebe a nejsouc s to opanovati sebe, prchala jsem do
samoty. Ó, těch chvil děsných;... Tu počala zkázonosná doba mého života.
Do temna mé duše zazářila myšlénka, že krásnou mne zvou a že jsem bohatou.
Bezděky srovnávala jsem se s tebou. Ona, tak všední, chudý zjev a já, já...
hahaha, ach, ta ženská ješitnost!” —
“Ello, měřme se dnes!” zvolala Livie s živým posuňkem a pružně se zvednouc, uchopila ji za ruku a přinutila ku povstání.
V zrcadle objevil se obraz, jenž malíři vhodným, byl by ku studii.
Obě ženy, podívavše se do zrcadla, zachvěly se.
Eliška útrpně pohlédla na družku a chtěla cos pronésti, ale v tom shlédla
se zděšeně do okna, neboť v zrcadle zahlédla silhuetu muže, která ji polekala
a vyděsila.
“Co se stalo?” tázala se Livie, vrhnouc se opětně nedbale v křeslo.
“Nic! Zdálo se mi toliko, že šel jeden z mých známých kolem!” omlouvala
se Eliška a měla se k odchodu, chtějíc takto uniknouti další důvěrnosti Livie,
leč tato nepropustila ji a vedouc tuto zpět ku pohovce, pravila posměšným hlasem :
“Má šťastná sokyně, tak snadně se mi nevymkneš, poněvadž musíš vyslechnouti moji zpověď až do konce; teď teprve bude tě zajímati. Líčíc něžnou, přá
telskou lásku k tobě, zvěděla jsem vše, čeho mi bylo třeba k vyvedení mého
plánu.”
Eliška, patrně vzrušená, vzchopila se, chtějíc cos pronésti, ale Livie ji zase
přinutila k usednutí a pokračovala:
“Na oko chovajíc se zcela bhladně k Sidorovi, užívala jsem tajně vší možné
koketerie, bych ti ho odloudila. Setkávali jsme se spolu ve společnostech a již
jásala jsem, že plán můj se zdaří, leč tu pojednou rozhodl se k odjezdu do Mni
chova. Musila jsem si pospíšiti a v době té odloudila jsem jej úplně.”
Eliška vykřikla.
Smrtelná bledost pokryla jí líce a vztáhnouc proti ní ruku, zvolala:
“Tys tedy mi jej uzmula! Tys rozpoutala svazek lásky naší ? O, teď rozumím
všemu!” zalkala.
“Ano, já to byla, jež udusila lásku tvoji. Chtěla jsem zničiti tebe za to, že
jsi mi uzmula miláčka, ale ty jsi se mi vysmekla z rukou jako úhoř a co já vlast
ním žárem hynula, ty jsi vítězně překročila trosky svých zničených nadějí s hla
vou vztýčenou a stala se chotí muže, jenž tě zbožňuje. Že šťastnou jsi v man
želství, doslechla jsem a toto štěstí tvé zbodalo a rozjitřilo staré jizvy nenávisti
poznovu. Ty jsi zapomněla snad na Sidora, neboť žiješ prý vesele v Praze, ale
já tušila, že v záhybu tvého upomínka naň ještě živoří a že třeba jen upomínky
probuditi, by poznovu obraz jeho v duši se ti vynořil, neboť milovati — opravdu
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milovati lze v životě jen jednou. Vidím na zsinalé tváři tvé a na chvějící se po
stavě, že slova má neminula se výsledku, a to chtěla jsem! Můj život jest ztro
skotán, snáším muka pekelná od té doby, co navždy zmizel mi beze stopy. Do
mnívala jsem se, že nevěra tvá v náručí mi jej přivede, ale zklamala jsem se.
A ty, jež jsi příčinou celého mého neštěstí, ty bys měla v míru a blahu žiti?
Ne, ne! Přísahala jsem, že rozvášním tvůj duševní klid a------- ”
“A proto vlákala jsi mne sem, abys strhla roušku licoměrnosti z tváře své,
a objevila se co hyéna vášně?!” přejala Eliška děsně rozvášněné ženě slovo
s mírností právě andělskou, nadobyčejně opanovavši své pohnutí. “Jsi na
omylu, mír duše mé neporušíš. Láska má k Sidorovi byla ideálnou a on sám
byl mi ideálem, jemuž se člověk obyčejný koří jako polobohu. Byl to umělecký
duch jeho, jenž ve mně vznítil lásku. Viny prosta jest duše má a vědomí, že
konala jsem vždy svou povinnost, sílilo mne ve strastech, jichž ty byla jsi příči
nou, jak sama doznáváš. Neublížila jsem ti nikdy v ničem a že Sidora miluješ,
ani potuchy jsem neměla. Zloba tvá nepadne na mne, bůh mne neopustí.
Ano, jsem šťastnou po boku mého chotě a mladistvý sen lásky nezakalí mi obzor
mé domácnosti již nikdy! A nyní slyš odvetu mou: Sidor jest zde!”
“On — že jest zde —” zvolala divoce Livie a přiskočila k Elišce. “Kde
jest, kde jest? Ó, buď slitovným andělem, ustrň se nade mnou! Jsem bídnicí
v očích tvých, ale tou učinila mne jen šílená, beznadějná láska má. Pro tebe jest
ztracen, ztracen navždy, neboť jsi chotí jiného a i bez něho šťastnou. Ah, přej,
by paprsek tohoto štěstí slétl i ke mně — rci, ó rci, kde jest, kde dlí?”
Sepjala ruce k prosbě a bohatá slza polila jí líce.
Eliška klidně hleděla na bývalou družku svou a v očích zrcadlilo se jí vítěz
ství. Leč i tentokráte mírnost povahy zvítězila.
“Nevím o něm!” řekla klidným hlasem. “Ale před okmamžikem viděla
jsem jej v zrcadle, an zastavil se zde u tohoto okna a díval se sem!”
Hlava Livie sklesla na ňádra. Nastalo ticho ničím nerušené. Eliška,
použivší chvíle té, odešla od “příšery”, která tolika trpkých chvil byla příčinou.
Nečekajíc více na urovnání dědičných záležitostí, odjela za svým chotěm
do Prahy.

IV.
“Jest již čas, Eliško, bys konečně odložila smuteční šat a spolu též rozjas
nila svoji tvář, neboť dosti již toho smutku a truchlení!” pravil jednoho dne pan
Žďárský k choti své.
Tato vzhlédla k němu netečně a znovu mlčky pohřížila se ve svou ruční
práci, jakoby mimo této pro ni nebylo nic jiného na světě.
Pan Zďárský několikráte přešel po komnatě a zastaviv se opět před chotí,
počal mluviti s tlumenou trpkostí:
“Poslední čas tě vůbec nepoznávám a tím méně ještě pochopuji, že by smrt
starého strýce tak dlouho tě dojímala. To není možné! Věř, -že jsem již syt
vzdychání a přál bych si, bys vrátila se ku dřívějšímu způsobu života!”
Eliška po tomto prudkém oslovení mlčky odešla do své komnaty, by učinila
manželu po vůli.
Odkládajíc černý šat, probouzela se také ze ztrnulosti, do níž poklesla ná
sledkem vyznání Livie.
Jsouc s ústrojem hotova, snažila se i veselejší výraz vykouzliti na tváři své,
avšak nevděčná práce tato nechtěla se jí nikterak dařiti a místo úsměvu na rtech
objevily se slzy v očích.
Skřížila ruce na prsou a potlačivši těžký vzdech, zahleděla se před se do
prázdna.
Jak neutěšeným zdál se jí život býti!
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“Jest dovoleno vstoupiti?” tázal se líbezný hlásek pootevřenými již dveřmi.
“Jen dále, děvuško! Co mi přinášíš?”
“Aj, má drahá sestra jako v předtuše se táže, co jí přináším? Hleď, nesu ti
takové malinké vonné psaníčko!” odvětila vstoupivší dívka. “Kdybys byla
svobodná, řekla bych, že jest od miláčka!”
Eliška v rozpacích sáhla po lístku a pohlédnouc naň, seznala, že jest bez
nadpisu.
“Kterým způsobem byl ti dodán?” tázala se Věry, obracejíc jej.
“Šla jsem právě z procházky domů, an tu přidružil se ke mně klučina, pro
sící mne, bych pouze jen tobě dopis tento odevzdala. Proč ale odkládáš jej
nečtený do stolku? Což nenahlédneš v obsah jeho?”
“Nemám právě ani času, ani chuti k tomu, Věruško!”
“A což, jes-li důležitý?”
“Zvědavá!” klepla Eliška lehce sestru svou přes rameno.
Tato, zardíc se, vrhla se jí v náručí a zpozorujte teprve nyní, že sestra oděna
jest ve světlý šat, projevila svůj údiv.
“Jest to přání muže mého!” vysvětlovala Eliška. “Učiň i ty po příkladu
mém a připrav se ku vstoupení do společnosti, kamž budeš v nejbližších dnech
uvedena.”
Věruška zajásala a čtveračivě hopkujíc přes pokoj, spěchala složití díky
švakru za tento božský příkaz.
Tím mladistvá dívka zapomněla na dopis úplně, ne však Eliška.
Jakmile měla první volnou chvíli, uzavřela se v komnatě a chvějící se rukou
jej otevřela.
“Na shledanou v zábavě, Uměleckou Besedou pořádané.”
Ruka jí sklesla, poznala rukopis druhdy jí tak nevýslovně drahý a obraz
pisatelův mžikem stanul jí před zrakem duševním.
Viděla jeho mužně krásnou tvář, viděla, jak jí láskyplně kyne, jak rozvírá
náručí, by ji na prsa svá přivinul a — rázné zaklepání vyrušilo ji z dum.
Schovavši rychle zrádný lístek, otevřela a vstoupil manžel její, podávaje jí
s úsměvem pozvánky k zábavě Umělecké Besedy.
“Jako na zavolání!” pravil vesele. “Slíbil jsem, že přijdeme, neboť vím, že
zábavy podobné miluješ.”
Eliška několikráte změnila barvu v obličeji, otevřela rty, by požádala muže
svého za odvolání, sáhla do záhybu šatu, aby ukázala mu dopis ...
Leč běda! Není-li lístek psán jako pokračování dřívějšího dorozumění?
Jest zničena, nadobro zničena!
“Co jest ti, Eliško? Proč se chvěješ?”
“Nic, nic — jest mi trochu nevolno, ale snad to pomine!” odpověděla.
Pan Žcľárský ohnivě políbil svoji žínku a objímaje ji, zašeptal cosi, usmí
vaje se.
Eliška., celá zardělá, vyvinula se mu z náručí a odběhla pryč.
Pan Žďárský hleděl za ní, blaženě se usmívaje. Bylť si mylně vykládal
náhlou nevolnost její.
Večer zábavy přišel.
Eliška, oděna jsouc jak obyčejně v jednoduchý šat, čekala na svoji sestru.
Půvabná tato dívka nezdála se býti ani sestrou její, neboť byla pravým opa
kem jejím. Veselá, vždy jen do skoku připravena, vznášela se jako motýlek
kolem zádumčivé sestry své.
Konečně byla Věra připravena a Eliška hleděla na ni s úsměvem.
V lesku plesové toilety byla Věra kráskou neobyčejnou.
Dobrota srdce, prostodušnost a veselá mysl dodávaly jí vábného kouzla.
Odjeli.
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Paní Žďárská usedla v pozadí síně taneční na pokraj uměle vytvořeného
sadu a domnívala se, že takto skrytá snáze ujde pozornosti toho, jehož se obávala
a pro něhož tak nerada, tak velice nerada do této zábavy vcházela.
A přece neušla pozornosti té! Poznala jej a Sidor poznal ji!
Tančil se valčík .. . Stál opodál proti ní. . . Maně zvedla zraky a setkala
se s plamenným pohledem jeho.
Prudký nach zbarvil jí líce, učinila pohyb, jakoby vstáti a prchnout chtěla,
ale jako přičarována bodavými pohledy jeho, nemohla se hnouti.
V rozpacích odvrátila tvář, skrývajíc ji za skvostný vějíř.
“Smím prošiti za tanec?” ozval se tu mužný hlas v bezprostřední blíz
kosti její.
“Netančím!” odvětila stručně a určitě.
“Musíte! Nehnu se odtud dříve. Rozhodněte se rychle, sice vzbudíte po
zornost dam okolních,” odvětil rovněž tak určitě a po hlase bylo znáti, že jest
s to hrozbu svou splniti.
Mlčky vstala tedy a podala neodbytnému tanečníku ruku k tanci. Přivinul
ji na hrud a již unášel ji v houpavý rej.
“K čemu to vzpouzení?” šeptal jí v tanci. “Dostavil jsem se, bych po létech
sešel se s tebou zase a vyžádal si k rozmluvě delší chvíli, neboť zde s těmito
drobty nelze mi spokojiti se. Mám staré právo žádati o splnění prosby své
a neustoupnu!”
“Pro bůh, jak to mluvíte, pane? Což nezeje mezi námi propast’ nepřestup
ná? Opusťte mne a nerušte zákeřnicky klid ženy, vám nikdy v ničem neublíživší!”
Pohlédl na ni udiven.
“Proto tedy, vyzván, přišel jsem, bych uslyšel z úst vašich podobná slova?
Proč jste mne volala?” tázal se, leč hlas jeho zanikal ve hlukotu tance, aniž by
mu Eliška byla rozuměla.
Dotančili kolem, uvedl ji k jejímu sedadlu a mlčky se ukloniv, odstoupil
a opustil síň taneční a více se do ní nevrátil.
“Kdo byl onen pán, který s tebou tančil? Jak se zdá, nezná ani pravidla
slušnosti, chce-li tančiti s provdanou dámou.”
Zachvěla se — snad jej zná, snad někdo našeptal mu historii lásky znova
probuzené ?
Byla na vahách s odpovědí.
Ženská opatrnost kladla jí v ústa zapření, leč vlastní hrdost neviny pravila
jí: Mluv pravdu !
“Byl to pan Sidor,” odvětila pevně.
“Ali, ideál mladistvých snů tvých!” usmál se pan Žďárský rozpakům své
choti. “Slušelo vám to výborně a z jeho plamenného pohledu bylo znáti, že nejen
dlouho potuloval se po jižních krajích, ale že také nezapomněl na bývalou
svou lásku!”
Uleknuta jsouc tímto vyjádřením manželovým, pohlédla naň tázavě.On
s klidným úsměvem snesl pohled její a nakloniv se k ní, pravil:
“Teď nezbytně musím si také zatančiti, když změnila jsi program svůj.”
“Byl tak neodbytný!” děla jako na omluvu.
“Věřím, však hleď, jaká pozornost kolem na nás je upjata. Zdá se, jakoby
historie tvé lásky až sem byla vnikla. Nuž, prosím!” a pan Žďárský pokloniv se
se vší dvorností své choti, vnesl ji opět v kolo tančících.

V.
Nějaký čas po zábavě výše zmíněné pravil pan Žďárský ku své choti:
“Právě přijal jsem nového nájemníka za velmi výhodných podmínek. Pro
najal celé druhé patro v průčelí! Byt ten pronajal jsem malíři Sidorovi.”
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Eliška při jménu tom zvedla hlavu, ale ihned sklonila ji níže nad práci, do
mnívajíc se, že slova ta nejsou pravdou.
Leč záhy přesvědčila se o jiném.
V určitý čas přistěhoval se nový nájemník a potvrdila se slova p. Žďárského.
Eliška pohlédla na chotě svého pohledem plným výčitek.
“Neboj se, má drahá, na tebe nikdy nebudu žehrávým, neboť bohudíky,
o čest svého domu báti se nemusím!” pravil, aby ji upokojil.
A tato důvěra posilnila ji a vrátila zase samu sobě.
Již neskláněla malomocně hlavu před nebezpečím, ale v hrdém sebevědomí
své povinnosti ji zvedla a vyjasnila líc. Stane se důvěry té hodnou!-------- —

*

*

*

Umělcova dílna.
Sidor sedí u malého stolku, na němž rozloženo jest několik listů rukopisu
a snivě dívá se oknem na moře domů a věží, na něž vyhlídka se mu z bytu
jeho otevírá.
Četl před chvílí z rukopisů těch a čtení to uneslo ducha jeho kamsi daleko.
Co četl?
Rukopis na stole, toť jeho zápisky a my z nich přečteme si toto:
“ ... A co hledal jsem marně na dalekém jihu evropském, ve stínu nebetyčných hor, nalezl jsem v nepatrné vísce ve své vlasti. Zřel jsem ji jen oka
mžik — pak zmizela mi navždy ...”------ť<... Ne, nezmizela navždy, podivuhodnou náhodou nalezl jsem ji opět a jest
mi nyní tak blízká. Jedna střecha kryje nás oba. Jest to sestra Elišky. Zabrán
jsa ve práci, vídávám postavu její před sebou státí jak anděla a pod vlivem jejím
pracuji s vytrvalostí neúnavnou, snáším na plátno vše, čím srdce mé jest naplněno,
co duší mou hýbe a výsledky prací těch jsou mi vzpružením k životu a nové
tvorbě. Minulost mizí mi z paměti. Unaven, zemdlen vrátil jsem se do vlasti
své, bych tu hledal klid a mír duše své. Naleznu jej ?... Může mne milovati?... Zdaž.lásku mou nebude považovati za touž, jakou jsem lhal sestře
její?...------- ”
Ze svého snění pojednou vyrušen byl vstoupivší černě zastřenou dámou.
Popošel jí vstříc a s poklonou zval ji do atelieru.
Dáma odsunula závoj s tváře, pohlížejíc zdlouhavě na umělce.
Stín nevole mihl se v jeho obličeji, leč zakryv jej, s úsměvem tázal se po
jejím přání.
“Ráda bych měla malovanou podobiznu svou a přicházím tudíž prošiti vás,
zdaž neuvázal byste se laskavě —”
“Se skutečným politováním musím podotknouti, že nezabývám se malbou
podobizen na zakázku!” pravil Sidor, suše ukloniv se.
“Bylo mi přece praveno, že —”
“Zpráva ta patrně byla mylnou!”
“Nuž, promiňte tedy, že obtěžovala jsem vás! Zdá se, pane, že mne více
nepoznáváte.”
“O ano, pamatuji se na vás z B ... a to nejvíce od onoho okamžiku, kdy
náhodou, jda mimo byt váš, zaslechl jsem zpověď vaši. Jste velice šlechetnou
a něžnou duší!” pravil osře.
Livie — neboť ona to byla — zarazila se, načež beze slova rychle odešla. —
*

*

*

Když chodíval na procházku, potkával časem Věru. Zprvu potkání odbý
vána byla pozdravem, potom pozdrav byl provázen i několika slovy.
Jednoho dne nalezl v salonku svém malý, složený lístek, psaný úhledným
písmem ženským.
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Byl to milostný citát z Hálkových “Večerních písní” a byl nepodepsán.
Miroslav obracel lístek na všechny strany, četl a jakoby nedůvěřoval svým
očím, přejel si rukou čelo.
Aj, toť jasné, příliš jasné vyzvání ke sblížení.
V opojení tiskl lístek ke rtům, tuše, od koho asi je.
Jest mu tedy nakloněna, nuž — učiní rozhodný krok ke sblížení! Má toho
mládeneckého života již dosti!
Odhodlal se k návštěvě, než okamžiku nejbližším váhal tuto uskutečniti.
Chvěl se, že bude mu vstoupiti před Elišku a překonati odpor její k němu.
Konečně odhodlal se a vešel.
Pan Žďárský ani Věra nebyli doma; Eliška seděla za stolem sama, zabý
vajíc se ruční prací.
Překvapena návštěvou Sidorovou, rychle vstala a popošla mu vstříc.
“Vaše přání, pane?” otázala se jej chladně, ani jej nepřivítavši.
Byl na rozpacích.
l^ebyl připraven na podobnou scénu. Omluviv se, předstíral jakousi ne
patrnou záležitost, bytu se týkající, načež se poroučel.
Mluvil tak roztržitě a s tak chvějícím se hlasem, že Eliška ihned poznala
jiný účel jeho návštěvy.
Odcházeje, setkal se ve dveřích s panem Žďárským.
“Tedy přece pravda!” pravil tento, odloživ klobouk a hůl na postranní
stolek. “A já ti tak důvěřoval! Stálo mne to mnoho bojů, než uvěřil jsem
tomu, že scházíš se za mými zády s ním a — teď jsem se přesvědčil!”
“Jsem nevinna, choti můj! Důvěra tvá ve mne sklamána nebyla, mé čelo
nehanobí žádný stín a žádná skvrna nelpí na cti mé!” bránila se Eliška, majíc
hrdě zvédnutou šíji.
Prvé však než mohla choti svému vše vysvětliti, uchopil pan Žďárský klo
bouk a zůstavil Elišku v bytě samotnou.
Sidor, odcházeje od Elišky, na chodbě potkal Věru, jež s úsměvem a uzardělá
mihla se kolem něho, mizíc ve svém pokojíku.
Ano, toť vtělená vidina jeho snů —toť genius, jenž přenášel jej přes propa
sti, který rozptyloval mračna, když již domníval se býti jimi pohřben!
Prudkými, o rozčilení svědčícími kroky přecházel pracovnou, načež vytáhl
z mapy obraz a zahleděl se naň.
Toť táž tvář dívky, kterou právě potkal a přece to snad nebyla ona.
Obraz tento zhotovil před nějakým časem dle duševního obrazu, který zbyl
mu po zjevu Věry, když poprvé ji spatřil v pohorské vesnici.
Stál nad obrazem nakloněn a zadumán a nespozoroval, že k němu vstoupil
pan Žďárský.
Teprve po oslovení jeho obrátil se a drže stále obraz v ruce, tázal se po
jeho přání.
Výstup nanejvýš trapný rozvinul se mezi nimi. Sidor poznav, že stojí před
ním uražený manžel a veden pudem, zvedl obraz*a ukázav naň, pravil uraženému,
že jest na omylu, tvrdě, že by on s úmysly nekalými dral se do jeho domácnosti.
“Zde vizte, pane, obraz ten! Když cestoval jsem v Pojizeří, uzřel jsem tam
dívku v pohorské vesnici a zde věrná její podobizna. Zjev dívky té hluboce
mi utkvěl v duši a já přenesl jej na papír. Poznáváte snad, že originálem jeho
jest slečna'Věra. Ano, pane, divíte se a nedůvěřivě kroutíte hlavou, ale přísahám
vám na uměleckou čest svou, že toto sdělení mé jest čistou pravdou. Dnes
poprvé osmělil jsem se překročiti práh bytu vašeho, bych slečně Věře složil
poklonu svou. Nevěděl jsem, že nenacházíte se doma a proto, omluviv se paní
choti, poněkud zmaten jsem odešel.”
“Skutečně-li tomu tak, pane, jak pravíte, nuž, prosím, byste laskavě usku
tečnil návštěvu svou!”
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Sidorovi nezbývalo, než vyzvání tomu vyhověti a učinil tak rád.
Na prahu komnaty, kterou byl před chvílí tak rozrušen opustil, zůstal pře
kvapen státi.
Na pohovce stranou u okna seděla Eliška a bledá hlava její opírala se
o hruď Věruščinu.
Když otevřely se dvéře, obě vzhlédly k nim udiveně.
Sidor oslovením pana Žďárského vzpamatovav se, přistoupil k Věře a líbaje
jí ruku, pravil hlasem rozechvělým:
“Konečně mi dovoleno složití vám poklonu, královno mých snů a nadějí.
Ó, teď věřím, že časem sestupují andělé k zemi, by připravili nám ráj .. . Buďte
ženuškou mou, dívko milená!”
Eliška povstala, nechápajíc jednání Sidorovo a přítomnost manželovu
Uzardělá Věra přijala nabízenou jí ruku a přiznala se ku své lásce k umělci.
Slaveno zasnoubení.
Eliška s blaženým úsměvem blahopřála snoubencům, neboť zasnoubením
jich zmizelo pro ni nebezpečí.
Čelo její se vyjasnilo a pravdou objevila se slova její, že láska k Sidorovi
byla snad jen krásným snem, illusí a ničím více.
Eliška hrdá, že sebezapření její lásky vedlo Sidora ku slávě i blahu, po
roce vedla se s ním k oltáři, by na stupních jeho učinila místo blažené sestře své.
Obřady odbyly se s veškerou nádherou.
Svatebčané zvolna ubírali se středem kostela opět k východu. Lid hrnul
se, by spatřil novomanžele, leč v tom, když dospěl průvod ku dveřím, ohromila
yšecky střelná rána!
Zavzněl srdcervoucí výkřik a Sidor mrtev klesl k zemi-----------V černém šatě oděná vyzáblá žena chycena byla s revolverem v ruce a ozna
čena jako vražednice.
Byla to Livie!
Příšera strhla oslavenci s čela s vavřínovým věncem i věnec myrtový...
Když odváděli ji z kostela, shledáno, že jest šílenou!

Radostí spolkového života*
Zachytil Karel Říha.
Byli šťastni a žili spokojeně manželé Roubalovi na svojí pěkné, nezadlužené
farmě. Léta byla úrodná, tak že snadno bylo ještě něco na hotovosti si pro
všechen případ uložit. Dětmi,nebyli také přetíženi, jediná dceruška Lenka už
dospívala a už tu i tam se zalíbením na ni spočinulo oko leckterého mladého
farmáře z okolí, když se náhodou v blízkém městečku sešli.
Lence nezůstalo
taj no, jako žádné ženě, ne, že se líbí, a ona v řadě svých tajných i zřejmých
ctitelů hledala toho, jenž by se jí zamlouval, maje všechny vlastnosti, které si
byla příštímu svému muži přibásnila. A nehledala dlouho, ačkoli jí, trochu
marnivé osůbce, vtipné a na svoje poměry až příliš vzdělané také se všechno
nelíbilo. Zakoukala se do černých očí šviháckého českého učitele hudby z blíz
kého městečka, scházívala se s ním pokaždé, když nakupovat a na poštu pro
“Svornost” přijíždívala a v posledním čase ho i na farmu pozvala, ovšem, že
s dovolením tatínkovým, jenž proti nové známosti ničeho nenamítal. Ale za to
maminku napadl téměř zuřivý hněv, když vyšňořený “muzikant”, jak posměšně
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se vyjádřila, s bicyklu seskočil, tatínkem srdečně uvítán, vesele práh překročil.
Však aby se neřeklo, že je^t skoupou a nezná způsobů, přece pana učitele
pohostila a dosti vlídně s ním jednala. Neměla sice proti jeho osobě ničeho,
domnívala se ale, že má Lenka posud na vdávání dosti času a že se přec může
počkat až jestli se něco lepšího hodí, takhle nějaký doktor, nebo lékárník, ale
rohle, všechno ji mrzelo, že manžel její s takovým holobrádkem dělá takové
orace.
Pan Roubal byl poctivcem od kosti. Mnoho nenamluvil, prohodil-li ale co,
mělo to vždy váhu—také v úsudku svém se málo kdy mýlíval—proto Lenka byla
přešťastnou, že tatínkovi učitel Velétovský se zamlouval a málo dbala, že máti je
mu tak málo nakloněna.
Však ona maminka povolí — doufala. Ale zmýlila se. Maminka držela otěže
vlády v rukou a tatík, nevědomky polo-dobrovolně se podával, neboť se mu při
tom dobře vedlo, žena jeho byla dobrou hospodyní, o nic jiného se nestarala,
než o svoji domácnosť a jak již výše praveno, žili až do té doby, kdy se dceruška
jejich zamilovala, šťastně a spokojeně. Potom však nastala změna; maminka
nemohla odpustit dceři, že tato nesvěřila se prvé jí, jakožto matce a šla dříve
k otci a potom hrozně ji trápilo, že veřejnost už se dozvěděla, že učitel je do
Lenky zamilován, ba tvrdilo se, že už jsou zasnoubeni a proto se žádný jiný
ženich už nehlásil, jakž by byla maminka ráda viděla.
Chytrá hlava její však zrodila plán, o kterémž dlouho přemítala, než panu
manželi provedení jeho svěřila, konečně však přece došlo k onomu kroku, kdy
paní Roubalová s jakousi u ní neobvyklou nejistotou se vytasila s návrhem, by se
odstěhovali do města a sice do velkého města, takhle nejlépe hned do Chicaga.
Pan Roubal, rozvážný člověk, nad žádostí manželčinou ztrnul.
“Co že, do Chicaga — a pro boha tě, ženo, prosím, a co bychom tam počali?
Pozbyla’s rozumu ? Což máme takový kapitál, abychom z něho mohli bez práce
žít tak pohodlně jako zde? Já ale rolník od maličkosti měl bych se k stáru
něčemu učit? A kam dáme farmu, na níž jsme patnáct let pracovali?”
Tato spousta otázek však paní Roubalovou docela nic nepřekvapila, ba zdálo
se, že celý příval těchto podivů očekávala a proto ji nezastihl odpor ten nepřipra
venu a hned měla na každou námitku pana chotě sto odvet.
“’Nemysli,” pravila, “že jsem o tom už dávno nepřemýšlela.” Se zkušenóstí
starého obhájce vyvracela odpor manželův pádnými důvody, proč na farmě
déle žiti nechce a jaké výhody kynou oběma, odstěhují-li se do města.
“Už dosti jsem se nadřela zde, napracovala bez klidu a oddechu a co ze všeho
mám? Přijde lecjaký studentík a shrábne všechno, co naše mozoly získaly,”
utírauc si rubem modré zástěry oči, paní Roubalová plačky už panu manželi
vyčítala.
“No, víš, stará, to se hodně pleteš, že by Veletovský chtěl jednou farmařit.
V.ede se mu dosti slušně, aniž by měl farmy, trvám, že by s ním ani naše Lenka
špatně nepochodila. Je jediným synem dosti zámožných rodičů. Ostatně ani
proti tomu nejsem, aby se rok, dva, počkalo, má Lenka na vdavky čas.”
“Ale já ti povídám, že já ti už déle na farmě se plahočit nebudu, mám toho
právě dost. Vidím-li jiné ženy, co se svými družkami užijí, musím se přiznat,
že jsem jen otrokyni té hroudy! Co moje sestra Mary v Chicagu užije proti mně!
Každou chvíli má nové šaty a já zde, co si nepřešiji a nepředělám ze starého,
toho nemám.”
“Aáá,” vyskočilo z úst panu Roubalovi, “odtud ten vítr!”.
“Ale nezáleží na mně,” horlila lepší polovice dále, “na mně, staré bábě, ale
toho našeho dítěte je mi líto, myslila jsem ,že bychom ji mohli někam na učení
poslat, ale samotnou bez dohledu, ani za nic bych ji nikam nesvěřila.”
Panem Roubalem to trhlo. Při řeči o jeho milovaném dítěti počal se jeho
odpor viklat a když ještě půl hodiny paní Roubalová mluvila, byl zviklán na
dobro — slíbiv, že si věc.náležitě rozváží, upustil od vážného toho théma. Viděl
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už v duchu se za přemožena, však nelekal se toho tak jako z počátku. Vždyť
ještě nechybil, poslechnuv své ženy.
Ale chybil tenkráte pan Roubal, když poslechl* své ženy, odstěhovav se do
Chicaga a zařídiv si saloon v místě, kde už před tím několik saloonů se nalézalo.
Necítilť se ani dost málo šťastným v tom nezvyklém ruchu a šumu velkoměsta,
v tom nočním nezvyklém bdění. Jak toužil zpět! Rovněž i Lenka měla stejné
tužby. Jen paní Roubalová jako divém uvykla všem těm velkoměstským pomě
rům, hned byla vlivem a pomocí své sestry členkyní asi tří neb čtyř spolků, cho
dila do schůzí, navštěvovala sestry a přijímala návštěvy při kafíčku a kejkách
sester druhých a protož ani jí nezbylo často oddechu, natož času na stýskání.
Byla ve svém živlu. Bystrá, podnikavá hodila se v tyto poměry znamenitě.
Byla ve společnosti ráda viděna, alespoň se tak domnívala. Tu i tam
zaslechla také kompliment z úst vážnějších potentátů: “že tak emancipovaných
dam je málo” — a to ji přivádělo do extasí. Neznala ničeho, neměla jiného
zájmu, než “emancipace”. To slůvko jí nedalo spát — nedalo jí odpočívat,
nedovolovalo jí těšit se tomu, co ji dříve těšívalo.
Lenka řídila pečlivě domácnost, co maminka meškávala mimo dům. Chuděr
ka Lenka! Soužila se a trápila nešťastnou láskou svojí, pobledly růžové její
tvářinky a ten tam byl humor její. Maminka ničeho nepozorovala, ale tatík
chmuřil čelo nad dcerou.
Se ženou svojí už dávno nepromluvil vážně, nemělať ona času pro něho, ale
tatík si příležitost zjednal jednoho dne, když paní Roubalová potila se nad ja
kýmsi protokolem a zahřměl na ni jako tur:
Jestli že už bude jednou konec těm komediím a bude-li mít jednou čas také
poohlédnout se po svém dítěti. A tu se probudila v ženě pana Roubala žena
nová — žena, jež není otrokyni muže, jež má stejná práva na život jako on.
Proto ať ode dneška nedovoluje si na ni, svoji ženu, tak hulákat.
Lence že schází zaměstnání, to jest vše, a ona, matka, je zde, aby se o to
postarala, by Lenka nebyla otrokyni muže, ale aby byla samostatnou.
Pan Roubal přemožen pokrčil smutně rameny a odešel do kuchyně, kde
Lence svěřil matčiny plány. Zle se v nitru bouřil, že manželka jeho tak křičela,
že sousedi to dobře slyšeti mohli. —

*

*

*

A opravdu se maminka o zaměstnání Lence postarala, a v nejbližších dnech
učila se Lenka novému řemeslu, měla být — fotografkou. O, jak se jí to hnu
silo ! Jak se cítila nešťastnou v tom novém povolání! Než máti tomu chtěla
a muselo se tak státi.
Na obloze činného života paní Roubalové naskakovaly mráčky v podobě
malých i větších, vážných i nepatrných nepřítelkyň. První byla paní Kousálková, také jakási funkcionářka jekéhos klubu, a nápjetí, jež mezi ní a paní
Roubalovou až v zášť se stupňovalo, mělo vznik nevinný. Měla paní Kousálková svna, bvlť doutníkářem, a tomu se zalíbila Lenka, kterouž za ženu dostat
bylo mu ideálem, a dostihnouti toho ideálu nebylo přece tak nesnadno, vždyť
maminky byly u jednoho spolku. Na návrh paní Kousálkové, vyjádřila se paní
Roubalová, že Lenku nevdá, čímž úřednicí spolku “Mírumilovnost” strašně
popudila.
Od té doby měla paní Roubalová nesnadnější úřadování. Jak už to tak
bývá, měla i paní Kousálková jako paní Roubalová svoji sestru, totiž ne jen
jednu sestru, ale sester pět, které všechny k onomu spolku patřily a tyto sestry
měly už zase vdané vlivuplné dcery nebo snachy a takto se stávalo mimovolně
postavení paní Roubalové kritickým, vzdor tomu, že i ona během času hojnou
řadu přívrženkyň si získala.
Sborem vždycky tak klidným někdy to tak zabouřilo, jen však na moment,
brzy však ruch utlumen byl moudrým řízením sestry předsedky, trochu hranaté,
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avšak panovnickým talentem (řekl bych císařským, královským nebo tak něco)
obdařené hokynářky, která se těšila velikému respektu všech ostatních.
Což jestli se však někdy stane, že zvolena bude jiná předsedkyně? Co
potom? Obě odporující si strany myslívaly asi na možnost tu s pocity podob
nými. A napjetí to nezůstalo ani tajno veřejnosti, ani, ó skandál, ani mužům 1
Pan Roubal vida mrzutou tvář své ženy, mnul si potají ruce a těšil se na
brzký návrat na farmu. Obchod silně vázl a na zlepšení nebylo ani naděje, když
pivo zdražili.
Lenka vedla s Veletovským čilou korespondenci a těšila se, že za ní brzy
do Chicaga přijede. A přijel. To bylo radostí a dlouho si měli všichni tři co
vyprávěti. Mami byla ve schůzi, proto měli pokoj.
Otec se svěřil učiteli se svým trublem, a naříkal si až až. Jakživ
prý takové peklo neměl. Dole má hospodu mužských, nahoře se dveře .ani žen
skými netrhnou — samá baba a samá baba, láteřil až běda. Silně doufá, že to
už praskne, pozítří prý mají zase nějakou volbu a ta se bez rvačky asi neskončí.
Jen kdyby už tomu byl konec! Při odchodu měl Veletovský něco moc asi dů
ležitého na srdci, což zdráhající se Lence silně domlouval. Konečně však, jak
se zdálo, pořídil, a ještě jednou stisknuv Lence ručku, dal dobrou noc a kráčel
zamyšlen domů.
K předvídané debatě přece došlo. Paní Kousálková se zapomněla v prud
kém rozčilení, kde se nalézá a vyčetla kousavě paní Roubalové věci, které sem
ani z daleka nepatřily — paní Roubalová také nemlčela, sbor rozdělil se na dva
tábory, jež v hrozném lomozu tvořily děsný chaos, tak že nebylo slyšet slova,
nebylo vidět ničeho, než spoustu ruk a klobouků. Paní Kousálková vstoupla
v pudu sebezachování na židli — mrskla okem ke dveřím, odkudž moudřejší už
vycházely, a zmerčila tam, hádejte — jen cíp růžových šatů, jaké nosívala Lenka.
Ihned v tom tušila .zradu.
‘‘Jak se sem dostala vaše dcera? Co zd£ má co dělat? Kdo ji sem pustil?”
Všechny otázky byly marný. Ani paní Roubalová na to nebyla připravena,
Lenka matku přesvědčila, že byla “v práci” a věc byla odbyta, ale ne na dlouho.
Neboť příští neděli přinesl — -ó skandál a ostuda — humoristický list jeden
celý věrný obrázek volby úřednic u spolku “Mírumilovnost” i s věrnou podobou
paní Kousálkové na židli, i s věrnější ještě podobou paní Roubalové pod židlí
s napřaženou pravicí a zlostí zkřiveným obličejem, k tomu čtverák jakýs složil
písničku o devětadevadesáti verších, a muzikant jeden “neznámý” přetruchlou
melodii, což vše bylo, nevím už za kolik centů, také už nevím kde, k dostání.
Ostuda byla nesmírná. Sensace nad sensaci. Té doby zmizel pan Roubal
s dcerou z Chicaga, zanechav ženě lístek následujícího obsahu:
‘‘Odjíždíme s Lenkou, stydíce se za tebe. Jsi dosti emancipovaná, pomůžeš
si z bryndy sama. — Chci ti však ještě něčím přispěti. Slíbíš-li, že nebudeš
více zbraňovat lásce našeho dítěte, a že zmoudřelá se vrátíš na farmu, chci
uvésti zase všechno do pořádku.
Václav.”
Jak ráda se vracela paní Roubalová pod klidnou střechu svého venkovského
domova, může toliko ona vyprávět, neboť ty radosti spolkového života zošklivilv se jí za dosti krátký čas tak, že po nich sotva kdy více zatouží.

Moderní jtnocli.

“Tvůj sestřenec z Paříže se nyní znamenitě drží?”
“'Ano: pravil, že by si to pokládal za nesmrtelnou ostudu, kdyby jej měli vézt
v patrolním voze, taženém koňmi!”

pro matčinu kletbu*
Povídka potápěčova. Pro kalendář “Amerikán” napsal Ij. £.
Miloval jsem ji, musil jsem ji milovati.
Byla to povinnost má milovati ji, neboť zachránila život můj, vyrvala mne,
slabá dívka tato, z náruče hrozné a neodvratné smrti! Dnes se mi zdá vše býti
snem, zdá se mi, že to jest nemožné tak býti vyrvánu z lůna štěstí, zdá se mi
vše co chorobná fantasie, trápící mne dnem i nocí, zdá se mi, že stále ještě sním
v náručí blaha, jehož probuzení jest mi strašnou a nevyslovitelnou mukou.
Cítím, že zraněná duše má nikdy více se nezačetí, že podlehne nátlaku bolu
nesmazatelného.
Samo peklo zavedlo mne v místa ona, kde bol muj započal, sám ďábel musil
mi vnuknouti myšlénku, bych na pobřeží Norské se odebral, a zde činil šílené
pokusy, zda-li možno lodě v moc Mallestromu upadnuvší, na povrch vyzvednouti.
Šílenost!
Vyrvati to, co Mallestrom byl uchvátil v hrozný svůj jícen, bylo nlojí touhou,
touha to snílka, bažícího po cti a slávě světa!
Zkouška má se nezdařila.
Zklamán ve svých nadějích, chystal jsem se odjeti, a protož před odjezdem
svým vydal jsem se v plachetním člunu k Mallestromu, chtěje si opatřiti fotogra
fický snímek.
Nemohu si vysvětliti, jak se to mohlo státi, že jsem se odvážil příliš blízko
k víru vod a zachvácen mohutným proudem, byl jsem hnán do hučícího Malle
stromu.
Marna byla moje námaha. Obrovskou rychlostí hnán, stále víc a více jsem
se přibližoval do divokého reje vod. Náhle zavzněl děsivý praskot a šum, tak
jakoby celé peklo se vyřítilo. Člun počal se točití ve víru a já vymrštěn na
blízké skalisko, odkudž opětně smeten jsem byl divým proudem, a rychle uná
šen směrem severním.
Podle mne ploval, obrácen jsa dnem vzhůru, člun můj, na nějž podařilo
se mi vylézti. Počal jsem volatí o pomoc, hlas můj však zanikal v divokém jeku
vod, síly mé ochabovaly stále víc a více. Již déle než-li hodinu unášel mne
divoký proud, již cítil jsem, že klesnu únavou, když tu uzřel jsem člun veslovati
od břehu směrem ke mně.
Zvolna, jak se mi zdálo, razil si cestu vlnami, a konečně poznal jsem ve
Člunu postavu ženy, statně veslující.
Myšlenka blízkého osvobození dodávala mi síly.
Vrhnuv se s člunu do moře, počal jsem plovati proti loďce. Avšak síly
mé mizely vůčihledě rozčilením a strašlivou námahou.
Již klesal jsem v oddanost osudu svého, když tu člun ocitl se podle mne.
“Chopte se člunu,” ozval se ženský hlas a pohlédnuv vzhůru, zřel jsem
mladou dívku krásného obličeje, srdnatě člun podle mne udržující.
S nadlidským napjetím chopil jsem se strany loďky, avšak síly mé nedo
volovaly mi dovnitř se vyšvihnouti.
“Rychle, nebo jsme ztraceni!” zvolala dívka, když loďka děsně se stranou
nahnula.
“Nemohu, zmírám vysílením,” odvětil jsem.
Dívka se rychle vzchopila a udržujíc loďku v rovnováze, chopila mne pod
rámě mé, a vtáhla mne do člunu.
Tento děsně se zákolébal, když vysílen a krváceje z mnoha ran, pádem na
skalisko obdržených, klesl jsem ke dnu jeho, ztrativ vědomí.
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Probudiv se, nalézal jsem se v chudé, avšak vkusně a čistě upravené jizbě.
Udiveně rozhédl jsem se kolem. Odpočíval jsem na pěkném čistém lůžku,
u něhož seděla sličná dívka, pátravě na mne hledící. Poznal jsem zachranitelkyni svou!
“Díky vám, slečno, díky neskonalé!” pravil jsem, chopiv se ruky její.
Zapýrila se slabě.
“Učinila jsem pouze to, co jest povinností každého člověka!” tiše odvětila.
Povstal jsem s lůžka osvěžen.
“Jsem vám povinen díky neskonalými!” pravil jsem po chvíli. “Bez vás
nalézal bych se nyní na dnu mořském. Jak mohu se vám odměniti?”
Chopil jsem její ruku, políbiv ji.
Pozvedla očí svých ke mně, těch očí krásných jako nebe a jako slunce
zářících.
“Život můj náleží vám, můj andělí strážný!” pravil jsem. “Vy jedině máte
právo na život můj!”
Ruka její chvěla se křečovitě a ňádra její dmula se jako moře při ranním
zefírku.
Zřel jsem, že v duši její bojuje týž pocit, jako v duši mé. Oči její jakoby
děly, že pocit lásky uchvacuje celou bytost její, tak jako mou.
“Miluj mne, buď ženou mou!” zvolal jsem. “Buď mou na věky! Nechť
odměním se ti za záchranu mého žití!”
Se slabým výkřikem vrhla se na prsa má.
“Tvou, tvou chci být na věky!” sladce zašeptala.
Náhle však, jakoby hadem uštknuta, vymknula se mi z náručí.
“Nejsi ale přece potápěčem?” pravila, přísně do očí mi hledíc.
Sám ďábel musil mi vnuknouti kleté slovo “Ne!” Toto slovo, které při
pravilo mne o štěstí mé, toto slovo, které zničilo dvoje žití.
“Ne, nikdy! Jsem strojníkem!” pravil jsem k dívce.
Zajásala a opět vrhla se do otevřeného náručí mého, záříc blažeností!
Smluvili jsme se na dni sňatku, neboť nic nám nepřekáželo.
Dívka obývala samotná domek blíže pobřeží, živíc se vyšíváním, a já
obdržel výnosné místo v továrně v malém městě nedaleko.
Blahý život spokojenosti plynul nám oběma, ačkoliv časem červ lži ohlodával
srdce mé.
Nemohl jsem se zdržeti, bych neoptal se ženy mé, proč tak přísně se byla
tázala, zda-li jsem potápěčem.
Po dlouhém naléhání vyprávěla mi, že matka její milovala mladého potá
pěče, kterýž ale když matka byla povila plod lásky, byl uprchl, zanechav milující
ženu v nevýslovném bolu a zoufalství.
Pološílená žena chtěla si zoufati, avšak láska k jedinému dítěti zachránila
ji od sebevraždy.
Vychovala dceru svou, jak pořádné a pečlivé matce náleží, a když umírala,
svěřila dceři své celé tajemství, zapři sahajíc ji, aby nikdy nemilovala potápěče,
proklínajíc ji, zda-li by přání jejího neuposlechla.
“A proto tázala jsem se tebe!” dodala Elza, vinouc ruku svou kol šíje mé.
Ó, jak trpěl jsem od onoho dne, když svěřila se mi s tím vším, pravíc, že
vrhla by se raději do jekotu Mallestromu, než-li milovati neb provdati se za
potápěče!
Od onoho dne snažil jsem se ni slovem se nezmíniti o moři, neboť mohl
jsem se podřeknouti — a pak — ó, byl jsem blízek šílentví!
Avšak ponenáhlu zapomínal jsem na vše, neboť první děcko choval jsem
v náručí svém. Ve štěstí zapomněl jsem na vše, žije pouze ženě své a dítěti, až
konečně přiblížil se osudný den, den počátku bolu a hrůzy, den to, který skončí
se až v lůnu tmavé země.
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Bylo to na podzim, když bouře jsou v krajině této na denním pořádku,
a já náhodou dověděl jsem se, že parník, vezoucí drahý náklad a stříbro v ceně
200.000 dollarů, se byl ponořil blíže pobřeží. Majetníci slibovali jednu desetinu
nákladu za vyzdvižení.
Ohromný zisk mne nevýslovně lákal a zmátl mne tak, že jsem zapomenul
na vše, co byla mi řelcla Elza, žena má.
Odebral jsem se na příslušné místo, a obdržev vše potřebné, započal jsem
s prací, která šťastně se mi dařila.
Byl jsem zaměstnán již pátý den vynášením nákladu z lodě, když tu, vy
stoupnuv opět jednou vzhůru, uzřel jsem poblíže’Elzu s děckem v náručí.
Upomínka na osud matky její jako blesk mihla se mi před očima.
Bleskurychle shodil jsem oděv potápěče a spěchal k ní.
“Co hledáš zde?” tázal jsem se.
“Tebe, tebe, třikráte bídný lháři!” zvolala hlasem, srdce mi rozrývajícím.
Chvěl jsem se křečovitě a klesl před ní na kolena.
“Pryč, pryč ode mne!” zvolala a dala se na útěk směrem k hučícímu
reji víru.
Poznal jsem okamžitě, co chce učiniti, a neváhaje ani okamžik, spěchal
jsem za ní, pomocníky svými sledován. Jako laň vyběhla na skalisko, pod
nímž hřmělo to jako Vesuv.
“Elzo, Elzo!” zvolal jsem. Co činíš, ženo má?”
“Bídný, bídný padouchu!” .zvolala hlasem, přehlušujícím jekot vod.
Doběhl jsem k ní a uchvátil ji v náručí své.
“Nedotýkej se mne, lháři prokletý!” zvolala, udeřivši mne pěstí v obličej,
že jsem zavrávoral. “Budiž prokleto žití tvé, tak jako jsem prokleta já a dítě
toto matkou mojí umírající!” zvolala, skočivši k okraji skaliska.
“Elzo, Elzo!” úpěl jsem. ‘"‘Vzpamatuj se a odpusť mi!”
“Nikdy, nikdy, lháři desateronásobný! ” odvětila, chystajíc se ke skoku,
zatím co já, jakoby smyslů zbaven, klečel jsem opodál.
“Běda mi, stokráte běda!” zvolala úpěnlivě.
Šílen zoufalstvím, vrhl jsem se k ní, chtěje ji zadržeti. Odstrčila mne
prudce a s výkřikem kletby, tisknouc děcko k ňádrům svým, vrhla se do ječícího
Mallestromu, z něhož mne před časem sama byla zachránila.

Jak se dělají mesta v Hmerice.
Zajímavá historie založeni dvou Kvetoucích dnes měst.
Člověk, méně znalý amerických poměrů, myslívá, že doba, kdy nová města vzrů
stala po prériích jako houby po dešti, již kdo ví, jak dávno minula, což jest veliký
omyl. I v posledních létech bylo zde dosti příkladů takových netušených rozvojů jed
notlivých osad, vzniknutí živého místa v dosavadní pustině takřka přes noc a opět
také, ač mnohem již řidčeji, náhlé opuštění celého města jednou již stávajícího.
Ovšem že stává se nyní tak častěji ve státech poměrně dosud novějších, na Západě
a Jihu, kdežto na Východě a Severu jsou proměny přece jen již ustálenějšími, ač i od
tud dovídáme se občas o vyskytnutí se podobného úkazu.
Jedním ze zajímavějších případů jest přestěhování celého městečka Amarillo
v severo-západním cípu Texasu, v Potter County, při dráze Pan Handle, náležející
železničnímu systému Union Pacific. Toto stávalo původně na svahu návrší asi dvě
míle na západ od nynějšího místa svého a bydlelo tam již na 1200 obyvatelů. Tito
postavili si zde také již slušný “court-liouse” za $25.000, aby si zabezpečili sídlo
okresní správy a městečko slibovalo činiti slušný pokrok.

— 167 —
Avšak amarillští občané mínili a dobytčí král vše změnil! Jeden z majitelů
rozsáhlých pozemků u města, vlastnící na 250.000 akrů pastvin nebyl s polohou
města spokojen a zdálo se mu, že by bylo lépe, zříditi město trochu dále a výše na
návrší, kde je více větru pro větrné pumpy k zavlažování. Postavil si hned nákla
dný hotel a nyní nastala obyvatelstvu volba mezi “khourthauzem” a hotelem, kolem
něhož skupil majitel své lidi a snažil se všemožně dělati “městu” konkurenci. Řekl
si, že musí provésti svou a zříditi město nové, kdyby prý ho to mělo státi třeba —
100.000 dollarů!
Nejprvé koupil jediný dosavadní hotel ve “starém” Amarille, dal jej na kolečka,
převezl jej k hotelu novému, upravil kol něho z několika stromů a roští zahrádku,
kterou nazval parkem a starý hotel byl “annexem” velkého, výstavního. Mohl tó dě
lat, neboť jeho tchán je v Illinoisu milionářem, jenž si pomohl výrobou ostnatého drátu
ku svému bohatství.
Ale ani tím se ještě nespokojil, nýbrž skupoval v Amarillu obchod za obchodem,
domek za domkem a všechno vozil do nové osady. Občané v okresním sídle dostávali
strach z konkurence, domky jejich klesaly v ceně a zatím co nové Amarillo týden po
týdnu stále vzrůstalo, staré město jako by “tálo”. Za pár měsíců zmizelo s povrchu
země úplně, až na nový soudní dům, stojící o samotě na prérii, kdež však musel
zůstati po pět let, jak bylo zákonitě ustanoveno. V novém Amarillu si hned v začátku
i—t----------------------------------- -— ----------------------------------------------------------------- —.

vyměřili první místo, a úředníci i obecenstvo chodilo trpělivě do soudní poustevny
v pastvině, ve kterou se bývalé městiště opět obrátilo.
Podobně zajímavým případem bylo přesídlení celého městečka Oakdale v Oklahomě, které byla zkvétajícím soupeřem svým, městečkem Mountain View jednoduše
koupeno a odstěhováno, aby se toto zbavilo nepříjemné konkurence.
“Město” Moutain View povstalo na prérii jednoho krásného dne a sice hned na
dvou místech! Ono však na západní straně, či levém břehu řeky Washita osobuje si
nárok, že je tím jediným pravým, neboť vyniklo nad stejnojmenného soka svého na
pravém břehu svou lidnatostí a obchodem, díky přílivu Indiánů z kmene Kiowů,
Apačů a Komančů, přilákaných sem z blízké reservace “ohnivou vodou”, ku které
tyto dítky přírody počítají i konské mazání. “Starý” Mountain View dosáhl ve třech
nedělích od svého založení na 1000 bílých obyvatelů a záhy dostavěna tam byla i trať
dráhy Rock Island z Chickhashy, což vůbec rozhodlo o budoucnosti osady a jejím
příštím zdaru.
Novému městu scházela však velmi důležitá věc — pošta, která nacházela se ve
“městě” Oakdale, asi dvě míle dále na západ, rovněž při řece Washitě. Oakdale mělo
mimo to a 50 obyvatelů i “štor” a kovárnu a mohlo následkem toho rozkvětu Mountain
Viewu strašlivě škodit, třeba tento měl již i noviny, tureckou muziku, řadu salonů
a holírnu. Tedy všechny skoro již vymoženosti moderního života. Avšak nápady
amerického lidu jsou mnohdy podivnými a nevyzpytatelnými a obyvatelstvu Mountain
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Viewu napadlo, že by byl pro ně Oakland stále nebezpečným ohrožením jich zájmů.
Smluvili se tedy a vstoupili se sousedy do vyjednávání, které se úplně zdařilb. Za
$34.800 koupil Mountain View celé sousední město a naloživše je na kolečka, vezli vše
v plné slávě a radostné náladě k sobě domů!
Praví se, že na rozhodnutí Oaklandských, kteří takto zaprodali celou svou místní
pýchu a kteří zbavili se samostatnosti, působila prý ta okolnost, že na jedinou hlavu
přišlo prý $69.60, což jest as 38krát tolik, co stál každý Filipínec a to jim náramně
lichotilo.
Pošta jmenována dále Oakdale, než přišlo povolení na změnu jména z Washing
tonu, kam rychle oznámeno, že města toho již nestává, ale podnikaví občané nové
metropole mají ještě jednu obtíž se jménem svým. Na pahorku nad novým městem
dle něhož toto se nazvalo, nachází se totiž po více již let velmi “stará” osada Mountview, skládající se ze dvou obyvatelů Jednoho Skandinávce a jednoho Indiána, kteří
nejsou spokojeni s novým stavem věcí a zlobí se hlavně na to, že jim dolejší město
“ukradlo” jejich jméno, částečně si jej pozměnivši. K válce obou obcí však tento
spor přece jen nepovede.
Jak se zdá, má Mountain View skutečně dobré vyhlídky. Sídlo okresu Washita
nazvané Cloudchief, má jen 317 obyvatelů a nemá dráhu a “největší město k okresu”
žádá nyní za přenešení countní správy a stavbu soudní budovy u nich.

Ze San francíska h Raníte.
S hřímavým “Hurrah!” pozdravovalo nás několik set hrdel, když loď naše vyzvedla
kotvy a vyplula z přístavu v San Francisku, odvážejíc nás na dálný východ, k Filipín
ským ostrovům!
Několikáté zamávání šátkem bylo odpovědí mou na rozloučenou zemi této, již
nedoufal jsem tak brzo opět uzříti. Ne snad, že bych nepředržel tíl.y služby ve vodách
Manilských, nýbrž doufal jsem, že usadím se na dálném Východě po odbytí služby své,
neboť dle domnění mého otevíral se pro mladého muže dobrý život v dálných těch
končinách. —
Člověk míní a Manila mění! povzdechl jsem si za několik měsíců,když jsem zpět do
Soustátí se plavil, těžce nemocen!
Avšak, kam jsem to zabředl hned na počátku, mluvě již o konci!
Vypluli jsme 27. března. Bouřlivé počasí nedalo na sebe dlouho čekati a po celou
plavbu naší lodě neustále bouře za bouří jako divé saně námi zmítaly. Nebudu unavovat
laskavé čtenáře popisováním rozličných pohledů, neb ty oko mé docela nic nezajímaly,
an mnohokráte jsem se tudy k Číně plavil, a jsem přesvědčen, že vojíni, kteří pluli
k dálnému východu, jeden druhého předstihovali v zasílání popisů, kudy jeli a co byli
zřeli (byť i často si zalhali), neboť mnohý tak blouzní po tom, aby jméno jeho zalesklo
se nad ostatními smrtelníky.
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Obmezím se pouze na' popis života našeho (plavců) na dálné cestě této, a pokusím
se vylíčiti pouze města, kdež dovoleno nám bylo na břeh vystoupiti, a sice v Honolulu
na Hawaiských ostrovech a v Hongkongu na jihovýchodním pobřeží Číny.
Hn,ed v prvních dnech rozbouřilo se tedy moře a bouře skorém jako by konce
neměla. Ustála po den, a tu opětně započala po dva i tři dny, zaměstnávajíc nás prací
nadlidskou. Nevím, jak se mohlo to státi, že'skořepina, jako loď “Sterling”, vydržela
vzdorovati rozzuřenému živlu^ neboť při každém úderu vln fošny její praštěly tak, jako
trosky padajícího domu!
Loď tato, která za války poslední byla sloužila za uhelnou loď pii eskadře admirála
Sampsona, měla býti potopena v zálivu Santiagském místo lodi “Merrimack”, avšak
nebyl to osud její. Poručík Hobson jako lodní znalec byl snad shledal ji za lepší a za
cennější a proto raději potopil “Merrimack” místo “Sterlingu”, ačkoliv každý z nás
zajisté si byl přál, by osud tento byl ji zastihl, neb málo kdo z nás doufal, že šťastně se
dostaneme k cíli, a mnohý zajisté si přál, když skvostnou loď “Fmpress Japan” jsme
potkali, aby “Sterling” se ráčila ke dnu poroučeti.
Kapitán náš, mladý to muž (poprÝé se plavil Tichým oceánem), byl jako by na
rachotinu tuto stvořen. Uměl snad kresliti na mapě lodní pohyby atd., avšak při bouři
v Tichém oceánu ztrácel, abych tak řekl, přímo hlavu, což dokázati mohu následujícím:
Byli jsme čtvrtý den na moři a malá bouře hnala nás směrem východním. Nevím,
jaká myšlénka napadla kapitána našeho, by dal rozkaz napjati přední plachtu, neb jak
pravil, vítr hnal k východu, a tak doufal několik uzlů získati Nemohu popříti, že by
pravdy byl neměl, avšak měl dáti napjati plachtu před započetím bouře, neb mráčky
před dlouhou chvílí na horizontu se jevily. Rozkaz jeho arci že musil býti vykonán
a konec toho byl, že plachta nemohla se použiti. Při pokusu napnouti ji čtyři plavci byli
s'raženi dolů na palubu a z nich tři byli těžce poraněni, avšak po čase opětně dřívějšího
zdraví nabyli, kdežto čtvrtý přerazil si nohu, jež mu musela býti odňata a tak slavný
kapitán uvalil opět svévolně jednoho pensistu na bedra amerického lidu.
Smáli jsme se mezi sebou, ba i do pekel posýlali chytrého kapitána našeho, jemuž
tak málo záleželo na životě mužů, jej poslouchajících, a mnohá jízlivá nadávka přelétla
naše rty. Nevím, kdo zrádcem byl a kapitánovi donesl, že spíláme mu, avšak konec
konců pět nás, mezi nimiž já se též slavně nalézal, neslavně bylo strčeno do černé díry
na 62 hodin o sucharu a vodě.
Avšak žádný z nás nelitoval. Bouře zuřila a namáhání přesahovalo síly naše a tu za
vděk jsme přijali rozsudek do “díry”. Musím se přiznati, že novou službu jsem dosti
neslavně započal. Nesetřel jsem ani ještě prach z “černé díry”, když opět neslavně a to
na tři dny jsem opětně musel do ní pouť nastoupiti. Avšak tentokráte stalo se to
z ohledů náboženských, tentokráte měla tu čest kutna nade mnou zvítěziti. Na lodi naší
nalézal se též kazatel jakýsi (nevím zdali methodista či baptista, nebo jezovita či
kapucín), avšak kazatel jakýs takýs to byl, kterýž spěchal též k Manile, by tam as ne
víru hlásal, ale bříško své tukem a kapsy penězi naplnil.
Bylo to v neděli dopoledne, když jezovita tento na přídě lodi pouštěl jazyku svému
uzdu, vlévaje slova útěchy a blaženosti (?) do duše nábožných “žraloků” kol něho
sedících. Seděl jsem na zadní části lodi a vkládal do lahvice malou loďku dřevěnou
(dílo to, jež námořníci za zábavu mají) a v myšlénkách svých zaletěl jsem zpět do
učouzeného Chicaga, a zabýval jsem se přemítáním, jak asi pan Zdrůbek ve “Svob.
Škole” káže svá kázání, v pravdě to učení svobody! Nevím, jaký osud přivedl mne na
myšlénku zpívati si “Hej Slované!” a poněvadž zpívati nebylo mi dáno, vesele a rázně
počal jsem pohvizdovati.
Velebníček několikráte pozdvihl své hlavy směrem, kde jsem seděl, avšak to
neodstrašilo mne, neb vesele jsem stále pohvizdoval, a už ani nevím, mnoholi českých
národních písniček jsem pustil do vzduchu.
Po skončené pobožnosti velebníček přistoupil ke mně a dotekl se mého ramena.
“Mladý muži,” pravil, “proč hvízdal jste a proč rušil jste pobožnost a kázání mé,
místo abyste se jí též horlivě súčastnil?”
“Dovolte, sire,” odvětil jsem, “na lodi této panuje svoboda smýšlení a přál bych
sobě viděti toho, kdo by mně mohl rozkazovati, co mám činiti, sproštěn jsa služby své.
Co mně po vaší pobožnosti, pane, jsem^Cech a co Cech, to svobodář!”
Velebník se ďábelsky ušklíbl. “Freethinker,” pravil škodolibě.
To mi postačilo. Zdálo se mi, jakoby mne hodil do vařící vody.
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“Pane!” zvolal jsem prudce, “co zavdalo vám příčinu, abyste urážel mé pře
svědčení ?”
Soudruzi zatím shromáždili se kol, chechtajíce se vesele.
“Kdybyste byl muž a ne baba podlá,” pokračoval jsem, spravedlivě jsa rozzuřen,
“dal bych vám pocítiti pravici českou, neb jste bezpochyby odchovanec těch lotrasů,
kteří praotce mé trápili a mučili a z části ještě trápí a mučí!”
Velebníček zbledl.
“Bezbožníku!” pravil, “místo co by jsi se měl modliti, by štěstí ti dal symbol náš,
by vítězství bylo popřáno tvé zbrani, až v boj na Filipínách se vrhneš, ty se rouháš?!”
Nemohl jsem se zdržeti smíchu.
“Tak,” pravil jsem, “mám se modliti a prošiti symbol váš, by štěstí zbrani mé
popřál, bych vítězství dobyl, kráčeje přes mrtvoly těch, již bojují o právo země své Mám
broditi ruce své v krvi těch, jež zvete rebely, ale kteří v právu jsou, neboť bojují za
vlasť praotců svých’!”
Velebníček se rděl, jako by hořel.
“Tak proto mám se modliti,” pokračoval jsem, “bych mnoho jich pobil, pravíte vy,
kteří hlásáte přikázání “Nezabiješ” ?O jděte mi do pekla s vaším plodem nesmyslu,
a jděte i vy k čertu s vašimi pobožnostmi!’’ dodal jsem rozhněván, odcházeje do
kabiny své.
Velebníček arciže nešel k čertu ani do pekla, ale spěchal rychle ke kapitánovi,
a tento ráčil mi za onu pravdu dáti 72 hodin v “černé díře” a k tomu ještě laskavě mi
strhl pětku z měsíční mé gáže!
Nu, nechť mu ji Budha požehná! “Odvrčel jsem si šťastně pokutu a za dva dny,
dne 6. dubna, octli jsme se v Honolulu, hlavním to městě Hawaiských ostrovů.
Loď potřebovala nějaké opravy, jež v přístavu jsme učinili a tu dán byl nám čas
Au prohlídce města. Musím doznati, že dosti skvěle nás. pohostily a uctily ctěné dámy
z Honolulu a my “krysy mořské” nikdy nedáme se mnoho pobízeti.
Ilawaiské soustroví skládá se ze dvanácti ostrovů, ležíc mezi 18°54' a 22° 2
stupni sev. šířky a 155° a 161° stupni záp. šířky.
Vzdálenost z hlavního města Honolulu do San Francisca jest 2100 mil. Ostrovy
tyto vynalezl kapitán Cook r. 1778. Přistáv na ostrovech těchto, byl vřele uvítán
domorodci, avšak roku následujícího byl jimi zavražděn, když vystoupil v zálivu
Kealakeakua. Po smrti jeho každý ostrov byl pod vládou jednoho náčelníka, a jeden
z největších náčelníků Kamehameha, chytrým jsa, znenáhla všechny ostrovy si při
svojil. Syn jeho, Kamehameha II. nastoupil po smrti otce vládu, avšak nebyl tak
lstivým a chytrým, jako otec jeho a v krátkém čase roku 1820 misionáři jako kobylky
táhli do této země, kořistíce z hloupého vladaře a připravujíce tak domorodce o vlastní
právo, až na konec ostrovy se připojily k Spojeným Státům Severoamerickým.
Celé souestroví skládá se z následujících ostrovů a sice: Hawai, Maui, Kahulawi,
Lauai, Molokai, Oahu, Kauai, Niihau. Obyvatelstvo zdejší jest vší pleti. Zde uzříš
spěchati Američana, tu Číňana, zde domorodce, z nichž ponejvíce zříti možno lidi
silné a značné výšky, tu batolí se vousatý Němec a tak dále, vše hrne se a spěchá
v pestrobarevné směsi. —
Město Honolulu nalézá sé na úpatí pohoří Qunanu na jihozápadním pobřeží
Oahu, v 157°51' 48" stupni záp. délky a 21°17' 56" stupni sev. šířky.
Domky, ponejvíce cihlové, rázu americké stavby, a cesty též dle amerického způsobu
dlážděné, okamžitě povědí, kdo zde vládne. Velké kamenné budovy, kde nalézá se anglická
knihovna, velkolepý hotel, a museum, v němž nacházejí se korály, škeble mořské a jiné
zajímavosti, náčiní domorodců, jich zbraně atd. upoutají oko našince.
Velké továrny, železárny a rýžové mlýny též jsou dobrým lákadlem k prohlídce.
Přístav zdejší jest dokonale zařízen, a nalezneš zde parníky všcch^mocí a zemí, z
Liverpoolu, ze Sidney, z Brém, z New Yorku, z Nového Zealandu, z Číny atd. Obchod
ponejvíce nalézá se v rukou Američanů a Angličanů, částečně Němců a dosti skvělý
je i v rukou Číňanů
Cizozemci zde dlící jsou dosti intelligentní společnost, což poznáš dle mnoha
klubů a spolků zde založených. Poblíže města nalézá se anglický ústav, kdež za nepatrný
poplatek hoši i děvčata obdrží užitečné a potřebné vzdělání.
Podnebí zdejší jest velmi příjemné. Teplo dosti velké, avšak ne děsné. Mořský
vánek chladí rozpálené líce obyvatelů, čině vše příjemným. V měsících lednu, únoru
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a březnu vane dosti silný vítr jihozápadní. Deštivé počasí netrvá zde tak dlouho jako
na osroveeh dále položených a nejvíce klesne zde teploměr na 62 st. F. a teplota prů
měrná je zde v nejhorčejších měsících 81 st. F. Silné větry vanou zde v zimních
měsících, avšak něco podobného, rovnajícího se tornádu neb kruté vichřici, jest zde věcí
neznámou.
Čtvrtého dne, 10. dubna, vydali jsme se na cestu další. Nemohu zapříti, že neradi
jsme se loučili, neb mnoho a mnoho co jsme zde užili, bylo nám poskytnuto zdarma.
Dlouhá to cesta z Honolulu k Hongkongu, celých 4893 mil! Častější přeháňky
navštěvovaly nás, jakmile jsme byli den plavby od ostrovů Hawaiských, avšak nic nás
nevyrušilo z jednotvárného života lodního. V dálce zabělaly se jednou Čiarkový ostrovy,
mizíce opětně zrakům našim a zanechávajíce nám zase jen pohled pouze na vodu a opětné
vodu. Zjevení Vulcanických ostrovů věštilo nám, že blížíme se k zemi, ačkoli ještě
v dáli jsoucí.
Dne 25. dubna přistáli jsme v přístavu hongkongském. Hongkong aneb Hiang
Kiang, britická kolonie v Číně, skládá se z ostrova Hongkong a části ostrova Kooloon,
byvši obsazena Angličany r. 1841 a přivlastněna byla ve sněmu v Nankingu pod vládu
Britů r. 1842. Hranice ostrova tohoto běží kol břehu provincie Kwaugtung na východní
straně řeky Chu-Kiang aneb Cantón River, 35 mil východně od Macao a 75 mil jiho
východně od Cantonu. Area jeho obnáší asi 29 čtver. mil. Výběžky ostrova tohoto jsou
ve velkém množství, činíce velké i malé zálivy.
Hlavní město jest pojmenováno dle vladářky Britů 'Viktoria” a nalézá se v zá
livu téhož jména při 22°16,30" sev. šířky a 114°8'30" vých. délky.
Veřejné budovy jsou zde dobře a nákladně stavěny, zajímavé dosti slohem svým,
čínskému odpovídajícím a jsou ponejvíce z kamene a cihel. R. 1842 Hongkong byl
obýván hlavně lidmi, živícími se lovem ryb aneb tesáním kamene.
Velkolepé obchodní domy vypínají se tu do výše, elegantně jsouce zařízeny, se
skvostnými verandami a krásnými zahradami. Nalézá se zde plynárna a vodárna, dle
nejlepšího výzkumu zařízené, státní budova, radnice, vězení, strojnická budova,, klu
bovní dům a j. Jest zde též katedrála a palác biskupa, kostel a škola anglických
misionářů, námořní a vojenská nemocnice. Velké bankovní domy jsou ponejvíce v rukou
Angličanů.
Obyvatelstvo zdejší skládá se hlavně z Číňanů, z nichž mnozí za obydlí užívají
pouze loděk svých, k rybolovu určených. Zdrželi jsme se pouze, dokud zásoba uhlí nebyla
nabrána a tu želel jsem, že času nezbývalo mi důkladně prohlédnouti si vše, co
zajímavého. Dne 28. dubna odpluli jsme z Hongkongu směrem k Manile, k cíli naší
pouti. Brázdili jsme vody Čínského moře, moře to zlého tajfunu (angl. typhoon), který
nás též zachytil v drápy své. Minuvše ostrůvek Kiung-Chow, octnuii jsme se na místě,
kde tajfun nejraději řádí. ^Nalézali jsme se poblíže Bojeadoru, když bouře tato děsnou
silou nás zachvátila. Již od jitra zřeli jsme hrozivé mráčky na obzoru, zvěstující, že
bouře nedá na sebe dlouho čekati. A skutečně v hodině přiblížila se děsná vichřice,
hvízdajíc a syčíc, tak jak by ďáblů rej se vyřítil. Náš kapitán (jak výše jsem se zmínil,
nikdy se byl neplavil v Čínském moři) dával rozkazy polozmateně. Někteří námořníci
běhali sem a tam, nevědouce si rady.
Bouře zuřila po celých 48 hodin, avšak my statně zápasili s ní na život a na smrť.
Loď děsně praskala pod nátlakem vod, jsouc vlnami vyhazována jako lehké pírko!
Byli jsme pouze tři muži, kteří plavili jsme se dříve přes “čáru”, t. j. přes rovník,
a samo sebou se rozumí, že nemohli jsme starý obřad námořnický provésti na naší lodi.
Druzí zajisté by nás byli utloukli, neb křtění pod čarou není příjemná věc; aspoň
ne dle receptu, jaký já jsem musil podstoupiti, když tudy jsem se plavil.
Avšak doufám, kdybyčhom vše byli pokřtili, od kapitána počínaje a u velebníka
konče, tu jinak by se bylo pracovalo, ne jako velebníček kázal: “Modlete se — tak bouři
zaženete!”
Po plných 48 hodinách se bouře utišila, a jak obyčejně bývá, nastalo pěkné počasí.
Bouře tato zahnala nás místo ku předu zase nazpět, takže jsme se velmi omeškali. —
Měli jsme připlouti do zálivu Manilského dne 30. dubna, avšak zastávka v Honolulu
a opravy lodě tamtéž, pak děsný tajfun zdržely nás tak, že teprv 4. května jsme mohli
v Manile zakotviti.
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Dne 4. května, pozdraveni jsouce výstřelem z děla v přístavu 7 Cavite, vyhodili
jsme kotvy poblíže válečného křižáku Boston, rozradostněni jsouce, že konečně nalézá
me se u cíle tužeb svých a konci daleké pouti.
Druhého dne byl jsem určen k práci své a byl jsem věru rád, že opustití mi bylo mo
žno "skořepinu”, na níž jsem se plavil.
Započalo se s prací v přístavu, a když tato byla ukončena, byl jsem přidělen k muž
stvu dělové lodice "Petrel”.

II.

Na dně Oceánu v zálivu Manilském.
Křižovali jsme po moři po tři dny, pátrajíce po podloudnických lodích, dovážejících
povstalcům válečné potřeby.
Dělovice "Petrel”, dosti výborná to loď, neměla však nižádného štěstí. Uzřeli jsme
dne 24. května parník, jenž plul pod vlajkou Unie, avšak na vyzvání, aby zastavil, odpo
věděl tím, že rychlost plavby zdvojnásobnil a šťastně se mu podařilo nám upláchnout!^
"Pošlete naň pozdrav z předního kusu!” velel kapitán náš, což se hned stalo,.avšak
kule trochu zařádila jen v lanoví, málo škody učinivši. Po několikahodinné honbě zmi
zel nám z očí, k nemalé zlosti kapitánově a nás všech. Křižujíce po pět dní na širém
moři, vrátili jsme se zpět do přístavu manilského k jakémusi odpočinku.
Téhož večera odebral jsem se na procházku do Manily, obdržev “přes čas”, neb chtěl
jsem si prohlédnouti město a trochu se pobaviti. Vstoupil jsem do jedné krčmy, kteréž
tam salonním hostincem se nazývají a poručiv si sklenici rumu, usedl jsem k zadnímu
stolu, zadumav se, a ve vzpomínkách zalétnuv na dálnou zemi, novou to vlasŤ svou.
Nepozoroval jsem ani, že naproti mně usadil se důstojník americké lodě, až když,
týž zaklepal mi na ramena. Trochu poděšen pozvedl jsem oči k němu a k nemalému
úžasu zřel jsem poručíka L. z křižáku “Montgomery”, s nímž ve vodách Atlantiku jsem
často byl do hlubin vstoupil, za příčinou vědeckých sbírek, neb jest horlivým sběratelem
všeho, co vzácného na dnu mořském se skrývá. Provázel jsem jej skorém vždy na ce
stách jeho podmořských, a přátelství naše sblížilo se tou měrou, že někdy mi ani nena
padlo, že jest mým představeným, a jeden ke druhému jsme nebyli nic jiného, nežli
staří kamarádi.
"Hrome, poručíku,” zvolal jsem, "který vítr vás zavál v tyto končiny?”
"Eh, byl jsem přesazen na křižák "Boston”!” odvětil. "Chci prohlédnouti si hlu
biny zdejší, které, jak doufám, poskytnou mi mnoho velmi zajímavého!”
"Ponoříte sé do zdejších hlubin?” tázal jsem se rychle.
"Ano, a chcete-li mne doprovázeti, tedy vás přijímám.”·
Byl bych málem poručíka objal. "Avšak,” pravil jsem po chvíli, "snad víte, že·
sloužím jako plavec na lodi "Petrel”, a mužstvo se tam nutně potřebuje?”
“Eh, žádné starosti!” odvětil poručík. "Promluvím s kapitánem vaším, jenž mi
dobrým přítelem a jistě dovolenou několik dní vám poskytne!”
"Nuže, jsem váš, poručíku,” zvolal jsem, podávaje mu ruky své.
"Doufám, že si pochutnáme na dně zdejším!” těšil se poručík a já též, neb posky
tovala se mi příležitost prohlédnouti si místa, do nichž noha má ještě vkročili štěstí
neměla.
Obdržev povolení od kapitána lodě mé, vydal jsem se s poručíkem na dno mořskéasi dvě míle od břehu vzdálené a vtoupili jsme do hlubiny 80 stop. Dosti krásná a ma
lebná scenerie uvítala nás na dnu mořském. Nesčetné množství hvězdic a vlasatic roz
kládalo končetiny své, tak že tu utvořen až jakýsi hrad, tu opět velká budova a jiné za
jímavé tvary, jež fantasie naše si vykreslila v rozličné podoby.
Poručík i já dychtivě sbírali jsme věci cenné, a pohlédnuv na poručíka, uzřel jsem,,
jak pod kuklí svou se libě usmívá nad hojným lovem.
Hejna malých ryb obklopovala nás, jaksi udiveně hledíce na rušitele klidu podmoř
ského, avšak jediné mávnutí rukou, a celá tato podmořská armáda nacházela se na
šíleném útěku. —
Pobyvše několik hodin pod vodou, vraceli jsme se vzhůru, jsouce obtěžkáni dosti
značným a cenným lovem prvního hned dne. Mimo několik zvláštních hvězdic a vlasaticI
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podařilo se nám nalézti rozličné druhy škeblí, z nichž mnohé jsme posud byli nezřeli a
kteréž výhradně jsou jaksi domovem na dně moře tohoto.
Druhého dne, kdy moře bylo klidné, tak jako vody rybníka, vstoupili jsme opětně
na dno Oceánu, v místě, od prvého trochu vzdáleném. Nalézali jsme se v hlubině as 75
stop, když poručík, chopiv mne za rameno, upoutal moji pozornost na velký předmět, ně
kolik metrů od nás se válející. Prohlédl jsem okamžitě, co štěstí nám popřálo zříti.
Byla to “ryba ďáblova”, “cephaloptera Dumeril”, as 18 stop dlouhá a 12 stop široká.
Tělo ryby této jest podobno roztaženému netopýru, pouze že velký ohon (ploutev)
na konci těla vybíhá v délce čtyř stop. — Ryba tato je vůbec dosti nebezpečná, je-li dráž
děna, neboť velkými zuby svými může našince zle pochroumati.
Ústa její měří v průměru 2% stopy, a váží často 3 až 5 tun.
Ryba minula nás, chladně očima hledíc na nás, a poručík stěží zadržel ruku
mou, když tasiv harpunu, chtěl jsem se na obludu tuto vrhnouti.
“Kdo by se s ní tahal vzhůru”, pravil mi poručík, když na povrch jsme vystoupili.
“Není k ničemu užitečná a ještě zle by mohla vás zuby porouchati!” dodal, usmívaje se.
Toho dne neulovili jsme mnoho, avšak podařilo se nám nalézti korálovou vázu v rozmě
ru 3 stop, kteráž pak zdobila a doufám, že dosud zdobí kajutu poručíka L. na lodi
“Bostonu.”
Následujícího dne moře vlnilo se tak mocně, že nebylo nám možno vstoupiti do hlu
bin Oceánu, což dosti nemilým mi bylo, neb dovolená má byla pouze pět dní, a tu den
jeden zdál se mi býti uloupen.
Následujícího dne, kdy moře opět se velmi ztišilo, jak po bouři obyčejně se stává
v tropických krajinách, vydali jsme se na další cestu za účelem obohacení se vzácnými
plody nevyčerpatelného moře.
Nalézali jsme se asi dvě hodiny na dně mořském, pečlivě a pilně sbírajíce plody je
ho, když uzřel jsem náhle velký stín nad námi se vznášeti. Fosforečné jakés světlo
matně zářilo zde v, malém tom přítmí a okamžitě jsem poznal, s kým máme tu čest se
setkati. Rychle trhl jsem poručíkem, upoutav tak pozornost jeho na “přítele” nad
námi. Bleskurychle tasil jsem i poručík harpunu z opasu a přikrčivše se k zemi,
očekávali jsme příchod žraloka, v délce as 20 stop. Obluda přibližovala se k nám
rychle a v malém okamžiku stanula as krok před námi, udiveně a jaksi zděšeně na nás
hledíc. Zřel jsem “krásnou” tlamu její, ozbrojenou dvěma řadami ostrých zubů,
a stál jsem nepohnutě, tak jako poručík, tlumě dech a očekávaje, co as žralok počne
dělati. Tento, jakoby ohromen, upřeně hleděl na nás. Byl jsem kliden, věda, že žralok
jest učiněn bezmocným proti nám, neb musil uzříti, co nikdy si as nepředstavoval:
obludy horší snad, než-li on sám. Avšak poručík nemohl to déle vydržeti. Ustoupna
o krok zpět, rozpřáhl pravici, třímající hroznou harpunu, a bleskurychle vrhl se po
straně na žraloka, vraziv mu harpunu do těla. Žralok jak by zařval, udeřil nlocné
ohonem svým ve vody, silné vlny způsobiv. Chtěl jsem se naň též vrhnouti a ránu
mu zasaditi, avšak žralok, uhodiv ještě několikráte mocným ohonem svým ve vodě,
dal se do šíleného útěku, k nemalé mrzutosti poručíkově, neb unesl jeho harpunu,
která jej pouze zranila, ne však usmrtila, jak bylo přání poručíkovo. Dle domnění
mého musil to býti žralok již starý, jenž byl nevýslovně překvapen zjevem naším, že
nepostoupil boj s námi, neb žralok nerad z bojiště co poražený uprchá.
Příhoda ta rozohnila nás ještě více, neb doufali jsme, že ještě s mnoha dobrodruž
stvími se setkáme, což však se, bohužel, nestalo. Přáli jsme si opět nějakého potkání
s dravcem mořským a rozmnožiti tak denník zkušeností svých, avšak štěstí nás opu
stilo, jak poručík po výstupu se byl vyjádřil.
Následujícího a posledního to dne vycházky mé na dno mořské podařilo se nám
zabiti želvu obrovskou (královskou), jež mladá ještě, výborný pokrm nám poskytla.
Ze hřbetu jejího zhotovil si poručík mísu na dopisy, kteráž v kajutě jeho zaujímá
prostoru pěti stop. Podařilo se nám též uloviti rozličné druhy ryb pro nenasytné
akvárium poručíka L., a velmi nerad jsem byl, že musím vrátiti se ve službu dřívější,
opustiv tak bodrého muže a dno Oceánu v těchto místech, jak myslím, navždy.
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Hl.
V dělovici za povstalci.

Dne 5. června na lodi “Išla de Luzon”.
Jakmile slunce objevilo se na obzoru, ozařujíc malebně hladinu Oceánu, vydali
jsme se po vrchním rozkazu vzhůru po řece Pasigu, neboť dle zpráv posledně došlých
zdržovali se povstalci kol břehů řeky v houštinách a podnikali odtud výpady na vojsko
naše. Dostávali a dodávali dále potřeby válečné v tato místa dosti často i od Ame
ričanů při dobrém zisku jim poskytované. Divím se věru, jak lid americký baží po válce
s povstalci a jak lid tento, který vražedné nástroje hotoví pro vojsko své, vida dvoj
násobný zisk, prodává zbraně a náboje i “nepříteli”.
.Jest věcí dokázanou, jakých vůbec podlostí Američané dopouštějí se na ostrovech
Filipínských, avšak pravda o tom spoře dochází, pokud telegraf jest v rukou vlády.
Dobře pravil ke mně po odchodu mém z Manily španělský důstojník: “My brouzdali
jsme se v bahnu neřestí a zločinů, jež námi páchány byly, vy však se ve zločinech
koupáte!”
Vydali jsme se bez odkladu na cestu inspekční. Peka Pasig vine se příjemně
Luzonem, činíc četné záhyby a břehy její obklopeny jsou velikými houštinami, kteréž
povstalcům výborný poskytují útulek. Asi tři míle od Manily srazili jsme se již
s hloučkem ukrytých povstalců a vyslavše spoustu kulí z rychlopalných děl v houštiny,
zahnali jsme je. Zanechali na místě boje čtyři mrtvé a dva raněné. Opatrně vy
stoupil jeden oddíl nás na pevninu ku prohlídce místa a podařilo se nám nalézti několik
tisíc nábojů, jež bezpochyby povstalci chtěli dopraviti soudruhům svým. Zabavivše
a dopravivše kořist na loď a prohlédnuvše opatrně okolí, pátrajíce po nepříteli, jehož
tu však nebylo, vrátili jsme se s dvěma raněnými povstalci na loď a vydali se na další
obhlídku.
Když vraceli jsme se zpět a to již k večeru, srazili jsme se opětně as 2 míle od
Manily s povstalci, kteří však, když uvítali jsme je salvou z děl, rychle prchali, neza
nechávajíce žádné mrtvé na bojišti a raněné s sebou odvádějíce. Při srážce této byli
poraněni dva námořníci na lodi naší, na štěstí pouze lehce. Rozličné srážky byly, jak
se říká, na denním pořádku. Povstalci, byvše zahnáni z jednoho konce, vrátili se na
druhý a byvše zahnáni z tohoto, vraceli se opět na místo dřívější. Celek zdá se mi
býti jako hra na slepou bábu. Bohužel, že mladí mužové ztrácejí při tom však životy
neb zdraví své a lid americký olupován je o nesmírné miliony.
Na dělovici “Isla de Luzon”, dne 15. června.
Ranní mlha přiměla nás k největší opatrnosti při pronásledování povstalců. Opa
trně projížděli jsme řeku Pasig, avšak po povstalcích ani potuchy. K polednímu
mlha.odstoupila a spustil se drobný, avšak prudký déšť. Vzdáleni jsouce as 7 mil od
Manily, srazili jsme se náhle s povstalci, kteří započali útok, nás spoustou kulí zasy
pavše, jež však na štěstí zasáhly pouze jednoho plavce, dosti těžce v boku jej poranivše.
Nastal dosti zuřivý boj, jemuž však povstalci dlouho nevzdorovali a v brzku počali
ustupovati. Okamžitě počali jsme vystupovati na břeh v počtu 60 mužů, vedeni
poručíkem Cassidym a chráněni jsouce prudkou palbou z děl “Luzonu”, hnali jsme
povstalce před sebou jako stádo, až konečně podařilo se nám docela je ze zákopů vyhnati a příměti k útěku. Vstoupivším do zásek jejich naskytl se nám obraz hrůzy,
svědčící o tom, že kule naše cíle se neminuly. Tratoliště krve a as 12 mrtvých leželo
tu přes sebe! Mrtvola mladé ženy a dosti sličné nacházela se opodál s roztříštěnou
lebkou a ruka její jakoby svírala a mířiti chtěla velkou bambitku na ty, se kterými
v boj se byla pustila. Obraz tento dlouho utkvěl mi v paměti, připomínaje mi pravé
hrůzy války, kdy smrt kosí vše, nehledíc na to, zda žena, muž, či dítě! Obávajíce se
většího počtu nepřátel, kterýž nás mohl lstí zavěsti v houštiny, vraceli jsme se opatrně
zpět k lodi naší.
Nechci popisovati zde snad všecky srážky, neb laskaví čtenáři znají dojista thema
toto vždy stejné: smrt a krev, které 6e nemění. Obmezím se pouze na srážky větší,
chtěje v krátkosti vylíčiti zkušenosti své za krátký ten čas, co dlel jsem na místech
oněch.
Jedna z největších srážek, jichž měl jsem tu čest se súčastniti a též jedna z pcslcdních, jíž jsem se súčastnil, která též vyprosila si život jednoho z plavců našich a čtyři
jiní byli při ní poraněni, byla 26. července, kdy loď naše s větší četou povstalců se
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utkala poblíže ostrova Negros. V malé chvíli nastala divoká seč, avšak po hodinu
trvajícím boji, když i dělovice “Orilo” nám přišla ku pomoci, povstalce jsme zahnali,
vlekouce s sebou své mrtvé a raněné. Vystoupivše na břeh a zmocnivše se nábojů
a zbraní tu zanechaných, vraceli jsme se na loď, bychom vydali se na další cestu kolem
ostrova Negros, neboť hemžil se povstalci. Zabavili jsme též několik člunů, jež povstalci
byli zanechali u břehu polovyprázdněné, když uzřeli nás se blížiti, a celá kořisť pozů
stávala asi z 10.000 nábojů a čtyřiceti pušek mauserovek.
Po třídenním pobytu u ostrova Negros vrátili jsme se zpět do Manily, nesetkavše
se na cestě s povstalci a kapitán náš podal zprávu, že vyklizeny jsou houštiny kolem
řeky Pasig. Velitelství snad by bylo věřilo, kdyby druhého dne povstalci nebyli
napolo zničil dělovici “Ostende” a nezajali dva z plavců, kteří ve člunu se odvážili
na řeku.
Cítě, že neschopen jsem k těžké službě, jež na bedra má byla vložena a již do úpadu
jsem musil zastávati, odebral jsem se k prohlídce a na vysvědčení lékaře byl jsem pře
sazen na loď “Arozo”, která byla jaksi dodavatelskou lodí pro okolí Manily. Práce
ovšem ubylo a namáhání též, avšak loď tato, šroubová sice, ale více plachetník, se mi
nikterak nelíbila.
Dne 2. srpna křižovali jsme za dosti silného západního větru po moři, když obdrželi
jsme rozkaz roztáhnouti přední plachtu. Rozkaz dosti rychle vzdor větru, kterýž práci
naši velmi ztěžoval, byl vykonán, avšak náhle neopatrností mou vlastní plachta se
snížila a udeřivši mne a druha mého, srazila nás na palubu. Poranění mé bylo dosti
bolestné, ačkoliv ne nebezpečné, což však ale nevadilo lékařům dopraviti mne do nemoc
nice, kde jsem musil na zemi ležeti. Lékařům těm mohu pouze děkovati, že řádný
rheumatism mňe dostal do svých spárů, učiniv ze mne, jak myslím, ačkoliv toho si
nežádám, mrzáka v nejlepším věku života! Za nedlouhý čas, byv uznán, že služby
schopen nejsem a obdržev propouštěcí listiny ze služeb Unie, vracel jsem se zpět, odkud
před nedávném jsem přijel pln nadšení, pln plánů, pln blahých snů. Nemohu popříti,
že i rád jsem se vracel ze země této, neb zdálo se mi, že čas můj jest též krví tak na
sáknut, jako ta zdejší zem, ba ve chvílích byl jsem i povděčen nemoci, která zbavila
mne býti nástrojem krveprolévání a namáhavého žiti v tropických těchto končinách.
Byl jsem takto osvobozen, avšak svoboda to draze zaplacená!
Dne 9. září.
Temno panuje vůkol, vše zdá se, že pohříženo je ve spánek. Manilský přístav po
celodenním ruchu mlčí, temnota rušena je pouze častým světlem z reflektorů z váleč
ných kolosů zde kotvících. Stoje na palubě dopravního parníku “Mediterranean”,
upřeně hledím na okolí před sebou. Výkřik stráže “Stůj! Kdo to?’” a pak opětně na
stane ticho. Moře šumí tak jako ukolébavku — komu? Snad těm, kteří klesli a kles
nou zde ve tmavý hrob. V dáli míhají se ohně našeho vojska i povstalců, tu matnou,
tu opět jasnou záři rozlévajíce po tichém okolí. Divné pocity to rojí se v duši mé:
“Oh, ano, zítra v dobu tuto již zmizíš zrakům mým, ty země, kam jsem pcspíchal
v klamném snění. Jest to osud všeho! Prchám pryč — vždyť zapácháš krví udatných
svých synů, pro svobodu tvou bojujících! Ó země, země nešťastná! Tak jako vlasť
má, tak úpíš v drápech, které ssají tě do posledního okamžiku, jsouce chráněny vojska
zástupy! Rebelové? Ó, jak obdivovali vás ti sami, co nyní vám přezdívají! Modlili
se za vás k symbolu bezmocnému, když jimi oklamáni, pomáhali jste vyhnati nepřítele,
jenž mírnějším byl jich samých! “Zabte buřiče!” tak volají táž ústa, jež před ne
dávném vás oslavovala! Avšak — jen bojuj, národe, vyžeň chásku tu ze země své,
tak přeji ti ze srdce! Žij v blahu! Buď svoboden! Prchám pryč, dříve vrah tvůj,
však nyní přítel!”

Rusko a Slovanstvo.
Přiznám se, že nežli jsem na "Rusi přišel, málo jsem se o ně zajímal, hleděl jsem
na ně s odporem co na vládu absDlutismu a tyranie, až teprve když jsem mezi nimi
žil. s jeho lidem se seznámil a s ním se domluvil, do jeho minulé historie nahlédl, jeho
obrovskou velikost a praktickou diplomacii seznal, tu dřívější můj odpor změnil se
v lásku — spřátelil jsem se s ním a chápal jsem, proč slovanské národy tak k němu
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lnou. Nahlížím, že Rusko směřuje k tomu, aby jednou říci mohlo: “Slované pro
Slovany!”
Každý ví, žeRusko jest slovanského původu tak jako Češi,Poláci, Chorváti, Slovinci,
Bulhaři a Srbové, kteří se rozšiřovali někdy po východní Evropě od Baltického do Čer
ného a Egejského moře. Srbové měli srbské carství na Balkánu až do samého Cari
hradu. Bulhaři měli své carství na jihu od Dunaje přes Balkán do samé Thranie
a Egejského moře. Cechové své království české s Moravou, Slezskem, Lužicí, Zátorem i Osvěčínem, nej vzdálenější stát ve střední Evropě, jejichž králové byli i římskoněmeckými císaři jako Karel IV. atd.
Poláci měli říši svou od Baltického moře do Černého. Rusko sestávalo z mno
hých slovanských knížectví, která byla porobena Tatary, Mongoly ano i Poláky.
Ze všech Slovanů bylo Rusko nejmladší státní organisací, ale vyznamenalo se
největší způsobilostí státnickou. Ono se osvobodilo svou vlastní silou od Tatarů,
Mongolů a Poláků a brzo počalo žít jakožto samostatná říše v tu dobu, když ostatní
slovanští národové počali ochabovat před Němci, před Turky, ano i před Maďary. Ale
přece při vší síle Ruska, Poláci došli až do Moskvy roku 1612, vzali Malorus a vládli
v ní. Švédové vzali baltické provincie* a vládli až do samého Petrohradu. Turci
s Poláky se hádali o Malou Rus. České království, jehož geniální králové a geniové
jako: Jiří Poděbrad, Jan Hus i Jan Zižka bojovali za svobodu náboženství a svědomí
proti supremaci římských papežů, ale klesli v tomto nerovném stálém boji proti zasle
pené jezuitstvetíi Evropě a spojili se s říší Habsburgskou a ztratili svou samostatnost
roku 1620, a počítali se jakožto část Rakouska za císařovny Marie Terezie*, která zni
čila jejich poslední samosprávu a zavedla tam rakouskou centralisaci i gerinanisaci.
Poláci existovali ve svém státním ňepořádku a časem svým ztratili všechnu váhu
v Evropě, nemajíce ani jedné kulturní mysle a příčiny pro svou národní existenci,
neboť aristokraté drželi lid ve tmě a otroctví, pročež se udržet nemohli a byli rozděleni
mezi Rakousko, Prusko a Rusko. Největší ano i nejurputnější nepřítel pro Slovany
byl Turek a Němec. První zaujímal země slovanské, ale nechal je při svém národním
jazyku, kdežto druhý němčil všude, kam se vetřel svou úlisnou politikou.
Roku 1336—1360, Turek za Orchána založil svou říši, vzal v Evropě Gallipoli, kde
se utvrdil. Odtud 1360—1389, Murad I. usadil se v Adrianapoli a vydobyl Thranii,
Mezii, Makedonii, Thessalii a slovanské Srbsko (1389).
Roku 1389—1403, Bajasid vybojoval slovanské Bulharsko, Bosnu, Hercegovinu
a Řecko. 1413—1451, Murad 11.^ pokořil Albánii i Srbsko úplně. 1444—1487, Moha
med II. pokořil Cařihrad, Krim, Řecko, Černé moře a Moldávii.
Roku 1512 Bajazid II. válčil a pustošil v Polsku. 1520—1566 Sulejman vzal Běle
hrad, Uhersko do Budína-Peště, Bosnu, Chorvátsko, Moldávii a Dalmácii. 1603—1617
Achmet I. utvrdil se v Uhrách a Sedmihradech a zmocnil se kozáků na Dniepře.
648—1687 Mohamed IV. vzal Horní Uhersko, Slováky, pustošil a vydobyl Podolí
a část Ukrajiny a po druhé bojoval před Vídní.
Tehdáž byly slovanské země: Poláci, Bulhaři, Srbové a Malorusové pokořeny
a Turecko bylo na výši své moci a slávy. Tu dobu se Rusko sesílilo a zmohlo a vy
stoupilo poznenáhlu výbojně.
Cechové a Poláci pod Rakouskem porazili před Vídní Turky, kteří roku 1686 ztra
tili Budín, Dalmácii, Sedmihrady, Slavonii a vnikli do Srbska a vzali Bělehrad r. 1688.
Karlovickým mírem r. 1699 Rakousko dostalo jižní Uhry, část Polska, Malorus i Ukra
jinu a Rusko část země na východ od Dněstru a zejména na Kavkazu.
Roku 1769 Rusko vydobylo Moldávii, Valachii a část Bulharska; roku 1774 do
stalo Rusko Kerč, Azov a protektorát nad Moldávií, Valachii a Krimem.
Roku 1791 stalo se Rusko úplně pánem Krimu a pomohlo r. 1801 osvobodit Srbsko,
jež zabezpečilo rozličnými válkami i traktáty úplně r. 1812, 1826 a 1829.
Roku 1830 Rusko s Anglií osvobodilo řecké království a zabezpečilo křesťanům svo
bodu a samostatné knížectví Rumunské. Roku 1852 pomáhalo Černé Hoře, by zacho
valo svou věkovou samostatnost a r. 1876 vypracovalo Rusko s ostatní Evropou reformy
pro slovanské a křesťanské národy a když je sultán dle rady Angličanů nechtěl povolit,
vypovědělo mu Rusko válku, v níž osvobodilo Bulharsko a prohlásilo samostatným stá
tem Srbsko i Černou Horu, takže Rusko takřka osvobodilo Slovany a pro sebe cd nich
nežádalo nic více, než aby tyto země byly svobodné a aby proti Rusku, jakožto svému
osvoboditeli, nikdy nebojovaly s nepřátely Ruska.
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Takovým způsobem a velikými obětmi Rusko osvobodilo Řecko, kteréž jest silné
království,Srbsko, takt.éž království, Rumunsko, též království, Bulhary, silné kní
žectví, a Černou Horu, která byla samostatné knížectví a která s Ruskem společně
vždy bojovala vítězně proti Turecku od r. 1711 až po dnes.
Teď je hlavní otázka ta, jak by se tyto slovanské státy spojily v jednu slovan
skou defensivní federaci pod Ruskem proti všem nepřátelům Slovanstva, kteří by
chtěli buď potlačovat Slovany na Balkánu, aneb kteří by chtěli opanovat slovanské
ještě neosvobozené země, jako Bosnu, Hercegovinu, Staré Srbsko a Makedonii a je
sobě podmanit, jak se o to usiluje na př. Rakousko, které drží ve své železné ruce
také ještě západní Slovany, jako: Čechy, Poláky, Slovince a j. kteří též lnou sympatiticky k Rusku, což také již vzniká mezi Poláky, kteří aby spasili svou národnost, pře
stávají být Poláky a počínají být Slovany, což jest jejich jediná spása.
Kdo zná historii Ruska, co ono učinilo bezziětně pro Slovany, ten se také nemusí
divit lásce a náklonnosti Slovanů k Rusku, které až bude mít svou železnici k Tiché
mu oceánu, a do Indie, ano i k Perskému zálivu, bude moci vykonávat úplně slovan
skou politiku a bude moci říci: Slované pro Slovany!

Láska budoucnosti.
Pro Kalendář “Amerikán” od B. Bittnera.
Snad mají pravdu básníci všech národů a všech věků, když tvrdí v nadšených
znělkách a libozvučných rýmech, že “božský” cit lásky byl a bude vždycky stejně
mocným, sladkým a stejně omamujícím, že bude mu do skonání světa podléhali nejen
každá bytost lidská, nýbrž všichni živí tvorové vůbec. Již básníci starého Řecka
nazývali lásku “tyranem bohů i lidí,” a proslulá sbírka římských zákonů, známá jmé
nem “Corpus iuris”, praví o lásce, že není nic prudšího nad tuto vášeň a že lze ji
držeti. na úzdě pouze dokonalou filosofií, t. j., sebeopanováním. Láska jest všemo
houcí a podléhá jí každé stáří. Známý francouzský myslitel J. J. Rouseau zamiloval
se až po uši ve čtyřicátém šestém roce svého věku a leckdys tropí si Erós čili Amor
kruté šašky s muži ještě o řádku let nebo o nějaký “křížek” usedlejšími. Láska dělá
z mudrců blázny, z boháčů žebráky, ze starců komické chlapečky, z lakomců hýřily
a svádí dohromady nejpodivnější párky. A přece jest její cíl všude a vždycky tentýž:
Zmocniti se milovaného předmětu a spočinouti v nejtěsnějším jeho objetí. Jakmile
bylo tohoto cíle dosaženo, nastává v bytosti lidské totéž, co vídáme na obloze po výbuchu
elektřiny, nahromaděné v mracích. Nastává ochabnutí a uklidnění.
Můžeme říci směle, že ve své základní podstatě bude láska vždycky stejná, věčně
tatáž neodolatelná a sladká vášeň. Vždycky, u všech lidí, u všech národů a ve všech
pásmech bude jejím cílem zachování plemene, kteréž se děje pohlavním obcováním.
Avšak právě toto obcování bývá společností všelijak pravidlováno a obmezováno, bývá
podrobováno různým zvykům i zákonům psaným a tak stává se z “božského” citu věc
náramně lidská a moudrými paragrafy jako chystaná železniční trať vytýčená. A
o tomto druhu lásky, čili o manželství budoucnosti chceme promluvit v tomto článku.
Bylo by úplně zbytečným dokazovati, že se dosavadní forma zákonitého spolužití
obou pohlaví důkladně přežila. Kdybychom nakrásně zavírali oči před životem sku
tečným a nechtěli viděti, že zachovává se v manželství namnoze pouze forma nebo
zevnější slupka, kdežto vnitřek čili jádro jest pravým opakem toho, čím býti má podle“
zákonu i zvyku — mederní literatura, zejména románová a dramatická, připomínala
by nám, že i v této důležité otázce naše společnost a naše doba bídně pokulhává za
vytčeným ideálem. Tímto ideálem lásky manželské není ovšem nic jiného, než mrav
nost, v jejímž jménu a na jejíž účet se za našich časů tak silně hřeší.
Manželství a je provázející láska má být nádobou mravnosti a vésti k “mravnému”
rozplozování lidstva, ale stačí jenom nahlédnouti do zápisků kteréhokoliv rozvodního
soudu, abychom se přesvědčili o pravém opaku. Také statistika zločinů nedává man
želské lásce nejlepší vysvědčení a proto nesmíme se divit, že vztýčili proslulí moderní
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básníci a myslitelé prapor revoluce i na květnatém luhu namlouvání a objímání.
Nebudeme se tady šířit o novější literatuře francouzské, kterou prohlašují všichni
pokrytci za nemravnou, protože odhaluje bahno moderní společnosti, nýbrž poukážeme
jenom zkrátka ke třem velkým hvězdám severu, k Ibsenovi, Bjoersonovi a Tolstérau,
kterým nedovolí si snad nikdo vytýkat frivolnost, lehkomyslnost závěrků a bezúzdnosjt
úsudku.
Henrik Ibsen líčí ve většině svých společenských dramat osudnou kletbu lásky,
která odvrací jednak své oběti od konání dobra, jednak vrhá je střemhlav do záhuby.
Slavný Norvéžan Bjoernotjerne Bjoernsen domnívá se, že jest hlavní příčinou všech
manželských neshod a vyplývajícího z nich neštěstí nemravnost mužů nebo přílišná
nevázanost, s jakou oddává se mužská mládež pohlavnímu obcování. Na ženách nebo
na děvčatech se žádá, aby přicházely do manželství ne-li s čistou “duší”, tedy alespoň
s čistým tělem, nebo kratčeji řečeno: Vymáhá se na nich, aby vstupovaly v manželství
jako panny, kdežto u mladých mužů nebývá takového požadavku a nikoho nenapadá,
aby se ptal jinocha před sňatkem, může-li uzavřití nastávající svazek s čistým
svědomím jako “neposkvrněný panic”. Bjoernsen myslí tedy, že by měla byt obě
pohlaví při uzavírání sňatků stejně čistá a pak že byla by snad také manželství častěji
šťastná, že nebylo by tolik manželství pochybených a pohoršlivých. Ale Bjoernson
zapomíná na jednu věc, v tomto případě nemálo důležitou: Ze platí ta jeho “panenská
čistota” jenom pro jisté také v jiných věcech “od kosti” pokrytecké vrstvy společenské.
V tak zvané “lepší” společnosti žádá se ovšem, aby nebyla dívka, která vstupuje ve
sňatek, “kompromitována”, ale otázkou jest, kolik mladých dam tomuto přísně
mravnému požadavku skutečně vyhovuje? Zdání se ovšem zachovává — ale skuteč
nost vypadá právě tak vesele, nebo chcete-li, smutně, jako u “nižších” tříd společen
ských. Tyto jsou méně pokrytecké a proto se zcela moudře po panenství vůbec
neptají. Vědíť, že vstupuje za naší doby v manželství právě tak málo skutečných
panen jako paniců a že bylo by zhola marno, domáhat se za nynějšího pořádku spole
čenského v té příčině nápravy nebo vyléčení.
Tolstého názory o lásce (zejména o pohlavním obcování) jsou pro svou příkrost
a křesťansko-poustevnickou přemrštěnost příliš známy, než abychom se o nich široce
zmiňovali. Tolstoj považuje lásku za osudné zlo, které plodí opět zlo a neštěstí.
Proslulá jeho románová díla (zvláště “Anna Karenina” a “Kreutzerova sonáta”) do
kazují ovšem zřejmě, že má Lev Nikolajevič Tolstoj na mysli především lásku “hříš
nou”,· to jest společenskými zvyky a zákony nedovolenou — ale “hříšná” láska jest
také láska a hřích Anny Kareniny, která podvádí zákonitého manžela, není ve světle
přirozeného, předsudky nezkaleného názoru o nic větší než hřích čtrnáctileté školačky,
která podvádí učitelku nebo maminku, posýlajíc předmětu své touhy sladká psaníčka.
Annu Kareninu nazývá společnost nemravnou, ba spustlou ženštinou a děvčátku,
o němž zde mluvíme, vysměje se jako naivnímu blázínkovi. A přece dělají obě tyto
příslušnice krásného pohlaví ve skutečnosti totéž: Hledí se s větším nebo menším
zdarem sblížit s milovaným mužem. —
Ať rádi nebo neradi, musíme přiznat, že spisovatelé a reformátoři ženšti luští
problém (záhadu) lásky spůsobem daleko upřímnějším, ba srdnatějším. Také ženy
nejsou s nynějším poměrem obou pohlaví k sobě, jak jeví se v manželství, čili v uká
jení přirozené žádosti, dávno spokojeny a mají arci právo, přemýšleti o prostředcích
a medicínách, kterými dal by se tento trapný neduh společenský zažehnati. Mají
k tomu právo tím spíše, jelikož se domnívají, že ony strádají pod tíhou nepřirozených
poměrů daleko více než muži. Jest známo, že i nejvzdělanější a nejvíce vyhýčkané
ženy začínají deklamovat o zotročování svého pohlaví, jakmile nemohou dosíci splnění
třebas jenom jediné choutky. Od spisovatelek lze však očekávati, že vědí alespoň
přibližně, o čem mluví.
Tady se mluví o lásce, nebo vlastně o ukájení chtíče lásky a jest zajisté zajímavo,
s jakého stanoviska emancipované dámy spisovatelky a filosofky na tuto choníustivou
otázku pohlížejí.
Dámy jsou přese všechnu domnělou nebo skutečnou něžnost velkými sobci —
právě tak jako děti. A v tomto svém sobectví, které nemůže jim konečně nikdo ve zlé
vykládati, vidí především jednu věc: Ze jest méně ženitby chtivých mužů než vdavek
chtivých ženštin. A to vede ovšem velmi často k nemilým pro něžné pohlaví důsled
kům. Krátce lze to, vyjádřiti touto “negalantní”, však za to velmi pravdivou větou:
“Muž žení se, kdykoli chce, ale žena zasnoubí se teprve, až jí náhoda nebo “štěstí”
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k tomu dopomůže. Výběr mužů jest skoro neobmezený, kdežto žena musí přečasto
velmi dlouho čekat, než se nad ní někdo “smiluje”. A nečeká-li, upadá buď v prosti
tuci nebo vezme z nouze za vděk někým, kdo stává se pak obětí její vrozené a pochybe
ným vychováním vštípené zchytralosti.
Učené dámy, které se buď z vrtochu, z dlouhé chvíle nebo z upřímné snahy zabý
vají otázkou emancipace a tudíž také otázkou manželství a lásky, ubírají se trojí
cestou: Jedny se domnívají, že mají muži příliš mnoho svobody, která by měla
být přistřižena. Druhé dokazují, že měla by být žena povznešena v příčině spole
čenské, politické i co do vzdělání, tak aby stála na stejném stupni s mužskými. Pak
narovnal prý by se sám sebou i rozrušený a nesprávný poměr obou pohlaví k sobě. To
jest: Až bude žena od muže úplně neodvislá v ohledu hmotném a společenském, pak
bude výběr její rovněž volný — bude se snoubiti s mužem k vůli jeho přednostem
přirozeným nebo pohlavním a nikoli k vůli výhodám hmotným. To mohlo by snad
učinit konec prostituci, pokud není dědičnou nebo pokud neoddává se jí jistý druh
ženštin se zálibou, jakou prozrazují mezi muži jenom alkoholisté nebo kuřáci opia.
Třetí druh opravářek dovolává se naprosté volnosti — u mužů i žen — v pohlav
ním obcování. “S kým se líbí a dokud se líbí!” jest heslem těchto srdnatých revolucionářek, které neznají naprosto tak zvaného falešného studu. A nejsou to ženy
sprosté, nýbrž vzdělané a uvědomělé, které hlásají ve svých povídkách a románech na
prostou volnost pohlavního výběru. Dovolávají se nepopiratelné přirozenosti své zá
sady — v přírodě děje se právě tak — ale zapomínají na jednu velice vážnou okolnost,
že jest zvířecí matka sice ve svém výběru úplně volna (pokud má vůbec nějakou
vůli), ale že připadá jí zároveň starost a péče o rodinu. Rozmarný satirik mohl by
si tu zavtipkovat: “Nuže, paničky, chcete-li být také tak — račte!” Zapomínal by
ale ovšem, že nynější pořádek společenský takové poměry nedovoluje, ba že je urputně
odsuzuje. Jet otázka “lásky” (nebo poměru jednoho pohlaví k druhému) pod
statnou částí otázky sociální. Jednu bez druhé luštiti nelze. Proto by měly dámy,
kterým je v nynějších šněrovačkách těsno, hledět, aby se staly honem upřímnými
a uvědomělými socialistkami.

Co je americký bumbug?
Kulturní črta. Pro Kalendář “BmeriKán” podává 1 K. Mazat.
Mám svého koníčka, jako každý průměrný člověk na světě a v naší roztomilé
Americe zvláště. Rád se prohrabávám ve starých “lejstrech” a stane se dosti často,
že přijdu na nějaké pěkné kulturní “zrnko” — jak to pěkně říkají naši slovutní
pěstitelé české kulturní historie, dr. Zíbrt a dr. Winter.
Takové “zrnko” jsem našel také v jednom evropském časopise z r. 1863 — z doby,
kdy se ve Spojených Státech čerti ženili — tenkrát ještě slovo “humbug” bylo v Evro
pě španělskou vesnicí a žádný slovníkář nemohl to živou mocí přeložit do kterékoli
evropské řeči. Tím méně ovšem do naší ubohé češtiny, která vzdor universitě a aka
demii nemá podnes poctivě českého slova pro obyčejnou “štrupli” u pérka.
O slově “humbug” se tenkráte — v roce 1863 — mluvilo v Evropě ovšem s docela
jiným přízvukem nežli teď. Teď už je humbug i v Evropě věcí zcela přirozenou
a největšími representanty jeho jsou potentáti sami — ať nic nedím o Vilémovi II.
Mluvkovi čili Malém, jenž teď ušlechtilým knírem svým zdobí kde jakou kalamajku
německého císařství a kterého i skalopevní Němci mají už ted, po necelých 30 letech
skoro “ocamcad až pocamcad”.
Než, abych popadl čerta za rohy, jak se říká.
“Co je vlastně humbug?” tázal se žurnalisty z r. 1863 jistý přítel ve společnosti,
v níž náhodou nacházel se člověk, který k Americe trochu “přičuchl” a byl tedy jaksi
za autoritu považován. Žurnalista vtipně poukázal na “Amerikána”, aby on otázku
tak choulostivou způsobem věcným a za daných okolností jedině pravdivosť připouště
jícím, platným svědectvím rozřešil.
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“Amerikán” pohlížel na chvíli mlčky před sebe a konečně pravil: “Evropské řeči,
krom angličiny nemají žádného výrazu, který by byť i jen přibližně vystihoval smysl
slova toho. Bytnosti a povaze evropských národů je povaha humbugu cizí. Francouzi
jsou mistry reklamy, zejména Pařížané, ale slovo “reklama” bylo by jen jednostran
ným, naprosto nedostatečným překladem slova “humbug”. Jedině praktický Ame
rikán, který dovede se vším spekulovat, z každé obratnosti a z každého citu kapitál
vytloukat a který — co je při tom právě pozorunejhodnější — najde pro to vždy
i vděčné obecenstvo, dovede dělati “humbug”. Pochopiti všek, co to je, dovede
pouze ten, který sám v Americe žil a sám byl svědkem nebo po případě obětí scén
s humbugem spojených. Místo všelikých výkladů povím vám raději událost, kterou
jsem sám v Cincinnati zažil.
Jednoho nepěkného říjnového jitra stál jsem blíže břehů Ohia. Najednou hnal se
kolem mne člověk, který patrně lidí na břehu stojících pranic nedbal. Vztáhl ruce
k nebi, spráskl je, promluvil několik nesrozumitelných slov, jakoby v nesmírném
bolu a nežli mu kdo mohl zabrániti, vrhl se do řeky. Všichni přítomní stáli ještě
jako přimraženi hrůzou, když si zástupem proklestil cestu druhý člověk, všude úzkost
livě se ohlížeje a se tázaje, neviděl-li nikdo jeho bratra. Pohlédl na řeku, z úst
vydral se mu srdcervoucí výkřik. Ale hned na to zvolal: “To je on, zachráním jej
nebo zemru s ním!” A v příštím okamžiku už byl v dravém proudu Ohia. Silnýma
pažema rozhrnoval vodu, záhy doplaval k bratrovi, popadl tonoucího za vlasy a za
všeobecného jásotu, nesčíslného diváctva plul s ním a šťastně také připlul ke břehu.
Zachranitel byl vysílen a zachráněný byl bez vědomí. V průvodu ohromných davů
lidí, o něž při takových příležitostech nikdy nebývá nouze, byli dopraveni do blízkého
hotelu a mandel rukou bylo hned pohotově, aby poskytly jim sílících prostředků.
Těmi a s pomocí příjemného tepla v krbu podařilo se záhy oba bratry osvěžit a obživit.
Zatím co zachráněný tiše a tupě výral do prázdna, jal se jeho bratr spíše sobě
do vousů než ostatním přítomným líčiti dojemnými slovy bídu a nouzi, které jsou zde
vydáni na milosť a nemilosť, byvše nepříznivým osudem přes oceán zaneseni. “Zou
falství vehnalo bratra mého do vln Ohia!” zvolal, ale náhle umlkl a jako uděšen tonem
svého hlasu, ohlédl se plaše kolem a pravil: “Promiňte, dámy a pánové, zapomněl
jsem, že tu nejsem sám ,nebylo mým úmyslem obtěžovati vás líčením naší mizerie!”
“Jen mluvte! Jen mluvte!” ozvalo se několik hlasů; jeden gentleman však vy
stoupil z davu a prose za odpuštění, položil na stůl dollar. Slova pohnou, příklady
táhnou. Jiný dal dva, třetí pět dollarů, někdo méně, někdo více, dle své možnosti
a v krátkosti byla na stole půvabná hromádka peněz pro ušlechtilého jinocha, který
nasadil svůj vlastní život, aby bratra svého smrti z náručí vyrval a jej ani v největší
nouzi opustiti nechtěl.
“Ti lidičky udělali dnes znamenitý obchod,” prohodil jeden z přítomných, starší
to občan z blízkého městečka, když se byli bratří za všeobecných projevů soucitu vzdálili.
“Znáte je?” tázal jsem se.
“Ovšem, že je znám. Jsou to na mnoho mil daleko nejlepší plavci a takový kousek,
jako dnes, provádějí nejméně dvakrát, třikrát týdně, jednou tady, podruhé onde a po
třetí jinde. Pán, který prvý položil na stůl dollar, je jejich společník a má podí]
na výtěžku produkce.”
“Proč však jste nevystoupil dříve a neodhalil tu falešnou hru?”
“A proč bych to dělal, proč bych těm lidem kazil obchod? Ať se tím živi, pokud
budou nalézati dosti lehkověrných a štědrých diváků! Je to zcela pěknoučk.v humbuček!” odvece klidně Amerikán.
Tak, ctěná společnosti, to je americký humbug — končil vyprávěč — ale tím není
řečeno, že je to zrovna nejmistrovštějším kouskem v oboru humbugu.
Jako jsem již z předu pravil, historka tato datuje se z r. 1863 — od té doby uply
nulo už 36 let a humbugu dostalo se neobyčejného rozvoje a rozkvětu. Proto také
nechovám pražádných obav, že některý podnikavý hoch přečte tuto historku, uzavře
s dvěma stejně smýšlejícími partnerství, které by šlo ve stopách cincinnatských plav
ců. T)nes se musí na Amerikány s humbugem trochu onačejším.

poslední zvědové*
Pro kalendář “Amerikán.” napsal lit masek*

Zajisté k politování jsou dnes mužové ti, kteří větší díl svého života strávili jako
zvědové pro naši malou armádu na západních pláních, nebo v pohoří Skalném od Me
xika až ku hranicím Kanady, aě i časem sloužili za vůdce dobytkářským společnostem,
nebo četě kovkopu. Lidé ti po celý věk lidský snášeli útrapy všeho druhu, vystaveni
byli nebezpečím plání a hor, a nyní staří a šediví vidí, že zaměstnání jejich je konec.
V územích a státech dalekého západu je takových veteránů na tucty. Několik set
těch mladších zvědů stali se pastevci, hlídači ovcí, expresními posly nebo strážemi,
železničními zřízenci, kovkopy, prospektory nebo dobytkáři. Hlavně elektřina a že
leznice učinily vyzvědače a průvodčí zbytečnými a od té doby, co Apačové na jiho
západu a Siouxové na severozápadu přinuceni byli k pokojným stykům s bílými
osadníky, není služeb vyzvědače zapotřebí. V každém sebe menším městečku v těchto
krajích můžeme se s těmito veterány-zvědy setkati, jak mnohdy bez centu v kapse a
v ošumělém obleku ze saloonu do saloonu přecházejí a hostům z východu vypravují
o krásách života pomezního, než civilizace a železnice všechno zkazila. Jenom v nitru
svém chovají jiskřičku naděje, že ještě přijde den, kdy něco neočekávaného se stane
a vyzvědačství zase bude hledané. Prvnější zvědové, jako Kit Carson a Jim”
Bridger, byli původně trapery a lovci, narození a vychovaní v Missouri, Tennesse a
Kentucky, kteří v dobrodružství měli zálibu. Překročili tehdejší hranice civilizace
a vydali se na pláně Kansasu, Nebrasky a Texasu za vysokou zvěří a rozčilujícím živo
tem. Mexická válka r. 1847 a pohyby vojska v Texasu a podél Rió Grande přivedly
vyzvědače do vojenské služby. A když .vozy voly tažené a pobláznění hledatelé zlata
v r. 1849 ku Kalifornii zaměřili, byli zvědové hledáni za vysoké mzdy. Na sta mla
dých mužů, kteří jen trochu se životem na pláních byli obezmámení, uměli střílet a
trochu zvyky Indiánů znali, stali se zvědy z povolání. Žádný vystěhovalecký průvod
nevydal se ze'San Josepli, Mo., nebo Leavenworthu, Kas., na cestu čtyř nebo pěti
měsíců k Tichému moři, aby aspoň kus cesty nebyl provázen zvědem nebo průvodčím.
A když řetěz vojenských posádek roztáhnul se po pláních, odbor války pořáde více
zvědů pro vojsko zaměstnával, a vyzvědačství stalo se jaksi vědou plání, v níž zkuše
nost hrála velkou úlohu. Za válek s Apači a Siouxy v 1877—78—7 9 vláda měla asi
1200 zvědů na vojenských výplatních seznamech. Pak ale Indiáni, kteří způsob
života bělochů přijali, stali se zvědy a zaměstnání bělochů rychle mizelo.
Požadavkem dobrého zvěda byla především železná soustava těla. Bylo na něm
žádáno, aby po několik dní a nocí protrávil v sedle, aby třeba po týdny spal, kdekoli
jej noc přepadne Jediným jeho společníkem, co se tělesného nepohodlí týká, byl
jeho kůh nebo broncho. Útrapy, které by brzy člověka zvyklého na zaměstnání
v uzavřené místnosti porazily, nebyly pro zvědy ničím. Po celé týdny vydrželi bez
vařené potravy, protože tajně'stopovali v indiánském kraji a neodvážili se rozdělati
ohefí. Hlad a žízeň byly u nich něco obyčejného. Spali na holých a pustých místech,
kde mrazivý vítr se proháněl a prach a písek plnil vzduch, majíce koně své blízko na
provaze. Neměli, čím by se za noci přikryli a na prvním rozbřesku dne už byli na
nohou, aby dalších 60 nebo 70 mil urazili. Jest skutečně s podivem, jak tito lidé
mohli takový život déle než několik málo let vydržeti.
Jiným požadavkem dobrého zvěda jest odvaha. Něco z této může býti vychloubavost na pomezí obyčejná, ale bylo stále tolik příležitosti pro zvěda, aby statečnost
svoji projevil, že nikdo nemohl dlouho utajit', aby nedal na jevo, co v něm vězí.
Byly uveřejněny nesčíslné, nanejvýš romantické povídky o srdnatosti zvědů při požá
rech prérijních, poplašení bůvolů, v dešti kulí a mraku opeřených šípů a většina
těchto romancí zakládá se na pravdě. Ještě dnes v kterékoli posádce západní možno
slyšeti dlouhovlasé, nevzdělané zvědy, jak pravdivě vypravují o smělých činech, které
nejživější fantasii předstihují.
Zvěd musí také rychle chápati a zároveň podrobnosti krajiny si pamatovati.
Zvědové Winchel a Flanigan. ktéří škadronu jízdy r. 1879 v horách Dragoon v jiho-
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východní Arizoně do zálohy Apačů zavedli a kteří ihned vyzvali vojáky, aby se otočili
a bezpečí za balvany lávy hledali, co zatím oni sami vyrazili na otevřené místo
a útoku vražednému, strojenému pro vojáky sami se vystavili, dali na jevo právě tolik
kuráže a rychlého pochopení, jako kterýkoli rek v pověstech zmiňovaný. Na pustých,
vypráhlých a větrem poháněných pláních zvěd musí věděti o vodě, i kdyby v tom
kraji po několik roků nebyl. Gen. Custer se vyjádřil, že čtyři zvědové, kteří na
sklonku let 60tých vojsko jeho na výpravách indiánských vedli, větřili vodu na
40 mil vzdálenou a to i za úpalného vedra a když vojáci a koně byli téměř na padnutí.
Stopování lze se přiučiti jenom zkušeností a leta trvajícím pozorováním, knih
při tom není zapotřebí žádných. Ohromný počet nepatrností v přírodě—věcí, kterých
by si zkušení přírodozpytci nevšimli—jsou starým zvědům otevřenou knihou. Ohnutý
lístek podél stezky jest povšimnut jako známka, kterým směrem osoby posledně tím
místem prošlé se daly, a výška a umístění zahnutého lístku ukáže, zda-li osoba ta
byla pěšky nebo na koni. Obracené kamínky svou barvou označují, jak dlouho byly
ze svého dřívějšího místa vyrušeny a tedy jak dlouho tomu, co tudy někdo se bral.
Stopovač, vedoucí oddíl jízdy, může se bráti podél stezky slušným klusem a zároveň
pozorovati znamení, jež ti, co za ním jedou, pozorovati nemohou, že směrem tím bral
se nepřítel a také v jakém počtu. Banda Indiánů v nepřístupných horách se tím
způsobem stopuje a dle ohnuté travičky, obrácených lístků, otisků konských kopyt a
rozlohy zabrané na místeóh ležení určuje se počet osob v bandě, zda-li to byli mužští
nebo ženy, nebo smíchaní, zda-li byli na útěku před pronásledovately, nebo na nové
loviště se stěhovali!
Někteří z nejzkušenějších indiánských zvědů mohli i z dýmu z tábora 10 a více
mil vzdáleného rozeznati, zda-li tábořící byli běloši nebo rudoši. Gen. Miles měl na
výpravě r. 1880 proti Geronimovi a Cochisovi zvěda z kmene Pima, který při podívání
se dalekohledem na kouř dosti správně mohl říci, zda-li oheň ve vzdáleném ležení hoří
již dlouho nebo teprve nedávno byl rozdělán. Tentýž zvěd vedl jednou oddělení vo
jáků přes dvacet mil široké pusté údolí, kde je nyní osada Dos Cabezos, v jihovýchodní
Arizoně a odtud do poboří Dragoon, kde objevil mezi žulou týden starou stopu uprch
líků apačských, a ač jezdci neviděli toho nejmenšího, že by se byl tudy někdo po léta
bral. Po pět dní větřil tento zvěd stopu jako chrt. Vedl vojáky úžlabinami, mezi
trnitými kaktusy a dubovým roštím, celé míle mezi balvany, přes vyprahlé kopce a po
úpatí holých hor. Po celou tu dobu zřídka co promluvil. Oči své stále zaměstnával
a časem dal znamení svým nohsledům, jakoby jim chtěl říci, žc jede po pravé stezce.
Konečně jednou v poledne náhle koně svého zastavil a kynul vojákům, by zbraně si
připravili a slezli. Na to indiánský ^věd po půl hodiny lezl po rukou a kolenou přes
tvrdou, hnědou půdu, na zemi šlépěje lidské prohlížeje. Vrátil se k poručíku Cowlesovi, veliteli oddílu a tiše mu sdělil, že Apačové ani ne míli cesty odtud táboří.
Vedl pak vojáky a koně zvolna a bez hluku k úpatí vrchu a když vojáci koně uvázali
a na vrch vylezli, uzřeli stopované Apače dole v údolí na druhé straně vrchu v ležení.
Jednou z obtíží je určití, jak je stopa stará. Je-li stopa čerstvá, objeví se na
místech, kde země je převrácena, vlhkost. Když mezitím pršelo, budou hrany méně
ostré a poněkud spláknuté. Zvěd může říci na pohled, jaký kmen Indiánů stopu
udělal, jak je stará a všechny další podrobnosti tak správně, jakoby byl stopované na
své oči místy těmi jeti viděl. Ale dokáže to ovšem teprve po léta trvajícím pozorování
a pak musí znáti zvyky a ústroj několika kmenů.
Výplatčí vojenský, major Robinson, jel jednou s výplatou pro vojsko ve Fořt
Bowie v jižní Arizoně a měl s sebou co stráž starého jednoho zvěda. Jak tak pouští
pískovou jedou, zastavil výplatčí najednou svého koně a na zřejmé stopy medvěda
ukázal. Zvěd na okamžik se na ně zahleděl, pak pravil: “Nikoli, to není žádná
medvědí stopa!’’ Major byl trochu uražen a řekl, že jich už viděl na tisíce a tato že
je jednou z nich, ale zvěd stál na svém. Tu major seskočil s koně a jasně ukazoval,
patu i prsty šlápěje. “Weir, pravil zvěd, “vyhlíží to ovšem jako stopa medvědi, ale
není! Známky, které pan major má za patu a prsty, učiněny byly vršky této trávy,
bojínku lučního, které ohýbány větrem, písek tímto způsobem rozrývajú” Prohlubeniny v písku byly pozorně prohlídnuty a zvěd měl pravdu.
Když v roce 1800 vražedný ’’Apache Kid” a jeho rota honěni byli podél pomezí
Spojených Států a Mexika, stopoval je oddíl spolkové jízdy přes údolí San'Simon do
hor Pedregosa a při tom přišel na skalnaté místo v rozloze několika čtverečních mil.
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Kdyby byli měli vojáci i drobnohled a skalnatou půdu prohlíželi, možno, že nikdy by
nebyli objevili, jakým směrem “Apache Kid” a jeho rota se vrhli. Poručík a seržant
myslili, že stopa je u konce a že by nejlépe udělali, kdyby se vrátili do tvrze Huachuca. Ale proslulý zvěd, Mexičan Jose Carallez (od té doby úkladně apačským zákeřníkem zastřelený), byl s oddílem a seskočiv s koně, zvolna přešel místo, kde stopa
v písku vedla ku žulou pokryté pudě. Strávil tak hodinu, zatím co druzí naíi hleděli,
pokuřujíce si z dýmek. Zvěd shýbal se k zemi tak pozorně, jako botanik, prohlížející
květinu. Prohlížel si ústí kafionu a pustil se konečné přes skalnatou půdu.
“Pojďte, pojďte! Tudy šel! Ovinul koni kopyta hadry, ale mne neošidí,” vy
razil konečně ze sebe. Pak vrhnul se na ruce a kolena a ukázal nepatrné útržky
z jutového hadru na šedivé, žulové půdě, jež táhly se přímo k ústí vzdáleného kanó
nu. Bylo nyní jasno vojákům, že prchající rudoši zabalili kopyta koní svých pytly,
aby stopu za sebou zničili. V trávě stopa je znatelná po dlouhou dobu, ježto tráva
ohne se ve směru, kterým se nějaká společnost brala, a i když do přirozené své polohy
se dostala, zkušený stopovač objeví malinký rozdíl ve zbarvení trávy, na níž bylo
šlápnuto, od trávy okolní. Vzhled stopy rovněž ukáže mu, jak rychle společnost ona
cestovala, takže může pak zaříditi rychlost svou, aby ji dostihnul. V posádkách zá
padních ještě dnes si vypravují, jak takoví zvědové, jako byl Kit CaFson a “Bili”
Hassler, mohli stópovati lidi na míle daleko v buvolí trávě v Novém Mexiku, kteří
tudy před šesti měsíci se brali. Zvědové dokázali to pozorováním velmi jemného roz
dílu zbarvení pošlapané a nedotknuté trávy.
Za svého vojančení v Arizoně v době výpravy proti apačskému hrdlořezu Geronimovi měl jsem příležitost seznámiti S£ také s českým zvědem, či lépe řečeno průvod
čím (guide). Stalo se to pouhou náhodou. Gen. Miles právě tenkráte najímal muže
znalé krajiny na obou stranách pomezí americko-mexického a zàroveiï kteří by také
aspoň trochu Španělsky uměli. Tábořili jsme právě v Calabasas, nedaleko hranic,
připravujíce se na pronásledování Apačů na území mexickém. Já tehdy právě odbýval
si “tůru” druhého kuchaře a byl jsem zaměstnán pečením chleba na uhlí, když neda
leko ohniště seskočí cowboy”, hubeného koně přiváže a lioupavým krokem přímo ke
“kuchyň” zaměří. Nikdo ho neznal, jenom starý jeden seržant, který již za Crooka
před lety v území proti Apačům sloužil, zvolal nan:
Hello, Nosy Jim!” Chlapík,
kterému vlastně špička nosu scházela, a tudíž přezdívka “nosatý” byla jen výsmě
chem, se ohlédnul a seržantovi ledabyle rukou pokynul. Přijda k ohni, tázal se, zda-li
by nedostal něco na zub. Bylo mu vyhověno, neboť známo mezi vojáky, že pasáci
také nikdy nenechají vojáka odejiti hladového, přijde-li náhodou k nim do ležení.
A co tak s chutí pojídá, ptá se, jaké by vyhlídky měl, aby zaměstnání průvodčího
bdržel. Kuchař povídá mu, že dobré, zvláště umí-li také Španělsky.
“A to by bylo!” vpadnul mu do řeči Jim, “umím ještě více řečí!” A začal je
vyjmenovávat.
Mně skoro bezděky z úst vyskočilo, umí-li také česky. Podívá se na mne a jakoby
teprve slova hledal, vyhrkne ze sebe: “a což ty jsi také Čech?”
Nevím, který z nás byl více překvapen, když jsem mu přisvědčil a on mi dosti
namáhavě vypověděl, že vlastní jeho jméno je Václav Kocourek a že je od řeky Jizery,
na jméno vesnice se již nepamatuje. Pravil mi dále, že už na dvacet let potuluje se
na západě, otec padl ve válce a matka brzy potom zemřela. Měli malý “homestead”
v jižním Kansasu. Bylo mu tehdy 14 let a pustil se do světa. Zalíbil se mu život
ten a také při něm již kosti složí. Já prý jsem tím prvním Čechem, s kterým se kdy
sešel. Podle jeho vypravování nebyl stár, ale krušný život a zanedbaný zevnějšek
činil jej mnohem starším. Kde o kus nosu přišel, se mi nezmínil a rovněž nevím,
zda-li u gen. Milese co pořídil. Odejel z našeho ležení a kdo ví, jestli vůbec “Nosy
Jim” je více mezi živými. Na takové pastevce v těch dobách a krajích číhala smrt
každým okamžikem.

Jeden zajímavý list z dejín clevelandských.
Ze starých zápisků vybral pro kal. Amerikán” Hugo Chotek

Rád probírám se ve starých letopisech a tak přišel jsem náhodou na zajímavý list
z historie města Clevelandu, pojednávající o prvním velkém “vzbouření lidu”, jehož
zakončení je však veselé a přináším jej tuto, že to bude jakýmsi doplňkem ku
“Historii Čechů clevelandských”, kterou napsal jsem pro kalendář “Amerikán”
v roku 1894 a pak, že snad zajímati bude staré osadníky české, dlící tu již mezi lety
1850 —1860 a kteří poměry tehdejší znají alespoň částečně.
Bylo to na jaře roku 1852, když celé okolí rohu ulic Ontario a Prospect stalo se
jevištěm velikého vzbouření lidu. Toto nyní tak živé a obchodní místo, tvořící střed
města, bylo tehdy tichým předměstím a tam, kde nyní stojí velký “Frankort Ilotel”,
stála tehdy budova, zvaná “Meclianics Block”, čili, jak Němci ji jmenovali. “Königs
block”. Bylo to poloviční sbořeniště, staré a' spuchřelé, stavěné po spůsobu malých
tenementních domů, s několika krámy a dílnami v přízemí—vše co nejlevnější a nej
prostší. Jizby v druhém a třetím poschodí obývány byly několika chudými rodinami, »
obě křídla zaujímaly krámy sedlářů, krejčí a ševců a ve čtvrtém poschodí pak
zařízen jakýsi druh lékařského ústavu, tak zv. “Medical College”, na nějž obyvatelé
okolí pohlíželi s jakousi nedůvěrou, spojenou s bázní.
Na protějším rohu, tam kde nyní stojí “Prospect House”, nacházela se podobná
budova, zvaná “Farmers Block”. Obě budovy byly skoro úplně stejné, téže výšky
i šířky a v době té vypadaly jako dvě zvětralé tvrze, obklíčené rozviklanými starými,
nízkými dřevěnými krámy a chatami. ' Oba tyto z póla obydelní a z póla obchodní
domy postaveny byly před mnoha lety na špekulaci a sice v době uměle vyvolaného
“boomu”, kdy mělo se za to, že počet obyvatelstva se za rok zdesateronásobní a ná
sledkem toho ceny pozemkového majetku vyhnány do závratné výše. Přemrštěné
naděje ty se však nesplnily a následek byl, že příjem z obou budov neobnášel ani
tolik, co nyní nájem jednoho obchodního závodu na kterémkoli rohu. Zrovna naproti
v čele ulice Michigan stála tehdy městská tržnice a na rohu severozápadním, kde nyní
je velký železářský obchod firmy Davis, Hunt & Co., stála tehdy hospoda ‘Stillman
House”. Byla to dvoupatrová budova a postavena hodně do zadu od chodníku, stíněná
jsouc z předu několika velkými starými jilmy a vrbami, které čelily do ulice Ontario
a k nimž farmáři i měšťáci” uvazovali koně.
Tak vypadalo nyní živé to místo před 47 roky. Hlavní obchod veden tehdy pod
vrškem na Mervin ulici a obchodní část s bankami, oděvními a loketními závody na
cházela se pod nynějším “Squarem”. Přívoz zboží sprostředkovaly silné dvoukolé
káry a kdo co v obchodech koupil, musil si též donésti nebo dovézti domů sám. Ne
bylo tehdy žádných palácových kar dráhy pouliční, žádné bicykle, nýbrž jediný vůz
expressní pro celé město, hotely měly své omnibusy, jichž vozkové rvali se v přístavu
a na nádražích o cestující. Železná dráha byla tu tehdy jen jedna a sice Cleveland,
Columbus and Cincinnati Lake Shore a Cleveland and Pittsburg se teprve stavěly.
V přístavu bylo v létě a vůbec po celou dobu plavby velmi živo a veselo, za to ale
v zimě odkázáni byli dělníci pouze na těch pár továren na papírny, loděnici a jednu
velkou tavírnu a železárnu. O pozdějším obrovském průmyslu olejovém se tehdy
nikomu ani nezdálo a průmysl železářský byl tehdy úplně v plénkách. Obchod dřevař
ský, který nyní zaujímá skoro celou jednu třetinu velké kotliny při řece a průplavu a
representuje majetek mnoha milionů dollarů, zastoupen byl tehdy několika firmami
s kapitálem pouze pár tisíc. I v ohledu náboženství, politiky a politického hospodář
ství, jakož i módy, měli lidé tehdejší zcela jiné náhledy a názory, nežli nyní Ženy
nosily šály, bonnety, nízké střevíce bez podpatků a zástěry a každá mohla po nejži
vější ulici clioditi ve svém šatu kuchyňském, nebo domácím, aniž by považována byla
za blázna! Žvýkání gumy, týrání prodavačů v módních a jiných obchodech, prohlí
žení těchto k vůli ubíjení dlouhé chvíle a koketování s mužskými též nebylo tak vy
vinuté. Muži nosili vysoké límce, tak zv. “fátru mordy”, obrovské hedvábné nákrč
níky, lesklé sáti nové vesty, fraky a vysoké uherské” boty. O botech barvy tříslové,
nebo žlutých se starým těm osadníkům ani nezdálo a taktéž’ne o červených a zelených
kloboukách, za to ale buši nejlepších broskví stál 50 ctů., a 10-liberní vepřová hlava
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10 centů. Ulili jako topivo bylo známo jen několika rodinám v městě, většina topila
dřívím, jako za dob pradávných.
Presidentem Spoj. Států byl Miliard Fillmore a guvernérem státu ReubenWood,
jenž bydlel na farmě své nedaleko Rocky Riveru. Generálové Winfield Scott a Zack
Taylor byli největšími hrdiny národními a válečná pole u Monterey, Buena Vista,
Cliapultepee ve spojení s osobností mexického presidenta Santa Anny v ústech kaž
dého. Lid zajímal se tehdy o válku s Mexikem zrovna tak ohnivě, jako my zajímali
jsme se o válku se Španělskem a nyní s Filipínci. Mnoho též mluvilo se o věhlasné
již tehdy Jenny Lindové, která zde zpívala a o Košutovi. jenž byl tu návštěvou a tu
řečnil. V otázce otrokářské panovalo též různé mínění a byla tu skoro polovice pro
a druhá proti.
Lid v celku byl přičinlivý a hospodářský a úplně spokojen se spůsobqm svého ži
vota. Hotové peníze byly sice vzácny, lid však měl dosti práce a řemeslníci a obchod
níci dosti zakázek, takže každý mohl lehce zaopatřiti své skrovné potřeby, aniž by byl
příliš závislým od druhého. O přepychu, který zdá se úplně převládati nynější poko
lení, nebylo tehdy ani zdání a následovně bylo též i málo opravdových chuďasů,
závislých na sousedech nebo obci.
Šicí stroje přišly v době té poprvé do trhu, ale byly tak drahé, že málo kdo po
mýšlel na koupi. Šatstvo, spodní prádlo a obuv zhotovovány ručně a krejčovinou a
šitím zaměstnávala se celá armáda mužů a žen. pracujících průměrně 15 hodin denně
při mzdě dosti m^lé.
Takové byly poměry v Clevelandu a okresu Cuyahoga v době tehdejší. Ačkoli
lid byl daleko za naší dobou osvícenou“’ v mnohém ohledu, přece již tehdy dovedl
spůsobiti pravé povstání a vzbouření podle novodobého systému. Bylo to za krásného
dne v prvním týdnu května. Všude panoval obyčejný klid a pořádek a každý hleděl
si práce a svého zaměstnání. Pojednou rozlehl se mocný hlas poplašného zvonu, zvěstující, že ve městě, ležícím podél malebného břehu líně se vlekoucí řeky Cuyahoga,
musilo udáti se něco hrozného, něco děsného. Lid naslouchal, dotazoval se a hleděl
zvěděti příčinu poplašného zvonění. Dělníci a řemeslníci odhodili nástroje, vybíhali
z dílen a krámů a kvapem utíkali, kam viděli spěchati jiné. Tehdy nebyl na každém
rohu tucet malých prodavačů novin, nebo cídičů bot, kluků ale a uličníků bylo tu
přece hned celé hejno a v čas, aby nezmeškali konati své kazisvětské dílo. Vyřítili
se ze škol, ulic a uliček a jako hejno kobylek pohybovali se směrem k ulici Ontario.
Ano, sbíhali se až z 1‘.lerusaléma” (tak zvána byla dolejší Část staré Broadway od
Perry až k nynější staré tržnici, pak Orange a Woodland v těch místech, ulice Cherry
a vůbec celá polovice nynější židovské” 16. wardy) z “Betlehema” (nynější Commercial, Haymarket a ulice Hill, Cross, Berg a Andess alley) z “Wlsky Islandu”, z do
ků”, z ‘ Ohio City”, “Brooklynu—ano až od tehdy ďaleké strže, zvané Kingsbury
Run (nynější “naše” českáBroadway a Kinsman ul.) a od říčkyDoan. Jedni přijížděli
na koních, jiní na farmářských vozech, nebo vbogách, většina ale běžela pěšky a jeden
předbíhal druhého, jen aby dříve dostihl místa, kam valily se celé proudy lidstva,
totiž k ulici Ontario a ku s hora popsané budově, zvané “Mechanic’s Block”.
Jaký div, že krátce po rozezvučení poplašného zvonu obklíčena byla budova ta
rozvztekleným množstvím křičících mužů, žen a dětí volajících po pomstě a tropících
všelijaké čertoviny, švandy a taškářství. Mnoho bylo jich ozbrojených klacky a hůl
kami, nikdo však nesháněl se po provaze, dehtu nebo peří a po nyní tak příručném
revolveru nebylo ani stopy. Jedni křičeli, druzí řvali, ti proklínali a nadávali, jiní
zas se smáli a hvízdali—vůbec každý přičinil k tomu ze všech sil, aby po svém způso
bu dělal a tropil rámus co největší a úplně pobouřil celé město a okolí, což se jim po
dařilo také v míře největší.
Takovýmto hrozivým vystupováním sroceného lidu postrašeny městské úřady
a mayor L. Brownell, svolal na rýchlo všechny městské ťířadníky do svého domu na
Lake ul. k poradě, odkudž pak všichni společně odebrali se do radnice ve Watsonově
čtverci, aby pokračovali ve válečné poradě a postarali se o prostředky ku potlačení
bouře, která každou minutou stávala se hrozivější.
Tehdy ovšem nebylo tu tolik irských “klackářů” jako nyní a o státní milici ne
bylo ani zdání. Celá policejní moc skládala se ze šerifa Abbeye, maršála Jim Lawrence a tří konstáblů, McKinstry-ho, Mooney-ho a Jlike Gallaghera. Byli to úředníci
dobří a odvážní, proti takové přecile bylo jich však málo a mocí nemohli dáti průchod
majestátu zákona. To uznával i mayor a ostatní úředníci. Něco ale muselo se dělat
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přece a tu jeden z moudrých otců města připadl na myšlénku, aby vytaženy byly stří
kačky a hasiči aby tentokráte zastávali službu policejní i státní milice a studenou
lázní aby shladili horkokrevnost vzbouřenců.
Řiditel odboru hasičského, W. I. Fitch byl srozuměn a zaslal ihned rozkazy jed
notlivým četám, které také bez odkladu dostavily se v plném počtu. Již tehdy hasiči
clevelandští těšili se dobrému jménu co mužové odvážní, čilí, bdělí a duchapřítomní.
Neměli žádných koní, ani parních stříkaček, ba ani žádného platu, vzdor tomu ale
ochotně podrobili se disciplině skoro vojenské a na povel svých představených slepě
vrhali se do největšího nebezpečí. Řídíce se podle hesla “semper paratus” byli na
svém místě každou hodinu ve dne i v noci. I tu neopozdili se ani o minutu a za
krátko shromážděni byli na “bojišti”, rozvinuli své hadice a čekali jen na rozkaz veli
telů, aby “vzbouřencům” připravili nevítanou lázeň.
Dříve ale, nežli zahlaholila signálová trubka vrchního velitele, sešli se
všichni podvelitelové jednotlivých čet k rychlé úřadě. Nebylo jim totiž vhod,
že hasiči, mající jen $8 ročně, mají konati službu “zalévačů”. A když o požáru ne
bylo ani potuchy a spusobiti si nepřátelství svých sousedů a spoluobčanů k tomu.
Proč a zač? Příčinu “vzpoury” beztoho neznali a kdož ví, nemají-li lidé ti pravdu?
Oni, hasiči, že jsou tu pouze proto, aby chránili majetek občanů a hasili oheň, ne ale
náruživosti lidské a po případě nechali si za to rozbít stříkačky i hlavy. Rozčilený
lid byl by sotva asi považoval studenou tu lázeň za švandu a šprým a kdo zaplatil by
hasičům ty boule na těle a kdo zalepil by ty díry ve stříkačkách, nebo sešil roztrhané
hadice? Tyto důvody přesvědčily i řiditele a vrchního velitele hasičského odboru a
proto na místě: “Pusťte vodu!” zněl rozkaz: “Hadice svinout! Zpět do hasičských
stanic!”
z
Hasiči nedali si to poroučeti dvakrát a v okamžiku byli na odchodu, zanechavše
“bojiště” v moci vzbouřenců”.
Hlava a otcové města nevěděli si nyní rady! Lid bouřil se ještě více, jal se vy
tloukat! okna budovy kamením, snažil se vyraziti těžká vrata, vniknouti do domu a
zmocniti se vrahů”, prznitelů hrobů, svatokrádců, rouhačů a jim podobných, kteří
prý v domě tom se nacházejí.
Mayor třásl se jako osyka a otcům města vstávaly vlasy na hlavě hrůzou nad
zodpovědností, jíž byli vysazeni. Tu v poslední chvíli dodal si šerif kuráže, vystoupil
na velkou bednu stojící před jedním krámem a jal se k lidu mluviti o nezákonitém
počínání a o následcích, jaké mohou povstati pro jednotlivce. Volal z plných plic a
a snažil se překřičeti hulákání a příměti ty “moudré a rozšafné občany” k pokoji a
odchodu, což se mu z části i podařilo. Mnoho jich odstoupilo do pozadí, přestali kři
čet, nebo odebrali se domů, velká většina ale zůstala na místě, nadávali doktorům a
chtěla dočkati se konce té tragiko-komedie.
Mayor a městští radní odtáhli s celou svojí policejní mocí v přesvědčení, že jsou
tu zbyteční a nemohou protivit se ‘ ‘vůli” lidu.
Odpoledne utišilo se množství samo s sebou a lékaři a studenti, nacházející se ve
své koleji vzmužili se, sešli se čtvrtého poschodí Mechanic’s Bločku” na ulici a prošli
pokřikujícím na ně lidem do ulice Prospect, kde rychle zmizeli. Nyní teprve vrazil
lid do domu a v koleji pátral po zhanobených mrtvolách několika prominentních osob
z Ohio City, nynější to západní strany města, na levém břehu, na nichž prý se stu
denti učili. Nyní také vyšla na jevo příčina celého toho vzbouření, rámusu a hluku.
Záhy z rána rozšířila se totiž po celém městě a okolí zpráva, že ze hřbitova
v Ohio City ukradeny byly mrtvoly dvou občanů a zanešeny do této koleje, aby se stu
denti na nich učili pytvati. To považováno obyvatelstvem nejen za porušení státních
zákonů, ale za svatokrádež, prznění hrobů a porušení všech zákonů mravnosti a lid
skosti a pachatelově nebo původcové takovéto hřbitovní loupeže že zaslouží ne-li šibe
nici, tedy jistě citelné potrestání.
Něco na pověsti té musilo býti pravdou, neboť když hulákající množství prolo
milo dvéře pytevní síně, nalezena v jednom koutě nahá mrtvola muže a v druhém
stála lidská kostra. Pohledem tím byl lid rozzuřen ještě více, rozbil skříně a stoly,
pytevní nástroje lékařů a zničil vše, co vůbec dalo se zničiti, načež každý k večeru se
ubíral domů. Lékaři ale a študenti po mnoho dnů neodvážili se do své koleje a te
prve když vše utichlo, zřídili si kolej svoji znovu.
Tak skončilo první velké vzbouření lidu v roce 1852.

Vseamerichá výstava v Buffalu.

Budova zahradnictví, krásného umění a lesuictví·

C o p y r ig h t , 1899.

by

P a n -A m e r ic a n E x p o s it io n C o .

Jednou z nejvýznamnějších událostí roku 1901—tedy prvního to roku
nového století—bude tak zvaná Všeamerická Výstava, která v jarních měsí
cích zahájena bude v městě Buffalu, N. Y.—nedaleko niagarských vodopádů—
a potrvá až do doby podzimní. Praví se, že výstavy světové již se do jisté
míry přežily, že pořádány jsou dle jedné a téže šablony a různí se pouze tu a
tam výpravou budov výstavních, a že člověk, jenž navštívil výstavu jednu,
shledává se na druhé výstavě na mnoze se starými známými ať již jest to
v oboru průmyslovém, nebo v oborů uměleckém. Proto také výstava pařížská
tak neuspokojovala, jak bylo od ní očekáváno, jelikož předně následovala zá
hy za světovou výstavou chicagskou, výstavní budovy živě připomínaly na
“Bílé město” na břehu Michiganu a předměty výstavní byly z většího dílu tytéž.
Jinak ale bude s výstavou Všeamerickou, neboť na této budou všechny
státy západní polokoule vystavovali na
obdiv výsledky svého průmyslu,.hospo
dářství, dolovnictví jakož i umění,
takže výstava tato má poskytnouti di
váku ten nejlepší obraz, co lidský ge
nius “nového světa” za poměrně krát
kou dobu vytvořiti dovedl.
Bude tedy výstava tato velice přitaž
livou pro každého Evropana, jenž se
o vývin západních světů jenom poněkud
zajímá.
Sbor architektů, skládající se z nej
přednějších zdejších odborníků, dal si
velice na tom záležeti, aby výstava vše
americká vynikala nejenom svojí zvlášt
ností, ale i polohou a paláce výstavní,
jak z vyobrazení výsvítá, aby vyrovnaly
se stavbám výstav světových. Všichni
odborníci, jimž úprava celé výstavy
byla svěřena, pracovali mimo to za
okolností velice příznivých. Měli před
sebou bílé paláce světové výstavy chi
cagské, o níž i vybroušení cizinci mlu
vili s tou největší úctou, měli před
sebou celé uspořádání výstavy pařížské,
kde všude jevila se až úzkostlivá snaha
výstavu chicagskou překonati—a majíce
tyto dva velkolepé vzory před sebou,
mohli pak lehko vytvořiti obraz, který
návštěvníku dlouho z paměti nevymizí.
Jedno z nejkrásnějších skupení bu
dou tvořiti paláce, věnované výstavě
zahradnictví, krásnému umění a lesni
ctví. Ze skupiny této jest palác za
hradnictví největší a tvoří jaksi malebný
střed budovám ostatním. Všechny tři
budovy spojeny jsou dalšími chodbami,
které zdobeny jsou překrásným sloupo-
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Budova odboru národopisného.

vím, odkud každému zároveň poskytnuta bude ta nejrozkošnější vyhlídka na
celé okolí. Paláce tyto, jakož i všechny ostatní budovy výstavní, stavěny jsou
ve slohu španělské renaissance a zdobeny budou bohatějůznými allegorickými
reliefy. V ohledu tom vynikati bude hlavně “Budova strojnictví a prostředků
dopravních,” která bohatým zevnějškem svým připomínati .bude živě bohaté
paláce španělské ve Starém Mexiku.
Výstavní výbor vzal též zřetel na to, že cvičení tělesná dobývají si v po
slední době u všech národů a ve všech vrstvách lidu čím dále tím většího uzná
ní a proto vykázal cvičením těm místo, které upravil s velikým nákladem dle
vzoru cvičiště, kde odbývány byly starými Řeky památné hry olympické.
Žádná výstava—nevyjímaje ani výstavy světové— nemohla vykázati se tak ná
kladným cvičištěm, jakým bude tak zvané Stadium na výstavě Všeamerické,
kde pohodlně zasednout! bude moci na 25.000 diváků. Kdo z Čechů parna-

Stadium.

tuje si, jaký hluboký dojem
zanechalo na chicagské vý
stavě vystoupení Česko-amerických Sokolů, v tom zajisté
vznikne vroucí přání, aby
i této příležitosti čacké Sokolstvo se uchopilo a před
zraky shromážděných cizin
ců podalo důkaz, na jakém
stupni u nás nalézá se výchová tělesná. Ba věříme,
že při dobré vůli a vzorné
práci mohli bychom se snad
no dočkati opakování české
ho dne.” Kdyby Sokolstvo
české chtělo se sjeti na určitý
den, (což při sníženém jízd
ném bylo by velmi snadné
k docílení), doufáme, že i naši
čeští zpěváci sjeli by se k té
muž dni a naši vynikající
čeští hudebníci—a tu nele
kali bychom se prorokovati,
že český den na Výstavě
všeamerické zaznamenán byl
zlatým písmem v událostech
celé výstavy, tak jako by byl
(dle doznání veřejného tisku
a nejvyšších hodnostářů) če
ský den na světové výstavě
chicagské.

Místo pro cvičení tělesná.
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S některé strany snad se
bude namítati, že by vše spo
jeno bylo s příliš velkým
vydáním. Možná že ano—
ale spočteme-li, co peněz do
roka vyházíme na malicher
nosti úplně zbytečné, na věci,
které nám nepřinesou nejmenšího zisku mravního—tu
zajisté nepozastavíme se nad
těmi oběťmi, jaké by vyžadovalo uspořádání “českého dne” na výstavě Vše
americké, který při dobrém řízení zanechal by po sobě zajisté dojmy co nej
příznivější. Kéž by rozhodující kruhy o tom uvažovaly, aby v “chrámu
hudby” zahlaholila opět česká hudba a český zpěv—a v 'aréně aby bujaré
Sokolstvo ukázalo svoji statečnost a sílu.
Tak zvaný chrám hudby, v němž různé národnosti odbývati budou své
produkce hudební, bude jednou z nejskvostnějších budovou celého skupení,
k čemuž hlavně přispívati budou četné sochy, jimiž bude budova okrášlena.
V síni koncertní bude místo pro 1200 osob a tato osvětlována bude mocnou
září elektrického světla, jež do vnitř vrháno bude velikými okny, majícími tvar
hvězd. V bezprostřední blízkosti bohatě vyzdobeného jeviště budou obrov
ské varhany, jichž bude při hudebních produkcích používáno. Praví se, že
budou to největší varhany ve Spoj. Státech.
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Každá výstava až posud honosila se jakousi zvláštností. Pařížská měla
svoji věž Eiffelovou, chicagská své pověstné kolo Ferrisovo—a Všeamerická
výstava v Buffalu bude míti svoji skvostnou “Věž elektrickou.” Věž tato,
vypínající se do výše 348 stop, uprostřed četných fontán a vysýlající po ce
lém vůkolí celé moře různobarevných světel elektrických, bude za doby večerní
poskytovati pohled přímo okouzlující. Ve výši 200 st. nalézati se budou pro
storné místnosti restaurační, kde bude moci každý návštěvník nejenom hlad
svůj ukonejšiti, ale zároveň i divukrásným pohledem se pokochati. S nej vyš
šího cípu věže bude moci divák přehlédnouti nejenom celou výstavu, ale bude
moci zříti i majestátnou Niagaru, která tvoří hranice mezi Spojenými Státy
a Kanadou.
K celé skupině skvostných paláců a menších budov důstojně řaditi se
bude budova odboru národopisného, v níž uloženy budou historické památky

o
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Elektrická vež
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Palác průmyslový.

všech národů civilisovaných i divokých, západní
polokouli obývajících. Na výstavě světové mu
sil odbor tento býti značně obmezen a proto ředi
telstvo výstavní chce mu na výstavě Všeamerické
věnovati zvláštní pozornost. A jako každá výsta
va tak i tato bude míti svůj skvostný palác prů
myslový, který, jak z vyobrazení vysvítá, nezadá
si v ničem od budov podobného druhu výstav
světových.
Jelikož žádná výstava nebyla by ani výsta
vou bez tak zvané ‘Midway,” kde divák nalezne
různá místa zábavná, tak také výstava v Buffalu
bude míti “Midway,” kde dle všeho hlavní po
zornost bude poutati místnost zvaná Darkness
and Dawn, ” v níž znázorněno bude podsvětí dle
líčení slavného básníka Dante-a. VŠe bude tak
realisticky provedeno, že divák z obdivu ani ne
vyjde a že o různé komické situace tam nebude
nouze, netřeba při tom ani zvlášť podotýkati.
Návštěvník v průvodu zřízence tohoto “podsvě
tí,” vstoupí do elevátoru, který jej rychle snese
do tmavé hlubiny; tam spatří na své vlastní oči
různá ta místa, jimiž dle kázání kněží projiti
musí ti, kdož chováním svým na tomto hamižném
světě nebo si nezasloužili. Nejhorší při tom ale
(dle našeho náhledu) jest-to, že tam bude též řada
krásných tanečnic což může v mnohém diváku
vzbuditi hříšné přání, starati se na světě všemožně
o to, aby se—do nebe nedostal.
Litujeme, že není nám možno přinésti v této
krátké stati veškeré illustrace, ale i dle těchto čte
nář snadno učiní si pojem, že výstava v Buffalu
nezůstane—co se krásy týče —ani za těmi nej před
nějšími výstavami světovými a co se výstavních
předmětů týče, zajímavostí bude nad tyto vyníkati. Bylo by záhodno, aby naši rodáci, jimž
poměry jenom poněkud to dovolí, výstavu navští
vili, neboť poskytovat! bude jasný obraz vývoje
nového světa.

Budova strojnictví a dopravních prostředků.

Žeň emancipační setby.
Pro kalendár ‘ JimeriKán”- Pavla Čechova.

i

“V živobytí lidském žádná změna
horší není jako v pohlaví,
když se ona útlá rozpraví
povah v něm a charakterů stěná.
Ženský muž se tak jak mužská žena
cti a štěstí svého pozbaví,
toho tam se málem' zohaví,
této mnohem člověčenství cena.”

Slávy Dcera

V nynější době, která počíná, jak statistiky v zájmu poznání pravdy v posledních
dvou, třech iétech konané ukazují,
)
*
zaznamenávat stupňující se pomalu, ale stále
k většímu počtu úbyt ženských sil s tržiště výdělkářského ponejvíce v oddělení obchodu
a řemesel, která poměrně teprve nedlouho ženskému pohlaví přístupna jsou, v této
době, kdy začíná dozrávat co ženská otázka pod záštitou snah opravčích nejhustěji
nasela a jež potvrzuje pravdu známého citátu:
“Co s přírodou je v neshodě,
má smrti znak již na čele
a kletbu ve svém průvodě —·”
vyskytují se v publikacích ženskému pohlaví výhradně určených houfně pojednání,
která mají novému tomuto převratu praktického života příznivě vyhovovat. Mnohý
ten článek, jenž dojemně líčí zanedbaný domácí krb a vyzývá ženy a dívky emancipatorské éry posledního dvacetiletí k návratu k povinnostem, jež jsou nejprvnější a pra
vou prací většiny, psán jest touž rukou, která před krátkým časem ještě horlivě nabá
dala čtenářku k vyšinutí se nad všední zotročující poměry, k odložení ponižujících pout,
jimiž odvěké povolání matky a ženy se vyznačuje.
Ano, v četných případech píšou a mluví apoštolově ženského hnutí jinak dnes než
psali a mluvili včera. U některých změnu takovou lze přičísti důvodu nezahanbují
címu : umoudření se, zkušenosti nabyté. Ale u většiny těchto literárních a platíormářských buditelů spravedlivě můžeme ji připsati na účet dijettantismu, prostředním
schopnostem a velké ctižádosti, čehož všeho následek bývá, že místo poučování se po
chlebuje, místo upřímného přesvědčení píšou a pronáší se fráze, lesklé, ale liché, jež
pro tu chvíli zajišťují snad obdiv a přízeň rozmarného čtenářstva bez ohledu na to,
zda-li ten rozmar a vyhovění mu jest ve shodě s pokrokem a blahem lidské společnosti.
Zvláště zde v Americe, které obyčejně dáváno jest přední místo, mluví-li se o pokrocích,
vymoženostech a žádoucnosti ženského působení ziskuplodného a dobročinného, jest
Tohoto druhu autorek a řečnic jak hub po dešti. Látku a příležitost poskytla jim nejnrodnější pro to doba po válce občanské, v létech 70tých. V neblahé a přece jinak
šlechetné zkoušce, již americký národ tehdy vítězně prodělal, přišli o život aneb k zmrza
čení tisíce a tisíce mužů, jichž povinností v době klidu a obyčejného běhu života byla
péče o nedospělé dítky neb staré matky a sestry. Tisíce domovů postrádaly svých při
rozených živitelů a tu z nutnosti, naléhavé potřeby, musely vdovy, matky malých dítek
a dívky, dcery stárnoucích rodičů ohlížeti se po nějakých zaměstnáních, jež by odvrá
tila nedostatek od prahu rodinného.
*) Více jak devět tisíc žen a dívek propuštěno bylo v posledních čtyřech měsících v New Yorku
a Chicagu a místa jejich, hlavně kancelářská, obsazena mužskými silami. U nás v Chicagu jedna spo
lečnost zvýšené dráhy též před krátkým časem oznámila svým ženským zaměstnancům, že od nového
roku nehodlá ženské síly zaměstnávati, aby se dle toho řídily. V oborech vládní služby též žen ubývá,
ženská místa na mnoze jsou zrušena a do všech uprázdněných dosazují se muži. Poštovní oddělení začíná
pleti zákazem zaměstnávati provdané ženy a též z jiných oborů ohlášeno, že budoucně se bude přihlížet
k tomu, aby prá^e stenografická zaměstnávala pouze muže. Arci na těch půl tuctu milionu duší jež výdělkářstvím se živí, je to nepatrným znamením ústupu, ale ústup je to přece a zdravé společenské převraty
nedějí se nikdy zimničně a křiklavě
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Odvětví, která tenkráte byla ženskému pohlaví hlavními ziskuplodnými zaměst
náními, jako šití, služba a tu a tam trochu učitelství, záhy nepostačovala ani co do
možnosti zaměstnati celý počet potřebných, ani co do postačitelnosti výtěžku k výživě
namnoze četných rodin. Tu počalo se hledat dále, zaklepalo se jinde a páni zaměst
navatelé dali si říci, neboť tyto ženy a dívky, které octly se z vážné potřeby v ruchu
obchodním a průmyslovém, ochotně svolovaly pracovat za menší plat, než jaký se dával
mužským zaměstnancům.
A tu pak začala ona emancipační setba, s jejíž sklizní v přítomné době člověk, ať
muž či žena, přemýšlející a pravou hodnotu a účele života znající, nemůže být spokojen.
Snad pohlaví naše opil úspěch, jehož se pracovnice ony dodělávaly, snad podráždilo
je příkré a pánovité vystupování těch, již pochybovali o osvědčení se ženy v nových
těchto oborech a žádoucnosti takového zařízení pro budoucnost — ale boj zahájen
všemi a bojovnice posilňovány za účelem tím zakládanými ženskými časopisy a spolky,
jichž vůdkyně psaly a řečnily, více co myslily, že se massám budp líbit, než co věděly,
že je skutečně k jich dobru. Malý plamének, jenž v patřičných kolejích byl užitečným
a dobroplodným, nerozumným a neopatrným zacházením vzrostl v zuřivý reformační
požár, jemuž na pospas přenechány rodiny a domovy, povinnosti a tradiční zátiší
ženského života.
Domov, manželství, mateřství — to vše naučila se moderní žena pokládati za věci,
které hodily se pro její babičku a snad i matku, ale pro ni, ženu, jež jest si. vědoma
své důstojnosti svých práv, jsou zbaveny všeho kouzla a poesie a kdyby pro ně žila, tak
jako žily ony, považována byla by svými vrstevnicemi za všední, nevědomou zpátečníci.
Vůdkyně hlásaly: Zeny jsou rovny mužům, dovedou co oni a snad i více, neb
vzdor zotročilé podřízenosti, v níž nás po věky muži udržují, máme zářivých důkazů
existence nadání u žen. Což nebyly DeStaelova, Geo. Elliottova, Sandova a jiné ženami?
Ne talent, schopnost, jest co schází ženě, ale volnost, svoboda, vymanění se z poruč
nictví mužského pohlaví, které z pouhé sebelásky upírá ženě vyšší účele než starosti
o kuchyni a chování dětí.”
Ký div, že takto exhortován mladý ženský dorost, emancipuje se přiměřeně, že
jen jedné z tisíce napadne -upřímně sebe-zkušce se podrobiti otázkou: “Hodím se
já k takové činnosti? Musí z toho logicky následovat, že když jistá žena v tom neb
onom oboru zvláště vynikla, ač je ženou, že já, poněvadž téhož jsem pohlaví, totéž
dovedu?” Velký ale div by byl, kdyby devíti sty téhož tisíce dívek a žen nezmítala
touha po vyznamenání a potlesku, které provází vždy nové a křiklavé vybočení z konservativní činnosti ženské — touha, která svádí je k všelikým zbrklým pokusům aneb
uvězní jich ducha v nekonečný hořečnatý neklid a roztrpčenost.
A tato ztráta duševní rovnováhy, tato morbidní nespokojenost, toto nervosní chtít
být něčím, čemu by se lidé museli obdivovat, jest v mých očích nejjedovatějším plodem
ženského hnutí. Jeť příroda velkou mocí nadaná a laur samostatnosti, na jehož získání
mnohá emancipovaná hlavinka všecky síly byla napnula, hravě vyměňuje za vínek
květů oranžových: emancipované se vdávají. Tu v první době manželského života láska
a novota barví vše tak mile a růžově, že zdá se rouhavým škarohlídstvím. předpovídat
aneb tušit oKroženost domácího štěstí. Leč když přijdou vážnější zájmy, starosti,
rodina, nastane-li a obyčejně se to stane, potřeba omeziti se ve svých požadavcích,
jako šatstvo a zábavy, více než byla zvyklá člniti za svobody, kdy sobě na podobné
sama vydělávala, tu první mráčky nespokojenosti se začnou objevovat. Má-li taková
mladá choť a matka v soustavě své značnou porci sobeckosti, od mráčků těch dojde
se až k plození veřejné ostudy a rozvodu. U ženy méně anebo zcela nesobecké, zhoubný
vliv emancipační výchovy účinkuje nepřímo, skrytě a znenáhla, takže pouze bedlivý
pozorovatel dovede nalézt-i stopu jeho v různých neblahých poměrech v mnohých
rodinách existujících.
Mohla bych pravdu předcházejícího odstavce v důraznějším světle vytknout čet
nými skutečnými případy, které dozajista čtenářstvu by uvedly na mysl příbuzné
úkazy v jich vlastním blízkém okolí, avšak nemám zde tolik místa k disposici. Stručně
uvedu jen dvě illustrace.
V první zničeno manželské štěstí způsobem nejkrutějším. Zena ani ne třiceti
letá zemřela doma u rodičů po trapné, dlouhotrvající nemoci, a muž veda nezřízený
život nešťastníka, opovržený často potácí se našimi ulicemi. Někdy ho jaksi vzpa
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matuje náklonnost k malému synku, jenž s tatínkem mění každou chvíli byty a nebudě'
nikdy věděti, co jest domov, a tu jest zase trochu člověkem, ale ne dlouho. A proč
to *vše tak?
Ona mileráda stala se mladou paní, ale ne hospodyní. Neměla v lásce domácí
práci, nedělala ji, na úklid si jednala a pro jídlo posílala muže, jenž duši by byl za ni
dal, k jeho rodičům. Za to byla zvyklá na veřejné zábavy, nádherné toaletty, jichž
jako dívka měla hojně, neb rodiče od ní nežádali ničehož ze slušného honoráre, který
co kasírka neb něco takového, vydělávala. Manžel, začátečník ve svém povolání, arci
nemohl hověti dostatečně těmto zvyklostem. Za jedno příjmy byly malé, za druhé
studoval po večerách, chtěl t<o přivést dále. Výčitky a dluhy byly prvními škůdci.
Posléz onti chtěla chodit zase do práce. Šla, ale ne na dlouho. K nenáviděným
povinnostem hospodyně přidružily se povinnosti mateřské a k tomu prakse manželova
nebyla ještě zlatým dolem, ale jen taková, že by tříčlenná rodina skromně, ale slušně
mohla vycházet. Výčitky počaly na novo, po nich přišly vzdory, zanedbávání dítěte,
vycházky, navštěvování zábav bez muže, dluhy, posléz padělání podpisu na směnce atd.
“Nevdala jsem se, abych byla zahrabána!” bývala její odpověď těm, kdož upřímně
jí radili, aby pamatovala na dítě a své povinnosti. “Neměl si mne brát, když věděl,
že mi nemůže dát ani to, co jsem si sama vydělala. Ať se stará o dítě a já se budu
starat o sebe.” Konečně i k tomu došlo — ale když on zvykl si hledat zapomenutí
v neblahém pití a ona ze svých vycházek odnesla si zárodek smrti.
V případě druhém nemůže již být řeč o velkém sobectví a nechuti k domácí práci,
v něm možno sledovati stopu moderní odchovy jen v nedostatku smyslu pro rodinný
život a pochopení jeho vážných zodpovědností. Zde mladá matka, ač manžel zprvu
silně protestoval, ponechala domácnost a péči o dítě najaté ženě a přijala nabízené jí
kancelářské místo u firmy, u níž co dívka bývala oblíbenou zaměstnankyní. Najatá
hospodyně se osvědčovala, ženin výdělek příjemně rozmnožil možnosti většího pohodlí
a panštějšího blahobytu; muži se to časem začalo lépe líbit. Větší příjem vypěstoval
větší a dražší potřeby a když napotom příchodem druhého děcka mladá matka zdržena
od výdělkářské činnosti, mamě pokoušela se rodina vpravit se v skrovnější způsob
života a vycházet s manželovým jinak slušným příjmem. Mladou paní takové “šku
dlení” posléz omrzelo, při jednala k starší služce mladičkou chůvu a vrátila se zase do
obchodu. Mzda a výživa dvou služek pohltila sice téměř celý její výdělek, ale aspoň,
když nastal večer, měla více pokoje a volného času, než kdyby zabývala se domácími
povinnostmi. Své dítky i manžela měla velmi ráda a nechovala nejmenší pochybnosti,
že vůči nim plní dokonale své závazky, svěřujíc dítky a domácnost den po dni služeb
ným cizím osobám, které dost často se střídaly. A dnes mladší dítě, dík nesvědomitosti a neopatrnosti jedné z těchto služek, jest chorobným mrzáčkem a zůstane jím po
celý budoucí život, jakož i srdce matky věčně rozrývajícím poučením, že první povin
ností matky jest domov a vše ostatní jest a musí být učiněno vedlejším.
Pravé povolání ženské vyžaduje velkých ústupků a obětí, které s oním druhem
ochoty, jež necítí jich tíhu, přinášeti dovede pouze ta žena, která v mysli chová pře
svědčení, že práce ta byť v ústraní konána, byť nikdý ani nejbližšími přátely nedošla
pravého ocenění, jest užitečnou a vznešenou. Ale mysl, již zbláznili touhou po výděl
ku, společenském postavení a vlivu, již naučili pachtit se po titulech doktorů a professorů a v trochu veřejné dobročinnosti spatřovat nej šlechetnější způsob obětavosti
— ta mysl toho přesvědčení nemá, láska sama jí tu víru nedá.
A pravdu tuto, k níž ihned pojí se otázka nápravy, čteme dnes ve všech čelnějších
časopisech. Avšak jako bylo mnoho zbrklosti a planosti v tom , co se psalo a hlásalo
v zájmu setby této emancipace, tak též jest mnoho výstředních návrhů činěno v zájmu
reformy vychování nynějšího ženského dorostu.
Někteří silně útočí na tak zvané vyšší vzdělání, nespravedlivě je v posměch
uvádějíce, jiní zase navrhují, aby zřízeny byly na universitách odbory domácenské;
opět jiní odporučují školním radám zavádění učení v šití a kuchařství do nižších tříd,
a ještě jiní věští spásu v zařizování ústavů pro služky; povznešení jich stavu obleče
ním jich v nějaký stejnokroj, jako ku příkladu mají ošetřovatelky nemocných, což
prý by činilo tento způsob nabýti znalosti domácích prací lákavým. (V Bcstonu,
smíme-li věřit novinářským informacím, reformátorky zkoušejí dokonce dle plánu
denně navštěvujících ošetřovatelek systém “navštěvujících služek”.)
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Já však nekladu velkoti důvěru v tyto methody, neboť což jest to jiného, než jiný
způsob hovění, šíření a podporování téhož ducha marnivosti a slávychtivosti, jenž ve
vrstvách širších utváří lichou slupku, do níž pod titulem probudilosti a osvěty mnoho
shnilého lze umístiti.. Chceme-li však vypěstit jádro zdravé, perly ryzí, musíme
užiti prostředků, které by hlavně a nejdříve pomáhaly zničit ony dvě slabosti a oživily
v srdcích dívčích přirozené pudy šlechetné, obětavosti a lásky, jež slabostmi těmi jsou
umořovány a tlumeny. Chceme-li ovzduší rodinného života a ním dívčí výchovu zbaviti otravného plynu, palme a ničme látky plyn ten vydávající. Posilujme v nynějších
matkách vědomí velké jich zodpovědnosti, užitečnosti a úctyhodnosti, nelákejme jich
k přemrštěnému působení společenskému vychvalováním těch, které provozují veřejnou
dobročinnost, aniž by soukromým svým životem byly bezúhonným vzorem ušlechtilé
ženskosti, povězme jim poctivě, kdy a kde jsou na omylu, v čem mnohdy, aniž by to
tušily, učí se být povrchnými a bezzásadnými.
Povězme jim, že ta pravá osvěta není pouhé vědění aneb pouhé zevní okrašlo
vání jak těla, tak ducha, aneb zpanštělé živobytí, nýbrž že uvědomělost ženy předně
záleží v lásce ku své rodině, v té lásce, jíž nestačí říkati “ano, miluji”, ale jež nutí
k činům, pudí k sebezapření a ne k egoistickým povzdechům. Kdo miluje a je šle
chetným, umí šťastně žít i oddaně trpět, když toho třeba.
Sejměme se zaprášených polic zapomenutá díla těch pravých přátel ženského po
kroku; ač slohem staromódní, prospěje jich četba mladému dorostu mnohem více, než
všechen ten nesmysl, jenž plní sloupce četných moderních ženských publikací, jež podá
váním receptů na odstranění bradavic, zvýšení vzrůstu vlasů, dělání rýžového šminku
a referováním malicherností, ženského působení se týkajících, plní velkolepě své
poslání.
Žádejme od těch, jež nadáním a postavením stojí v popředí různých stavů, kruhů
a spolků, aby přestaly si libovat v otřepaných frázích a byly méně nadaným a méně
zámožným rádkyněmi užitečnými a povzbuzujícími.
A od našich mužů a otců chtějme jedno jediné: neskrblení slůvkem uznání a po
chvaly — a rodinný vzduch bude zase brzo tak vábivý, vonný a zdravý, jako býval za
dob našich babiček, které věřily s Kollárem, že:

“Muži vůle, čin a smělost sluší,
ženě prosba, cit a mlčení,
ten buď více duchem, ona duší.
Muž ať táhne nebe k ctnostem dolů,
žena zemi vzhůru k blažení,
jen tak přjdou krásně k cíli spolu.”

Lroucb v půdě.
0tše Dr. Karel f). Breuer.
Orná půda jest složena z látek nerostných, s nimiž jest smícháno více nebo méně
látek organických. Těchto látek organických bývá od 2 do 10 proč., někdy ale, ve
zvláště tučných půdách dosáhnou až 15 proč. Množství těchto organických látek
v půdě, až do jisté míry se pokládá za měřítko úrodnosti půdy.
Nerostné látky v půdě sestávají hlavně ze solí vápennatých, draselnatých, fosforečnatých, železnatých, horečnatých, hl<i únikových a některých jiných, jež však pro
rolníka nemají praktické důležitosti. Látky organické jsou zbytky ze strouchnivělých
rostlin a těl živočišných, ve vyšším neb nižším stupni rozkladu a tvoří tak zvaný
troudí čili humus. Tyto látky organické nalézají se ve větším množství blíže povrchu
země než hlouběji dolů a v. jisté hloubce přestávají nadobro. Za příznivých okolností,
to jest když má půda volný přístup vzduchu, přiměřenou teplotu a přiměřený stupen
vlhkosti, nastane rozklad v ní obsažených látek rostlinných a živočišných, čili tyto
počnou hniti. Hnití jest velmi složitý proces a aby Čtenáři nabyli poněkud zřetelné
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ho ponětí a výměně a proměně látek v půdě a tvoření se trouchu, musíme tento proces·
stručně vysvětliti.
Dokud jsou rostliny a živočichové nadáni tou tajemnou silou, již nazýváme živo
tem, hnití nemůže nastati, neb životem obdařená látka, ať jest to rostlina, neb živo
čich, vyměňuje stále své součástky, totiž vyměšuje spotřebované látky ve svém těle
a nahražuje je novými. Tedy jakmile se některá část těla poruší, jest nahražena
novou. Jakmile ale z těla zmizí tajemná ona síla—život—nastane zcela jiný stav
okolností. Všude na světě jest přítomno nesčíslné množství drobounkých organismů
rostlinných, jež učenci nazvali bakterie a jež náleží do řádu hub. Tyto jemné orga
nismy mají od přírody vykázaný ten úkol, že jakmile nějaké živé tělo odumře, počnou
na něm svou činnost, to jest, rozmnožují se ve zbytcích tohoto těla, čerpajíce z něho
látku ku stavbě svých útlých, jednobuněčných těl, čímž odpoutají od sebe různé prv
ky, z nichž jest mrtvé tělo zbudováno. Organické látky jsou chemicky velmi složité,
ale rozkladem, přivoděným vzrůstem a rozmnožováním bakterií se tyto složité látky
rozloží ve své původní látky, to jest ze složitých sloučenin se tvoří sloučeniny jedno
dušší. Tedy hnití jest konservativní proces, jímž se odstraňují mrtvé látky orga
nické, jímž se vrací zase ve své původní sloučenství. Tedy bakterie můžeme považovati jaksi za odklízeče mrtvol, jak rostlinných tak živočišných. Nebýti bakterií
a procesu hnití, tak by byl svět jediným velkým hřbitovem, plným mrtvol rostlinných
a živočišných.
Při hnití se tvoří různé kyseliny organieké i nerostné, které mají tu vlastnost,
že se spojují s látkami nerostnými, jako ku př. tvoří se mnoho kyseliny dusičné a fos
forečné, které $e spojují s vápnem, draslem, hořčíkem, sodou a j. a tvoří tak soli.
Tyto látky, jak se v půdě původně nalézají, jsou jen velmi málo ve vodě rozpustné,
kdežto po spojení s organickými a nerostnými kyselinami se stanou rozpustnými.
Tedy hnitím se stávají nerozpustné látky rozpustnými.
Rostliny čerpají své výživné látky, tedy svou potravu částečně z půdy a větší
množství ze vzduchu. Aby ale mohly látky v zemi obsažené ku budování svých těl
upotřebiti, musí tyto býti ve stavu rozpustném, to jest, musí býti rozpuštěny ve
vodě. Látky pevné, nerozpustné nemohou rostliny ku stavbě svých těl upotřebiti.
Tedy hnití organických látek v půdě jest nanejvýše pro vzrůst rostlin důležité.
V půdě se může nalézati přebytek prvků, jež rostliny ku svému vzrůstu potřebují,
když ale jsou ve stavu nerozpustném, nemohou je rostliny upotřebiti.
Prvky, jež rostliny béřou ze vzduchu, jsou hlavně vodík, kyslík a uhlík. Vodík
přijímají s výpary vodními a ky>lík a uhlík v podobě kyseliny uhličité. Ze země zas
přijímají hlavně dusík, draslo, sodu a jiné zásady a kyselinu fosforečnou. Dusík se
může v půdě nalézati buď co kyselina dusičná, aneb co dusičnany, ve spojení se zása
dami, jako jest draslo, soda a vápno. Kostík se také může v půdě nalézati co kyselina,
neb co soli. Ve spojení s draslpm a sodou jsou tyto prvky mnohem rozpustnější, než
ve spojení s vápnem.
Hnitím se tvoří tyto kyseliny a spojují se v zemi s draslem, sodou a vápnem a
stávají se tak rozpustnými a spôsobilými k výživě rostlin. Rostliny nemohou upo
třebiti ani surových látek minerálních, ani rostlinných neb živočišných, poněvadž
jsou nerozpustné a nemohou kolovati ve šťávách rostlin.
To jest tedy jedna z hlavních služeb, jež trouch poskytuje pudě a rostlinám.
A nyní pojednáme o jiných službách, jež trouch poskytuje pudě a úrodnosti polí.
Když se nalézají v půdě výživné látky rostlinné, zdálo by se na první pohled, že
jest to vše, co jest k výživě rostlin potřeba. Však tyto rozpustné látky se z pů
dy rychle ztrácejí, nejen upotřebením jich rostlinami, ale odplavováním vodou.
Ztráta výživných látek odplavováním jest několikeronásobná oné spotřebováním
rostlinami.
Ladd uvádí, že když ku př. 15ti úrodami pšenice se z půdy ztratí
750 liber dusíku na akr, ztratí se'v tom samém čase 2500 liber dusíku odplavením
čili vyluhováním. Tedy aby se udržela úrodnost půdy, musí se zásoba živných látek
stále obnovovati a pokud možno, mus; se ztráta odplavováním co možno obmeziti.
Trouch, který jest střední stav látek, jež se hnitím půdě'dostaly, jest ve stavu jen málo
rozpustném, ale stálým pokrokem rozkladu se pomalu mění v látky snadno rozpustné
a tak stále udržuje v půdě látky, jež rostliny ku své výživě upotřebují Tedy trouch
jest jaksi zásobištěm v němž se živné látky v půdě udržují.
Rostliny mohou ku svému vzrůstu upotřebiti jen látky v nejvyšším stupni roz
pustnosti, které se z půdy snadno ztrácejí, tedy kdyby nebylo v půdě trouchu, tak by
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živné látky v půdě dlouho nevydržely a tato by se velmi ryclile vyžila a stala by se
zase neúrodnou. Trouch ale v ní udržuje látky, ve stavu méně rozpustném, jež se ale
pomalu mění na rozpustnější a tak udržuje půdu déle úrodnou.
Vedle těchto účinků chemických má trouch ještě přímé účinky fysické. Tyto
jsou následující: Trouch činí půdu kypřejší, porovatější, tak že do ní má sluneční
teplo a vzduch volnější přístup. Tím že činí půdu porovatější, udrží tato mnohem
více vody, tak že zásoba její po deštích mnohem déle vydrží, což má pio rolníka v ča
se, kdy jest málo dešťů, velkou důležitost. Však tato vlastnost držení vody má
také svou stinnou stránku, neb když zase nastane mokré počasí, jest půda vlhkou,
stálé odpařování ji činí studenou, leč když jest postaráno o dobrý odpad, voda může
volně odtékat. Kde jest půda těžká, přidáním trouchu do půdy se zkypří a strne se
snadnější k obdělávání, a zase kde jest tuze pískovitá a nedrží vláhu, přidáním
trouchu se stane pevnější a lépe vláhu udrží.
Na holé pudě se rozpustné látky mnohem rychleji odplavují než na půdě pokryté
rostlinstvem a když se půda míchá a obrací, tak se hnití podporuje, proto se v lesích
a na prériích, kde jest půda neustáfle rostlinstvem pokryta, trouch nashromažďuje a
na polích, které se obdělávají, rychle se ztrácí a s ním též látky rozpustné. Tedy čím
více se pole orají a vzdělávají, tím rychleji se tvoří z nerozpustných neb z málo roz
pustných, látky snadno rozpustné, ale tím rychleji také ubývá trouchu až nastane
doba, kdy se na poli nalézá tuze málo výživných látek pro rostliny a pole se tak stane
doba, kdy se na poli nalézá tuze málo výživných látek pro rostliny a pole se tak stane
neúrodným, čili vyžije se. Aby se zase ztráta nahradila, musí se na poli ztracené
látky nahražovati novými, tedy musí se hnojit. Hnojení toto jest dvojího způsobu
a sice hnojení umělými hnojivý, které jsou již ve stavu rozpustném a hnojení látkami
organickými, které teprv mají na poli shniti a tím nahraditi ztrátu živných látek.
Hnojiva strojená jsou tedy již ve stavu rozpustném a mohou býti hned upotřebena
rostlinami, ale za to se zase rychle s pole odplakují a jich účinek dlouho netrvá.
Tato jsou obyčejně jen na jeden rok a musí se každým rokem nahražovati novými.
Tato hnojiva ale nepřidávají půdě trouchu, který, jak jsme poznali, jest tak důleži
tým a pole jimi mnoho nezískají, neb se půda stává tužší, jalovější. Za to jest ale
hnojení chlévským hnojem velmi prospěšné, neb se fcím dodává poli trouchu, který
pomalu se rozkládá a zásobuje pole po delší dobu. Zároveii tímto tlením se upotřebí
mnoho nerostných látek, jež se hnitím stanou rozpustnými, tedy půda se tím lépe
využitkuje.
Vedle hnojení chlévským hnojem se může poli nahraditi mnoho trouchu zaorá
váním rostoucích rostlin, jako trávy, zvláštních k tomu účeli pěstovaných plodin,
jako jest jetel, alfalfa, různé směsky a pod.
Když se ztráta živných látek děje tuze rychle a přesahuje jich tvoření, musí se
poli popřáti odpočinku a sice musí se úhořit. Dříve se nechalo pole jednoduše ležet
ladem a přes léto se několikráte zoralo. Od té doby ale co pokročila věda na nynější
stupen a shledalo se, že takové úhoření poli mnoho neprospěje, poněvadž se mu nedo
stane náhrady za ztracený trouch a oráním se ještě podporuje vyplakování rozpust
ných látek. Lepší způsob jest našiti na pole nějakou plodinu a když jest v nejlepším
vzrůstu, tak ji zaorati. Tím se·dostane do půdy mnoho rostlinných látek, které
hnitím nahradí půdě mnoho trouchu. V posledních letech se seznalo, že jsou jisté
rostliny, které mají tu vlastnost, že pohlcují ze vzduchu dusík a ukládají ho ve svých
kořenech, listech a lodyhách. Když se pak takové rostliny zaorají. tak se půda
zároveň obohatí dusíkem, který jest jedním z hlavních prvků, jež rostliny ku své vý
živě čerpají. Mezi takové rostliny náleží jetel, alfalfa a všechny luštěniny, jako jest
hrách, vikev, kravský bobatd·
Tedy z celého tohoto pojednání vychází ná jevo, že hnojení strojenými hnojivý
se pole nezlepší, neb tato mají účinek jen na jeden rok a pole čím dále tím více
chudnou. Nejlépe jest hnojiti chlévským hnojem a komposty Pakli se úhoří, nemá
se pole nechati bez rostlinstva a často se orati, aby zůstalo holé, ale má se nafi našiti
nějaká plodina a tato se má zaorati, aby se půda trouchem povstalým z hnití rostlin
ných látek obohatila.

PRO DOMÁCNOST A HOSPODÁŘSTVÍ.
»
čistění olejových maleb. Čistění olejových obrazů je velmi důležité a požaduje
jakousi známost v látkách čisticích a velkou obezřelost, aby se kráse malby neuško
dilo. Jelikož obrazy rozličnými látkami znečistěný býti mohou, jsou také prostředky
k odstranění jich rozličné: Voda; tato odstraní všecky látky znečisťující, jsou-li ve
vodě rozpustné, jako klíh, gumy, med atd. a nemůže malbám nikdy škoditi; nepro
spěje však nic, pochážejí-li skvrny od smůly, nebo pryskyřice, neb od kouře uhlí
kamenného atd. Voda mýdlová účinkuje ovšem více, mohla by však někdy škodit,
zvláště při novějších obrazích; užívá se jí tedy jen, je-li obraz tuze znečištěn. Olej
olivový nebo máslo jsou prostředky, kterých se při zakouřených a špinavých malbách
upotřebiti může. Obraz se natře houbou do oleje neb do másla namočenou, rychle
se však měkkým papírem tiskařským utře, načež se vodou nebo slabou mýdlovou
vodou opláchnou. Olej a máslo rozpouštějí mastné, solné, pryskyřičné a pod. skvrny,
a olejové malbě by snad tenkráte jen uškodily, kdyby se několik hodin účinkovati
nechaly. Louh mydlářský aneb roztok popele dřevěného dá se také velmi dobře
použiti; jest ale pozornosti zapotřebí, proto že by pro svou žíravost malbě snadno
uškodí ti mohl a i barvy by snad trpěly. Louh musí býti dobře rozředěn; při starých
špinavých obrazech účinkuje velmi dobře. Čpavek ve vodě rozpuštěný nahražuje
skoro všecky prostředky, jako louh, mýdlo, olej atd., musí však také jen opatrně
upotřeben býti. Na 1 díl čpavku dostačí 10 dílů destilované aneb měkké vody
v mnohých pádech. Do roztoku čpavkového namočí se houba a lehounce se obraz
přejede, což se tak dlouho opakuje, až nečistota zmizí. Líh rozpouští pryskyřice a
užívá se ho také tenkráte, když se objeví potřeba odstranit lak, který během času
znečištěn jest. Avšak líh rozpouští také mnohé barvy, je tedy i zde opatrnosti za
potřebí; ostatně jsou-li malby lakovány lake^n mastným, může se líhu opatrně užít.
Totéž platí i o terpentýnovém oleji, kterého se jen tenkráte užívá, když líh nepro
spěje. Tímto olejem musí se však velmi rychle pracovat, protože obyčejnější olejové
barvy rozpouští. Místo oleje terpentýnového užívá se se stejným prospěchem také
oleje citrónového, lavandulového, rozmarýnového a p.

Když slepice na podzim pelichají^ jsou churavé; trpí holotou těla — zimou i par
nem, dle toho, jaké kdy počasí panuje. Slepice jsou zimomřivé, smutné a často v tu
dobu i hynou. Aby pelichání rychle se skončilo a slepice obdržely nové peří, nutno
jest v čas tento nejbohatěji krmiti. Hospodyně na slepice v ten čas hubují a to
proto, že žráti chtí a nic nenesou. Ovšem, ale vždyť co snésti měly to snesly a aby
znova co nejdříve snášely, toho hospodyně jen tím docíliti může, když v době peli
chání své slepičky nejhojněji krmí. A tu se osvědčilo v tento čas krmiti zrnem a
odpadky zvířecími. Krev z jatek, vnitřnosti zvířat drobně rozsekané, chrupavky,
odřezky masa a vůbec látky dusíkovitými sloučeninami bohaté velmi k tomu přispí
vají, že slepice rychle peří shazují a že jim rychle jiné narůstá. Zkrátíme-li peli
chání o 14 dnů, tím o měsíc uspíšíme novou periodu snášení vajec. Slepice, které
nám záhy na podzim vypelichají, ty nám zcela jistě počnou opět v listopadu a pro
sinci snášeti a v tom čase jsou čerstvá vejce nejvzácnější.
Komáry nenávidí celý svět. Kde lidé bydlí blízko u vody, mnoho od nich přes
léto zkušejí. Dovolím si tuto proti komárům doporučiti skutečně neomylný prostře
dek, jak je vypuditi na noc z bytu, aby nás v noci svým protivným bzukotem nezne
pokojovali a krev nám nepili. Pokoje necháme přes den provětrané. K večeru,
když už se silně stmívá, uzavřeme ložnice a na něco vezmeme rozpáleného dřevěného
uhlí, na které nasypeme hrubě utlučený kořen omanový (lnula helenium), který lze
koupiti všude v lékárnách a u materialistů. Kouř z omanu působí na komáry,
mouchy a jiný hmyz velmi zhoubně a komáři koukají, jak by se dostali ven. Jestliže
se asi čtvrt hodiny podusily v tomto dýmu, tu mají dosti a chvátají, aby se otevře
ným oknem dostali ze světnice ven. Což my také uděláme — otevřeme okna do za
hrady a na ulici a necháme je vylítati. Nesmíme však do pokoje se světlem. Okna
necháme otevřená tak dlouho, dokud nepůjdeme spáti. Až půjdeme na lože, vejdeme
nejprve potmě do ložnice, okna zuzavíráme a pak teprve rozsvítíme. Bude-li každý
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pravidelně podle tohoto návodu si počínati, ručíme za to zcela bezpečně, že nikoho
komáři v noci znepokojovati nebudou.

Krmení drůbeže dřevěným uhlím. V tomto ohledu proveden byl následující
pokus: Čtyři krocani byli krmeni moukou, vařenýíni brambory a ovsem. Čtyři jiní
téhož chovu dostávali v jiném chlévě tutéž potravu, avšak k bramborům přimíšeno
bylo na prášek utlučené dřevěné uhlí. Všech osm bylo týž den zabito a shledáno,
že čtyři poslednější byli každý o 4 kg-, těžší, tučnější a chutnější.
Jest známo, že
se husám do krmení přidává trochu utlučeného uhlí, ježto maso stává se křehčím a
chutnějším a maso hus krmených pokrutinami pozbývá tím svého zvláštního zápachu
a chuti. Jest však také žádoucno, aby tohoto prostředku i při krmení jiných zvířat,
zvláště kachen (ba i vepřů) bylo užito.

Kuřího oka zbavíme se nejlépe tímto způsobem: Rozkrojí se malá cibule na dvě
polovice, které se vloží do octa. Před spaním položí se jedna polovice na kuří oko
a pokryje se kouskem papíru natřeným arabskou gumrnou, načež se noha ováže
kouskem šatu. Do rána kůže změkne a lze ji snadno seškrábnouti. Tento pokus se
může opakovati tolikráte, až celé kuří oko zmizí.
Ku chovu kachen. Lehká výživa, chutné maso a hojnost vajec (80—120), jež
kachna snese a jež jsou větší a chutnější než vejce slepičí — toť důvody, z kterých
by se měla chovu kachen větší péče věnovati. Podmínkou výnosného chovu jest
však dostatek vody. Neprotéká-li hospodářstvím potůček neb není-li na blízku ryb
ník, zjedná se pomoc tím, že se upraví blíže pumpy vyzděná nádržka, tak hluboká,
aby se v ní kachna mohla potopiti, na dno dá se as pall . tlustá vrstva hrubého
štěrku a voda v nádržce se občasně vymění. Špatnou vlastností kachny jest, že za
náší: proto musí se v době, kdy nese — od února do července — ráno před vypuště
ním ohledati a která má snésti, zavře se na tak dlouho, až sneee. K vysezení
kachňátek vezme se kvočna neb ťopka; kachňátka líhnou se za 28—30 dnů. Po
vylíhnutí obdrží kachňátka rozstrouhaný chléb a na tvrdo uvařené a rozsekané vejce;
po několika dnech dá se tvaroh smíšený s rozdrobenými, vařenými brambory. Po
10—14 dnech počne se krmit šrotem jeÄiým, kukuřicovým neb hrachovým, rozseka
nými zemáky a sedlým mlékem; čím častěji se krmí, tím lépe. Při tom nutno vždy
pečovati o dostatek čerstvé vody. Během dne krmí se píce měkká a vlažná a teprve
na noc nasype se něco tvrdého zrna. — K vykrmení kachen hodí se nejlépe ječmen.
Ten se namočí a nechá nabotnati; na to vyndá se z vody, dá se v teplém místě na
hromádku a nechá klíčit; poněkud vyklíčený se opět usuší a uschová; před krmením
se opět navlhčí. Nejlépe jest vždy jen tolik ječmene namočit, mnoho-li se za dep
skrmí; ušetří se tak sušení a opětné namáčení. — Z plemen kachních hodí se k chovu
nejlépe: kachna aylesburiská, pekingská a rouenská; i kačery plemen těch možno
domácí plemeno značně zvelebiti.

Lepidlo papíru na kov. Dobré lepidlo k přilepení papírových lístků na př. na
kovové předměty dostaneme smícháním nejlepší mouky s cukrem, jehož se přidá tři
osminy až polovic váhy mouky. Směs polije se horkou vodou právě tak, jako se při
pravuje obyčejný lep. Pro jasný papír béře se bílý cukr, pro tmavý použije se hně
dého. Poněvadž lepidlo toto brzy zkyše, musí se vždy připraviti čerstvé.
O krytí vinné révy na zimu. Je nutno u nás krýti révu? Zmrzne opravdu u nás?
To jsou dvě otázky na něž lze odpověděti ano i ne! V polohách drsných s častými
změnami temperatury a při umělém řezu révy je tuto nevyhnutelno krýti. V polohách
ostrému větru vysazených a v půdě těžké promrzává réva často velice mnoho, za to
v půdě suché a hodně výslunné dřevo v podzimu dobře vyzrává a nezmrzá. V polohách
otevřených, jakými bývají větši vinnice, kde dřevo náležitě vyzráti může, je nejlépe
révoví prostě s drátů a kolů sejmouti a k zemi přitlačiti a kolem kameny nebo
i trochou země při zemi přidržeti. To stačí úplně. Řez provede se časně na jaře.
V zahradách nebo vůbec v místech více uzavřených, kde není možnost pro bujnější
vzrůst révoví tomuto poskytnouti dosti času k dokonalému vyzrání, je záhodno věno
vati více píle zimní pokrývce. Za všech okolností je nejpřiměřenější révu se stěny
neb kolů či podobných podpěr sejmouti, řez ještě před zimou provésti a révy pak
k zemi sehnouti a vrstvou suchého hnoje, listů neb slámy opatřiti. V nejhorším
případě stačí také vrstva země, jen že v tomto způsobu spočívá zlo, že při vlhké zimě
očka zvláště k jaru ráda vyhnívají. Kdo nechává růsti révu na stěně neb besídce
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zcela přirozeně bez umělého řezu více k vůli zeleni, než k vůli hroznům, ten nemusí
ji sundávati, tím méně pak krýti. Ostatně jsou některé druhy, které nikdy nezmrzají, jiné opět, které nutno nevyhnutelně na zimu krýti.

Piliny co přísada malty. Jistý stavitel sděluje, že na jeho domě na mořském
pobřeží účinkem povětří obmítka velmi často opadávala, takže se téměř každoročně
musila obnovovati. Posléze si pomohl vydatně přidáním pilin (drtin) do obmítky.
Tyto se nejdříve dobře prosušily, v obyčejném řešetě prosely, aby se větší části dřeva
odstranily a pak se smísily s cementem a pískem za sucha, k čemuž se posléze při
dalo vápno.
(Vzalo se na jeden díl cementu dva díly pilin a pět dílů ostrého písku.)
Shledalo se, že tato obmítka jest lepší než obmítka s příměskem vlasů nebo chlupů;
rozsedlin, či trhlin nejeví žádných.
Polštářky barevné na štampilky. Ve 30—40 d. glycerinu rozpustí se takové
množství kteréhokoliv anilinového barviva, až jest roztok nasycen; na to rozpustí se
v něm 10 dílů klihu (24 hodin máčeného) a vyleje se hmota ta na tácek plechový,
tak aby nepovstaly bubliny. Kdyby se některá utvořila, odstraní se tuhým, ostře
přiříznutým papírem. Vychladlá hmota přikryje se jemným tylem. Jestliže je ho
řejší plocha opotřebovaná, lze polštáře znova přeliti a dále upotřebiti. Ztuhla-li
časem, lze jej několika kapkami teplé vody učiniti znova upotřebitelným.
Prostředek proti rýmě. Časopis pro lékárníky radí, aby se do vysoké, ale úzké
nádoby nasypala kávová lžička kafru a na to nalila vřelá voda. Nádoba přikryje se
papírovým kornoutem, jehož špička tak daleko se utrhne, by se do otvoru vtěsnal
nos. Nyní se pára z nádoby vystupující asi 10 minut nosem vdechuje. Po čtyřech
hodinách se vdechován? opakuje a po třetím vdechování bývá obyčejně po rýmě.

Příčinou očních nemocí koně jest jednak špatný a zkažený vzduch stáje, neúčelná
výška žebříků a košů na píci, konečně častá šlehání bičem. Stáj má býti světlá,
provětratelná, neboť kun libuje si ve stáji vzdušné, prostranné, nepříliš teplé, ni
koli čpavkem páchnoucí; proto má hospodář vždy postarati se o to, aby výpary čpav
ku koně neobtěžovaly. Proto příčí se rozumné hlidbě koní dá váti hnůj přes den pod
žlaby nebo ukládati tam ze dne předešlého podestlanou slámu.
Reseda kvetoucí v zimě. Chceme-li míti v pokoji kvetoucí resedu v zimě, k tomu
cíli seje se semeno ke konci srpna neb v měsíci září do květináčů neb truhlíku, ky
prou zemí naplněných. Květiny brzo vzrostou a se zelenají. Z těch ponechá se
v každém květináči pouze 5—8, ostatní se vytrhají.

Různé pokyny pro česko-americké rolníky. Laciný olej na mazání strojů jest
vždy drahým, neb za více stroje poškodí než oč jest lacinějším než ten nejlepší. —
Mnohý farmář než by šel se šroubkem ke kováři, raději pokazí celý stroj.— Chcete-li
se přesvědčiti, jak kdo pečuje o své koně, zdvihněte jim nohu a podívejte se dolu na
kopyta. 3e-li naplněné hnojem, blátem a kamínky, pak máte toho důkaz, že člověk
ten o zdraví svých koní nedbá. — Po oprasení nemá dostati svině prvých 24 hodin
clíc jiného než čistou vodu k pití.
Pak jen malé a lehce stravitelné krmě.— Chcete-li
míti užitek z vinné révy, pak ji musíte sřezovati. — K odchovu vybírejte telata od
těch nejlepších dojnic.
Růžové listy proti průjmu doporoučí dr. Aleksejevský a radí užití jich takto:
Růžové listy se očistí, usuší a uschovají. Špetka jich spaří se horkou vodou, načež
v dokonale uzavřené nádobě nechají se státi na teplém místě a když je potřeba jich
užívati, opatrně se procedí. Zastaralý průjem zastaví se již po dvou šálečkách této
vody, jež nesmí se však sladiti; při slabších průjmech stačí mnohdy i menší dávky.
Řezání skla. Často se stane, že bychom si chtěli na př. udělati z láhve vázu,
nebo potřebujeme k nějakému účelu láhev neb sklenici seříznouti. To lze učiniti tak:
Tenký, ale pevný provázek namočí se do petroleje, líhu nebo terpentinového oleje a
otočí se pevně okolo láhve tam, kde ji chceme uříznouti. Na to se provázek zapálí
a do láhve se současně nalije studená voda, následkem čehož láhev tak, jak se vine
kol ní hořící provázek, praskne. Okraj uříznuté láhve je rovný a beze v^ech trhlin.
Štítky na láhve a láhvičky do školních sbírek se dobře přilepí lepidlem následují
cím: I. 2 díly dextrinu rozpustí se v 1 díle silného octa a v 5 dílech vody s přídav
kem trochu cukru. — II. V 10 dílech vody rozpustí se 2 díly jemného klihu, i díl
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arabské gumy, 2 díly cukru a 2 díly glycerinu. — Štítky, tímto lepidlem natřené,
nekroutí se a drží velmi dobře.
Tinktura na pryžování. Písmo inkoustové se velmi nesnadno vymaže; tu užijme
s prospěchem k tomu upravené tinktury: 35 g čisté soli, 35 g. kamence a 140 g.
salmiaku se ve vodě rozpustí, kterážto smíšenina písmo snadno rozpustí a odejme.
Trvanlivý nátěr na podlahy. Zelené slupky ořechové nasypou se na hromadu a
když shnily, uvaří se. Zahoustlou břečku proceďme sýtem, pak potřeme jí podlahu
dvakráte a než uschla napustíme ji ještě lněným olejem. Tento nátěr je velmi laciný
a trvanlivý.
Trvalé nápisy na rostliny v zahradách. Na tabulky, z hladké lepenky nařezané,
napíšeme jméno rostliny obyčejným inkoustem, necháme to uschnout a pak je vloží
me do lněné fermeže a v ní necháme tak dlouho, až veskrz prosákly, np.čež je na
šňůrkách rozvěsíme k sušení. Tabulky stvrdnou pak jako roh a vzdorují povětrnosti
lépe než známky kovové.

Tvrdou vodu na prádlo učinili měkkou. Tvrdá voda je nepříjemná zrovna tak
při praní jako při mytí. Tuto tvrdost lze však snadno odstraniti, přidá-li se do vody
prášku ze stejných dílů sody a hašeného vápna. Kávová lžička této směsi dostačí
na 10 kvartů vody, která musí býti studená (nesmí býti teplá, jinak by byla vápeni
tá), musí nějaký čas státi a potom se musí opatrně sliti, aby se usazenina mohla

odstraniti.
Xjčinek kafru na rostliny. Před časem podniknuty následující pokusy. Stejné
kvetoucí větve šeříku uříznuty součastně s keře, jedna vstrčena do čisté vody, druhá
do vody s rozpuštěným kafrem. Prvější začala již vadnouti po 12 hodinách, kdežto
u druhé poupata se rozvíjela a květy odpadly teprve třetího dne. Jiná zcela zvadlá
větévka šeříku strčena do vody kafrové a druhý den bylo obživnutí patrné. Příznivý
výsledek jeví kafr též na klíčivost semen.
Stará, málo klíčivá semena po zalévání
kafrovou vodou vyklíčila ve velmi značném počtu. Churavé rostliny pozdravují se
záhy po zalévání takovou vodou.
U schovávání vajec k násadě používá se nejlépe prkna opatřeného v pravidelných
vzdálenostech děrami, do nichž se vejce nastrkají. Mnohé hospodyně uschovávají je
také v otrubách; to je sice dobrý způsob, jedná-li se o uschování vajec k jídlu, ale
vejce k násadě určená je nejlépe uložiti na prkno a sice širším koncem dolů, nikdy
pak obráceně. Postavíme-li vejce na špičku, zdá se, že se prázdný prostor v širší části
vejce rozšiřuje a blánu jej oddělující trhá. Po čtrnácti dnech zdá se, že takové vejce
ztratilo valně na své životní schopnosti. Postavíme-li však vejce na širší konec,
zachová se úplně. Postavíme-li současně dvě vejce, jedno na ten^í, druhé na širší
konec, jeví se nám u nich už po prvním týdnu značný rozdíl, zejména co se týká ve
likosti vzdušné prostory, která, jak známo, má velký vliv na schopnost líhnutí, po
třech nedělích pak je patrný rozdíl i v chuti. Rozumí se samo sebou, že nevadí to
mnoho, stojí-li vejce kratší dobu tak nebo onak; čím déle se však uschovají, tím více
vystupuje rozdíl obojího postavení.
Účinek požívání zelenin. Hlávkový salát působý zdárně na zažívání, okurky mají
vliv chladivý, špenát, kyselé zelí a květák podporují činnost ledvin, cibule zvlášť
podporuje trávení žalúdkové, česnek má výdatný úkol při chladnokrevnosti, chřest
působí pročišťování krve, celer povzbuzuje nervy a účinkuje proti rheumatismu, řepa
podporuje zažívání, houby jsou samy o sobě výživné a působí prý dobře na oběh
krve.

Vhodný nápoj pro dělnicto v době žní, zejména pro dobu velkého vedra, připraví
še následovně: 80 gr. kávy, jemně umleté, nechá se v 1 litru vody 10 minut vařit;
na to se tekutina procedí, smíchá s 5 litry studené vody, něco málo cukrem se osladí,
načež přidá se k ní šálek dobré kořalky. Kapalina se nyní naplní do lahví, jež se
zakopou do země a pokryjí slamou. Nápoj uvedený nejen sílí svaly, ale i uinírnuje
— oproti všem nápojům ostatním — pocení a lze jej proto zejména při sekání a vá
zání obilí vřele doporučiti.

pro smutné chvíle*
Nemožnost.
Pan farář těšil pozůstalého zetě po
pohřbu paní tchýně:
·
“Víte, příteli, už je tam, kde dlí věč
ný klid a mír . .
l>Oh, důstojný pane, to není možné,
neboť — dej jí pánbůh nebe!—kam ona
přijde, tam je hned po klidu a míru
veta!”
Při zkoušce.
Učitel (mysle na večerní modlitbu):
“Co pak dělá tvoje maminka večer, než
jde spát?”
Žák·.
“Hubuje na tatínka, že není
posud z hospody doma.”

Ona\ “Co myslíš: zamiloval bys se
ještě jednou, kdybych já zemřela?”
On·. “Nikoli, drahoušku! Můžeš se
•o tom přesvědčiti!”
V clianibre séparée.
Baron·. O, jen co můj lakomý strýc
zemře! Všechno po něm zdědím.”
Slečinka·. “Také jeho—lakomost?”

Dobrá rada.
A: “Děkuji ti srdečně za tvé rady,
•ale uznáš přece sám, že bez peněz nedá
se nic dělat!”
B: “Ó prosím, přece něco!”
A: “A co?”
“Co? Dluhy, kamarádíčku, dluhy!”

Z Příkopů.
A: “Podívej se, jak je ta slečinka
v pasu utažena.
B: “Ale ne tak jako její papa, kte
rého svými toiletami utahuje."
V soudní síni.
Soudce: — Jste odsouzen k čtrnácti
dennímu vězení. Máte ještě něco k na
mítání?
Obžalovaný: — Pouze to, abych si
směl svůj trest odseděti až v zimě.
Soudce: — Proč v zimě?
Obžalovaný: — Poněvadž jsou v letě
dny, tak dlouhé!

Zná se.
Pán: — A budu se moci na vás ve
všem spolehnout?
Sluha:
Jako sám na sebe, prosím.
Pán: — Pak je mi líto: vás nemohu
potřebovat!

Ze zvyku.
Mnohá dívka “přeblahá”
lásku svou ti přísahá
formulí, jež umí teď
kolík let už nazpaměť.

r

— Máte slečno vskutku překrásné
zoubky!
— Ale jděte, vy jen pochlebujete.
— Nikoliv, slečno, obdivuji pouze
znamenitou práci!
Nezbytné.

Žádá příliš mnoho.
Služebná'. — Vždyť jste mně přece
včera přislíbil prasečí ouška?
Řezník·. — Nemohu si pomoct; přece
nechcete, abych si je uřízl od vlastní
hlavy?

— Povídám, příteli, zapůjč mi dollar,
rád bych zastavil hodinky.
— K tomu přece nepotřebuješ žádné
peníze! ?
— No« víš, musím je nejprv dostati
od hodináře.
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Nejvyšší žárlivost.

Past’ na ženichy.

Žena (plačíc): “.......... a ještě
chceš mluvit o věrnosti. Stála
jsem za dveřmi, když jsi vy
pravoval svému příteli, že bo
hatá Flora v Californii udělala
na tebe nezapomenutelný do
jem!”
Jistý herec populárního chicažského divadla byl během vy
stoupení šestkráte vyvolán: —
třikrát obecenstvem, dvakrát
exekutory a jednou svým krej
čím.

Paní tchýně:
‘ Jen zůstaň
doma, milý Oskare, já už trefím
sama na nádraží.
Zeť: “Nikoliv, drahá tchý
ně, půjdu s vámi.
Nemohl
bych si odpustili, kdybyste
zmeškala vlak. ”

*’—Jedna dáma prosím! Mé učené zvíře jí
vybere ze zástupu muže, který bude šťasten, bude-li
ji moci pojmouti za manželku—

Otec:
“A nyní mi řekni,
Františku, kdo dnes ve škole
nejvíce mluvil?’’
František: “Pan učitel. ”
Lékař:
“No, a kde poci
ťujete největší bolesti? V hla
vě nebo na prsou?”
Pacient: “Na prsou, pane
doktore; to co mám v hlavě,
■nestojí ani za řeč.”

Vzpomínky na domov.
Kaprál (k rekrutům j: “Ale,
pitomeČkové, co pak nemůžete
pochopit, co je to “v pravo
v bok” anebo “v levo?”
Kuba ze Lhoty:
‘S dovole
ním, pane kaprál, snad bychom
lépe rozuměli, kdyby říkali “čehý” a “hod”.”

— Milý pane, požádejte tuto dámu okamžitě
o ruku —

Důstojník:
“Na konec vám
musím ještě připomenout, že
opilství je první povinností,
které se vojín musí vždy varo
vat!”

Čas jsou peníze.
“No, sklepníku, kolikrát pů
jdete ještě kolem mne, nežli mi
přinesete objednanou roštěnou?”
“To vašnosti ráČej’ počítat
sám, já k tomu nemám času.”

nebo vás můj Salambo roztrhá — on nerozumí
žertům!”
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Důležité schůze.

Manžel: “Adieu, ženuško,
musím jít do výborové schůze. ”
Zena:
“Prosím tě, o čem
zas budete dnes rokovati?”
Manžel·. “Kdy se máme zase
sejít!
Důstojník'. “Ko pak vynašel
střelný prach?”
Rekrut:
“Nejspíš někdo od
kanonýrů. ’ ’

‘‘Víš Pepíku, co se stalo?
Náš hejtman se v době dovole
né oženil.”
“No, to jsem tomu chlapovi
už dávno přál!”

Chytrost nejsou žádné čáry.
Také odměna.
PVukovník:
“Zasloužíte za
tento čin pochvalu před celým
plukem. V času války obdržel
byste záslužnou medalii. ”
Vojín: “A takto, pane plu
kovníku?”
Plukovník:
“Tři dni kasárníka, poněvadž nedržíte hubu!”

“Na kolik dílů se rozpadá
řeč vojáků?”
“Natři: 1. Mlčet. 2. Ni
mluvit! 3. Držet hubu.”

z.

Znamenitá rada.
První paní:
“Kdybych jen
věděla, co mám počít s těmi
proklatými dveřmi, aby tolik
nevrzaly! ’ ’
Druhá paní:
“Ale, ale, to
já vím zcela bezpečnou radu. ”
První paní:
“Vy že víte?
Byla bych vám velikými díky
zavázána, kdybyste mi ji sdě
lila!”
Druhů paní:
‘To je zcela
jednoduché; vezměte si služku,
která má muže.”

Dvojsmyslné.

Srozumitelně řečeno.
Karlíček (se svojí sestrou blahopřeje dědovi):
‘ ‘Milý dědoušku, iny ti také přejeme hojně štěstí
a maminka řekla, že dáš-li nám každému dolar,
nemáme jej ztratiti.”

Pán:
“Zdá se mně, slečno,
že Vám víno vstoupilo poněkud
do hlavy. ’ ’
Slečna: “Máte pravdu, ještě
dobře, že vás mám za průvod
čího; s takovou opicí jsem domů
ještě nikdy nešla.”

— 206 —
Nej vyšší umění!

Přísný otec.
Dcera-. “Tatínku, dovolíš, abych
mohla zítra do přednášky?”
Otec:
* Ne, nemám zbytečných
peněz k vyhazování za přednášky.”
Dcera: —Ale, tatínku, vždyť je
tam volné vstupné!”
Otec:
“To teprve ne! Nemáme
zapotřebí, abychom navštěvovali bez
cenné zábavy.”

Něžný pokyn.
Pán: “Na co čekáte ještě? Všecky
věci jsou v úplném pořádku.”
Sluha (který přinesl paklík).· “Mně
se jen tak zdálo, jako byste byl řekl,
abych počkal na malé zpropitné.”

“Co pak tě přimělo, že jsi si vzal tuto
ženštinu za manželku?”
“Nejvyšší umění, kterým vládne, příteli!”
‘ ‘Prosím tě, jaké pak to může být umění?”
“Umění kuchařské!”
Vždy opatrná.

.
V Itálii.
Matka: Vidíš, Růženko, zde ro
stou citrony a pomeranče.
Růženka: A kde roste italský sa
lát, maminko?
Na výletním místě.
Host:
“Nu, sedláče, kolik máte
oslů v osadě?”
Sedlák:
“Jo, milý pane, to záleží
úplně na tom, kolik je zde lázeňských
hqstů.”
Naivní.
— Vy máte na jeden den naroze
niny, babičko a dědečku? To jste
tedy dvojčata?

U krejčího.
— Čím to je, že váš konkqrent
Konopásek potřebuje vždycky o yard
sukna více než vy?
— Jo. on má také o jednoho syna
víc!
Strávník (který byl kvartýrskou v nej
lepším spánku probuzen).· ‘ 'U všech čertů,
co chcete? Proč pak mne nenecháte spát?”
Kvartýrská:
“Odpusťte, pane Konopásek, chci vám jenom připomenout, že je
dnes neděle a že můžete dále spát.”
i

Dětský nerozum.
Otec:
“Neštěstí! Dvě stě dolarů jsem
dnes ztratil na koňských dostihách!”
Malý Jeník (pro sebe):
“O, kdo je
našel, ten je jistě šťasten.”

Zlomyslný.

— Vy, tedy myslíte pane řediteli,
že můj hlas není dost vycvičený
abych mohl jiti k divadlu?
— Je mi líto—ale můžete vzdor
tomu chodit do divadla.

Dobromyslnost.
A: Vy jste zajisté zapomněl, že
jste si ode mne vypůjčil sto dollarů.
B: Ba, máte pravdu, zapomněl
jsem docela. Ještě dobře, že jste si
vy vzpomněl!
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Oznámka.
“Odporučuji se přízni ct. obecenstva
ku zhotovování veškerých písemností.
Prosební listiny píši dle přání třesoucí
se rukou.”
N. N.

Zlomyslný.

Dobrá rada.
Otec nevěstin: “A dovedete také ženu
uživit?”
Nápadník: “já pevně doufám . . .”■
Otec:
Víte co, moje dcera právě
v kuchyni snídá a bude nejlépe, půjdete-li se tam podívat.”
Tajemství.
“jak dlouho vám vezme jeti po bi
cyklu do Milwaukee?”
‘To vše záleží na tom, kolik je na.
cestě hostinců!”

‘ 'Nedávno viděl jsem ve vašich novi
nách něco velmi zajímavého.”
Redaktor (líbezně): “Tááák! Nu,

a co to bylo?”
“Eibra uzeného masa.”

“Pijete čaj s rumem neb bez rumu?”
“S rumem—ale bez čaje.”

Moderní bůli.

“Věříte, že se manželé vždycky há
dají?'’
“Nikoliv; někdy se také perou ”

Učitelka:
“Nu, Slávku, kdo je to,
který chodí všude, aniž by byl pozoro
ván?”
Slávek:
“Čáp.”

Ty děti!

Špatné svědomí.

“Proč už nemáte v novinách oznamo
váno vaše znamenité mléko?”
‘ ‘Poněvadž mně dali tuhle oznámku
do sloupce pod ohlavením ‘ Směs”.”
Cizinec:
“Je tento led dosti silný,
aby se po něm člověk dostal na druhou
stranu?”
Venkovan:
‘ O zajisté! Ten snese
toho největšího osla!”
Kosa na kámen.

On:
“Chtěla byste se státi mojí
manželkou?”
Ona:
“Ale, co je s vámi? Vždyť je
to směšné!”
On:
“Ano, vím, že je to směšné,
ale já nejsem tak vybíravým, jako jiní
lidé!”
Má také pravdu.
Poručík:
“jak si má voják poČínati
v poli proti nepříteli?”
Vojín: “To úplně záleží na tom, vjak

si počíná nepřítel.”

,

Ženich (k nevěstině sestře): “Pověz,
mi, Eliško, vezme to Anně vždycky tak
dlouho se strojit, jako dnes? Čekám zde
skoro už hodinu.”
Malá Eliška:
“O, nikoliv. To je·
jen dneska. Ona mně včera natloukla,
a já jí za to schovala zuby.”
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Duchapřítomnost bicyklisty.

Vždycky praktická.

Farmář'. “Ale mám to sílu,
na kousky bych moh’ všecko
rozsekat!”
Farmářka: “Tak? Hned jdi
do kůlny a rozsekej dříví na
kousky!”

Kaprál: “Proč má vojín již
z dálky své představené pozoro
vali?”
Vojín:
‘ Aby mohl včas zahnouti do postranní uličky.”

Šikovatel: (k jednoročnímu
dobrovolníku)
“Poslouchejte,
sloužíte jenom jeden rok a měl
byste tedy třikrát ‘víc vědět,
než ten, kdo slouží tři léta. Vy
ale nevíte ani tolik co on, tudíž
jste devětkráte hloupější, než
byste vlastně měl být.”
Ona:
“Ale to je přece infámní od tebe; musím na to
koukat,
jak líbáš služebné
děvče!”
On:
“Mýlíš se, drahoušku,
přece ti nikdo neporoučel, abys
na to koukala, ”
Kaprál:
“Stojíte jako hlíd
ka pod stromem a uvidíte v dál
ce patrolu nepřátelskou.
Co
budete dělat k vůli lepšímu pře
hledu?”
Rekrut'. “Vylezu na strom.”
Kaprál:
“Dobře; a na co
budete dávat pozor?”
Rekrut:
“Abych nespadl.”

“. . . . jsou dvě věci, které
máte vždycky s sebou přinést
do kontrolního shromáždění:
předně vojenskou knížku a za
druhé žádné hole!”

Z podzimních manévrů.
Poručík'. “Od reservníka oče
kával jsem lepší “meldunk. ”
U všech čertů, kde pak jste dří
ve sloužil?”
Reservista:
“U pastýře!

Moderní.
ó, buďte, prosím, shovívaví,
vyznání přejte sluchu:
své srdce dala básníkovi,
a boháči svou ruku!
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Co jest zvláštní?
Když opilý má střízlivé náhledy;
když si plešatí vjedou do vlasů;
když se malí lidé stanou velikány;
když hladovému přejde chuť;
když je černoch bíličem
a hluchoněmý když je výmluvným
[svědkem něčeho.

Různé náhledy.

On: Ó, věřte, že bych teď chtěl býti
s vámi v balonu—sám a sám—mezi ze"
mí a vzduchem . . .”
Ona: ‘ Ale lépe bylo by býti mezi
samým vínem!”

V divadle.

Také pomoc.
Pán:
“Směl bych vás slečno dopro
vázet?”
Slečna: “Ale dovolte, pane, já vás
ani neznám!”
Pán: “Proto by to byla právě nej
lepší příležitost, abychom se seznámili. ”

A: “Dnes mi to divadlo připadá,
jako bych se díval do své vlastní do
mácnosti!”
B: To proto, že se tam na jevišti ta
panička pořád hádá, že?”

Podle přísloví.

Ty děti!
— Tetičko, může si člověk také ne
chat zasadit jazyk jako zuby?
— Co tě napadá, maličká, ale proč
pak se vlastně ptáš?
— Poněvadž tuhle povídal tatínek,
že máš falešný jazyk.

Pomohl mu.
— Jak pak se jmenuješ, synáčku?
— Kučera.
— A jak prvním jménem.
— (Hošík mlčí.)
— Počkej, já ti trochu pomohu; jak
pak na tebe volá tatínek.
— On na mne nevolá, on vždycky
zahvízdá.

A: “Pravda: slečna Jety je jako
růžička. Jen kdyby nebyl ten její ja
zyk tak pichlavý P ’
B: Jo — holenku — není růže bez
trní!”

Příliš mnoho.

Vrah (na jehož hlavu vypsáno je tisíc
dollarů) — “No, tohle jsem si nikdy
nepomyslil, že bych za tolik stál!”

Líbánky..
On: “Ach. jak jsem šťasten, že
jsme konečně sami . . . !”
Ona: “Však už ráno přibude mezi
nás—exekútor ...”

Zdvořilé upomenutí.

Z manželských diŠkursů.

-- Je to zvláštní; kdykoliv vás po
tkám, vždycky vzpomenu si na jednoho
z mých přátel.
— Ták? A proč pak, prosím vás?
— Nu. je mi také ještě desítku dlužen!

Muž: “Mně se zdá, že bys mne sa
mou láskou pomalu snědla!”
Žena:
“Takového “buchtu”, ne?”
Muž: “No—buchty ty ráda!”

Ještě hůře na tom.
A. (mladý manžel) — Jen si považ,
příteli, má žena má falešný chrup!
jB. — Nezlob se, můj milý, moje po
lovice má k tomu ještě falešný jazyk!

A:
kám,
B:
snad
ještě

Mezi starými mládenci.
“já se sice na tanec rád kou
ale sám tančím nerad!”
“Naposledy se bojíš, že by tě
mohla některá na stará kolena
i‘Utancovať’!”

Z manželského ráje.
“Ty sedíš pořád jenom na

’ Ona:
pivě!”
On:
‘A ty “sedíš” pořád zase je
nom na mne!”

V chambre séparée.
“Ty máš asi posud

Ona:
dluhů!”
On. “Proč myslíš?”
Ona:
‘No, když říkáš,
tvoje první milenka!”

málo ·

že já jsem
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Z kuchyně.

Kuchařka: “Jemnostpaní, já bych
•dneska ráda se podívala domů k ma
mince!”
Panička: “Co pak tvá maminka by
dlí—v kasárnách?”

Také pravda!
A: “Nejlépe je dělati vtip o holo
hlavém!”
B: “Proč myslíš?”
A: “No—ten nemůže býti za vlasy
přitažen!”

Když ti holka vyznává
lásku celou duší,
nežli řeč svou dokončí,
už ji možná zruší.
Z vojny.
Kaprál: ‘‘Prosím jich, voni jedno
ucho, jak přišli k takový hezký holce?”
Kmán: “Poslušně hlásím — přes
dvůr, přes schody a přes pavlač!”

Škoda.

Měsíc, ó ten mnoho ví,
ale pranic nepoví,
že je—to je chyba—
němý jako ryba . . .

Dišknrs.
Otec-.
Chceš-li míti v světa šumu,
milý synu, štěstí, klid,
pak se nesmíš bez rozumu
nikdy v žití oženit!

Syn-.
Ovšem, otče! Pravda je to!
Ještě však bych kles’,
kdybych v smutné době této
oženil se bez peněz!

A:

Na koncerte.
‘ ‘Nu —jako tenhle houslista— mi

posud nikdo ještě nezahral!”
B: “To ještě nejste ženat!”

Z manželského ráje.

“Starej, přijdeš-li ještě jednou tak
pozdě z hospody jako teď, dám se s te
bou rozvést!”
“To bude nejlíp tedy, stará, když se
rovnou do hospody—vrátím?”
Ty děti!
“Tak, Márinko, dej přece nové slečně
hubičku!”
“Já se bojím. ”
‘ ‘A proč pak?”
“Aby mi nedala facku—jako prve ta
tínkovi....”
Vyhláška.

V chanibré séparée.
On: ‘‘Jaká ty jsi! Počítáš mi kaž>u minutu, kterou tu se mnou strávíš! ”
Ona: “A ty zase počítáš každý cent,
cerý tu se mnou utratíš!”

Po plese.

Žena: “Co pak dnes máš prázdno,
■ nejdeš do kanceláře?”
Muž: ‘ Prázdno mám — ale pouze
kapse!”

Také pravda!

Žena: ‘Kdy jen ty přestaneš choditi
> hospody?”
Muž: “Až budou míti sklenice nohy
přijdou za mnou!

Ztráta. Včera ztratila se milená má
žena, cestou z města do tržnice byla
pohřešena.
Malá, snědá, mnohomluv
ná, jediná má útěcha; kdo ji najde, za
odměnu ať si ji sám nechá!
Kmotr Bumbal.

Ze školy.

Učitel: “Proč nelze naši zeměkouli
zastaviti?”
“Žák: “Protože by se do žádné zastovárny nevešla!”

Manžílkův úsudek.
Kdyby hrůzná kometa
padnout měla do světa,
přijme ji on radši nyní,
než-li já svou paní tchyni!

UálKa v jižní Africe a v Čine
na prahu 20. století.
Pro kal. “Amerikán” napsal 3os. K. Hlazač.

Vyslovil-li se jednou rakousko-uherský ministr věcí zahraničních, hrabě Goluchowski, v ten smysl, že 20. století bude stoletím válek obchodních, předešel jej nebož
tík Moltke ve svých dějinách francouzské války správným tvrzením: “Velké boje
novější doby vypukly proti přání a vůli kruhů vládnoucích. Bursa nabyla v našich
dnech vlivu, který zbrojnou moc k vůli svým zájmům do pole zavolati dovede. Mexiko
a Egypt navštíveny byly evropskými vojsky, aby zúčtovaly nároky velikých finančníků.” .
Buďtež slova tato heslem k tomu, co následuje.
Ještě v září minulého roku byl by se nadál každý průměrný občan, že století páry
a elektřiny splyne v bezdno věků klidně, v míru a pokoji, jen co ty tahanice v jižní
Africe nějakým spravedlivým řízením osudu skončí. Ale — s čím kdo zachází, tím
schází, praví staré přísloví, a pravdivost jeho osvědčila se také na věku devatenáctém,
který od začátku do konce skoro bez ustání třímal v pěsti pochodeň válečnou.
Anglická hrabivost, která zavinila už tolik krveprolití ve světě, zavdala podnět
k výbuchu války v jižní Africe a sotva že nafouknutý albionský Budulínek zapletl se
tam do bludiště úmorných bojů a šarvátek, ozvaly se — zprvu střízlivě, ale pak pořád
pronikavěji — poplašné zvěsti z dálného východu asijského. A dnes, ke konci srpna,
kdy tyto řádky píšeme, obrovská Anglie dosud — už jedenáctý měsíc — trmácí se
nadlidským, barbarským bojem s hrstkou sedláků, kteří nechtějí si dát uloupit svoji
svobodu, a všecky velmoci světové stojí ve zbrani proti ohromnému, ale nemotornému
kolosu starožitné říše Kytajské. Tak než rok se s rokem sešel, sesuly se naděje lidí
dobré vůle a také století devatenácté zůstaví nástupci svému krvavé dědictví.

Zasedání burského válečného sněmu.
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Snad se čtenářům kalendáře “Amerikána” zavděčíme, podáme-li tuto stručný
přehled války jiho-africké, která ovšem dodnes není skončena a od samého počátku
stojí Anglii asi ůO.OOO padlých a» marodérů a každou minutu 750 dollarů, a pak posta
vení, vyplynuvšího z rozpínavých pletich evropských mocností na asijském východě,
čili z t. zv. otázky čínské.

I.
0 předběžných dějinách starého nepřátelství mezi jiho-africkými Búry a Angli
čany netřeba se rozepisovati. Byl by to věčně stejný výpis o tom, jak nejdříve přišel
hollandský sedlák a když si z pouště udělal trochu obstojné bydliště, vetřel se za ním
nejdřív anglický missionář — s bohem počni v každé době, podaří se práce tobě! —,
pak anglický kramář a konečně anglický žoldák. Búrové, potomci to starých nizo
zemských vystěhovalců, mluvící dosud starou hollandštinou, jsou národ sice těžko
pádný, houževnatý, ale také nade vše svobodymilovný, a proto “trekovali” čili ustu
povali před anglickým ježkem pořád, jen aby s ním ničeho míti nemusili. Rozumí
se, že při zásadních, dědičných rozporech neobešlo se to bez bojů a Angličany do ne
dávna pálilo slovo Majuba Hill, jak jen snad mohlo pálit Napoleona I. slovo Waterloo.
Po hanebné tehdejší porážce Angličanů byla v Pretorii, hlavním městě republiky
Transvaalské, uzavřena smlouva, jíž Anglie uznala Transvaalsko za stát “úplně samo
správný, podrobený svrchovanosti (suzerainty) jejího britického veličenstva.” Svrcho
vanost záležeti měla 1.) v právu jmenovati britického residenta, jehož povinnosti jsou
výslovně vytknuty; 2.) v právu vojenského průchodu státem v době války a 3.) v kon
trole zahraničnícíi vztahů Transvaalska, zahrnujíc v to uzavírání smluv a diplomatické
spojení s cizími mocnostmi. K naléhání Búrů, kteří přáli si míti samostatnost úplndu,
od V. Britanie nezávislou, došlo r. 1884 v Londýně ke smlouvě jiné, z níž vymazáno
slovo “svrchovanost”, jméno “Stát Transvaalský” změněno v název “Jiho-africká re
publika” a britický resident ustoupil britickému úředníkovi, jenž měl povinnosti asi
takové, jako má konsul. Anglická kontrola zahraniční politiky transvaalské obmezena byla na opatření, že “republika nesmí uzavírati žádných smluv s jinými státy
neb národy krom Svob. státu Oranje-ského, ani se žádnými kmeny domorodců na západ
nebo východ republiky bez svolení královny.” O nějakých právech Anglie k zasahování
do vnitřních záležitostí republiky nebylo ve smlouvě té ani slova a Búrové byli dle ní
národem úplně svobodným a samostatným, s nímž vláda aglické královny žije v přá
telství.
Ve dvou následujících letech učiněny byly však v Transvaalsku bohaté nálezy zlata,
následkem čehož se tam nahrnulo množství všelijaké dobrodružné, kořisti chtivé če
ládky, špekulantů, kramářů, kovkopů. Ve 2 letech čítalo se jich do nějakých 12.000
a většinu jejich tvořili ovšem synové Albionu, kteří všude přiběhnou jako s keserem,
kdekoli se zablýští zlatá hrudka. Před nynější válkou počítalo se, že je v Transvaasku
asi 700.000 Búrů a 170.000 cizinců (“uitlanderů”). Konservativní, zbožní Búrové,
kteří s nebezpečím životů zemi svou před divochy i divými šelmami osadili a hospodář
sky vzdělávali, nemohli ovšem v takové sebrance, jejíž 4 pětiny tvořili Angličané, míti
zalíbení a hájili proti nim samostatnost a neodvislost své republiky tím, že je nechali
nésti většinu břemene daní a že jim odepřeli práva k účastenství na volbách a na správě
republiky. Přes to nevedlo se těmto cizincům tak tuze zle a stížnosti, které jménem
jejich proti Búrům a hlavně proti presidentu Kruegerovi byly do světa rozesýlány, byly
fabrikovány lidmi, kteří z takových štvanic očekávali prospěch. V čele kazí mírů
a vznešených zlosynů stál pověstný milionář jiho-africký, Cecil Rhodes, a britický
ministr osad, Joe Chamberlain. R. 1881 prohlásil jednou Chamberlain, jsa členem
tehdejšího liberálního (Gladstonova) ministerstva: “Búrové nejsou plémě válečnické.
Je to prostý, pracovitý, ale poněkud drsný a nevzdělaný národ farmářů, kteří žijí z vý
těžku své půdy. Jsou prodchnuti hlubokým a opravdovým citem náboženským a od
svých předků—od lidí, kteří vybojovali nezávislost Hollandska od nesnesitelných útisků
španělského Filipa II. — zdědili nepřemožitelnou lásku ke svobodě. Nejsou to vlast
nosti, které je příslušníkům anglického národa odporučují? Nejsou to ctnosti, o nichž
s hrdostí za to máme, že jsou nejlepšími vlastnostmi povahy národy anglického? Máme
proti takovému národu volatí po hrozném rozhodnutí zbraněmi? Ti lidé usadili se
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v Transvaalsku, aby unikli cizím (t. j. britickým) útiskům. Měli mnoho sporů s Brity.
Opustili své domovy v Natalu, jako kdysi angličtí puritáni Anglii opustili a do Spoj.
Států se vystěhovali, a založili vlastní malou republiku v srdci Afriky.” V téže řeči
pravil Chamberlain: “V těchto bojích byli jsme my útočníky a nikoli Búrové, a naše
ztráty, které větší byly, než-li ztráty jejich, neučinily původní příčinu války o nic
spravedlivější.” Jak to přijde, že ministr, který mluvil takto r. 1881, byl jedním
z hlavních původců ohromné, vyhlazovací války nynější? Chamberlain je pravý
Angličan a mezi r. 1881 a 1899 stalo se Transvaalsko jednou z nejpřednějších zlato
nosných zemi na světě. Koloniální ministr sám a četní členové jeho rodiny, jakož
i řada rodin s ní sešvakřených a skmotřených, mají velmi veliký podíl na předních
průmyslových podnicích v Transvaalsku. Aby výnosnost své vlastní dynamitové to
várny hodně zvýšil, použil Chamberlain své úřední moci a v druhé polovici r. 1898
ustavičně dotíral na vládu transvaalskou, aby ji donutil ku vzdání se dynamitového
monopolu, až konečně 13. ledna r. 1899 požadavek svůj vyslovil výrazy co nejpříkřej
šími. Kdyby byla transvaalská vláda povolila, mohla mít rodina Chamberlainova jen
z tohoto kšeftu dnes milion dollarů. Kdo chce psa bít, vždycky najde hůl a taky
Chamberlain a jeho čistí kumpáni nalezli si haldu záminek k novému znepokojování
transvaalské republiky. Búrové však nelenili; hned po loupežném vpádu Jamesonově
r. 1895—1896 tajně, ale horlivě připravovali se na všecky možné případy. A nezbrojili
nadarmo.
Už v září m. r. stala se jiho-africká situace kritickou. Uměle od Chamberlainovy
a Rhodesovy kliky vymámené stesky “uitlanderů” na transvaalskou despotickou oli
garchii dávaly záminky k diplomatickým notám, které Kruegera a Búry přesvědčily,
že vyhovění britickým požadavkům značilo by vydati republiku v ruce anglické loupeživosti. “Prostá pravda jest ta,” pravila Review of Reviews v říjnovém čísle r. 1899,
“že k vůli rozličným, hlavně obchodním a špekulantským zájmům stávala se pořád ne
pohodlnější okolnost, že blízká a konservativní búrská vláda má míti kontrolu nad
územím, v němž jsou nejbohatší zlaté doly světa.” Britická vláda posílala pořád do
jižní Afriky vojsko, které rozkládalo se posádkami kolem hranic transvaalských
a v Anglii netajili se vůbec válečnými přípravami. Každá velká mocnost by takovéto
hromadění sousedova vojska na svých hranicích pokládala za válečnou výhrůžku, kramářský Albion domníval se však, že vůči Transvaalsku bude se to pokládati za pouhé
obchodní kroky, které přivedou škudlícího strýce Paula k rozumu. Avšak president
Krueger je kouskem státníka. Zaslal do Londýna notu, že hromadění britického vojska
podél hranic transvaalských pokládáno jest za vyhrožování a že jestli Anglie ihned
nepřestane posílati tam vojsko, neodvolá-li posádky již uhnízděné a nepodá-li ujištění,
že pluky na cestě do jižní Afriky jsoucí nebudou vyloděny, bude transvaalská vláda '
míti za to, že Anglie obmýšlí válku, a podle toho se zachová. Lhůta k uspokojivé odpo
vědi dána do 5 hodin dpoledne dne 11. října. Toto spravedlivé ozvání se na svoji
vlastní ochranu vyznělo v Anglii jako vypovězení války. Ještě během dopoledne řeče
ného dne odevzdal britický zástupce v Pretorii, Coňyngham Greene, Kruegerovi odpo
věď britické vlády, která další jednání odmítala.
Slovo “válka” bylo vysloveno a válka vybuchla.
Búrové po odmítnutí svého ultimata nelenovali a zahájili nepřátelství na západ
ních hranicích zničením železniční trati, která spojuje Mafeking s Kapským Městem.
Nepatrné poměrně porážky, které Búrové ku konci října u Glencoe a Elandslaagte
v Natalu utrpěli a o nichž britické bulletiny do světa rozhlašovaly báječná vítězství
britická, nezabránily sebevědomým Búrům provedení plánu uzavřití generála White-a,
tehdejšího vrchního velitele britické armády v jižní Africe, v Jjadysmithu. Po té ná
sledovaly nadlidské a marné pokusyAngličanů o vybavení obležené armády. Na místo
White-ovo jmenovaný britický generál Buller utrpěl 15. prosince při pokusu, vynutiti
si přechod přes řeku Tugelu, zničující porážku. Ještě «povážlivějším stalo se posta
vení Angličanů tím, že Búrové také na severu Kapské osady postupovali a tak zvaní
Afrikandři houfně proti Angličanům povstávali a búrské sbory sesilovali. Tam utrpěl
generál Gatacre porážku u Stormbergu. O nic lépe nedařilo se lordu Methuenovi,
který s divisí gardy vytrhl z Kapského Města, na západním bojišti s opětovnými pokusy
o vybavení obleženého diamantového města Kimberley. Na Modder-rivru a Magersfonteinu byly jeho útoky vítězně odráženy. Až do konce ledna byli Búrové na všech
stranách daleko rozlehlého bojiště ve výhodě. Pohříchu nedovedli svých úspěchů vy-
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užitkovati. Ačkoli nevyškolené lidové jejich vojsko v obraně objevilo se nad jiné zdat
ným, obratným a statečným, nebylo lze Búry příměti k postupu výbojnému vzor tomu,
že četní důstojníci (hlavně francouzští a němečtí), kteří jim pro válku služby své na
bídli, bez přestání naléhavě k tomu radili. Poznenáhlu zmocnila se Búrů, kteří už od
dřívějška Brity za žádné zvláštní bojovníky nepovažovali, veliká pohrdavost vůči
Angličanům. Nemajíce se k výboji, vyčkávali klidně za svými náspy a přirozenými
hradbami, až proti nim přivedeny byly nové a nové sbory anglické. V Anglii sehnali,
kde jakého námezdného žoldáka vůbec sehnati mohli. I dobrovolníci, kteří jinak
v cizině boj ováti nemus^, všecka možná rváčská čeládka z britických osad, která ve
válce neměla co ztratiti, a t. zv. yeomanry, jízdectvo z anglických kobylkářů složené
— všecko horem pádem posíláno bylo na bojiště, takže čtvrt milionu vojáků jejího zeměžravého veličenstva, proti nimž stálo sotva 40.000 Búrů, starců, mužů a hochů až
i třináctiletých. Hrdá Anglie se chvěla pod tíhou slov Chamberlainových, promluve
ných už 26. července 1899: “Není to nikterak otázkou ministerstva se týkající, je
to otázkou moci a vážnosti britické říše a postavení Velké Britanie v jižní Africe; je to
otázkou anglické převahy.” Nepředvídaná tíha situace zavdala podnět i ke změně ve
vrchním velení, které k vůli naprosté Bullerově neschopnosti svěřeno bylo maršálku
lordu Robertsovi, jenž vyznamenal se svého času zvláště ve válce afganské a na kterého
teď sklíčená Anglie skládala veškerou svoji naději. Jemu k ruce jakožto náčelník
generálního štábu přidělen byl generál lord Kitchener, pověstný vojácký ras a sekáč,
známý z bojů sudanských. Nepochopitelným zdálo se z počátku dlouhé nečinné otá
lení lorda Bobertse v Kapské Městě. Búrové jali si už z toho tropiti úsměšky. Ale
záhy měli Búrové ke své škodě poznati, že se vítr začíná obraceti. Zkušený Roberts
nepodceňoval nepřítele a přešel k útoku teprve pak, když si byl své věci úplně jist.
Prvým jeho úspěchem (totiž úspěchem ohromné přesily, kterou rozvinul), bylo vyba
vení obleženého města Kimberley, jež v polovici února uskutečnil generál French
smělým bočným pochodem, jaký se stal potom šablonovitou taktikou britické armády.
Následkem obejítíl levého boku svého musel búrský generál Cronje kvapně opustiti své
postavení u Magersfonteinu, kdež byl lorda Methuena tak úspěšně držel v šachu.
Cronje propásl nejpříznivější příležitost k uniknutí, byl u Paardebergu obklíčen a po
osmidenním zoufalém boji proti desateronásobné přesile kapituloval 27. února se 4000
muži a několika děly. Byla to rána pro Búry ohromná, neboť Cronje byl jedním z nej
lepších vojevůdců búrských a odvezením jeho a jeho mužstva na ostrov sv. Heleny přišli
Búrové o dobrou osminu svých branných sil. Národ český nemohl by se více radovati, kdyby zčista jasna dostal svoji státní samosprávu a všecky Němce z Cech, než-li
jak tenkrát jásal nafoukaný, ale do té doby malou dušičku mající John Bull nad vítěz
stvím Goliáše nad Davidem. Britickým padouchům začal padati kámen se srdce.
Nedlouho po té vtrhl lord Roberts bez překážek do Bloemfonteinu, hlavního města
Svobodného státu Oranjeského, a strávil tam dva měsíce “rastem”. Pronásledování
Cronje-ho jej poněkud vysílilo a anglická armáda potřebovala gatí a kožichů, munice,
potravy a odpočinku. O vše to se britické ministerstvo války staralo po čertech málo.
Kapitulace Cronjeova, obsazení Bloemfonteinu a očekávaný postup ohromné ar
mády Robertsovy — vše to donutilo Búry upustiti od obléhání Ladysmithu a vykliditi
poznenáhlu Natalsko, čímž se Angličanům i na východním bojišti značně ulehčilo. Oba
presidenti búrských republik, Krueger i Steijn provedli však zdařilý diplomatický
tah, který, kdyby vysoká politika byla co mravného, jistě by se nebyl minul účinku.
Ale mezi takovými monarchy, jako jsou veliký mluvka před hospodinem, císař něme
cký Vilém a rakouský skomírající potentát František Josef, kteří královně Viktorii
ke kapitulaci Cronjeově gratulovali (taková je vojenská čest obou pánů!), nemohl
ovšem búrský appel vyzníti jinak nežli do prázdna. V úterý dne 13. března byla totiž
v obou sněmovnách britického parlamentu čtena depeše, kterou presidenti Krueger
a Steijn zaslali britické vládě za účelem docílení míru, a také odpověď, kterou anglický
premier lord Salisbury na depeši tu dal. Tonem neobyčejně mužným a důstojným
bylo v depeši té poukázáno k tomu, že teď, když válka hrozí Africe mravní a hospodář
skou záhubou, jest na čase, aby obě válčící mocnosti se otázaly, proč vlastně spolu
bojují. Presidenti položili důraz na to, že by byli prohlášení takové učinili již dříve,
že však se obávali, že by je britické sebevědomí, stálými nezdaj poraněné, zamítlo.
Teď, když Búrové rovněž těžké ztráty utrpěli, jest britická prestige opět zabezpečena
a britický národ vyslechne snad návrhy na mír. Prohlásivše slavnostně, že obě repu-
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bliky uchopily se zbraně jedině k uhájení ohrožené své neodvislosti, ujišťovali presi
denti, že jsou republiky ochotny uzavři ti mír, bude-li jim samostatnost zaručena. Zá
roveň žádali za zabezpečení beztrestnosti oněch britických poddaných, kteří se v této
válce k Búrům připojili. V případě nesplnění těchto podmínek že jsou Búrové odho
dláni v boji za nezadatelnou svobodu pokračovati až do nejkrajnějších konců. Lord
Salisbury odpověděl ke spravedlivým těmto požadavkům, že republiky Velké Britanii
válku vnutily, její česť napadly a vzhledem k velikým obětem na krvi a penězích, které
bylo nutno přinésti, že může vláda jejího veličenstva .odpověděti pouze, že nehodlá
uznati neodvislosť žádné z obou republik. — Co Búrové dávno věděli, měli ted’ černé
na bílém — ani intervence presidenta McKinleyho, o kterou Búrové požádali a která
by bývala měla větší účinek, kdyby bývala provedena s větším fortelem, t. j. vyzváním
ostatních mocností k intervenci společné, nesetkala se se žádným výsledkem. Vyměnilo
se pár zdvořilých frásí a vyhlazovací boj k vůli zlatu začal na novo. Krátký čas se
zdálo, jakoby válečné štěstí opět na Búry se usmívalo. V okolí samého Bloemfonteinu
způsobili britickým hordám několik citlivých porážek. Jali si Britové v “dobytém” úze
mí počínali, líčil anglický časopis “Manchester Guardian” tehdy slovy: “Cesta ku
Bloemfonteinu je cestou spuštění. Farmářské příbytky byly nejen vydrancovány, ný
brž i úplně zničeny. Množství stavení bylo spáleno.” Později, jak uvidíme, připadli
Britové na methody ještě horší, ale tenkrát se lord Roberts ještě rád slunil v záři
lidumila, protože počítal, že do konce máje bude s válkou “sakumpak” hotov. Zatím
bez výsledku minulo poslání búrských delegátů, kteří u evropských vlád měli se
přimluyiti za zakročení ve prosněch míru a kteří, odpluvše po té do Spoj. Států, dostali
od lidu sice hojně útěchy a sympathických projevů, ale od vlády jen ujištění, že další
intervence u strany Spoj. Států není možná.
Počátkem května odhodlal se konečně generál Roberts, jehož některé oddíly hrály
si do té doby s Búry na honěnou a při tom hodně ztrát utrpěly, k pochodu na Pretorii.
Poloha Svob. Státu Oranjeského nedovolovala Búrům postaviti se Robertsovi na mo
hutnější odpor. Ustupovali proto stále, svádějíce s předními voji britickými na
nejvýše menší šarvátky, až konečně dne 31. května mohl lord Roberts telegrafovati do
Londýna, že v Johannesburgu vlají britické prapory. Z Pretorie stěhovalo se té doby
obyvatelstvo v celých houfech. Pověst předcházející zpupnou sebranku britické veleříše naplňovala hrůzou a postrachem kde koho, nejvíce ženy a děti. Lord Roberts ještě
v Oranjesku prohlásil annexi Svob. státu Oranjeského, jemuž dal jméno “Oranje-River
Colonv”, a Chamberlain.označil program svůj zcela jednoduše: 1. Zrušení neodvislosti
obou republik. 2. Budou z nich zřízeny korunní osady na tak dlouho, pokud 3. loyalní
poddaností nezaslouží si práva k místní samosprávě, a 4. rebelským kapským Búrům
dostane se ne pomsty, nýbrž spravedlnosti (t. j. žalářování), která bude míti ohled k ci
tům royalistů. V počestném státě by padouch kalibru Chamberlainova při nejmenším
visel — ale ve vysoké politice o počestnosti mluviti je šroubovat křídu do diamantu.
Svět čekal a čekali tak i Angličané, že v Pretorii postaví se jim Búrové k tuhému
odporu. Ale chrabří sedláci nechtěli patrně Robertsovi dopřáti ani jediné příležitosti,
aby se mohl pochlubiti, že je porazil v otevřeném poli nebo v hlavním městě transvaalské republiky. A tak v úterý, dne 5. června o 2. hodině odpolední vtrhlo britické vojsko
do Pretorie, v jejíž dosažení překážel gen. Louis Botha, jenž po smrti vrchního velitele
transvaalského Jouberta (zemřel na zánět pobřišnice dne 27. března 1900) na jeho
místo byl jmenován, tak dlouho, dokud Búrové neodpravili odtamtud válečné potřeby
a většinu železničního materiálu. Uchýlili se většinou na východ směrem k Lydenburgu.
Z obšírných depeší lorda Robertse o operacích, které vedly k obsazení PretoTie,
vysvitá, že Búrům o udržení hlavního města vážně nešlo a z příčin na snadě jsoucích
ani jiti nemohlo. Proti Johannesburgu je Pretoria hnízdem a pád její ovšem daleko
ještě neznamenal pád búrské věci, jak to očekávali nejen v Londýně, nýbrž i britičtí
generálové na bojišti sami. Kdyby se jim Búrové byli dali v Pretorii oblehnouti, bý
vala by z konečného dobytí jejího vyšla alespoň pochybná sláva, ale takto hned po obsa
zení Pretorie musel Roberts opět “ke svému politování” oznamovati do Londýna řadu
výprasků. Tak 6. června přerušili Búři Robertsovo spojení u Kroonstadtu, 7. června
utrpěli Britové důkladnou porážku u Roodevalu, která je stála 2 regimenty mrtvých,
raněných a zajatých, a nebylo od té doby dne, kdy by byli Búrové jak v Transvaalu^tak
v Oranjesku nenapadli malými oddíly Brity, drobnou válkou utahané, a nezpůsobili
jim všude notných škod. Nad to vyvstalo v daleké Asii žluté strašidlo světového boje

— 216 —
s Čínou, v němž by Anglie tak ráda hrála prim, a lord Roberts dodnes, ke konci srpna,
nemůže se zbyti kumpanie svých vojáků, aby mohla býti poslána ke chránění jiných
“nezadatelných” zájmů nejen v Číně, nýbrž i v Indii, strašlivým hladem navštívené.
Búrské operace v Transvaalsku řídil obratně Botha, v Oranje-sku Dewet, “černý Kri
stian”, pravý to postrach všech britických žoldáků. S Bothou svedl sám Roberts
bezvýslednou bitvu několik mil jižně od Pretorie v polovici června, Deweta marně pro
následovali Kitchener a Methuen, kladouce mu všecky možné pasti a zaskakujíce jej,
až jim šťastně unikl a spojil· se s Delareyem, připravil Britům z vděčnosti pořádný
výprask, o němž britické ministerstvo války významně mlčí a o němž spolehlivější, než
úřední britické zprávy dojdou asi teprve, až první výtisky tohoto kalendáře budou už
v rukou čtenářů.
A tak lze dne 26. srpna, kdy tento stručný přehled búrského zápasu za svobodu
končíme, dodati ještě následující řádky:
'Nikoli bez událostí, ale bez podstatného obratu vleče sé válka v jižní Africe, ve
které teď Búrové zahájili osvědčenou taktiku guerillovou. Anglie ze srdce ráda pro
hlásila by už úřadně válku za skončenu, ale Dewetovy obratné pochody a Bothova
n Machadodorpu shromážděná armáda takovému prohlášení brání. Lord Roberts má
se státi po lordu Wolseleym, který půjde co nevidět do zasloužené pense, dav v těchto
dnech anglickému vojsku na manévrech co nejmizernější vysvědčení, vrchním velite
lem anglické armády, z kteréžto příčiny by rád učinil válce brzo konec. To také nej
spíše bylo příčinou, která jej pohnula k vydání neslýchané v moderním válečnictví pro
klamace, která po celém vzdělaném světě přijata byla s největším rozhořčením. Dle
proklamace té má býti všem Búrům obou republik, pokud jsou v dosahu britického
klepeta, dáno býti na vybranou, aby buď královně anglické přísahali věrnost poddan
skou, anebo aby jako váleční zajatci vyveženi byli ze země — na ostrov Ceylon. Záro
veň hrozí se Búrům, kteří by vzdor přísaze opět zbraní se uchopili, konfiskací nebo zni
čením majetku a smrtí nebo v nejpříznivějším případě žalářem. (Búrským delegá
tům do Evropy a Ameriky zničili Britové majetek už kdo ví kdy jen za to delegátství.)
Tentýž osud stihnouti má všecky, kdož by bojujícím rodákům jakoukoli sebe menší
pomoc nebo přístřeší poskytli. Tak má býti svobodná dosud země donucena k povolnosti a k otroctví. Avšak búrský nárůdek nedá se takovou žoldáckou zhovadilostí za
strašit!. President Krueger dal na to trefnou odpověď provoláním ke svým rodákům,
v němž jim ukazuje, jaký osud na ně čeká, i když by zbraně složili. Cesta na rodnou
farmu že vede do válečného zajetí na ostrově sv. Heleny nebo na Ceylonu. Zároveň
budiž tu poznamenáno, že v parlamentě Kapské osady vzata byla na přetřes otázka ztre
stání občanů osady, kteří se “povstání” súčastnili, nebo jinak je podporovali. Vláda
navrhla tak zvaným “treason-billem” potrestání. Mnozí hollandští poslanci mezi pří
vrženci bývalého kapského premiéra Schreinera vyslovili se proti předloze.’ Schvalu
jíce umírněnost, vyslovili náhled, že náčelníci povstalců měli by býti porotou souzeni
a ostatním že by měla býti dána milost. Projde-li zákon — mínili — stane se jižní
Afrika druhým Irskem, nikdy však Kanadou. Schreiner prohlásil, že bude “treason
bill” podporovati, protože prý to je moudré a diplomatické opatření a světlý pohled do
budoucnosti(!!). Kdyby prý rebelové souzeni byli dle stávajících zákonů, byl by jejich
osud mnohem krutější. Afrikandři nemohou doufati v žádnou amnestii, pokud jsou
proti Angličanům. Kolonisté měli prý by se postaviti na praktické stanovisko a posužovati situaci zdravým rozumem. Rebelové dopustili prý se zločinu, který vyžaduje po
trestání. Na konec ohlásil, že navrhne klausuli, jíž guvernér má býti zmocněn, prohlásiti během příš-tích 5 let se souhlasem národa a kapského parlamentu amnestii.
Drobná válka, která teď Britům s Búry nastává, povede se ovšem ve znamení nej
většího záští, jaké kdy mezi válčícími národy mohlo existovati. Búrově mají k dispo
sici dosud alespoň 10.000 hrdinů, kteří ztrpčí hrdé Anglii zajisté všecku radost z možné
ho vítězství. Pravíme: možného. Jsoutě cesty světové politiky teď tak podivně sple
teny, že by nebylo divu, kdyby vražedný bůh války popadl anglické ministry za ramena,
zatřásl jimi a ukázal jim: “Podívejte se, hrabiví padouchové, jinde je práce víc a důle
žitější — ať k vůli té hrstce sedláků nepřivedete ještě celou slavnou říši na mizinu!”
Tolik je jisto: Válka v jižní Africe, ať dopadne tak nebo onak, je počátkem konce
světové vážnosti a světového panství neurvalého Johna Bulla. Až on bude povalen,
teprve pak bude se moci splnit ideál baronky Suttnerové o věčném míru.
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Počátkem června tohoto roku odvrátila se veškerá pozornost vzdělaného světa náhle
od jižní Afriky na daleký asijský východ, kde z čista jasna nevídanými rozměry zahro
zila tak zvaná boxerská bouře. Připomínáme hned z předu, že nynější zmatky v Číně
nejsou snad dílem jednoho podnětu, jednoho okamžiku anebo jedné osoby. Původní
a nejpřednější příčinou nynějších čínských bouří hledati dužno netoliko v odvěké upja
tosti Číňanů vůči jakémukoli vlivu cizímu, nýbrž i v činnosti missionářů nejrůznějších
křesťanských sekt, kteří sváříce se mezi sebou o víru i mravouku, nedávají Číňanům
beztoho velký příklad lásky křesťanské, a na konec a hlavně v tom věčném vměšování se
evropských mocností do čínských záležitostí a zvláště v drzém zabírání čínského území
k'účelům obchodním vůbec a kolonisačním zvláště. Ze říše takového objemu jako Čína
nutně lákati musela evropské obchodníky k zapřádání obchodních styků s ní, jest ovšem
zcela pochopitelno. Uvažme jen tu ohromnou spotřebu čaje a rýže v Evropě i v Ameri
ce a utvoříme si snadno představu o rozsahu obchodních vztahů, které z poznání čínské
produkce v tomto oboru vzešly. Avšak právě bohatství činy, třebas jen povrchně po
znané a ovšem i obchodnicky tušené, dráždilo nenasytnou lakotu evropských kšeftářů
hned po té, jakmile do Evropy došly jen trochu více pravdě odpovídající zvěsti o nebe
ské říši, o její přírodním bohatství a pomůckách, a hned také vystrčil hltavý kraken
obchodní vykoukanosti svoje chapadla po kořisti tam kynoucí.
Jako všude, kde jde o urvání tučného sousta na zeměkouli, je Anglie první u mety,
tak také v tomto případě. Pověstná opiová válka učinila v tom počátek. Uvedla ji na
scénu jen nenasytná hrabivost anglických kramářů, kteří postavili se na odpor zápovědi
dovozu opia do čínských přístavů. Bylo to skutečně velebné divadlo, které dávala ten
krát křesťanská velmoc, táhnouc do pole proti veškeré dobré morálce! Smlouvou nankinskou r. 1842, ktrá hamižné této válce konec učinila, dostalo se Anglii Hong-Kongu.
Koku 1857 zahájila Anglie nepřátelství nové k vůli mizerné bezcenné kocábce. Čína
ovšem podlehla a musela Britům za hromadu shnilého dříví odstoupiti území v okolí
IIong-Kongu. Na to následovalo období míru, v němž jak misie, tak obchod s cizinou
značný pokrok učinily. Po té stala se kazimírem Francie, která obsadila Tonkin a hned
po ní zase už nezbytná Anglie, která zabrala Birmu.
Zatím Kusko s tichou, jemu vlastní důsledností, posunovalo své přední stráže usta
vičně na východ ke břehům oceánu Tichého a zajistilo si konečně v čínském území nezamrzající přístav. Když pak Japonsko na základě ustanovení smlouvy v Simonoseki
zajistiti si chtělo suverenitu nad Koreou, spatřovalo v tom Kusko ohrožení svých zájmů
a pod nátlakem vlád německé a francouzské, které se Kusku chtěly zavděčiti, muselo
Japonsko od poctivých a přirozených těch nároků upustiti a spokojiti se s pouhou vá
lečnou náhradou, kterou Čína sehnala zase jen pomocí ruského ručení. Za tuto laska
vost musela Čína Rusům učiniti veliké ústupky v Mandžursku k vůli stavbě sibiřské
dráhyFrancie za své makléřské služby chtěla býti ovšem také odměněna a vymohla
si od činy cenné koncese na stavbu drah a konečně přištráchalo se i Německo a vzavši
si za záminku zavraždění německého misionáře, annektovalo přístav a okolí zátoky
Kiau-Čau.
Všecky tyto věci dělaly dobráckému Johnu Bullovi nemalé ujímání v žaludku.Kde
dříve jen anglické^ obchodní lodi se proháněly, tam se mu teď vetřela notná soutěž.
O nějakém dělení Číny, tak jako se to dálo s Polskou před sto lety, nemohlo býti ovšem
ani řeči a nebývalo by to ani po chuti Anglii, která proto udělala z nouze ctnost a pro
hlásila se pro integritu čínské říše a pro tak zvané “otevřené dvéře”. Ale bylo již po
zdě. Německo sice ujišťovalo, že Kiau-Čau je otevřeným přístavem, žádalo si však
“sféry interesu” (zájmového oboru) v provincii Šantung a vytasilo se pro tuto lidnatou
krajinu s nároky na výhradní práva ke stavbám železnic. Kusko vynutilo si roku 1898
Port Artur a Talien-Wan a Anglie vzdor svým prohlášeným zásadám sebrala přístav
Wei-Hai-Wei.
Jen Itálie přišla trochu pozdě k těmto obzvláštním hodům lásky, při kterých si vel
moci labužily na jednotlivých soustech z čínského draka. Ale konečně měl i hostitel
hostů po krk, neboť taliový báječný apetit od nich přece jenom neočekával. Pěkně zná
zornil celou tu šlamastiku plukovník Denby, bývalý vyslanec Spojených Států v Číně.
Napsal: “Představme si, že by si Kusko vzalo Fortress Monroe a kus Virginie, Německo
Governor’s Island a kus New Yorku, Anglie Mare Island a půl tuctu kalifornských
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okresů, Francie New Orleans a několik set mil vzhůru po Mississippi, Itálie mohla by
se krom toho přihrabati ještě s nároky na Charleston. Lze si mysliti, že by obyvatelstvo
této země přivítalo mocnosti jako dobré přátele, že by se od nás mohlo očekávati, že bu
deme na to hrdi, že nás tito cizinci svou přítomností a svými osadami poctívají? A pak
se ještě divíme záští Číňanů proti cizincům!”
To, co tu podáno, jest jen velice stručný přehled příčin, které neohrabanou Cínu
dohnaly ke zřejmému odporu proti zasahování cizího vlivu do záležitostí čistě čínských.
Bylo by tu velice na místě zmíníti se alespoň poněkud podrobněji i o náboženských po
měrech v Číně. Avšak nelze jinak, nežli obmeziti se na stručnou poznámku, že v Číně
vyskytují se tři druhy věr. Vedle státního náboženství, které za svého zakladatele má
Konfueia (Kon-Fu-Tsi — zemřel r. 478 př. Kristem — jest ještě tak zvaný Taois
mus, jejž založil současník Konfuciův,Lao-tse, a pak buddhovství. Číňan uznává všecky
tyto víry, říkaje: “Číňané rodí se jako Konfuciáni, žijí jako Taoisté a umírají jako
buddhovci, a tak je v čině dosti chrámů, kde se mohou pěstovati všecky tři kulty.”
Státní náboženství záleží vlastně jen v uctívání dobrých a zlých duchů, jakož i před
ků, kteří pokládáni jsou za jakési “dědy” nebo Láry a Penáty, ochranná to božstva ro-

Roh čínské zdi.

diny. Od císaře dolů až k zámožným lidem má každý Číňan zvláštní síň, kde předkům
svým úctu vzdává, kam nebožtíkům donášeny jsou misky s rýží a čajem a kde páleno je·
santalové dříví; toť jediná svatyně, jakou zná toto státní náboženství, které nemá kněží
ani zvláštní dogmatiky (věrouky), ale za to silnou morálku, která namnoze zastupuje
místo samých zákonů.
Taoismus jest mystický názor světa a vyžaduje odvrácení se od světa. Má zvláštní
kněžskou kastu, která již na venek svým šedivým nebo černým rouchem a vlasovým
uzlem místo copu se vyznamenává. Kněží žijí jako panicové v klášteřích a za své pros
by, přednášené temným mocnostem, dávají si od dobráckého lidu dobře platiti.
Buddhovství konečně hraje svoji hlavní úlohu teprve při smrti, už proto, že je to
jediné náboženství v Číně, které je prý s to část útrap, na onom světě hrozících, už na
tomto světě odvrátiti. V Číně se říkává: “V hodinách prázdně se modlíme, ale když
se blíží poslední okamžik, vrháme se slepě k nohoum Buddhovým.”
Již z toho krátkého náčrtku vysvitá, že Číňané jsou lidem nábožensky snášelivým
a že jenom fanatismus křesťanských missionářů, z nichž jeden druhého za pohana po
kládá a v každém kázání do horoucích pekel ho posílá, zavdal podnět k náboženské1
stránce boxerských nepokojů. Stará pravda, že za anglickým missionářem jde anglický
kramář, za ním pak anglický žoldák, osvědčila se i v Číně a žádné zapřísahání se sektář
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ských časopisů jakéhokoliv směru nemůže pravdu tuto zvrátiti, neboť v novém věku
větší ještě měrou než ve středověku převzal kříž úlohu půlměsíce a jemu v patách všude
po světě kráčí meč a pochodeň válečná.
Podávati již dnes nějaké soustavné líčení nynějších dějů na čínském východě bylo
by předčasno, poněvadž úředních, spolehlivých zpráv vydáno bylo až dosud jen velice
málo a každý čtenář novin má zajisté v dobré paměti onen přímo babylonský zmatek
v depeších, z činy až do obsazení Pekingu zasílaných, který tou dobou, kdy řádky tyto
píšeme, opět na novo se vyskytuje. Bude tedy nejlépe obmeziti se pouze na jádro zpráv
úředních a pak takových, které čerpány jsou z pramenů alespoň věrohodných.
Už někdy v prosinci roku 1899 začali z Cíny docházeti zprávy o řádění “spolku velikého meče”, čili “pěsti vlastenectví a pokoje”. Byl to spolek původně snad tajný, jakých
je v Číně veliká hojnost a tvořil snad jakousi lupičskou sektu, která tropila velice mnoho
neplech a zejména na čínských obrácencích hrubě se prohřešovala. Zda-li vláda čínská
činila proti nim nějaké skutečné kroky, o tom lze pochybovati, neboť v čele vlády stála
až do nedávna pověstná císařovna-vdova, veliká to nepřítelkyně cizinců a oprav. Ona
to byla, jež pokrokového císaře Kwang-Sua zbavila trůnu a odsoudila jej k naprosté
nečinnosti, kdežto sama začala si hráti na jakousi čínskou Semiramidu a po pokroko
vých snahách císařových zavedla do čínské vnitrní politiky značnou reakci, v níž ne
malou úlohu hrálo i vyzývavé nepřátelství vůči cizincům, zejména Němcům, Francou
zům a Angličanům. Jest dosti podivno, že v běžných zprávách o vývoji nynějších čín
ských nepokojů zůstal celkem nepovšimnut tajný edikt císařovnin, vydaný k místokrálům v provinciích, kde příslušníci zmíněných tří národů měli nejvíce co dělat. Znění
ediktu toho uveřejněno bylo už v prosinci v časopise “North China Herald” a je to kaž
dým způsobem zajímavý dokument pro dějiny boxerských bouří.
V ediktu tom spustila císařovna tvrdou tóninu. Říše je prý ohrožena povážlivými
nesnázemi. “Různé mocnosti upírají na nás pohledy tygří žravosti, snažíce se jedna
druhou předstihnouti v dostizích o zabrání našich nej vnitřnějších území.” “Tato
útočnosť,” pravila císařovna, “spadala na vrub předpokladu cizích mocností, že Čína
nikdy neodváží se pustiti se s nimi do války.” Dodala však: “Mocnosti opomíjejí chápati, že jsou jisté věci, ke kterým tato říše nikdy nemůže přivoliti a že budeme-li tuze
tísněni, nezbude nám jiného, než spolehnouti na spravedlivost naší věci.”
Z tohoto ediktu je zjevno, že povstání boxerů bylo vládou podporováno alespoň ne
přímo, mravně už dříve, než-li vypuklo. Po tomto ediktu, jak již praveno, tenkrát cel
kem nepovšimnutém, začaly docházeti z činy příležitostné zprávy o boxerských nepo
kojích a o krutém pronásledování domorodých křesťanů. Asi v polovici máje vzrostl
rozsah těchto bouří měrou už notně velikou a devatenáctého května zničena byla od bu
řičů křesťanská vesnice Lai-Sun asi 70 mil od Pekingu. 73 domorodých obrácenců
bylo povražděno. Poněvadž bouře tyto nemalou měrou ohrožovaly i občany cizích moc
ností, podal diplomatický sbor v Pekingu dne 21. května zahraničnímu úřadu čínskému
notu, v níž vysloveny byly tyto požadavky:
1.) Zatčení veškerých členů jednoty boxerů, kteří na ulicích výtržnosti působí a roz
šiřují tiskopisy a provolání, v nichž obsaženy jsou hrozby proti cizincům. 2.) Zatčení
osob, které poskytují buřičům místnosti ke schůzím. Ti, kdož povstání jakýmkoli způ
sobem podporují, mají býti považováni za rovné povstalcům. 3.) Přísné potrestání
policejních úředníků, kteří potlačovacích prostředků nedbale používají nebo se provi
nili dorozuměním se s povstalci. 4.) Popravení všech osob, které se dopustily útoku
na život a majetek (vraždy a paličství). 5.) Popravení osob, které hnutí boxerské
řídí a je penězi podporují. 6.) Obeznámení obyvatelstva Pekingu, provincie Čili a ji
ných severních provincií s těmito opatřeními. — Následovala výměna not mezi diplo
matickým sborem a tsungliyamenem (zahraničním úřadem čínským). Cizí diplomati
používali při tom obvyklého, více méně rázného tonu, Číňané odpovídali vytáčkami
a lžemi. Teprve budoucnosti zůstaveno je, by z haldy diplomatických archivů vyloudila
jasný přehled tehdejší diplomatické akce. Nám stačí prostě říci, že přes všecky ostré
noty čínská vláda k ráznějším krokům neprojevila buď síly, buď chuti, že boxeři začali
řádit už i v samém Pekingu a že proto usnesli se Spojené Státy, Anglie, Japansko, Ru
sko, Francie a Itálie vysiati k ochraně svých vyslanectev do Pekingu po setnině námoř
ních vojáků.
K depeši amerického vyslance Congera o řádění boxerů v nejbližším okolí Pekingu
vyslalo státní tajemnictvo naše podadmirála Kempffa s vlajkovou lodí Newark k přísta-
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vu Taku, kde v několika dnech shromáždily se válečné lodi, které tam mocnosti měly
právě po ruce. Taku leží při ústí řeky Peiha a jest námořním přístavem města Pekingu,
jsouc s ním spojeno železnicí, která vede smluvným přístavem Tiencinem. Loď Newark
vylodila sto mužů pod. kapitánem McCallou, který ihned dal se na pochod do Tiencinu.
Následkem rychlého šíření se boxerů po bezprostředním okolí pekingském, vtrhl malý
mezinárodní sbor zvláštním vlakem z Tiencinu do Pekingu, aby chránil cizí vyslanectva
v hlavním městě a něco přes čtyry sta bělochů, žijících tam v obchodních a missionářských osadách. Tyto čety námořníků byly do města připuštěny a, jak se zdá, zjednaly
na nějakou chvíli pokoj. Avšak už druhého června zavraždili boxeři v Yung-Cing, ně
kolik mil severo-západně od Pekingu, anglického missionáře Normana a kravaly vy
pukly s obnovenou prudkostí. Vládní výnosy proti zuřivcům byly ne-li málomyslné,
tedy polovičaté axačkoliv čínská vláda nebem i peklem se dokládala, že čínské vojsko
zavede mezi pustými těmito bandity pořádek, bylo velmi brzo jasno, že císařské vojsko
čínskm s boxery notně sympatisuje, pakliže s nimi přímo otevřeně se nespolčuje. Trať
dráhy Luhanské byla v délce asi padesáti mil zničena se všemi vozy a příslušnostmi.
Kde jaký kostel a kaple v provinciích Santung a Pečili byly vypáleny a na sta domo
rodých křesťanů bylo povražděno. Konečně přerušeno bylo i železniční spojení mezi
Tiencinem a Pekingem a 10. června vyrazil britický admirál Seymour asi s 2000 muži
mezinárodního vojska, aby dráhu poškozenou uvedl do pořádného stavu. Shledal však
dráhu tou měrou poškozenu, že ve dvou dnech neurazil se svým sborem více než 34 mil.
O situaci v Pekingu zavládlo touže dobou příšerné tajemství a dne 18. června dle zprávy
admirálovy císařské vojsko čínské spojilo se s boxery k útoku na malinký jeho sbor,
který dne 26. června s nepořízenou musel se vrátiti do Tiencinu, pozbyv skoro 300
mužů v krvavé bitvě, která stála Číňany ohromné množství jak buřičů, tak vojáků.
Seymour sám byl rád, že unikl úplnému zničení. V následcích zprávy, kterou britický
admirál podal o svém tažení, dostal americký generál· Chaffee rozkaz, aby bez odkladu
z Manily do Číny se odebral a převzal tam velení nad americkým vojskem. Pluky
určené pro Filipíny dostaly rozkaz, aby zaměřily do činy spojit se s devátým plukem,
poslaným tam, na rýchlo z Manily. Velká Britanie sehnala na rýchlo 10.000 mužů
z Indie, Německo přichystalo mobilisaci alespoň 15.000 mužů a také ostatní mocnosti
pospíchaly s rozmnožením svých sborů v území boxery zamořeném. Na Japonsko, ja
kožto nejbližšího souseda činy, naléháno bylo úsilovně, aby do činy vrhlo silnější
armádu, ale poněvadž spory vyvstalé mezi Japonskem a Ruskem po míru v Simonoseki
byly v této příčině kamenem úrazu, zůstalo při tom ,aby žádná mocnost neposlala na
choulostivé bojiště větší sbor, který by mohl skřížiti všelijaké plány mocností ostatních.
Poněvadž v Mandžursku čínští povstalci povážlivou měrou ohrozili zájmy ruské a ze
jména stavbu sibiřské dráhy, zahájilo Rusko v oněch končinách boj. proti čínským buři
čům na vlastní pěsť.
V polovici července měly spojené mocnosti v Taku a Tinecinu dohromady snad asi
30.000 mužů. Zatím panovalo ustavičně trapné napjetí ohledně osudu vyslanectev,
v Pekingu a diplomati pracovali bez ustání. Už tenkrát obratným a umírněným jed
náním svým převzaly přední místo v diplomatické akci Spoj. Státy. Politika, na které
se vláda washingtonská usnesla a kterou také zcela upřímně mocnostem i celému světu
ohlásila, stala se a bude asi nejspíše pro vývoj nynější krise směrodatnou. Důležitá ta
nota, kterou tajemník Hay 3. července mocnostem zaslal, měla takovéto znění: “V této
kritické situaci v Číně zdá se býti vhodným vymeziti chování se Spoj. Států, pokud to
přítomné okolnosti dovolují. Přidržujeme se politiky/zahájené námi r. 1857, politiky
míru s čínským národem, fedrování zákonitého obchodu a ochrany života a majetků na
šich občanů všemi prostředky, zaručenými zvláštními smluvenými zemskými zákony
a právem mezinárodním. Kdyby mělo býti ublíženo našim občanům, hodláme zodpo
vědné pachatele přidržeti k největší zodpovědnosti. Pokládáme poměry v Pekingu za
stav skutečné anarchie, čímž moc a zodpovědnost prakticky spadá na vrub místních pro
vinciálních úřadů. Pokud se zřejmě neukáže, že jsou tajně srozuměny s rebelií, a pokud
užívají své moci k ochraně životů a majetků cizinců, pokládáme je za zástupce čínského
národa, s kterým chceme zachovati mír a přátelství. Cílem presidentovým jest, jakož
bylo až dosud, jednati společně s ostatními mocnostmi, předně ve znovuzjednání spojení
s Pekingem a vysvobození amerických úředníků, missionářů a jiných Amerikánů, kte
rým hrozí nebezpečí; za druhé v poskytování všemožné ochrany kdekoli v Číně ameri
ckým životům a majetku; za třetí ve střežení a chránění veškerých zákonitých ameri
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ckých zájmů; za čtvrté ve výpomoci k zabránění toho, aby nepořádky rozšířily se i do
jiných provincií říše a aby se takové pohromy opětovaly. Jest ovšem příliš časně bráti
předem v úvahu prostředky k dosažení tohoto posledního účelu, ale politika vlády SpojStátů jest, vyhledávat! takové rozřešení, které by mělo za následek trvalou bezpečnost
a mír pro Čínu, zachovalo čínskou territoriální a administrativní bytnost, chránilo
všecka práva zaručená přátelským mocnostem smlouvami a právem mezinárodním
a střežilo v zájmu světa bezpečnost zásady rovného a nestranného obchodu se všemi částěmi čínské říše.”
Tato nota setkala se všude se souhlasem. Dne 11. července uveřejnila washing
tonská vláda císařský čínský dekret, datovaný 29. června, který byl jí doručen čínským
vyslancem ve Washingtonu, Wu Ting Fangem. Až na některé neohrabané vytáčky
podává edikt ten přehled událostí v Číně s čínského stanoviska a má právo na pozor
nost. Proto mu zde alespoň z části dopřejeme místa.
“Okolnosti, — praví se v ediktu — které vedly k zahájení bojů mezi Číňany a ci
zinci, měly velice spletitý, nejasný a zmatený ráz, poněvadž přišly úplně neočekávaně.
Naši diplomatičtí zástupcové v cizině nebyli k vůli veliké vzdálenosti od dějiště s to,
aby pravý stav sdělili zahraničním ministrům zemí, v nichž jsou pověřeni. Používáme
nyní příležitosti, pojednati o věci zevrubně, abychom to svým zástupcům vysvětlili.
Nejprve povstala v provinciích Čili a Santung rota odbojných poddaných, kteří se ve
svých vesnicích zabývali rohováním a zápasy, současně však provázejíce své počínání
si spiritualistickými a podivnými obřady. Místní úřadové si jich tenkrát nevšímali.
Následkem toho nákaza rychle se šířila. Během měsíce zdála se vyskytovati se všude
a konečně dostala se i do hlavního města. Každý pohlížel na hnutí to jako na cosi nad
přirozeného a mnozí se proto k němu přidávali. Potom nějaká zločinná a proradná oso
ba vydala heslo: “Pryč s křesťanstvím!” Asi v polovici pátého měsíce počali tito lidé
z ničeho nic tropiti výtržnosti. Byly zapalovány kostely a obrácenci vražděni. Celé
město bylo na nohou. Nastala situace, kterou nikdo nemohl ovládnouti. Zprvu žádaly
cizí mocnosti, aby cizozemským vojskům bylo dovoleno vtáhnouti do města na ochranu
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vyslanectev. Císařská vláda vzhledem k naléhavosti svolila k žádosti té. Do města
přišlo přes 500 mužů cizího vojska. To je jasným důkazem, s jakou starostlivostí sna
žila se Čína zachovati si přátelství cizinců. Vyslanectva neměla nikdy co ěiniti s lidem.
Ale od toho času, co cizí vojáci v Pekingu byli, nespokojili se střežením vyslanectev.
Stříleli tu a tam na cimbuří městských hradeb a tu a tam konali obchůzky po celém
městě. Byly podány zprávy o osobách, trefených kulkami. Sli také do města samého
(totiž do t. zv. císařského města) a pokusili se dokonce vniknouti do brány Tsung Ilua
(východní brána palácová) a zanechali toho teprve, když jim to bylo výslovně zapově
zeno. Tím byli vojáci i občané roztrpčeni. Osoby zákona nedbající použily situace
k tropení neplech a byly při pálení a vraždění křesťanských obrácenců ještě odvážlivější.
Mocnosti pokusily se pak počet svých vojáků v hlavním městě sesíliti, ale posjly utrpěly
na cestě porážku od povstalců a nebyly dosud s to postoupiti. Povstalci v Čili a Santung se v této době spojili a nebylo dosud možno je rozděliti. Císařská vláda naprosto
neotálela s vydáním rozkazů, aby povstalecké hnutí bylo potlačeno. Ale poněvadž
zmatky byly tak hrozivé, panovaly obavy, že by vyslanectvům nebylo možno poskytnouti
dostatečné ochrany, kdyby anarchisté dohnáni byli k nejhoršímu. Také bylo se co
obávati, že by v provinciích Čili a Santung současně mohlo dojiti ke vzpouře, takže by
v obou provinciích missionáři i obrácenci padli v oběť rozlícenosti luzy. Bylo tudíž
naprosto nutno věnovati věci úplnou pozornost. Konečně bylo rozhodnuto požádati
vyslance, aby k vůli bezpečnosti přesídlili se do Tsiencinu. Mezitím, co byla tato věc
projednávána, byl německý vyslanec baron Ketteler zavražděn (18. června), nalézaje se
na cestě tsung-li-yamenu. Den před tím určil německý vyslanec přípisem čas, kdy do
yamenu přijde. Ale yamen, který se obával obtěžování na ulici, nesvalil ke schůzce.
Od této události byli anarchisté pořád smělejší a jali se počínati si ještě hrozivěji. Ná
sledkem toho nebylo pokládáno za radno provésti plán: posiati diplomatický sbor s eskor
tou do Tiencinu. Vojákům vyslanectva střežícím byla však doporučena větší opatrnost,
K našemu překvapení přišli 20. dne 5. měsíce (16. června) cizí důstojníci do Takú k ve
lícímu generálovi Lo Jung Kwangovi a vyzvali jej k vydání pevností u Taku a pohro
zili mu, že se jich jinak druhého dne zmocní násilím. Lo Jung Kwang byl povinen
pevnosti držeti a nemohl je proto vydati. Řečeného dne stříleli skutečně oni první na
pevnosti, my jsme odpověděli střelbou, bojovali jsme celý den a vzdali jsme se pak. Tak
povstal konflikt mezi vojsky, ale jistě jsme k němu nezavdali podnět my. I kdybychom
připustili, že Čína nezná své vlastní situace — jak mohla by se všemi mocnostmi najed
nou začíti válku a jak mohla by, důvěřujíc v pomoc anarchistů, s mocnostmi válku vésti ?
Mocnosti měly by našemu postavení ve věci rozuměti. To, co tu řečeno, jest vylíčením
křivdy, kterou jsme utrpěli, a jak Čína vehnána byla do situace, z níž ted’ vyváznouti
nemůže. Atd.”
Pozorný čtenář, porovnávaje tento edikt se zprávami z pramenů nečínských, uznamená, jaký babylonský zmatek v Číně panoval — a dosud panuje, a jak těžko je učiniti
si správnou představu o skutečné situaci.
Německá vláda, dostávši zprávu o zavraždění svého vyslance, jemuž předcházelo
zavraždění tajemníka vyslanectva japanského, zachovala se za tak strakatých poměrů
korrektně, jmenovavši nástupcem barona Kettelera dra. Mumma ze Schwarzensteinu, do
té doby německého vyslance v Luxemburku, který jednoho času byl také tajemníkem
německého vyslanectva ve Washingtonu. Tento krok německé vlády účinkoval konej
šivě v panující hoTečce a na vzájemnou žárlivost mezi mocnostmi.
Co se týče zmíněného v ediktu dobytí Taku, dlužno poznamenati, že Číňané to byli,
kteří na cizí válečné lodi v zálivu pečilijském střelbu započali (17. června) a že proto
po celodenním boji museli hradby vykliditi.
,
Jak bylo už výše řečeno, vrátil se Seymourův malý sbor 26. června s nepořízenou
do Tiencinu, o nějž nastaly mezi spojenci a Číňany zuřivé boje. Dne 2. července byly
odtamtud ženy a děti poslány pryč a 7. července zaslal Se.ymour londýnské admiralitě
telegram tohoto znění: “Číňané pokračují ve svých útocích a střílejí na osady cizinců.
Rozšiřují své linie podél průplavu Lu-Tai-An k severo-východu a zdá se, že na západ
od města stojí u větší síle. Včera bombardovali jsme město a nejbližší předměstí, čímž
dělová střelba Číňanů na nějaký čas byla umlčena. Dnes pokračováno opět ve střelbě.
Rozestavuji další děla. Tady je teď 10.000 mužů, jest však potřebí ještě více. Na pří
chod Rusů a Japanců čekáme.” Dne 15. července uveřejněny byly v Londýně depeše
adm. Seymoura. jenž v nich podával zprávy o dalších bezvýsledných potyčkách s Číňany
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dne 9., 11. a 13. července, při nichž obě strany utrpěly těžké ztráty, jakož i o příchodu
1500 Amerikánů. Ráno dne 13. července podnikli spojenci společný útok na čínskou ‘
čtvrt v Tiencinu, byli však o 7. hodině večerní s ohromnými ztrátami odraženi. Mezi
padlými byl i plukovník 9. pluku americké pěchoty, Liscum. Dne 14. července obnovili
spojenci útok a podařilo se jim zmocniti se veškerých pevnůstek. Úhrnné ztráty spo
jenců páčily se na 875 mužů, z nichž 215 bylo Amerikánů.
Úspěšný odpor, jejž boxeři společně s čínským vojskem kladli admirálu Seymourovi,
dodal ovšem kuráže buřičům i v jiných končinách povstáním postižených. V jižním
Mandžursku, v Šantung, na jihu v údolí řeky Yang-tse, ba i v Korei vyskytla se boxer
ská nákaza. Dne 15. července dokonce došla zpráva, že čínské zástupy vnikly do území
ruského a bombardovaly Blagovješčensk, hlavní město sibiřské provincie amurské. Za
dva dny na to prohlásilo Rusko v Amursku stav válečný.
Zatím o osudu vyslanectev v Pekingu pořád panovala děsná nejistota. Americký
státní tajemník Hay konečně vyzval prostřednictvím čínského vyslance Wu Ting Fanga
čínskou vládu rozhodně, aby se postarala o to, aby tajemnictvu bez průtahu zjednáno
bylo spojení s americkým vyslancem Congerem v Pekingu. Tajemník prohlásil, že
čínská vláda patrně má spojení se zevnějším světem a že tudíž není příčiny, proč by
americké vládě nemělo býti dovoleno zapřísti spojení se svým vyslancem.
.Také postavení za takového hrozného napjetí měli čínští vyslanci, pověření u růz
ných vlád, lze si přibližně představiti. Německý zahraniční úřad oznámil čínskému
vyslanci v Berlíně. že pokud se situace nevyjasní, žádné jeho sdělení nebude pokládáno
za úřední, t. j. od čínské vlády pochodící. Zároveň zakázal zahraniční úřad německý
čínskému vyslanci zasílati depeše do Cíny, vycházeje ze správného náhledu, že nerušené
telegrafické spojení mezi vyslancem a Čínou za takových okolností nesrovnávalo by se
se zájmy Německa.
Konečně 20. července došla do Washingtonu šifrovaná depeše vyslance Congera:
“V britickém vyslanectvu. Za ustavičné palby čínského vojska. Pouze rychlá pomoc
může předejiti všeobecnému krveprolití.” Na depeši samé nebylo žádné datum, ale
ve Washingtonu z nejednoho důvodu oddali se neoblomné víře, že depeše je pravá, a ta
jemník námořnictva Long telegrafoval ihned podadmirálu Remeyovi, který po Kempffovi převzal velení nad americkým loďstvem v zálivu pečilijském, aby nasadil všecky
páky na Congerovo vysvobození. Po dlouhé době trapné nejistoty z jedné a přesvědčení
z druhé strany, že osud cizích vyslanců dávno už je zpečetěn, zavzněl tento Congerův
výkřik jako hlas z hrobu. Skoro všude jinde, než-li ve Washingtonu, pokládali Congerovu depeši za čínský “triek” a prohlašovalo se jednohlasně, že všecky depeše o osu
du vyslanectev v Pekingu, které v Číně s velikým namáháním a houževnatostí jsou fabrikovány, mají ten účel jediný, aby Čína získala času k válečným přípravám.
Touže dobou došly všech velmocenských vlád od čínského císaře žádosti za zpro
středkování pokoje. Francouzská vláda odpověděla, že je k vyjednávání v Pekingu fran
couzský vyslanec, a president McKinley vyzval v odpověď na dotyčnou žádost čínskou
vládu, aby světu podle pravdy pověděla, jsou-li vyslanectva v Pekingu na živě, a aby
pomocné expedici spojenců přispěla k dosažení jejího účelu.
Konečně na sklonku července a 2. srpna došlo z Pekingu několik depeší, nad nimiž
si nervósně napjatý svět oddychl. Pocházely od anglického vyslance v Pekingu, McDonalda, od japanského podplukovníka Siby, od vyslance Congera a od 2 novinářů, dra.
Morrisona, dopisovatele londýnských “Timesů”, a dra. Coltmana, dopisovatele Chicago
Recordu”. Z depeší vysvitalo, že četné zprávy o pobití cizinců v Pekingu byly ne
pravdivé, ale že rychlá pomoc je nutná.
Po červencových depeších, které přišly jako chladivý vánek po děsně parném dusnu,
spojená vojska vynasnažila se uspí šiti přípravy k pochodu na Peking. V Taku vyloďovány byly nové a nové čety a potřeby válečné a vzdor tomu, že nebylo možno docíliti
shody ohledně toho., kdo má převzíti vrchní velení nad strakatou výpravou, vyrazila ko
nečně kolona, 16.000 mužů silná, dne 2. srpna z Tiencinu k Pekingu. O krajině mezi
oběma městy nelze říci, že by byla pro takový postup příliš příznivá. Nehledíc k tomu,
že ve vesnicích v rovině řeky Peiha pro potřeby Evropanů a Amerikánů mnoho se ne
popadne, bylo pícování po kraji, zaplaveném od nepřítele, skoro nemožno. Na polích
pěstuje se tam většinou kukuřice, která v době pochodu výpravy byla asi hezky vysoká
a přehled vojenských pohybů značně stěžovala. Půda je sice plochá jako mísa, ale tu
a tam zdržují pochod potoky a řeky, cesty jsou však pramizerné a kladou na energii
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a kázeň pochodujícího vojska největší požadavky. Krom toho dostavuje se koncem
června doba lijavců, které způsobují blatiny a povodně. Tím záslužnější jest tedy vý
kon spojených bojovníků, kteří museli na svém pochodu svésti několik tuhých potyček
s nepřítelem mnohem četnějším, ale dne 14. srpna stanuli konečně před samými branami
Pekingu. Dne na to následujícího podnikli spojenci útok na hradby a po tuhém odporu
stanuli v hlavním městě starobylé říše. Vyslanectva nalezena na živě... Záchranné
dílo se podařilo. Scény, jaké se v Pekingu odehrály při setkání osvoboditelů a osvobo
zených, lze si spíše představiti, než-li je popisovati...
Dne 10. srpna byl se souhlasem ostatních mocností velitelem spojených vojsk v Číně
jmenován německý polní maršálek, hrabě Waldersee.
Dobytím Pekingu, který byl po té ihned spojenými vojsky obsazen, končíme struč
ný tento nástin, neboť zprávy, které potom až dosud z Číny docházely, jsou novým pře
divem matenic. Tolik jen dlužno podotknouti, že dnes nepodléhá už pražádné pochyb
nosti. že čínská vláda, pokud representována je císařovnou-vdovou, byla s fanatickými
nepřátely cizinců pod jednou pokličkou, a že teď císařovna, císař a celá vláda jest na
útěku někde ve vnitřních provinciích.
Teprve době budoucí bude možno odhaliti úplně závoj, jímž události tuto stručně
vylíčené jsou dosud zastřeny. Podaří-li se mocnostem smírným způsobem skoncovati
rozčilující tuto episodu světových dějin a přispěti tak k želanému míru a vzájemné sho
dě mezi národy, bude míti dvacáté století snažší práci s řešením úkolů kulturních,
v zájmu povznešení, vzdělání a svobody veškerého lidstva.

Kam vede unionism.
Pise 3o$. Bunata.

Otázka dělnická nastoupila v roce minulém dráhu klidného řešení. Kdežto ještě- .
před nedávném panovaly kruté spory o tom, jakou cestou se hnutí dělnické ubírati má,
nabyl během posledního roku vrchu názor, že jedině správnou cestou k luštění otázky
dělnické jest odborové sdružení, čili unie, jak se to v této zemi obecně jmenuje.
Rozpomeňme se ještě na ty nedávné zápasy mezi dělnictvem. Socialisté a anar
chisté se potírali a oba tyto směry hnutí dělnického zase potíraly tak zvaný unionism
co zpáteěnický. Federace Práce měla stálé spory s Rytíři Práce i s jinými jednotami
dělnickými. Jedni odporučovali co spasný prostředek politiku, druzí revoluci, opět
jiní kooperaci a ač všecky ty směry odporučovaly organisaci za nejlepší prostředek
k dosažení cílů svých, přece se organisace ty od sebe tak různily, jako ty směry, jimiž
se ta která strana ubírati chtěla. A veškeré ty ideály hnutí dělnického se rozplynuly
v nivec a ze všech tu zbyl ten jediný, organisace. Ty snaživce po vysokých ideálech,
karakterisoval Samuel Gompers v jedné své řeči asi takto:
Pánové ti se podobají řečníku, stojícímu na vysoké hoře a mluvícímu k zástupu
v hlubokém údolí. Zástup ten vidí řečníka, vidí též jeho živé posufiky, ale nerozumí
mu, neslyše, co povídá. Kdyby sestoúpil k nim dolů, tu teprve by mu mohli porozuměti.
Co záleží lidu dělnickému na příštím uspořádání státu a společnosti lidské, on chce míti
svůj denní chléb a na něj také máslo. Chce za méně práce více platu a tomu rozumí
každý.
Z hnutí dělnického v posledním roce lze patrně postřehnouti ten obrat k jednodu
chosti požadavků dělnických. Ony dalekosáhlé ideály byly více méně zapomenuty
a veškeré snahy dělnictva jsou soustředěny na zvýšení mzdy a zkrácení doby pracovné.
Bylo všeobecně nahlédnuto, že cíle toho lze dosíci jedině spolčením a proto vidíme ve
všech zemích spolky odborové, či trades-unie úžasně vzrůstá ti. Vzájemnost a třídní
sebevědomí učinily rozhodný pokrok a boj dělnictva s kapitálem vždy končí poznáním, že
čím lepší organisace, tím úspěšnější boj tento jest. A proto vůdcové dělničtí, ať již
smýšlení socialistického, anarchistického neb jakéhokoliv, nyní nabádají dělníky k orga
nisaci dle řemesel a způsobu práce.
Ač se zdá, že jednoty dělnické mají účele malicherné, jen udržení neb zvýšení mzdy,,
přece vyšší ideály hnutí dělnického nezůstávají zapomenuty. Z těch jednoduchých,.
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počátkových požadavků nutně plynou další, vznešenější. Tak dělnictvo nahlédlo, že mu
nelze dlouho vyšší mzdu si udržeti, pokud je tu armáda nezaměstnaných. Proto st
zápas mezi prací a kapitálem točí nyní více kol zkrácení doby pracovní, než kol zvýšení
mzdy. Děníci se raději spokojí i s příslušným zkrácením mzdy, jen aby docílili zkrá
cení doby pracovně; zřeknou se tedy částky mzdy vě prospěch svých nezaměstnaných
soudruhů. Dále pak jsou zaváděny podpory pro nezaměstnané, aby onen bez výdělku
se nalézající spoludělník měl aspoň na to nejnutnější k živobytí a nemusel přijmouti
práci za každou cenu. U jednot dělnických jsou zaváděny podpory1 pro případy nemocí
a úmrtí, aby rodina nešťastného soudruha netrpěla nouzi. Též pro sestárlé a práce
neschopné dělníky jsou zařizovány pokladny neb útulny, aby před nouzí a žebrotou
ochráněni byli.
Snaha dělnictva zorganisovaného po zvýšení mzdy tedy má za nutný následek povznešení lidu pracujícího k vyšší mravnosti. Není to jen snažení jednotlivce po větší
skývě chleba, nýbrž snaha humanitní po dosažení lepší a bezpečnější existence pro
všecky soudruhy v práci. Dělnické hnutí odborové má tedy za cíl nejen zlepšení po
měrů těch, kteří pracují, nýbrž i těch, kteří pracovati nemohou. Celeji tedy k odstra
nění bídy a žebroty a poněvadž jest nepopíratelno, že z chudoby a bídy vzniká nejvíce
.zločinů, vedou tedy unie nepřímo i k odstranění nebo aspoň zmírnění zločinů.
Avšak i jinak jsou cíle jednot dělinckých umravnovací a zušlechťovací. Dělníci
nezorganisovaní zhusta ku své práci ještě používají různých úskoků, aby se svým za
městnavatelům zalichotili a stálejší, nebo lepší práci sobě zabezpečili. Sahá se ku
klevetám, sočení na jiné, k uplácení, ano i k prostituci u ženských dělnic k vůli dosa
žení nějakých výhod v práci. Při dělnictvu zorganisovaném toho není třeba, ano jest
to nemožné, poněvadž se tu práce a mzda stanoví vzájemnou úmluvou mezi zaměstna
vateli a zaměstnanci, dle dovednosti pak výdělek se řídí. Dělník, byť měl i při sobě
nějaké ty nepěkné vlastnosti podlízavosti a lichometnosti, nemůže jich zužitkovati a na
konec je i odhodí. Organisace činí tedy z otroka člověka důstojného, sebevědomého.
Jsou však ještě další výhody, jež organisace dělnická členům svým vymáhá. Unie
působí mocně ku odstranění obžerství a různé nepoctivosti. Při strojvedoucích želez
ničních se žádá stálá střízlivost, neb na jejich výkonech závisí množství životů lidských.
Bratrstvo železničních strojvůdců si získalo u železničních magnátů uznání hlavně tím,
že ve svém středu netrpí opilců. Však i ve všech jiných jednotách dělnických se pů
sobí proti obžerství tím, že známý opilec nebývá do úřadů volen, do schůzí nemá pří
stupu a z opilství povstalé nemoci nejsou podporovány. Dobří unioví dělníci dbají také
o čest a dobré jméno všech členů organisace. Kdyby spatřili, že některý z dělníků svého
zaměstnavatele okrádá, nebo mu zúmyslně škodu činí, hledějí tomu zabrániti. V ma
lých městech jest zhusta zaveden obyčej, že unie ručí za své členy u obchodníků a kdyby
některý v hotelu neb kdekoliv dluh nezaplatil, zaplatí jej unie a pak kdekoliv se člen
onen objeví v jiném místě, jsou mu dlužné peníze i tam ze mzdy strhovány. To vše
vyplývá z dělnických organisací.
Vzájemnost společenských poměrů byla sice již od pradávna známa, ale známost
ta nenabyla takového rozsahu, jako od doby, kdy se dělnické hnutí počalo jeviti v uniích.
Vědělo se již dávno, že pohroma jednoho stavu neb jedné třídy národa musí býti pocí
těna také u tříd ostatních. Neúrodu na polích pocítí měšťáci tak dobře, jako venko
vané. Nedostatek výdělku dělníků průmyslových pocítí v první řadě obchodníci a s tě
mi i boháči. To vše bylo známo dávno, ale nečinilo se nic k předejití pohrom nebo
oslabení následků jejich. Teprve nyní, co dělnické hnutí nabylo tak velkého rozšíření,
se o tom stále uvažuje. Kapitalisté přišli k náhledu, že větší mzda a stálá práce dělní
ků i jim zabezpečuje trvalejší zisk. Při krisích obchodních se bohatství tratí jako pod
teplým sluncem sníh. Cena veškerého majetku klesá a lidé za bohaté považovaní stá
vají se pojednou žebráky. Toto poznání nabylo dnes rozšíření všeobecného hlavně při
činěním dělnictva zorganisovaného. Dělnické jednoty a jejich časopisy to byly, které
tuto pravdu přivedly ku všeobecné známosti, tak že ji dnes již každý pochopuje. Veliké
časopisy všech národů ji šíří mezi všecky vrstvy lidu, ale teprve od té doby, co dělnické
jednoty tuto pravdu šířiti a odůvodňovat! započaly. A toto poznání napomáhá velice
při luštění otázky dělnické i sociální vůbec. Kdekoliv se udá spor mezi prací a kapi
tálem, nalezne se vždy množství lidí i výše postavených, kteří se staví na stranu děl
nictva. Jsou to hlavně časopisy, které až na malé výminky se staví vždy spíše na stranu
dělnictva, než na stranu kapitalistů, kdežto ještě před málo lety tomu bylo zcela naopak.
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Jest nyní všeobecně známo, že vyšší mzda dělnická má za následek zvýšení požadavků,
čímž se obchod a průmysl povzbuzuje. Boháči i státníci přišli k poznání, že trvalý
blahobyt může se rozhostiti v zemi jen tehdy, když se veškeré vrstvy národa těší hojnému
příjmu. Kalamita obchodní nebo pohroma přírodní že má vliv na všecky vrstvy ná
roda, ano zasahuje i daleko za hranice země. A toto poznání napomáhá též zhusta
k vítězství dělnictva v zápasu s kapitálem.
Poznání těchto vzájemných účinků ve společnosti lidské má však ještě, další násled
ky. Již celá řada kapitalistů přeměnila své závody v kooperativní, dajíce z výnosu
obchodu svého část dělníkům v různých podobách. Jedni rozdělují část zisku v hoto
vosti mezi své dělníky, jiní zařizují čítárny, hotely, byty a jiné ústavy pro dělníky své
a někteří jim dávají dílce, či akcie co podíly na závodech svých. A to jest mocný krok
ve směru sociálním. Jak učí socialismus, bude otázka dělnická rozřešena jen tehdy,
když dělník a kapitalista bude v jedné osobě, kdy kapitál bude vlastněn dělníky. Nu
a cesta k tomu jest již nastoupena. V roce minulém i několik drah učinilo první krok
k tomu cíli, davše akcie dělníkům svým na splátku, aby se po čase stá ti mohli spolu
majiteli. Trust hutníků na výrobu skla do oken učnil totéž. Některé společnosti po
uličních drah, aby ušly pronásledování se strany občanstva neb úřadů, učinily podobně
nebo zvýšily dobrovolně mzdu svých dělníků. Při nynějším hnutí proti trustům vidí
me na mnoha místech, že trusty vyhovují dělníkům, zkracujíce jejich dobu pracovnou,
zvyšujíce mzdu, dávajíce jim akcie atd., aby hnutí proti trustové oslabily. To jsou
všecko výsledky organisací dělnických. Agitace socialistické a anarchistické jen po
pudily třídy bohaté proti dělnictvu, kdežto agitace organisační, uniové, tyto třídy s děl
nictvem smířily. A výsledek jest daleko skvělejší na straně unionismu. Kdežto ty
velkcjepé plány na přetvoření celé lidské společnosti zůstaly až dosud větrnými zámky,
přeměnily se prosté, jednoduché plány unií v dalekosáhlé podniky, které společnost
lidskou již opravdu přetvořovati začínají.
Ten muž na vysoké hoře kázající dosud nedošel sleéhu u toho lidu v údolí, ale to, co
hlásá a co ten lid dole neslyší, počíná se uskutečňovati i bez toho muže tam nahoře.
Socialismus, ač dosud nepochopen, ba nenáviděn, počíná se uskutečňovati — bez sociali
stů. Ba spíše jest pravdě ’ podobno, že naproti socialistům, nebot.tito byli před lety
největšími nepřáteli unií. Nedá se však upřiti, že tento pokrok byl jen přičiněním
unií ve skutek uveden. Unie to byly, které žádaly z počátku jen málo a sice to, co se
zdálo snadno pochopitelným. Na tomto na pohled nepatrném programu spojily lid
v massu, která teprve ve spojení tom poznala svoji sílu a váhu. Toto spojení dělnictva
mělo za následek všeobecné uvědomění mass a to nejen dělnických, ale celých národů.
I svět učený musel býti teprve poučen od prostých dělníků, že blahobyt celého národa
závisí od blahobytu tříd výrobných a proto vidíme i učence brati podílu na snahách
dělnických. Celé veřejné mínění bylo získáno ve prospěch dělnictva, jemuž se násled
kem toho naklonily i sbory zákonodárné, vláda i soudy. A veliký ten obrat byl přivoděn
na pohled nepatrným počátkem odborových sdružení, která mají za přední cíl dosažení
lepší odměny za práci vykonanou.
Dělnická odborová sdružení jsou nejstarším druhem organisací, neb staré cechy
byly jejich předchůdci. Jiné třídy národa sáhly k organisací teprve po příkladu dělní
ků, když byly jimi k tomu donuceny. Dnes se nahlíží u všech pokročilých národů
a u všech stavů potřeba organisace, tak že zříme tvořiti se jednoty a družstva všeho
druhu. Jest to jen následování dobrého příkladu dělnictva. Spojení kapitalisté se
spojenými dělníky vyjednávají co dva rovnoprávní obchodníci o podmínkách, za jakých
se má v dílnách neb dolech pracovati. Tu již nestává více toho ponižujícího rozdílu
mezi sluhou a pánem a tento poměr se Stále více vyrovnává, až konečně zaměstnavatelé
a zaměstnanci se spojí v jedněch a těchže osobách. Takový je cíl union ismu.
V našem českém životě jest právě pozoruhodno, že zásada union ismu během minu
lého roku nabyla valného rozšíření. Jak ve staré, tak v této nové naší vlasti se dělníci
čeští houfně hrnou pod prapory odborových sdružení či unií. Je to potěšitelný úkaz,
který nasvědčuje, že čeští dělníci počínají chápati své třídní vědomí. Kéž b.y jen hnutí
toto neochablo, tak aby v brzku nebylo českého dělníka, který by nenáležel k jednotěodborové.

paměti českých osadníků v Hmerice.
Vojta JMaseh z Kewaunee, <Uís.
Málo jest mužů, kteří po dosažení značného jmění zachovali si původní skromnost,
dobročinnost a nezištnost. Životopisy jich bývají vždycky vepisovány v zlatou knihu
národů, any jsou nesmazatelnými ukázkami vzorných charakterů a znamenitou učebnou
látkou pro nadějný dorost, který z nich čerpá poučení pro život. Každá národnost má
své vynikající muže po této stránce a s potěšením poznáváme, že i Češstvo v tomto
ohledu není popelkou.
Jedním ze živých příkladů, jichž životní historie je nejvýše poučnou sbírkou zají
mavých zkušeností, vedoucích k úspěšnému výsledku, je Vojta Mašek. V každé
periodě jeho života shledáváme se s novými zjevy, které nám skýtají hojně látky k pře
mýšlení a podávají ukázku jeho energie a neohroženosti, s jakou přemáhal veškery
svízele života. Než přistupme k výpisu jeho života.
Vojtěch Mašek narodil se dne 18. dubna r. 1839 ve vesnici Pohorovicích u Vodnan
»a větším statku, zvaném “Sefránků”. Smrt mu vyrvala rodiče v útlém ještě věku. Dle
starého českého pravidla obdržel nejstarší bratr statek, on pak co nejmladší ponechán
nevlastní matce, která se provdala do Vodňan, do dvanácti let na vychování. Ve Vodňanech navštěvoval Vojtěch tamnější obecnou školu, načež poslán do Krumlova, kde
se měl vyučiti německému jazyku a sedlářskému řemeslu. Mistr však měl málo práce
a po třech měsících poslal mladého Vojtěcha domu na prázdniny.
O tomto se dozvěděl bratr jeho, Jan L. Mašek, učitel, později horlivý spisovatel
a vydavatel spisů pro mládež. Vzal Vojtěcha k sobě do Kostelce nad Orlicí a tam jej
připravil, že mohl po nějakém čase odbýti zkoušku privátní z třetí třídy v Králové
Dvoře. Na to vstoupil Vojtěch do nižší reálky ve Vodňanech. Bylo to v čase, kdy
rada Mareš a Bachovská vláda všecky reálky a gymnasia zněmčovala. Reálka Vodňanská měla být německou, ač ani jediný žák německy nerozuměl. Učili se slovíčko
za slovíčkem nazpaměť po němečku, předmětu však rozuměli málo. Pro vyvinování
rozumu se tam nedělo ničeho. Tak to v Cechách šlo tehdy všude a napořád.
Po odbytí nižších dvou ročníků reálky ve
Vodňanech, V. Mašek vstoupil r. 1856 na če
skou reálku v Praze v Panské ulici. Byl to
jediný ústav v Čechách, kdež se té doby aspoň
z části česky vyučovalo a poměry mezi učitely
a žáky byly velmi přátelské.. V r. 1857 se
známil se blíže s Karlem Jonášem, jenž též
přestoupil ze školy sv. Jakuba, čili Týnské
reálky, na českou vyšší reálku. “První naše
užší seznámení,” píše V Mašek, “s Jonášem
bylo na výletu do Tetína. Několik spolužáků
z první vyšší se vydalo na cestu a ve vesnici
před Tetínem všickni chvátali do hospody, jen
já a Jonáš jsme zůstali pozadu a si venku use
dli. Tu jsme začali probírat, své filosofické ná
zory a si je vyměňovat. Jonáš, jenž zvláště
v zeměpisu a cestopisech měl zalíbení, mně sdě
loval o nové africké cestě Bartha a j., a mne
na objevy v české i ruské literatuře upozorňo
val. Byl jsem po více let velmi horlivým čte
nářem. Následek toho byl příčinou, že v týdnu
po tomto výletu jsem se odstěhoval k Jonáši.
Ve škole jsme se posadili vedle sebe a stali se
důvěrnými přátel.y, po celý život jaksi pospolu
stejné osudy snášeli a nikdy své přátelství ne
přerušili. Vždy, kdy bylo možno, jsme žili po
hromadě.”
Vojta Mašek.
Po odbytí reálky vstoupil V. Mašek do
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techniky. Ústav tento byl úplně německý. Nepraktický vyučovací plán vychovával
více úředníků a písařů, než-li pravých techniků. Válka italská, kdež Rakousko bylo
francouzským vojskem poraženo, způsobila v Čechách velké hnutí. Do té doby v Praze
každý český projev, ba každé české hlasité zazpívání bylo policií pronásledováno a po
tlačováno. České mluvení a braní podílu na českém literárním hnutí bylo považováno
za nepřátelské Rakousku a bylo špatným odporučením pro postup ve státní službě.
V. Mašek i K. Jonáš brali čilý podíl při vydávání Posla z Prahy, tehdáž vycházejícího
v pěti nedělních lhůtách. Byl to první časópis, který psal směleji o hospodářských
a kulturních otázkách. Dosud ani jediný politický časopis český nebyl povolen, aby
směl vycházeti a celé literární hnutí soustředilo se v beletristice v Lumíru. Vzdor
tomu, že Posel byl nepolitický, hlídala jej policie a Šimáček i jeho přátelé byli pod její
dohlídkou. Téhož času byl vrchním policejním ředitelem v Praze jakýsi Paeuman.
Jeho hlavní péčí bylo, aby všechen český živel v Praze potlačil, neboť tenkráte ještě
ve Vídni kojili se nadějí, že národní české hnutí je uměle vyvoláváno horkokrevnými
mladíky a že v masse intelligence po Čechách nemá žádných sympathií a lid celkem
dosud despoticky spravovaný, je ke všemu duševnímu pokroku netečným. Paeuman,
jak kolovala poyěst, se chlubil, že v šesti letech nebude v, Praze slova českého slyšet.
To bylo příčinou k několika studentským demonstracím na pražských ulicích. Několik
set se jich shromáždilo na ulicích, počali česky zpívat — policie zakročila, přednější
zatknula a z Prahy vypověděla, čímž mnohému mladíku další studování v Praze zne
možnila. V jiných zemích by si málo všimli podobných výtržností a žádnou důležitost
tomu nepřikládali, ale v Rakousku, kde žádnému veřejnému životu nebyli zvyklí, na
kládali s nezkušenými studenty jako s velkými revolucionáři. To vlastně mnohým
mladíkům lichotilo a k dalším srocováním pobouzelo. Utvořili malé tajné spolky,
dělali plány na velké pozdvižení — oddali se dětským fantaziím — které při rozumné ·
vládě samy sebou by se byly staly neškodnými.
*
Nechrne však dále vypravovati Vojtěcha Maška:
“Bylo to na jaře, asi r. 1859, když se odbývala nějaká hospodářská schůze na Stře
leckém Ostrově. K ní se dostavili známí vlastenci od Roudnice, Kratochvílové, Ankert
a jiní. V těchto začátcích českého nového hnutí znali se vespolně horlivější vlastenci
po celých Čechách, byli jaksi nezištní apoštolově v rozšiřování českého vědomí, hlavní
podporovatelé malé české literatury, vypomáhali jeden druhému, když političtí úřadové
je pronásledovali. — Skrze Fr. Simáčka (pseudonym: Bělák) byl V . Mašek i Jonáš
se všemi osobně seznámen a spřátelen a proto súčastnili se večer schůze na jmenovaném
ostrově. Návštěva byla četná, vše se dobře bavilo a mimo vyhození jednoho špicla vše
odbylo se tiše a bez velkých řečí. Když jsme se asi okolo jedenácté hodiny vraceli ze
schůze, já, Karel Jonáš a Macci, nyní správce holešovické plynárny, zastoupilo nám
u policejního ředitelství cestu asi třicet policistů s nasazenými bodáky. Zavedeni jsme
byli pak na policejní ředitelství, kde já a Macci po krátkém výslechu jsme byli propu
štěni, ale Jonáš podržen ve vazbě. Jonáš již měl as dva vroubky na policii: V Kutné
Hoře v Sorci se studujícím Krátkým nechtěli rozumět německy a chtěli použít těch
samých práv, co tamní zněmčilí občané. Když se začalo zpívat po sále německy, spustil
Jonáš s Krátkým českou písefi, následkem čehož Jonáš i Krátký museli sál opustili.
Druhý den žalovali Dr. Muchu a Mucha žaloval je, což vše pražské policii bylo repor
továno. Mimo toho Jonáš vydal as 25stránkovou německou brožurku o potřebě vy
učování v mateřském jazyku ve školách. Brožurka byla konfiskována a policie opět na
Jonáše upozorněna. Náklad na brožurku jsme vedli společně a konfiskace měla za
následek, že k obědu po několik neděl jsme se museli spokojit se suchým chlebem a vo
dou. V několika dnech po tomto zatčení byl jsem internován v Praze. Nesměl jsem
se z Prahy vzdáliti a do žádné veřejné místnosti chodit, být ve svém bytu v osm hodin
večer i ráno, k čemuž přihlížel policejní zřízenec. Pro mladého člověka byl to život
velmi nemilý. V domě na Václavském náměstí, kde jsem bydlel, měli mne za velmi
nebezpečného revolucionáře a lojálni poddaní rádi se mně vyhnuli, aby neměli časem
zbytečnou opletačku s policií. Byla mi proto vítaná nabídka p. Ant. Malinovského,
ruského šlechtice, abych jej doprovázel na cestách po Evropě a Americe jako jeho se
kretář. Navštěvoval jsem delší čas přednášky ruského jazyka Vác. Ilankv na universit·
pražské. Tím jsem se seznámil s ruskou společností v Praze a byl jí Malinovskému
odporučen. Pan Malinovský byl vyslán ruskou vládou do Spoj. Států, aby přehlédl
první osazování na západě Spoj. Států. Seznal, jakou pomoc vláda vystěhovalcům
poskytuje; pak se měl podívat do českých osad, zde jejich stav prohlédnout a se přeptat,
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jestli by as 2Ó0 rodin českých nebylo volno za pomoci ruské vlády se přestěhovat do
krajiny Amursko-Uzurské ve východní Asii. Tuto krajinu Rusko nedávna nabylo
smlouvou s Čínou a vlivem několika horlivějších Slovanů, jako prof. Hilferdinga, chtělo
slovanským obyvatelstvem zalidnit. Češi měli udělat začátek a svými americkými zku
šenostmi být učitely ostatním z Evropy direktně přivezeným přistěhovalcům. Nebude
z místa, když zde podotknem, že následkem polské revoluce a pak z obav, že katolicismus
českých osadníků později by mohl být Rusku nepřátelským, celý podnik byl zanechán
a na místě Čechli Němci z Hamburgu a Břemen tam byli zavezeni a nyní tam mají zá
možné osady. Brémske lodě udržují stále přímé spojení s nimi a zaopatřují je něme
ckými fabrikáty. Můj náhled byl na má mladá leta dosti střízlivý. Založení nové
Cechie na Amuru, zachránit českou krev a pojistit jí další samostatné české vyvinování,
bylo vábivé. V Spoj. Státech vymřem druhým pokolením, vzdor všemu namáhání.
Zdejší anglosaský element pohltí časem Němce, Francouze a všechny jiné vystěhoválce,
jak potom my bez národních škol, rozházeni po všech krajích Unie, měli bychom se
udržeti! Mimo toho pro novou generaci, pro všeobecnnost vůbec, je lépe, když se nová
generace bude cítit zde domovem a členem velkého národa. Přispěje to k jich spoko
jenosti a na poli industrie a obchodu k snazšímu závodění s ostatpíin obyvatelstvem.
V Rusku opět obával jsem se libovůle úřadů. Mohly by změnou guvernéra neb jinou
náhodou přistěhovalce utlačovat, neb s nimi libovolně nakládat, vzdor všem předchá
zejícím slibům, výpomoc z Petrohradu pak by byla nejistá a zdlouhavá. Moje obavy
nebyly podstatné, jak na vzrůstu a prospívání německých osad vidíme. Tak dostalo se
mi příležitosti procestovat s Malinovským Německo, Francii a Anglii. V Paříži na
vštívil jsem Jos. Frice, jenž tam vydával český časopis a sešel jsem se s prof. Strakou,
s vzácným to charakterem, kterýž v krátkém čase angličinč tak důkladně se přiučil, že
se sral prof. anglického jazyka v Londýně. On první nám sepsal česko-anglickou
mluvnici. Byl statné postavy, celé způsoby a pohyb prozrazovaly Angličana, málomluvný a opravdivý. U něj nebylo žádné horování, ale plodnost a práce. Jeho časná
smrt byla velkou ztrátou pro nás Čechy a. neočekávaně nás všecky překvapila. Po
dvoutýdním pobytu v Paříži odebral jsem se s Malinovským do Londýna. První
mojí starostí v Londýně bylo, nalézt Jonáše. Před rokem jsem jej vyvážel .potají z Pra
hy, abych jej před policií zachránil. Našel jsem jej poblíž Socho Square v Batemens
Building. Zůstával v malém, začouzeném pokojíku v prvním pochodí. Očekával mne
a naše shledání bylo velmi srdečné. Vypadal přepadlý, upracovaný, proto byl však
plný plánů a nadšení. Živil se dopisováním do Nár. Listů a právě pro jeho článek
jeden z Grégrů byl odsouzen a po vyjití z vězení po celých'Cechách oslavován. Příjmy
jeho dostačovaly sotva k praskromnému žiti a nebyly dostatečné, aby sq mohl blíže
seznámit s ruskou emigrací (IJerzenem) a jinými •politickými spisovately. Pravil mi,
že navštívil Wratislava, jenž v třetím neb čtvrtém pokolení, puzen svým slovanským
jménem, vynašel, že pochází z moravské šlechtické rodiny, po bělohorské bitvě v Anglii
usedlé. Naučil se dobře česky a Angličany se starou českou literaturou seznamoval.
Jeho manželka si stýskala Jonáši, že Wratislav se stále více Cechem cítí, než Angliča
nem a že jej více české záležitosti zajímají, než anglické. Za několik století bezpochy
by v Americe též se vyskytnou potomci čeští, jejichž pří jmění jo přiměje o svém původu
přemýšlet a české rodokmeny zkoumat a své s.ympathie malému českému národu v Evro
pě věnovat. Že tomu tak, měl jsem malý případ v Jižní Kalifornii v r. 1892. Navští
vil jsem Chino, kde je největší cukrovar na řípu. Měl jsem v úmyslu něco podobného
ve Wisconsinu podniknout, pakli čeští továrníci v Evropě vezmou podíl na podniku,
aby postavením tohoto cukrovaru pozornost amerického obecenstva na sebe upoutali.
Neb tenkráte jsem byl přesvědčen, že je již to jen otázka krátkého času, co v Spoj. Stá
tech cukrovary napořád se budou rozmnožovat. V Chino viděl jsem nápis nad žele
zářským krámem “J. Slepý”;taky Čech, si pomyslím, vejdu tam a hlásím se. Před
sebou vidím plnokrevného Amerikána, jenž o Evropě nechce slyšet. Ptám se jej, jak
k tomu příjmení přišel. Nevěděl sám, pouze mu bylo známo, že v rodině mají starou
bibli v jazyku, jemuž žádný z nich nerozumí a již vždy co drahou památku po pra
rodičích nejstarší syn dědí. Byl velmi povděčný, když jsem mu překlad jeho jména
podal a jazyk bible vysvětlil. Začal se o český jazyk zajímat a slíbil mi, že se rodinnou
bibli od bratra na východu vypůjčí a mně ji ukáže. Pochází od.Betlema státu pennsylvanského. Od té doby jsem se s ním nesešel. Musím se však vrátit k svému životo
pisu. Po rozloučení se s Jonášem odejeli jsme s Malinovským přes Dublin a celé Irsko
do Corku, abychom zde vstoupili na .loď “Európe” a odebrali se do Bostonu. Stavěli
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jsme se na několik hodin v malebném Halifaxu a asi 15. června jsme přibyli do Bostonu.
Na lodi nejvíce jsem pocítil potřebu angličiny. Celá společnost sestávala pouze
z Angličanů.^ Malinovský mluvil zběžně německy, francouzský a anglicky, já musel
být němý. Člověk, jenž nezná řeči všeobecně užívané v zemi, kdež Se nalézá, vždy
vypadá hloupějším, než je. Proto vrhal jsem se s celou energií na anglickou grama
tiku, učil se fráze anglické, kterým když jsem je nahlas pronášel, žádný nechtěl rozumět
— moje výslovnost musela se strašně lišit od anglické. V Bostonu nalezli jsme vše ve
válečném rozčilení. Tlupy nových dobrovolníku procházely městem, všude jim tleskáno,
všude jim šátky máváno a zpěv je doprovázel neustále. Bylo radostno se podívat na
to vlastenecké nadšení. Při tom všem nebylo znát, že by se byl lid tak na kasty třídil.
Dělník s pánem ve fraku a s cylindrem procházeli se po ulici a spolu rozprávěli. Viděl
jsem, jak dlouhý Amerikán v cylindru pod krávu sedá, ji dojí a v kbelíku domů nese
mléko. To vše na mne udělalo lilůboký dojem, a když jsem to porovnával s pražským
životem, jemuž zrovna jsem ujel, vždy jsem se cítil šťastným a volným v Bostonu
a kdybych byl uměl a.nglicky, byl bych býval úplně spokojen. Malinovský byl o málo
starší než já a mezi námi vyvinulo se úzké přátelství. Byl to člověk šlechetný, velmi
svobodomyslných náhledů a všestranně vzdělaný. Za mé společnosti naučil se výborně
česky, já však učinil v ruštině velmi malý pokrok. Nalézal zalíbení v české společnosti
a všude jevil demokratické náhledy. Nově zverbované americké vojsko se mu nelíbilo.
Měřil je s ruským a tu se mu zdálo, že je bez discipliny a důstojnictvo beze všeho vojen
ského vzdělání. Nemyslil, že s'e bude tak statečně na bojišti držeti, jak se později
ukázalo. V Bostonu jsem se seznámil s p. Koulou, jenž toho času pracoval v továrně
na vyrábění kytar a jiných hudebních nástrojů. Byl dobrým Čechem a měl milou do
mácnost. Navštívil jsem též obchod kožešnický na hlavní ulici, jehož majitel dosud
trochu česky uměl, ale děti již ani slova nerozuměly. Přicházelo mi to tenkráte po
divným a nepřirozeným. Od té doby jsem si na to zvykl. Kdekoli je smíšené man
želství, neb matka zde anglicky vychovaná, málokdy sé stává, aby děti více česky
rozuměly a rodina stává se úplně americkou. Z Bostonu odebrali jsme se do New
Yorku, odtud do Chicaga, Racina, Milwaukee, Manitowocu, Cooperstownu a zpět do
Racina, kdež jsme se delší čas zdrželi. Měli jsme dosti látky, abychom zprávu pro
r ruskou vládů vypracovali. Vykreslil jsem mapu, abych české obecenstvo seznámil
s polohou Amuru. V Racině vycházely jediné české noviny, řízené p. Kořízkem a Bár
tou Letovským, Slovan Americký. Byl to chudičký, ale přec jediný orgán český ve Sp.
Státech. Zde jsme přišli do styku s více našinci. Žil tam toho času Jos. Novotný,
Ant. Kroupa, páni Přibylové, sami horliví našinci. V blízké Caledonii Čechové a Mo
ravané podávali živý obraz, jak by česká kolonie 11a Amuru mohla vypadat. Bydleli
tam z největší části osvícení našinci, evangelického vyznání, již v české literatuře byli
sečtěni a touha po svobodném životu a ne po zbohatnutí je do Ameriky vypudila.
Farmy jejich, dosud lesy obklíčené, podávaly obraz české přičinlivosti a hospodářskosti.
Aby se přestěhování vedlo intelligentně a aby našinci věděli napřed, co je očekává a d®
jakých poměrů se stěhují, ustanovili jsme, že se mají vyvolit z Ameriky dva poslanci,
kteří by jeli Amurskou krajinu prohlédnout, zároveň vyjednat s ruskou vládou podmín
ky a výhody, kteréž by vláda se uvolila českým vystěhovalcům dáti. Čeští vyslanci
měli dbát, pakli Amurskou a Usurskou krajinu shledají dobrou, aby vláda vystěho
valcům ponechala úplnou samosprávu, aby přestěhování se· dělo na útraty ruské a aby
první tři leta se jim dostalo podpory jak na živobytí, tak na dobytku. Za vyslance byl
vyhlídnut p. B. Letovský, redaktor Slovana a Frant. Mráček, redaktor zaniklých Nár.
Novin v St. Louisu, Mo. Pan Fr. Mráček zrovna se ze St. Louisu přistěhoval do Racina
s písmenkami Nár. Novin za pomoci caledonských našinců. Úmysl všech patronů
novin byl ten, aby se oba listy, vlastně jejich redaktorové, s vydavatelstvím spojili
a jediný list vydávali. Stará žárlivost a osobní nechuť dosud tomu zabraňovaly. Při
činěním našinců v Racině, jako p. Josefa Novotného a přátel v Milwaukee, Jana Boreckého, vždy ochotného Satrana, ustanoveno, aby se společná schůze odbývala v Cale
donii v neděli a tam hlavy obou časopisů se dostavily a zároveň milwaucká a racinská
delegace byla přítomna. Schůze se sešla. Malinovský byl pouze divákem. Já vsak
s Boreckým, Novotným, Satranem a Trávníčkem z Caledonie jsme se namáhali řečmi
i domlouváním, aby se spojení provedlo. Podařilo se nám to. Pan Kořízek s Letov
ským dohodli se s Mráčkem. Nový časopis měl mít dva redaktory a. jednoho vyda
vatele, ale jak jej pojmenovat? Strana Nár. Novin nechtěla jméno Slov. Amerického
a tito opět zašlých Nár. Novin. Tu vystoupl Trávníček, horlivý ctitel Kollárovy “Slávy
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Dcery”, a řekl: “E, co budete se rozmýšlet a se durdit pro název, nechť se nový časopis
jmenuje “Slavie” a tak celý slovanský svět v sobě pojme i Amur s Usurií.” Všichni
se dali do tleskání a jednohlasně přijato jméno Slavie pro nový časopis. Tak se zrodila
Slavie. Mráček s Letovským ji redigovali do čísla 7., Kořízek zůstal stálým vydava
telem. Byl člověk zvláštní energie. Sázel, tiskl po celý den, večer hrál k tancům, neb
vyučoval zpěvu, vždy veselý a vždy žíznivý. Letovský i Mráček vyslanectví přijali a po
šestém čísle mi časopis předali, abych do jejich návratu Slavii redigoval. Malinovský
měl plány, abych se s ním vrátil zpět do Ruska a tam buď do státních služeb vstoupil
aneb v správě otcova statku vypomáhal. Pro mne však Amerika měla zvláštní vnady,
cítil jsem se zde tak svobodným a spokojeným, že na odjezd do Ruska jsem nijak ne
pomýšlel. Odtáhnutím obou redaktorů byl jsem odkázán zde zůstati, Malinovský se
mnou svoje vybýva jící peníze šlechetně rozdělil a sám se čtyřmi sty dollary vracel se
s Letovským a Mráčkovou rodinou do Petrohradu. Rok uplynul a o Mráčkoví a Letovském ani slechu. Práce to jednotvárná a pak neviděl jsem vyhlídky, že bych materielně si mohl v mladším věku pomoci — bál jsem se, že zůstanu-li déle u listu, stanu
se neschopným ke všemu jinému. Připomínal jsem si staré učitele neb kněze, již
v praktickém životě v stáří jsou jako děti. Vědí a vypisují, jakým svět by měl být,
ale jakým je v přítomnosti, o tom nemají ani ponětí. Pomýšlel jsem oddat se na ně
kolik let obchodu, pomoci si k jmění rychleji a později teprv se-věnovat rozličným stu
diím. Angličině jsem se přiučil ve čtení a psaní — mluvil jsem, ale lámaně; při tom
jsem se za to styděl, že jako redaktor v Americe neumím mluvit dobře a plynně, abych
náš národ dobře representoval. Chtít poučovat krajany a sám anglickou literaturu,
americký, neb vlastně anglosaský život v této Unii neznát, zdálo se mi nedůstojno.
Povinnost redaktora se mně zdála být jinou. Ne utvrzovat náš lid v českých předsud
cích, ale seznamovat jej s dobrými vlastnostmi domácího obyvatelstva. Národ, jenž
takovou republiku založil, jenž se tak rychle vyvinul a při tom na své svobodě ničeho
neutrpěl a v obrovském zápasu všecky své síly věnoval, aby celistvost republiky zachrá
nil, musí mít mnoho ctností, kterých my postrádáme. Věděl jsem též, že Jonáš v Lon
dýně dost bídně život protlouká a proto jsem se odhodlal jej za sebou povolat. Poslal
jsem mu napřed peníze na cestu, on je spotřeboval a nejel. Koupil jsem mu přeplavní
lístek a po delším protahování přijel za mnou v létě r. 1862. Při svém příchodu vy
padal bídně, sešlý a nemocný. Myslím, že kdybych jej tam byl déle ponechal, že by
byl podlehl delší nemoci. V Racině se čerstvě zotavil a brzy začal vypomáhat při
Slavii. Přijel s anglickými náhledy. Zastával právo jižních států k samostatnosti
a úplné samosprávě. To vzbudilo velký odpor mezj našimi myslícími a vlasteneckými
krajany. Měli jsme mnohou debatu. Borecký, Šátrán a caledonští osadníci protesto
vali proti této tendenci Slavie. Čas však Jonáše brzy umírnil a on pomalu přicházel
k jiným náhledům. Abychom příjmy rozmnožili, začali jsme vydávati měsíčník pro
zábavu, “Zvon”. Jos. Novotný, starší občan racinský a náš přítel, nám vypomáhal.
Tak uplynul druhý rok mého redaktorství, aniž by Mráček a Letovský podávali o sobě
nějaké zprávy. Odhodlal jsem se Slavii s celým převzatým podílem přenechat Jonáši
a sám se věnovat obchodu, dříve než sestárnu. Toho času navštívil inne v Racině Vojt.
Stránský a později Fr. Svatý. Ti mne přiměli k tomu, abych se přestěhoval do Kewaunee, Wis., nové’to české osady, kde jsou výborné vyhlídky pro intelligentního Čecha
do budoucnosti. Odhodlal jsem se k tomu. Měl jsem asi 250 dollarů celého jmění.
Vyjel jsem do Kewaunee a pronajal tam malý hotel. Myšlénka byla ze začátku ta, že
jej s Novotným povedeme, ale když k tomu přišlo, neměl Novotný žádnou chuť
k stěhování.a já musil obchod převzít sám. Oženil jsem se, abych měl pomoc a domov,
čemuž jsem byl vždy povděčen, neb moje manželka měla mnohem více praktických zku
šeností, než já a bylo to též jejím přičiněním, že od samého začátku své obchodní čin
nosti jsem se vzmáhal a jak po americkú říkáme, “dělal peníze”. Manželka moje byla
rozená Kvapilova, zde vyrostlá. Slavii, písmenky a účty přenechal jsem vše darem
Jonáši. Sám jsem z Racina nenesl více, než oněch 250 dollarů, abych nový život začal,
maje stále cíl před očima, zahospodařit si kapitál a později se vrátit do vlasti a tam
svými zkušenostmi i malým kapitálem být užitečným všeobecnosti. Mnohý z čtenářů
živě se pamatuje na své obchodní začátky. Těžko je vám rozeznávat, nevíte komu máte
důvěřovat a komu ne. Každý, kdokoliv s vámi mluví, zdá se vám být důvěry hodný
a stává se vám takřka nemožným někomu důvěru odepřít. Teprve po zkušenostech ve
styku s lidmi začínáte a rozeznáváte rozličné charaktery a je oceňujete, seznáte jich
opravdivost neb lehkomyslnost a podle tohoto čerstvého úsudku brzy se rozhodnete, kde
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máte říci ne a kde ano. Kdo pak lidi se nenaučí znáti a svou důvěru nehodným, lehko
myslným, časem nepoctivým lidem přikládá, vždy smutně končí, vzdor své přičinlivosti.
Hotel se mně brzy zprotivil. Brzy jsem jej zakoupil a brzy jsem jej měl na prodej
jako sůl. Obchod sám sebou je zdemoralisovací. Máte stále s lihovinami co dělat a váš
styk je namnoze s opilci, již domovu a rodině vše odepřou, jen aby sobě mohli lihovinu
neb pivo dopřát. Během času alkohol je jim první potřebou. Cestujících bylo málo
a tak hlavní užitek se soustřeďoval v nálevnu. Zanevřel jsem sám na sebe — studuji
do jeden a dvacíti let, připravuji se pro praktickou dráhu a resultát toho je, že stojím
za nálevnou, usmívaje se a vítám hosty. V devíti měsících jsem hostinec se vším předal
V. Pohlovi z Milwaukee a sám vstoupil do spolku s Vojt. Stránským a tu jsme vykoupili
smíšený obchod od Amerikána W. Finley-ho. Zároveň jsem byl ustanoven poštmistrem
a tak započal svou dráhu obchodnickou. Obchod sestával ze střižního zboží, grocerie,
bot a střevíců a jediné lékárny v místě. Vše bylo nové pro mne. V lékárně jsem pilně
studoval materii medicu a v měsíci mohl jsem recepty vyplňovat a tinktury si vařit.
Ostatní obchod též prospíval, tak že po šesti měsících Stránského na jeho žádost jsem
vykoupil a sám pokračoval v obchodu. V okolí byli osazeni na nejvíce Češi a Němci,
něco jich pracovalo na pile v městě a v zimě se živili kladařením. Okres byl silným
lesem porostlý a osadníci byli sami začátečníci. Ti, co nepracovali na pile, živili se
děláním šindele. Málokterý měl potah. Stavení sroubené z klád a nějaký akr vykáce
ného a spáleného lesa, kdež sázeli brambory a řípu. Jedna kráva, třeba i tele, bylo
celým jměním. Mimo borového šindele nemohli z lesa ničeho zpeněžit. Krásné javory,
třešně, břízy káceli a pak ručně svalovali a spálili, aby si udělali místo pro pole. Pařezy
nechali státi, až kořeny ohnily, aby je snáze dobyli. Mezi pařezy se silo. Teprv po
roce neb dvou mého pobytu v Kewaunee počal zkvétat odbyt na kůru hemlockovou
pro koželuhy, začaly se dělat a prodávat práhy železniční (ties), polenové dříví a cedrové
kůly k hradbám. Během dvou let rozšířil jsem obchod a všechny dřevařské produkty
kupoval a do Milwaukee neb Chicaga plavil. Obchod čerstvě rostl, čerstvěji, než-li
kapitálu přibývalo, což mne přimělo ku spojení se s firmou Hitchcock & Co., abychom
mohli ve větších rozměrech operovat. Vystavili jsme přístaviště šest mil na sever od
Kewaunee, založili poštu, již jsme nazvali Alaska. Po více let Fr. Kvapil, později
okresní sudí, co společník onen obchod spravoval. Po několika letech vykoupil jsem
svého společníka W. D. Hitchcocka, jenž v Chicagu na náš dřevařský obchod dohlížel,
zakoupil větší complex lesů s přístavištěm v Door County, Wis., koupil a stavěl pla
chetní lodě a tak dřevařský obchod ve velkém provozoval.”
Potud píše V. Mašek. K tomu stůjž zde následující:
V. Mašek byl jedním ze zakladatelů Slov. Lípy v Kewaunee. Slov. Lípa vystavila
pěknou síň, kteráž se stala středem nejen českého, ale všeho veřejného života v Ke
waunee. V. Mašek vždy hleděl k tomu, aby Češi byli zastoupeni v okresních úřadech
a byl hlavou všeho českého hnutí v kewaunském okresu. Ukázal, že člověk může
obchodovat se všemi národy a proto přece zůstat dobrým Čechem. Často byl navrhován
pro politický úřad do zemského sněmu neb senátu, ale vždy se nominaci vyhnul. Jeho
zásadou bylo, že chce-li člověk být dobrým občanem, musí napřed své osobní zájmy
dobře spravovat a k těm dohlížet. Kdo je nedbala ve svém hospodářství, je též špatným
správcem veřejného jmění, nejistým zákonodárcem a končívá stálým pachtěním se po
úřadu, kde by bylo málo práce a velký plat. Resultát na stará kolena bývá bída, odda
nost k pití a chudobinec. Vzdor však nechuti ke všemu politickému vyznamenání, byl
vyvolen za předsedu Kewaunee-Townu (chairman of Town board) a když Kewaunee
se stalo městem, byl za své nepřítomnosti při první volbě zvolen za mayoja. Znovu
zvolení nepřijal. V. Mašek ve svém závodě své příručí měl vždycky k hospodaření.
Platil jim větší úroky z úspor, jen aby je přiměl k šetření. Úředníky, kteří ukazovali
schopnost a pracovitost do obchodu, přijímal do spolku a tak jim podával podíl na
čistém výdělku a učil je samostatnosti.
Dne 15. února roku 1882 založil ještě ve spolku s několika občany kewaunskými a chvalně známým p. Fr. Stejskalem z Chicaga bankovní obchod, jenž zdárně
prospíval až do V. Maška ochuravění. Když p. Stejskal odtáhl zpět do Chicaga, vy
prodal V. Mašek svůj podíl. V. Mašek navštívil třikráte Čechy. V r. 1892 se synem
cestoval po Itálii a Africe. Vždy pamatoval na české ústavy peněžitou podporou
a zvláště byl milým přítelem nezapomenutelného Náprstka a podporovatelem jeho
musea. V r. 1891 na cestě z lesů silně nastydnul a od té doby churaví i pomalu obchody
vyprodává neb je společníkům přenechává. Tráví zimy v jižní Kalifornii v krásném
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Redlands,obíraje se literaturou a pěstováním pomerančů. V létě dlí mezi svými kra
jany v Kewaunee, Wis. a těší se krásnému letnímu kewaunskému ponebí na břehu
jezera michiganského a dohlíží ku zbytkům svých obchodův. Rodina jeho sestává
z dvou synů a dcery. Oba synové cestovali s ním po Cechách a Evropě, shlédli vlast
i hroby svých předků. Oba navštěvovali universitu cornellskou v New Yorku. Mají
samostatné obchody (Pilsen Lumber Co., Chicago a Mašek & Arnold, Escanaba).
Dcera graduovala universitu wisconsinskou. Vzdor anglickému vyššímu vzdělání
všickni mluví česky. —
K tomuto životopisnému nástinu, který obsahuje tolik poučné a užitečné látky
a slouží zvláště naší mladší generaci co příklad píle a přičinění, dodává p. Karel Křesl
z Chicaga, dobrý Maškův přítel, následující řádky:
Tento životopis psán je v tak prosté jednoduchosti a přečtěn-li pozorně, jest velmi
poučným nejen co vzácný příspěvek k české historii v Americe, ale též i co věrný příklad
úspěchu ryzího charakteru. Ač krátce psán, jest obsah jeho velmi bohatý na příklady
následování hodných skutků. Mašek ve švé skromnosti se ani nezmiňuje o své ště
drosti v podporování nemajetných studujících zde i v Cechách, též i v nouzi stojících
známých krajanů zde. Málo jest těch osobních přátel, kteří by nebyli přímo donuceni
jím býti hosty v jeho vždy otevřeném a v pravdě slovansky pohostinném domě, rozkošně
položeném na břehu jezera v Kewaunee. Bohatá je zkušenost a obchodní duch Vojty
Maška. Nejen že svým zaměstnancům v pravé chvíli pomáhal k samostatnosti, ale
i nahodilým známým krajanům byl radou i případně vydatnou pomocí k ruce, viděl-li
pravého člověka na pravém místě a že týž chce samostatně něco podniknout. Jest co
želeti, že právě v ženitbu své blahodárné činnosti byl postižen bolestnou chorobou, která
ač nedovedla zlomiti nadobro jeho energii, přece jen ochromila dalekosáhlé plány a pod
niky právě v době, když vládnul větším jměním p, osobním vlivem se těšil vážnosti
nejen mezi krajany, ale u všech obyvatelů bez rozdílu národnosti v sev. Wisconsinu. 1
V politickém životě, jak z jeho životopisu logicky ani jinak nemůže následovat, hlásil
se a podporoval stranu, která přistěhovalcům a dělníkům nejvíce přála, ale nebyl nikdy
fanatickým stranníkem. Jeho živý temperament a veselá mysl z něho vždy dělala hle
daného společníka, řídká to výjimka u zarytého obchodníka v Americe a zvláštním rysem
Vojty Maška jest jeho láska k mládeži i rodinnému žití. ’ Jeho příslovím jest: ‘‘Vy
chováním rodiny si staví každý svůj nehynoucí pomník.” Záhy v praktickém živo
bytí zanechal hlučného vlastenčení, které se mezi námi až dosud tak příliš pěstuje,
vlastenčil však potichu dále — vliv Cechů pod jeho vedením byl v Kewaunee i v celém
okresu všemocný a rozhodující a jeho česká knihovna byla otevřena každému sousedu
v celém vůkolí. Nic jej netěšilo více, než mohl-li o některé rodině říci: “Tam u těch
se hlasitě každý večer předčítá.” Vojty Maška, jakož i mnohého z nás tajným přáním
jest, ještě několik let v rodné vlasti ztráviti a nfožno-li i prakticky účinkovat; blažíme
se nadějí, že se jeho zdraví tak zlepší, aby svůj ideál v brzce mohl uskutečnit.

Václav Jiroucb ze 8t. Louis, JMo.
V městě St. Louisu, nejstarší to české osadě v této zemi, žije velký počet starých
českých zákopníků. Jedním z nich jest Václav Jirouch, jenž narodil se dne 9. července
r. 1808 v Bubovicích, v kraji píseckém, kde byl otec jeho učitelem. Neúprosná smrt
vyrvala ze středu rodiny otce Václavova, když tento byl ještě děckem. Učil se pak
hudbě; poněvadž ale tato nezajišťovala mu jistého živobytí, vyučil se při tom též krej
čovině. Dle starého a dobrého zvyku vydal se po vyučení “na zkušenou” a procestoval
Rakousko a Německo, živě se jednak hudbou, jednak provovozováním řemesla krejčov
ského. Nabaživ se cestování, zatoužil po klidnějším životě a proto navrátil se zpět do
vlasti. V 29. roce svého stáří se oženil a usadil se v Bělčicích blíže Blatné. Když
však rodina jeho se množila a on viděl, že při neutěšených poměrech, jaké tehdy ve
vlasti naší zavládly, svým čtyřem dítkám nemohl by jistého živobytí zaopatřiti, odhodlal
se, jako mnoho jiných toho času, vystěhovat se do Ameriky. V r. 1852 vypravili se na
dalekou cestu a těžké loučení s milovanou otčinou ozařovala než naděje, že aspoň pro
ty milé jich dítky chová Amerika růžovějších vyhlídek do budoucnosti. Jeli přes
Hamburg na Liverpool a odtud po plachetníku na Nový Orleans, neb železnice nebyla
tehdy ještě z New Yorku do St. Louisu dohotovena. Počasí bylo plavbě velmi přízni
vým, tak že za 6 týdnů zakotvili již v přístavu novo-orleanském. Z Nového Orleanu
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jeli na parníku vzhůru po mohutné Mississippi do St. Louisu, této Mekky českých
vystěhovalou oné doby. V St. Louisu dařilo se mu dosti dobře, neb výdělky byly toho
času ve všech oborech dobré. Obchod po Mississippi byl toho času veliký a obyčejný
nádenník vydělal v· přístavišti až pět dollarů
denně. Jirouch věnoval se však svému řeme
slu krejčovskému a hudbě. Za rok po jejich
příchodu, kdy počali se všichni kojiti blahou
nadějí, že zakotvili v přístavu, kde doufali ži
vot spokojeně ztráviti, postiženi byli krutou
ranou osudu, neb manželka Jirouchova se těžce
roznemohla a zemřela. Bol milujícího man
žela a osiřelých dítek dovede si každý předsta«
viti. Než nejlepší lékař, čas, zacelí i nej těžší
rány a Jirouch hleděl k tomu, by dítky řádně
vychoval a zaopatřil a tak při pilném zaměst
nání nalézal útěchy a osvěžení. Toho času
bydlelo v St. Louisu jenom as 30 českých ro
din. Všichni se vespolek dobře snášeli a po
čali též s horlivým zápalem život spolkový pěstovati. Přistěhovalectva českého silně přibý
valo a proto v r. 1854 položen základ k řádům
C. S. P. S. a zároveň též ku spolkům katoli
ckým. Též české divadlo uvedeno v život a Ji
rouch byl prvním ředitelem téhož v Slovanské
Lípě.
— Klid a mír, který tehdy v české osadě
Václav Jirouch.
zavládal, porušen byl založením českého ko
stela, aló ještě více pozdějším prohlášením
íaráře Hesouna, že kdo náleží k řádům C. S. P. S., náležeti nesmí ke kostelu a naopak.
Nastaly ovšem různice a rozbroje a po bývalém klidném životě tamní češké osady bylo
veta. LLesoun ovšem opanoval a panuje dosud a vláda jeho jest též příčinou, že česká
osada st.-louisská zůstala v pokroku daleko za jinými, mladšími a že rychle spěje
k úplnému odnárodnění.
Vzrůst st.-louisské české osady přerušen byl občanskou válkou a později počali
se našinci osazovati na východě, pak v Chicagu, Clevelandu atd. — Václav Jirouch
se později oženil znovu, pojav za choť sl. Kociánovu, též ze staré přistěhovalecké
rodiny. Z dítek jeho dosud tři jsou na živu. Jeden ze synů, Josef, zemřel. František
vyučil se krejčím a živnost tuto dosud provozuje v č. 2646 Geyer ave. Václav vyučil
se kamenníkem a sestra jejich, paní Váchová, též dosud těší se dobrému zdraví. Za po
sledního tornada, jehož hrůzy a spousty pisatel těchto řádků též shlédl, utrpěl Frank
Jirouch též značné ztráty na majetku.
Václav Jirouch jest již ovšem vetchým stařečkem, neb ku doplnění celého století
chybí mu již jen krátkých osm roků. Dosud však jest dosti čilým a tráví klidně po
slední leta svého dlouhého a činného života uprostřed svých věrných, kteří se též snaží,
by mu vysoké stáří jeho co nejvíce zpříjemnili.
J. L. Kuták.

Hugustín Raídusch z La6range, okres fayette, Cex.
Augustin Haidušek narodil se 19. září 1845 ve vesnici Misí na Moravě, ležící
mezi Příborem a Frenštátem. Otec jeho Valentin Haidušek byl sedlák a matka
taktéž byla dcerou sedláka. Zemřela roku 1847. A. Haidušek v 5. roku svého věku
počal choditi do sousední vesnice Velčovic do školy, kdež se naučil začátkům ctění,
psaní a počítání. Odjezdem otce svého do Ameriky v srpnu 1856 byl z dalšího uče
ní strhnut. Přes moře se plavili na nevelikém plachetníku a cesta jim trvala 13 tý
dnů. Do Galvestonu přistáli 1. listopadu, načež jeli po parníku do Houstonu a pak
odtamtud vozem taženým voly až do Cat Spring v okresu Austin. Tam se zdrželi
dva týdny, načež pustili se do LaGrange, kdež se opět dva týdny zastavili, až koneč
ně usadili se na východní Navidad na holý pozemek v nynější Dubině. Školy tam
nebylo, ale otec jej něco učil. R. 1860 chodil Augustin krátkou dobu do školy angli
cké, tři míle vzdálené. Na to vypukla občanská válka, tedy se nevyučovalo. Roku

— 235 —
'1863 hnal do Louisiany voly pro konfederační (odpadlickou) armádu. Roku 1864
-chodil zase něco do školy, ale v září téhož roku vstoupil co dobrovolník do konfede
rační armády k setnině F pluku Bates-ova a sloužil až do *4. června 1865, kdy válka
skončena. Na to přišel domů a pracoval na farmě až do února 1867, kdy nastoupil
místo prodavače v LaGrange, čímž se zabýval po několik měsíců. Během doby té
často tlumočil našincům při přelíčení případu, což dodalo mu chuť k právnictví.
Nechal tedy kupčení, šel domů a dále se učil až do podzimku, kdy odešel na Peach
Creek za Flatonii a štípal rygle pro Jiřího Morysáka a zároveň stále se učil angličině
večery při ohni v lese. Na 23. prosince téhož roku zemřel mu otec, byl tedy od
kázán sám na sebe. Roku 1868 rolničil a v letě vyučoval dítky v ósadě, na podzim
chodil do školy, rovněž i na jaře roku 1869, ale jen dotud, dokud měl čím platit.
Když neměl, šel pracovat cokoliv, až si zase něco vydělal. V září 1869 odstěhoval se
do LaGrange a začal studovati právo u firmy Jarmon & Cross. Na 23. prosince 1870
složil zkoušku a obdržel povolení k provádění právnictví u všech soudů v Texas mimo
nejvyššího soudu státního. Roku 1871 poprvé súčastnil se politiky: hájil zásady
strany demokratické. Téhož roku povzbuzoval našince na Rossprairii ku založení
spolku ’Osvěta’’ a postavení spolkové síně. Z jara následujícího roku v síni té ně
kolik měsíců vyučoval, bylť tehdy jediným našincem v Texas, který složil s úspěchem
státní zkoušku učitelskou druhé třídy. Na 21. května téhož roku se oženil, pojav
za manželku dceru Jana Bečky (Bečáka) ze Vsetína z Moravy. Jeho přičiněním byl
zaveden zákon povolující vyučování češtině na státních školách, což je dosud v Texas
dovoleno. Roku 1875 byl zvolen za předsedu výkon, výboru strany demokratické
v okresu Fayette, pak jeho přičiněním státní ťístava téhož roku * zavedená vyšla
tiskem v české řeči u Aug. Geringera v Chicagu a Fr. Bol. Zdrůbek ji přeložil. To
stalo se na státní výlohy. Roku 187 6 v únoru byl zvolen za mayora města LaGrange,
poraziv Němce, starého Brandta. Roku 1878 byl do téhož úřadu znovu zvolen, po
raziv Amerikána McAshana. Z úřadu toho se poděkoval ještě týž rok v srpnu a
•ucházel se o úřad okresního soudce, byl však od Němce Stielila 265 hlasy poražen.
V únoru téhož roku byl připuštěn k provádění právnictví před nej vyšším státním
soudem. Roku 1880 byl stranou demokratickou navržen do legislatury a obdržel 4 500
hlasu většiny nad svými dvěma odpůrci. V legislatuře pracoval hlavně ve prospěch
přistěhovalců a veřejného školství. Podal osnovu zavedení zákona o pronajímání tre
stanců, by tito byli pronajati pouze v tom okresu, v němž byli odsouzeni. Zákon ten
byl zaveden a dosud je v platnosti. Též pracoval k tomu cíli, by školní peníze byly
ukládány v jinou jistinu mimo státních a spolkových dluhopisů. Nepovedlo se mu to,
ale následující legislatura to zavedla, což velice prospělo školnímu fondu V zákono
dárně podal usnešení soustrasti ruskému národu nad ztrátou zavražděného cara Ale
xandra II., čímž popudil proti sobě socialisty a anarchisty naší národnosti v Soustátí.
Roku 1884 byl zvolen za okresního soudce a úřad ten celých šest let zastával. Roku
1888 byl náhradníkem poslance k demokratické
mu národnímu sboru v St Louis, který navrhl
po druhé Clevelanda za presidenta. Po nastou
pení úřadu okresního soudce, školství v okresu
bylo na nízkém stupni, přičinil se tedy všemožně
-o zlepšeníjeho. Hlavně na to tlačil, aby na stát
ních školách bylo vyučováno více anglicky, než
dosud se dělo. Jeho nepřátelé se toho chopili a
prohlásili jej za odřezance. Hlavně “Slovan",
tehdy v Texasu vycházející časopis, proti Haiduškovi stále brojil, jakož i jiné české časopisy.
To přimělo jeho příznivce k založení časopisu
’Svoboda’’, kterou Haidušek řídil až do 16 čísla
prvního ročníku. Na to řízení převzal p. Jaro
slav Chudoba a řídil list ten až do čís. 3 ročníku
II, kdy řízení Svobody” opět Haidušek převzal
a roku 1890 stal se její majitelem a dosud ji
vydává, Dlužno podotknouti, že Haidušek byl
prvním českým právníkem ve Spoj, Státech,
prvním mayorem a prvním okresním soudcem.
Za jeho úřadování co soudce školství bylo značně
Augustin Haidušek.
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zlepšeno, učitelé museli podrobiti se každý rok zkouškám. V okresu byly budovány že
lezné mosty a cesty vysypá.vány šutrem. Bylo postaveno 19 železných mostů v okresu.
Jemu má co děkovati LaGrange za most, který spíná řeku Colorado Za jeho úřado
vání uzavřena smlouva k postavení nového “Court Housu” a též práce na něm zapo
čata. Budování cest a mostů okresu velice prospělo, neboť upotřebeno k tomu škol
ních peněz v obnosu asi šedesát tisíc dolarů, které mrtvy ležely, ale upotřebením
nesou školnímu fondu přes tři tisíce dolarů ročních úroků, za které jsou naše děti
vyučovány a k tomu máme státi mosty, kde jich bylo nevyhnutelně potřeba. V po
litice je zuřivý demokrat, ale od zásady. Přítomně je předsedou demokratického
výkonného výboru okresu Fayette. Pokud provozoval právnictví, byl považován za.
spolehlivého právníka v každém ohledu. Za jeho úřadování co soudce bylo před ním
vyřízeno mnono případů, kriminálních i civilních a několik bylo odvoláno k odvolací
mu soudu, ale ze všech pouze jeden civilní byl zvrácen, kriminální byly všechny
schváleny.

fr. Ranzal di St. Luigi, ze San Hntonio, Cex.
Zajisté málokterý z našinců prožil život tak bouřlivý a dobrodružný, jako’krajau
František Hanzal (li St. Luigi, ze San Antonio, Texas. Jméno samo již nám prozra
zuje, že kolébka jeho stála ve slunné Itálii. Rodištěm jeho bylo krásné a historicky
slavné město Verona, kde spatřil světlo světa r. 1830. Otec jeho byl majorem
u pluku rakouských dělostřelců, jenž tehdy tam byl posádkou. Pluk později přesazen
byl do Uher a Hanzal přestěhoval se pak r. 1836 se svojí matkou do stověžaté mati
čky Prahy. Zde bydleli šest roků, načež přestěhovali se do Věličky v Haliči. Po·
čtyřletém pobytu zde vyzvali Hanzala jeho strýcové v Itálii, by tam k nim jel, žetam spíše domůže se nějakého úspěchu. Uposlechl a krátce na to vidíme ho v městě
Padua. Než vojenská krev, v žilách jeho kolující, hnala ho mocí neodolatelnou,
v náruč života vojenského a tak již v 17. roce věku svého stáří přijat byl ku 25. plu
ku rakouské pěchoty, 'jehož sídlem bylo tehdy královské město Písek. V bouřlivém
roku osmačtyřicátém byl v Praze a tak se stal očitým svědkem všech tamních nepokojů. Toho roku vypukly papežské nepokoje
v Itálii a tam jeho pluk povolán. Bojoval
v mnohých bitvách a šarvátkách, jako u Par
my, Piacenzy, Luccy atd., avšak štěstí válečné
- mu přálo, neb vyšel ze všech bitev zdráv a
vesel. Ne tak jeho otec, neb ten padl téhož
roku v bitvě u Monte Perego, blíže Vicenzy.
V Itálii pobyl se svým plukem delší čas,
nato přesazováni byli na různá místa, zúčast
nil se tažení proti Maďarům, načež, vystou
piv z vojska, vrátil se opět do Italie, ale již
v roku 1859 vidíme ho opět jako dobrovolníka
bojovati v kruté bitvě u Solferina. V Itálii
naučil se fotografovat! a byl též nějaký čas
členem policie milánské. V roce 1863 vystě
hoval se na ostrov Martinique, kde živil se
fotografováním. Než v tom přihnaly se nové
bouře a Hanzal opustil ihned klidné a tiché
zaměstnání, by prodělal novou vřavu váleč
nou. Maxmillián táhl na Mexiko, kde pikle·
politické, ne však vůle Mexikánů, učinily ho
“císařem”.
Hanzal, jako vojenský fotograf,
prodělal všechna jednání tohoto dramatu, až
do příšerné poslední scény v Queretaru, kde
dobrý jinak, ale slaboduchý Maxmillian olo
vem Mexikánů ztrestán byl za viny cizí.
Po osudném zakončení tažení mexického se·
rakouské vojsko po většině vrátilo do Evropy,
Hanzal však, jako mnoho jiných, umínil si
Fr. Hanzal di St. Luigi.
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zkusiti své štěstí na západní polokouli a úmyslem jeho bylo dostati se do Spoj. Států.
Pobyl ještě s několika soudruhy nějaký čas v Queretaru, Pueblu, v městě Mexiku.
Čekaly však ho ještě nové nesnáze, neb byl zajat Mexikánem Cerro de la Campana
se svými sedmi soudruhy a uvězněni jako nebezpeční vyzvědači dne 16 května 1866.
Jeden z nich však, nějaký Francouz, měl na štěstí při sobě pro všechny případy
dobrý pilník, pomocí jehož podařilo se jim mříže přepilovati a na svobodu se dostati.
Hanzal zaměřil na sever a protloukal se drahnou dobu územím Indiánů kmene
Pueblo, jichž přátelství získati si dovedl odříkáním modlitby 'Otče náš’’ v jich ná
řečí, jemuž se byl přiučil. Po dobrodružstvích, jež nemožno nám zde podrobně vyličovati a jež skutečně utvořila by sensační román, dostal se Hanzal konečně do
Tampy a odtud do Nového Orleansu, kde živil se fotografováním a kde se též oženil.
Koncem roku 1867 odstěhoval se do krásného San Antonia, kde opět zařídil si foto
grafickou dílnu, avšak pro chorobu očí nucen byl později zaměstnání toho se vzdáti a
zařídil si tudíž v Alamo ulici grocerní obchod, který má až doposud. Dítky má
všechny zaopatřeny a on sám, ač tolik let prožil v cizině a mnohdy po drahnou dobu
českého slova nezaslechl, dosud dobře mocen jest českého jazyka a rád hovoří p če
ských dějinách, kteréž zná dobře.
To jest nástin životopisný muže, jenž prožil život skutečně nad míru bouřlivý a
dobrodružný, jakým málokdo honositi se může. Nebylo nám ovšem možno všechny
jeho pestré zkušenosti podrobně zde vyličovati a proto pisatel těchto řádku radí čte
nářům, poštěstí li se kterému z nich někdy do starého S-in Antonia se podívati, by
prohlédnuvše si zbytky slavné tvrze Alamo, této kolébky texasské svobody na skvost
ném Alamo Plazza. vyhledali nedaleko odtud bydlícího krajana Hanzala, jenž každé
ho našince rád uvidí a ten jim pak zajisté ochotně poví více, než bylo nám možno do
úzkého tohoto rámce stěsnati.
J. L. Kuták.

Vzpomínky životopisné k našim podobiznám.
Dr. ANT. REZEK. (K vyobrazení na str. 121.) Staré Rakousko, o kterém již
Napoleon říkal, že je vždycky o jednu myšlenku a jeden armádní sbor pozadu, není
zrovna eldorádem novotářství. V jednom však miluje novoty — v pánech ministrech.
Od Taafiovy éry vystřídala se kabinetů již pěkná řada, až po malém interregnu ryt.
Wittka nastoupil kabinet dra. šl. Koerbra, jehož úkolem bylo, získati, ne-li úplného
míru, aspoň příměří v žalostném boji česko-německém. A v tomto kabinetě zasedá
také český ministr-krajan. Zvolen jím muž, jehož jméno v českém světě má dobře
ověřený zvuk, jako jednoho z prvních vědeckých pracovníků — dr. Antonín Rezek.
Český ministr jfe znám jako vynikající dějepisec a narodil se r. 1853 v Jindř. Hradci.
Studoval gymnasium ve svém rodišti a filosofii v Praze a ve Vídni. Dosáhnuv r. 1876
hodnosti doktora filosofie, habilitoval se něco později jako docent na filosofické fakultě.
R. 1882 jmenován byl mimořádným, r. 1888 pak řádným professorem dějin rakouských
na české filosofické fakultě. R. 1896 povolán do ministerstva kultu, kdež již po roce
jmenován odborným chefem. R. 1898 udělen mu řád železné koruny II. tř. a r. 1899
pak hodnost tajného rady s titulem excellence. Literární a vědecká činnost Rezkova
řadí jej k prvním pracovníkům svého druhu a požívá respektu doma jako za hranicemi.

EMANUEL TONNER. (K vyobrazení na str. 123.) ’ Náhlá, nečekaná smrt pod
ťala v noci dne 4. dubna život osobnosti typické nejen v pražské společnosti, ale celé
české veřejnosti. Ředitel česko-slovanské obchodní akademie, Emanuel Tonner, ze
mřel náhle, zachvácen srdeční křečí. Tonner byl jedním ze starých šedesátníků, kteří
tehda v červenci a na úsvitě ústavního a politického života stáli v prvních řadách,
a jevil vždycky podivuhodnou křepkost a energii, která neseslábla, ani když po pádu
strany staročeské, jejíž byl bojovným representantem, se věnoval téměř výlučně ředi
telství česko-slovanské obchodní akademie. Zachoval si tyto vlastnosti až ke sklonku
svého života, který tak neočekávaným způsobem byl přeťat... Emanuel Tonner na
rodil se dne 25. prosince 1829 ve Zdíkově, v bývalém kraji práchenském. Po skonče
ných studiích universitních věnoval se profesuře i působil od r. 1854 do r. 1856 v Ha
liči, odkudž vrátil se do Prahy, kdež jmenován byl profesorem na právě zřízené obchod
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ní akademii. V ten čas také spadá první politický debut Tonnerův, který jako většina
českých politiků a publicistů v tehdejší době těžce pykal za svoji činnost. Pro politi
cké smýšlení své zbaven byl úřadu na akademii. Působil potom na vyšší dívčí škole,_
odkudž později povolán znovu na obchodní akademii a to co ředitel. -V úřadě tom
setrval až do své smrti. Veřejnou činnost Tonnerovu dlužno rozděliti na dva směry:
politický a literární. R. 1861 zvolen za okres strakonický a horažďovický do zemského
sněmu. R. 1879 vstoupil s ostatními českými poslanci na říšskou radu. Co do poli
tického přesvědčení byl s tělem s duší Staročech. V literárním směru řada velikých
děl ukazuje na pilnost jeho současníkům, mimo toho celá řada článků a statí roztrou
šena je po časopisech. Svou povahou byl čiperný a veselý, miloval vtip a byl jedním
z nejmarkantnějších zjevů české společnosti.
KAREL HOFFMAN. (K vyobrazení na str. 125.) S lepší nadějí, ba jistotou
nikdo nemůže hleděti vstříc velikému úspěchu uměleckému, než Karel Hofifmann.
Dostali se Hoffmann již v útlém mládí do slavného “Českého Kvarteta”, kde uloženo
mu bylo působiti jako složce, výslednici se podřizující, kde tedy sebezapření bylo již
jaksi v programu, a sebepovyšování účelem celého sdružení naprosto vyloučeno.
Vzácná tato erudice ukázala na Hoffmannovi blahodárné výsledky, nejen kdykoliv
vévodil naší kvartetní kapele, ale i tehdy, když k úkolům velikým exponoval sebe ve
výjimečných případech jako sólista.

Dr. VLADIMÍR SRB. (K vyobrazení na str. 127.) Koncem ledna min. roku
vypršelo tříleté úřadování pražského primátora, dra. Jana Podlipného, a jeho nástup
cem zvolen byl dr. Vladimír Srb. Nový starosta měst pražských narodil se r. 1856
v Hořicích jako syn známé spisovatelky, pí. Věnceslavy Lužické. Studoval na aka
demickém. gymnasiu a práva v Praze, kde dosáhl r. 1880 hodnosti doktora práv. Po té
pobyl jako koncipient v kanceláři dra. Tomáše Černýho až do r. 1886, kdy stal se
samostatným advokátem. Veřejná činnost jeho počíná r. .1889, kdy zvolen byl do sboru
obecních starších. Rok po té stal se členem rady městské, r. 1895 zvolen druhým ná
městkem starostovým, loni pak zvolen starostou měst pražských. Mimo to působí dr.
Srb v ředitelství městské spořitelny pražské. R. 1890 zvolen byl sborem obecních
starších jako zástupce do zemské školní rady. Nový starosta pražský jest muž tiché,
ale pilné práce, který pracovati bude jistě k rozkvětu a zvelebení staré slovanské Prahy.
Dne 1. dubna vyrván byl z kruhu přírodopisců českých vynikající geolog a palaeontolog, prof. JAN KUSTA (vyobrazení na str. 129). Narodil se dne 22. května
1845 v Rohovce u Dolní Cerekve, studoval na gymnasiu v Jindřichově Hradci, filo
sofii na universitě pražské. Od r. 1871 byl učitelem přírodních věd na středních
školách. Hlavní svoje vědecké práce vykonal v Rakovníce, odkud konal za účelem
vědeckého bádání výlety do různých míst středočeských pánví kamenouhelných, jichž
se stal znalcem zvláště vynikajícím. Výsledky studií svých, obsahující velmi důležité1
objevy v oboru těch i jiných útvarů, popsal Kušta ve více než 70 pojednáních ve spi
sech říšského geologického ústavu ve Vídni, ve spisech Král, české společnosti nauk,
české akademie, ve zprávách spolku geologického a j. Tichá a neúnavná práce Kuštova, honosící se mnohými objevy v pravdě důležitými, bude zajisté podrobně oceněna
v časopisech odborných. Národ náš po stránce přírodní vědy zachová mu vděčnou
pamět.

JUDR. PROKOP PODLIPSKÝ. (K vyobrazení na str. 131.) V mladistvém,
plném mužném věku zemřel v Praze zemský poslanec a advokát dr. Prokop Podlipský,
jeden z nejčastěji jmenovaných mladých politiků českých. Dr. Podlipský byl synem
známého vlastence a přítele Havlíčkova, MUDra. Josefa Podlipského a slovutné spiso
vatelky české, Žofie Podlipské. Tím jest řečeno, že již od mládí ssál do sebe vzduch
národní horlivosti, která jevila se také v celém životě. Už jako student súčastnil se
pilně ruchu národního, jsa v čele studentstva jako starosta bývalého akademického
čtenářského spolku, později pak vstoupil do řad činných politiků, zvolen byv poslancem
na sněmu království českého. Dr. Podlipský narodil se dne 9. srpna 1859 v Praze.
Studoval gymnasium a práva, načež oddal se advokácii. Mimo činnost poslaneckou
byl horlivě činným také v našich národních jednotách, zejména v Nár. Jednotě severo
české, jejíž byl několikaletým předsedou. Slibná činnost jeho byla podlomena těžkou
chorobou, jež vlekla se na druhý rok a které Podlipský dne 5. dubna 1900 podlehl.
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Dr. FRANT. ŠMOLKA. (K vyobrazení na str. 133.) Z galerie žijících osmačtyřicátníkův a v politice velikého stilu zmizela postava muže, jehož markantní zjev do
minoval po půl století v dejinách parlamentarismu a Rakouska vůbec. František
rytíř Šmolka, Nestor politiků polských, zemřel v pondělí dne 4. prosince, dosáhnuv
89 let věku svého. Vylíčiti úplně činnost bohatého a pohnutého života Šmolková
znamená ne méně, než vylíčiti celou jednu periodu dějin polských a rakouských,
v nichž hrál úlohu vynikající, často vůdčí. Do malicherných dnešních zápasů, kde
malá doba našla malé lidi, jepicovité existence dneška, o nichž zítřek nebude ničeho
věděti; uprostřed politikářů, jichž sláva zapadá s odhozením posledního čísla strannického žurnálu, ční postava Šmolková s majestátním, patriarchálním klidem jako
jeden z velikých žulových sloupů ze starého poctivého kvádru, na nichž spočívá kupole
historie národů. Své politické Credo nosil vždy příteli i nepříteli jasně k federalismus
a autonomie Rakouska. Dr. Fr. ryt. Šmolka narodil se dne 5. listopadu r. 1S10 v Holusci v Haliči. Vystudovav, věnoval se zprvu státní službě, záhy však vystoupil
a oddal se advokácii. Jako mladý advokát súčastnil se tehdejších politických agitací
a. jako předák revolučního hnutí byl zatčen, 4 leta žalářován a posléze odsouzen jako
velezrádce k smrti provazem. Byl později amnestován. Zatím přišel pohnutý rok
osmačtyřicátý a ten našel v mladém temperamentním politiku svého muže. Od té
doby byl stále činným, až odebral se v zátiší, k němuž nejen polský lid, ale i ostatní
slovanští národové, zejména lid český upírají oči, zalité slzami upřímného žalu a piety.
Nad hrobem tohoto nositele česko-polské shody, nad nímž stojí dnes “tristis Polonia”,
zajisté oživnou ideály Šmolkový, a česká ruka stiskne ruku polskou se starým krás
ným heslem polským: “Za naši i Vaši volnost!”
KAREL POLÁK. (K vyobrazení na str. 135.) Kroužku českých přírodozpytců
odešel nedávno pracovník nejmužnějších let, jeden z těch praktických přírodozpytců.
kteří žijí dosti skryti veřejnosti, málo známí na kolbišti literárním, kteří pěstují vědu
zprvu jako amatéři a později rostou s ní tak, že stane se jim povoláním, životní potře
bou. Karel Polák byl jedním z nich. Již za dob gymnasialních rád zabíhal a uchy
loval se v zákoutí přírody a hleděl vnikat i do jejích tajů. Později, když po různých
zaměstnáních vstoupil do známého přírodnického závodu Fricova, staly se mu přírodní
vědy povoláním. Z amatéra záhy dospěl v entomologa prakticky velmi dobře vyškole
ného a především v botanika. Podnikl některé cesty, hlavně botanickou cestu na
Balkán. Účastnil se při sestavení spisku “Flora botanica”, pořádal herbáře, sám pak
napsal “Analytický klíč českých trav”. Polák nepsal delších prací, za to pochází od
něho spousta článků ve “Vesmíru” a i v “Zlaté Praze”. Byl duší závodu Fricova
a nemálo přispěl k jeho povznešení. Pak náhle přepaden byl duševní chorobou,· jíž
také podlehl a v ústavu choromyslných dokonal život svůj u věku53 let, tiše, neslyšeně.

FRANT. OLIVA. (K vyobrazení na str. 137.) Dne 21. prosince zemřel v Praze
muž, jehož jméno vyslovovala česká veřejnost po mnohá leta s nevšední úctou, spojujíc
s ním pojem nezištného mecenáše a lidumila. Mužem tím, jenž věkem 77 let svrcho
vaně naplnil počet vezdejších dní, byl pražský velkoobehdník Alois Oliva, kterýžto
za živa proslul četnými šlechetnými skutky a štědrou činností především v oboru ve
řejné lidumilnosti. Trvalým pomníkem této je mimo jiné skutky vychovatelna v Ří
čanech, již zesnulý založil a hojně nadal. Mimo obchodní činnost súčastnil se Oliva
horlivě i života veřejného. Byl od r. 1863 až do poslední chvíle členem městské rady
pražské, r. 1865 pak zvolen byl za město Smíchov za poslance na zemský sněm. Šle
chetnému muži budiž čestná paměť!
Dr. JOSEF HUBÁČEK. (K vyobrazení na str. 139. JUDr. Josef Hubáček,
nyní vynikající český publicista a chef “Hlasu Národa”, zemřel v pondělí dne 5.
března 1900, nedosáhnuv zplna ani věku padesáti let. Muž mohutné vyspělosti těles
né, pravá to hora uprostřed průměrných lidí, muž tvrdé a houževnaté povahy, již po
stavilo životní povolání na nej exponovanější cíp strannických zápasů politických,
podlehl smutnému údělu českého novináře. Narodiv se koncem r. 1850 v Chotěboři,
vystudoval zesnulý publicista gymnasium v Jičíně a universitu v Praze, súčastnil se
v letech sedmdesátých literárního ruchu, přispívaje básněmi i povídkami do “Světozora”, do ^“Humoristických Listů”, atd., a stal se tou dobou novinářem, vstoupiv do
redakce “Čecha”. Doktorem práv stal se r. 1880 a za krátko po té vstoupil do redakce
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“Politiky”. R. 1885 změnil se někdejší “Pokrok” na nynější “Ilias Národa” a dr.
Hubáček stal se chefem listu. Úporné boje, v něž dovedl se vrhnout zesnulý vždycky
s celou vervou, podlomily docela jeho zdraví.

JAN PROCHÁZKA. (K vyobrazení na str. 141.) Ve věku 68 let skončil dne
11. ledna 1900 svoji bohatou životní dráhu bývalý president trestního a pak obchodního
soudu v Praze, Jan Procházka. Narodil se r. 1832 ve Vamberce. Soudní svoji dráhu
započal r. 1857 v Rychnově. R. 1877 stal se radou zemského soudu, r. 1884 radou
vrchního soudu a ještě téhož roku presidentem krajského soudu v Písku. R. 1886 stal
se presidentem trestního soudu v Praze, r. 1897 presidentem tamnějšího soudu obchod
ního. R. 1899 odešel na odpočinek, i dostalo se mu titulu senátního presidenta nejvyššího soudu. Této kariéry dosáhl svými právnickými vědomostmi a velikým rozhle
dem odborným. Českému srdci stal se však blízkým svojí působností, jež tak pro
spěšně se odlišovala od průměrného typu českého úředníka. Nikdy nezapomenul, že
jest Cechem a že musí zůstati spravedlivým soudcem za všech okolností.

Jméno.

Rodiště.

1 George Washington
. I Westmorel'd Co., Va....
2 John Adams...........
.. Quincy. Mass ..............
.. [Sha well. Va....................
3 Thomas Jefferson .
4 James Madison....
. Port Couway Va.........
.. | Westmorell Co., Va..
5 James Monroe.
6 John Quincy Ad ms
.. Quincy, Mass..................
7 Andrews Jackson...
.. Union Co., N. C...............
8 Martin Van Buren..
.. Kinderhook, N. Y...........
9 William H. Harrison. .. Berkeley, Va ...............
10 John Tyler................ .... Greenway, Va..................
11 James K. Polk........... .. . Mecklenburg, Co., N. C...
12 Zachary Taylor......... .... Orange Co.. Va...............
13 Millard Fillmore........ .... Summerhill, N. Y...........
14 Franklin Pierce......... ... Hillsboro, N. H................
15 James Buchanan.... .. .. CoveGap, Pa.................
16 Abraham Lincoln.... .. Larue, Co.. Ky...............
17 Andrew Johnson.......
Rale gh, N. C....................
18 Ulysses S. Grant ....
Point Pleasant, O...........
19 Rutcheford B. Hayes. ... Delaware, O....................
20‘ James A. Garfield.... .... Cuyahoga Co., O..............
21 Chester A. Arthur.... .... Fairfield, Vt....................
22I Grover Cleveland.... .... Caldwell, N. J................
23 Benjamin Harra son . .... North Bend, O.................
24 Grover Cleveland...........Caldwell, N. J....................
26 William McKinley... .... Niles, O.............................

ft;

1

Národnostní
původ.

1732 anglický.........
i735 anglický.........
1743 walesský.......
1751 anglický........
1758 skotský ’.........
1767 i anglický.........
1767 škotsko-irský
1782 holandský....
1773 anglický.........
1790 anglický.......
1795 skotsko-irský
1784 anglický.........
1800 anglický.........
1804 anglický. ....
1791 skotsko-irský
1809 anglický.........
1 808 anglický.........
1822 skotský.........
1822 skotský.........
1831 anglický.......
IS 30 skotsko-irský
1837 anglický.........
1833 anerlickv.........
1837 anglický .. ..
1843 skotsko-irský

Domov.
Va...........
Mass...
Va............
Va............
Va............
Mass........
Tenn ....
N. Y.........
O...............
Va.............
Tenn ....
La.............
N. Y.........
N. H.........
Pa.
Ill.............
Tenn.........
D. C...........
O..............
O...............
N. Y.........
N. Y.........
Ind...........
N. Y.........
O...............

M
’S
co
a ?
>;
1789 Fed. ..
1797.Fed. ..
18··! Rep ..
1809SRep. ..
1817 Rep.. .
1825 Rep ...
1829 Dem...
1837 Dem...
1841 Whig..
1841 Dem...
1845 Dem...
1849 Whig..
1850 'Whig..
1853 Dem...
1857 Dem...
1861 Rep ...
1865 Rep....
1869 Rep....
1877 Rep....
1881 Rep....
1881 Rep....
1885 Dem...
1889 Rep....
1893 Dem...
1897 Ren. ...
I

"V
s<»
N

Stáří.

Presidenti típojených Států.

I

1799 67
1826 91
18.6 83
1836 85
183 i .3
1848 81
1845 78
1862 80
1841 64
1862 72
1849 54
1850 66
1874 74
1869 65
1868 77
1865 56
1875 67
1885 63
1893 71
1881 50
1886 56

Misto-presldenti.
1 John Adams.............
2 Thomas Jefferson...
3 Aaron Burr...............
4 George Clinton.......
•5 Elbr dge Gerry.......
‘6 D. D. Tompkins....
7 John C. Calhoun....
8 Martin Van Buren...
9 R Μ. Johnson.........
10 John Tyler....
11 George Μ. Dallas....
12 Millard Fillmore....
13 Will am R. King....
14 J. C. Breckinridge...
15 Hannibal Hamlin ..
16 Andrew Johnson......
17 Schuyler Colfax.......
18 Henry Wilson
. .
19 William A. Wheeler.
20 Chester A. Arthur...
21 T. A. Hendricks.......
22 Levi P. Morton.......
23 A. E. Stevenson.......
24 G. A. Hobart............

Qumcy, Mass....................
Shadwell, Va....................
Newark. N. J...................
Ulster Co., N. Y. ____
Marbleh< ad. Mass............
Scarsdale, N. Y................
Abbeville, S. C................
Kinderhook. N. Y..........
Louisville, Ky................
Greenway, Va..................
Philadelphia. Pa.............
Summerhill, N. Y
Sampson Co.. N. C.........
LexTigton, Ky................
Paris. Me..........................
Raleight, N. C..................
New York City....... , ......
Farmington, N. H...........
Malone. N. Y....................
Fairfield. Vt....................
Muskingum Co., O. .. .
Shorehan, Vt..................
Christfan Co., Ky.............
Long Branch, N. J.........

1735 anglický.........
1743 walepský ....
1756 anglický. ..
1739! anglický. . .
1744 anirlický.........
1774 anglický.........
1782 skotsko-irský
1782 holandský,. ..
1780 anglický........
1790 1 anglický.........
1792langlický........
lSOOÍanglický.........
1786 anglický.........
1821 skotský.........
1809 anurlickv__ ..
18i‘8 anglický.........
1823 1 anglický.........
1812 anglický.........
1819 anglický.........
1830 skotsko-irský
1819 skotsko-irský
1824 skotský..... .
1835 skdtský...........
1844 anglický.........

Mass......... 1789 Fed. .. 1826191
Va............. 1797 Rep1*. .. 1826 83
N. Y......... 1801 Rep. .. 1836 80
N. Y......... 1805 R. p. .. 1812 73
Mass......... 181 3 Rep. . 1814 70
N. Y....... 1817,Rep. .. 1825 51
S. C........... 1825 Rep. .. 1850 68
N. Y......... 1833 Dem.. . 1862 MO
Ky............ 1837 Dem... 1850 70
Va............. 1841 Dem .. 1862 72
Pa............. 1845 Dem... 1864 72
N. Y........ 1849 Whig 1874 74
Ala............ 18 3 Dem... 1853 67
Ky..............! 1857 Dem.. . 1875 54
Me............. 1861 Rep. . . '1891 82
Tenn......... 1865 Rep. .. 1875 67
Ind.
1869Rep. .. 1885 62
Mass......... 1873 Rep. .. 1875 63
N. Y.......... ! 1877 Rep. . . 1887 68
N. Y.......... 11881 Rep. .. 1886 56
Ind............ 1885 Dem... 1885 66
N. Y.......... ! 1889 Rep. . .
Ill.............. ] 1893 Dem.. .
N. J.......... 1897 R«-p. .. 1899 55

Bouře v Texasu.
podává íľomáš Vonásek.

Toto je mapka okolío bouří stiženého a šipky naznačují cestu, kudy se osudný hurikán bral

V moři se pěna již klokotem vaří a syčí,
z vln průtrže strašná vichřice fičí,
vlny se, pohlcují sebe jak hory věží,
brzy zas ve hrůze propasti sražené leží.
Tragedie Galvestonská nikdy se nedá popsati tak, jakou ve skutečnosti byla.
Napsalo se toho již mnoho, nejschopnější novináři snažili se dostáti úkolu svému —
leč marně — veřejnost den se dne dostávala pouze kusé podrobnosti, nedoví se nikdy
všeho, neboť ty tisíce neštěstí bouří přinesených musí na vždy zůstati tajemstvím.
A jest snad lépe, že ty hrůzy, útrapy a nářek ztratily se ve skučící bouři a pohlceny byly
ve vířících vlnách. Galveston! Smutnou dnes pohřební píseň hraje příboj vln břeh
šlehajících, porozuměti jí může ale
pouze srdce těch nešťastných pozů
stalých. Vzduch prosycen jest smrtí,
obloha je zatažena hustým mrakem,
tak jakoby ani nechtěla viděti tu
snoustu — plovoucí nahé mrtvoly tě
la žen, dítek a mužů. Kamkoli se
ohlédnete samá zkáza. Jak začíti
mám, bych v odměřeném mi místě
popsal aspoň částečně, co Galveston
byl a co nyní z něho je? Mám před
sebou galvestonské noviny ze dne 1.
a 13. září. Jaký tu rozdíl ? V prvních
přináší se zpráva o obchodě, s chlou
bou vypisují se tu veškerá zlepšení
přístavní, zobrazuje se tu vzrůst mě
sta a plán^ pro další opravy — stře
deční však, první to po bouři, volá:
Když jsme byli ztratili vše ostatní,
máme dosud životy a budoucnost.
Nesmíme zoufati, neboť budoucnosti
náleží veškerá energie našich živo
tů. Nemůžeme nikdy zapomenout i
na to, co jsme utrpěli; nemůžeme
zapomenouti tisíce našich přátel a
milovaných, kteří nalezli v moři, je
hož zuřivé vlny je zničily, poslední
místo odpočinku. Nesmíme pro slzy
a zármutek zapomenouti svých po
vinností nynějších. Záhuba a zkáza
nejsou k nenapravení. Nesmíme ani
na to pomysliti, aby Galveston pro
jedno neštěstí, sebe hroznější, byl
opuštěn. Máme zde své domovy, byť
i tyto byly zříceninami a milovali-li
jsme Galveston před tím," oč musí
láska naše nyní silnější býti, a oč
musí Svatější býti, když vzpomeneme
svých milých, jichž prach posvěcu
je nejen zemi, ale i vlny, jež omývaly
i její břehy.
Jaká to změna v době ne celých
a

kde řádil.
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14 dnů! Sobota, dne 8. září bude památným dnem v dějinách této země. Večer toho
dne vznesla se v zálivu mexickém tropická bouře. Začalo pršeti a pršelo celou noc
a celou následující neděli. Od té doby nebylo o Galvestonu slyšeti — Galvestonu
nebylo. Tak domýšleli se ti, kteří okusili část bouře, zalétnuvší do vnitrozemí. Dělal-li vichr takové ohromné škody ve vnitrozemí, sta mil od břehu, jakého musí asi býti
v městech nábřežních? tázal se každý a sháněl se po novinách.
Poslední dnové Pompejí nemohly být horší. Peklo je případné pojmenování pro
výjevy zde se odehravší.
V pondělí, dne 10. září 1900 telegram oznamoval: “Velká tropická bouře smetla
Galveston. S hurikánem závodil příboj vln v ničení všeho, co v cestě mu stálo.
Počet mrtvých odhaduje se na 2,600 a škody na majteku je za $10,000,000.”
Tak zněly první zprávy. Nezůstalo při nich. Rozzuřené živly pohltily více, moře
vydávalo své oběti, jichž počet nikdy zjištěn nebude — dosahuje ale 6,000.
Aby laskavý čtenář snáze pochopil, jak se to mohlo státi, že Galveston byl zatopen
a proč tolik budov bouří bylo zničeno, je zapotřebí popsati jeho polohu aspoň částečně.
Město postaveno je na nízkém ostrově, třicet pět mil dlouhém a od jedné do pěti mil
širokém, na jednu míli od pevniny vzdáleném, u ústí řeky Trinity v zálivu Mexickém.
Větší část ostrova, jakož i města leží pouze několik střevíců nad normální hladinou
zálivu. Půda ostrova je po většině písčitá, ostrov sám byl utvořen proudy a příbojem.
Občasné bouře zaplavují město a již roku 1886 hrozila povodeň Galveston smésti s po
vrchu zeměkoule. Tehdy potkaly se vody obou zálivů v středu města, obyvatelstvo mu
selo se utéci do vyšších poschodí neb lodí a mnoho škody bylo naděláno, než odliv nastal.
Viadukt, dvě míle dlouhý, spojuje ostrov s pevninou a tři železniční společnosti použí
vají ho ku dopravě zboží do přístavu zdejšího. V srpnu minulého roku byly nižší
části pevniny též zaplaveny a to vysokou vodou zálivu a řekou Brazos. 12., 13. a 14.
června tohoto roku pršelo tu 40 hodin a 16 palců vody spadlo, čímž naděláno škody za
$25,000. Galveston byl též 13. listopadu 1885 ohněm navštíven a škoda obnášela
$1,400,000. Nejlepší budovy v městě ohněm byly ztráveny, několik tisíc lidí bylo bez
přístřeší. Město mělo obyvatelů 28,000 a v loni předčilo, co se vývozu týče, New
Orleans. Vývoz dostoupil $100,000,000. Stalo se také důležitým pro svou blízkost
k Západní Indii. Město založeno bylo roku 1838 plukovníkem Menardem, který koupil
od republiky texaské nej východnější cíp ostrova a založil společnost ku prodeji pozemků.
Každý desátý čtverec darován veřejnosti pro sad, tři čtverce ponechány pro tržiště ve
řejná, jeden čtverec pro kolej, tři pro dívčí seminář a všecky křesťanské sekty dostaly
po staveništi pro kostel. Obyvatelstva začalo přibývati teprvé po revoluci, ale obchodu
tu bylo projednáno více než v kterémkoliv jiném městě Ameriky. Galveston má přes
dvě míle dlouhé přístaviště a ještě bylo přistavováno s veškerým, moderním zařízením.
30 parníků a tolikéž plachetníků může tu býti v jednu a tu samou dobu býti obslouženo.
Továren tu bylo 300 a vyrobily za $12,000,000 ročně. Spojené Státy vynaložily přes
šest miloinů dollarů na úpravu přístavu. Postaveny dvě rovnoběžné hráze na šest mil
do zálivu. Hráze jsou na vrchu 35 střevíců široké a vyčnívají nad obyčejnou hladinu
vodní as 5 střevíců. Dráha jede po celé jejich délce. Dráha ta je majetkem Spojených
Států. Bouře, dle vládních pozorovatelů povětrnostních, byla již 1. září pozorována
jižně od ostrova Santo Domingo. Brala se zvolná severo-západním směrem a 4. září
byla as v prostřed břehy ostrova Kuby. Toho dne ale směr bouře se změnil na severní,
vichřice stávala se silnější a střed její zasáhl nejjižnější část Floridy. Následujícího
rána střed její byl severně od Key Westu a severo-východní vítr řádil jižně Tampy.
Pak ale náhle se změnil v západní a sedmého byl v zálivu mexickém. Osmého bouře
byla již na texaském pobřeží a vítr měl rychlost 44 mil za hodinu. Hnal před sebou
vlny mořské ze severo-východu a příliv přišel současně z jihovýchodu. Bouře byla
druhu cyklonického. Cyklon obyčejně pohybuje se dvojím způsobem: střed ubírá se
směrem severo-východním a kolem něho v pravidelném kruhu otáčí se vichr v šířce
200 mil. V takovém případě nemá takové síly ani rychlosti, jako když jeho průměr je
menší. V severní polokouli pohybuje se cyklon “proti slunci”, jak námořníci říkají —
to jest, od pravé strany k levé, tedy ve směru opačném. V Západní Indii a jižních
státech střed bouře je trochu severo-západní. Galveston byl na pravé straně této
bouře. Normální výška moře zvýšila se a vlny vysoko jedna nad druhou metány.
Těm pak to nevzalo dlouho poslání své zkázonosné dodělati. A žádné americké město
vyjma Johnstownu v Pennsylvanii neutrpělo tolik. Během šesti hodin, od 3 hodin odpo
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ledne do 9 hodin večer dílo zhouby bylo hotové. V krátkých šesti hodinách přišlo tisíce
lidí o majetek, jehož nabytí vzalo jim celý život pilné práce. Ti, jimž osud popřál
bouři přežiti, teprv v neděli probírali se k vědomí toho, co se událo. Dosah celého ne
štěstí nevěděli ani v pondělí ještě. Teprve četné mrtvoly příbuzných a známých pře
svědčovaly je o zhoubnosti živlů. Jeden druhého němě se tázal: “Viděl kdo něco
hroznějšího?” Telegrafní, poštovní a železniční spojení s ostatním světem bylo pře
rušeno, nezbývalo jiného než nebezpečného plavebního. Těžko rozhodnouti, která část
města utrpěla nejvíce škody, zdá se však, že to byla východní strana. Postavení obyva
telstva bylo však hrozné po bouři, nebylo potravy, nebylo oděvu a tisíce mrtvol a zdech
lin hnilo na tropickém slunci. Hrozila jim smrt hladem, žízní a morem. Ke všemu
vyskytli se tu dravci nejen pernatí, ale i v lidské podobě. Prvnější pásli se na mrtvo
lách, druzí obírali je o skvosty. Nad městem prohlášen stav obležení. Živí musí býti
zachráněni! President Spojených Států posílá první pomoc a hned na tó následuje
veškeré obyvatelstvo této země, by v nouzi postaveným pomohlo. Srdce amerického
lidu sympatii svou projevilo rychlou úlevou, již nešťastným neslo. Mayor města pan
Jones sorganisoval milici a pomocí žijících strážníků zaváděti se jal pořádek. Pomocí
bodáků donuceni muži k odstraňování mrtvol — děsné to práce, ač zrovna tak nutné.
Mrtvoly nabubřely a poskytovaly hrozné podívání vedle nesnesitelného, nezdravého zá
pachu. Učiněny pokusy zakopávati je, později když počet jejich rostl, vyváženy daleko
do zálivu a tam do vody vházeny, leč ty příliv přinesl zpět, protože nebyly obtěžkány.
Proto musely býti spalovány. Ztotožniti je nebylo možno a proto dány na hromady
podél břehu, dříví kolem nich narovnáno, vše petrolejem polito a zapáleno. Prostředek
tento se nejlépe osvědčil. Lidskost setkávala se tu se zvířeckostí, lakota se štědrostí.
Hrdinnost se zbabělstvím, civilisace dokázala opět, že je pouze pláštíkem, kterým se
barbarství kryje. Sta černochů postříleno při nejohavnější práci — otupování mrtvol.
Neštítili se uřezávati prsty a uši mrtvolám pro kousek toho žlutého lesklého kovu.
Někteří měli jich plné kapsy. Takových nešetřeno. Leč dosti na tom, další popis
tragedie té zhnusil by se čisti, proto zakončím stať tuto zmínkou o další cestě bouře.
Pevnina severo-západně od Ga4vestonu ležící neušetřena též. Každá osada a mě
sto poškozeno, Houston Utrpělo velkých škod, ač 50 mil severně od Galvestonu. Mno
ho velikých budov rozbořeno. V Alta Loma nezůstalo ani jedno stavení. V Alvin
zabito bylo sedm osob a město téměř celé zničeno. V Bastrop ztráta na životech byla
značná. V Brookshire zůstaly státi čtyři domy, čt.yry mrtvoly byly nalezeny. V
Chappell Hill nebylo lépe. Devět černochů nalezeno mrtvých v jediném domku v Chenango Junction. Dvacet procent domů v Cypress rozbořeno; podobně tomu je i
v Hempstead, Hockley, Waller. Sabině Pass zatopeno, Winnie pod vodou. V Port
Eads šest lidí zabito, v Morgans Point šest, se jich utopilo. V Pearl stojí polovička
domů.
Historickými bouřemi v jižních státech jsou tyto:
Roku 1840 v Adams okresu, Mississippi, 317 osob bylo zabito, 100 poraněno. Škody
pak bylo za $1,260,000.
Roku 1842 v témž okresu zabito bylo 500 osob bouří, která velikých škod nadělala.
Roku 1880 okresy Barry, Stone, Webster a Christian v Missouri ztratily bouří 100 oby
vatelů, 600 jich poraněno; 200 domů zničeno; škoda $1,000.000. Téhož roku v okresu
Moxubee, Miss., zabito 22 lidí, 72 poraněno. V témž čase okres Fannin v Texasu ztra
til 40 lidských životů, 83 jich poraněno. 49 domů zničeno. Roku 1882 okresy Henry
a Salině v Missouri měly 8 zabitých, 53 poraněných, 247 domů poškozeno; ztráta $300,000. Následujícího roku okresy Kemper, Copiah, Simpson, Newton a Lauderdale,
Miss, měly 51 zabitých, 200 raněných; 100 domů zničeno. Okresy Sharp, Izard a Clay
v Arkansasu ztratily 5 osob, 162 poraněných, 60 domů zničeno. Škoda $300,000. Roku
1884 v severní a jižní Karolíně, Mississippi, Georgii, Tennessee, Virginii, Kentucky
a Ulinoisu vyžádala si bouře 800 životů, 2500 poraněných, 10,000 domů zničeno. Devátý
únor bude památný, protože v jmenovaných státech řádilo přes 60 tornadů. Roku 1890
v Louisville, Kentucky, 76 osob zabito a 200 poraněno, 900 domů poškozeno. Ztráta
$2,150,000. Bouře měla cestu tisíc střevíců širokou. Roku 1891 v Louisianě a Missis
sippi zabito 10 ildí. 50 poraněno. Roku 1893 v Savannah, Ga., a Charleston, S. C.,
zabito přes 1000 osob. V Louisianě a okolním pobřeží přišlo o život 2,000 lidí. Roku
1896 při cyklonu v St. Louis, Mo., zabito bylo 500 osob a 1,000 poraněno.
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Světové bouře byly v posledních 40 letech : Roku 1864 v Kalkutě, Indie, 45 životů
a 100 lodí zničeno. R. 1881 v Haifong, Čína, 300,000 životů ztraceno. R. 1881 v
Anglii zničeno mnoho životů a majetku. R. 1882 v Manile na ostrovech filipínských
60,000 osob zůstalo bez přístřeší a 100 osob zabito. R. 1886 v Madridě ve Španělsku
32 osob zabito, 620 poraněno. R. 1887 na australském pobřeží zahynulo 550 perlolovçù.
R. 1888 na Kubě 1000 osob zabito. R. 1889 v Apii, na ostrovech samojských, válečné
lidě Spojených Států a Německa rozbity a mnoho životů ztraceno. R. 1890 v Muškát,
Arábii, 700 životů zmařeno. R. 1891 v Martinique, 340 osob si vyžádala a za $10,000.000 majetku. R. 1892 v Ravigo, severní Italie, několik set životů utraceno. Téhož
roku v Tonnatay, Madagaskaru, také několik set osob bylo zabito. R. 1893 vyžádala
si bouře pod^l anglického pobřeží 237 životů a 1*65 rybářů u Jutland.

Vystěhovalectví do Spoj. Států. ,
Během roku, končícího 30. červnem 1899, následující počet vystěhovalců vystoupil
v různých přístavech Spojenýh Států a Kanady.
■■■--------------------- -----

Rakonsko-Tľhry..........................
Belgie..........................................
Dánsko.........................................
Francie s Korsikou.................
Německé císařství......................
Řecko............................................
Itálie se Sicílií a Sardinií...........
Nizozemí......................................
Norvéžsko. ................................
Portugaly s KapVerd a Azory
ostrovy........................................
Rumunsko.................................. .
Rusko a Finsko..........................
Srbsko, Bulharsko a Černá Hora
Španělsko s Kanárskými a Balearskými ostrovy
...........
Švédsko
.............. ............
Švýcarsko....................................
Turecko v Evropě......................
Spojená království....................
Nerozhodnuto.............................

4

-------------

4

39.859 24,976 64,835 5,009 39,694
94
526 1,728
967
1.202
44
2.001 1,252 3,253 2,629
165 1,736
2.938 1,964 4,902
14,499 11,405 25,904 10,258 6,758
14
14
134 2,450
2,316
50 • 78,306
56,612 23,052 79,664
839
725 1,994
190
1,269
2
4,651 2,462 7,113 6,674
2 2,056
1,196 1,073 2,269
160
60
700 1,655
955
40,824 21,713 62,537 13,295 22,462
7
4
59
52
15
704
218 1,428
1,210
9
6,533 7,008 13,541 12,708
710
943 2,294
608
1,351
5
137
27
5
110
34,384 31,006 65,390 12,611 31,216
8
8

7,699 li,082
2
4
2
3
12
18
401
2,350
1
26
8

31 1,350
1,470 24,351
1
47

7
33
4
5

6
27
197

Evropa celkem.................... 211,970 129.191 341.161 65,238 184.835 11,695 37,442
Čína..............................................
16 1,698
1,682
180
5
2
Japansko......................................
154 2,918
2,764
4
42
Indie.............................................
13
29
Turecko v Asii ...........................
267 1,380 2,831
48
3,555 1,488 5,043
Ostatní Asie.............................
4
5
1
21
25

2

1

Různého

dánů.

Mohame-

a

Buddhistů

Brahminů

Israelitů.

katolíků
____
1

Řeckých

Římských
katolíků

Protestantů

VYZNÁNÍ.
Úhrnem.

Ženských

ZEMĚ.

Mužských

rg

——

1,351
661
578
2,984
8,469
72
1,281
957
437
211
54
958
7

709
824
963
54
13
1 21.361
3
17 41,934
328
1,370 777.
744
1,987
29
4
5
6 73
438
5 ....
14

452 1,390] 2,833
Asie celkem..........................
1,675 9.726
48 3,373 77
8,051
~6
37
13
Afrika...........................................
109
9
5
72
Austrálie, Tasmánie a Nový
4 • 4.......
Zealand.........................................
256
535 ,167
47
279
269
10
Hawaíské ostrovy......................
116
135
153
7
Filipíny
.................................
21
17
14
3
Pacifické ostrovy........................
80
24
56
~6
Britská Se v. Amerika................
228
587
135
892 2,899
2,007
1
Britický Honduras....................
1
Ostatní Stř. Amerika..................
550 .
50
411
139
I3
3
Mexico.........................................
164
353
333
220
8
11
Jižní Amerika...........................
74
246
367
15
121
Záp. Indie....................................
2
7
347 1,594
3,317 1,632 4,949
Všecky ostatní země..................
36
4
87
181
217
Všecko úhrnem......................... 227,090 134.346 361.436 66,977 188.412 14.539 37,523
1.036 110
1897
135 107
Příjezd mužů...............................
Žen.................... ....................
95,725
Úhrnem.................................
230,882

1,553
66

317
124
4
77
1,942
487
378
267
2,999
126
50,274
1898
135,735
93,498
229,233

františd? Škarda.
V měsíci květnu r. 1900 dokonal
v LaGrange, Texas, svoji životní drá
hu jeden z novinářů českých, Franti
šek Škarda, jemuž určeno bylo vypiti
kalich hořkosti života .novinářského až
na dno. Když byl podniku novinářské
mu obětoval poslední cent svých hoj
ných úspor, byl přiveden k úpadku, z
čehož povstalo mu strádání a nouze—
ale při tom všem, každý i jeho nejzary
tější nepřítel doznati musil, že byl to
muž poctivý a že cokoli uznal za správ
né, tomu hotov byl obětovati vše, a
byť mu na jiné straně kynul snad po
hodlnější život. O Škardovi směle
možno řícj, že byl to muž pevných zá
sad, s jakými málo kdv se v této prak
tické době shledáváme — ale při těch
to svých přednostech měl Škarda i své
vady, které snad jeho úpadek v životě
novinářském zavinily spíše než coko
liv jiného. “O mrtvých má se mluviti
jen dobré,” praví staré pořekadlo a
proto se o těch jeho vadách na tomto
místě zmíníme co nejšetrněji — pokud
to jen vyžaduje nutnost, aby snad vina
FRANTIŠEK ŠKARDA.
úpadku jeho nespočívala na těch, o
nichž se mělo kdysi za to, že ho přímo
neb nepřímo přivodili. O tom, jak octl se Škarda na poli novinářském, psal dávný jeho
přítel, p. L. J. Palda, následující: “Už v roce 1874 dotazován byl pisatel těchto řádků
Českým dělnickým spolkem v Chicagu, nechtěl-li by uvázati se v řízení časopisu dělni
ckého, jejž tamní dělnictvo české založiti zamýšlelo. K vidi živnosti, jež najednou
zastavili se nedala, musil to odříci, aspoň na nějakou dobu. Zatím však přemýšlel
o tom, zda by se nedal časopis podobný založiti v Clevelandu, aby chvatem živnosti své
vzdáli se nemusel a přeci věci, vždy mu drahé, mohl posloužiti. Rokováno o tom mezi
nejbližšími přáteli po mnoho měsíců — ovšem jen nahodile. Jednalo se o peníze do
podniku i o společníka, jenž by obchodní část listu spravoval. František Škarda, s nímž
znám jsem byl už z New Yorku, pracoval tu dobu v Bucyrus, Ohio, a dojížděl občas do
Clevelandu na návštěvu k nám. Bylť před tím delší dobu v Clevelandu zaměstnán,
takže jen tak povrchní naše známost z New Yorku vyspěla v důvěrnější přátelství. Byl
tedy za jedné návštěvy své i on do předsevzetí mého zasvěcen. Ihned se myšlénky té
uchopil a poněvadž měl peníze ušetřené, bylo provedení snadné. Důvěru jeden v dru
hého měli jsme úplnou.” Na jaré r. 1875 vydáno bylo v Clevelandu první číslo “Dělni
ckých Listů” a tak časopis dělnický, na jehož vydávání bylo s mnoha stran tak nalé
háno, stal se hotovým skutkem. O tom, jak dařilo se mu, praví p. Palda, jenž byl listu
onohc redaktorem, následující: “U předních stráží dělnické armády dostalo se mu
cchotného přijetí ;~aled ále musel býti pracně a trapně zaváděn. Vyšlo nemnoho čísel
a všechny úspory Škardovy byly ty tam. Měl celkem, tuším, čtrnáct set dollarů. Pouze
jeho penězy byl podnik ten založen a nikdo jiný na něj nepřispěl: ani spolek, ani jednot
livec. Já měl na něm jen tolik peněz hotových, co asi za rok a půl u mne Škarda protrávil, když z příjmů časopisu nic na nás oba nezbývalo. Podotýkám to schválně, aby
aspoň památce Škardově po spravedlnosti se učinilo, když za živa se jí nedočkal, a mno
hým prázdným spílačům, kteří později pomocí cizých peněz u různých dělnických časo
pisů se roztahovali a nadávali, hnulo se svědomí.” Škarda, ačkoliv list zápasil stále
s nedostatkem, odmítal nabízené peníze od stran politických a povahu jeho karakterisovala nejlépe jeho činnost ve veliké stávce bednářské, jak o něm opět vypráví přítel
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p. Palda následovně: “V tom štrajku osvědčil Škarda velkou poctivost svou a věrnost.
•Jestli někdo, tedy mohl on z něho těžiti. Hned po první schůzi strajkovního výboru
s ředitelstvem^ společnosti, chtěli ředitelové s ním a^se mnou soukromě mluviti, volajíce
nás nazpět. Škarda však okamžitě a před všemi výbory jim odpověděl, že se vrátíme
ku dalšímu vyjednávání, ale ne sami dva, nýbrž se všemi ostatními. Toho ovšem oni
si nepřáli. Každý uhodne,' co asi měli v úmyslu.” Koku 1877 přestěhovány byly Děl.
Listy do New Yorku, kde na ně očekával truchlivý konec. Když zdálo se, že existence
listu je zabezpečena, povstalo nedorozumění mezi ním a dělníky a neblahý poměr ten
stával se dnem se dne ostřejším. Praví se, že vinu nesly strany obě — jisto však je, že
Škarda mohl velmi snadno vlídným slovem, rozumnou domluvou vše odvrátit, leč to
patrně nesrovnávalo se s mylným pojmem o jeho důstojnosti a zde právě vystoupily do
popřefdí jeho nešťastné vady. Žádosti, ba často i pouhé dotazy dělníků byly odmítány
často dosti ostrými poznámkami, takže ti. jimž jednalo se o to, aby neblahý spor byl po
dobrém vyrovnán, raději.závod opustili a ti, kteří zůstali, třebas byli nakloněni k smír
nému vyjednávání, odpovědí Škardovou a často též bezohledným posuzováním někte
rých jednotlivců, byli ku krajnosti přímo dohnáni. Povstala stávka, jejímž výsledkem
bylo založení “Dělníka Amerického" a brzký zánik Škardových “Dělnických TJstů”.
Po pádu listu svého odstěhoval se Škarda do LaGrange, Texas, kde až do své smrti živil
se doutníkářstvím. — František Škarda narodil se na jednom venkovském zájezdním
hostinci blíže Strakonic, dne 13. června 1848. Vychován byl částečně u přátel a čá
stečně u cizích lidí, an jeho nevlastní otec mnoho lásky k němu nechoval. Vlastního
. otce ani snad nepoznal. Později byl zaměstnán v obchodě Chlumeckého v Praze. Dle
všeho navštěvoval před tím nějakou nižší reálku. Do Ameriky přijel v roce 1868 neb
1869 a v Kew Yorku vyučil se doutníkářství. Poznal však záhy, že by v Kew Yorku
zakrněl, i jel, jakmile uměl trochu pracovat, do venkovního města, myslíme, že byl
v Troy, ve státě New Yorku, kdež brzo naučil se anglicky, což otevřelo mu cestu všude.
Vyměnil více míst, až octnul se r. 1871 v Clevelandu. Další už výše pověděno. Koku
1876 pojal za manželku slečnu Annu Landovu, učitelku na obecné škole, jednu z nej
vzdělanějších českých dívek tehdejšího Clevelandu!

První sjezd Čes. Am. Lesníků.
V síni Česko-Anglické Svob. Školy na 18. ulici zahájen 14. srpna min. roku první
sjezd jedné z nejmladších našich podporujících organizací, za to však blahodárně půso
bící Jednoty česko-Amerických Lesníků. Více jak před půldruhým rokem odtrhly se
nynější dvory Č. A. L. od bývalé Jednoty Neodvislých Lesníků (I. O. F.), kterážto
organisace se na to v krátké době rozpadla a založily českou Jednotu č. A. L., kteráž
čítá 16 dvorů a počet členstva obnáší 1306. Zasedání sjezdu skončeno během tří dnů.
Mnoho oprav na stanovách neučiněno, jelikož tyto uznávány jsou za postaěitelné a prak
tické zároveň. Sjezd odbývati se bude jednou za 2 roky na místě jednou ročně. V pří
štím sjzedu zasedati budou pouze zástupci podřízených dvorů a úřadníci Velkodvoru
nebudou míti se sjezdem co činiti.

Druhý sjezd S. P. J.
Počátkem srpna min. roku odbýván v Chicagu druhý sjezd zdárně prospívající
Sesterské-Podporující Jednoty, při kteréž příležitosti pořádána byla celá řada pěkných
a povznášejících slavností. Zahájen 4. srpna a ukončen v pondělí 13. srpna, a během
zasedání učiněno mnoho změn k lepšímu. Mimo mnoha jiných důležitých oprav
zvětšena úmrtní podpora z $300 na $400, kteráž po 90 dnech má býti vyplacena. Ústřední
výbor nalézá se nyní v Chicagu a příští sjezd odbýván bude za 4 roky v Clevelandu.
V Jednotě této zastoupeno jest 40 sborů, má 2 Velkovýbory a 1 Ústřední Výbor. Zalo
žena byla 3. července 1892 v Clevelandu, O., a čítá nyní 2525 údkyň. Není pochyby,
že změny učiněné při sjezdu prospějou Jednotě k novému rozkvětu a že po příštím
sjezdu zaznamenáme nové a nové úspěchy.

Volební výsledky
Lidové hlasování pro presidenta roku 1896.

STÁTY.

McKinley Bryan a |'Bryan a Lever Bent Ma ch Palmer. Větši * Úplný
ley
ef t
Sew-tll 1 Watson ing
na
počet
Z. D.
Rep.
Pro.
Nat..
Soc.
hlasů.
Pop.
Dem.

54.737
37.512
146.688:
26.271!
110.285
Delaware......................................... i 16.804

107.137 24.089
110.103
123.143 21.623
158.674 2.389
56.740
13.424

2.147
889
2.573
1.717
1.808
355

Florida............................................ j
Georgia.........................................
Illinois
.............................. i
Indiana.........................................
Iowa.............................................

11.288
60.091
6 324
607.130
323.754
289.293

30.683 2.053
94.232
23.192
464.523 1.090
305.7531
223.741 .........

654
5.543
197
9.796
3.056
3.192

Ka.nsas........................
Kentucky .....................................
I .on i si an a......
....................
Maine............................................
Maryland.......................................
Massachussets..............................

159.345 126.660 46.194
218.171, 217.890
22.037
77.175
80.465] 32.201 2.487
136.959 1114.735
278.976 90.530 ! 15.181

1.611
4.781

1.570
5.918
2.998

293.582 236.714
Michigan.......................................
Minnesota............................... ·... ; 193.501 139.626! ........
5.13u 56.363 7,517
Mississippi....................................
363.667
VI ont, an a......................
.........
1 0.494 42.537
103.064 115.999
Nebraska.......................................

5.025
4.365
485
2.196
186
1 243

Arkansas.......................................
California.................. ..................

Nevada .........................................
New Hampshire..........................
New Jersey..................................
New York ................................
Sev. Carolina.............................
Sev. Dakota..................................
Ohio....,...................................... I
Oregon...........................................
Pennsylvania......... ♦....................
Rhode Island...............................
Jižní Carolina..............................
Jižní Dakota.................................
Tennessee......................................
Texas............................................
t
Utah..............................................
Vermont......... .............................
Virginia........................................
Washington.................................
West Virginia..............................
Wisconsin.....................................
Wyoming...........................

1.938
57.444
221.367
819.838
155.222
26.335
525.991

7.802
21.271
133.675
551.396
174.488
20.686
474.882

575
379

779
5.614
16.052
675
358
2.615 5.068

48.779 . 46.662
919
728 300 422.054 11.174 19.274
36.437
14.459
1.160
9.281
58.798
41.042 41.225
683
1 148.773 163.651 4.525 3.098
: 167.520 290.862 79.572 1.786
13.491
64.607
51.127 ; 10.179
458
! 135.368,i 154.709
39.153
51.646 • · · · · ·
! 105.368, 94.480
268135Z 165.523
10.369
10.072!
286

893
1.041
386

1.611
159
1.223

793 1.147
329
2.268
352 • 453

6.462 76.489
72.591
2.006 1.922
134.792
4.234 53.545
877 3.360

1.778 21.448
46.461
2.708 38.141
163.061
16.868
29.695
6.390 141.517 1.090.869
2.145 18.001
637.305
4.516 65.452
521.547

1.209
5.019
1.834
1.870
587 2.507
136
2.114 11.749

13.509
281
55.138
45.777
32.224
173.265

335.639
445.861
101.046
118.593
250.842
401.568

56.868
53.875
58,750
58.727
32.043
2.885 12.935

544.492
341.637
70.566
674.019
53.217
224.171

620

1.995

915

293

595

797

183

194.572
149.397
298.691
189.620
174.390
31.460

6.879
3.230
1.071
2.355

6.439
10.315
228 3.520 35.794
83.670
3.985 6.373 87.602
371.014
17.667 18.950 268.469 1,545.956
19.266
329.710
247
9.465
47.379
1.857 48.494 1,014.292
2.716
49

870

733 .........
2.350
148
968
1.216
346
7.509
136

977 2,117
97.337
1.683 11.000 295.072 1,194.255
558 1.166 21.978
53.785
828 49.517
68.907
183
82.950
1.951 19.403
321.998
5.046 202.914
544.786

108

21
1.331
2.129
1.668
675
4.584

33.116
40.490
19.341
12.493
10.888
102.612
5S3

96.124
63.828
294.664
93.583
201.739
447.411
20.863

Úhrnem................................. 7.107.822! 6,288,866i|222.207 130.683 13.950 33.545. 133.800i......... 14,073.285
Většiny.................................. 284.771
* Zahrnuje v sobě prázdné, nesprávné a zkažené hlasy.
V počítání většin na této tabulce jsou Bryan&Sewallovy, Bryan—Watsonovy a prostřední hlasy čítány
pro Bryana. Demokraté a Populisti splynuli a v mnohých státech i stříbrní demokraté, totiž: Arkansasu,
• '.»lifornii, Coloradu. Connecticut, Idaho. Iliinois, v Iowě, Kansasu, Kentuclty. Louisianě, Michiganu, Min
nesotě. Missnuri, Montaně, Nebrasce, New Jersey, Sev. Carolině, Sév. Dakoté, Ohiu, Oregonu, Pennsylvanii,
Již. Dakotě, Utah, Washingtonu, West Virginií. Wisconsinu a Wyomingu. V některých sútech jako 1111nois a Kansasu, byla tiketa Bryan—Watsonova sledována prostředními populisty.
Nebylo možno oddělit! populistický hlas od dernokr itického ve státech, kde obě strany splynuly. V ně
kterých státech, jako v Iliinois, v kterých obě strany hlasovaly pro tytéž voliče, ale na různých tiketách
okresní úředníci, podávající zprávy státním tajemníkům, sloučili počet elektorialních (volitelských) hlasů
a je nemožno prozkoumat!, jak hlas by měl býti rozdělen. V takových případech hlas nadepsaný “BryanWatson" není nijak znamením síly populistické strany a zároveň při tom dáv« demokratům příliš silný
hlas. Nestává žádné cesty, dle níž by bylo možno úplně správně a rovnoměr ně udati, počet hlasů té čí
oné strany pro presidentské voliče.

Volební hlasy roku 1896.
Volební hlasy prohlášené kongresem 11. ledna 1897

A la Ha ma

A rlr a n c;a c
Califnrnia

Colorado
Connecticut·
Dpinwn
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Missouri....................
M nu tan a.
Nebraska....................

6
&o
1n
14
9

11
8
1
4

6
3

4
13
3

4
13
2

24
15
13
10
1
ÖQ

9
1 T

3
8

12
6
8
15

14
9

10
1
zx4

;.........
1 9
1o
1
4

Nevada.......................
3 New Hampshire.......
New Jersey................
1 New York..................
Sev. Karolina............
Sev. Dakota..............
Ohio.............................
Oregon.......................
1 Pennsylvania........
Rhode Island......... . .
Již. Karolina.............
Již. Dakota................

Tennessee..................
Texas..........................
4 Utah...........................
Vermont....................
Virginia.................
Washington..............

11

4
10
36

3

3

23
4
32
4

23
4
32 »
4

9
4
12
15
3

4

4

12
4

West Virginia..........
Wisconsin..................
Wyoming..................

6
12

o Total..........................
4
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Watson

3

3

4
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Sewall

MÍSTO
PRESIDENT
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Hobarl

8
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1
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PRESI
DENT
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Úpadkový zákon.
(VYTAŽENO Z ÚPADKOVÉHO ZÁKONA SPOJ. STÁTŮ ZE DNE 1. ČERVENCE 1898.)
Oddíl 4. Kdo může se octnout! v úpadku, a) Každý, kdo je dlužen, vyjma korporace, má být k dobro
diní tohoto zákona jako dobrovolně úpadek učinivší oprávněn, b) Každá přirozená < soba (vyjímaje toho,
kdo pracuje za mzdu nebo osobu zabývající se hlavně rolnictvím nebo vzděláváním půdy), každá neinkorporovaná společnost a každá korporace zabývající se hlavně výrobou, obchodem, tiskem, vydávaním
novin a tiiskopisů, nebo kupectvím a dluhující jeden tisíc dollarů neb více, může býti uznána po nedopa
tření nebo nestranném soudu za dobrovolný úpadek učinivší a podléhá ustanovením a -oprávněna jest
k dobrodiním tohoto zákona. Soukromí bankéři, nikoli však národní banky nebo banky inkorporované
pod státními nebo územními zákony, mohou býti za dobrovoluý úpadek učinivší prohlášeni.
Oddíl 7. Povinnosti úpadek učinivších, a) Úpadek učinivší (1) navštíví první schůzi svých věřitelů,
pakli mu tak soud nebo soudce nařídí a slyšení na, jeho žádost o propuštění jest zaneseno: (2) vyhoví
všem zákonitým rozkazům soudu: (3) prozkoumá správnost všech důkazů nároků proti jeho majetku.
(4) vystaví a dodá takové listiny, jak bude soudem nařízeno: (5) vystaví svému důvěrníků přenosy všeho
svého jmění v cizích zemích: (6) okamžitě uvědomí svého důvěrníka o každém pokusu jeho věřitelů nebo
jiných osob, vyhnout! se ustanovením tohoto zákona, o kte éru by se dověděl: (7) v případě, že by se
dověděř, že někdo křivý nárok proti jeho majetku provedl, uvědomí o tom okamžitě svéHo důvěrníka:
(8) připraví, odpřísáhne a zanese u soudu v deseti dnech, leda by delší lhňta byla povolena, po rozhodnutí.
soudním, je-li to úpadek nedobrovolný a se žádostí, jedná-li se o úpadek dobrovolný, seznam svého jmění,
v němž by udáno bylo množství a druh majetku, kde se nalézá, jeho cena v penězích dopodrobna a seznam
svých věřiteli^ s jejich obydlím, je-li známo (není-li, musí to býti poznamenáno), suma dlužná každému
z nich, na jakém základě dluh byl učiněn, záruka, pakli jaká jest, držená od nich a návrh na taková
sproštění. k nimž by byl oprávněn, vše ve třech opisech, jeden pro písaře, jeden pro rozsudího a jeden pro
důvěrníka: a (9) když přítomen při první schůzi svých věřitelů a v takové jiné době, jak soud nařídí,
podrobit! se zkoumání týkajícímu se vedení jeho obchodu, příčiny jeho úpadku, jeho jednání s věřiteli
nebo s jinými osobami, množství, druh a místo jeho jmění a na konec všechny věci, které by se správy
a urovnání jeho statku týkaly; ale žádného jeho svědectví nebudiž použito za důkaz proti němu v něja
kém zločinném jednání.
Nemusí však býti přítomen schůzi svých věřitelů buď při neb za příčinou vyšetřování v místě vzdále
ném více než sto padesát mil od jeho domova nebo hlavního obchodu, nebo vyšetřovat! nároky, vyjma
jsou-li mu předloženy, leda by mu tak soudem nebo soudcem pro zjevnou příčinu byl© nařízeno a úpadek
učinivší dostane své skutečné výlohy zaplacené z majetku, pakli vyslýchán nebo musel se eostaviti na jiné
místo než je město, obec nebo městečko jeho obydlí.

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 takovéhosystému 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.
a
KOLKŮ PRO ZVLÁŠTNÍ DODÁVKU, v obnosu
10c., přilepí se dodatečně k pravidelné sazbě a tím za
bezpečí se neodkladné, okamžitě dodání v místě adre
sáta. Těchto kolků nemůže se použít pro žádný jiný
účel.
POŠTOVNÉ DRUHÉ TŘÍDY.—Časopisy, vydá
vané v pravidelných lhůtách nejméně Čtyrykrát do
roka a mající pravidelný seznam odběratelů, s přílo
hou a čísly na ukázku 1 cent za libru.—Jiné časopisy,
vyjímaje týdenníky, pakli donášeny listonošem, pro
adresáta v témže místě, kde časopis vychází, 1 cent
za každý. Pakli zasláno jiným než vydavatelem, za
4 unce neb méně 1 cent.
POŠTOVNÉ TŘETÍ TŘÍDY (nesmí přesahovati
4 libry).—Tiskopisy, knihy, otisky s rukopisy, nezapečetěné oběžníky, které možno lehce bez řezání obál
ky prohlédnouti, 1 cent za každé dvě unce.
POŠTOVNÉ ČTVRTÉ TŘÍDY.—Nesmí přesaho
vati 4 libry: takto lze z'asílati 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 % unce neb méně za předem zapravené
poštovné 5 centů. Poštovní lístky: za každý 2 centy.
Za časopisy a jiné tiskopisy za 2 unce 1 cent. Vzorky
zboží 1 cent za dvě unce; avšak sazba jest nejméně
2 centy, ať již zboží váží 4 unce aneb 1 unci. Popla
tek za registrování dopisů neb jiných zásilek obnáší
8 centů. Každá jiná korespondence mimo dopisů
musí míti poštovné alespoň částečně zapraveno. Ti
skopisy. jiné než knihy, které jsou přijímány poštou,
jsou od celní prohlídky osvobozeny.
POŠTOVNÍ POUKÁZKY (Postál Money Orders).
Touto cestou možno zasílat! částku až $ 100. Poplatky
jsou následující:

Za poukázku nepřesahující $ 2.50......... 5c
Za poukázku nepřesahující $ 5.00......... 7c
Za poukázku nepřesahující $10.00......... 0c
Za poukázku od$10.00 do $^0.00......... 2c
Za poukázku od$20.00 do $ C.00.......... 4c
Za poukázku od$04.10 do $40.00......... 7c
Za poukázku od$40.00 do $50.00.......... 0c
Za poukázkti od$50.00 do $60.00.......... o2c
Za poukázku od$60.00 do $75.00.......... "7c
Za poukázku od $75.00 do $100.00.......... 22c
Do Švýcar, Německa, Belgie. Portugalska, Ka
nady, Newfoundlandu, Itálie, Francie. Alžíru, Nové
ho Již. Walesu, Viktorie. Tasmánie, Nov. Zealandu,
Jamaiky. NizozemJ. Bahamských ostrovů, Trinidadu,
Tobago. angl. Queenlandu. Kapské kolonie, Wind
Guineje. Rakousko-Uherska, Ward ostrovů, Seeward
ostrovů. Havajska. švédska a Norvéžska, Japanu
Dánska, do Velké Britanie a Irska obnáší poplatek
za peněžité zásylky jak následuje: Za poukázku, ne
přesahující $ 10 12c., za poukázku od $10 do.$20 22c.,
za poukázku od $20 do $30 32c . za poukázku od $30
do $40 42c . za poukázku od $40 do $50 52c., za pou
kázku od $50 do $60 62c., za poukázku od $60 do
$70 72c., od $70 do $80 82c., od $80 do $90 92c., od $90
do $100 $1.02.

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

Qk

v
■

:: Obraťte se na ::

f. Brodsky & Co.,
cor. 2nd Hvcnuc and 721KÍ Street,

York,
Máme své právní zástupce
v Pt aze,Brně 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.

T alb iil k a mzdy na základě osmiho dinné denní práce.
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.33$
.50
.66$
.83$
1.00
1.16$

9$
.184
.37$
.56}
.75
.93$
1.124
1.31}

.10$ .114
.20$ .23
4 1$ .454
.62$ .684
.83$
.91$
1.04
1.144
1.25
1.374
1.60$
1,46

11.00

12.00

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

Talbnlka mzdy na základě devítlřiodlnné denní práce.

i
1
2
3
4
5
6
7
8

.11
.21
.5$
.31
. 5$
. 8$
.74 .11
.9} .14
.11} . 16$
.13
.194
.14} .22$

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

.4

.14
.34
. 1

.11
.14$
.184
.224
.26
.29$

.2$ .24
.4$ . 5 $
.9$ . 11
.16$
.14
.ISA .22}
.23
.274
.277 .33$
.32A .39
.37
.444

.34
.64
.13
.20$
.27
.34
.40$
.47$
.54

.34
.74
.141
.224
.29$
.37
.444
.52
.594

.441
8$
. ig|
.25
.33$
.41$
.50
.58$
.66$

.44i
.9$'

,Í84
.27 7
.37
. 46$
.55$
.644
.74

.5
.10
.20.1
.304
.407
.51
.60
.71$
.81 4

.5A
.11
.22}
.33$
.44A
.554
.6
.774
.89

.6
.12
.24
.36
.48
.60
.72$
.844
.964

.64
.13
.26
.39
.52
.644
.771
.904
1.03$

.7
.134
.27·;
.41$
.554
.69 A
.83$
.97}
1.11

.74
.14$
.29$
.424
.59}
.74
.924
1.03$ i
1.184

. 8$
.9}
.10
.11
.16$ . 18$ .20$ .22}
33$ .37
.40$ 1 -444
.55$
.66$
.61
.50
. 66$ .74
.89
.814
.81$ .924 1.02
1.11
1.00 1.1 1
1.22} 1.33$
1 ·16$ 1.29$ 1.424 1.55$ :
1.33$ |1. 18
1.77$ '
1.63

Tabulka denní mzdy na základě osmihodinné a devítiliodinné denní pr*áoe.

1
2
3
4
5
6

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

.16$
.33$
.50
.66$
.83$
1.00

.25
.50
.75
1.00
1.25
1.50

.33$
.66$
1.00
1.33$
1.66$
2.00

.41$
.83$
1.25
1.66$
2.08$
2.50

. 50,
i.*oo
1.50
2.00
2.50
3.00

.58$
1.16$
1.75
2.33$
2.91$
3.5C

. 66$
1.33$
2.00
2.66$
3.33$
4.00

.75
1.50
2.25
3.00
3.75
4.50.

83$
1.66$
2.50
3.33$
4.16$
5.00

.91$
1.83$
2.75 |
3.66$
4.58$
5.50

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00

1.08$
2.16$
3.25
4.33$
5. 41$
6.50

1. 16$ 1.25
2.33$ 2.5(1
3.50 3.75
4.66$ 5.00
5 83$ 6.25
7.00 17.50

1.33$ 1.50 1.66$
2.66$ 3.00 3.33$
4.00 4.50 5.0 0
5.33$ 6.00 6.66$
6.66$ 7.50 i 8.33$
8.00 9.00 i 1 0.00

1.83$
3.66$
5.50
7.33$
9.16$
11.00

2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00

VYSVĚTLENI:—Tučné Číslice v hlavách sloupců vykazifjí obnos mzdy týdní, kdežto Číslice pod tím značí obnos mzdy na hodiny a na dny. Když tedy chceme nalézti
I mnoho-li obnáší mzda na hodinu, když týdní jest $8.00, začneme hledati při číslici 1 (hodina) a jdeme stále dále v pravo, až přijdeme pod ohlavení $8.00, kde nalezneme na
' i 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 k vypočítávání úroků.
1
ŠEST ZE STA.

$3 | $4
o! 0
o| 0
0 0
0 0
0 0
01 0
0i o
0 1
0 1
1 í 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 , 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
, 1 1
1 2
1 2
1 1 2
1 2
1 2
1 2
1 «>
1 0 2
3 4
5 6
6' 8
8 10
9 i 12
11 14
12 16
14 18
15 20
17 22
18 24

1

Na dobu $1 $2
I den. 0 0
2_
0 0
0 0
3 „
0 0
4
0 0
5
0 0
6 ..
7 ,,
0 0
0 0
3 ..
9 „
0 0
0 0
10 ..
0 0
11 ..
12
0 0
13 ’
0 0
14
0 0
0
1
15
16
0
1
17 " •0 j 1
18 ” ,1° ! 1
*0 1
19
20 '
'0 1 1
21 ”
0 1
22 ”
0
1
23
0
1
24 ”
0
1
25 ” I o 1 i
26 ”
0 1
27 ·’
0 1
28 ”
0
1
29 ”
0
1
1 měs. 1
1
.> *
2
i 3 ” [i 21
3
0 4
•4 ..
1
3
5
í 5
6 " : 3 6
4 7
7 >>
8 „
4 8
5. 9
9
5 10
10
6 11
11 „
il rok. 6 12

;
!

I

i
1
;

I

$fí 1 $7
0 0 0
0 I o • Oj
0 0i 0
0 0 0
° 1 i 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 : 1
i 1 1
1 1 1
1 1 i 2
1 i k 2
1 0 2
1 2 2
1 ot 2
2 2 2
2 2 2
o 2 2i
2 o1 0|
2 2 3
2 o 3
2 2 J- 3;
2 3 3
2 3 3
2 3 3
o 31 31
0 3 3
3 3 4
5 6 7
8 9 11
10 , 12 14
13 ; 15 18
15 ! 18 21
18 21 25
20 24 28
23 27 32
25 30 35
28 33 39
30 36 42

I $8
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
0
2
·>
·>
2
2
3
3
<j

3
3
3
3
3
4
4
4
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
■11
48

SEDM ZE STA.
$!) 1 $10 $100 $1000' Na dobu $1
1 den. 0
o; o
2 17
2
c
01 0
3 33
0
3
0 1
5 50
4
„
0
1 1
7 67
0
5
„
: 1 1 ! 8 83
6 „
0
1 1
1 10 1 00
0
7
| i
1
12 1 17
0
8 o
1 1 13 1 33
0
9 „
1 o 15 1 50
0
o 2 17 1 67 10
0
' 2 2 18 1 83 H
0
12
..
2 20 2 00
2
0
i 2 2 22 2 17 13 ..
0
2 0 23 2 33 14 „
0
; 2 .3 25 2 50 15 „
0
: 2 3 27 2 67 16 „
0
3 3 1 28 2 83 17 ,,
0
18
„
3 3 30 300
0
3 3 32 3 17 19 „
0
20 „
3 34 1' 33 3 33 21
0
3
35 3 50
0
3 4 37 3 67 22
0
3 4 , 38 3 83 23 o
0
4 4 | 40 4 00 24
0
25
„
4 4 l 42 4 17
1
26
..
4 4 43 4 33
1 1
4 5 i1 45 150 27 ,,
i 1
4 1 5 47 4 67 28 .·,.
i !
4 5 48 4 83 291 měs.
1 1
■ 5 ■ 5 50 5 00
9
i
!
9 i 10 1 00 10 00
3 ”
2
14 15 1 50 15 00
2
4 ..
18 1 20 |2 00 20 00
3
23 1 25 2 50 25 00 1 5
4
27 I 30 3 00 30 00 ;' 6- ..
4
1 ·.
32 35 3 50 35 00
51
36 40 4 00 40 00 i 8
51
i
9
.,
41 45 4 50 45 00
1
6 ,
'
10
..
45 50 5 00 50 00
61
50 55 5 50 55 00 1 il ..
54 60 6 00.60 00 ; 1 rok 1 7

OSM ZE STA.
N'a úobw
1 (On !
2 .. i
3 .. 1
4 .. 1
5
6 ..
7 ..
8 ,,
9 ..
10
11
12
’3
14 ”
15 ”
16
17 ’
18 ’
•9 ”
20 ”
21 ’
:22 ”
23 ”
24 ”
25 ” ’
26 ”
27 ”
28 ”
29 ”
l měs
; .>
3
4
5 ..
6
7 ,,
8
9 „
10
11
1 rok

o
0
0
0 {
0 I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0 ;
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
3
4
5
5
6
7
7
8

$2 $3 £4 $■"> $6
0r o 0 0 0
0 0 0 0 0
(1 0 0 0 0
0 0 01 0 1
0 0 0i 1 1
0 0 1 ! i i
1 1
0 p 1
0; i 1
1 1
1 j 1
0 1 1
0 1 i i I 1 1
0 1 1 1 1 1
1
1 1 ; 1 2
1 1 . 1 2
1
1 1 1 1 2 2
1 1 1 2 2
1
1
1 1 o 2
1
1 2 2 2
1 1 1 2 o 2
1
1 2 2 8
1
1 2 2 3
1
1 2 2 3
1
1 2 2 3
1 2 2 3 3
1 2 2 3 3
1 2 2 3 3
1 2 2 3 3
1 2 o 3 4
1 2 ·> 3 4
1 2 3 3 i
1 2 3 3 4
3 4 5 / | 8
4 6 8 10 12
5 8 H 13 1 16
7 10 13 17 20
8 12 16 20 1 24
9 14 19 23 28
11 16 21 27 32
12 18 24 30 ;i 36
13 20 27 33 40
15 29 29 37 1 44
16 24 32 40 | 48

$7
0
0
0
1 i
1
1
J

!
i
,

1 ,
1 1
0
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

$8 $!) $10 $ioo\$iooo
·) 22
0 01 0
0 0 0
4 44
1 1
1
/ 67
i i 1 1
9 89
1 1 1 i 11 1111
1 i ; 1 13 1 33*
1 1 1 1 0 16 1 561
1 2 1 O2 18 1 78
20 2 001
21 2
2 211 **2 22 222
2 2 2 24 2 441
o 2 1 3 27 2 67
A*o 3 3 29 2 891
2 1 3 3 31 3 111
3 3 3 33 3 33
3 ; 3 4 36 3 56
3 3 4 . 38 3 78
3 I 4 4 40, 4 00
3 4 ! 4 42 4 22
4 4 4 44] 4 44
4 4 5 47 4 67
4 4 5 49 4 89
4 5 5 51 5 11
4 5 5 53 5 33
4 5 I 6 56| 5 56
5 5 6 58 5 78
5 5 6 60 6 00
5 6 6 62. 6 22
5· 6 6 641 6 44
5 6 7 67 6 67!
] 1 12 13 i 33 13 33
16 18 20 2 00 t0 00
21 24 27 2 67' £6 67
27 30 33 3 33 33 33
32 36 40 4 00 40 00
37 42 47 4 67!46 67
43 48 53 5 33 53 33
48 54 60 6 00 60 00
53 60 67 6 67 66 67
59 66 73 17 33i 73 35
01 72 80 !8 00;80 00

!

$2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 !
1 '
1
I
1
1 ,
1
1
1 2
4
5
6
7
8
91
li
lo
12
<4

______

\Nadobu $1
1 (len. 0 o
2
0 i! 0o!
: 3 ”
0
01 0,
4 ’*
I 5
0■ 0
6
0: 0i
7 ·■
0 0
8 ..
0i 0
9
0! i
10 ,
0 1
11 ..
0 1
12
0 1
13 „
0 1
14 ,
0' 1
15 ,.
0 1
16
0[ i
17 .
0; i
18 ,.
1
19 „
1
20 ,
1 1
21
1 1
1 1
22 ..
23 ,
1 1
1 1
24 ..
1 1
25 ..
26
1 1 1
27 .
1 ! 2i
1 2
•18
1 21
29 ...
1 mos. 1 ; 0
o 3
2
3
3 5
4 „
3 7
5 >.
4 1 8
6 ,, 1 <r> 10
6 12
1 7 ■’
8 ..
7 13
9 ..
8 , 15
8 ! 17
, 10 ..
H
9 1 18
i 1 '•ok, 10 i 20 i

3$ $4
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 1
0 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
J 1
1 2
1 2
1 2
1 2
1 ' 2
2
g1 1 o
I 2
g2 1 2
2' 2
2 2
4 5
5 7
7 9
9 1 12
11 14
12 16
1 I 19
16 21
18 | 23
19 i 2,5
21 1 28

,

1

I
1
!

$5 $6 $7
01 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 1
0 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 2
1 2 2
1 2 *>
1 2 2
2 2 ·>
2 2 2
2 2 2
2 2 3
2 2 3
2 2 3
2 3 3
2 3 3
2 3 3
2 3 3
3 3 4
3 3 4
3 3 4
3 3 4
3 4 4
6 7 8
9 11 12
12 14 16
15 18 20
18 21 25
20 25 29
23 28 33
26 32 37
29 1 35 42
32 39 45
35 42 49

$8
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
1 37
42
i 47
51
| 56

$9 $10 $100 $1000

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
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
12
18
23
29
35
41
47
53
58
64
70

2 19
4 39
6 58
8 78
10 97
12 1 17
14 1 36
16 1 56
18 1 75
19 1 94
21 2 14
23 2 33
25 2 53
27 2 72
29 2 92
31 3 11
33 3 31
35 3 50
37 3 69
39 3 89
41 4 08
43 4 28
45 4 47
47 4 67
49 4 86
51 5 06
53 5 25
54 5 44
56 5 64
58 5 83
1 17 11 67
1 75 17 50
2 33123 33
2 92 29 17
3 50,35 00
]4 08 40 83
4 67!46 67
5 25! 52 50
5 83 58 33
6 42'64 17
7 00,70 00

DESET _____
ZE STA.
$3 $4 $.5 | $6 $7 $■9 $9 $10 $100 $i 000
—
0 0 0 0 0 9 0 0
28
3|
6’ 56
0 0 0 0 0 0 1 1
1 1
0 0' 0 1 1 1
8 83
0 0 , 1 1 | i , 1 '1 1 11 111·
0 1 1 1 1 1 1
1 1
14 1 39 I
1 1 ; 1 1 1 1 1 2 J 0 17 1 67
2
2
1
1 1 ; i 2^
19 1 94
1
1 1 1 1 2 2 2 ,1 2 00 2 22
1 1 1 .·> 2 2 2 i 3 1 25 2 50
1 1 1 2 2 2 3 3 1 28 2 78
1 1 2 2 2 2 1 3 3 31 3 06
1 1 2 2 2 3 i 3 3 | 33 3 33 .
1 1 2 2 3 3 1 3 4 36 3 61 ·
3 3 4 4 39 3 89
1 1 2 .·>
1 2 2 3 1 3 3 4 4 I 42 4 17 !
1 2 2 3 3 4 4 4 44 4 44 :
47 4 72 ■
1 21 2 3 3. 4 4
o 2 1 3 3 4 i 4 5 I 5 50 5 00
2 2 3 3 4 4 | 5 : 5 ! 53 5 28
2 2 3 3 4 1 4 5 6 j 56 5 56
·■> •j i 3 4 4 i 5 5 ! 6 58 5 83
2 2 3 1 4 5 6 6 61 6 11
2 3 3 4 4 1 5 6 1 2 ! <>4 6 39
2 3 3 4 5 5 6 7 67 6 67
2 3 3 4 5 6 6 7 69 6 94
2 3 4 4 5 6 1 7 72 7 22
2 3 4 5 5 6 7 i 8 75 7 50
2 3 4 5 5 6 1 r.* i 8 78 7 78.
° 3 4 5 6 6 1 *
8 81 8 06
3 3 4 . 5 6 7 i s i 8 83 8 31
5 7 8 10 12 13 15 17 1 67 16 67
8 1 10 12 15 18 20 23 I 25 2 50 25 fO
10 13 17 20 23 27 30 ' 33 3 33 33 33
13 17 21 25 29 33 38 i 42 '4 17 41 67
15 20 25 30 35 40 45 50 ,5 00 .4) 00
18 23 29 35 41 47 53 58 5 83 58 33
20 27 33 40 47 53 60 67 6 67 66 67
23 30 38 4n 53 60 68 1 7š 7 50 75 00
25 33 42 50 58 67 75 83 8 33 84 33
28 37 I 46 i 55 64 73 83 92 9 17 91. 67 1
30 40 1 50 60 70 80 ! 90 '!$1 , §10 8100 ·

Pojedete do Evropy?
aneb sem chcete někoho povolati?
Obraťte se na spolehlivou firmu

f. Brodsky & Co.,
1389-2nd AVENUE,
NEW YORK.

Zástupci všech přeplavních linií.

Bankovní obchod a notářství.
Vyhotovujeme plné moci, kvitance, kupní smlouvy
a jiné úřední listiny a jich konsulátní ověření opa
tříme. Každý dotaz odpovíme promptně a zdarma.

Pijte pravá prírodní vinai · ·
...VÍNA Z VINIČ...

ßratri Korbelů,
-----------v Sonoma County, California,
jsou pravá vína přírodní a jsou odporučována
celnými lékaři nemocným a slabým. —

& JNase vinné Brandy
jsou nejen zdravým nápojem, nýbrž skutečným lékem v mnohých pří
padech. Chtějte rozhodně naše zboží a nemají-li ho Vaši obchodníci,
pište přímo nám. Adresujte:

F. KORBEL & BROS.,
684-686 W. 12th St, CHICAGO. ILL

F). ClauQscnius &, Co.
Založeno konsulem B. £iau$$eniu$em r.

90-92 Dearborn St.,

- -

im

Chicago, III.

Zásilky peněz do Čech a do Rakousko-Uherska správně
a levně se obstarají.

Vymáhání dědictví jest zvláštností naší firmy.
Veškeré notářské práce se levně a lacině vykonávají.

Hlavní jednatelství pro západ oblíbené brémské přeplavní
společnosti__________ _ _

“SEVERONĚMECKÝ LLOYD/’
Tato společnost dopravila již přes oceán přes 5,000,000 cestujících
svými proslulými parníky

Kaiser Wilhelm fter Grosse, Kaiserín Maria Tlieresia, Latin. Aller, Travé, atd,
Přeplav trvá 5 dnů a 15 hodia.

$70.00 style Drop Head hudební nástroje;
FOR $27.00.

Jednatel světoznámých
nástrojů firmy

ČERVENÝ .. ..
.. .. A SYNOVÉ
z Hradce Králové.

České i americké model/.
Sklad dobrých a
levných nástrojů

STANDARD,
PRO BANDU.

DELIVERED AT YOUR HOME.

« « Americký model.

TRIAL FREE!

20 other kinds.. $20 to $50.
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.
Call on our Agent, or write the
HEW HOME SEWING MACHINE CO., Chicago, III

Výtečné housle a struny. Klímovy
tahací harmoniky. Hudebniny pro
bandu, orkestr, piano a mandolínu.
Cenníky zasílám -/Harmn.

Louis Vitâk,
Canton, Ohio.

Všichni groceristé nyní prodávají

Dobbinsovo
elektrické

Pouze \

plné velikosti
Není nikdy prodáno v odkrajovaných kouskách.
I

Cena snížena z 10c. na 5c. za kus.

Za obálky ze tří kusů tmi-

žete si vybratí jednu ze 217 25centových knížek, kterou

zašlém po obdržení 5c. na poštovné.

Vyráběno pouze u

Dobbins Soap manufacturing Co.,
V CHICAGU A PHILADELPHII.

« « « velkoobchod

$ vínem a lihovinami
vlastní —

2L£^VT. SIKTT2L,
v čís. 582 Centre Ave
Všechny ob’ednávky na venek vyřizuje
rychle a správně. Ceny vždy co nejmírnější.

WHICAG-O, ILL.

188-190 záp. 20. ulice, Chicago, lil.

Veřejní notář a

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

Obstarává přeplav přes Brémy a Ham
burg za ceny levné.
Prodává a kupuje majetky ve všech
částe.h města. Též má hojně lotů v míl
ných cenách na prodej.
Zvláštní pozornost věnuje zkoumání i
hotovení Abstraktů (knihovních záruč
nich listin. Vykonává veškeré notářské
prá^e správně a levně.
Výměna pěnez dle běžného kursu.
V každý čas "Vás ocliotně
obslouží Vaš ochotný

Robert L. pítte.

Co radí zkušení lékaři?
Nechutná vám jisti,
ani piti, ani kouřiti?
Nebolí vás často hla
va a nepociťujete zá>
vrať?
M
Nemáte žaludek pořád tvrdý jako kámen /4
a při tom přece jakoby '5.
neusazený?
Nepozorujete v něm
jakýsi podivný tlak,
působící vám nevol
nost?
Nepálí vás občas žá
ha?
__ 1—
Nepociťujete v ža
"Josef Críner,
ludku bolestné hryzení vyrabitel světoznámého hořkého vína léčivého,
a svírání?
Netrpíte ' průjmem?
W
^bitagO ,T1I.

Nepřichází vám ča
sto pocit jakoby k vrh
nutí a to beze vší patr
né příčiny?
Nemáte kyselo v li
stech, zvláště po ránu?
Netrápí vás obtížná
zácpa?

Nezachvacují vás ná
hlé návaly krve k hla
vě, kterou cítíte těžkou
a mdlou, neschopnou
mnohdy ani jasné my
šlenky a přesné úvahy?
Nesvrbí vás záda, na
nichž máte červené
skvrny a jemnou vyrážku, že byste se do
krve rozedřeli?

Všecky tyto a jiné ještě neméně nepříjemné obtíže a útrapy, které se časem rychle zhor
šují a ohrožují co nejvážněji život, činíce jej pravým břemenem a pocházejí od chorob
žaludku, jater a ledvin, jakož i od příliš husté a ostré krve.
Vznikají z počátků na mnoze nepatrných, ale průběhem nóustále se stupňují. Vlastní pů
vod jich nachází se hlavně v žaludku, zkaženém buď nastuzením, nebo nepřiměřenou potravou.
Následkem toho bývají dříve, než-li se přikročí k jich léčení, do jisté míry již zastaralými
a potřeba tu lěku nad jiné spolehlivě a mocně účinkujícího. Tu pak zkušení lékaři doporučují
rozhodně světoznámé, povždy znamenité osvědčené a spolehlivé

trinerovo Léčivé Hořké Víno
prostředek to neomylný a nej příjemnější v užívání i účinku.
Víno toto nazvané tisíci vyléčených Jjiž chorých pravým “vínem života,’’ vyrábí již
přes 10 let s úspěchem

jlosef Triner,
437 (Ucst í8tb Street, Chicago Illinois.
a dobyl si jím uznání všeobecného, jak o tom svědčí na sta pochvalných odporučení
od osob, které se byly již vzdaly vší naděje na vyléčení svých tvrdošijných chorob, až
uslyševše o Trinerovu vínu, nalezli užíváním jeho rychlou úlevu a úplné uzdravení.
Trinerovo léčivé hořké víno osvědčuje se výborně i pro dítky (v menších dáv
kách), pro ženy v choulostivých okolnostech, pro chudokrevné dívky, jakož i pro
staré lidi, které vesměs posiluje a osvěžuje jako žádný jiný lék. Rovněž jest neoceni
telným ve všech tak zv. letních nemocech a vůbec jest znamenitou ochranou proti
všem zde uvedeným a celé řadě jiných chorob, jež pravidelné jeho užívání v čas od
vrací a vzniku jejich zabraňuje.
Trinerovo víno prodává se v láhvích, opatřených registrovanou ochranou znám
kou a návodem k užívání, buď u vyrábitele, nebo možno je koupiti i v lékárnáčh.
Dlužno však žádati vždy výslovně a s důrazem výhradně Trinerovo (pamatujte si toto
méno a nezapomeňte je uvésti) léčivé hořké víno a nechť nikdo nedá si vnutiti bezcenný a namnoze i přímo škodlivý padělek, jaký se tu a tam za ně nabízí!

Severovy

české léky

osvedčené

v každém případě.

Severflv Olej sv. Gotharda

zažene každou bolest, hostec, ne
uralgii, ústřel, bolesti v kříži, ve
svalech i kostích.....................50c.

|

Severflv |

Severflv Regulátor ženských
nemocí

BALSAM

léčí nepravidelnosti měsíční, bělotok, obtíže v těhotenství i po
porodu a při změně života $1.00

PRO PLÍCE

Severflv Krvečistitel

učiní krev silnou a čistou a dodá
síly celému tělu. Hojí choroby
kožní, vředy, vyrážky, boláky a
pohlavní nemoci. .. CeDa $1.00
Severova Žaludeční Horká

chrání tělo proti chorobám, sílí
zažívací soustavu a dodává chuti
k jídlu. Cena láhve 50c. a $1.00
Severflv Laxoton

jest výtečný lék proti zácpě u
dětí i dospělých. Má lahodnou
chuť a příjemný účinek....... 25c.

Severflv Životní Balsám

výtečný lék proti stálé zácpě,bo
lestem hlavy, nadmutí, větrům
a závrati........................ Cena 75c.
Severflv Silitel ledvin a jater

léčí bolesti v zádech, obtížné mo
čení, řezavku, revmatismus, pí
sek v moči......... Cena 75c. a $1.25
Severflv Lék proti Revmatismu

i vyléčíryclileajisW I

rychle a trvale vyléčí hostec, dnu
pakostnici a lámání. .Cena $1.00

| kašel,

|
I
|
\

nastuzení,
krup,
záduch,
chrapot,
chřipku,

Severflv Nervoton

sílí nervy v každém případě, léčí
sesláblost, zádumčivost, nespa
vost, následky výstřednosti
v mládí........................ Cena $1.00
Severflv Tišitel dětí

přináší dětem zdravý spánek,
zahání horkost, mírní bolesti a
pomáhá vzrůstu zubů........... 25c
Severflv Lék proti choleře
a průjmu

Severflv Silitel Srdce

jest spolehlivý lék proti všem
chorobám srdečným i proti sla
bosti těla...................... Cena $1.00

bolesti v krku.

Severovy prášky proti bolestem
hlavy a neuralgii

25c a 50c.

zmírňují horkost, zahánějí bole
sti hlavy a neuralgii........... 25c.
Severovy Pilulky pro játra

odstraní zácpu, nadýmání, zá
vrať, kyselost v žaludku... ,25c.

ZVLÁŠTNÍ LÉKY
pro jakoukoliv nemoc
připravíme

ZA $3.00.
Peníze dlužno posiati
s objednávkou

Ikjkpsí lék
proti kašli.

bezpečně vyléčí průjem čili laxír
u dětí i dospělých, koliku a kře
če.......................... Cena 25c. a 50c.
Severflv Silitel Vlasfl

zamezí vypadávání a působí no
vý vzrůst vlasfl......... 50c. a $1.00
Severovy Tabletky proti
nastuzeninám

vyléčí nastuzení za jediný den.
Cena....................................25 ctfl.

Hl. T. Severa,

SEVERUV

Český lékárník,

Kalendář

Cedar Rapids, Ta,

vlastenecký

na rok 1901
obdržíte zdarma ve všech lé
kárnách a obchodech s léky.

Chas. J. Voplčka,

Brewing

předseda.

Otto Kubín,
místopředs.,
pokladník a taj.

Siixu BOHEMIAN BREWING CO.

Česká Pivovarnická Společnost v Chicagu,
680-706 BLUE ISLAND AVENUE.

Vaří následující znamenité
druhy piv:

Pravé Óeské,
(GENU1NE BOHEMIAN)

Export, :
Granát, :
Magnet, :
Zasílá je v soudkách a lahvích ve velkém po celých Spojených Státech.
ÍZDO chce
dobré a zdravé pivo řádně vyleželé, nechť pije
*\ pivo z našeho pivovaru. Kdo je pije jednou, pije je stále
a žádné jiné mu více nechutná. :::::::::
Objednávky adresujte.

ATLAS BREWING COMPANY,
680-706 BLUE ISLAND AVENUE,

Telephone Canal 323.

Chicago, ill.

