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votopis.
e můžeme čtenářům tohoto kalendáře představiti podobu
ycli občanů chicažských, muže, jehož jméno zdomácnělo po
ocílil ve svém vyvoleném povolání. Doktor Petr Fahrney,
narodil se v Quincy, Pa., z otužilé pennsylvansko-německé
ékařů, jsa synem doktora Jak.’Fahrneye a vnukem starého
>ou pověstných lékařů své doby. Z toho tudíž zřejmo, že
řirozeně a jest zajisté tím nejcennějším štěpem té rodiny
vystudoval lékařskou kolej Jefferson ve Filadelfii, Pa., a
s tím určitým předsevzetím na zřeteli vzal ši zvláštní kurs lučebních a lékárnických
studií ve filadelfické lékařské škole pod profesorem Janem Μ. Maischem a zesnulým
profesorem Ed. Parrishem; prvně jmenovaný byl jeden z učených spisovatelů národní
dispensarie (národní učební knihy lékárnické). Účelem jeho při tomto neobyčejném

kroku bylo — neb mladí lékařové z pravidla nevěnují se studii lékárnické, by mohl
lépe připraviti v pohodlné formě lék pro krev, který učinil pověstným děda jeho “Staré
ho doktora Petra” a který až do té doby byl připravován v suché formě k odváření. Jest
to zvláštnost, která vyrabiteli dra. Petra Hoboka, ny
nějšímu dr. Petru Fahrney-mu, získala téměř světovéo jménha. R. 1869 dr. Fahrney zařídil se v Chi
cagu, 111., neb mělo lepší výhody, nevyjímaje želez
niční spojení pro vyrabitelský závod. Velký chicažský oheň zničil však jeho laboratoř i obchod, ale s karakteristickou energií a podnikavostí dal se hned do
práce a na rýchlo postavil pracovnu a v krátkém čase
opět zásoboval veřejnost svými přípravkami. Tato
na rýchlo postavená budova ustoupila jiné podstat
nější a lépe vypravené. Stále vzrůstající poptávka
po jeho lékách brzy však učinila nezbytným postave
ní nynější rozsáhlé a pohodlné budovy v č. 112—118
Přítomný Dr. Peter Fahrney.
již. Hoyne ave., Chicago, 111., kde doktor je vším
právem hrdým majitelem jedné z největších a nejlep
ších lékařských laboratoří ve světě a kde on sám je
předsedajícím geniem. Vzdor tomu, že je přes šedesát roků stár, dr. Fahrney vypadá
mnohem mladší. Jsa mužem pozoruhodné osobnosti, je nápadnou a oblíbenou posta
vou, kdekoliv se objeví na ulicích města zahrad. Je dokonalý obraz dobrého zdraví tak
daleko, jak oko může vystihnouti. Jednoduchý oděvem, tichých a skromných spůsobů,
přec překypuje svou dobrou povahou a je velmi ženiálním společníkem. Je oddán do
movu a rodině a přec stráví hodně času ve své pracovně a často bývá v ní nalezen v ne
zvyklých hodinách a jeho osoba obyčejně nese svědectví, že se nebojí práce se surovinami
a zamazání rukou. Mluvte s ním a nemůžete přijít k jinému úsudku, než že je, pak-li
něco, praktickým mužem. Ve svém zvláštním povolání mohl by býti zván nadšencem
a má-li svého zamilovaného koníčka, je to otázka rostlinné léčby krve a kožních nemocí,
kterou učinil svou životní prací. Dlouhou a přímou obchodní methodou dobyl sobě
závidění hodné pověsti mezi obchodníky tohoto města zrovna tak, jako ve světě lékař
ském. Přejeme mu další úspěch a doufáme, že ještě mnoho roků žiti bude, aby mohl
v dobré práci své, v ulevování trpícímu člověčenstvu, pokračovat! pomocí svého prostřed
ku, dra. Petra Hoboko.
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Kalendář· roční
V roce /902 počítá se:

od
od
od
od
od
od
od
od
od
od

stvoření světa dle Calvisiusa______ 5851
stvoření světa dle počtu židovského 5662
vystavění města Říma_____________ 2655
zavedení kalendáře Juliánského___ 1947
shoření Jerusalema....................
1833
začátku stěhování národů.________ 1527
konce říše západořímské___________ 1426
útěku Mohamedova (tur. počítání) 1318
počátku křižáckých válek......................806
vynalezení prachu a střeliva............. 522

od
od
od
od
od
od
od
od

vynalezení knihtiskařství. ................... 462
objevení Ameriky____________________410
zavedení kalendáře gregoriánského. 320
vynalezení dalekohledu..........................29A
uzavření míru ^vestfálského................254
vynalezení parostrojů.................
204
zavedení kalendáře opraveného____ 202
prohlášení samostatnosti Spoj. Států 126

Opravený kalendář zaveden ve Spojených
Státech 21. zářím 1853, kdy poručeno
bylo místo 11. září psáti a čítati 21. září.

Letoplsná znamení a čísla.
E.
3
21
7

Nedělní písmeno________
Zlaté číslo........... ................
Epakty...............
Sluneční kruh_____ ______

oliyt»livé
*
F

Římský počet.........................
Juliánský letopočet.................
Židovský letopočet..........................

.15
6615
5662-63

Mohamedánský.................

1320

a stálé svátlty.

Sv. tří králů...............
6. ledna
Neděle Septuagesima_____________26. ledna
Neděle Sexagesima________________ 2. února
Neděle Quinquagesima....................... -9. února
Úterek masopustní________
11. února
Popeleční středa.._______________ 12. února
Květná neděle. ................................ .23. března
Zelený čtvrtek___________________ 27. března
Velký pátek........ ................................. 28. března

Velikonoční neděle______________ 30. března

Na nebevstoupení Páně________

8. května

Svatodušní neděle........ .................. .18. května

Neděle sv. Trojice_______________ 25. května
Božího Těla_____________
29. května
Všeobecné posvěcení chrámů____ 19. října
První adventní neděle_________ 30. listopad
Vánoční hod ve čtvrtek.............. 25. prosince

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

21.
22.
23.
22.

března v 8 hodin ráno.
června v 4 hodiny ráno.
září v 7 hodin večer.
pros, v 1 hod. odp.

Trvá 92 dní,
„ 93 „
,, 89 „
,, 89 ,,

23
6
21
3

hodin

1

1 Úhrnem
) 365 dní
f 5 h.
»5

JPreliled. roku 1903.
Masopust trvá od
5 týdnů a 1 den.
Konec postu dne
Mezi vánocemi a

7. ledna do 11. února; tedy
Začátek postu 12. února.
29. března a trvá 46 dní.
popel, středou jest 48 dnů.

Zatmění.
V roce 1902 udá se 5 zatmění, 3 na slunci a 2 na
měsíci.
1. ) Částečné zatmění slunce dne 8. dubna, nevidi
telné v Americe; viditelné na Aljašce v Severním
mořia ve východní části severní Asie.
2. ) Úplné zatmění měsíce dne 22. dúbna. neviditel
né v Americe. Počátek úvldí se v Asii a ve východní
části Evropy a Afriky, ku konci viditelné po celé Asii,
Evropě a Africe.
3. ) Částečné zatmění slunce dne 7. května. Nevi
ditelné v Americe, viditelné v jižní části Tichého oce
ánu a Nového Zeelandu.
4. ) Úplné zatmění měsíce v noci se 16. na 17. října.
Viditelné v Americe. Při počátku hlavně viditelné
v Severní a Jižní Americe a v záp. částech Evropy
a Afriky, ku kor ci viditelné v Severní a Jižní Ameri
ce a v nejsevernějších končinách Asie.
5. ) částečné zatmění slunce dne 31. října, nevidi
telné v Americe, viditelné v Evropě a Asii.

Jitřenky.
Krasopaní (Venus) od 14. února do 28. list. Smrtonoš (Mars) po 30. březnu. Kralomoc (Jupiter) od 15.
ledna do 5. srpna. Hladolet (Saturn) od 9. ledna do
17. července. Dobroppn (Merkur) od 2. ledna do 18.
února, od 28. dubna do 23. června, od 11. srpna do 19
října a po 12. prosinci.

Večernice.
Krasopaní až do 14. února a po 28. list. Smrtonoš
až do 30. března. Kralomoc až do 15. ledna a po 5
srpnu. Hladolet až do 9. ledna a po 17. červenci. Dobropán až do 2. ledna, od 18. února do 28. dubna, od
23. června do 11. srpna, od 19. října do 12. prosince.

Kdy jsou oběžnice nejjasnější.
Dobropán zapadá po slunci dne 3. února, 28. květ.
24. září a vychází před sluncem 15. března. 15. červen
ce. 4. listopadu. Krasopaní 9. ledna a 24. března.
Hladolet 17. července. Kralomoc 17. srpna. Smrto
noš tento rok odpadá.

Nový rok
Středa Nový rok
Ábela a Seta
2 Čtvrtek Makaria
Enocha
3 Pátek Jenovefy
Isabelly
Tita
biskupa
Sobota
4
I

První neděle po Novém roce.

5 Neděle Telesfora
6 Pondělí Sv. Tří Králů
7 Úterý Luciana
8 Středa Erharda
9 Čtvrtek Basiliše
IO Pátek Agatona
I I Sobota Hygina

Ä
arCv

7
7
7
7

38 4
39 4
39 4
36 4

35
37
38
39

a západ

m ě s íc e

Východ

Protestantů

Katolíků

slunce

SVÁTKY A JMÉNA.

Dni a týdny

Západ

31
slunce

31
Východ

JANUARY

Znamení
měsíce

LEDEN

ráno
12 4
I 10
2 i8

Délka dne 9 hod. 3 minuty.

Simeona
Zjeveni Páně

Melanie
Erharda
Marciala
Pavla Poust.
Matildy

Ä3 7 33 4 4G

&

7
7
7
7
7
7

31 4
31 4
30 4
30 4
29 4
29 4

3 20
4
25
41
42 5 28
43 6 32
44 západ
45 .6 7
46 7 5

Čtvrti měsíce.
Poslední čtvrt dne 1.
vil h. 7 min. dop.

První čtvrt dne 17. v
1 hod. 38 min. ráno.
Úplněk dne 24. v 7 h.
6 min. večer.
Poslední Čtvrť dne 31.
v 8 hod. 8 m. rán©.
Domnělá povětrnosť

Rok začíná s počasím
studeným, bouřlivým a za
mračeným, což trvá až do
5., 6. sníh a zima až do 11.,
12. proměnlivo a studeno,
16. silný mráz, 18. sníh,
21. studeno, 22. proměnli
vo až do 25., kdy se otepií,
28. pěkně až do konce mě
síce.

Druhá neděle po Novém roce.
Délka dne 9 hod. 17 minut.
Dne přibývá od 8 hod.
57 min. do 9 hod. 57 min.
Reinholda
448
8
8
12 Neděle Proba
na·« 7 29

13 Pondělí Leoncia
14 Úterý Felixa
15 Středa Pavla Poust.
16 Čtvrtek Marcela P.
17 Pátek Antonína P.
18 Sobota Prisky

Hilaria
Felixa
Maúra
Vladimíra
Antonína pou.
Prisky

Třetí neděle po Novém roce .
19 Neděle Jména Ježíše Sáry

20 Pondělí Fab. a Šeb.
2 I Úterý Anežky
22 Středa Vine, a Anast.
23 Čtvrtek Zasnoúb.P. M.
24 Pátek Timotea
2 5.Sobota Obr. Pavla

O/1C/ZV1

9 11
10 13
I I 20
ráno
12 58
2 7

&

7
7
7
7
7
7
7

26 4
25 4
25 4
24 5
23 5
22 5
2I 5

57
58
59
00
2
3
5

3 16
4 20
518
6 11
vých.
6 22
7 3í

fAC

7 20
7 19
718
7 V
7 16
7 15

5
5
5
5
5
5

6
7
8
10
11
12

8 35
9 38
10 39
11 39
ráno
12 58

Židovský kalendář.
5662. — 9. ledna jest 1.
Šebat.
DořeJkadla.

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

Nevyčerpatelné jeho kejkle k zábavám společenským i domácím. —
Cena pouze 30 ctů., poštou 32c.
>'’,aucouzský ™miin
Pavla Labarriere. Dílo velice
požadované, ktere jde jako na dračku· 139 str. za
K dostání u A. Geringera v Chicagu, 111.
*

Nevinně *popraven.
ľ

30 ctů.

49
50
51
53
54
55

Délka dne 9 hod. 44 min.

Polykarpa
27 Pondělí Jana Zlatoúst. Jana Zlatoúst.
28 Úterý Karla Velkého Karla Vel.
29 Středa Františka Sal. Valeria
Adelgundy
30 Čtvrtek Martiny p.
Virgila
31 Pátek Petra Nol.
*

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

Délka dne 9 hod. 29 minut.

Fab. a Sebest.
Anežky
Vincence
Emerana
Timotea
Obr. Pavla

Neděle Septuagesima.
26 Neděle Polykarpa

7
7
7
7
7
7

LEDEN.

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 německého přeložil M. Mašek. —
Cena poštou 40c. a k dostání u Aug. Geringera. 150 W. 12th St., Chicago, 111.

i'Sobota Ignace
Neděle Sexagesima.

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

Pondělí Skolastiky
I I Úterý Evroziny
I 2 Středa Popelec
13 Čtvrtek Jordana
14 Pátek Valentina
15 Sobota Faustina

IO

První neděle v postě.
16 Neděle

Juliany
V Pondělí Šimona
18 Úterý
Konkordie
Středa
Konráda
19
20 Čtvrtek Eleuthera
2 I Pátek Eleonory
22 Sobota Washingtona
Druhá neděle v postě.
23 Neděle

Eberharda
24 Pondělí Matěje ap.
25 Úterý Valburgy
26 Středa Alexandra
27 Čtvrtek Leandra
28 Pátek Romana

e

a západ

m ě s íc

Východ

slunce

Západ

Protestantů

slunce

Katolíků

Východ

SVÁTKY A JMÉNA.
Dni a týdny.

Znamení
měsíce

UNOR

#)|7 m ,5 13| i 52

Ignace

Délka dne 10 hod. 3 minuty.

Oběť Páně

Blažeje
Veroniky
Agaty
Doroty
Reinharta
Šalamouna

th.
čh

7
7
7
7
7
7
7

H 5 '5 2 47
12 5 16 3 41
h 5 17 4 25
IO 5 18 5 9
9 5 20 5 51
8 5 21 6 29
7 5 22 západ

Délka dne 10 hod. 15 minut.

Apoleny
Školastiky
Evroziny
Popeleční
Kastora
Valentina
Faustina

7
7
7
7
7
v# 6
6

6
4
4
2
i
59
58

5
5
5
5
5
5
5

23
24
25
27
28
30
31

7 i
8 6
9 13
IO 20
I I 26
ráno
12 58

Délka dne 10 hod. 33 minut.

Juliany
Konstancie
Konkordie
Gabína
Oldřicha
Eleonory

Ä
Ä
«
«
it
Washingtona äí

6
6
6
6
6
6
6

56 5
55 5
53 5
52 5
so 5
49 5
47 5

33
34
35
36
38
39
40

1 47
2 42
3 40
4 38
5 31
6 9
vých.

Délka dne 10 hod. 53 minut.

Serenia
Matěje
Valburgy
Lesky
Leandra
Romana

Sbírka řeči a Iproslovů

ář 6 46 5
Ä 6 44 5
afc 6 43 5
* 6 41 5
flit

41
42
43
45
6 40 5 46
* 6 38 5 48

7 18
8 20
9 20
IO 20 1
i 1 30
,
1
ráno

Čtvrti měsíce.
ájFjh Nový měsíc dne 7. ▼
8 hod. 21 min. ráno.
Třs První čtvrť dne 15. v
V 9 hod. 56 min. ráno.
dne 22. v 8 hod.
©Úplněk
3 min. ráno.

Domnělá povětrnosť

2. zima, ale při tom ja
sno, což trvá až do 8., 9.
déšť, 10. studeno až do 13.,
kdy zavládne počasí pro
měnlivé; dne 16. sníh, 20.
zima až do 23.. 24. pěkně
až do konce měsíce.

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

Židovský kalendář.
5662 — 7. a 8. února jest
Roš-Chodeš Adar.
Porekadla.

Únor bílý, pole sílí.
Pakli se bouřkami v úno
ru rohy býkovy neviklají,
nelze se dobrého roku na
dití.
Když té 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 radosť; jasno-liale, sně
ží ještě.
Masopust na slunci, po
mlázka za kamny.

k" všem slavnostem spolkovým a národním upravil J. Hajek. Postou jeden díl 80c·, oba $1.60.
Spis tento obsahuje řeči při zakládání a uvádění spolků, svěcení praporu, základním
kameni, otevírání síní, při výročních, elegických a dámských slavnostech, při sjezdech
a různé jiné proslovy příležitostné. Každý, kdo je členem nějakého spolku nebo jinak
ve veřejnosti se pohybuje, měl by ji míti.
Theoreticko-praktická škola pro tahací harmoniku, se zvláštním zřetelem na sa
mouky. Výcvik na jedno-dvou- a třířadovce. Druhé vydání. Cena se zásylkou 50c.
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aneb tTajeraník l^ský”, obsahující příklady a vzory dopisů
IvlllUulllu UUpluJi všeho druhu, jaké jen vůbec zamilovaným psáti se nasky
tuje. 96 stran na růžovém papíře. Knížka pro mladé lidi nevyhnutelná. Cena 15c.

I| Sobota Albíny

Zal. J. C. Bratří

Třetí neděle v postě.

a západ

m ě s íc e

Východ

slunce

6 36I5 49|i2 49

Délka dne 11 hodin 13 min.

2 Neděle Simplicia
3 Pondělí Kunhuty
4 Úterý Kazimíra
5 Středa Bohumila
6 Čtvrtek Bedřicha
7 Pátek Tomáše A.
8 Sobota Jana z B.

Jana Wesl.
Kunhuty
Kazimíra
Fridolína
Bedřicha
Tomáše
Radka

Čtvrtá neděle v postě.

6
6
6
6
6
6
6

35 5
33 5
32 5
30 5
28 5
26 5
24 5

50
51
52
54
55
56
57

i
2
3
3
4
5
5

29
13
2
44
25
i
35

Délka dne 11 hod. 33 minut.

Crhy a Strach. »■>**
9 Neděle Františky
10 Pondělí 40 mučedlníků Alexandra
11 Úterý Konstantina Dobromila
Řehoře
12 Středa Řehoře p.
Čtvrtek
Růženy
Rosiny p.
13
Matildy
14 Pátek Matildy
Dluhoše
15 Sobota Longina
Pátá neděle v postě.
i6 Neděle Heriberta

6
6
6
6
6
6
6

23 5
21 5
20 6
18 6
i76
15 6
13 6

58 západ
59 6 58
0 8 8
i 9 26
2 10 26
3 11 33
4 ráno

Délka dne 11 hod. 51 minut.

I/ Pondělí Patrika

i8 Úterý Eduarda
19 Středa Josefa p.
20 Čtvrtek Jáchyma
2 I Pátek Benedikta
22 Sobota Oktaviana
Neděle květná v postě.
23 Neděle Otty

Západ

Protestantů.

slunce

Katolíků.

Východ

SVÁTKY A JMÉNA.

Dni a týdny

Znamení
měsíce

_________

31

Jindřicha
Gert rudy
Edvarda
Josefa p.
Jachyma
Benedikta
Jiří z Pod.

6
6
6
6
«
6
« 6
« 6

11 6
10 6
86
76
56
36
i6

5
6
8
9
10
11
12

12
I
2
3
4
4
5

59
58
46
29
9
42
12

Délka dne 12 hod. 11 minut.

Eberharda
Gabriela

24' Pondělí Gabriela
25 Úterý Zv. P. Marie Vtěl. Páně
Eman.
26 Středa Haštala
27 Čtvrtek Zelený čtvrtek Zelený čtvrtek
28 Pátek Velký pátek Velký pátek
29; Sobota Bílá sobota Bílá sobota

áÉ 5 59 6 13 vých.
áÉ 5 58 6 14 7 12

Ä
'KG

op
$5$

5
5
5
5
5

56 6
55 6
53 6
51 6
49 6

15
17
18
19
20

8
9
10
10
11

8
5
2
55
46

Neděle Velikonoční.
Délka dne 12 hod. 31 minut.
Hod Boží Vel. Hod Boží Vel.
Neděle
47 6 2 i ráno
30
Velikonoční
Velikonoční
46 6 22 12 48
31 Pondělí

KrCSt SV VlctditnirCl.
zeními dle E. Lišky.

Čtvrti měsíce.
(fiT Poslední čtvrť dne 2.
'i. v 5 hod. 39 m. ráno.
/•♦S Nový měsíc dne 9. v
9 hod. 50 min. večer.
První čtvrt dne 16. v
5 hod. 12 min. več.
Úplněk dne 23. v 10 h.
21 min. večer.

©

Domnělá povětrnosť

Dne 3. a 4. déšť, 5. pě
kně, 8. až 13. mrazíky, 14.
mlhavo, 15. déšť, 18. stu
deno až do 24., 25. pěkně,
28. mlhavo.

Dne přibývá od 11 hod.
13 min. do 12 hod. 36 min.

Židovský kalendář.
5662.— 9. a 10. března,
Roš-Chodeš; 22. března je
Půst Esther; 23, a 24. břez.
Šušan-Purim.
Pořekadla..

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 ješté
po čtyřicet nocí.
Mrzne-li v den sv. Gertrudy, trvá zima ještě čty
řicet dní.
Svítí-li slunce v den zvě
stování Panny Marie, lze
očekávat! úrodný rok.
Březen bez vody, duben
bez trávy.
Kolik březnových mlh.
tolik červencových lijáků,
Březen, za kamna vle
zeni ; duben, ještě tam bu
dem; máj, vyženeme kozy
v háj.
Studený 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, který
neoře (12.).

Legenda z ruské historie od Karla Havlíčka Borov
ského o desíti zpěvech a s devadesáti třemi vyobra
Stojí 40 ctů. se zásylkou.

Den
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Příjem.
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SVATÁ BIBLÍ PRO ZASMÁNÍ, jest obrázkový spis, obsahující zábavné obrázky z
svátého písma starého zákona. Vyšly 3 sešity.

Stojí všecky tři 65ctů., jednotlivý 22ct

Z knih veselého filosofa- Vybral a stlumočil B. Bittner. 232 stran. Cena 50 ct·,
poštou 55c. K dostání u Aug. Geringera, 150 W. 12th St., Chicago, 111.

I Úterý Hugona bisk.
2 Středa Frant. z P.
3 Čtvrtek Richarda
4 Pátek Isidora
5 Sobota Čeňka

Theodora
Theodosia
Richarda
Brože
Emilie

o
c
3
«

1

slunce

Protestantů

Katolíků

°
j=
°
·>·
>

Zápat

SVÁTKY A JMÉNA.

Znamen
měsíce

Dni a týdny.

0
« N
®
*

> « E

Ä 55 4443 66 2325

i 37
2 17
5 4i 6 26 2 53
01 5 39 6 27 3 20
5 38 6 28 4 2

První neděle po Velikonoci.
Délka dne 12 hod. 50 minut.
Buška
6 Neděle Celestína
5 35 6 29 4 39
*
li

7 Pondělí Heřmana
8 Úterý Alberta
9 Středa Kleofáše
IO Čtvrtek Ezechiela p.
I I Pátek Lva p.
I 2 Sobota Julia

Heřmana
Albína
Demetria
Daniela
Lva
Julia

>·
&
*
*
i:

5
5
5
5
5
5

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

30 5 12
33 západ
34 8 7
35 9 17
36 10 25
37 11 27

Čtvrti měsíce.
Poslední čtvrť dne 1.
v 1. h. 24 min. ráno.

VX První čtvrť dne 15. v
12. hod. 25 min. ráno.

Poslední čtvrt dne 30.
v 5 h. 58 večer.
Domnělá po větrnost

5. pěkně, 6. mlhavo, 8.
déšť, 12. větrno a nepří
jemné počasí až do 16., 17.
pěkně a teplo až do 26., 27.
zamračeno.

Dne přibývá od 12. hod.
39 min. do 13 hod 57 min.

Židovský kalendář.

Druhá neděle po Velikonoci .
5662.-8. dub. jest R. Ch.
Délka dne 13 hod. 12 minut.
Nissan; 22. dubna Počátek.
Neděle
Hermenegilda Justina
13
5 24 6 38 ráno Velikonoc, Passach.
Pondělí
Tiburcia
Ctibora
14
5 23 6 39 12 45
Pořekadla.
Úterý
Obadia
Theodora
5 22 6 40 I 32 Duben hojný vodou, ří
15

»

i6 Středa Kalixta
17 Čtvrtek Aniceta
i8 Pátek Vernera
19 Sobota Krescence

4b

Kalixta
Rudolfa
Valeriana
Emmy

'uje
Ä

«
«

5
5
5
5

21 6
19 6
17 6
16 6

41
42
43
44

2
2
3
3

IO
43
16
46

Třetí neděle po Velikonoci.
Délka dne 13 hod. 28 minut.
áÉ 5 14 6 45 4 17
Sulpice
20 Neděle Sulpice
áí 5 12 6 46 4 48
2 I Pondělí Anselma
Anselma
Úterý
áí 5 ii 6 47 vých.
22
Kajetana
Sotera

23 Středa Vojtěcha
24 Čtvrtek J iřího
25 Pátek Marka ev.
26 Sobota Kleta

Jiřího
Albrechta
Marka ev.
Kleta

Čtvrtá neděle po Velikonoci.

.

IV -

«

48
49
50
51

7
8
9
10

52
51
31
24

Délka dne 13 hod. 47 minut.

27 Neděle J aroslava
28 Pondělí Vitalise

Pelhřima
Vitála
Úterý
Petra mučen. Sibily
29
Hildegardy
30 Středa Kateřiny S.

KřestansM a mdOanost.
ŕpekn-HvnPWí'kii
rjnprmíh
UMCI lUty zyvonih,')
dem. Obsahuje 291 písní.
stojí 50 ctů.

Ä 5 96
5 86
5 66
5 46

36
5 i6
5 06
4 59 6

«e 5

52
53
55
56

II 14
II 51
ráno
1251

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
ukrýt! může, bude úrodný
rok obilím.
O Jiří krásně-li a teplo,
následuje krutá a mokrá
povětrnosť.
Jiří a Marek, mrazem
nás zalek’.
Na sv. Marka schová se
už v žité vranka.
Kolikátého dubna zasa
díš stromek, tolikátého ro
ku přinese ti užitek.
Sníh dubnový, jako mrva
pohnojí.

sbírka písní národních, společenských i žába vnýchj českých i americkýcll s českým překla
V trvalé plátěné, stříbrným tiskem okrášlené vazbě
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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.
těch $2.80, vázaný $3.80, poštou $3 90.

Nevázaný v 15 šeši-

i Čtvrtek Filipa-Jakuba Filipa-Jakuba
Zikmunda
2 Pátek Zikmunda
Nalezení kříže
Nalez,
sv.
kř.
Sobota
3

&
&&
*
1Ú

a západ

CA

m ě s 1c e

N

Východ

slunce

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

Protestantů.

V ýchod

Katolíků.

■0 ®
« 0
cl «=
•0 =

1

1

Dni a týdny

Znamení
méslce

SVÁTKY A JMÉNA.

í

31

4 58 6 56 i 27
4 56 6 57 I 58
4 55 6 59 2 31

Pátá neděle po Velikonoci.
Délka dne 14 hod. 4 minuty.
Floriana
4 54 7 0 3
4 Neděle Floriana

Čtvrti měsíce.
měsíc dne 7. v
©Nový
5 h. 45 min. večer.
První čtvrť dne 14. v
Js 8 hod. 39 min. ráno.

dne 22. v 5 h.
©Úplněk
46 min. ráno.
Poslední čtvrt dne 30.
C
v 7 hod. 00 min. ráno.
6

Gotharda
*fl 4 52 7 i 3 41
5 Pondělí Pia V. pap.
Úterý
6
JanaDamiana Jana Damiana
4 50 7 2 4 2 I
Středa
Stanislava
Bohumíra
7
4 49 7 3 západ
8 Čtvrtek Na nebe vs. P. Na nebe vs. P.
4 48 7 4 8 6
Hioba
9 Pátek Řehoře N.
4 47 7 5 9 li
IO Sobota Isidora
Viktora
4 46 7 6 IO 12

Domnělá povětrnosť

Květen začíná s pěkným
počasím, což trvá až do 8.,
9. zamračeno, 10. déšť, 13.
proměnlivo, 16. teplo a krá
sně až do 22., 23. déšť, 25.
větrno, 26. teplo až do 28.,
29. proměnlivo a 31. déšť

y
Dne přibývá od 13 hod.
Šestá neděle po Velikonoci.
Délka dne 14 hod. 20 minut.
58 min. do 14 hod. 56 min.
«
11 Neděle Mamerta
Mamerta
445 7 7 I I 4

12 Pondělí Pankráce
13 Úterý Serváce
14 Středa Bonifáce
i5 Čtvrtek Žofie
i6 Pátek Jana Nep.
17 Sobota Ubalda

Pankráce
Serváce
Bonifáce
Zofie
Peregrina
Jošta

Ä 4 44 7 8 I I 50

«
«

4
4
4
4
|4

43 7
42 7
41 7
40 7
39 Í7

9 ráno
IO 12 59
ii i 38
12 I 58
13 2 2 I

Neděle Svatodušní.
Délka dne 14 hod. 34 minut.
Hod
Boží
Sv.
Hod
sl.
Svat. ář 4 38 7 14 2 49
i8 Neděle
Svatodušní
19 Pondělí Svatodušní
4 37 7 15 3 22

20 Úterý Bernarda
2 I Středa Felixe
22 Čtvrtek Julie
23 Pátek Desideria
24 Sobota Johanky

Athanase
Prudence
Helenky
Desideria
Zuzany

4
MF 4
MF 14
MF 4
4

36 7
35 7
35 7
34 7
34 7

16
17
18
19
20

3 57
4 35
vých.
8 27
9 IO

Neděle sv. Trojice.
Délka dne 14 hod. 46 minut
14 33 7 21 9 55
25 Neděle Nejsv.TrojiceTrojice Svat.

Beda
26 Pondělí Filipa Ner.
Úterý
Luciana
Magdaleny
27
Vilhema
28 Středa Viléma
Čtvrtek
Bož. Těla
Maxima
29
30 Pátek Zdobení hrobů Zdobení hrobů
Angela
31 Sobota Petronily

to*
·'

4
4
4
4
4
4

33 7
32 7
31 7
31 7
30 7
30 7

22
22
23
24
25
26

10 53
II II
II 45
ráno
12.49
i 0

Židovský kalendář.

5662. — 7. a 8. května je ·
1. R. Ch. Ijar; 25. května
Laz Be omer.
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 1
sklepy.
Déšť o Mamertu přináší
soužení (11.), neboť v uěm
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 zaší
vá, stébla zdélí lokte mívá.
Májová voda vypíjí víno.
[Mnoho dešťů vinnému ke
ři v květnu škodí.]
Sv. Pankrác, Servác a
Bonifác jsou ledoví muži.
Havlovo žito, Urbanův
oves, co z toho bude, potom
mi pověz.

Fromont mladší a Risler starší.
50 centů u Aug. Geringera, 150 W. 12tli Street, Chicagu.

POD KOLEM.

Vojenská novella od Pavla Albieriho. 176 str. Cena 75c., poštou 80c.
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ČLOVĚK A JEHO POMĚR KU PŘÍRODĚ, II. vydání. Od Dr. V. Kapra. Cena této
liceve užitečné knihy j est 50ctů., s poštovní zásylkou 55ctů.

Život Ježíšův, prostonárodně upravený od Davida Friedricha Strause.
lid přeložil Fr. B. Zdrůbek. Cena výtisku vázaného poštou 80c.

Pro český

30
Čtvrti měsíce.
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Katolíků

Protestantů
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První neděle po sv. Trojici.
Délka dne 14 hod. 58 minut.
iNeděle Fortunáta
Radima
4 29 7 27 i 37
*
0
2 Pondělí Erazima
Razima
4 28 7 28 2 12

3 Úterý Klotildy
4 Středa Františka K.
5 Čtvrtek Bonifáce
6 Pátek Norberta
7 Sobota Roberta

Klotildy
Kvirina
Vinfrida
Benigna
Lukrecie

4
4
4
4
4

28 7
28 7
27 7
27 7
27 7

29 2 54
30 3 42
30 4 35
30 západ
30 8 53

Druhá neděle po sv. Trojici.
Délka dne 15 bod. 3 minuty.
8 Neděle Medarda
Ä 4 27 7 31 9 44
Medarda

9 Pondělí Feliciana
i o Úterý Margarety
11 Středa Barnabáše
12 Čtvrtek Basilida
13 Pátek Antonína Pad.
14 Sobota Basilia

Feliciana
Laury
Barnabáše ·
Oduffa
Tobiáše
Elisea

Třetí neděle po sv. Trojici.
15 Neděle Víta mučen. Víta

4
4
4
4
áÉ 4
* 4
á

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

31
3.2
32
33
33
34

IO 22
II 4
11 37
ráno
12 24
12 54

dne 6.
©Novýměsíc
1 hod. 10 min. ráno.

©

v

První čtvrť dne 12. v
6 hod. 53 min. večer.
Úplněk dne 20. v 9
hod. 16 min. večer.

Poslední čtvrť dne 27.
'i- v 4 hod. 51 min. odp.
Domnělá povětrnosť

1. až 3. pěkně, 4. proiněnlivo, 5, deštivo, 8. pě
kně. od 9. do 16. teplo, 17.
chladno, od 25. do 28. te
plo, 29. proměnlivo.
Dne přibývá od 14 h. 58
m. do 15 h. 10 min. a pak
ubývá do 15 hod. 8. min.

Židovský kalendář.
5662. — 6. června jest 1
Siwan, 11, června Šebuoth.
Pořekadla.

Délka dne 1 5 hod . 8 minut

Červen-li více suchý než
mokrý panuje, dobrým ví
4 26 7 34 I 24 nem naše sudy naplňuje.
16 Pondělí Benona b.
8% 4 26 7 35 2 O Jaké počasí na Medarda
Zbyňka
bývá, takové o žních se o17 Úterý Adolfa
Laury
'uU 4 26 7 35 2 34 zývá.
Prší-li na den sv. Víta,
18 Středa Marcela
Miloty
4 26 7 36 3 14 jest úrodný rok, toliko ječ
to škodí.
19 Čtvrtek Gerv. a Prot. Bohdala
4 26 7 36 3 58 meni
Jaká povětrnosť na sv.
20 Pátek Sylveria
Sila
4 26 7 36 vých. Jana Křtitele, takovou očekávej i o Michalu.
21 Sobota Aloise
Aloise
4 26 7 36 7 53 Jaké počasí na Ladislava
se ukazuje (27.), takové též
Čtvrtá neděle po sv. Trojici
0Délka dne 15 bod. 10 minut.
po sedm týdnů se objevuje.
Na Petra a Pavla den
22 Neděle Pavlíny
Achace
jasný a čistý, rok úrodný
bude jistý.
Edeltrudy
23 Pondělí Edeltrudy
Na Petra a Pavla zlomí
se žitu kořínek a ono zraje
24 Úterý Jana Křtitele Jana Křtitele
dnem i nocí.
19 Sv. Vít kořínek štíp, sv.
25 Středa Ivana poust. Prospera
Prokop ten jej dokop’.
IO 50
26 Čtvrtek Jana a Pavla Jana B.
Nesázíš-li zelí na Víta,
Ladislava
[ i 24 bude zelnice bita.
27 Pátek Ladislava
Na sv. Antonína [13.·] ať
28 Sobota Lva II. pap. Lva
5_5 jsou lněniště oseta.
Nasv. Ducha bláto, bude
Pátá neděle po sv. Trojici.
Délka dne 15 hod. 9 min.
laciné mláto.
v
29 Neděle Petra a Pavla Petra a Pavla
4 29 7 371 ránoi Červen studený, sedlák
krčí rameny.

30 Pondělí Pavla pam.

Pavla pam.

4 297 37 12 so|

jenž obsahuje přes 35,000 slov če
ských s překladem anglickým i vý
K dostání u Aug. Geringera, 150 W. 12th St., Chicago, Ill., za $1.

Kapesní slovník česko-anglický^
slovností.
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AMOR naším služebníkem, aneb: Jak možno zalíbiti se všem ženštinám a získati si
jich přízeň. Cena 15c. u Aug. Geringera, 150 záp. 12. ulice, Chicago, 111.
rotě.

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

(Lipen.)
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>

Děpolda
I Úterý 1 Teobalda
4 30 7
2 Středa Navšt. P.Mar. Kamila
4 30 7
Čtvrtek
Heliodora
Heliodora
3
4 31 7
Den
neodvisl.
Den
neodvisl.
Ä
Pátek
4 32 7
4
Filomeny
Cyril
a
Metod
Sobota
«
4 32 7
5

a západ

·>» V>

m ě s íc e

3

Východ

Protestantu.

O

slunce

Katolíků.
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■= ë

Západ

SVÁTKY A JMÉNA.

Znamení
měsíce

Dni a týdny

31
Čtvrti měsíce.
ový měsíc dne 4. v
hod. 59 min. ráno.

37 i 32
36 2 20
36 3 20
36 4 19
35 západ

První čtvrť dne 12. v
-i' 7 hod. 46 min. ráno.
Úplněk dne 20. v 11 h.
45 miu..dop.

Šestá neděle po sv. Trojici.
Délka dne 15 hodin 3 minuty.
Jana Husa
6 Neděle Izaiáše pr.
4 33 7 35 8 18

Domnělá povětrnosť

7 Pondělí Vilibalda
8 Úterý Kiliana
9 Středa Brikcia
10 Čtvrtek Sedm bratrů
Pia p.
I I Pátek
I 2 Sobota Jana Kv.

Veleslava
Kiliana
Brikcia
Amalie
Pia
Ladimíra

« 4 34 7 35 8 59
áí 4 35 7 35

áí 4 35 7

áÉ 4 36 7

4 37 7
4 38 7

9
10
34,
34' 10
34 II
34 II

33
10
42
15
43

Sedmá neděle po sv. Trojici .
Délka dne 14 hodin 47 minut.
Markéty
4 39 7 33 ráno
13 Neděle Markéty

U Pondělí Bonaventury
IS Úterý Jindřicha
16 Středa Marie Karm.
V Čtvrtek Alexisa
18 Pátek Symforosy
19 Sobota Vincence z P.

Karoliny
Rozesl. apošt.
Ruth
Aleše
Arnolda
Stella

4
4
4
4
4
4

40
40
41
42
42
43

7
7
7
7
7
7

33
32
32
32
31
30

12
i
i
2
3
4

34
U
56
41
40
25

Osmá neděle po sv. Trojici.
Délka dne 14 hodin 56 minut.
Neděle
Eliáše proroka Eliáše
20
4 44 7 29 1 vých·

2 I Pondělí Daniele pr.
22 Úterý Máří Magd.
23 Středa Apolináře
24 Čtvrtek Kristiny
25 Pátek Jakuba
26 Sobota Anny

Daniele
Máří Magd.
Apolináře
Kristiny
Jakuba
Anny

4 44 7
s 4 45 7
4 4*5 7
4 47 7
448 7
4 49 7

28
27
26
25
24
23

7
8
8
9
9
10

48
33
53
25
59
29

Devátá neděle po sv. Trojici.
Délka dne 14 hodin 34 minut.
Pantaleona
27 Neděle Pantaleona
4 50 7 22 i i 4

Inocence
28 Pondělí Inocence
Úterý
, Marty
Marty
29
Bořivoje
Středa
Abdona
a
Sen.
30
31 Čtvrtek Ignáce z Loj. Hynka

Hhu
SCVCV mrnH
oroti
Uhlí
&evci
pi
Oll JIHU.
P
J '*

i4
4
4
4

51 7
52 7
53 7
54 7

2I
20
19
18

ráno
12 9
i 4
2 3

Poslední čtvrť dne 28.
ve 12 h. 14 min. ráno.

Prvních 5 dní teplo, 6.
proměnilvo, 7. bouře, 13.
změna v počasí, od 14. do
17. krásně. 18. dusno, 19. a
26. déšť, 28. mrtvo a až do
konce měsíce dusno.

Dne ubývá od 15 hod. 10
min. do 14 hod. 24 min.

Židovský kalendář.
5662. — 5. a 6. července
je 1. Tamus; 22. červenče
je Půst Tamus.
Dořeliadla.

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.

Historický
HistorickÝ román Julesa V
Verne-a. Z Iraněiny přeložil R.
Růži
gka> 200
Růžička.
200 stran
stran veliké
veliké osmeiky. Pevně vázaný poštou
za 60c· K dostání u Aug. Geringera, 150 W. 12tli St., Chicago, 111.
NOVÝ ROBINSON. Velmi poutavý román.
Cena pouze 50c. se zásylkou.

červenec.

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

Napínavý soudní román z francouzského.
G-eringera, 150 W. lžth St., Chicago, 111., za 55c. i s poštou.
Tajemství Orcivalské. '

K dostání u

Aug.

1 Pátek Petra v ok.
2 Sobota Alfonsa

Menandra
Gustava

Ä

a západ
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3 8
4 54 7
4 55 7 17 4 15

Desátá neděle po sv. Trojici
Délka dne 14 hodin 22 minut.
4 57 7 16 západ
3 Neděle Štěpána nal. Augusta

4 Pondělí Dominika
5 Úterý Marie Sněžné
6 Středa Pr. Krista P.
7 Čtvrtek Kajetána
8 Pátek Cyriáka
9 Sobota Donáta

Dominika
Osvalda
Sixty
Alfry
Cyriáka
Jaroslava

4 58 7 15 7 2 I
4 59 7 13 8 4
5 0 7 12 8 40
5 i 7 11 9 13
5 2 7 9 9 37
Ä 5 3 7 8 10 19

Čtvrti měsíce.
měsíc dne 3. ve
©Nový
3. hod. 17 min. odpol.

P) První čtvrť dne 10. ve
11. hod. 24 min. večer.
©Úplněk dne 19. v 1 h.
3 min. ráno.
Poslední čtvrť dne 26.
v 6 hod. 4 min. ráno.

C

•
Domnělá povětrnosť

Až do 5. jasno, 6. teplo:
9.pěkně, 12.proměnli vo. 14.
pošmourno, 17. déšť. 20.
pěkně, 25. déšť, 31. teplo.

Délka dne 14 hodin 5 minut.
M edenáctá neděle po sv. Trojici.
Dne ubývá od 14 hod. 24
Vavřince
IO Neděle Vavřince
5 4 7 ‘ 7 IO 54 minut do 13 hod. 9 minut.

Pondělí Zuzany
Zuzany
5 57
Úterý
Kláry
p.
Kláry
12
5 77
Středa
Hypolita
Hypolita
5 87
«e
13
Čtvrtek
Smila
Eusebia
14
5 97
Nanebvz.P.M.
Na nebevz. M.
5 10 6
i5 Pátek
Sobota
Rocha
i6
Hroze
5 ii 6
I I

Dvanáctá neděle po sv. Trojici.

17 Neděle ILiberáta

l8 Pondělí Heleny kr.
19 Úterý Ludvíka T.
20 Středa Bernarda
2 I Čtvrtek Anastasie
22 Pátek Timotea
23 Sobota Filipa b.

5
4
2
i
59
58

li 34
ráno
12 37
i 23
2 15
3 10

Délka dne 13 hodin 47 minut.

Liberáta
Heleny
Sebalda
Bernarda
Hartvíka
Žibřida
Zdenka

*
a

5
5
5
5
5
5
5

12 6
13 6
14 6
15 6
16 6
17 6
18 6

57
55
54
52
51
49
48

4 9
5 7
vých.
7 30
8 2
8 35
9 14

Židovský kalendář.
5662. — 4. srpna je RošChodeš Ab.; 12. srpna je
Pust Ao.

Pořekadla.

Čeho červenec a srpen
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 ·

Třináctá neděle po sv. Trojici.
Délka dne 13 hodin 30 minut.
v příštím roce drahota.
Počasí na sv. Vavřince a.
24 Neděle Bartoloměje Bartoloměje
5 19 6 46 9 51 nanebevzetí
Pan. Marie se ·

25 Pondělí Ludvíka kr.
26 Úterý Zefyrina
27 Středa Josefa Kal.
28 Čtvrtek Augustina
29 Pátek Jana st.
30 Sobota Rosy p.

Ludvíka
Adriána
Jaromíra
Augustina
Niceáše
Přibíka

Čtrnáctá neděle po sv. Trojici

3 i jNedělp Raimunda

5
5
& 5
5
Mu 5
5
föl

20 6
21 6
22 6
23 6
24 6
25 6

45
43
42
40
39
37

IO 38
I I 26
ráno
12 55
I 58
3 2

Délka dne 13 hodin 12 minut.

Raimunda

*'
<·

Pěstováni květin v domácnosti.

5 266 35 414

zajisté udrží několik dní.
Krásně-li o Vavřinci a
Bartoloměji, na dobrý pod
zimek velkou máš naději.
Ženci na pole, včely s
pole.
Vrána (když se obilí sve
zlo) volá: Sedlák krad!

Sv.královna dostává prý
výlupek zdravý lískový oříšek.

ľ.ap®al J· A· ??uta·, s ?etný'“i
íllustracenu. Odtorny spisek tento
došel všeobecné pochvaly od znalců nejen zde, ale i v Čechách. Cena 40c., poštou 45c.
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1

Nová země. Příběhy prvních českých přistěhovalců od Pavla Albieriho. Spisovatel
dlí delší čas v této zemi a jméno jeho má mezi námi dobrý zvuk. Zvláště “Nová země'
neměla by scházeti v žádné domácnosti. 415 stran.
Cena $1, poštou $1.10. K do
stání u Aug. Geringera, 150 W. 12th St., Chicago, 111

Protestantů

Katolíků

I Pondělí Anděl Strážce Jiljího
Stepána kr.
2 Úterý Štěpána kr.
Mansveta
Středa
Mansveta
3
Rosalie
4 Čtvrtek Rosalie
Heraklia
5 Pátek Viktorina
Boleslava
6 Sobota Zachariáše

rí E

a západ

CC »®

m ě s íc e

Dni a týdny.

C <D

®E £«n

Východ

SVÁTKY A. JMÉNA.

slunce

30
Západ

30
slunce

SEPTEMBER

Východ

Z ARI

5 27 6 34 5 21
áÉ 5 28 6 32 západ
áí 5 29 6 31 7 7
áÉ 5 30 6 29 7 43

5 3i 6 27 8 15
ars 5 32 6 26 8 5>

Čtvrti měsíce.

První čtvrť dne 9. v
5 hod. 14 min. večer.
Úplněk dne 17. v 1 h.
23 min. odp.
čtvrť dne 24.
C Poslední
v 11 hod. 31 min. dop.
Domnělá po větrnost

Patnáctá neděle po sv. Trojici.
Délka dne 12 hodin 54 minut.
Až do 5. pěkně, 6. déšť,
Neděle
8, pěkně, dne 11. teplo až
6
24'
Reginy
Reginy
9
30
5
33
7
15., kdy proměnllvo, 19.
8 Pondělí] Nar. P. Marie Naroz. Mař.
5 34 6 22 1012 chlaťiuo, 21. krásně, 25. de

9 Úterý
10 Středa
I i Čtvrtek
I 2 Pátek
13 Sobota

Brunona
Mikuláše
Prota
Lyra
Miloně

Gorgona
Mikuláše
Gerharda
Kvidona
Tobiáše

Šestnáctá neděle po sv. Trojici.

U Neděle Jména P. M.
IS Pondělí Nikodéma
16 Úterý Ludmily
I/ Středa Lamberta
18 Čtvrtek Tomáše v.
19 Pátek Januara
20 Sobota Eustacha

sH

&

5
5
5
5
5

35 6 2 i
36 6.19
37 6 i 7
38 6 16
39: 6 14

10 56
i i 44
ráno
12 59
I 57

Délka dne 12 hodin 35 minut.

Kornela
Mariany
Ludmily
Lamberta
Tita
Januara
Stacha

&

5
5
5
5
5
5
5

40 6
41 6
42 6
43 6
44 6
45 6
46 6

i 2 2 55
i i 3 55
9 4 54
7 vých.
6 6 35
4 7 10
2 7 52

Sedmnáctá neděle po sv. Trojici.
Délka dne 12 hodin 16 minut.
Matouše
2 I Neděle Matouše
5 47 6 i 8 35

22 Pondělí Maurice
23 Úterý Tekly p.
24 Středa Gerharda ·
25 Čtvrtek Kleofáše
26 Pátek Cypriana
27 Sobota Kosmy a Dam.

Morice
Tekly
Jarmáře
Kleofáše
Pravdomil y
Kosmy a Dam.

Ä

5
5
5
5
5
5

48 5
49 5
50 5
51 5
52 5
53 5

59
57
56
54
52
51

9 25
1021
I I I7
ráno
12 56
2 2

Délka dne 11 hodin 58 minut.
Osmnáctá neděle po sv. Trojici.
28 Neděle Václava krále Václava
« 5 54 5 49 2 3
29 Pondělí Michaela arch. Michala
-et 5 55 5 47 4 H

30 Úterý Jeronýma

Síla a hmota.
B. Zdrůbek.

256 str.

POD KOLEM.

Jarolíma

5 56 5 45

5 ’8

štivo, 28. hezky. 29. dusno.

Dne ubývá od 13. hod. 7
min. do 11. hod. 49 min.

Židovský kalendář.
F 662. —2. a 3. září, RogChodeš Elul,
ořekadla,
*
Ir

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

aneb : Hlavní rysy přirozeného světového řádu, jakož i mra
vouky na něm založené od prof. Ludv. Buechnera: ztlumočil F.
Vázaná v plátně s barevnou ořízkou $1, poštou $1.10.

Vojenská novela od P. Albieriho.

176 str., 75c., poštou 80c.

z

x

z

Den

ZARI.
Vydání.

Příjem.

DOMÁCÍ ZÁPISKY.

$

ct.

$

ct.

>

•

-----------------... ,, ■ — .----------------

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

■

....

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

—
•

-

.

■

\
•

.

»

■

.

. .

POSTAVENÍ ŽEN V CIRKVI, pojednání o tom, 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 dostání
u A. Geringera, 150 W. 12th St., Chicago, 111.

1

Dni a týdny.

Katolíků

i Středa Remigia
2 Čtvrtek Leodegara
3 Pátek Kandida
4 Sobota Františka S.

Protestantů
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5 57 5 44 západ
5 59 5 41 6 13
6 o 5 39. 6 47
6 i 5 37 7 28

Remigia
Leodegara
Ludomíra
Frant. S.

Devatenáctá neděle po sv. Trojici.
Placida
5 Neděle Placida

6 Pondělí Brunona
7 Úterý Justiny p.
8 Středa Brigity
9 Čtvrtek Dionysia
10 Pátek Frant. B.
I I Sobota Emiliána

Znamení
měsíce

SVÁTKY A JMÉNA

Délka dne 11 li. 36 minut

Břenka
Libuše
Bryty
Diviše
Frida
Emiliána

&
&
&

6
6
6
6
6
6
6

2
3
4
5
6
7
8

Čtvrti měsíce.
Nový měsíc dne 1. v 12
hod. 9 min. odpol.
První čtvrt dne 9. ve
12 hod. 5 min. odp.
Úplněk dne 17. v 1
fez hodinu 1 min. ráno.
C Poslední čtvrt dne 23.
v 5 hod. 58 min. več.
íOj Nový měsíc dne 31. ve
‘fez 3 h. 13 min. ráno.

5 36, 8 7 Domnělá povětrnost
října mlhavo, 4. hezky.
5 34 8 49 5. 2.teplo
až do 8., 10. dešti
5 32 9 3^ vo, 12. teplo, 16. pěkně, ale
studeno až do 19., 20. ml
5 3110 26 havo. 22. hezky až do 24.,
5 29 i i 19 25. deštivo.
5 2 8( ráno Dne ubývá od 11. hod. 47
5261241 min. do 10. hod. 28. min.

Židovský kalendář.
Dvacátá neděle po sv. Trojici.
Délka dne 11 hod. 18 min.
5663. — 2. října je Tišri
6 9 5 24 I 21 (Nový
12 Neděle Maxmiliána Maximiliána
rok 5663), 4. října.

13 Pondělí Edvarda
14 Úterý Burkharda
15 Středa Terezie
16 Čtvrtek Havla
17 Pátek Hedviky
18 Sobota Lukáše ev.

Kolomana
Burkharda
Terezie
Havla
Floriana
Lukáše

6
6
6
6
6
6

10
11
12
13
14
i5

5
5
5
5
5
5

23
2i
20
18
17
15

Gedaljah; 11. října je
2 37 Půst
Slavnost smíření; 16. října
3 43 Slavnost pod zelenou, za
čátek; 22. října Hašaino4 50 Rabo; 23. říj. Šeminl-Aze5 58 reth. 24. října Simchas Torah; 31. říj. Roš.-Ch. Marvých. cheschwan.
6 20
Dořeliadla.

Je-li říjen mrazivý a vě
Jednadvacátá neděle po sv. Trojici.
Délka dne 11 hod. 0 min.
trný, bude únor též tak, i
6 16 5 U 7 19 únor mírný.
19 Neděle Posv. cnrámii Ferdinanda

20 Pondělí Vendelína
Vendelína
Voršily
2 I Úterý Voršily
22 Středa Korduly
Korduly
Čtvrtek Severina
oebíře
23
Rafaela
24 Pátek Rafaela
Sobota
Krišpína
a
Kr.
Vilemíny
25

3?

6
6
6
6
6
6

i7
18
19
2i
22
23

Dvaadvacátá neděle po sv. Trojici.
Délka dne 10 hod. 43 min.
26 Neděle Evarista
Evarista
6 24 5 4 2 5
Pondělí
Sabiny
Sabiny
625 5 3 3 10
27
28 Úterý Sim. a Judy Sim. a Judy
626 5 i 4 10

29 Středa Narcisa
30 Čtvrtek Marcela
31 Pátek Volfganga

Dědictví.

Narcisa
Hvězdoně
Slavnost ret.

Vějou-li suché větry se

verní, obilí se v příštím
5 12 8 13 roce
nepodaří.
5
9 13 Jasné-li počasí v podletí.
jistě větry s zimou odletí.
5 10 10 18 Suchý den sv.Havla, zvě
suché léto.
5 9 11 23 stuje
Před sv. Havlem musí
5 7 ráno všecko semeno ze země býti
vybráno, v sklepě uscho
5 6 I O váno,
přes zimu tam pone

6 28 5 0 5 12
6 29 4 59 6 i 2
6 30 4 58 západ

cháno a dříve než kukačka
zakukala, opět na čerstvé
povětří vynešeno.
Na den sv. Lukáše má
ozim již do strnišť zaseta
býti.
Urbanův oves, Havlovo
žito — nechystej, sedláče.
stodolu pro to! anebo:
Havlovo žito (16. října a
Urbanův oves (25. května)
bývají zřídka na trhu.

Velice poutavý a napínavý román. Z angl. přeložil M. Mašek. Cena
50 ctů. K dostání u A. Geringera, 150 W. 12th St., 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, Chicago. 111.
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DVA SIROTCI. Román z francouzského ,.Les deux Orphelines” od Dennery. Přeložil
Gust. B. Reišl. Cena 25c., poštou 30c. u Aug. Geringera, 150 W. 12th St., Chicago, 111.

Tragická rodina. Znamenitý román, napsal Vikt. Hugo, za jehož zdařilost ručí už
samo nesmrtelné jméno spisovatelovo, 208 str. za 25c. K dostání u A. Geringera.

Všech Svat

Třiadvacátá neděle po sv. Trojicí.
2 Neděle Památka duš. Pam.

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

ľ
a západ
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i JSobota Všech Svat.

Protestantů

CD
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co
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slunce

Katolíků

*
E
©
E
CO
«5

Výc

Dni a týdny.

SVÁTKY A JMÉNA.

3

Délka dne 10 hod· 25 min.

dušiček
Huberta
Karla
Emericha
Linharta
Engelberta
Bohumíra

6
6
6
6
6
6
6

32 4 55
33 4 54
35 453
36 4 52
37 451
38 450
39 4 49

6 45
7 30
8 18
9 9
10 3
II I
ráno

Čtyryadvacátá neděle po sv. Trojicí. Délka dne 10 hod. 10 min.
mr 6 41 448 12 55
Bohdana
9 Neděle Teodora

IO Pondělí Př. sv. Ludm.
I I Úterý Martina b.
12 Středa Martina p.
13 Čtvrtek Stanislava
14 Pátek Serapiona
i5 Sobota Leopolda

Martina Lutra
Martina
Jonáše
Diega
&
Levína
Lipolta

6
6
6
6
6
6

42 4 47
43 446
44 445
45 4 44
46 443
48 442

r 30
2 31
3 33
441
5 49
vých.

Čtvrt měsíce.
První čtvrt dne 8. v 7
-tz hod. 30 min. ráno.
Úplněk dne 15. ve 12.
h. 6 min. odp.
Poslední čtvrt dne 22.
ve 2 hod. 46 min. ráno.

©
C

Nový měsíc dne 29. v
9 hod. 4.min. večer.
Domnělá povětrnost

2. mlhavo a studeno až
do 8., 9. sníh, 17. jasno,
20. mírná povětrnost až
do 27., na to až do konce
měsíce proměnil vo.

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

Židovský kalendář.
5663. — 30. listopadu je
Roš-Chodeš 1. Kislev.

Pořekadla.
Pětadvacátá neděle po sv. Trojici.
Délka dne 9 hod 54. min.
Utni s buku třísku; je-li
ió Neděle Otomara
Otomara
6 49 441 6 0 však suchá, bude zima tu

Bertolda
17 Pondělí Řehoře D.
i8 Úterý Odona
Hildy
Elišky
19 Středa Alžběty
Čtvrtek
Felixe V.
20
Edmunda
Obět
P.
Marie
2 I Pátek
Smicha
Vojislava
22 Sobota Cecilie p.

6
6
Ä 6
6
6
6

50 441
51 440
52 439
53 439
55 438
56 4 37

7 0
8 5
9 12
10 20
1127
ráno

y
Sestadvacátá neděle po sv. Trojici.
Délka dne 9 liod . 41. min.
6 57 4 37 i 6
23 Neděle Klementa p. Klimenta
Pondělí
Chrysogona Chrysogona
áž 6 58 4 36 2 4
24
Úterý
Kateřiny
Kateřiny
6 59 436 3 4
25

26 Středa Konráda
27 Čtvrtek Den díkůčin.
28 Pátek Saturna
29 Sobota Rufa
První neděle adventní.
30 Neděle lOndřeje ap.

Delfína
Den díkůčin.

Noah
Achace

7
7
7
«3 7

0 435 4 5
i 435 5 5
2 4 34 5 58
3 4 34 západ

Délka dne 9 hodin 31 minut.

Ondřeje

<#'· 7

Kapesní slovník anglicko-český,

4 4 34

5 22

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

“je dvacetpét

překladem v kapesní velikosti; dobrý tisk, pohodlný ku hledání slov: nutná pomůcka
ku čtení novin anglických i všech spisu. Druhé vydání v snížené ceně $1.00 u Aug.
Geringera, 150 W. 12th St., Chicago, 111.
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1
0 Chicagu a Chicagcanech. 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.

31

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

9 Úterý Leokadie P.
(O Středa Melchiada
( I Čtvrtek Damase
í 2 Pátek Sinesia
13 Sobota Lucie p.
Třetí neděle adventní.
14 Neděle Nikasia
15 Pondělí Irenea

i6 Úterý Albína
17 Středa Lazara
i8 Čtvrtek Graciána
19 Pátek Nemesia
20 Sobota Kristiny

·>>

>

7 54
7 64
7 74
7 74
Xir 7 8 4
* ’ 7 94
-rt

a západ

=3

m ě s íc e

O

Východ

CO
ë

34 1 6
34 7
33 7
33 8
33 9
33 10

9
2
58
59
46
43

Délka dne 9 hodin 24 minut.

Ambrože
Kajícní den
Běleny
Jitky
Damaše
Donáta
Lucie

7
7
7
7
7
7
« 7

104
114
124
13 4
13 4
144
144

33
33
33
33
33
34
34

11 42
ráno
i 15
2 18
3 25
4 33
5 54

Délka dne 9 hodin 12 minut.

* Duchoslava
Kristiána
Běluše
Lazara
Abrahama
Nemesia
Blahoroda

Čtvrtá neděle adventní.

Æb
Ä
«
«
«
*
á

7
7
7
7
7
7
7

15 4
16 4
17 4
18 4
19 4
19 4
20 4

34
34
34
34
34
35
35

vých.
5 42
6 50
8 i
9 10
10 19
I I 24

Délka dne 9 hod. 05 minut

2 I Neděle Tomáše ap. Tomáše
Blaženy
22 Pondělí Zenona
Úterý
.
Viktorie p. . Viktorie
23
Středa
Adama a Evy Adama a Evy
24
Čtvrtek
Naroz. Páně Naroz. Páně
25
Štěpána
muč. Štěpána
26 Pátek
27 Sobota Jana Evang; Jana Evang.
Neděle po Vánocích.
28 Neděk Mláďátek

0
-

slunce

Protestantů

Katolíků

Znamení
měsíce

Dni a týdny.

T3

1

SVÁTKY A JMÉNA.

Západ

31

7
7
7
7
7
7
7

2I 4
2I 4
22 4
22 4
22 4
23 4
23 4

36I ráno
36 12 57
37 i 57
37 2 56
38 3 53
39 4 49
39 5 39

Délka dne 9 hodin 16 minut.

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

01

7
7
7
7

24 4
24 4
24 4
24 4

40 6 29
41 západ
41 5 50
42 6 44

Čtvrti měsíce.
První čtvrť dne 8. v
1 hod. 26 min. ráno.
Úplněk dne 14. v 10 h.
47 min. večer.
rfC Poslední čtvrť dne 21.
'i. ve 3 h. 0 min. odp.
ííjř) Nový měsíc dne 29. v
4 hod. 24 min. večer.

Domnělá povětrnost

Od 1. až do 6. jasno a
chladno, 7. mrazivo, 18. a
19,studeno a jasno až do
23., na to hezky až do 26.,
27. déšť. 30. hezky.

Dne ubývá od 9 hod. 29
min. do 9 hod. 15 min. ku
konci přibývá do 9 h. 18 m.

Židovský kalendář.
3663. — 25. prosince jest .
Chanukah, 30. a R. 1. pros.
R. Ch. Thebet.
fořekadla.

Na sv. Eligia tuhá zima
trvá prý celé čtyři mésíce.
Pakli jitřní jasné se uka
zuje, rok přeúrodný ti zvě
stuje.
Padá-li o štědrý večer
sníh, urodí se chmel.
Zelené vánoce, bílé velkonoce; bílé vánoce, zelené
velkonoce.
Tmavé vánoce,světlé sto
doly.
Pak-li na sv. Štěpána vě
trové uhodí, příští rok víno
špatně se urodí.
Na Sylvestra-li vítr a rá
no slunce svítí, nelze nám
dobrého vína se nadíti. .
Dvanáct nocí od štědrého
večera až do sv. Tří králů
zvěstují prý povětrnosť
příštích dvanáct měsíců.
Když v prosinci mrzne a
sněží, úrodný rok na to pa
nuje.
Má-11 sv. Barbora bílý
fěrtoch, bude hodně trávy.

AnolíckÚ slOľOVCltel neb
7/
«/ U
vyslovovati,

každého nevyhnutelná.
St., Chicago, 111.
NOVÝ ROBINSON.

B°°k učí, jak se mají anglická slova
slabikovali, přizvukovati a psáti. Pro
Za 55 ctů. každému poštou od Aug. Geringera, 150 W. 12th

Velmi poutavý román.

Cena 55c. se zásylkou.
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Dr, MIL. TYRŠ. Krásný litografický obraz 18x24 se zásylkou poštovní pouze 36ctů.
K dostání u Aug. Geringera, 150 West 12th St., Chicago, 111.

Smlouvy, aneb : Chvalitebné řeči svatební pro družby aneb držitele svatby. 67 str·
za 20c. K dostání u Aug. Geringera, 150 W. 12th 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, Přibili. 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
Adolflna 27. září
Agatha viz Háta
Agaton,Dobroslav, 10. led.
Agnes viz Anežka
Agrikola 4. listopadu
Achac 22. června
Achac27 listopadu
Achilleus 12. května
Aka 30. listopadu
Akar 22. června
Albar, b.Bělobor, 21.červ.
Albert p. z J. 3. dubna
Albert v. 15. listopadu
Albin, Bělouš, 1. března
Albina, p. a m. Bělouše,
H6. prosince.
Albrecht 23. dubna
Aleš, 17. července
Alexander, Leska 18.břez.
Alexander 26. února.
Alexius, Aleš, 7. červce’
Alfons 2. srpna
Alfred 19. Července
Alipius 15. srpna
Alois 21. června
Alto, 9. února
Alžběta, král. Eliška, 8.
července
Alžběta, 19. listopadu
Amadeus viz Bohumil
Amalie, Libuše, 10. čerce.
Amalie 7. října
Amandus, Milota, 8. dub.
Amatus, Miloň, 13. září
Ambrož, b., Brož, 16. října
Ambrož 7. prosince
Ammon 8. září
Amos 31. března
Anaklet 13. července
Anastas 21. srpna
Anastasia, Protibora, 15.
1 dubna.
Anastasia, m., 25. pros.
Anastasius, m. 22. ledna
Anatolia 9. července
Anatoliu 3. července
Anežka, Agnes 16. listop.
Anežka, p. am. 21. ledna
Anežka Češka. Něčiše, 6.
a 28. března.
Anjela, 13. května
Anjelika 28. března
Anjelina 16. července
Anna 26. července
Anselm 18. března
Antonia, Tonka. 10. ledna
Antonín, poust. 17. ledna
Antonín, 1« Června
Apolinář 23. července
Apolonia 9. února
Aquilina, Orlična. 13.červ.
Arkád 19. října

“PÍSNĚ

Arnold 18. Července
Arnulf 18. června
Arnošt 12. ledna
Arnoštinka 31. července
Arsenius, 19. července
Asterius. Hvězdou, 30.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’
Baby las 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.
Bemardin 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., Viní rýd, 5. čva.

OTROKA.”

ních kruhů.

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
Bííhspěj 22. června
Bušek viz Celestín
Cecilie 22. listopadu
Cecillus 3. června
CelestinP., Bušek 6. dub,
Celestín, 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. červnu
Damasus 11. prosince
Damian 27. září
Daniel 21. července
David 30. prosince
Deicola, Ctiboh, 17. ledna
Delfín 24. prosince
Deogratias viz Bohuslav
Děpolt viz Theobald
Desider, Zdaň, Žádostiv,
23. května
Dettel, Ditlev, 31. března
Dětmar 26. září
Dětřich 6. května
Devota 27. ledna
Didakt 13. listopadu
Dignus 18. prosince
Dionisius, Diviš, 9. října
Dismas 25. března
Ditlev viz Dettel
Dluboš viz Longin
Dobeš viz Tosláš
Dobravka viz Benigna
Dobroděj viz Bonifác
Dobrohost viz Bonavent.
Dobromysl. Euthymisius,
11. března
Dobroslav viz Agaton
Dobrožizn. Eutropius, 11.
února
Dodá, abat. 24. dubna
Domician b. 10. ledna
Domicius 5. července
Dominik 4. srpna
Domnína 14. dubna
Donatus m. 30. června
Dorota 6. února
Duchoslav viz Spridion
Dulla 25. března
Ebba, ab. 23. srpna
Eberhard,Eberart28. list.
Eberhard, 23. února
Edburka 12. prosince

Edeltruda 23. června
Edita 26. září
Edmund, are. 16. listop.
Eduard 18. března
Edvin, k., 4.
Egbert 24. dubna
Eleonora 14. února
Eliáš 20. července
Eligius 1. prosince
Eliseus 24. června
Eliška viz Alžběta
Emanuel 26. března
Emerencia 23 ledna
Emerich 5. listopadu
Emil 22. května
Emllla, 5. dubna
Emilian 11. září, 11. října
Emiliana p. 24. prosince
Emilius, 30. května
Emma 1. a 19. dubna
Engelbert 7. listopadu
Enoch 3. ledna
Erhard 8. ledna
Erik (Erich) m. 15. února
Ermelinda 25. října
Esther 29. května
Etbin 19. října
Eucharius 20. února
Eufemisa, Ofka, 13. dub.
Eufrosina 11. února
Eugenia 25. prosince
Eugenius. Blahorod 3.
července
Eulogius, Ložek. 3. čerce’
Eusebia, 16. března
Eusebius, Smil 14. srpna
Eustach, Stach, 20. září
Eustachia 29. března
Eva 24. prosince
Evald 3. října
Evarist, Blahoklas26. říj. |
Evermond 17. února
Ezechiel 10. dubna
Fabian 20. ledna
Fandila, m., 13. červua
Fano b. 28 fcíjna
Faust 16. Července
Faustin 15. února
Faustina 20. září
Felician 9. června
Felicitas m. 7. března
Felix, b. a m., Šťas’ný
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 Ř. 9. března
Fridolín 6. března
Fridus viz Friedman
Friedman, Friduš, 10. říj

Sensační básefí od Svatopluka Čecha, která dočkala se 28. vydání, způsobila nevídaný rozruch a vzbudila i pozornost vlád
Cena 25c
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Jan z Pf. 6. května
Frouoaldus 12. září
— a Pavel, Jan Burian.
Frumencius 27. října
26. Června
Fulgentius 1. ledna
Fulko 10. října
Jan Křtitel 24, června
— Kvalb. 12. června
Gabian 19. února
Gabriel, archanj.,24.břez. Jana stětí 29. srpna
u kř. 14. listopadu
Gabriela 10. února
Jan Evangel. 17. pros.
Gaudentius viz Radím
Gebhard, Jaromír, 27.srp. Januar 27. září
Jarloch, Gerlich, 5. ledna
Gelas Smich. 18. listop.
Jarolím 30. září
Genesius 3.včervna
Genovefa, Ženeva, 3. led. Jeremiáš 16 června
Jetřich. Eustasius, 19. bř.
Genuin 5. února
Gerhard. Radko, 24. září Jindřich, Hynek, 15.čerce’
JiDdřiše 16. března
Gerlach viz Jarloch
Jiří 24. dubna
German 28. května
Gertruda, Gedruta 17. bř. Job 9. května
Joel 24. května
Gervás 19. Června
Gideon. Jedek, 1. června Johanna 24. května
Gilbert 4. února
Jonatan 29. prosince
Jordán 13. února
Gillas 29. ledna
Josafat 27. listopadu
Gisela. Hisla. 7. května
Josef Kal. 27. srpna
Glyceria 13. dubna
— pěstoun 19. března
Goar 3. Července
Josua 23. února
Gordian 10. května
Gotthard, Hotart, 5, květ. Jo vita 15. února
Gottšalk m. p. 7. června Juda 28. října
Judit, Jtika, 5. prosince
Gracian 18. prosince
Gratus. Vděčný, 8. října. Julia 22. května
Julian m. 9. ledna
Gutval 6. Června
Guibert 28. května
Juliana p. a m. 0. února
Julita 15 Června
Gustav 2. srpna
Guntíř. Vintíř, 28. listop. Julius p. 12. dubna
Hanibal 2. srpna
Justina. Pravomila 7. říj.
Justinian 26. září
Hartman 30. října
Hartvík 21. srpna
Justin 8. srpna
Haštal 26. března
Justus Pravoslav, 9. září
Háta 5. února
Juta 3. listopadu
Juvenal Ml. 3. května
Havel 16. října
Kajetán 7. srpna
Hedvika 17. října
Helena, m.. Jelena 22. kv, Kamil 2» července
Heliodor 3. července
Kandid Bělouš 3. října
Karel Borom. 4. listop.
Herkules 5. září
— v. 28. ledna
Hermens 28. srpna
Hermine 24. prosince
Karolina 14. června
Herman 7. dubna
Karolínka 5. července
I Kašpar 6. ledna
Hilaria 12. srpna
Hilarion 21. října
I Kateřina p. 25. listopadu
; Kazimír 4. března
Hilarius 21. ledna
Hildebert 3. května
Kilián 8. července
Hippolit, Ippo, 13. srpna Klara 12. srpna
Honor. Ctirad, 30. září
I Klement. Klimeš, 23. list
Honorát, Ctibor, 8. února Klementina 23 listopadu'
' Kleofáš 25. záři
Hubert. 3. listopadu
! Kletus 26. dubna
Hugo, b. 1. dubna
Hyacint. m.,Jacek 11.září Klothar, Lidhor, 7. dubna
Klotilda 3. června
Hygin 11. ledna
Kolumba, 17. září
Ida, vd., 4. ledna
Ignác z Loj. 31. července Kolumban, Holubán, 21.
listopadu
Iluminata 29. listopadu
Kolumbin21. Července
Inocenc 28. července
Irena 5. dubna
Kolumbus 9. července
Ireneus, Lubomír, 15. pr. Konkordia 18. února
Isak, 20. prosince
Konkordius, Svornýl.led.
Kondrát, Kundrát 26. list.
Isabela 4. ledna
Isaiáš 6. července
Konrád 19. února.
Isidor, pr., 10. května
Konštancia 19, září.
Ivan 25. listopadu
Konstantin 11. března
Kordula 22.· října
Ivo 28. května
Kornel 16. září
Jachim. 20. března
Jadocus. Jošt, 17. května Kosmas 27. září
Jairus, Jar. 3. října
Krescencia 15. června
Jakub v. 25. července
Krescentius, Rostislav 27.
— ap. 1. května
června
·
Jan Zlatoústý 27. ledna Kristin 14. května
>— Miláček, 8. února
Kristiána 15. prosince
— Boží 8. března
Kristina 14. července
— Nepomucký 16. kv.
Krištof 15. března

Věk rozumu,

Krisostom Zlatoústý 27.
ledna.
Krišpin, 25. října
Kunhuta z P, 3. března
Kuno, Kuneš, 29. května
Kvalbert 12. července
Kvido 31. března
Kvirin, m., 30. března
Ladislav, 27. června
Lambert b. L. 14. června
Laura 17. června
Lazar 17. prosince
Lebrecht Pravožij. ,20. ún.
Leo v. p., Lev 11. dubna
— p. 12.. 28. června
Leodegar 2. října
Leokadia, Bělena, 9. pros.
Leonhard, Linhard 6, list.
Leoncia 6. prosince
Leoncius 13. ledna
Leonora. 12. dubna
Leonilla 17. ledna
Leopold, Lipold, 15. list.
Leopoldina 15. listopadu
Levin 14. července
Levina 24. července
Libor. Litobor. 23. červce'
Liboúst, Liebmund, 27.
listopadu
Libuše viz Amelie
Lidmila 16. září
Lidvina 15. dubna
Ligor 13. září
Longin, Dluhoš, 15. břez.
Lot 4. ledna
Lotar, Lideř. 21. dubna
Lucie 13. prosince
Lucian 7. ledna
Luciana.Světluše 30.červ.
Lucius, 11. února.
Ludomír, Leutfried, 3.říj.
Ludovika, 30. ledna
Ludvík T. 19. srpna
Luise 9. července
Luitgarda 16. června
Lukáš 18. října
Lukrecia 7. června
Lydia 3. srpna
Magdalena 22. července
Magnus. Boleslav. 19. srp.
Makar. Blahosl., 2. 15.led.
Malachiáš. 3. listopadu
Mamert 11. května
Mansuet. Miloslav, 18. ún.
Marceli 16. ledna
Marcella 31. ledna
Marcellian 13. června
Marcelliu, 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
— Hromuic 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
Myron 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. kve
*
Perpetua 7. března
Petr AI. 19. října
— Cel 19. května
— Ap. 28. Června
— st. v okov. 1. srpna
— m. 29. dubna
— Nol. 31. ledna
Petronilla 31. května
Pius m. 11. července
Pravota 21. prosince
Primus 9. června
Priska 18. ledna
Prokop, poust. 4. Červce
Protas, Tas, 20. Června
Prudencie 9. března
Quinebert 18. května
Ráchel 14. července r

odT. Paine-a, s doplnky z jeho ostatních spisů vybranými,
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 svobody. —
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Radím, Gaudentius, 1 .čva.
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’
Rufinus, Ryšavín, 14. čva.
Rupert, Rauš, 27. března
Ruthard 16. července
Řehoř Naz. 9. května
— 02. března
— 27. listopadu
Sabas 12 dubna
Sabian 27 srpna
Salome 24. října
Salomena 7. dubna
Samuel m. 16. února
26. srpna
Sara 16. května

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

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

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

Kalendář pamětihodných událostí, velkých mužů a výtečníků českých.
Leden.
1.
3.
5.
6.
8.
12.
14.

16.
21.
24.

26.
29.

1872 t Karel VI. Zap, učenec český.
1865 Zrušeno otroctví v Severní Amerifte.
1858 ť v Miláně Josef Radecký z Radče, polní
maršálek.
1829 t v Brně Josef Dobrovský, slavný učenec.
16421 Galileo Galilei, přírodozpy tec a hvězdář.
1861 ť v Praze Václav Hanka, badatel český
a nálezce rukopisu králodvorského.
*
1814
v Kardašově Řečici Boleslav Jablonský,
básník český.
1794 t Edvard Gibbon, anglicky' 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 svQbodař 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 Kajetáu 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 ToruniMikol. Kopernik.slavný hvězdář.
1846 * v Ostředku u Benešova náš národní bás
ník Svatopluk Čech.
1732 * Jiří Washigton, l. 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,
1880 + v Praze Karel Sladkovský, znamenitý
4 řečník český.
5. 1829 První pokus s lodním šroubem, jejž vy
nalezl Josef Ressl, rodák chrudimský.
4.

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.

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 t Darwin, přírodozpytec anglický.
1 420 * 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’’.
12. 1884 t v Praze Bedřich Smetana, slavný hudební
skladatel.
15. 1833 * v Praze Žofie Podlipská, spisovatelka.
16. 1868 Slavnost’ položení základního kamene k
Národnímu divadlu v Praze.
1891 Zaháňa Jubilejní výstava českoslovanská
v Praze.
23. 1895 + Eliška Pešková, dramatická umělkyně
a spisovatelka.
24. 1543 t Mikuláš Kopernik, slavný hvězdář.
26. 1876 t v Praze otec národa František Palacký
dějepisec království českého.
30. Zdobení hrobů.
1.
10.

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

3.
6.

Červen.

12.

30.

2.

5.
7.
12.
14.

15.
16.

20.

26.

1541 Veliký požár na Hradčanech, kdy shořely
desky zemské.
1848 Zahájen slovanský sjezd na ostrově Žofínském.
1855 * v Praze spisovatel Eduard Jelínek.
1835 * v Rychmburce Adolf Heyduk. profesor
v Písku a přední básník český, “slavík pootavský” nazvaný.
1848 Vypukla v Praze revoluce.
1798 * v Hoslavicích na Moravě František Lad.
Palacký, otec českého dějepisu.
1885 První hromadná návštěva amerických Če
chů v Praze.
1754 Prokop Diviš postavil první hromosvod
v Příměticích na Moravě, tedy o 6 let dříve než
Benjamin Franklin v Americe.
1887 Přijeli do Prahy za veliké slávy američtí
Sokolové.
1895 Přijeli američtí Čechové po třetí do staré
vlasti na “Národopisnou".
1883 1 v Litomyšli Alois Voj. Šmilovský, velmi
oblíbený spisovatel.
1884 + v Mariánských Lázních Vác. Beneš Třebízský, český povídkář a miláček českého lidu.
1861 + v Praze Pavel Josef Šafářík, přední bada
tel a jazykozpytec slovanský.

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 neodvislost Spojených Států
severoamerických.
1415 Upálen v Kostnici mistr Jan Hus.
1357 Karel IV. položil kámen základní ke ka
mennému mostu v Praze.
1834 * v Praze Jan Neruda, čes. spisovatel a nej
čelnější zakladatel čes. básnictví doby nové.
1856 t 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 t 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 ůád 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 barcolomějská), 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.

7.
8.

14.
15.
16.
17.
21.

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

Říjen.
2.

4.
8.
9.

11.
12.
13.
18.

19.

22.
27.
31.

1892 + Arnošt Renan, slavný filosof a dějepisec
francouzský.
1884 t Fil. Stan. Kodym, spisovatel a učitel če
ského rolnictva.
1874 t v Praze Vít. Hálek, vynikající básník čes.
1636 t 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 1 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 t Bohuslav Balbín, slavný dějepisec český.
1378 + v Praze král Karel IV.

Prosinec.
1.

4.

10.
14.
16.
19.

25.
27.

31.

1845 Ferdinand V., korunovaný král český, se
poděkoval.
1896 + v Praze František Kolár, dramatický
umělec a spisovatel.
1817 * v Semilech Frant. L. Rieger, státník
český.
1799 + Jiří Washington.
1823 Mexiko prohlásilo republiku.
1831 * Jul. Grégr. svobodomyslný politik český
a zakladatel “Národních Listů”.
1642 * Isák Newton, slavný počtář a hvězdář.
1571 * Jan Keppler. slavný hvězdář.
1822 * v Dole Ludvík Pasteur, slavný lékař
francouzský.
1384 + Jan Wiklef. známý reformátor nábo
ženský.
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1753 do 1952” vztahují se k tabulce ohlavené měsíci, v níž
cifry vztahují se k týmž cifrám v tabulce ohlavené“ Tabul
ka dní.” Na př. chceme-li věděti, na jaký den padne 4.
červenec r. 1898, hledejme v tabulce let rok 1898 a tu shle
dáno, že stojí u něho písmena C. Najdeme tuto písmenu
v tabulce měsíců a ve vodorovné linii pod červencem jest
cifra 5, která ukazuje na sloupec 5 v tabulce dní, V níž shle
dáme, že 4. červenec padne na pondělí.
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“VIZOIDľlSrZE

Za krvavou stopou.
r

Povídka z upomínek Čcsko-ameríckého knčze.
PJapsal Pavel Hlbterú

S

ETKALI jsme se na vlaku, když jsem před několika léty se nacházel na
toulce po americkém Severozápadě. Četl české noviny — nevím už ani,
které — podle nichž jsem jej poznal jakožto krajana a když je odložil,
osmělil jsem se jej vyrušovati svým přihlášením se a představením. Myslil jsem
si, že bude i jemu vítáno zabiti nějakou tu chvíli nudné jízdy jednotvárnými lesy,
což se nejlépe dá docíliti rozhovorem, daleko lépe, než-li čtením, které je při delší
cestě vskutku zoufalým už prostředkem a proto jsem si dovolil jej osloviti.
Nemýlil jsem se, že jsem jej tím potěšil, neboť přijal mne velmi srdečně, ba
n.cliu říci přímo s radostí a měl jsem příčinu býti shledání tomu, nenadálému,
opravdu povděčen. Brzo bavili jsme se zcela po přátelsku, jako bychom se byli
již léta znali.
“Jsem z Ashewoodu, Smith County, v tomto státě!” sdělil mi po mém se
představení.
“Z Ashewoodu!” zvolal jsem. “Tam měli jste před nedávném zajímavý
případ, na nějž se dosud pamatuji. Jak se mi zdá, měl jsem to potěšení čisti při
tom i vaše jméno, pane faráři!”
“Myslíte bezpochyby onu tak zvanou vraždu, do které byl zapleten mladý
Bureš?” tázal se překvapeně.
“Ano, s tím Irčanem, Ryanem, nemýlím-li se!”
“Zcela správně! Že si to ale tak pamatujete? Zajímalo vás to?’”
“Zajisté! Napínalo mne to přímo. A že si pamatuji jména, je zcela přirozeno, neboť jsem o tom musil sám v novinách asi třikráte psáti, jak to anglické
listy postupně přinášely.”
“To pak ovšem!” usmíval se. “A nepřekvapil vás výsledek?”
“Ano, velice!”
“A což pak teprve u nás! Ani sám já, který jsem celou věc odhalil, jsem
to tak neočekával, vzdor svému přesvědčení, že není v tom něco v pořádku, hned
od první takřka chvíle! Celý průběh byl vůbec velmi zajímavým!”
Duchovní na moji žádost, že bych rád slyšel podrobnosti, nedal se dlouho
pobízeti k vypravování a uslyšel jsem příběh, který zasluhuje snad, jak aspoň
míním, spíše vypsání, než-li všelijaké nasládlé a vodnaté romány o samé lásce, ač
i tato byle zde jednou z mocných pohnutek a velkým činitelem v napínavém
dramatu.

— 34 —
I. — NEZNÁMA MRTVOLA.
Prudké zabouchání na dvéře mé ložnice probudilo mne z nej krásnějšího
právě spánku, v němž se mi zdálo, že jsem dosud hochem a mazlím se s milovanou
matičkou svojí, odpočívající už přes třicet let v Pánu na hřbitůvku rodné mojí
vísky v Pošumaví, po boku drahého otce mého, o celou řadu let dříve zesnulého.
Byl jsem ve snu tak šťasten, tak vesel, jako vždy, když se mi zdálo o rodičích
a o bývalé naší skrovné, ale spokojené domácnosti, která po tolik let bývala pro
mne celým světem, nad něhož lepšího jsem v tom celém ostatním “velkém” světě
nikdy již nepoznal.
Vždycky, když se mi zdávalo o bývalém otcovském domově, o matčině péči
a otcově lásce, vůbec o šťastném mládí, býval jsem pak po celý následující den
vesel a cítil jsem se jaksi příjemně a povznešeně, ale tentokráte čekal na mne
bohužel, den velmi mrzutý, v pravém smyslu slova smutný, truchlivý.
V ložnici bylo již světlo — nenásleduji nepraktického zvyku praktických prý
přece Američanů, abych spal v nějaké tmavé, špatně větrané komůrce, jak jsou
zde namnoze, ne-li všeobecně “zařízeny” ložnice, nýbrž volím vždy místnost po
kud možná světlou a vzdušnou, která jedině je zdravou.
Prvním činem mým ovšem bylo, že jsem se podíval na hodiny na protější
stěně, neboť jsem myslil, že jsem asi trochu zaspal a že je nej vyšší už Čas, abych
nezmeškal sloužiti mši svátou. Bylo však teprve šest a měl jsem tedy celou ho
dinu času, kdežto k ustrojení a umyti potřeboval sotva patnáct minut. Co se to asi
tedy děje? Jdou snad hodiny špatně? Posud jsem však vždycky mohl se na
ně spolehnouti!
Tyto myšlénky probleskly mi jen hlavou a již, zajisté po přestávce jen něko
lika vteřin, ozvalo se nové, pokud možná ještě prudcí zabouchání na dvéře.
“Co je?” zvolal jsem a nyní jsem byl trochu již uleknut, neboť takové neob
vyklé tlučení mělo zajisté nějakou nevšední příčinu. Zároveň usedl jsem v tom
okamžiku na loži.
“Vražda, mord, jemnostpane !” byla slova staré mé hospodyně — přivezl jsem
si ji ještě z Čech. Je to vzdálená příbuzná a sice náhodou Němkyně, která však
naučila se dosti dobře česky, jenom že má silný německý přízvuk a plete někdy
češtinu, němčinu a teď trochu i angličinu do sebe, až mnohdy jest pro cizího člo
věka těžko jí porozuměti a činí to často dojem velmi komický.
Slova ta, pronešená zděšeně, však tentokráte na mne nijak směšně nepůsobila
a rovnýma nohama vyskočil jsem z postele, věda, že “paní Týny” nikterak nežer
tuje a není, jak jsem ji znal, bez příčiny ulekána. V okamžiku vjel jsem do tre
pek, natáhl kalhoty a přehodiv v největší rychlosti přes sebe kleriku, ocitl jsem
se za půl minuty na chodbě.
“Cože? Vražda? Kde? Kdo?” volal jsem již ve dveřích.
Myslil jsem ovšem vskutku, že se vražda stala někde v nejbližším sousedství
naší fary a týká se někoho známého. Jinou představu jsem v tu chvíli neměl,
nemohl ani míti.
“Byla jsem venku, u studně, pro vodu k mytí,” počala však místo krátké
odpovědi paní Týny svou hatmatilkou, “a tu běží Starý, ale ne do chrámu Páně,
ale odtamtud, pryč a křičí: ,Dobrýtro! U Horákova hájku leží nějaký mrtvý
— někdo ho zabil!‘ A už běží zas dál!”
“Koho kdo zabil? Kde leží mrtvý?!“ zvolal jsem netrpělivě, ač jsem mohl
věděti, že mi to není nic plátno, neboť paní Týny byla zvyklou vvpravovati vždyekv vše hezky důkladně, od počátku a nemilovala vyrušování, ani nějaké přeska
kování z proudu “děje”. Ve svém rozčilení pak mluvila dnes “česky” ještě hůře,
než obyčejně.
“Co pak jsem se dověděla, koho?” překvapila mne však svou odpovědí.
“Utekl a neohlédl se ani, když jsem za ním dvakrát křičela: ,Séj, Starý! Mistr
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Starý!
’ Ani se nezastavil a rovnou běžel. A tak nevím nic a tu jsem běžela
zbudit jemnostpána, aby to také věděl!”
“Tak, tak! Dobře!” odpověděl jsem jen k této bezvolné komice. “Abych
tedy zvěděl, že vy nic nevíte!"
Ale nebylo mi do žertu, neboť zpráva nebyla věru dle toho, aby se člověk
tomu smál. Ten “Starý” jest totiž náš kostelník, vážný muž, a když ten uznal
zvěst’ za tak věrohodnou, aby k naznačenému místu sám spěchal, chrámek mu
svěřený podle všeho ani dosud neotevřev, musil obdržeti ji ze spolehlivé strany. .
Pohnutí Týny a bezohlednosti Starého k jejímu za ním volání jsem se pak nemusel
pranic diviti, věda, jaké rozčilení a všeobecný poplach způsobí podobná krvavá
událost zvláště na klidném venkově, kdež se něco takového přihodí vždy teprve
po dlouhé obyčejně řadě let.
I mne samotného zmocnil se následkem toho rozruch a již jsem si rychle
obouval boty, abych se také odebral k naznačenému místu, nacházejícímu se asi
tak čtvrt hodinky od fary. Zmíněný hájek, pěkný listnatý, hustý lesík, patřící
k farmě zámožného krajana Franka Horáka, jest na návrší za dvorcem jeho a jde
k němu z údolí, v němž stojí náš kostel s maličkou osadou kolkolem, vozová sice
cesta, ale užívaná pouze od okolních farmářů, neboť nevede nikterak do jiné snad
osady. Nebylo tedy podle mého zdání snad ani pochybnosti o tom, že bude to
mrtvola některého známého člověka z osady a tu bylo správno, abych i já byl
záhy na osudném místě, pro všecky možné třeba případy. Do služeb božích
o sedmé hodině mohu býti opět zpátky, jako doufal být asi též Starý.
Strojení mé netrvalo dnes žádných pět minut a již vycházel jsem ze své dře
věné farky, veselé natřené, jako klícka, neboť nemyslím, že by obydlí světského
duchovního musilo býti rázu jaksi ponurého. Každý podle chutě, jen když to
dýše klidem, mírem a spořádaností, jak má povždy působiti byt kněžské osoby!
Vzdor děsivé zprávě, která mne z libého, nevinného snu tak rázem přesadila
do drsné skutečnosti a do ovzduší zločinu, byl jsem však takřka hned na prahu
zaujat krásou zářijového jitra, jež kolkolem jakoby rozlévala a všecko ji vydecho
valo. Panovaloť právě rozkošné “indiánské léto”, půvabný ten čas, jímž příroda
jakoby chtěla snad nahraditi Americe ten úplný skoro nedostatek jara.
Jitro slibovalo velmi pěkný a teplý den. Nad hřbety nízkých úbočí širokého
údolíčka, vroubeného skoro všude mladým lesíkem, jakoby se tu a tam kolem
stromů táhla jemňoučká vlákna “babího léta”. Stromoví zářilo ovšem v pestré
směsici barev žlutavého, bělavého, hnědého a červeného i zeleného tonu, jak pod
zim dovede ozdobiti americké lesy, a jenom modř scházela. Tato však opět byla
sytě zastoupena v čisté obloze, téměř bez mráčků, od níž se veškeré ty odstíny
znamenitě odrážely. I pastviny po stráních byly spíše žlutými, než-li zelenými
a pole, namnoze již zoraná, měla zase barvu pěkně hnědou. Vzdor vší té půvabnosti nebyla v tom ale svěžest' a vůně jara, ba naopak, připadalo mi, jakobych
skoro cítil jakousi hnilobu a nikoliv onu básníky opěvanou “vůni země’’, odpoči
nuté po zimním spánku, otvírající se, bujné, plodné, kdežto nyní vysílená půda
spíše se zavírala k odpočinku a život rostlinný, pokud se na ní zachoval, odumí
ral, tlel!
Možno ovšem, že na tyto mé dojmy působila značně i má dnešní nálada, která
malovala mi nepěkné obrazy, krev, mrtvolu, celé příšerné okolí každého podob
ného zločinu, vždy mnohem hrozněji působícího, než-li jiné neštěstí. Člověk pak
niimovolně jakoby cítil všude smrť, zhoubu, zlobu, vášeň a je s to pokládati nej
krásněji na červeno zbarvené listí divokého vína za krvavé krůpěje, rozstříknuté
po celé přírodě!
Za takového pozorování a myšlének ocitl jsem se za naším “městečkem”, což
mi ovšem mnoho práce nedalo, neboť celá naše osada je podobna dlouhé řadě,
zajisté při nejmenším několika stům, ba tisícům “villages” na americkém Západě.
Mimo náš chrámek, čistě bíle natřený, s hnědočervenou střechou a štíhlou vížkou,
jakož i farou podle něho, je zde ovšem nezbytný “general-store”, velký, dřevěný,

— 36 —
žlutý “dům”, v němž nachází se obchod vše prodávající a vše kupující. Je zde
postaráno o všecky světské potřeby farmářského obyvatelstva, které sem zanáší
na trh opět valnou část svých plodin na prodej, či spíše ještě na výměnu, na vzá
jemný účet.
Dále je zde ještě “saloon”, nad nímž nacházejí se v podkroví dvě světničky
pro hosty a v pokojíku za hostinskou místností možno také na předběžnou objed
návku dostati něco k jídlu, pročež se domku tomu říká “hotel”, jak je i psáno vel
kými písmeny na štítě. Vedle něho je ve dřevěné, velmi již rozbouchané “šante”
kovárna, a kolárna v jednom a při tom obchod hospodářskými stroji, jichž několik
zrezavělých leží vždycky v blátě přikopá u kovárny. Pak je tady škola, maličká,,
ovšem že také dřevěná, jako celé “město”, kde aby za cihlu dukát dal, a byt učitele
ve skrovném domku. Ostatních několik domečků, pravých prkenných chalou
pek, velikých nejvýše asi jako železniční vůz, jemuž se nejvíce podobají, spočítal
by člověk snadno na prstech a ještě by mu těchto několik zbylo. Jedna z farem
přiléhá dosti blízko k “městu”, v sousedství kostelíka a pak dále není zde už nic!.
Toť celý náš Ashewood.
Cesta k “Horákovu háji” odbočuje od hlavní cesty, spojující Ashewood
s New Parisem, sídlem úřední správy našeho Sriiith County, hned za osadou na
pravo a stoupá zvolna do mírného návrší. Tam, kde toto stává se příkřejší a pro
orbu následkem toho nepohodlnější, ponechán byl lesík, rozdělený na několik
skupin, náležejících různým majitelům. Jest to, jako zde všeobecně, zbytek sta
rého pralesa, který pokrýval ještě před třiceti asi léty celou zdejší krajinu.
Zvědavost, zajisté v tomto případu omluvitelná, popoháněla mé kroky a za
nějakých pět minut byl jsem již v úvoze, vedoucím ke zmíněnému háji. Dosud
nespatřil jsem ani človíčka, neboť naše dědina byla buď pohřížena ještě ve spánku,
anebo — což bylo pravdě podobnějším — kdo byl vstal a o příšerném nálezu se
dověděl, spěchal tam se podívati, jak se zdálo podle mnohých stop, otisknutých
ve vlhké po ránu půdě. To mne nutilo k tím většímu spěchu a věru, že byl bych
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dal se i do běhu, kdyby to tak neodporovalo nutnému důstojnému vzezření du
chovního, jenž zachovávati musí vždy a ve všem svém počínání slušnou nanej
výš míru.
Vzdor tomu urazil jsem cestu onu ve chvilce nad pomyšlení krátké a ocitl
jsem se již skoro u samého lesíka, aniž bych posud koho byl zahlédl, až tu přichá
zel proti mně Starý.
“Kdo je to?’’ tázal jsem se, jsa skoro bez dechu po rychlé chůzi do návrší.
“Dej Pán Bůh dobré jitro, velebný pane! Nevím, nikdo ho nezná! Je tam
už kolik lidí, ale nikdo ho před tím tady neviděl. Posud jsem ani při tom všem
nezvonil — musím si teď pospíšit!” sděloval kostelník, mačkaje huňatou čepici
v ruce.
“A je mrtev?” pokračoval jsem vzdor této omluvě.
“Úplně mrtev! Střelen byl zrovna do srdce, s levé strany prsou, kousek
pod ramenem. Je úplně studený a krev uschlá. Mnoho asi mu jí ani nevvteklo
— rána je podle všeho malá, není ani moc zakrvácený!”
“Je tam už koroner?”
“Kde by se tak brzo tady vzal, jemnostpane! Horák poslal pro něj před
chvilkou čeledína Džima. Ten mi o tom také řekl, když mne potkal. Šel jsem
zrovna zvonit.”
Stařec již odcházel a nezdržoval jsem jej.
"“Vrátím se také ihned!” oznámil jsem mu ještě a spěchal jsem dále.

II. — KDO JEST TO?
Jakmile jsem asi za minutu zahnul za výběžek lesíka, spatřil jsem již opodál
'skupinu lidí, shromážděnou kolem neznámé mrtvoly. Bylo to na pokraji velké
křoviny při samé cestě, jdoucí od Horákovy farmy, vzdálené tak asi tři sta kroků
•od onoho místa, a při samém jaksi rohu háj ku, tvořícího zde při americkém způ
sobu rozměřování pravý úhel.
Hned na první pohled poznal jsem starého Horáka, vlastníka farmy a háj ku,
který okolostojícím živě rozkládal, ukazuje na mrtvolu, ležící na zemi u křoví.
Dále byl zde John Vávra, farmář ze sousedství jeho, Charles Parker, majitel
“general-storu” u nás, kovář Černý a jeho dělník Frank, německý farmář Fred
Fisher, jehož farma hraničila právě také na lesík, Irčan O’Hara, který měl onen
zmíněný hotel v Ashewoodu a starý obchodník pozemky, Martin Davis. Trochu
•opodál stály dvě ženštiny a sice Horáková a Vávrová, ale odvracely od mrtvoly
zrak, nechtějíce patrně ji míti před očima, ač mimovolně tyto se k ní'občas otáčely.
Výrostek u nich byl Horákův Joe a mimo to bylo zde několik větších i menších
dětí, hledících s otevřenými ústy hned na mrtvolu a hned zase na hovořící muže,
kteří byli uvažováním tak zabráni, že mne ani neviděli, až jsem byl skoro u nich.
“To je novina, velebný pane!” vítal mne Horák po obvyklém pozdravu.
“Zajisté, jenom že ne veselá, bohužel!” odvětil jsem jen a dychtivě obrátil
jsem se hned k mrtvole.
Byl to mladý ještě poměrně muž, nejvýše tak třiceti a pětiletý, úplně oholené
však tváře, na níž se dá mnohdy tak těžko přesněji uhodnouti věk. Mrtvola pak
vypadá obyčejně spíše starší, následkem smrtelného zápasu, který někdy zkroutí
svaly v obličeji a tváře vůbec záhy po smrti se “propadají’’, jak praví lid.
Obličej, skoro kulatý, však nebyl nepříjemným a nebožtík, pokud se dalo
souditi, míval tvářnost spíše veselejší, což mu plně vžiti nemohl ani zoufalý, bo
lestný výraz posledního okamžiku, ani ta okolnost, že oči jeho byly přivřeny. Nos
byl krátký, tupý, ústa větší, s plnými pysky. Vlasy měla mrtvola hnědé, krátce
přistřižené. Postava nebyla zvláště velká, ale statná a velice širokých prsou.
Ruce, velké a svalnaté, ležely těsně při těle. Silné nohy byly úplně nataženy
a trochu roztaženy, jak tak podle křoví, stranou cesty ležel.
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Oblek byl letního, pohodlného střihu, kabát bez šosů, šedivý, jako kalhoty.
Na nohou měla mrtvola žluté těžké střevíce. Měkký šedivý klobouk někdo byi
položil, či vlastně jen opřel na hlavu.
Celý typ i oblek nešťastníka byly tak obyčejnými, všedními, že s podobnými
lidmi možno se denně setkati, ale při tom byla i mně osobnosť ta, nyní již jen
ovšem bývalá, zcela neznámou. Jen tolik bylo mi na první hned pohled patrno,
že nebožtík byl dle všeho Irčanem, či aspoň jedním z těch, kdož se jim vzezřením
v každém směru podobají a nejspíše byl obyvatelem nějakého městečka, neboť
na farmáře jeho poloměstský oblek a jemnější přese všecku jich velikost ruce ne
zdály se nijak poukazovati. Byl to skutečný běžný typ mladšího “Ajryše”, něja
kého živnostníka, buď hostinského nebo majitele půjčovny koní, pohrobníkar
snad i holiče, či něco takového.
“Zda-li pak jste jej už, pánové, prohlédli ?”tázal jsem se, dívaje se na tmavorudou velkou skvrnu uschlé krve na modré, měkké, neškrobené “negližé” košili
a na vestě — kabát byl rozepjat, takže prsa s ranou bylo dobře viděti. Ale tato
pro onu ssedlou krev nebyla náležitě patrna a člověk ji spíše hádal, než-li sku
tečně viděl, na levé straně prsou, právě u srdce, či vlastně tam, kde většina lidí
myslí, že srdce se nachází, poněvadž tlukot jeho tam nejvíce se pociťuje.
s “Ani nevím, bylo-li by to dobře!” mínil Horák. “Myslím, že by bylo nejlépe
nechat ho ležet tak, jak jsme jej nalezli, dokud nepřijede koroner k ohledání!”
“Kdo vlastně mrtvolu nalezl ?’’
“Kdo? Naše Kéry!” sděloval farmář. “Zrovna to tady vypravuji souse
dům. Včera večer byli u nás Džán Bureš, mladý, syn a pak Majk Rajen — zlo
bili, jako obyčejně, naši Kéry, a to až přes deset hodin. Trochu se pak při tom
pohádali, jak to už hoši umějí a jinak nedají — připadají mi dva hoši u děvčete
jako dva kohouti na jednom smetišti — a jeden nechtěl podle všeho odejiti dříve
domů, než-li druhý. Dělali si to patrně naschvál, aby nenechali jeden druhému
ani minutku volné pole. Mladá krev! Konečně ale přece sebral se Džán, když
bylo už asi tak čtvrt po jedenácté a odešel. Majk se mu smál a zůstal ještě
chvilku. Já ale na takové dlouhé večerní návštěvy nedržím, ať to je tady zvykem
nebo ne, ale to víte, mluvit s ním dobře nemohu a tak jsem mu dal na vědomí,
že je už čas, aby také šel, tím, že jsem se počal bez dlouhých ohledů svlékati a chvstati ke spaní. Hoch by si byl ovšem snad přál, abych jen šel s pánem bohem
na kutě a že on bude s holkou ještě kdo ví jak dlouho klábosit, jak to tady hoši
dělají a pošetilí rodiče dovolují, ale u nás je jinak! Kdyby hoch nebyl Ajryš,
byl bych mu věc pořádně vyložil, ale takto nemohl jsem nic jiného dělat, než-li
zůstat ve světnici napolo vysvlečen. Řekl jsem Kéry, aby jej už poslala domů,
ale to víte, holka se stydí a neřekla mu nic. Za chvilku ale milý Majk přece jen
pochopil, že mu čekání není pranic plátno a odešel také. Ještě ani nebyl úplně
snad ze dveří, byl jsem již v posteli — žena šla si už dříve lehnout, celá uběhaná
za ten boží den a já musil Kéry hlídat sám!”
“To je pěkná pro vás práce!” dal se do smíchu kovář a ostatní mu přizvu
kovali, ač “Amerikáni” nerozuměli ani slova, co mi Horák po česku vypravoval.
Smáli se však ze zdvořilosti.
“To už tak má člověk na stará léta!” smál se i farmář a smích ten zněl, či
aspoň mně připadal prapodivně v sousedství neznámé mrtvoly, která zaujímala
celou mojí mysl.
“Nu, ale jak jste nalezl tohoto zde?” tázal jsem se nedočkavě, abych nepří
jemný smích ten přetrhl.
“Dobře! Sotva jsem ulehl, také jsem šťastně počal již dřímati, ale nezdá
se mi ani, že bych byl vůbec usnul, když v tom uslyším zvenčí jakoby střelnou
ránu. Máme sic už dobu honby, ale kdo by chodil na tuto v noci, když ani ve
dne mnoho zvěře tady již nikdo neuvidí a pak rána zdála se mi býti spíše z revol
veru. Co by to ale tedy bylo? V tom přiběhne k nám do “bedrúmu” Kérv, jen
v jedné sukni a křičí plná strachu: “Tatí, venku někdo vystřelil!” “Well, a co·

— 39
toho! . Nech ho střílet!” povídám já rozmrzele nad ženským bláznovstvím.
“Co pak jsi nikdy neslyšela někoho vystřelit?” — “Ano, ale — tatí, já mám ná
ramný strach, takové nějaké zlé tušení!” povídá ona. — “Jaké tušení?” — “Že
se něco stalo!” — “A co by se stalo?” pravím. — “Mně — mně tak pořád při
padá, jakoby to někdo střelil na — Majka!” — “Jseš blázen?
*
’ zlobil jsem se.
“Anebo že střelil Majk na někoho, ne? Snad na zajíce, který mu přeběhl přes
cestu?” — “Já se moc bojím, tatí! Nešel byste se podívat ven, co se stalo?’’ —
“Mně se už opravdu zdá, že jsi ztratila rozumu, holka !” povídal jsem už hezky
důrazně. “Když blázníš ty, chceš, aby bláznil i táta? Kam abych šel? Ani
mi nenapadá! A jdi hned spát, rozumíš? Ráno pak nejsi k probuzení!” —
Kéry poslechla a odešla, ale nikoliv spát, neboť zaslechl jsem vrznutí dveří na
dvůr. Trochu přece jen zvědav a trochu též pohněván, co to holku napadá, vstal
jsem a vyšel jsem. Byla to opravdu Kéry, která šla poslechnouti ven, zda-li
snad neuslyší něco nápadného. Všude bylo ale úplné ticho, nic se ani nehnulo.
Noc však byla hezky tmavá, neboť máme právě nový měsíc. Vyhuboval jsem
tedy Kéry znovu, zavřel dvéře a šli jsme spát v domnění, že Majk vypálil třeba
ránu z revolveru pro zábavu, jak to mladíci z bujnosti provádějí a revolver má
každý z nich pořád u sebe, jakoby chodil mezi samými lupiči a lotry!”
“To je pravda!” svědčil soused Vávra. “Tohle nám v Čechách nikdy ani
nenapadlo a tady nosí revolver každý usmrkanec. Pak máme takové následky!”
Ukazoval při tom na mrtvolu.
“Co dále?” pobízel jsem však netrpělivě.
“Dále? Nu, spali jsme a mně ani nenapadlo si s tou ranou víc lámat hlavu!”
pokračoval, či vlastně již končil Horák. “Naše Kéry ale neměla časně ráno, jen
se rozednilo, nic pilnějšího na práci, než-li jít se podívat kolem farmy. Nemohla
prý celou noc spát, ošklivé to tušení jí nedalo. Já ještě ležel, když zase přiběhla
do ložnice celá zsinalá a sotva ze sebe vypravila, že tady je někdo mrtvý. Lekli
jsme se ovšem nesmírně, ale na štěstí, musím říci, nenalezli jsme v mrtvole žád
ného známého, jak jsem se nejvíce obával. Z holky jsem nemohl totiž v tom
jejím zděšení dostati víc ani slova, takže ještě, když jsem spěchal sem, nevěděl
jsem, kdo to asi je a připraven jsem byl na nejhorší. Dal jsem hned na to zapřáhnouti a poslal jsem čeledína Džima pro koronera. Džim vzbouřil dole celé mě
stečko !”
Co jsem slyšel, zdálo se mi velmi zajímavým, ale neosmělil jsem se činiti
y z toho hned nějaké závěrky, neboť byly to příliš vážné a důležité věci, jak mi při
padalo. Zvláště velmi podivně na mne účinkovala ta Carriina předtucha a ten
její strach.
Carrie byla jediná dcera Horákova, který měl mimo ni ještě jen asi čtrnácti
letého Joe-a, a byla velmi hezké a čiperné děvče. Věděl jsem dávno, že se o ni
uchází John Bureš, asi dvacetipětiletý syn farmáře ze sousedství, hodný hoch,
velmi spořádaný a že leze mu do zelí i mladý Mike Ryan, rovněž farmářský synek,
jehož otec měl také pěkný dvorec asi deset minut odtud. Ryanové — starý byl
vdovec — byli také členy mé farnosti, jako vůbec všichni irští a velká většina
českých osadníků ve vůkolí, ale mnoho jsem je dosud neznal, neboť byli zde usa
zeni teprve něco přes rok, od předminulého jara, kdy se zde starý Jaké Ryan
zakoupil. O Mike-ovi nemohl jsem říci nic lepšího ani nic horšího, než-li o ostat
ních všech snad irských mladících, neboť měl v sobě všechny přednosti a špat
nosti toho lidu, ale jinak byl hezký, statný a nikoliv hloupý hoch.
“Kde je Kéry?” tázal jsem se ještě.
“Oh, ta je celá pryč!” sděloval Horák. “Tak se zděsila, že div nám ne
omdlela. Musila si jít lehnout. To víte, velebný pane, je také nevyspalá, celá
rozčilená — mám věru strach, aby z toho ještě se nám neroznemohla !”
“Nu, tak zlé snad to nebude!” mínil jsem. “Ale matko Horáková, měla
byste se raději podívati na ni, než na tohoto ubožáka. A vy, děti, pojďte do
chrámu Páně pomodliti se za něho!”
L

— 40 —
Po té promluvil jsem ještě několik slov s cizojazyčnými občany, s nimiž
jsem byl ovšem velmi dobře znám a tito, když slyšeli, že chci se vrátiti, připojili se
ke mně, právě jako mistr Černý se svým pomocníkem. U mrtvoly zůstali pouze
Horák s Vávrou, aby ji střežili, neboť i obě ženy ubíraly se k Horákově farmě
a děti běžely před námi s návrší k osadě
‘‘Kdo ví, kdy koroner přijede!” soudil zcela správně Mr. Parker, hlava naše
ho městečka a jediná “úřadní osoba” v něm. “Bude-li zde hodně brzo, přijede
tak asi k polednímu, dříve ne! Zastaví se beztoho u mně a půjdu sem zase
s mm!
“Ovšem že, tady naň čekat nebudeme!” mínili i ostatní.
Rozumí se semo sebou, že jsme i cestou o možných okolnostech vraždy mlu
vili, ale neslyšel jsem nějaké pozoruhodnější, pravděpodobnější mínění o případu,
které by stálo za kus úvahy a poskytovalo aspoň kus domnělého vysvětlení a vý
kladu. Celá smutná věc vypadala velmi tajemně a Carriino jednání činilo ji,
aspoň v mých očích, tím tajemnější.

III. — KDO JEST VRAHEM?
Zpozdil jsem se jen o několik minut a chrámek byl prázdnější, než-li kdy
jindy ve všední den, neboť i těch několik zbožných navštěvovatelů, kteří jindy
skoro denně přicházeli na služby boží, šlo se dnes asi po většině podívat na příšerný
nález. Asi tři z nich potkali jsme již cestou. Zvědavost zvítězila nad zbožností.
Ačkoliv jsem byl po ranní vycházce více než jindy vyhladovělým, nechutnala
mi ani náležitě snídaně po rychle skončené mši svaté, neboť měl jsem mysl plnou
oné záhady a pomyšlení na ni vtíralo se mi i při posvátném obřadu věru až násil
ně. Nyní pak teprve měl jsem chvilku pokdy ke střízlivějšímu posouzení všeho,
ale nacházel jsem se věru v pravém labyrintu domněnek, které hned zdály se mi
býti velice závažnými a dalekosáhlými, hned však opět nicotnými, malichernými
a směšnými, což zvláště platilo o stále mnou hledaném vztahu Carriinv “před
tuchy” k záhadné vraždě neznámého člověka.
Jednou připadalo mi, že celé si počínání děvčete je velmi podezřelým, nade
vší pochybnost a že Carrie musí věděti o tajemném případu něco více. Proč by
byla jinak bývala tak poděšena onou ranou v noci, která bez nálezu mrtvoly byla
by se dala různým způsobem zcela pravděpodobně a nenápadně vysvětliti? Proč
by se byla bála, že “někdo’’ střelil po Mike-u Ryanovi, jen tak beze vší příčiny?
A kdo by po něm střelil? Snad John Bureš, ne? To mi připadalo, jak jsem
Jolma znal, pravou nemožností, i když jsem připouštěl, že by Mike byl jeho
sokem v lásce a snad i šťastným!
John byl bujný, horkokrevný, jako většina mladíků, ale zločinu schopen
nebyl v žádném případě. Ale kdož ví, zda-li snad přece by v něm nepromluvila
vášeň, kdyby byl býval Carrií třeba bezohledně odbyt?· To se mi ale zdálo být
opět nemožným u Carrie, která byla děvčetem rozumným. Snad by nedala před
nost podobnému Irčanovi před spořádaným českým hochem? Tolik rozvahy
snad přece měla a Mike, ačkoliv byl statný, hezký mladík, nemohl se nikdy rovnati Johnovi, ať to vzal člověk s kterékoliv strany.
Mladý Bureš byl příjemnějšího vzhledu a lepších vůbec způsobů, než-li
mladý Ryan, vynikal nad něho vzděláním i mravy v každém ohledu a já být děv
četem, vždycky bych se byl rozhodl pro Johna i podle zevnějšku. Nebyl snad tak
silný, jako mladý Irčan, ale byl hoch jako jedle a s Carrií Horákovou byli by
tvořili velmi hezký párek, kdežto pro Mike-a bylo děvče to příliš, abych tak řekl,
jemným! A mimo to John byl Čech, syn vážené i zámožné rodiny, kdežto Ryanové byli zde, jak sděleno, krátkou teprve dobu, na polo neznámi a vědělo se, že
na farmě jejich vězí značný ještě dluh. Jinak chovali se zde posud řádně, ale
život jejich, dvou mužů bez ženské na farmě, byl trochu ovšem neuspořádaným,
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nezvyklým a nebylo ani divu, když byli častými hosty saloonu O’Harova, kdež se
asi mohli aspoň trochu pořádněji naj isti, než-li doma, kde si vařili sami.
To všecko jsem uvažoval a myslil jsem si, že každá ženská by musila být pa
dlou přímo na hlavu, kdyby mohla dáti přednost Ryanovi před Burešem, ale zase
hned mi napadly rozličné zkušenosti a případy, kde skutečně i jinak zcela rozumne
vypadající děvče provedlo kousek zrovna nepochopitelný a zamilovalo se třeba do
člověka, o němž nebylo možno udati ani jediný důvod, a okolnost, která by to
vysvětlovala. Srdce lidské a jmenovitě ženské jest prapodivný orgán, neřídící se
u mnohých lidí nikterak rozumem, jenž ovládá ostatní údy těla, a skutky jeho
bývají tedy často nesrozumitelnými i pro samotného člověka, o nějž se jedná
a tím více tedy pro jiné, ostatní lidi.
Což aby něco podobného bylo přece jen zde a já se klamal v důvěře, skládané
v Carrii a Johna? Kdyby Carrie Johna odmítla a tento chtěl se mstíti v roz
zuření svém na šťastnějším sokovi třeba se zbraní v ruce? Nespočívala “před
tucha” Carriina na nějakém takovém základě, ať už na hrozbě Johnově, nebo jen
na špatném svědomí děvčete, které se bálo o svého milence, aby nestal se před
mětem pomsty odmítnutého nápadníka?
Avšak — i kdyby vše bylo tak, jak jsem ani nechtěl věřiti, myšlénce té se
bránil — byla zde ještě jedna veliká mezera, kterou i při těchto domněnkách ne
bylo možno tak snadno i jen v mysli trochu aspoň pravděpodobně doplniti. Což
ležela tam nahoře u háje mrtvola snad Mike-ova? Nikoliv! Byl to zcela cizí .
přec člověk, jehož posud nikdo zde neviděl a dle všeho ani neznal, kteréhož samo
objevení se v této krajině bylo záhadou, jejíž rozluštění mělo nám poskytnouti
teprve budoucnost a to ještě “snad”. Možná, že se vůbec nikdo nikdy nedozví,
kým ten cizinec vlastně byl, proč sem přišel, jak se v oněch místech a to patrně
v noci octl! To by nebylo při neurovnaných dosud poměrech policejních také
nic tak právě zvláštního, neboť svoboda osobní je v Americe v tomto směru věru
až příliš rozsáhlou a pátrání nesmírně obtížno. A v jakém styku by měl býti
neznámý ten nebožtík se sporem, dejme již tomu, oněch dvou mladých lidí
o děvče ?
Nebylo to nesmyslem, pravou šíleností, sváděti něco podobného dohromady?
Mohla býti mezi obojím nějaká vnitřní souvislost?
Rozum můj pravil mi určitě, že nikoliv, že se to nezdá, kdežto však opět
v jednom záhybu, ve skrytém koutečku mozku mého jakoby byla seděla utkvělá
myšlenka, že ano! Napadlo mi to tak hned při vypravování Horákově a nemohl
jsem pořád toho se sprostiti. Či snad byla tím vinna přece'jen ta okolnost, že
jsem o věci oné, o té předtuše Carriině uslyšel právě u mrtvoly, s myslí, zaujatou
plně tím záhadným případem, pod prvním dojmem oné zprávy? Nebyla jen tím
právě v hlavě mé vyvozena ta představa, jakoby ony dvě záhadné věci náležely
vlastně k sobě?
Skoro se mi tak zdálo, ba byl jsem chvilkami o tom plně přesvědčen a přece,
přece opět------- Ne, nemohl jsem se nikterak zhostiti té myšlénky, té spojky
obou pojmů!
Přemítání o tom a lámání si hlavy působilo na mne věru až trapně! Jako
každá pevně utkvělá záhada, kterou nemůže člověk za žádnou cenu rozluštili, až
nezbude mu konečně, než-li chtěj nechtěj ponechati tó šťastné budoucí náhodě.
Výsledkem mého napjetí bylo, že záhy po snídaní šel, či vlastně chvátal jsem
znovu k Horákovu háji, ne však ani tak k neznámé mrtvole, jako ku — Carrii,
od níž jsem chtěl slvšeti podrobnosti, o kterých třeba neřekla dosud ani vlastnímu
otci! Vzdor všemu popírání mému o možnosti něčeho podobného zdálo se mi
přece jen pořád znovu a znovu, že zde je aspoň nějaký “klíč”, nějaká stopa. Ale
měla-li Carrie tušení včera, měl jsem já je trochu dnes a první dojem nebyl vším
tím rozvažováním mojím nijak potlačen.
Paní Týny přinesla mi se snídaním i “zaručenou” zprávu, kterou sám Bůh ví,
kde sebrala, že zabitý je obchodník dobytkem z Chicaga a že po něm bezpochyby
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někdo “pásl”, až jej zde dostihl. Nějakých bližších důvodů k tomuto tvrzeni
však dle všeho nebylo, poněvadž by je byla paní Týny zajisté uvedla a celé to
“sdělení” byl jsem tedy nucen považovati za jednu z oněch při každé záhadné
vraždě povždy četně se vyskytujících versí, vesměs domyslů, na nichž nebývá
slova pravdy. Jednomu, o případu přemýšlejícímu, se “zdá”, že by věci mohly
býti třeba tak neb onak, sdělí to druhému, který s ním náhodou souhlasí a tento
šíří ono mínění už jako hotovou věc, na niž je třetí hotov třeba docela již i přísahati. —
Či by snad byl někdo přece náhodou poznal zavražděného? Ač jsem tomu
nevěřil, popohnalo mne to přece také trochu do návrší.
Nedošel jsem však ještě ani do polovice tohoto, když uslyšel jsem za sebou
vůz a obrátiv se, spatřil jsem “buggy” dobrého známého, žovialního lékaře, do
ktora Ungera, Němce, který se však ve stycích s četnými zdejšími farmáři českými
naučil dosti dobře česky, aspoň tolik, co potřeboval pro své povolání. Měl k to
mu ostatně dosti času, neboť je zde v krajině již přes dvacet let a zná všecky
počátky zdejšího osazování. Brzo po dosažení doktorátu na bonnské universitě
— je Porýňák, kteří jsou poměrně ještě nejsnesitelnějšími Němci, ne tak vychloubaví, jako Berlíňáci a ne tak hloupí, jako Sasové nebo Vídeňáci — odebral se do
Ameriky a jest mu nyní již přes padesáte let. Člověk svou znalostí hodný lepší
ho místa, než-li má farmářský lékař v Americe, ale jinak nemá si co do příjmů
nikterak co naříkat’.
“Halloh, pane faráři!’’ volal doktor z daleka. “Také zvědav?”
“Jako vy!” smál jsem se.
“Oh, u mně je málo zvědavosti, ale slyším, že přijede brzo koroner a tu bych
byj rád při tom. aby nevynesl zase nějaký takový šalamounský úsudek, jako onen
poslední, že muž, kterému rozmačkala lokomotiva hlavu, zemřel prý nejspíše otře
sením mozku. Chudákovi se pak smějí po všech novinách celého Soustátí. Pro
sil mne, abych podruhé, až se zas něco stane, mu poradil a tu jsem ! Slyšel
jsem o tom u Parkera — jedu od Čályho Nováka, jemuž v noci se přitížilo, takže
mne k ránu zavolali a tu se mi to zrovna hodí!”
Doktor ocitl se za řeči s kočárkem svým vedle mne a černý jeho koník stou
pal zvolna, aby mi vyhověl v chůzi, do návrší.
“Kdo jen asi mohl to udělati?” pravil jsem, zabrán jsa do svých úvah.
“Nemáte žádného podezření? Nikdo posud nic neví?”
“Ani toho nejmenšího!”
“A musí to býti nevyhnutelně vražda, jak všichni tvrdíte?” mluvil dále lékař.
“Nemohla by to býti také — sebevražda?”
Oh ! Na tohle jsem si byl dosud nikterak nevzpomněl! Bylo by to možno?
Ovšem, zajisté, bylo!
Náhled ten, pronešený dosud jen ve způsobě otázky, tak mne překvapil, že
jsem ani neodpověděl, hned jej v mysli rozbíraje, jak dalece byl by asi pravdě
podobným.
Ovšem, celá spousta vážných námitek vyvstávala hned ve mně proti tomu mí
nění. Proč by ten člověk, zde úplně neznámý, volil k sebevraždě tuto právě
krajinu a tak odlehlou cestu, v pokročilé noční hodině? Proč by to dělal, jaké
by měl asi k tomu pohnutky? Co by tím chtěl asi docíliti?
Bylo to také tak podivné, ale byla zde, při tomto výkladu, aspoň možnosť
nějaké rozumnější theorie celého záhadného případu. Pro vraždu tomu nebylo
ani do té míry tak! Pachatel, či snad pachatelé, byli úplně neznámí, nebyl zde
jeden důvod vůbec pro jich i jen existenci. Zavražděný byl by se snad v kra
jině přece někde ukázal, příchod jeho a celý pobyt zde dal by se snad lépe stopovati, než-li bylo tomu dosud. Člověk ten nebyl by snad měl tak snadno příčinu
se skrývali, byl by vystoupil veřejně během včerejška, někdo by jej snad byl přece
jen zahlédl a dnes poznal, kdyby se byl ve městečku našem jen ukázal. Ba i jen
je prošel! To vše zde ale podle všeho nebylo.
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Naproti tomu mohlo záležeti třeba sebevrahovi, aby spáchal čin svůj v úplně
neznámé končině, kde by se o konci jeho nikdo tak snadno nic nedověděl a měl
tedy asi důvody ku skrýváni se ve dne. Kdo ví, jaký kus cesty vůbec třeba byl
dříve ušel, na které stanici železniční byl vystoupil, než-li se ocitl v pozdní noci
až tady, kde se konečně rozhodl život svůj skončiti!
To vše bylo možnější a pravděpodobnější, než-li celá moje fantazie — nic
jiného to ovšem nebylo — o souvislosti nálezu záhadné mrtvoly s ucházením se
dvou hochů ze sousedství o Carrii.

IV. — SEBEVRAŽDA?

“Co tomu říkáte?” tázal se doktor znovu, nemoha se dočkati mé odpovědi.
“Je to velmi možno!” odvětil jsem pouze.
“Napadá mi to tak, když slyším, že nemáte ani nejmenší potuchy o pachate
lích. Ostatně uvidíme až u mrtvoly, z jejíž polohy a rány dá se již často na
všelicos určitěji souditi.”
Došli jsme k ní ovšem za necelých pět minut a nalezli jsme u ní mimo obou
zmíněných už farmářů, Horáka a Vávry, ještě celý houf lidí z naší osady i okol
ních farem. Příšerná zpráva rozlétla se zajisté celým krajem jako po telefonu
a každý, maje v tuto roční dobu již dosti pokdy, spěchal k naznačenému místu,
aby si vše prohlédl a pokud možno, slyšel již něco podrobnějšího, spolehlivějšího
o tajemném případu, což mohl nejspíše zde očekávati.
Mezi přítomnými spatřil jsem i mladého Bureše, který se ke mně také hned
hlásil. Jediný můj pohled do jeho jasných, upřímných očí, celý jeho otevřený
vzhled a zcela nenucené chování byly mi dostatečným důkazem, že hodný ten hoch
není s vraždou ani v sebe vzdálenějším spojení, že také on nemá ani nejmenšího
ponětí o jejím průběhu a příčinách. Věru, že jsem se až zastyděl za své předešlé
“tušení”, jakoby on, třeba jen mimovolně, mohl býti v tom nějak zapleten a žádal
jsem ho v duchu za odpuštění.
Chtěl jsem však proto přese vše s ním trochu promluviti o stavu námluv jeho
u Carrie, neboť jsem hochovi děvčete přál, kdežto u Ryana byl bych býval přece
jen trochu v pochybnostech o šťastné její budoucnosti. Pro tu chvíli byl jsem
však zaujat lékařovou prohlídkou mrtvoly, k níž nesl se ovšem nyní všeobecný
zájem.
“Nalezli jste jej právě tak ležeti, jako nyní?” tázal se doktor Unger, vyptav
se na okolnosti nálezu.
“To víte, pane doktore, že se už ani nehnul!” sděloval Horák s úsměvem.
“Byl už úplně studený!”
“Jenom zda-li vy jste s ním nehnuli?”
“Ani nám nenapadlo! Kde pak?! Já bych na mrtvolu cizího člověka ne
sáhl, ani kdybyste mi dával ještě jednu takovou farmu, jakou mám !”
“Nikdo jiný také ne?” tázal se lékař s důrazem.
“Nikdo! Kdo pak by také se to opovážil! Vždyť vím hned ze staré “kon
try”, že se nemá s mrtvým hýbati, dokud nepřijede úřadní komise!”
“Víte to určitě, že nikdo s mrtvolou ani nehnul?’’ dotazoval se znovu ostře
doktor, patře upřeně na Horáka přes své zlaté brejle.
“Když povídám, že nikdo, pane doktore, tak tedy nikdo! Vždyť tady sto
jím od první.chvilky, kdy mi dcera pěkné to sdělení přišla pověděti a nehnul jsem
se odtud, než-li na chvilečku na snídaní, kdy tady stál tadyhle soused Vávra. A
to bylo už potom, když odešel odtud velebný pán, který přece také musí vědět, že
ten člověk leží zrovna tak, jako když zde velebný pán byl poprvé!” dokládal
se farmář.
“Zajisté!” svědčil jsem. “Dle mého zdání nebylo mrtvolou ani hnuto v tom
Čase!”
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Doktor díval se znova chvilku na bezvládné, ztuhlé tělo a vrtěl hlavou, což
ovšem znamenalo, že se mu nezdá být něco v pořádku. Tomu zdálo se nasvědčovati již i jeho důrazné dotazování. Obešel trochu mrtvolu, jak mu keře dovo
lovaly a díval se znovu na polohu a znova vrtěl hlavou.
Po té na mne kývl a poodstoupili jsme se trochu stranou, kdež mi pravil:
“Nemvlím-li se velice, neukazuje mrtvola, jak zde nyní leží, na sebevraždu!”
“Proč?”
“Údy její jsou, až na levou ruku, příliš nataženy, rovny. Podívejte se jen,
jak jeho nohy jsou skoro zcela pravidelně roztaženy a jak pravá ruka, ve které by
byl přece asi držel smrtící zbraň, je přimknuta k tělu. Levá je trochu ohnuta, ale
zase ne úplně přirozeně!”
“Oh, smrť kolikráte všelijak natáhne, nebo opět zkroutí mrtvolu!” namítal
jsem, ne tak ani proto, že bych doktorově vývodu nevěřil, ale přeje si jej dostati
do podrobnějšího výkladu.
Bořilať se těmito jeho slovy náhle zas celá již má theorie sebevraždy, kterou
jsem si byl v rychlosti utvořil a případ stával se tím opět mnohem záhadnějším
a ovšem i významnějším.
“Ano, ale nikdy nezůstane sebevrah ležeti v takové poloze, jako tento zde!”
mluvil doktor. “Kdyby se byl střelil ve stoje, měl by přece jen prohnutější nohy
v kolenou a nepadl by asi nikdy tak pravidelně. Vždyť to věru vypadá, jakoby
překocen byl dřevěný, rozkročený panák a nikoliv ohebné tělo člověka. Sebe
vrah by asi ztěžka tak široko se rozkročil, neboť je to nepřirozené a nepadl by
také tak rovně, jako chlapci vrhávají se do sněhových závějí, aby se v nich
“otiskli”. A pravá ruka zůstala by aspoň trochu ohnuta v lokti!’
“Možno však skoro s určitostí přece souditi, doktore, že nebožtík nemusil
skonati hned v témže okamžiku po ráně, že klesl k zemi a zde teprv po krátkém
či delším zápase dokonal. Smrtelné křeče pak mohly tak uspořádati jeho po
lohu !”
Dr. Unger vrtěl však opět nedůvěřivě hlavou.
“Netvrdím zcela positivně, že tomu tak býti musí, jak pravím — sděluji jen
svoje mínění,” pronesl po chvilce uvažování. “Jsem však, věřte mi, pane faráři,
nyní takřka úplně přesvědčen, že případ tento samovraždou není! Kdyby člověk
tento byl prodělal smrtelný zápas, musily by zde býti stopy toho, aspoň v nejbližší blízkosti mrtvoly. Tato prostora je velmi ušetřena — lidé z přirozeného od
poru před mrtvolou se k této příliš blízko ani neodvážili a zpozoroval jsem při
bedlivé prohlídce jen nezřetelné stopy několika kročejů, které ovšem mohou
pocházeti i od nebožtíka. Avšak nějakých známek smrtelného zápasu, který
bývá při nutných ovšem bolestech a hrozném rozrušení spojen v podobných přípa
dech se svíjením se a převalováním těla, jsem posud nezpozoroval. Člověk ten
byl silný, patrně velmi zdravý a takový muž neskoná ani po výstřelu z větší blíz
kosti a zrovna do srdce, jakoby byl bleskem zasažen. Svíjení a válení podobně
těžkého těla není pak, opakuji ještě jednou, v trávě viděti, ač tato po ránu, při
rose, trochu se mohla zvédnouti, nikoli ale tak úplně, aby nebylo viděti polámaná
snad stébla travin a odtržené listy jiných rostlin!”
“A nemohl se muž onen střeliti v sedě, nebo v leže?” namítl jsem ještě, ale
slova doktorova vzbuzovala ve mně již celou řadu nových domněnek.
“V sedě, jako ve stoje, to by na věci tak mnoho neměnilo a v leže se lidé
pramálo střílejí, nanejvýše snad někde na posteli, neduživci a i ti si dle možnosti
k tomu sednou, neboť se bojí, že by v leže, kdy je člověk v nezvyklé přece jen
poloze a na zbraň nevidí, mohli se snadno chybiti. V přírodě a v noci je to tím
méně pravděpodobným!”
“Kdyby však nešťastník onen byl střelen někým jiným, musil by přece prodělati také smrtelný zápas, jehož stopy byly by asi patrny?” uvedl jsem.
“Zajisté!” svědčil lékař. “A právě okolnosť, že nejsou, vede mne k jisté
domněnce, která bude při vyšetřování hráti značnou třeba úlohu!”
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“K jaké?’’tázal jsem se, ač jsem již věru předem tušil, co doktor myslí, a při
tom vyvstávala před duševním zrakem mým nová řada nepříjemných obrazů.
“Zdá se mi, že sebevrah, nebo zavražděný — na tom ohledu teď právě mno
ho nezáleží — neskonal na tomto místě, nýbrž byl sem přinešen již mrtvý!”
“Nemožno! Považte přece, doktore, odlehlost místa od veřejné cesty a zase
jinak poměrně dosti živé nejbližší okolí 1 Proč by pachatelé vraždy, anebo známí
sebevrahovi, což však se mi opět v těchto okolnostech nezdá, zavlekli jej sem,
právě sem? Proč by raději neukryli mrtvolu v lesíku, někde na místě daleko
pustějším, kde by ji tak snadno nikdo nenalezl, aspoň ne před příštím jarem, kdy
byla by opět již k nepoznání zetlelou? Kudy byli by ji sem dopravili? Nezná
mí zde lidé byli by ji zajisté nedonesli právě sem, mezi samými farmami a na
nikoho v celém okolí nemám ani nej menšího podezření! Ostatně bylo vám snad
sděleno, že Horák i dcera jeho uslyšeli záhy po odchodu Majka Rajena střelnou
ránu!”
“Beřete si příliš mnoho najednou do hlavy, pane faráři!’’ přerušil mne lékař,
muž střízlivého uvažování a zkušený, vraždou pak, jichž zažil zde v kraji už něko
lik, zvláště ovšem v první době, ne tak rozrušený, jako já. “Uvažujte klidně
jednu myšlénku a možnost za druhou, analyzujte, jak tomu říkáváme, a sledujte
ji od počátku až do konce se všemi okolnostmi a možnými případy. Myslím tedy,
že máme sebevraždu, na tomto místě spáchanou, pěkně odbytu. Scházíť k ní
vůbec i hlavní věc — zbraň, která by musila přece ležeti při mrtvole, není-liž pra
vda? Po té není ani stopy a nemyslím že by ji byl někdo odnesl. Kéry Horá
kova sotva a otec její rovněž ne!”
“Také nemyslím!”
“Nuže, nechrne sebevraždu zde spáchanou padnouti a mluvme o vraždě. Co
povídáte o ráně, již slyšeli u Horáků po odchodu Majkově, je velmi zajímavým
a možno, že i závažným. Nerozuměl jsem dobře Horákovi, když mi to česky
povídal. Jak to· dopodrobna bylo, nevíte?”
Opakoval jsem mu, pokud možná věrně vše, co mi byl farmář sdělil a doktor
Unger přikývoval.
“Pak by mohl něco o případu vědět ovšem Majk,” pravil, když jsem dokončil..
“Nevidím jej ale tady?!”
“Také ráno zde nebyl! Bezpochyby posud o ničem ani neví!”
K tomu však lékař vrtěl nyní opět hlavou, v níž se mu to jaksi nechtělo
srovnati.
“Bylo by snad dobře, kdybychom mu šli o nálezu mrtvoly říci a všimli si ho·
při tom dobře!” mínil.
“I kdyby nic jiného, musil přece slyšet ránu, když ji uslyšeli u Horáků!”
podotkl jsem. “A teď mi připadá i velmi podivno, že tam ránu slyšeli, neboť
vzdálenost je přece dosti značná!”
“Oh, v noci se rána velmi rozléhá a přijde také na to, se které strany táhne
vítr. Avšak, nepřítomnost mladého Rajena je mi skutečně trochu podezřelou.
Vždyť jsou zde lidé i ze vzdálenějších farem!”
“Možno také,” snažil jsem se Mikea omlouvati, ač mně samotnému byla
věc, nejméně řečeno, nemálo podivnou, “že Rajenovi nejsou ani doma, že časně
někam odjeli jiným směrem.”
“To by bylo ještě podezřelejším!” odvětil jen doktor.
“Myslíte, že by Majk------- ?”
Nemohl jsem otázku tu ani ukončiti, neboť něco podobného zdálo se mi úplné
nemožným, zcela nevysvětlitelným.
“Nepravím nic jiného, než-li že Majk nejen mohl, ale musil ránu také slyšeti,
když padla skoro bezprostředně po jeho odchodu od Horáků a výstřel v noci
upoutal asi nutně i jeho pozornosť. I kdyby hned byl nevyšetřoval, nešel se podívati, byl by zajisté učinil tak po ránu, již z pouhé zvědavosti a proto nechce ani
mi jiti do hlavy, že zde posud není!”
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“Snad zde byl velmi časně, první ze všech ještě před Kéry, a vida mrtvolu,
nechce míti opletání se soudem. Možno, že již v noci zvěděl o ní a třeba i pa
chatele zahlédl, nedaleko místa vraždy se nahodiv, ale vida, že se nedá nic již
napraviti, myslí raději ušetřiti si nepříjemností a potahování. Jsou tak mnozí
venkované, že pro své pohodlí raději zatají, co vědí a úřadům nepomohou!”
“Oh,” usmál se doktor, “to by nesměl být Majk Irčanem! Těm nepůsobí
nic většího potěšení, jako soud, v němž mohou hráti nějakou úlohu, jmenovitě
důležitého svědka.”
“Mohou býti ale přece výminky!”
“Ovšem, ale Majk jí asi podle všeho není. Věřte mi, že ví-li něco a není zde,
aby svědilč a dělal se náramně závažným, má to zajisté velmf dobrou příčinu!”
Nemohl jsem odporovati, neboť jak jsem mladého Ryana znal, zdálo se mi
býti mínění lékařovo zcela oprávněným.
V rozhovoru tom zašli jsme trochu opodál od skupiny kolem mrtvoly a sami
ani o tom nevědouce kráčeli jsme zvolna po cestě vedoucí k Ryanově farmě, kudy
se musil Mike večer od Horáků ubírati, šel-li nej kratší cestou domů. Myslím,
že bych si byl dal snadno říci i k návštěvě, jak ji doktor Unger zamýšlel, avšak —
nebylo toho zapotřebí.
Přišli jsme skoro již k místu, kde zahýbala cesta k Ryanovům za roh, když
tu za žlutými stonky lánu “korný”, kukuřice, který zastíral na stranu tu vyhlídku,
objevil se mladík, v němž poznali jsme Mike-a, ubírajícího se jakoby z domů.

V. — MRTVOLA POZNÁNA.
Mladý Irčan kráčel celkem zvolna, ale zpozorovali jsme jej dosti pozdě, takže
neměli jsme času dohodnouti se s doktorem, jakým způsobem bychom měli s ním
začíti.
“Pozor! Opatrně!” mohl připomenouti mi jen lékař a já pouze přikývl na
srozuměnou, jsa rozhodnut, že nechám zatím iednati samotného doktora.
Mike, spatřiv nás, trochu se zarazil, což však při řádném uvážení mohlo být·
zajisté také jen zcela obyčejným následkem překvapení nad náhlým setkáním se,
na něž nebyl ovšem připraven a nemusilo pranic znamenati. V náladě však,
v jaké jsem následkem doktorových slov se nacházel, zdálo se mi to přece jen
trochu podezřelým.
“Halloh, Majk!” zvolal sám doktor na pozdrav, načež mladík teprve rozpa
čitě vztáhl ruku ke klobouku, jejž však ani nesundal — všichni snad Irčané jsou
nepřátely smekání — a dal své “Good morning!”
“I vy jdete se podívat na mrtvolu?” tázal se dále lékař, položiv zvláštní důraz
na slovíčko “vy” a oba jsme upřeli na mladíka ostře zrak.
Poznalť jsem, kam doktor míří. Byla to past’, do níž měl překvapený Mike«
kdyby měl skutečně nějakou vinu, anebo vůbec byl do věci zapleten, rázem padnouti, mysle, že účastenství jeho při ní jest již nějakým způsobem odhaleno.
Očekávání naše se však neuskutečnilo v té míře, abychom mohli na základě
toho něco určitěji souditi.
Mladík sice překvapeně zamrkal, škubl sebou trochu, ale hned na to zvolal
zcela přiměřeně k oněm posunkům:
“Jak že? Co že?
Mrtvola?”
“Ano, mrtvola! Zastřelen ranou, o které dobře víte!” pokračoval doktor,
nespouštěje s Mike-a zraku, právě jako já.
“Není možná!” zvolal však tento, zamrkav znovu, což míval však také jindy
ve zvyku ve chvílích rozrušení. “Ta rána tedy------ ’’
“Zabila člověka. Je úplně mrtev! Kdo jest to?”

Mike začal se v tu chvíli patrně chvěti a hned neodpovídal. Zdálo se mi, že
pohlédl na nás zrovna ustrašeně, ale — mohl jsem také ve významu jeho zraku se
mýliti!
“Kdo by si to byl pomyslil!'’ pravil teprve po několika okamžicích, když se
zas trochu již vzpamatoval.
Doktor pohlédl na mne stranou významně.
“Střelil jste zajisté jen náhodou?!” prohodil jako soucitně.
“Já?“ zvolal však mladík, třesa se nyní po celém těle jako osyka.
Bvl velmi bled již před tím, hned jak jsme jej spatřili a nyní byl přímo sinavý.
“Ano! Kdo jiný přece střílel?“ pokračoval doktor důrazně a přísně.
“Já? Já že střelil?“ opakoval Mike, jektaje'zuby. “Vždyť střelil — po
mně!”
Nyní se zarazil opět lékař. Chování a celé vzezření mladého Irčana, které
posud zdálo se nás opravňovat! k vážnému podezření, připadalo nám náhle zcela
přirozeným.
“Kdo?” vzkřikli jsme s doktorem skoro současně.
“Džán Bjuris!” zněla bezprostřední odpověď, která zvláště mne přímo ohro
mila. Vzdor anglické výslovnosti věděl jsem ovšem já i doktor, že se to může
týkati jedině mladého Bureše.
“Ten že po vás střelil?’’ mluvil jsem nyní já.
“Ano! Kdo jiný? Počkal si na mne!” tvrdil Mike určitě.
“Můžete to jistě říci?” tázal se doktor.
“Já aspoň myslím! Kdo jiný by po mne střelil?”
“A proč by právě ten po vás střílel?” položil jsem důrazně otázku.
“Proč?Poněvadž — poněvadž mi Khéry Horek dává přednost před ním!"
odpověděl hoch rozpačitě, ale jinak už opět pevněji, než-li mluvil před tím.
Tady to tedy bylo!
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Ale tamto u lesíka ležela mrtvola zcela neznámého člověka, který přišel, sám
bůh ví, odkud a tvořila dále záhadu nijak tímto nevysvětlitelnou! Co mělo znamenati to?
Dříve však, než-li jsem mohl chaos myšlének, jenž mi při tom sdělení v hlavě
vznikl, trochu jen éjak urovnati, slyšel jsem již opět další dotaz doktorův, který
mne rázem vzpamatoval a připomněl situaci:
“Jak to ale tedy přijde, řekněte mi, že tamto nachází se zabit — Džán Bureš?”
Slova ta měla na mladého Irčana prazvláštní účinek. Vytřeštil, ba vypoulil
oči v nesmírném udivení, pak couvl, či vlastně odskočil krok do zadu a najednou
dal se do blbého, neřku-li šíleného smíchu.
“Vy žertujete, doktore!” blábolil, neboť jazyk nechtěl mu nějak dobře
sloužiti.
:
“Nikterak! Buďte ubezpečen!”
Mike obrátil na to zrak tázavě ke mně, snaže se z mého výrazu vyčisti pravdu.
Jak jsem se tvářil, nevím, ale myslím, že jsem se snažil vypadati zcela lhostejně,
aby nic na mne nepoznal, neboť cítil jsem dobře důležitost chvilky. Přisvědčiti
jsem nemohl a nechtěl, ač uznával jsem dobrý nápad doktorův, ale právě proto
jsem také opět nechtěl prozraditi pravdu.
"Jak by to bylo možno,” pokračoval mladík, dle všeho ale nemálo ustrašený,
“když jsem přece slyšel kouli fičeti okolo ucha?!”
Tohle byla věc, kterou jsme zajisté nikterak neočekávali a doktor, který jevil
před tím již značné sebevědomí, začal se náhle škrábati za uchem, jakoby tam také
slyšel onu osudnou kulku fičeti. To byla skutečně velmi závažná výpověď, která
všecky naše v posledních okamžicích zbudované theorie a naděje rázem opět
kácela v prach.
Doktor pohlédl znovu na mne velmi významně, jakoby chtěl označiti úplnou
bezvýslednost dalšího vyptávání a zavrtěl hlavou. Nebyl patrně nijak uspokojen
v žádném směru, Mike-ovi asi v celku přece jen všecko nevěřil, ale základy jeho
podezření proti němu musily býti valně otřeseny těmito určitými výpověďmi. Co
pak mne se týče, tu podezření moje proti tomuto mladíku bylo by snad v této
chvíli ustoupilo úplně, kdyby nebylo právě té doktorovy dosavadní nejistoty
v onom směru.
Celá smutná záležitost zdála se mi býti jasnou, pokud se týkala obou mladí
ků, ale za to záhada vraždy byla tím temnější.
John odešel dříve od Horáků, než-li Mike a oba hoši se třeba trochu svářili
a snad si i vyhrožovali. Když John odešel, mluvila o tom Carrie s Mikem a mož
ná, že tento vyslovil i obavu, aby si sok naň někde nepočíhal. Bylo přece jen
zcela možno, že by si John byl počkal na Irčana, zvláště urazil-li jej tento nějak,
nebo dělal si z něho šašky, jak měl Mike ve zvyku. Ba v nejkrajnější možnosti
jsem připouštěl i to, že by naň ve rvačce třeba z revolveru vypálil na zastrašení,
neboť John byl slabší a mladý Ryan, jako každý Irčan, uměl se zajisté lépe rváti.
Spíše však se mi zdálo možným, že by John vůbec vystřelil, jen aby nahnal
Mike-ovi strachu, když tento ubíral se domů. Úmysl, aby jej zastřelil, jsem
v rozumném hochovi, jako je John, nehledal.
V náladě, panující večer a jmenovitě při odchodu Johnově mezi oběma mla
díky, vzala asi též vznik ona “předtucha” Carriina, která slyšíc venku ránu, stala
se pak ovšem nervosní, a myslila, že najisto udála se mezi soky k vůli ní srážka,
jejíhož výsledku měla příčinu se obávati. Proto hned za ranního úsvitu pospíšila
se podívati na cestu, kudy se Mike domů ubíral a nalezla tam mrtvolu, ale ciz’,
nť známou!
Jak se však tato zde ocitla? A zvláště v té poloze, o níž mluvil lékař jako o ne
přirozené u člověka bez pomoci skonavšího na smrtelné poranění?
Nezasáhla snad koule, vyslaná, dejme tomu, z revolveru Johnova, náhodou
neznámého chodce? Byla by to ovšem náhoda prazvláštní, ale to je právě oby
čejnou vlastností náhody, že bývá prazvláštní!
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Což kdyby John, zpozorovav, co se stalo, odnesl mrtvolu na ono místo, kde
nyní se nachází ? Tím by se osvědčil náhled doktorův o tom, že nebožtík nesko
nal tam, kde byl nalezen Ale proč by to John dělal? Proč by položil mrtvolu
právě sem, kde musila býti záhy nalezena? Mělo by to nějakou rozumnou pří
činu?
Ano, jednu: kdyby chtěl uvaliti podezření z vraždy na — Mike-a! Ten jedi
ný důvod zdál se aspoň trochu pravděpodobným, ale já mu — nevěřil! Nemohl
jsem mu tak snadno uvěřiti, znaje velmi dobře Johna a nemoha jej pokládati za
schopna něčeho podobného. Kdyby tomu bylo opačně a jednalo se o mladého
Ryana, byl bych tomu uvěřil zajisté mnohem spíše, ale John? Nikdy!
A pak — kdyby hned byl pro postrašení Mike-a byl po tomto vypálil, o němž
jsem ale vzdor Irčanovu tvrzení posud chtěj nechtěj velmi pochyboval, musil by
tento přece snad také něco o zavraždění onoho neznámého věděti, když praví, že
slyšel fičeti osudnou kuli kolem ucha. Revolver přece nenese tak daleko! Kule,
která letěla kol Mike-a, musila nejvýše jen o pár kroků dále zastihnouti onoho ne
šťastníka! A tento by snad skonal tak tiše, bez jediného hlesu, aby byl mladík
tento nic nezpozoroval, neslyšel? Koule, která fičí okolo ucha, musí být vypále
na buď od zadu, nebo od předu, nikdy ovšem se strany. Od předu vypálena zde
asi nebyla, ergo------- musila zasáhnouti oběť, nacházející se na poměrně úzké,
ploty, vroubené cestě před Mikem, ve směru, kterým tento se ubíral od Horákovy
farmy a tedy byl by musil na mrtvolu, či spíše na ubožáka, zápasícího se smrtí,
najisto přijití, zrovna oň, jak se říká, klopýtnouti!
Myšlénky tyto prolétly mi vesměs hlavou mnohem rychleji, než-li je potřeba
k jejich vyslovení, a také rázem vzbudily ve mně chuť podrobiti mladého
Irčana dalšímu vyptávání. Šli jsme nyní již několik kroků nazpět, doktor patrně
jako já pohřížen v úvahách a Mike podle všeho rovněž tak, jenom že asi zcela roz
dílným směrem. Nevěděl asi jak to vlastně je, neboť musil přece viděti již kupu
lidí kolem mrtvoly, o níž mu byl doktor řekl, že je Johnova a nechť věděl o tom
více nebo ne, tanul rozhodně ve značných rozpakách, u veliké nejistotě! Z toho
všeho dosavadního jednání jeho nedalo se ale nic určitého vybratí, ani proti němu,
ani naopak. Jeho rozčilení mohlo dobře svědčiti pro to i pro ono!
“Kde jste asi byl, když padla ona rána?” tázal jsem se, schválně se opět zasta
viv, abychom tak brzo k mrtvole nedošli, neboť chvilka tato, dříve než-li Mike
pozná, že se jedná o člověka neznámého, zdála se mi býti velmi cennou k pátrání
u něho.
“Byla tma a nepamatuji se dobře!” odpověděl rozpačitě a chystaje se dychti
vě dále jiti, ale jako náhodou, nenápadně, zastoupil jsem mu cestu. “Zdá se mi
ale, že to mohlo býti asi v těch místech, kde stojí tamto lidé — spíše ještě o kousek
blíže k Horákovům!”
“A co jste dělal, když jste uslyšel výstřel?” vmísil se do šetření opět doktor
Unger.
“Co? Co bych dělal?” smál se nervosně Mike. “‘Dal jsem se do běhu a utí
kal jsem, co mi nohy stačily, domů!”
“To jste měl takový strach?”
“Ovšem že ano! Prosím vás — nejsou s tím žádné žerty! Člověk, když
má zlosť, provede všelicos a Džán se velmi zlobil na mne, jakobych já za to mohl,
že mne Khéry raději vidí, než-li jeho, třeba bych nebyl Čechem. Ale nemám
snad proto právo chodit za děvčetem, když se mi líbí? To bych rád viděl!”
Hlas Mike-ův zněl opět mnohem již sebevědoměji, ale tíseň jej patrně přece
pořád neopouštěla.
“Neslyšel jste nic již po ráně? Žádný výkřik?” dotazoval jsem se zas já.
“Nic, pranic! Aspoň nic nevím! Nedal jsem si času něco pozorovat, neboť
se mi zdálo hloupým, dát se zastřelit odněkud z roští pro nic a za nic!”
“Což pak jste neměl s sebou revolver? To pochybuji!” pravil doktor, míně
jej tím trochu chytiti. “Takový hoch, jako vy a báti se!”
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“Oh, kdybych někoho byl.viděl, dovedl bych se už postavit, ale takto, když
je nepřítel ukryt, je těžko co dělat! Měl jsem pro všecko revolver v ruce, ale byl
jsem rád, že jsem mohl utéci!’’
S rozumového stanoviska nedalo se proti tomuto náhledu a výkladu zajisté
pranic namítati a ztratil jsem opět kus té naděje, že se takto něco aspoň dovíme.
Ubírali jsme se tedy zase zvolna dále, zvláště an se k nám blížil nyní občan Horák,
zahlédnuv mladého Ryana.
Bylo po našem předběžném, soukromém vyšetřování, které mohlo míti po
případě lepší zdar, než-li sebe lépe vedený výslech se strany úřední osobnosti,
neznající přec jen tak dobře poměry a lidi, před níž také každý a jmenovitě vinník
má se ve výpovědích daleko více na pozoru, než-li v obyčejném rozhovoru s osoba
mi neúředními, jichž úmysl ani snad netuší a má je za obyčejné zvědavce. Nepo
vedlo se, nevypátrali jsme, celkem vzato, pranic, ač některá vyjádření zdála se
trochu, nejméně řečeno, podivnými. Před porotou by však byla sotva obstála,
aby dosvědčila nějakou vinu, ba i jen účastenství Mike-ovo na celém případu,
který i dále zůstal stejně tajemným, jako před tím.
Teprve od Horáka dověděl se mladík v řeči, když mu farmář počal líčiti v lá
mané angličině páté přes deváté nález, že ona mrtvola je vlastně neznámou a upřel
tázavý zrak na doktora, nemoha opět zakrýti pohnutí a rozčilení. Uhodl už asi,
že jsme se ho vyptávali nikoliv bez plánu a nebylo mu to dle všeho dvakráte vhod,
soudě dle jeho pohledu, i na mne hned po té upřeného. A v těch očích jeho jako
by bylo i nemálo strachu. I to bylo podezřelé, ale přece se dalo také zcela přiro
zeně vysvětliti, neboť který člověk, sebe nevinnější třeba, by nebyl rozmrzen a
trochu i postrašen, když má jej někdo v podezření z účastenství v záhadné vraždě,
snad beze všeho důvodu, a je-li tento zde, tím hůře!
Třetí zamračený pohled platil — Johnu Burešovi, stojícímu dosud ve skupi
ně ! Co mne překvapovalo, byla okolnosť, že Mike kývl na pozdrav sám a John
mu neméně zasmušile podobným způsobem odpověděl. Co to mělo znamenati
mezi mladými lidmi, z nichž jeden vinil druhého z úkladu na život svůj ? Jak si
to vysvětlit? Byl to nějaký úskok Irčanův, či co?
Neměl jsem však času k úvaze o tom, neboť v tom okamžiku událo se něco,
nač jsme byli nejméně připraveni!
Mike přistoupil k mrtvole a zvědavě, avšak jakoby s nechutí a strachem, se
na ni podíval. Nedával jsem naň v tom okamžiku, zaujat jsa tím jeho pozdravem
Johnovi, právě tak dobrý pozor, ale doktor mi to po té velmi určitě tvrdil, že četl
ten výraz v jeho obličeji.
V následující však již vteřině irský mladík zrovna zděšeně odskočil, vypoulil
zrak a s výkřikem : “Džorž! Můj bratr!” vrhl se k mrtvole.

VI. _ VRAH?
Zůstali jsme snad všichni chvíli jako zkamenělí, neboť tento nenadálý obrat
nás přímo ohromil. Lidé skupili se úžeji kolem mrtvého těla, u něhož mladý
Irčan poklekl, pokryv si rukama tvář a zůstal tak, jako úplně přemožen žalem.
Pohlédli jsme na sebe s doktorem velice překvapeně, nemám-li říci zrovna
hloupě, neboť toto bylo více, než-i jsme mohli pro první hned chvíli pochopiti.
Méli-li jsme do toho okamžiku nějaké podezření proti Mike-ovi, musilo nás nyní
nevyhnutelně opustit a místo jeho zaujala pro ten čas tím větší zvědavost, co a jak.
Mike nezůstal však dlouho mlčky, nýbrž náhle opět zvědi hlavu a na tvářích
jeho vidět bylo opravdové slzy. Vzal pak hlavu mrtvoly do svých rukou a patře
nebožtíku do tváře a do očí, jež byly jen zpola zavřeny, zírajíce ovšem ztrnule zpod
víček, počal po irském způsobu hlasitě kvíleti:
“Můj bratře! Můj ubohý bratře! Můj miláčku! Můj drahý bratříčku ! Co
tě to potkalo, chudáku?! Pověz mi to, ubožáku! Jakou ti to způsobili bolesťí
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A mně také! A otci! A tvé ženě! A dětem ! Co ti asi říká tvá stará matka
tam nahoře?! Jsi u ní? Můj bože, jaká to rána! Kdo ti ji udělal? Kdo?
Pověz!”
Mladík se na to trochu zamlčel, zatím co my s nelíčeným zájmem a většina
zajisté i s opravdovou soustrastí patřili jsme na tento výjev bratrského citu, jenž
nesloužil Mike-ovi nijak k necti. Znal jsem však již irské hořekování nad
mrtvým, daleko hlučnější, výmluvnější a — povrchnější, nežli mezi naším českým
lidem, který tolik nekřičí, neblouzní, nebásní a nelichotí mrtvému, ale za to tím
lépe a hlouběji cítí! Proto musím dle pravdy říci, že nejen mne to tak mocně ne
dojalo, jak by v okolnostech vlastně mělo, ale že při vší soustrasti, jakou jsem
jinak pociťoval, nepřestal jsem mladíka bedlivěji pozorovati.
Pravý žal jest obyčejně němý, zvláště v první chvíli a jakmile dojde průchodu
ve slovech, nachází se již ve druhé, slabší fázi. Zdálo se mi, že opravdové, tak
hrozné překvapení, jakému byl podroben Mike, nevstoupilo by tak brzo z prvního
onoho stavu němého bolu do druhého, do kvílení, zvláště tak okázalého. Avšak
— mohl jsem ještě podezřívat! hocha toho ze zločinu tak hrozného, jako je bratrovražda ?
I doktor Unger nespustil s Mike-a oka a ostatní okolostojící ovšem také re,
z pouhé již zvědavosti ne. Náhodou nebyl však mezi nimi ani jediný Irčan, jenž
by byl mladíkovi v hořekování pomohl, jak to dělávají.
“Můj zlatý hochu! V tak mladém věku musil jsi ztratiti život svůj!” pokra
čoval Mike. “Oh, proč jsem nezemřel raději já místo tebe, nežli abych se těchto
věcí dočkal! Oh, nešťastný den, který tě se světa připravil. Nešťastný já, který
jsem se toho dočkal! Nešťastný otec, kterému to mám sděliti!"
Bol hochův zdál se mi chvilkami být tak upřímný, až jsem opravdu litoval, že
přišel k mrtvole tak úplně nepřipravený na hroznou ránu. Kdož ale mohl jen
z dálky tušiti, že zabitý jest jeho bratrem? Z nás zajisté nikdo ne ani v nejmenším, ač mi tec! napadlo, že v tazích obou je jistá podobnost, která za života zavraž
děného musila býti ještě mnohem větší, zvláště asi ve výrazu obličeje. I posta
vou byli si dosti podobni, jenom že Mike měl snad trochu tmavší vlasy a byl
ovšem mladším o několik let.
Již to, co jsem slyšel, dalo mi dosti látky ku přemýšlení. Nemělť jsem
posud ani potuchy, že má starý Ryan ještě jednoho syna — či snad více ještě ve
světě! Nepřišel jsem ani s otcem, ani se synem mnoho dohromady mimo co
viděl jsem je v chrámu Páně. Když se přistěhovali, přišel starý ke mně na faru
a přihlásil se do mé osady i se synem. Ani jsem se nepamatoval, řekl-li mi, kolik
má dětí, ale pochybuji, neboť bych snad to byl přece nezapomněl, kdežto vida
pouze jednoho syna, pokládal jsem tohoto za jediného. Přišli z Illinoisu nebo
Indiány, také již určitě jsem nevěděl, ale vzpomněl jsem si, že mi starý povídal,
kterak by byl rád už dávno vystěhoval se na Západ, ale žena jeho byla churavá
a tak to odkládal, až zemřela. Jiné podrobnosti, které mi snad tehdáž sdělil, nu
vyklouzly z paměti.
Jinak mne Rvanové zvláště nezajímali, neboť neslyšel jsem o nich ani moc
dobrého, ani zlého, nýbrž drželi se tak uprostřed, ničím nevynikajíce, ale se sou
sedy dosud dobře vycházejíce. Mladého počal jsem si trochu více všímati teprve
v poslední době, když jsem slyšel, že má v něm Carrie Horákova nápadníka. ?
John Bureš, jako ona rovněž bývalý můj žák, soka. Jak jsem byl již sdělil, pře
kvapilo mne to trochu od Carrie a nevěřil jsem tomu mnoho. V létě však nemají
farmáři na námluvy moc času a tak o tom nebylo dosud mnoho řečí. Mínil jsem
s Carrií příležitostně rozumně promluviti a zvěděti, jak se mají cěci u ní, ale ne
myslil jsem, že by to bylo již něco doopravdy, až jsem byl přímo překvapen tímto
velmi vážným zajisté faktem.
Zavražděný byl tedy bratrem Mike-ovým, byl ženat a měl dítky? Kde? To
se ovšem snadno dovíme. Mike, když sdělil tolik hned, poví i ostatní. Jaký byl
však účel příchodu jeho sem? Jak byl zde dlouho, kdy se zde ocitl? Nikdo.
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pokud vím, o návštěvě jeho nic neříkal a co pak se hned neroznese v takovém
hnízdečku? Podle všeiio, soudil-li jsem správně, nevěděl ani Mike nic, že je zde!
Či přece ano? Poznal mrtvolu patrně hned, snad až příliš rychle. Ale kterak
mohl člověk ten přijití k zavraždění a ocitnouti se právě až zde?
V tom byl nový chaos záhad, z něhož jsem se již neosmělil spřádati nové
theorie, jsa v předešlých důkladně zklamán. Pouze jedna věc se mi vydařila:
souvislost sporu obou nápadníků Carriiných s touto tajemnou vraždou zdála se
mi býti dokázána.
Tajemnou? Spočívala na vraždě ubohého bratra Mike-ova ještě nějaká zá
hada? Což nebyla již dosti rozluštěna? Bylo možno pochybovati o tom, že ne
šťastník nestal se nevinnou obětí koule, vypálené za Mikem ?
A přece!
Kdyby tomu tak bylo, nepohyboval by se zde John Bureš, jak znám jeho po
vahu od dětství, nyní tak nenuceně. Taková přetvářka, takové sebeopanování,
aby chtěl snad zmásti mínění svým smělým všystupováním, byly u něho rozhodně
nemožný. Ovšem,· pozoroval jsem na něm nyní i jistou rozpačitost, ale ta mohla
spadat velmi dobře na účet přítomnosti jeliQ soka, v takových okolnostech se na
cházejícího a nebylo možno se jí diviti.
Není-li ale John pachatelem, třeba bezděčným, kdo jest tedy? Aby John
snad nevěděl, že to vše způsobeno bylo jeho výstřelem, neměl snad ani tušení
o tom, bylo přímo nesmyslem. Kdyby byl v noci skutečně onu ránu vypálil,
jevila by se na něm aspoň jakási· nejistota hned dříve, o čemž nebylo ani stopy.
Ba naopak, jak jsem ho znal, byl by se asi mnohem spíše přihlásil sám, sdělil
■otevřeně, jak se věc má a byl by tím ovšem udělal v pádu tom nejlépe, jak zajisté
sám velmi dobře dovedl by pochopiti.
Ostatní okolnosti daly by se snadno již vypátrati, jenom kdyby stanoven byl
pachatel, vrah, ať už úmyslný a zákeřný, nebo bezděčný. Tento však nedal se
opět tak lehce určití bez vyšetření příčin a v tom směru spočíval klíč aspoň k čá
stečnému rozluštění záhady.
Z těchto svých myšlének byl jsem náhle vyrušen způsobem, jenž mne přímo
zděsil.
Uprostřed největšího kvílení povstal Mike najednou a rozhlédl se po shro
máždění. V napjetí čekal každý, co to má znamenati, co asi zamýšlí.
Mladý Irčan obrátil se k — Johnu Burešovi, stojícímu v pozadí houfce a
zvolal hlasem v němž z,aznívaly bolesť i prudký hněv :
“Vím však, vím, kdo vše to způsobil! Vím, kdo tebe, milený bratře, se světa
zprovodil! Ta rána, která tebe sklátila v chladný hrob, platila mně a byla vypá
lena zde tím zlosynem, který chtěl takto pohodlně se mně zbaviti, aby měl volné
pole! Ale přivodil si jen vlastní zkázu svojí! Chopte se ho! Odevzdejte jej
soudu, on jest vrahem !’’
Nemožno vylíčiti výjev, jaký po tomto přímém, vážném obvinění nastal!
Lidé, kteří stáli mezi oběma mladíky, odskočili od obou v opravdové, nelí
čené hrůze a John s Mikem stáli proti sobě. Zdálo se, že Irčan vrhne se každým
okamžikem vztekle na Bureše, který naproti tomu se počal chvěti, jako slabé
ptáeč před očima chřesýše, nesmírně zbledl a zavrávoral. Chtěl něco promluviti,
ale jazyk vypověděl mu službu, ústa se křečovitě pohybovala, ale ani hlesu z nich
nevyšlo. V prvním okamžení, když naň Mike poukázal, zavrávoral a div neklesl.
Naproti tomu stál zde irský mladík, bez klobouku, jenž mu byl spadl s hlavy
*
hned, jakmile byl poklekl ku bratrově mrtvole, jako tygr, připravený ke skoku,
zuřivý, bezohledný, ale — chvěl se při tom přece také a to značně! Byl též ne
smírně bled, ale tmavé jeho oči šlehaly nenávistí a zlobou, kdežto Johnovy stály
spíše v sloupech, aspoň chvilkami.
Jediný jen výkřik překvapení rozlehl se mezi přítomnými a po té nastalo na
několik vteřin ticho, neboť každý, nanejvýše překvapen, ba zděšen, nevěděl ani,
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co si má o té strašlivé, neočekávané obžalobě mysliti, neřku-li tím méně mluviti
a jednati! Vyzvání Irčanova nikdo ovšem neuposlechl, Johna nikdo se nechápal.
“Jak se můžete opovážit viniti Johna z něčeho tak hrozného!” zvolal jsem
první já, zpamatovav se patrně ze všech nejdříve a přikročil jsem k mladíkovi,
ujav jej za ruku, aby se na ubožáka Johna přece jen snad nevrhl. “Pomyslete, co
to mluvíte! Máte nějaké důkazy?”
“Vím co mluvím, Otče!” skoro se utrhl i na mne Mike. “Mám více důkazů,
než potřebuji, už nyní! On ho zabil a nikdo jiný — to dokážu! Číhal na mne
a v noční temnotě pokládal bratra, který mi šel naproti, za mne, neboť jsme si po
dobni a stejné postavy. Střelil na něho, chtěje zabiti mne! To je jasné, jako
slunce! Zatkněte jej!”
Nebyl zde však nikdo, jenž by rozkazu toho chtěl a mohl uposlechnouti,
neboť nebylo mezi zástupem žádné “úřední” osoby. Nebylo jí vlastně ani také
zapotřebí, neboť John se ani nehýbal a neměl zajisté ani nej menšího pomyšlení
na útěk.
“To je lež! Surová, darebácká lež!” zvolal konečně prudce, když vrátila
se mu řeč.
Na ta slova, která pohnou pravého Irčana vždycky ku rvace, byť i byla třeba
sebe pravdivější, chtěl Mike po Johnovi skočiti, ale zadržel jsem jej vší silou,
zatím co doktor přiskočil k Johnovi.
“Mějte rozum!” napomínal jsem důrazně Mike-a. “Je-li vaše obžaloba
oprávněna, bude zajisté o ní spravedlivě rozhodnuto po řádném vyšetření věcí.
Takovýmto jednáním ji pouze poškozujete! Džán neuteče a pomněte, že se na
cházíte u mrtvoly bratra svého, jehož památku byste každým násilnickým činem
znesvětil!”
“Můj bože! Můj bože!” slyšel jsem ještě zoufalý výkřik Johnův. “Jsem
nevinen, na mou duši že jsem úplně nevinen ! Vždyť jsem o ničem nevěděl, šel
jsem rovnou domů. To je lotrovské nařknutí! Věřte mi! Však to dokážu!”
Pozoroval jsem, že všichni občané obklopují více mne a Mike-a, dávajíce
pozor, aby tento nevrhl se snad přece jen na Johna, kterého snažil se všemožně
konejšiti lékař a o jehož útěk nezdál se nikdo míti obav. I starý Horák, otec
Carriin, přiblížil se k němu, patrně aby jej potěšil.
Mladý Irčan i ve svém rozčilení asi dobře pozoroval, že “veřejné mínění“
zástupu není rozhodně pro něho a bezpochyby proto dosti rychle opět schladí.
“Ručíte mi za to, že neuteče?” tázal se mne.
“Zajisté!”
“Já se nebojím soudu!’’ volal John. “Spíše vy jste číhal na mne a zastřelil
omylem bratra ! Tak tomu bude !”
Bál jsem se pořád ještě, že dojde ku rvačce a stejné se mnou mínění měl asi
Horák, který měl dobrý nápad, volaje.
“Pojď jen zatím k nám, Džán, a vy, pánové, také! Pojďte, pane doktore, a
vy, velebný pane! Však až přijde komise, všecko se vysvětlí!”
“Máte pravdu! Jděte, Džáne, s panem doktorem!” pobízel jsem je. “Přijdu
hned za vámi, jenom co tady ještě s ním promluvím.”
Mluvili jsme česky, takže nám Mike nerozuměl.
“Kam jdou?” tázal se divoce, vida, že John ve průvodu doktora a Horáka,
vedoucího jej pod paží, neboť sotva se vlekl, odchází směrem k farmě.
“Nebojte se — neuteče!” odvětil jsem vyhýbavě.

VII.— MIKE VYPRAVUJE.
Z obecenstva obklopujícího mrtvolu, odtrhla se čásť, ba snad většina a vy·
nadívavší se dosti zde, šla za Johnem, k němuž se nesl nyní největší zájem, k Ho
rák o vůni.
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“Vzpamatujte se!” pravil jsem k Mike-ovi. “Chovejte se mužně v žalu svém.
Co se stalo, byla vůle boží a musíte se jí podrobiti. Buďte pak pamětliv, že i nejhroznější rány, které na nás bůh sesílá, slouží k vyzpytování pevnosti naší povahy
a tu se musíte sebrati. Jest to těžká a velmi bolestná, jak vám věřím, pohroma,
ale kdo ví, nebude-li míti třeba pro vás i některé výhodné stránky. Cesty Prozře
telnosti bývají mnohdy nevyzpytatelnými a buďte přesvědčen, že co bůh činí,
vždycky dobře činí!”
Čekal jsem na svou řeč opět nějaký výbuch bolu, třeba aspoň líčený, ale nedočekal jsem. Pozoruje pak dobře výraz obličeje mladíkova, dosud zamračený,
viděl jsem zřetelně, kterak při mé narážce, ovšem že úmyslné, na ty třeba “výhod
né stránky” celé smutné události, zaleskly se mu na okamžik oči a to způsobem,
jenž mi připadal jaksi vítězný. Zároveň mrskl Mike okem po skupině, ubírající
se k Horákově farmě.
“Jest to zlé, velmi zlé!” pravil jen s povzdechem. “Ale co možno dělati!”
“Pomodleme se za duši ubohého nebožtíka, který musil as odejiti před stolici
Všemohoucího, nesmířiv se s ním dříve na zemi. Prosme, aby bůh mu byl
milostiv!”
Poklekli jsme ä ostatní přítomní taktéž a pronesl jsem příslušnou modlitbu,
kterou Mike vyslechl s rukama na očích a když je po skončení oddálil, bylo
nepochybilo, že znovu bvl plakal.
“Mluvil bych s vámi rád několik slov!” podotkl jsem důvěrně. “V soukromí,
pročež poodejdeme trochu dále. Přijdete také na jiné myšlénky, trochu se zota
víte, vzdáliv se na chvilku od mrtvoly!”
Hoch přikývl a šli jsme sami kousek směrem k farmě otce jeho, opačně od
farmy Horákovy. Nikdo nás neprovázel — dal jsem rukou znamení, aby každv
zůstal zpět.
“Kde bydlil váš bratr?”
“V Chicagu. Má tam saloon v obchodní čtrvti, blíže trhu na Randolph
ulici,” sděloval Mike ochotně.
“Jak byl stár? A byl ženat, jak jste pravil?“
“Ano, má dvě dítky, devítiletého chlapce a osmileté děvčátko. Jest mu
třicet dva roků a byl asi deset roků ženat."
“Zde posud nikdy nebyl?“
“Ne, nikdy. . Zastavili jsme se u něho, když jsme sem z Indiány jeli a byli
jsme v Chicagu přes týden. Měl velmi dobrý obchod, peníze tam jen prší. Slíbil
nám, že nás hned na podzim navštíví, že přijede na hon, ale loni prý nemohl a tak
přijel až letos — ku své zkáze, pro smrt jen, ubožák! Přijel v samý večer, svezl
se s McCarthvm, který byl náhodou právě na nádraží s buggy a ten jej vzal až
domů, odkud přišel k nám už pěšky.”
McCarthy byl farmář, ovšem že Irčan, více nežli míli ještě za Rvaném, stra
nou od Ashewoodu, o který nemusil jeda z nádraží v New Parisů, ani zavaditi
a nebylo tedy pranic podivno, že nebožtíka nikdo z těchto nejblíže okolních far
mářů a lidí z městečka neznal, zvláště když přibyl sem až večer. Nemohlo mi
býti ani nápadno, že McCarthy zde posud nebyl, o nálezu mrtvoly se nedověděl,
neboť byl přece jen trochu vzdálen. Vždyť šlo vůbec teprve na desátou hodinu,
takže uplynuly od nálezu jenom asi tři hodiny!
“Nebyl jsem doma, když bratr přišel, byl jsem asi již u Horáků,” pokračoval
klidně a bez pobízení Mike. “Před tím jsem byl trochu v lese, až do samé
tmy. Neměl jsem s sebou hodinky, zapomněl jsem je doma, takže ani nevím,
kolik bylo, když jsem k Horákovům přišel. Otec povídal, že už bylo také skoro
tma, když George přirazil, s puškou jen a brašnou, v níž má bezpochyby trochu
prádla — sám nevím, neboť jsem se mu do ní posud nepodíval. Sdělil otci, že
přichází jen asi na tři. čtyry dny, aby přece viděl, jak jsme zařízeni, kde to jsme
a jak se nám daří. Více prý nemá času. Žena prý je zdráva, děti také, obchod
mu stále dobře jde, ačkoliv letos trochu slaběji, než jindy, avšak to je všeobecný
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stesk na panující špatné časy. Ptal se, to se rozumí, po mně a když se dověděl,
a já domu dlouho se nevracel, povídal prý asi po desáté hodině otci, že mi půjde
naproti. Má prý žízeň, je zvyklý na pivo a toho jsme doma neměli ani kapku.
Vyptal se tedy otce na cestu k Horákovům a chtěl mne překvapiti tam, jak to rád
dělá — nám také svůj příjezd nijak neoznámil a mohlo se mu snadno stát, že by
byl musil pěšky až sem, anebo nucen byl najati si povoz v New Parisů. Mínil
se prý podívati zároveň na moje děvče, na Khéry, o němž mu otec povídal a pak
chtěl, abych s ním šel na chvilku dolů do Ashewoodu něco vypiti. Věci své, roz
umí se, nechal u nás a šel, aby se víc nevrátil! “Starý”, otec náš, byl by šel rád
s ním, ale k Horákovům se mu nechtělo, nezdálo se mu to být tak pozdě vhodné
a sám mu říkal, aby i on tam nechodil, kdyby mne po cestě nepotkal, jak otec
najisto očekával, neboť nikdy jsem se tam posud tak dlouho nezdržel. Dolů do
městečka se mu také nechtělo, protože se po celý den dobře necítil a naříkal si
na kříž, jak se někde namohl. Věděl, že se asi zdržíme a tak nechal, bohužel, jít
Džorže samotného!“
Poslouchal jsem ovšem velmi bedlivě a Mike pokračoval plynně dále:
“Otec odebral se tedy na lože a záhy dobře usnul, věda, že tak brzo domů
nepřijdeme. Bratr měl spát se mnou v zadní světnici a “starý“ se tedy o nás
nestaral, nemaje tušení, že bycom se nesešli. Já přišel po tom svém večerním
dobrodružství pak tichounce domů a bez nejmenšího šramotu, nemaje potuchy
o Georgeově přítomnosti, či vlastně, že by zde býti měl, jsem ulehl. Rozčilením,
jaké jsem pociťoval po tom svém přepadení, nemohl jsem ale dlouho usnouti,
jak pochopíte, a tak se stalo, že jsem ráno hezky zaspal. Otec mne nebudil,
mysle, že jsme přišli pozdě spolu s bratrem a budeme se chtít vyspati. Teprve
když jsem sám vstal, tázal se, kde je George a tu ke vzájemnému velikému pře
kvapení jsme se dověděli: já, že má zde býti bratr, on pak, že zde není! Otec
mi v rychlosti všecko sdělil a já opět jemu, co mne večer potkalo. Oba jsme se
zděsili, jaká je asi příčina George-ova zmizení a v tu chvíli probleskla nám hlavou
myšlénka na něco osudného. Přemlouvali jsme se však sami, že snad nalezl
nějak cestu do městečka, nebo že třeba zbloudil a zůstal někde přes noc. Jat jsa
však již bolestnou předtuchou — kterou jsem z nepochopitelné mi dříve příčiny
pociťoval již včera po celý den, kdy mi bylo nějak nesmírně teskno — ubíral
jsem se po své včerejší cestě k Horákovům. Byl bych rád chvátal, letěl zrovna,
jak jsem byl nedočkavým vše již zvěděti a opět jsem se toho obával, takže jsem
chvílemi sotva nohy vlekl. Když jste mi s doktorem sdělili, že tam leží mrtvola
Johnova, zděsil jsem se v prvním okamžiky, že snad George, zaslechnuv výstřel,
dopadl zákeřníka a zabil jej, načež uprchl a to ovšem nemohlo mi býti také
lhostejným, ač mi to hned připadalo velmi podivným, ne-li vůbec nemožným.
Vždyť nevěděl jsem ani, má-li nějakou zbraň s sebou, druhou ránu jsem pak
neslyšel! A že by i v tom případu uprchl, ani nám zprávu nedav a nepožádav
za naše přispění, v noci, v cizí krajině, bylo mi také nepochopitelným. Vaše
pohledy, které jste si vyměňovali s doktorem, byly mi rovněž podezřelými a tu
jsem věděl skoro najisto, že zde mrtvolu Johnovu nenaleznu, ale co na mne čeká,
přece jsem ani nechtěl tušiti!"
Mladý muž opět slzel, až mne to opravdu dojímalo. Což nebylo vypravo
vání jeho, tak přirozené, zcela jednoduché, v němž jedna věc tak úplně logicky
vyplývala ze druhé, úplným vyvrácením všech našich proti němu čelících domně
nek, jaké jsme měli na této právě cestě, když jsme s ním rozmlouvali s doktorem?
Toto vše bylo nejen zcela pravděpodobné, ale zdálo se býti pravdou vůbec
úplně proniknuto! Okolnost ta ovšem zase velice přitěžovala Johnovi Burešovi,
jenž přece vypadal tak nevinně!
Nepřijde se naposledy k rozřešení této krvavé tragedie způsobem, který do
káže pravdu tvrzení Mike-ova a osvobodí z nařknutí i z podezření i Johna úplně?
Byl bych si to věru z plna srdec přál! Neboť nemohl George-a Ryana zastřelit!
někdy jiný? Zajisté! Jenom ale aby už to bylo zde dokázáno!
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Ve prospěch tohoto náhledu zdálo se mi nyní mluviti i mínění doktorovo,
že mrtvola byla sem odněkud přinesena. To mohlo býti velmi závažné svědectví
pro nevinu Johnovu.
Prozatím však jsem s tímto svým smýšlením před Mikem pomlčel a raději
jsem se ještě vyptával dále na okolnosti, které mi připadaly také dosti důleži
tými k posouzení situace mezi oběma mladíky.
“Jak to bylo večer u Horáků ?” tázal jsem se tedy. “Jak jste se rozešli
s Džánem a s Kéry? Co je to vlastně mezi vámi? Slyšel jsem, že jste sokové!
Pro koho je Kéry?”
Mike vzdor svému pohnutí se jaksi sebevědomě pousmál.
“Pokud mohu trochu jen souditi,” odpověděl, “zdá se mi, že nejsem bez
naděje. To je právě věc, která nejvíce zlobí Džána, neboť myslí, že nemám
vůbec ani práva na české děvče si dělati zálusk. To je přece hlouposť a přímo
drzosť, není-liž pravda? Jsou to prý ještě ty staré, hloupé zvyky z českých
vesnic, kde prý nesmí už ani hoch z vedlejší osady ucházeti se o holku bez
■ dovolení místní chasy. To ale zde neplatí. Proto, že jsem Irčan, mohu si vžiti
třeba Francouzku, že ne?”
Nemohl jsem mu ovšem úplně odporovati.
“Pravda,” poznamenal jsem pouze, “zakazovati to nikdo nemůže a láska nedá
si poroučeti, ale ze mnohých důvodů pokládám i já sňatky mezi jednou národností
za nejrozumnější. Stejné zvyky, stejné tradice, stejný původ a stejná řeč jsou
okolnosti, které nesmí býti přehlédnuty a na nichž namnoze spočívá mír v do
mácnosti! Různé národnosti mají se navzájem ctíti, přátelsky se snášeti, dle
možnosti se podporovati, ale v rodině je přece jen lépe, je-li tam národnost
jediná!”
Mladík na to chvilku pomlčel, takže jsem musil opakovati svou otázku:
“Nuže, jak to bylo večer u Horáků?”
“Nic zvláštního! Zastavuji se tam nyní, když nastávají opět delší večery,
třeba i’třikráte v týdnu a Khéry mne patrně ráda vidí. Směje se aspoň a žertuje
vždy ráda se mnou a o Džánovi říká, že je pořád příliš vážný, že není k žádné
zábavě. Džán tam chodí také a staří jej ovšem mají raději, než-li mne, poněvadž
s ním mohou mluviti a znají se s jeho rodiči. Z toho si ale nic nedělám, neboť
hlavni věcí je přece vůle a náklonnosť děvčete. Včera jsme se tam také sešli
a trochu jsme se škádlili, jako obyčejně, ale nic ve zlém, aspoň ne s mé strany,
Nemyslil jsem jej přec nikterak uraziti, věda, že by mi to nikde, ani u Khéry
neprospělo, a nemaje toho vůbec u ní ani zapotřebí. Ale Džán byl nějak rozdurděný, více, nežli obyčejně a měl ovšem také proč, neboť Khéry s ním velmi
málo mluvila a já měl právě náladu na pozlobení ho různými vtipy. Konečně
měl toho dost a odešel dříve , než jindy, vrhnuv na mne ještě ode dveří pohled,
který se mi nelíbil. Byl bych vůbec šel s ním také domů, ale celé jeho
jednání mne zráželo neboť bál jsem se větší hádky a třeba i rvačky, jakmile
byli bychom spolu o samotě!”
“Cože? Vy, že jste se bál — Džána?” pravil jsem nedůvěřivě.
“Nebál jsem se Džána,” mluvil však Mike zcela rozumně dále, “nýbrž jen
nepříjemného výstupu. A ta myšlénka mne neopustila ani po jeho odchodu,
neboť — nevím, co mi to napadlo, ale bylo to již snad nějaké takové tušení,
o nichž se často vypravuje — pořád mi připadalo, že Džán nepůjde hned domů,
nýbrž že si se mnou promluví ještě nějaké to slovo. Řekl jsem to i Khéry,
která se mi sice vysmála, ale také ne upřímně, neboť když jsem se s ní loučil,
napomínala mne k pozornosti a k rozumu pro ten případ, kdybych se Džánem
ještě v noci, nebo vůbec kdykoliv potkal. To je nejlepší, jak myslím, důkaz, že
i v ní vzbudilo chování se jeho jakousi předtuchu.’’
Ano, zajisté! Všecko, co mladík vypravoval, mělo na sobě ráz úplné prav
dy, i toto poslední sdělení. Vše se shodovalo, odpovídalo velmi dobře poměrům
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a okolnostem, musil jsem uznati, jako zajisté každý, kdož by se byl nacházel na
mém místě.
Mike-a jsem podezřívati nemohl, Johna pak jsem nechtěl, nemohl jsem se
k tomu odhodlati a hrozný zločin byl přece jen skutkem, stál zde v celé své pří
šerné tajemnosti. Jak se to vyjasní? Zda-li vůbec? Kdo je vlastním pacha
telem ?
Od mladého Irčana dověděl jsem se, jak jsem myslil, již všeho, co jsem na
něm vyzvěděti mohl. Zbývali nyní k dotazům ještě John a Carrie, s nimiž jsem
chtěl teď co nejdříve promluviti.

VIII. — CO BYLO S JOHNEM A CARRIÍ.

Další moje rozmluva s Mikem, s nímž vrátili jsme se opět k mrtvole, byla
bezvýznamnou pro další průběh mého pátrání, k němuž jsem se cítil býti nejen
puzen, ale přímo povinován vzhledem k těžkému obvinění, kterým byl stižen
John Bureš, dle mého zdání, ba přesvědčení, zcela asi ve smutné věci oné nevinný.
Kdo byl pak povolanějším k pátrání po pravém stavu, než-li duchovní pastýř
obce, kterému záležeti musilo na tom, aby nestala se nikomu křivda a který, znaje
snad nejlépe poměry v osadě, namnoze i rodinné záležitosti, měl zároveň důvěru
všech súčastněných ve vyšší míře, než-li kdokoliv jiný, jako posuzovatel nestran
ný, beze všeho zájmu soukromého?
Přispěti k odhalení tajemné roušky, která zastírala noční vraždu, ze všech sil
a všemi dovolenými prostředky, bylo zajisté svátou povinností každého řádného
občana a tím více kněze. Pátrati po záhadných pachatelích zločinu velí pak
i právo sebeobrany, neboť padouch, jemuž se věc podobná jednou dobře podaří
a zůstane bez trestu, pokusí se i podruhé s tím větší odvahou o nový zlý skutek,
jakmile se mu jen trochu príležitosť naskytne.
Snažil jsem se dle možnosti mladého Ryana potěšiti nad hrozným tím pří
padem a vida jej poměrně klidného a v osud odevzdaného, ponechal jsem jej
u mrtvoly, kamž zatím dostavilo se i několik dalších občanů z okolí, mezi nimi
i tři nebo čtyři Irčané. Ani z jejich řečí nevysvitala nej menší jiskřička, která by
tajemnou událosť nějak osvěcovala, jak jsem záhy seznal a proto obrátil jsem zře
tel i kroky nyní ku Horákově farmě.
Tato jest výstavnější a spořádanější, než-li většina farmářských obydlí kolem
Ashewoodu. Horák přivezl si hned z Čech nějaké peníze do začátku a mohl si
postaviti záhy něco důkladnějšího. Obydelní stavení jest takřka jako residence
ve městech, ovšem že ze dřeva, v přízemí hezky prostorné a s několika podkrov
ními světničkami nahoře. Napřed, k cestě, je malá zahrádka, v níž po celé délce
plotu stála řada vysokých, žlutých slunečnic jako šik vojáků se žluto-černými klo
bouky. Vedle obydlí je vjezd do dvora, s prostrannou konírnou a stájemi na
levo, velkou kolnou a kurníky na pravo a červeně natřenou stodolou, s provětrávací vížkou na střeše, naproti ‘‘domovnímu stavení”.
Dnes stálo venku, na cestě před farmou několik dětí, které si nedůvěřovaly
až do dvora, odkud je nejspíše někdo vyhnal a ve dvoře, z něhož se vcházelo tepr
ve do obydlí, byla opět skupina asi desíti dospělých, vesměs však chasy, která si
až dovnitř netroufala.
Tam bylo patrně lidí ďost a také dle všeho nějaký hezky velký zmatek, hluk.
Nemýlil jsem se ani dosti málo a v okolnostech nebylo ovšem divu, že u Ho
ráků bylo vše rozčileno, rozrušeno. V prostorné hlavní světnici — Horákovi
vzdor tomu, že měli velkou dceru, nepokročili dosud v “amerikánství” tak daleko,
aby měli “parlor”, nýbrž po českém způsobu zařídili se pohodlnou světnici pro·
všecky — byl dobře celý tucet sousedů a sousedek, mluvících jeden přes druhého.
U dlouhého stolu seděl John Bureš s hlavou, opřenou na ruce, takže nebylo viděti
jeho obličej a kolem něho byla hlavní skupina. S jedné jeho strany seděl vlastní
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otec jeho, očividně také celý zdrcený a na druhé straně nacházel se Horák, těšící
oba dle možnosti.
Ze světnice vedly dvéře do dvou ložnice, “bedrúmů”, kde spala Horákova ro
dina, kdežto čeleď byla umístěna nahoře. Jedny dvéře byly otevřeny á tam
kolem lože zahlédl jsem jiné skupení, mezi nímž nacházel se i doktor Unger, dle
všech známek pilně zaměstnaný někým na loži. Přikročil jsem tam a spatřil
jsem zde ležeti Carrii oblečenou, bledou jako mrtvolu, patrně beze všeho života,
ve mdlobách. Lékař přikládal jí obklady a nazvédaje ji hlavu, křísil ji čicháním
k láli vičce, posud však asi bez účinku. U nohou lože klečela matka její v slzách
a mimo doktora byly zde ještě asi čtyry ženštiny, které právě napomínal k mlčení.
“Dobře, že jdete!’’ vítal mne. “Prosím vás, vyžeňte ty ženské, které svým
nářkem mohou připraviti člověka o rozum, ne-li docela se světa! Nemohu se
hnouti a na slovo mne neposlechnou! A zavřete pak laskavě dvéře!’’
Uznávaje nutnosť toho, spěchal jsem mu vvhověti.
“Nemocná potřebuje klidu, aby se mohla vzpamatovati a vaše prítomnosť a
řeči ji ruší!” pravil jsem tedy a bez dlouhých okolků dal jsem “kmotrám” zře
telně na srozuměnou, že nepůjdou-li po dobrém, vyvedu je. Měl jsem ovšem na
ně mnohem větší vliv, než-li doktor a poslechly mne tedy, načež jsem uzavřel
ložnici, kde jsme zůstali jen s lékařem a matkou omdlelé.
‘‘A vy, matko Horáková, se pamatujte!” obrátil jsem se k této. “Kéry na
chází se pouze ve mdlobách, následkem pohnutí a všecek nářek a křiky kolem ní,
pláč a tak dále, ji jen tím více rozčilí. Vždyť nic se vlastně nestalo, v Džánovu
vinu nikdo přece nevěří a vím docela určitě, že on nic nespáchal! K čemu tedy
tyto výstupy! Vím, že se Kéry asi hodně polekala, když slyšela, kdo je zavraž
děný a z čeho Majk viní Džána, ale to všecko nemůže se vás přímo dotýkati!”
“Máte pravdu, velebný pane, nic to dohromady není,” mluvil i doktor, “a ne
mohu opravdu pochopiti ty křiky. Že Kéry padla do mdlob, tomu se ovšem ne
divím, neboť byla tím vším již od noci nesmírně rozrušena a teď uslyšela náhle
takovou novinu! Ti hloupí lidé, nějaké báby, ať už v sukních nebo v kalhotách,
běželi před námi jako divoši a než-li jsme sem přišli, bylo už děvče bez vědomí.
Vysypali jí asi všecko najednou a bůh sám ví, jak třeba ještě bezohledně!”
“Ba ano!” svědčila matka, davši si při klidných našich slovech také.říci, že si
utřela oči a povstala od lože. “Přiběhlá sem Dvořačka ještě před vámi, Džánem
a Horákem s velkým spěchem a křičela už od vrat: ‘Burešův Džán zabil toho člo
věka k vůli vaší Kéry — je to bratr Majka Rajena — Džán myslil, že je to on
sám, když šel od vás v noci!’ Kéry, o kterou jsem se bála, že mi omdlí hned před
tím, byla by upadla jako špalek. Ještě že mi pán bůh dal to vnuknutí, abych k ní
přiskočila a v čas ji zachytila. Ani nevím, kde jsem vzala tu sílu, že jsem ji
mohla odnésti, či vlastně odtáhnouti až sem na postel. Vy tomu tedy nevěříte,
velebný pane, že by to byl jako Džán udělal ?”
“Nevěřím!” pravil jsem pevně. “Jest to jen Majkův domysl, vzniklý ná
sledkem jeho rozčilení a bolesti při pohledu na bratrovu mrtvolu a pak vyplynulý
třeba i z nechuti jeho vůči Džánovi. Mluvil jsem s ním o tom důkladně, ale ne
shledal jsem, že by jeho obvinění Džána. ba i jen podezření mělo nějaký skutečný
podklad. Džán není něčeho podobného vůbec schopen !”
“Viďte, že ne, velebný pane?! Také mi to ani do hlavy nešlo! Vždyť jej
známe od malička jako hodného člověka, který by ani kuřeti neublížil a vždycky
jsme si tak s mým starým, Horákem, myslili, že to bude ženich pro naši Kéry.
Ještě včera odpoledne jsme si tak o tom povídali a Horák řekl, že se mu to cho
zení toho mladého Rajena k nám nelíbí a že už důrazně řekne Kéry, aby mu to
nějak rozumně pověděla. To víte, sami říci mu to neumíme a holka se ráda baví
a směje a Džána trochu zlobí. Aby ale myslila snad na toho Ajrvše, to jí, jak ji
znám — vždyť je to mé dítě — ani nenapadne. Říká, že je bláznivý, ale co prý
by ho ona od nás odbývala, ať prý si to vyřídí s ním Džán. A tak to máme —
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kdyby Kéry byla dávno toho Majka byla odbyla, aby sem nechodil, nemusilo
k ničemu takovémuhle dojiti! Ale dejte dětem rozum, když ho samy nemají!”
Ano, tady jsme to měli! V řeči Carriiny matky bylo zajisté mnoho pravdy
a stará žena uhodila, jak se říká, asi hřebíčku na hlavičku. Pro všecko jsem se
jí však zeptal raději ještě jednou:
“A jste si tím jista, úplně jista, že Kéry to s Májkem nijak vážněji ne
myslila ?”
"Jak povídám, velebný pane! Vždyť má Džána ráda, to víme všichni, ale to
víte, dokud se on sám nevysloví, je těžko jednat. Hoch by se rád oženil, ale jsou
zde ještě staří, kterým se posavade nijak nechce na výměnek a peněz také tolik
není, aby mohli Džánovi koupit nějakou tu farmu někde vedle. Ostatně byla by
to jen holá zbytečnost’, když je Džán jediné dítě a bude mít na jedné farmě až
dost, aby ji pořádně obdělal, zvlášť až bude někdy po smrti starých ke všemu
sám. A aby se Kéry vdala jen tak na pomoc staré Burešové, to se nám i jí také
nelíbí. Holce by to bylo ovšem jedno a Džánova matka také není zlá, ale — nám
se to přece jen nelíbí, už jen pro ty lidi ne, co by tomu řekli. A tak jsme pořád
myslili, že je na to času ještě dost, zvlášť když Kéry potřebuji velmi dobře a ne
ustále doma, až do toho přišlo dnes tak najednou tohle neštěstí!"
“Nu, však není tak zle, aby nebylo zase dobře! Všecko se vysvětlí a kdo
ví, k čemu to bude ještě dobré!" pravil jsem s úplným přesvědčením.
Rozmluva tato vedena byla ovšem česky a lékař se do ní nemíchal, jsa
zaměstnán kříšením omdlelé, které jsme i my s Horákovou věnovali bedlivou,
ba napjatou pozornosť, neboť dlouhá mdloba děvčete plnila nás všecky již oprav
dovou úzkostí. Carrie posud neotevřela oči, dýchání bylo sotva patrné a celý
stav její vzbuzoval v doktorovi vážnější již obavy, jak jsem viděl na jeho starost
livém výrazu.
“Jak je, pane doktore?” tázala se Horáková, znovu celá ustrašena, vidouc
jej tak.
Lékař jí však pouze kynul, aby mlčela
V tom otevřely se dvéře a když jsem rychle přikročil, abych nevítaného ná
vštěvníka odbyl, spatřil jsem Johna, celého přímo jako vytřeštěného, zoufalého.
Vzezření jeho tak mne zarazilo, překvapilo, že mimovolně jsem couvl a ne
odvážil jsem se klásti mu odpor, odbýti jej. Vždyť vypadal jako šílenec, který
je s to zničiti, rozbiti každou překážku, jež se mu v cestu staví. Za ním spěchali
sem oba staří občané, Horák a Bureš, také pokud možná ještě více vyděšení, než
dříve.
John řítil se k loži, při němž vrhl se na kolena a chopiv se ruky Carryny, bez
vládně visící, přitiskl ji nejprvé ku svým rtům a pak prsoum.
“Kéry!" zvolal nanejvýše žalostně i divoce zároveň. “Ty bys mne chtěla
opustit?! Ty bys mohla věřit, že bych něco takového mohl udělati? Kéry —
Kéry------ můj bože, ona mne neslyší! A jsem nevinen, nevinen, přísám bůh!
Slyšíš, Kéry? Jsem nevinen — všecko je bídná lež a ďábelská nástraha! Věř
mi — slyš mne!”
A ku podivu : co dosud nezmohly doktorovy prostředky a všecka jeho péče,
to se podařilo nyní pouhým slovům milovaného hocha! Ovšem že na výsledek
ten mělo předešlé kříšení lékařovo také asi značný vliv a mdloba musila konečně
přece jednou ustoupiti.
Celým tělem Carrie proběhlo jakoby lehké zachvění a hned na to otevřela
oči. Okamžik patřila jaksi tupě před sebe, ale záhy nabyl její zrak lesku a vý
razu a děvče se rozhlédlo a dle všeho upamatovalo.
“Buď bohu chvála!" vzkřikl John, jakmile to spatřil. “Slyšíš, Kéry? Vše
je lež — nevím o ničem, nic jsem neudělal!”
Carrie byla patrně již při dobrém vědomí, ale nemohla posud promluviti,
pročež se jen slabě pousmála. Úsměv ten byl mi však patrným důkazem, že

— 60
matka její mluvila úplnou pravdu, tvrdíc, že děvče miluje Džána a nikoliv toho,
jenž jej obviňoval a přízní její se vynášel. Carrii nebylo v tu chvíli zajisté do žertu
a stav její vylučoval všecko podezření nějaké koketnosti a přetvařování se. V tom
aspoň směru byl jsemřtedy uspokojen, to bylo faktum, s nímž se mohlo již určitě
počítati.
‘'Buď bez starosti!” pravil jsem tedy i já k ochuravělé, abych ji potěšil a po
silnil. "My všichni víme, že Džán není podobného činu ani schopen a on zajisté
dokáže svou nevinu, odváží-li se Majk dále jej obviňovati, o čemž však vůbec
pochybuji. Byl asi na omylu, následkem rozčilení svého nad smrtí bratrovou
a věc se, bohdá, záhy uspokojivě vysvětlí. Mínění Majkovo není pak ovšem
žádným ještě důkazem a vychází třeba z nepřátelství jeho k Džánovi, asi za to, že
si nechceš ho tak všímati, jak by si přál. Nemyslíš?”
"Oh, to je hanebné!” proneslo děvče pomalu, zatím se trochu sebravši. "A já
ti ještě včera ubližovala a zlobila jsem tě!”
Poslední věta platila ovšem hochovi, který nepouštěl její ruku.
"Odpusť mi!” pokračovala Carrie. "Neměla jsem to dělat! Neudělám to
také nikdy už víc!”
"Nevím, co bych ti měl odpouštěti!” šeptal mladík, radostně vzrušený.
"Že jsem včera tak žertovala s — tím, s tím — Irčanem ! Chtěla jsem tě jen
trochu podráždit, abys — abys------ měl mne více rád!”
"Co pak tě mohu míti více rád, než-li mám?” zvolal John s jemnou výtkou,
avšak vřele.
"Nu, tedy, abys — abys mi to více ukazoval!’’ dodalo děvče, které v pohnutí
svém zajisté zapomnělo na nás, svědky této rozmluvy, tak dalece, že odložilo na
chvíli i svůj dívčí stud, jehož měla přece značnou porci, jak jsem ji vždycky znal
a mluvila s miláčkem svým zcela nenuceně.
"Tak ty jsi tedy včera s Májkem Rajenem žertovala více, než-li kdy jindy?”
tázal jsem se, slyše ona slova.
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“Ano!” zapýrila se nyní Carrie. “’Mluvil ke mně takové hlouposti — byl
snad trochu napilý, jak se mi zdálo!”
“Skutečně! Připadal mi také tak!” svědčil i John. “Nemohl jsem ho ani
poznat — jindy takový nikdy nebyl. Chvilkami seděl, jakoby chtěl ves vypálit
a pak zas se smál a mluvil nesmysly jako posedlý. Zdálo se mi pořád, že má
něco v hlavě. Když jsem ale začal s ním o tom žertovat, stal se urážlivým, byl
celý podrážděn a nebylo s ním k vydržení. Myslil jsem si konečně, že je škoda
řečí a protože mne i Kérv, jak sama dnes uznává, trochu zlobila, sebral jsem se
a šel jsem domů!”
“Tak!” kývali jsme k tomu doktor i já hlavami a významně jsme na sebe
pohlédli.
“A žárlivým jsi nebyl?” tázal jsem se schválně ještě hocha.
“Žárlivým? Proč? Snad bych nebyl žárlivým u Kéry na Majka? To bych
se musil zrovna stydět! Vím přece, že má Kéry rozum a Majk že je potrhlý,
i když není opilý, jako byl asi včera, kdy vypadal jako vyměněný. To bych
Kéry žárlivostí svou jen urážel. Vždyť jsem přec viděl, že mne jen tak zlobí a
z potřeštěného Ajryše si žerty jen tropí! Že ano, Kéry? Neměl jsem pravdu?”
Carrie jen vesele přikývla.

IX. — PODIVNÉ NÁMLUVY.

“’Nu, co tomu říkáte?’’ obrátil jsem se nyní k oběma starým otcům, Horá
kovi a Burešovi, ukazuje na mladé lidi. “Je to párek? Bude z toho svatba?”
Carrie sebrala se již tou měrou, že usedla na loži a John posadil se vedle ní.
Horák neříkal nic, jen se usmíval, ale starý Bureš počal se po vyhlášeném
způsobu českých sedláků, když jsou na rozpacích, škrábati za uchem.
“Jenom kdyby už to raději tady, ta mrzutosť, tam s tím zabitým a s těmi
Ajryši, byla už spořádaná!” odvětil mně místo přímé odpovědi.
To mu však nepomohlo, neboť vida dobrou příležitost, umínil si, vzdor
všem zdánlivě nevhodným okolnostem, dáti aspoň jednu věc hned “do pořádku.”
“Eli, to se všecko srovná a objasní!” pokračoval jsem tedy. “Ale jakmile
se tak stane — a v to doufám co nejdříve — bude nejlépe, když k urovnání všech
dalších možností a podobných nepříjemností se tady se sousedy Horákovými
pěkně dohodnete, jako se již dohodl Džán s Kérií, abyste záhy dostal mladou
hospodyni na farmu. Je vám už oběma, vám i vaší panímámě, věru zapotřebí
odpočinku, abyste v bázni boží a v pokoji ztrávili těch pár let, které vám ještě
zbývají a zanechali toho dření. Na Džána se můžete už přece spolehnouti, neníliž pravda a Kéry bude zajisté hodná nevěsta, tak že se o dobrý vejmínek nemusíte
báti. Postupte jim farmu raději dřív, než později — nebudete toho litovat!
Nuže, bude to tak?”
Podával jsem starému farmáři ruku. Trochu se rozpakoval, zdálo se, že
chce něco říci, nějak odporovati, ale když pohlédl na Horáka a ženu jeho, jakož
i na mladý párek, napjatě naň patřící, čekající skoro úzkostlivě na jeho rozhod
nutí, plácl mi bez jediného slova do dlaně.
To mi postačilo, neboť bylo to, jak jsem dobře věděl, u něho tolik, jako no
tářem ověřený úpis.
Mrkl jsem na doktora, jenž díval se na vše trochu překvapeně a vyšli jsme ze
světničky, zanechavše tam “rodinu” bližšímu po případě výkladu a dohodnutí,
o něž jsem se nyní již nebál.
“Je to tak běh věcí lidských na tom božím světě!” pravil jsem k doktorovi.
“Od krvavé, záhadné vraždy k námluvám jediný jen krok. Tam mrtvola, zde
snoubenci!”

62 —
“Vy tedy nevěříte ani dosti málo ve vinu toho hocha při vraždě?" tázal se
lékař.
“Ani v nejmenším!”
“Pak tedy ale Majk lže!”
“Vědomě asi nikoliv, avšak mýlí se, jsa zaslepen nenávistí a pak uveden na
tu myšlénku několika okolnostmi, které však nic neznamenají!”
' Schůzka sousedů ve světnici se pokud možná za našeho pobytu v ložnici
ještě snad trochu rozmnožila, ale nás nikdo nevyrušoval, když jsme přistoupili do
výklenku u okna, kde jsem doktoru Ungerovi sdělil celé vypravování Mike-ovo,
nevynechav snad ani nejmenší podrobnosť, neboť mi velmi záleželo na zkušeném
jeho mínění a bystrozrakú, jímž mohl po případě vystihnouti nějakou mezeru
nebo odpor lépe než-li já, který jsem byl až příliš pohnut a proniknut obavou, jen
abych ani'míněním někomu snad neublížil.
Avšak lékař, vše pozorně vyslechnuv, neříkal chvíli pranic, bedlivě uvažuje
věci.
“Kde je ale tedy vrah?” pravil konečně. “I mně zdá se býti sdělení Majkovo zcela pravděpodobným, až na některé maličkosti, které mi připadají trochu
podivnými, ale i tv dají se po případě zcela věrohodně a přirozeně vysvětliti.
A co se týče Džána, toho také já nemám za pachatele zločinu, ani bezděčného.
Tím však jsme u konce s prvními našimi domysly a nevíme zcela nic o podrobno
stech. Obě jakési stopy, po nichž jsme se ubírali, se neosvědčily a nezbývá tedy,
ne-žli začíti zase pěkně od počátku!”
“Nevím skutečně, čeho bychom se mohli nyní chopiti!”
“Oh !” zvolal doktor najednou, jakoby mu něco náhle připadlo na mysl.
“Pomalu bych byl na tu důležitou okolnost zase zapomněl!"
“Nač?’’ tázal jsem se dychtivě.
“Na to, že dle všech známek — a nemyslím, že se nějak mýlím, chtěl bych
jed vžiti na to — že mrtvola byla na ono místo přinesena odjinud!”
“Jste si tím tak jist ?”
“Úplně! Věc ta je nanejvýše závažnou!"
“Ovšem že!"
“Ale vypravování Majkovo bylo by pak lživým !"
Zarazil jsem se, neboť skutečně — bylo tomu tak. Má-li doktor Unger
pravdu, že neznámý pachatel dopravil sem mrtvolu odjinud, padalo všecko líčení
mladého Ryana! A když by se dokázřala jedna lež jeho, pak padalo i celé jeho
obvinění Johna Bureše jako vraha, zločin by se musil udáti zcela jinak ! To bylo
patrno jako slunce.
Sdělil jsem mínění své lékaři, který úplně souhlasil.
“Co tedy dělat? Jak to dokázat?” tázal jsem se.
“Prozatím ještě nic !" odpověděl doktor po delší úvaze. “Když Majk vyprá
věl svou historii o střelných ranách, měl patrně při tom svůj úmysl, který bych
•mohl skoro uhádnouti, kdybych chtěl o něm špatně smýšleti, čehož se posud
varuji. Usvědčiti jej nějak z toho úmyslu je však velmi těžko a jmenovitě pro
nás a'hned nyní. Já mu, mezi námi řečeno, přese všecko vaše dobré o něm mí
něni. pane faráři, nijak nedůvěřuji — nemohu si pomoci! Mám proti němu
jistý odpor a podezření, které jste sdělením toho, co vám vypravoval, nijak posud
nevyvrátil. Nemějte mi za zlé, ale tyto věci nedají si ve člověku poroučeti. Teď
však nedá se dělati nic jiného, než-li že se ještě jednou důkladně zeptáme Džána
i Kéry stran toho včerejšího rozrušení Majkova, které mi připadá nvní trochu
nápadným, a pak té předtuchy Kéryiny. To vyšetříme dopodrobna — možno,
že se za tím skrývá něco více, nž-li si na první pohled myslíme. Svým zevrub
ným vylíčením aféry chtěl Majk zajisté něco dosáhnouti, při nejmenšm uvrhnouti
Džána do bryndy, ale třeba i — odvrátiti od sebe podezření!”
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Nemohl a nechtěl jsem odporovati, neboť zdálo se mi, že dobré přesvědčení
o Mike-ově nevině opět válem ode mne prchá.
“Budeme nyní dávati jen bedlivý pozor a zvláště vás, velebný pane, za to
v zájmu spravedlivé věci snažně žádám!” pokračoval doktor. “Mladý Rajen
bude zajisté vypravovat! vše i koronerovi a snad i šerifovi, přijde-li tento s ním,
jak myslím, a tu dlužno dbáti na to, jak se bude sdělení jeho líšiti od prvního
vypravování vůči vám. To jest velmi důležité. Až vše vypoví, teprve vystou
pím já se svým tvrzením, že mrtvola byla sem dopravena, že nebožtík neskonal
na místě, kde byl nalezen a uvidíme, co tomu bude říkati a jak se bude tvářiti
Majk. Nepomůže-li to však Džánovi, pak bude míti ten hoch mrzutou opletačku!’’
“Myslíte, že by bylo to možno?” tázal jsem se starostlivě.
“Zajisté — jest to velmi pravděpodobno! Bude-li Majk státi na svém,
nedá-li se nějak překvapiti, nepodřekne-li se a neztratí-li kuráž, bude mít mladý
Bureš dosti práce, aby se vysekal, zvláště nebude-li moci zcela určitě dokázati
své alibi. Musíme se ho také v tomto směru důkladně vyptati, ale bojím se, že
mu důkaz ten bude velmi obtížným. Je to hodný hoch, který asi šel od Horáků
rozmrzele přímo domů, tiše vstoupil do své ložnice a spal. Kdo ví, zda-li mluvil
ještě večer po příchodu od Horáků i se svými rodiči?! A před jakým by to byl
soudem? Soudce Irčan, porota z většího dílu, ne-li celá irská, veřejný žalobce
Ajryš, šerif Ajryš a kdo není Irčanem, ten se jich bojí a mlčí, neb je nucen výti
s nimi! Pěkné to poměry politické a právní v této tak zvané volné zemi, kde
v takovém okresu, jako je náš, irská svorná menšina dovede tak opanovati znač
nou většinu, skládající se z různých národností, vzájemné se potírajících, takže
nemohou pranic prosaditi! A ten irský živel při vší své nevzdělanosti a neurvalosti tak dobře rozumí svému prospěchu a pospolitosti, že se neštíti bráti v ochra
nu třeba i zločince svého původu. Pak se suďte! Irčanu nestane se skoro
nic, byť provedl, co chtěl, jmenovitě členu cizí národnosti, kdežto jiný občan,
zvláště přistěhovalec, který šlápl Ajryši jen na kuří oko a třeba bezděčně a nerad
mu překáží, je najisto obětován kriminálu, když to jen trochu jde!”
Věděl jsem, bohužel, že slova ta jsou věru až příliš smutně' pravdivými a
proto se mi sevřela prsa obavou o Johna, jehož osud teprve nyní počal semi zdáti
vážně zachmuřen. Ano, zajisté, to vše se mohlo státi, jak doktor vykládal a
hoch, třeba by jej zrovna irští porotcové neodsoudili pro dokázanou vraždu,
mohl míti značné nepříjemnosti a poseděti si třeba i delší čas ve vězení, než-li by
se věc objasnila a mohlo mu býti pomoženo.
Můj chvilkový nápad na ony šťastně provedené námluvy zdál se mi býti nyní
prapodivným, s okolnostmi věru špatně se srovnávajícím ; ale na druhé straně
připadalo mi zase, že jsem vlastně provedl ve prospěch Johna tím velmi dobrý
kousek. Až doví se Mike o tom, jak jsem ovšem nepochyboval, že velmi záhy,
uvidí, že má po veškeré naději a možná, že ho to přivede na jiné myšlénky. Byl
jsem vůbec odhodlán říci mu to při nejbližíší, trochu jen vhodné příležitosti a co
nejšetrněji sám. V nejhorším pak třeba případě zabezpečil jsem Johnovi výdat
nou podporu jak se strany Horákovy a četného jeho příbuzenstva, tak vůbec
v celém veřejném mínění.
V tom jako na zavolání vyšel Jolm z ložnice, zcela jinak vypadaje, než-li
kdvž tam v zoufalosti své vstoupil, očividně v plné teď sebedůvěře, až mi ho bylo
opravdu nemálo líto, když jsem tak pomyslil, jaká protivenství naň třeba čekají.
Nerad jsem mu kazil tuto náladu, ale bylo nutno jej trochu upozorniti a připraviti na nejhorší možnosť, neboť koroner se šerifem mohli zde bvt každou již
chvíli. Kývl jsem tedy naň a mladík spěchal k nám.
“Nuže, jak to dopadlo?" tázal jsem se jako úvod.
“Tatínek chce mi postoupiti farmu od Vánoc, dopadne-li vše dobře a v masopustě bychom se s ICéry vzali!”
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‘‘Výborně! Ale, což — nemluvil jsem posud s tebou o tom smutném pří
padu — co ty víš o oné vraždě?”
“Já? Nic! Pranic! Co bych věděl? Šel jsem odtud o půl desáté a Majk
odešel prý o celou hodinu později!”
“A kam jsi šel?” tázal jsem se.
“Kam jinam, než-li přímo domů!”
“S kým jsi mluvil po cestě?” dotazoval se doktor.
“S nikým! Nepotkal jsem ani živé duše!’’
“A s kým jsi mluvil doma?”
“Také s nikým! Naši už spali a nechali mi otevřeno. Tiše jsem se svlékl
a šel jsem spát!”
Doktor pohlédl na mne významně, aniž by to byl John zpozoroval. Musil
jsem si jen povzdechnouti.
“A povídal jsi, že se Majk tak podivně včera choval?” pokračoval jsem.“Byl
snad opilý?”
“Ani se mi nezdál! To si počíná jinak: nejprvé zpívá, pak tancuje “džig”
a naposledy se chce vždycky prát. Včera ale na to nějak nebyl, ba zdál se mi
chvílemi trochu až zamlklý a zase počal vtipy, které se mu ale nějak nedařily.
Za to byl hodně urážlivý, více ještě, než-li kdy jindy, co jej znám a pořád se moc
třel ku Kéry, která si z toho dělala smích. Když jsem viděl, že vyhledává hádku
zcela vážně, odešel jsem raději domů, abych mu nedal príležitosť a nechal jsem
mu volné pole, věda, že mu to není nic plátno.’
“Proč jsi se ale tak lekl, když tě Majk obvinil z vraždy?” tázal se ještě
doktor.
“Kdo pak by se nelekl a nerozčilil, když uslyší takové darebáctví! Zůstal
jsem celý bez sebe! Zvláště při tom pomyšlení, že se opováží takový chlap zamíchati do toho i můj poměr ku Kéry, jak naznačil, poměr, který sám, bídný lotr,
chtěl zničiti dříve již svou úlisností a teď touto bezmeznou surovostí!”
“Ovšem! Nedivím se ti!” svědčil doktor. “Ale radíme ti, jako dobří přá
telé, abys v nejhorším případě dal se klidně zatknouti, nekladl odpor, vůbec ne
mluvil nic ani proti Majkovi, neboť buď pamětliv, že se octneš mezi samými
Irčany v tom pádu a to víš, co to znamená.”
“Jakže, — vy myslíte — přece jen, že — že mne zatknou?” zděsil se znovu
John.
“Zatčení není ještě odsouzením, od něhož je daleko, ale proto přece buď
opatrným. Neboj se ničeho, ale připrav se na všecko nepříjemné. Tak zlé to
však asi nebude!”
Hoch neodpovídal, stoje jako zdrcen.
“Nejprvé jsem byl zoufalým,” pravi teprve po chvilce, “při pomyšlení, že
následkem nařknutí toho padoucha mohu přijití o Kéry, kdyby snad tomu uvě
řila a nyní, když jste sám, velebný pane, mne oné starosti zbavil, dáváte mi tako
vouto vyhlídku!”
John nebyl tak málo chápavým, aby nepoznal ne-li celou, tedy aspoň znač
nou čásť nepříznivé své situace, aniž mu bylo třeba činiti o tom výkladů. Lidé
úplně nevinní obyčejně jsou daleko více zmateni, zaraženi podezřením neb obvi
něním na ně vrženým, než-li skuteční pachatelé, kteří jsou již na možnost tu při
praveni a mají po ruce hned vytáčky, jimiž sílí svou naději, kdežto člověk nevinný
vidí v první chvíli všecko ještě daleko černější, než-li je tomu ve skutečnosti.
Byl bych velmi rád mladíka nějak potěšil, ale nevěděl jsem, kterak. Vzbuze
né v něm naděje mohly jej velmi snadno zklamati a to je horší, než-li když vůbec
žádné nejsou. Obyčejná útěcha pak nepostačovala.
V tom však nastal ve světnici ještě větší ruch, než-li jaký tam dosud panoval.
Vše spěchalo ven a k místu, kde nacházela se mrtvola.
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“Šerif s koronerem jsou asi již zde!” zvolal doktor, vyhlédnuv oknem. “Ano,
jsou tam dvoje “bogy”. Půjdeme tam a uvidíme, co se dá dělat!”
Stav Carriin nevzbuzoval žádných již obav, neboť děvče se úplně vzpamato válo a cítilo jen nějakou slabosť po mdlobě. Zůstala tedy ležeti, což bylo pro
ni tím lepším v této chvíli.
Vyšli jsme z farmy zároveň s Johnem i oběma “otci", a celou cestu měli jsme
jen na zřeteli, abychom jim dodali kuráže, že to vše musí dobře skončiti, kdyby
hned Jolma pro tu chvíli zatkli, a že se pravda zajisté ukáže. Ale kdy — bylo
jinou otázkou, kteráž zajisté nás všecky znepokojovala. I bezdůvodné obvinění
dá se mnohdy velmi těžko vvvrátiti!

X. _ PROHLÍDKA.

Když jsme přišli k osudnému místu, zabývali se koroner i šerif již prohlíd
kou mrtvoly, k níž byli skloněni.
“Hleďte!’’ zvolal jsem zrovna rozčileně na doktora. “Pošlapali trávu —
vaši domněnku o přenesení mrtvoly bude nyní těžko dokázati!”
“Je to mrzuté!” odvětil. “Nemělo se to státi, ale svědectví mé bude před
soudem také snad něco platiti a vaše ovšem rovněž tak. Ostatně mi na tom
nemohlo tak záležeti a nemohl bych tomu zabrániti, ani kdybych byl býval dříve
přítomen, neboť nechci prozatím vystoupiti s tímto svým míněním a přesvědče
ním a ponecháme si je pro tu chvíli.pro sebe — totiž přijmete-li je! Nebývá
dobře vystoupiti hned se vším, co člověk ví a často líčenou nevědomostí dosáhne
se lepšího úspěchu vůči pachatelům zločinu, kteří nejsou pak tolik obezřelými
a na stráži v tom směru. Mnohdy je člověk bystrostí svou sám přivede na.
bdělosť v některém ohledu, na nějž by si byli jinak nevzpomněli, s ním nepočítali.
Proto když člověku něco se zdá nápadným a jmenovitě co nemůže hned nade vší
pochybnost dokázati, učiní nejlépe, když si zatím své mínění nechá pro sebe a
pilně pozoruje. Na podobné náhledy, na jich uvedení do veřejnosti je pak oby
čejně dosti času až ku hlavnímu přelíčení, kde možno s nimi namnoze dosáhnouti
daleko lepších úspěchů, nežli hned při předběžném vyšetřování!”
Neříkal jsem tedy dále o tom nic a obrátil jsem tím bedlivější zřetel ku pro
hlídce, které se ovšem i lékař na prvním místě činně, súčastnil a dobrozdání svá
podával.
Oba úředníci, s nimiž se dostavil i Mr. Parker, ‘‘mayor” z našeho městečka,
pokládali se za náramně důležité osobnosti při konání svého úřadu, jmenovitě
v takovém vážném případu, jak to podobní lidé po americkém venkově mají
ve zvyku. Dělali velmi přísné tváře, mluvili úsečně a jevili velikou horlivosť.
Zatím však, jak jsem dobře věděl, nebyli s to vyšetřiti toho nejmenšího a úsudek
vlastní neměli žádný, nedovedli si jej samostatně utvořiti. Hlavní jich zřetel
i při úředních výkonech čelil při zdánlivé jen oné ostrosti a bezohlednosti
vždycky hlavně k tomu, aby nešlápli některému svému voliči a stranníku třeba
nevědomky na kuří oko — to byl celý směr jich úřadování! Tak musil jsem
na ně nezbytně hleděti a tím se říditi!
Mr. Moore, koroner a zároveň pohrobník z New Parisů, zrzavě-šedivý muž
s kozí bradou, podobný “strýci Samovi” ve výrazu a také tak dlouhý a kostnatý,
rozepjal vestu mrtvoly a rozřízl košili ,aby . bylo viděti ránu. Krve musilo vy
téci velké množství, neboť byla jí potřísněna celá hořejší čásť těla a košile byla
od ní přischlá až po samý krk. Po všeobecném ve městech zvyku měl zavra
žděný tlustou spodní vlněnou košili a ta moc krve do sebe vtáhla, ale vzdor
tomu prosakovala ní, až i košile vrchní místy byla přilepena. I p'od rameny
bylo mnoho ssedlé krve, ba i na zádech, jak jsme shledali, když k žádosti dokto-
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rove obrátil tento s koronerem mrtvolu obličejem k zemi. Vůbec bylo mrtvé
tělo krvi všude jako obaleno.
V náprsní kapse kabátu nalezena byla tobolka se čtyřiceti třemi dollary
a pak se zpátečním lístkem do Chicaga, vedle několika obchodních dopisů, ne
významného však obsahu, několika menších účtů a pak poznámek a podobné
ho, jak to lidé po kapsách a v tobolkách nosí. V kapsách u kalhot bylo trochu
drobných peněz, asi za půl třetího dollaru a v kapse u vesty nalezena byla úplná
hra karet, jimiž nebožtík snad dlouhou cestu na vlaku si krátil. Slovem, vše
shodovalo se velmi dobře s karaktérem a zvyky chicagského “lepšího” hospod
ského, až i na ty těžké zlaté hodinky a odznak nějakého tajného spolku irského
u jich řetízku.
Že nejednalo se zde o vraždu loupežnou, leželo ovšem na bíledni a o tom
se nikdo ani nezmiňoval, vida ty věci. Jaký byl ale tedy důvod? Pomsta,
či náhoda?
Páni úředníci zůstali nad tím patrně právě tak na rozpacích, jako my
ostatní smrtelníci bez úřadu a nebyli by zajisté měli ani tolik inteligence, aby
zavedli soustavné vyšetřování, aneb postavili si nějakou theorii.
Doktor Unger mlčel a jenom nápadně, jak se mi zdálo, vrtěl hlavou nad
zkrvácenými zády mrtvoly, jež pečlivě prohlížel.
Mike, k němuž se byl za naší nepřítomnosti připojil i otec jeho, který
plakal neustále nad mrtvolou staršího syna jaksi příliš okázale — tak mi to
aspoň pořád připadalo a nemohl jsem se toho zdání zprostiti — chtěl několi
kráte promluviti se šerifem McConnellem, ale tento jej přísně odbýval, nechtěje
mu popřáti sluchu, dokud nebude skončena obhlídka mrtvoly.
Když se tak stalo, přikročeno teprve k výslechům a tu byl Mike první na
řadě. Vyprávěl nyní přesně zcela tutéž historii, jako prvé mně, skoro do
slova, takže nemohlo snad ani býti pochybnosti o její úplné pravdě. Sdělil
vše bez nej menšího vůbec zajíknutí, beze vší přestávky a beze všeho rozmýšle
ní, váhání, nějaké stopy nejistoty a dovedl vvlíčiti věc tak, že pro člověka
dosud méně o případu přemýšlevšího, musilo se zdáti zcela najisto postaveno,
že bratra jeho nemohl zavražditi nikdo jiný, než-li John, a sice, jak ovšem Mike
obratně podotkl a připouštěl, omýleni, že považoval zabitého za něho samot
ného, za Mike-a!
Šerif kroutil si při vypravování mohutné své prošedivělé kníry a zíral při tom
na Johna, stojícího mezi mnou a Horákem, s takovým výrazem, jakoby se bál, že
ubohý mladík by se mohl pokusiti každé chvilky o útěk. Tomu ovšem nebylo tak
a John nabyl nyní spíše opět klidu, nebojé se již o Carrii, jako když uslyšel z Irča
nových úst poprvé strašlivé ono obvinění.
Po Mike-ovi vypovídal starý Ryan, který v líčení příchodu zavražděného
syna svého na farmu úplně souhlasil se sdělením Mike-ovým. Více prý nevěděl,
až nyní přišli mu sousedé sděliti, co se vlastně událo. Výpovědě jeho nebyly však
pronášeny s takovou už jistotou a běžností, jako je podával Mike a naopak mi '
stále připadalo, že je starý farmář činí s jakýmsi strachem.
John, který vzat byl do výslechu hned po té, nemohl ovšem učiniti nic
jiného, než-li zcela popříti veškeré své účastenství v záhadném činu. Šel od Ho
ráků přímo domů, po cestě se nic nestalo, nikoho ani neviděl, doma ulehl a o vra
ždě slyšel až ráno. Popřel rozhodně i nějaké svoje nepřátelství vůči Mike-ovi,
což se mi nezdálo býti zcela správným, neboť takové úplné podceňování soka jeho
u Carrie musilo býti trochu podezřelým. Lépe byl by zajisté učinil, kdyby byl
býval řekl, že sice Mike-a dvakráte rád neměl, ale činu takového vůči němu by
nikdy schopen nebyl, aby zákeřně naň číhal a chtěl mu vžiti život. To by se bylo
více srovnávalo s pravdou a nebylo by vypadalo, jakoby chtěl John šmahem
všecko zapřiti.
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Bylo to však již venku a John učinil tak zajisté jen v naději a v přesvědčení,
že úplným popřením všeho odvrátí od sebe zatčení. To bývá obyčejně taktika
lidí úplně nevinných, že lekají se i nejmenšího stínu podezření, snaží se co nejhor
livěji vyvrátiti a tím stanou se jen — podezřelejšími, jmenovitě u menších znalců
lidské povahy.
Zde pak z celého jednání a vystupování obou úředníků, z drsného tonu, jímž
se Johnem mluvili a z pohledů šerifových bylo mi již předem patrno, že tento míní
mladíka zatknouti. Tak se i stalo hned po výslechu jeho — John ocitl se v moci
irského soudu pro domnělou vraždu Irčana! Vážná situace, o níž jsme s ním
a s doktorem byli před tím mluvili, skutečně nastala.
Nyní tedy musilo záležeti již ne tak ani na vypátrání vraha, jako na vyproště
ní ubohého hocha, o jehož nevině nebyl jsem v nejmenších pochybnostech. Po
daří se nám ji však dokázati ? Trnul jsem při tom pomyšlení, že by nám to snad
nebylo možným.
John přijal dle našeho upozornění zatknutí své rozumně a mohu přímo říci,
že jaksi až důstojně se při všem choval, ač chvěl se patrným rozčilením. Nepřel
se, ani nezoufal.
Promluvil jsem k němu naschvál okázale několik potěšných slov, snaže se
vnuknouti mu důvěru, že podezření naň vržené bude opět záhy s něho čestně
sňato a projevuje tím své plné přesvědčení o jeho naprosté nevině, čímž zároveň
protestoval jsem nepřímo proti zatčení. Vděčný pohled z oka Johnova byl mi
odměnou i důkazem, že úmyslu mému porozuměl a že neztrácí naději.
Dále vyslechnut byl starý Horák, který však nemohl uvésti nic pozoruhod
nějšího, než-li co byl vypravoval nám a co spočívalo hlavně na výpovědích Carriiných. Slavné komisi bylo však sděleno, že Carrie jest churavou a šerif s koronerem, provázeni opět námi a celou řadou sousedů odebrali se na Horákovu
farmu.
Výjevu, který měl zde nastati, až se Carrie doví o Johnově zatčení, jsem se
však věru strachoval a bylo mi líto, že jsme děvče neupozornili dříve na onu prav
děpodobnou možnosť. Nyní však bylo již pozdě. Spěchati napřed, abych Carrii připravil na smutnou zprávu, jsem nemohl, neboť bych byl vzbudil marně
proti sobě podezření, že Johnovi víc než-li slušno nadržuji a že snad chci děvče
nějak navěsti vzhledem k výslechu, by vypovídalo ve prospěch obviněného.
Musil jsem tedy nechat všeho býti.
Než-li jsme však došli na farmu, vzpamatovala se Carrie do té míry, že jsme
ji zastali již opět ve velké světnici a k mému překvapení snesla smutnou zprávu
o zatčení svého ženicha poměrně statečně.
“Kéry!” zvolal sám John, jakmile vstoupil do dveří. “Jsem zatčen pro to
obvinění, ale nelekám se nyní ničeho, věda, že ty tomu nevěříš!”
Spěchal jsem hned rychle k děvčeti, abych je po případě chopil do náruče,
kdyby slova ta vyvolala nový nával mdloby a rovněž doktor přiskočil k ní, aby
byl pohotově.
Avšak Carrie se pouze zachvěla a opřevši se rukou o roh stolu, pravila
chvějícím se, ale odhodlaným hlasem:
“Cekala jsem to a myslím, že se nemusíš báti, je-li spravedlnosť posud na
svete!
Na to k dotazu úředníků vypověděla následující, což stálo zajisté za pozna
menání :
“Nebyla jsem nikterak povděčnou za návštěvu mladého Rajena, jehož jsem
nikdy k nám nezvala, ale ovšem také, když přece přišel, nijak nevyháněla, neboť
choval se vždy vůči mně celkem slušně a neměla jsem tedy příčiny býti k němu
nepřívětivou. Mluvila a žertovala jsem s ním jako s každým jiným hochem ze
sousedství. Že snad mluvila jsem s ním více než-li s jiným, mělo svou příčinu
v tom, že Majk častěji než-li druzí k nám přicházel, snad častěji, než-li sám
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'Džán, s nímž znám se od dětství a na něhož jsem si zvykla pohlížeti již jako na
svého věrného přítele, který chová pevný úmysl státí se svého času mým manže
lem, čemuž, jak jsem věděla, nestály v cestě žádné zvláštní překážky. Džán,
patrně ve stejném přesvědčení, nekladl na návštěvy Majkovy žádné velké váhy
a smával se jim, jak vím. Někdy jsem schválně s mladým Rajenem více žerto
vala a smála se, abych Džána trochu snad pozlobila za tu jeho pevnou víru ve
mne, ale nikdy se mi to pořádně nezdařilo, neboť Džán je rozumný, vyzná se
v žertu a nepovažoval ani za možno, abych si udělala známosť s Irčanem!”
Bylo to trochu neprozřetelné vyjádření, které skrývalo v sobě jakési opovr
hování irským živlem, na svůj původ při nej menším právě tak hrdým, jako lid
český, který Jrčané považují spíše za méně cenný a méně ohledů zasluhující,
kdežto zde slyšeli pravý toho opak. Tváře obou úředníků se také při tom pokud
možná ještě víc zachmuřily a oba muži na sebe významně pohlédli. Okolnosť ta
nebyla zajisté nijak na prospěch nestrannému vyšetřování Johnovy neviny. Byl
bych rád dal děvčeti nějaký pokyn, aby se pamatovalo a aspoň dále nic podobné
ho nemluvilo, ale nebylo možno.
“Včera přišel k nám,” pokračovala Carrie, “Majk později než obyčejně, kdy
Džán už chvíli tady seděl a musím říci, že mi příchod jeho nebyl dvakráte milým,
neboť hned po prvních slovech se mi zdálo, že je trochu napilým. Mluvil jaksi
nucené, smál se nepřirozeně a několikráte dal mi na mé otázky odpo-věď, která
svědčila o tom, že ani neví, co vlastně mluví. -Zapíral však, že by byl něco pil,
jak jsem se mu smála a div se nerozlobil, když jsem stála na svém. Nutil se
očividně do zábavy, chtěl žertovati jako obyčejně, ale nešlo mu to tak, jako jindy.
Chvilkami se vůbec i zamyslil a hleděl do piázdna, jakoby .viděl tam něco před
sebou. Několikráte utřel si šátkem čelo, což jsem ho jindy neviděla udělat.
U nás nebylo právě moc teplo, ale Majk si na to naříkal. Když mu Džán připo
mněl, že má asi naloženo a zatopeno uvnitř, utrhl se nafi hrubě á měla jsem co
dělat, aby nedošlo k hádce. Ač Džán tuto nijak nevyhledával a právě naopak se
jí vyhýbal. Za to Majk měl patrně naň s vrchu a stále naň dorážel. Konečně
měl toho dost a vida, že je čas a že s Májkem není žádná řeč, dal “dobrou noc” a
odešel, beze všeho zvláštního nepřátelství vůči mladému Rajenovi, jak jsem
přesvědčena, neboť při odchodu se jen útrpně nad ním smál a podal mu srdečně
ruku1”
Oba irští gentlemen i znovu na sebe významně pohlédli a ve výrazu jich tváří
četl jsem zřetelně, že vypravování děvčete nevěří, že hledají v něm úmysl, aby
Johnovi bylo nadlehčeno.
“Po odchodu Džánovu,” končila Carrie svoji souvislou výpověď, “počal
mluviti Majk tak podivně, jak jsem jej posud nikdy byla neslyšela. Nikdy před
tím se neosmělil mluviti ke mně o lásce, ale nyní chtěl najednou věděti, měl-li by
nějaké naděje a napovídal mi množství pošetilostí. Pravila jsem mu, že jsem
již zadána Džánovi, ač to nebylo pravdou a tu Majk chtěl mermomocí věděti,
zda-li by on byl tím vyvoleným, kdyby se prý Džánovi náhodou něco stalo. My
šlénka ta dotkla se mne velice nepříjemně a jsouc zvyklou s Májkem vždycky jen
žertovati, chtěla jsem nepěkný ten dojem zapuditi smíchem a vtipkováním. Ale
Majk zůstal vážným, až jsem to ani pochopiti nemohla a pravil mi, že má nějakou
prapodivnou předtuchu, jakoby se záhy mělo státi něco důležitého, co rozhodne
o jeho osudu a sice příznivě. Opakoval to několikráte s opravdovou tváří, když
jsem se tomu smála, nechtějíc mu uvěřiti. To mne konečně samu naplnilo ja
kýmsi tušením, ale nikoliv radostným, nýbrž naopak smutným. Pociťovala jsem
nějakou neznámou obavu, nevědouc ani sama proč, ale vzbudil ji ve mně roz
hodně jen Majk tou svou řečí. Tento se pak nechtěl od nás hýbati, dokud prý
mu neslíbím, že po Džánovi nikdo jiný, než-li on by se mi nelíbil. Chtějíc se ho
konečně přece zprostiti, neboť viděla jsem, že otec jest již rozmrzelým nad tím
dlouhým u nás prodlením, slíbilajsem mu to s úsměvem, který by si nikterak ne
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mohl vykládati za vážný, kdyby měl jen trošku zdravého rozumu. Jakmile však
odešel, litovala jsem hned toho, co jsem udělala, neboť ona “předtucha” Majkova
'zdála se mi nyní přímo zlověstnou a nemohla jsem se ubrániti tajné obavy o
Džána. Věděla jsem však, že odebral se rovně domů a to mne trochu upoko
jovalo. Hned ráno chtěla jsem mu vše nějakým způsobem sděliti a dáti mu
výstrahu, aby se měl před Rajenem na pozoru. Sotva jsem však takto se usta
novila, padla venku střelná rána, která mne nesmírně polekala, Majk odcházeje
odtud, mluvil cosi o svém strachu před Džánem, který má proti němu prý
smrtelnou zášť a mohl by si naň počíhati. Vysmála jsem se mu, vědouc, že to
není pravda, ale nyní mi najednou napadlo, zda-li snad Džán přece nezůstal
venku, aby viděl, kdy půjde Majk od nás. Že by všák Džán tohoto přepadl, mi
ani na mysl nepřišlo a spíše jsem se obávala, že sám byl Májkem napaden, když
jej tento zpozoroval. Proto jsem měla veliký onen strach a vyběhnuvši ven,
poslouchala jsem bedlivě, zda-li něco ještě neuslyším. Byla bych tak ráda se
poohlédla; kdo to střelil, ale otec, nechtěl vstáti a já se přece jen obávala sama
v noci pátrati. Neusnula jsem však po celou noc a při prvním ranním úsvitu
chvátala jsem k našemu hájku, odkud dle mého všeho zdání rána se ozvala. Jak
mi bylo, když jsem spatřila tam někoho ležeti, nemohu ani vypověděti.”
Dívka se při pouhé vzpomínce chvěla opět jako list a musila na chvilku přerušiti své vypravování.
“Byla jsem jak ohromena,” dodala, trochu se zas vzpamatovavší, “nemo
houc rozeznati, kdo to tam leží, neboť zdálo se mi, že i zrak můj následkem straš
livého překvapení odpírá mi službu. Byla bych snad uprchla, ani se pořádně
nerozhlédnuvši, kdyby mi jen byly chtěly nohy sloužiti! Nemohla jsem se však
ani hnouti a to bylo příčinou, že překonavši první dojem hrůzy, pohlédla jsem
přece jen bedlivěji a spatřila jsem, že muž tam ležící, o němž jsem ovšem určitě
nevěděla, ale jistým vnuknutím se domnívala, že je mrtev, není ani Džán, ani
Majk. Toto poznání mne trochu vzpamatovalo i více se neohlédnuvši, spěchala
jsem domů s děsivou zprávou o příšerném nálezu!”
To bylo asi vše důležitější, co Carrie vypověděla, zaříkajíc se znovu, že je
přesvědčena o úplné nevině Tohnově, který žádné záští proti Mike-ovi nechoval
a činu podobného schopen není. Na šerifa a koronera nemělo to však žádného
patrného účinku, neboť si toho ani nevšímali.

XI. — MÍNĚNÍ DOKTOROVO.
Výslechy byly skončeny, odbyty byvše dosti povrchně, jak tomu při nedosta
tečné inteligenci úředních “orgánů” ani jinak býti nemohlo, neboť na nějaké dů
vtipnější dotazy, na nějaké řešení záhady nebylo při těchto lidech ani pomyšlení.
Slyšíce obžalobu, či vlastně jen vyslovené a celkem ničím nepodepřené podezření,
chytili se toho jako pohodlného, jednoduchého výkladu tajemné události a mínili
se ho přidržeti, dokud by se nějakou náhodou nepřišlo třeba na něco lepšího, při
rozenějšího a pravdivějšího, na základě fakt. Spokojili se tím, že mají aspoň
někoho, na něhož mohou poukázati jako na domnělého pachatele a tím udržeti
svou pověsť obezřelých a bystrých i rázných správců veřejného pořádku v okresu.
Za takových okolností byly všecky tyto výslechy pouhou planou formalitou
a žádným vyšetřením a bylo věru velmi pochybno, že při vlastním soudu půjde to
lépe. Spíš ještě hůře, neboť mínění, jež zaujali oba tito mužové proti Johnovi, se
zajisté pomocí novin a hospodských rozhovorů všeobecně rozšíří a lidi, zvyklé
věřiti úředním rozumům a tištěnému slovu, je pak tím obtížněji přesvědčiti
o jiném.
To bylo mým i doktorovým míněním, když jsme se ubírali spolu od Horáků
k opožděnému obědu, k němuž jsem doktora Ungera na faru pozval. Byli jsme
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oba trochu rozechvěni vším, co jsme od rána viděli a slyšeli a posledním výjevem,
při loučení se Johna, který odcházel do New Parisů do vězení, nejvíce. Bylo to
smutné podívání, ač Carrie nesla vše zmužile a oba otcové, Horák i Bureš, jeli
s sebou, aby vymohli pokud možná propuštění Johna na záruku. Nejvíce však
kvílela a dojímala žalem svým Johnova stará matka, která na zprávu, co synu
jejímu hrozí, přichvátala k Horákovům a bolestně s Johnem se ovšem loučila,
jakoby šel už opravdu na smrť.
Obviněn z vraždy! To bylo staré české ženě, vychované v pověrečné až
bázni před všemohoucím úřadem, skutečně největší ranou, kterou mohl osud
synu jejímu zásadití a třeba že zajisté ani ona ve vinu jeho v nej menším nevěřila,
stačilo samo pouhé obvinění a zateční jeho k tomu, aby jej viděla již bezmocně
odsouzeného, zničeného.
Kráčeli jsme s doktorem — tento poslal povoz svůj již dávno před tím dolů
do osady, vida, že se pobyt jeho zde prodlouží — skoro beze slova, oba zabráni
v myšlénky. Mrtvola mladého Ryana byla po prohlídce koronerově odevzdána
otci a bratru ku pohřbení a tito ji vezli již na opatřeném rychle voze na svou
farmu, takže jsme se více už s nimi nesetkali.
Nevyrušoval jsem schválně doktora z jeho zamyšlení, jsa jist, že se obírá
něčím závažným, což mi po případě, bude-li s úvahou svou uspokojen, zajisté
neopomene sděliti. Sám cítil jsem nějakou tupost
*
v hlavě, nebyl jsem již po
tolika dnešních dojmech, zklamáních a záhadách mocen střízlivě rozvažovati,
. bystře posuzovati.
x
Tak došli jsme až na faru, sami, neboť povozy se šerifem, koronerem,
Johnem a oběma farmáři byly nás již chvíli předjely a dav zvědavých venkovanů
se rozešel. Každý se vracel ke své práci, která však dnes beztoho nestála už za
nic, neboť mysle byly příliš zaměstnány tajemností případu a zatčení Johna nijak
je neuspokojilo. Bylo příliš mnoho látky k povídání i úvahám, než aby mohl
někdo klidně pracovati, a tak bylo i u mne, jenž jsem byl skutečně potěšen
z přítomnosti doktorovy, věda, že o samotě by mne ty různé myšlénky a nevy
světlené okolnosti tížily více, r^ež-li snad takto.
Oběd byl dávno již přichystán a paní Týny nemálo se hněvala, že jsem tak
pozdě přišel a hosta jí předem neoznámil, aby mohla přec lépe vše připraviti.
Hlavně však ji zlobilo, že na její dotazy stran podrobností krvavé události neměl
jsem chuti podávati jí zevrubnou zprávu.
Najedli jsme se skoro mlčky, lékař pořád ještě pohřížen do svých rozvah.
Teprve po obědě, při vonném doutníku a černé kávě rozvázala se mu opět trochu
ústa.
“Mám jistý náhled,” počal konečně sám, “který mi napadl hned tam nahoře
u lesíka ještě před prohlídkou mrtvoly a čím déle naň myslím, tím se mi zdá správ
nějším, ač k potvrzení jeho, k odůvodnění mám velmi slaboučké doklady, takže
se věru až bojím jej projeviti!”
“Jen s tím ven!” pobídl jsem jej. “Vždyť nestojíte před slavným úřadem,
ale před dobrým a diskrétním známým, jemuž velice záleží na tom, aby ubohý ten
hoch nestal se obětí právního bezpráví!”
“Zajisté! Může to s ním státí dosti povážlivě a dopadnouti přímo osudně,,
nebude-li vypátrán pravý vinník. A to je velmi obtížno, poněvadž dle onoho
mého nápadu, kte’ý se vám bude zdáti třeba podivným, je snad pachatel mrtev
a nebude moci býti přinucen ke přiznání!”
Podíval jsem se na doktora opravdu velice překvapeně, nemaje ani potuchy,
co s tím myslí, kam slovy svými míří.
“Koho tím míníte?” tázal jsem se tedy udiveně.
“Koho? Toho zabitého!”
“Jak to?”
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‘‘Zcela jednoduše! Což nemohl tento zavražděný býti přece jen samovrahem? Řekl jsem to hned dříve, než-li jsem mrtvolu viděl, ale mínění moje nebylo
potvrzeno okolnostmi při prvním, zběžném jen prohlédnutí. Jak jsem již pravil,
nejevilo místo žádných stop smrtelného zápasu a vyjádřil jsem se hned, že mrtvo
la musila býti přinesena tam odjinud a zde pouze složena, což je posud mým
pevným přesvědčením. To ovšem svědčilo by mnohem více na vraždu a sám
pustil jsem na chvíli domněnku svou o sebevraždě se zřetele. Když však pro
hlížel jsem za přítomnosti koronera mrtvolu co nejbedlivěji, přišel jsem k náhle
du, že by to přece jen mohlo zcela dobře býti. Bylať rána do prsou vypálena
patrně z největší blízkosti, ba zdá se, že smrtící zbraň byla přiložena k samému
tělu. Není to sice okolnosť rozhodující, ale zajisté velmi nápadná a významná.
Vrah by mohl sice také něco takového udělat, ale jest to přece již méně možným,
kdežto u sebevraha jest to zcela přirozeno, ba obyčej no, běžno, že přikládá ústí
zbraně až skoro na tělo !”
“Ovšem že! To může býti velmi závažným!" svědčil jsem. “Proč jste to
ale neřekl zrovna šerifovi?”
“Proč? Protože je to zcela zbytečno s lidmi těmi rozumně mluviti a pone
chávám si to dle potřeby až k soudu a za druhé mohlo by upozornění moje po
škodí ti tajné vyšetřování a pátrání naše, v něž se chceme ve prospěch toho hocha
Burešova uvázati a ve kterém, jak doufám, budete mi nápomocen, pane faráři!”
“Zajisté! Vší silou!”
“Nuže, a tu by nebylo radno jeviti lidem, které mám v podezření, že o tajem
ném případu něco více vědí, jako bych měl nějaké tušení. Když budou mysliti,
že nejsou podezříváni, tím spíše se něčím prozradí, buďte ujištěn.”
“Myslíte — koho?” tázal jsem se.
“Koho jiného, než otce a bratra onoho nebožtíka, Rajeny!” odpověděl
doktor.
“Jakým způsobem je ale podezříváte, ve kterém směru, když se domníváte,
že onen muž skončil sebevraždou?”
Lékař pokrčil však jen rameny.
“V tom právě spočívá jádro a nejtěžší kousek luštění této záhady,” odvětil
teprve po chvilce. “Každý čin má své důvody a tyto mohou býti velmi rozličné.
Kdo přinesl mrtvolu k lesíku, měl zajisté určitý k tomu důvod a z nalezení jejího
právě tam musil mu kynouti nejspíše nějaký prospěch. Člověk ten také vypálil
onu ránu, kterou slyšeli u Horáků. Poněvadž se tak stalo hned po odchodu
Majkově, přepokládám, že jiný ji asi nevypálil, než on sám a že mrtvola byla
v tu chvíli asi již položena u hájku, aby tam byla i v případě bezprostředního
poplachu nalezena.”
“Myslíte?” tázal jsem se mimovolně se zachvěv, neboť smělý, jak se mi
zdálo, náhled doktorův nemohl, nechtěl jsem hned ani chápati.
“Nemyslím — soudím jen na základě lidských povah, nápadů a okolností.
Zdá se mi však, že mi, pane faráři, dobře ještě nerozumíte a proto řeknu vám
zjevně, jak si vše představuji, netvrdě zrovna, že jest to pravdou, ale mysle, že
je to velmi pravděpodobným, nebo aspoň možným: Nebožtík spáchal pro tu
neb onu příčinu samovraždu, anebo, což však zde nepadá na váhu, byl zavražděn
někde jinde, třeba na Rajenově farmě. Rajenové zdejší dobře věděli o jeho
smrti, třeba by se byli sebe lépe přetvařovali a sebe znamenitěji komedii hráli,
poznavše v mrtvole člena své rodiny. Neviním je z vraždy, ani nepravím, že by
jich bolesť byla tak zcela jen líčenou a neupřímnou — vezměte to na vědomí!
Nějakou však vinu na tom dle mého pozorování a zdání přece ale mají, aspoň
starý, jak jsem si zcela jeho počínání dobře všiml. Nebudu se šířiti o různých
těch maličkostech, které mne k mínění tomu vedou, ale jsem o tom skoro pře- ·
svědčen, to mi věřte! U starého, ač je chlap velice otrlý, zdály sepůsobiti nějaké
výčitky svědomí, kdežto mladý želel smrti bratra svého otevřeněji. Celé jich
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jednání vede mne tedy k náhledu, že nebožtíka litují, ale nikdo mi nevyvrátí, že by
o smrti jeho zvěděli teprve ráno, jak Majk vypravuje.”
“I mně bylo to zprvu trochu podezřelé, ale pomyslete, jak pravděpodobný
výklad podal nám Majk o celé události!" nemítl jsem.
“A všiml jste si také, jak hladce jej podal? Jako by jej odříkával! Jakoby
se mu byl naučil! Takový dojem to na mne aspoň dělalo!" usmíval se doktor.
'“Čím hladcí je takové vypravování, zvláště ve chvíli, kdv by měl býti dotyčný
člověk tak rozrušen, že ani neví, kde mu hlava stojí a nemůže si ani na všecko
hned vzpomenouti, tím jest to podezřelejším. Pomyslete jen, že vv byste nalezl
náhle bratra svého jako chladnou mrtvolu, zavražděného neznámým pachatelem !
Budete hned za několik okamžiků s to vypravovati souvisle a dopodrobna i po
slední události, jež předcházely? Pochybuji, že byste to dovedl a já také ne!
Musil byste vzpomínati, nepamatoval byste se hned na všecko, kdežto Majk věděl
všecko zevrubně a přednesl to s náležitým důrazem ke příslušným místům, která
chtěl úmyslně naznačiti jako závažnější a jimi působiti na posluchačovo mínění.
Sám jste pak pravil, že mluvil až s překvapující věrností totéž před koronerem,
což se mi zdá být druhým důkazem, že byl na vše předem řádně připraven!”
“Možná! Opravdu možná!” svědčil jsem.
“Nuže, suďte! Rajenové věděli dle našeho předpokládání tedy o mrtvole,
což vede k mínění, že ji sami dopravili, ať jeden nebo druhý, do Horákova háj ku.
Proč právě tam? Poněvadž se to hodilo do počtu Majkovi, který chtěl a chce
zničiti Džána, aby měl volné pole u Kéry Horákovy. Tato je trochu koketní
a pomátla Majkovi hlavu, takže považuje žerty její za přízeň a náklonnosť, z níž
by mohlo vyvinouti se další. Majk myslí, že po odstranění Džána by mu Kéry
připadla a dle toho, používaje smrti bratra svého, ať už jakýmkoli způsobem se
udavší, vše nastrojil. Pochybuji ovšem, že nebožtík se zastřelil nebo byl za
střelen k tomu účelu, aby mohl býti z činu toho obviněn mladý Bureš, ale spíše
sveden byl Majk na myšlénku onu teprve při pohledu na mrtvolu bratra svého,
používaje úplného tajemství, jímž je smrt toho člověka posud zahalena. Odnesl
nebo odvezl mrtvolu do hájku, nebo dal ji tam dopraviti třeba otcem svým, když
sám dlel u Horáků na táckách a spatřiv při odchodu odtamtud, že je vše v po
řádku, vypálil onu ránu, aby mohl podezření z vraždy vrhnouti na Džána. Proto
štval tohoto po celý večer, aby mohl mluviti o nepřátelství, jež Džán prý proti
němu choval, proto dotíral tím víc na Kéry i v Džánově přítomnosti, aby zde
byla nějaká očividná příčina, pro niž by jej byl chtěl mladý Bureš zprovoditi se
světa. Nedařilo se mu v tom příliš, ba ani dosti málo, ale to je nyní těžko dokázati, neboť výpověď Džánova, jako obžalovaného nebude před soudem platiti a
rovněž svědectví Kériino bude bráno silně v pochybnosť!”
“Proč?”
“Pro ten váš, odpusťte, trochu nerozumný nápad, že jste prosadil zasnoubení
Kéry se Džánem právě v tuto chvíli. Děvče bude pokládáno za strannického
svědka, majícího dnes zvláštní zájem na osvobození Burešově!”
“Tak!" nemohl jsem se ubrániti rozmrzenému zvolání. “Měl jsem nejpo
ctivější úmysl, abych Džánovi tím pomohl a naposledy jsem mu snad ublížil!”
“Promiňte, ale — skoro! Kéry jako děvče nezasnoubené, mohla před sou
dem říci, že jí na Džánovi nezáleží — třeba tomu tak doopravdy nebylo — a vý
pověď její by pak byla měla mnohem větší význam. Džán je tím zbaven
nejhlavnějšího, pro sebe příznivého svědka!”
Nemohl jsem tomu odporovati, neboť bylo to, bohužel, skutečně tak, jak
jsem musil nyní uznati!
Doktorova theorie nechtěla se mi však nijak zamlouvati. Zdála se mi býti
příliš smělou a příliš za vlasy přitaženou, ba ani ne dostatečně pravděpodobnou!
Připadalo mi to nemožným, aby se stala taková náhoda či nehoda, jako je vražda
či sebevražda člověka, jenž přijel na návštěvu svého otce, a sice hned několik ho
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din po jeho sem příchodu a aby vlastní bratr použil toho hned k sobeckému
účelu svému, a to jmenovitě v záležitosti — milostné! To bylo vrcholem všeho !
Ne, povaha lidská, ač bývá hodně zkaženou, není přece snad tak zlou, aby
takový vesnický mladík použil mrtvoly bratra svého k podobnému účelu a pak
chladně obvinil soka svého z činu. Nemohl, nechtěl jsem tomu uvěřiti — Majk
při vší své irské krvi nebyl přece snad tak špatným, aby něco takového spáchal!
Ale něco na tom přece asi bude, napadlo mi však hned na to a dle toho odpo
věděl jsem doktorovi:
“Nesouhlasím s vámi v celém tom vašem líčení věci, ale nepopírám, že může
v něm býti všelicos pravdivého !”
“Nestojím přece na svém, že je to právě tak pravdou, jak povídám, ale jest
to prozatím můj výklad, jehož se v nedostatku jiného, přiměřenějšího, budu
držeti. Uvažujte o něm, snad se vám bude zdáti později přirozenějším. Možná,
že jsou v tom ještě i jiné pohnutky a okolnosti — dnes je to těžko posud říci.
Musíme čekati, zda-li snad budoucnosť a náhoda vám něčím ku vypátrání záhady
nepřispějí a zatím budeme tedy pilně pozorovati. Vy zde máte ovšem daleko
lepší příležitost’, než-li já a také postavení vaše činí vás k tomu mnohem způsobi
lejším. Pilně tedy vše sledujte, navštivte Rajeny na jejich farmě, nenápadně
snažte se z nich co nejvíce dostati o celé věci a použijte třeba vlivu svého i jako
duchovní k vyšetření tajemství. Jedná se o vysvobození nevinného patrně
člověka a tu dlužno všemožně se přičiniti. O pohřbu nebožtíkově se zase
shledáme!”
“Přijedete?’’
“Zajisté! Mám něco v hlavě a rád bych se o tom přesvědčil, soudím-li
správně. To uvidím při pohřbu. Řeknu vám po té, oč se jedná!”
Lékař vstal a chystal se k odchodu, připomínaje mi ještě jednou, abych
Rajeny navštívil v jich domově a pak . mu před pohřbem o všem důkladnou
zprávu podal. Na to odešel k Parkerovi, kdež měl “buggy” a odejel.
Rozvažoval jsem dlouho o jeho mínění, ale naposledy přece odmítl jsem je
od sebe jako nesmyslné, nemožné, ba snad až směšné. Na každý pád! Scházelo
zde množství článků v řetěze, na nějž by mohl člověk spolehlivěji zavěsiti svoje
přesvědčení a hlavní věc, smrť staršího bratra Mike-ova, její příčiny a okolnosti,
zůstávala při tom zcela nevysvětlenou. Že Mike se mýlí ve svém obviňování
Johna, bylo ovšem nepochybno a to se mi zdálo býti jediným faktem v celé té
doktorově historii, která mi připadala jako kapitola ze sensačního románu, a sice
hodně přepjatého a nepravdivého.

XII. — U RYANŮ.

Z práce a klidu nebylo dnes již nic a nemohl jsem ani oddati se odpolednímu
spánku, v němž hledal jsem trochu utišení svých rozrušených nervů. Nemohl
jsem za žádnou cenu ani oka zamhouřiti, nedalo mi to, musil jsem stále mysliti
jen na onu záhadu. Doufaje pak při jiti aspoň poněkud na jiné myšlénky, sebral
jsem se konečně po čtvrté hodině, abych se trochu prošel a vyšed z fary, obrátil
jsem kroky své přímo — k Ryanům, kam jsem měl asi tak půl hodinky cesty.
Nalezl jsem doma jen starého farmáře, k němuž sešlo se na potěchu několik
jeho sousedů, samých Irčanů. Mike byl prý ve městě, v New Parisů, kam odjel
hned po dopravení mrtvoly bratrovy domů, aby podal telegrafickou zprávu vdově
v Chicagu.
Starý Ryan měl vzezření velmi sklíčené, neustále vzdýchal a plakal chvil
kami, roztíraje si velkýma rukama svýma slzy po tvářích. Žel jeho vypadal velmi
přirozeně, takže zdál se mi úplně vylučovati nějakou spoluvinu jeho na smrti
synově, o níž mluvil doktor Unger.
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“Jak míní Majk telegrafovati ?” tázal jsem se. “Neřekne přece ubohé ženě
snad hned celou hroznou pravdu ?”
“Ne, řekl jsem mu, aby ji pouze požádal, by hned přijela za každou cenu
sem, že jest jí zde nutně zapotřebí1” sdělil mi farmář.
“Ano, to je nejlépe. Bude to pro ni strašlivá rána i takto, ale cestou bude
se moci v myšlénkách svých předem již připraviti na všecko možné. Kdy my
slíte, že by tak asi mohla přijeti?”
“Mohla by zde být po případě již. zítra odpoledne, k večeru, ale čekám ji
spíše až pozejtří ráno nebo večer. Musí přece někomu svěřiti děti, opatřiti salon
a připraviti se na cestu.”
“Kdy se asi vrátí Majk?” tázal jsem se ještě.
“Myslím, že asi hodně pozdě, poněvadž zároveň už nakupuje všecko potřeb
né ku pohřbu a vyjedná věci s pohrobníkem. Možná, že se vůbec dnes v noci ani
nevrátí Nebudu ale zde sám — tady sousedé se mi nabídli, že budou se mnou
bdíti u mrtvoly
Znal jsem ovšem velmi dobře podivný obyčej “bdění u mrtvoly”, či “hlídání
mrtvoly”, rozšířený po celém souostroví Velké Britannie a Irska, i ve francouzské
Bretagni a v některých krajinách uvnitř Francie, zvláště v pohoří Cote ď Or,
vůbec všude, kde sídlívali národové keltického původu, jichž zbytky posud se
tam více zachovaly. Zvyk ten pochází zajisté z prastarých pohanských dob a
křesťanství za celou řadu století nemohlo jej vypleniti, ba vůbec se o to ani
řádně nikdy asi nepokusilo, smířivši se s ním, neboť původní význam pověry té
je rázu důstojného, tklivého a ideálního: přátelé zesnulého shromažďují se
v noci, ve dne nemajíce času, kolem drahé mrtvoly, ne snad jen proto, aby ji hlí
dali, by ji nikdo neukradl, nebo neprocitla, ale hlavně za tím účelem, aby se s ní
rozloučili, než bude navždy odevzdána chladné zemi, původní matce člověka.
Modlí se kolem ní, vypravují o nebožtíku, připomínají si celý jeho život, chválí
dobré stránky povahy jeho a omlouvají dle možnosti špatné.
U Irčanů se tento “wake”, jak to nazývají, trochu zvrhl a mnohdy je z něho
vlastně přátelská pitka, někdy dosti pohnutá i veselá, beze všeho ohledu na
mrtvolu. Hosté pijí a kouří, baví se o všem možném, pohádají se třeba a znal
jsem i případy, při nichž povstala i důkladná rvačka. Zde však, vůči tak truchli
vé události, panovala nálada skutečně vážná, takže nebylo ani třeba účastníky
napomínali, jak jsem jindy činíval, nerad tento zvyk mezi svými osadníky vida,
Člověku opravdu zarmoucenému úmrtím drahého člena rodiny nebo přítele, jest
v devadesáti ze sta případů daleko milejší samota, než-li hlučná společnost lidí,
více méně lhostejných ku ztrátě oné, ke smutku se jen přetvařujících a hledajících
po většině jen príležitosť k lacinému se napití. Placení účastníci francouzských
pohřbů, plačící na objednávku, nemohou býti opravdu sklíčenému pozůstalému
protivnějšími nad takovéto “truchlící”!
Mrtvola chicagského Ryana uložena byla zatím, než-li přinesena bude rakev,
na slamník postele v jedné z ložnic v přízemí a tam jsem ji znovu si bedlivě pro
hlížel. Obrátil jsem hlavní zřetel na výraz obličeje. Neměl jsem takové zkuše
nosti v posuzování mrtvol, jako zajisté měl doktor Unger, ale mně zdálo se nyní,
že obličej ten má na sobě vskutku ráz sebevražedný.
Zdržel jsem se chvíli na farmě, snaže se promluviti si v soukromí se starým
Ryanem, ale neměl jsem k tomu příležitosti. Ba vypadalo to docela, jakoby mi
ji ani nechtěl sám poskytnouti, neboť stále se točil poblíže svých hostí a zmařil
více méně obratně několik mých pokusů, abych jej dostal nenápadně na stranu.
Nápadně vyzývati jej k rozmluvě o samotě jsem nechtěl, abych nevzbudil snad
jeho podezření, neměl-li ho už vůbec a žádná vhodná záminka mi právě nenapadla.
Upustil jsem tedy od svého úmyslu, ale jednání starého Irčana bylo mi hodně
podivným.
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Od Ryanů odebral jsem se k Horákovům, dobře věda, že tam bude útěchy
mé potřeba, ale zde nalezl jsem jen Carriinu matku s několika sousedkami.
’Carrie odešla s Johnovou matkou na Burešovu farmu a já ubíral se po chvilce
také tam, neboť ony dvě ženské bytosti potřebovaly zajisté přátelského upoko
jení nejvíce. Byl jsem však přkvápen, jak obě nyní tuto ránu osudu statečně
nesly, nepochybujíce ani dosti málo, že se Johnovi, když přece nic neudělal, ne
může také nic státi. Vždyť přec jej celý svět zná, že by něčeho podobného ani
schopen nebyl a všichni sousedé chtěli svědčiti v jeho prospěch!
Hleděl jsem ovšem na celou záležitosť skly nikoli tak růžovými, ale myslil
jsem si, že bude lépe nechat obě při tomto mínění a přesvědčení, které je uspoko
jovalo, kdežto veškeré obavy nebyly zajisté nic platnými.
Nového jsem tedy onoho smutného dne nevypátral již nic, ale bylo toho
věru dosti, co jsem byl v něm zažil! Očekávání, že se ještě něčeho dovím u
Ryanů mne pro dnešek zklamalo, ale mínil jsem jiti tam opět zítra, kdy se mi snad
naskytne příležitosť se starým si lépe promluviti a dostati jej nenápadně do
pravého křížového výslechu. Očekávalť jsem totiž, že starý farmář, ví-li něco
bližšího o synově smrti, nedovede se tak přetvařovati, jako Mike, který byl mla
díkem skutečně obratným, jak jsem viděl a spíše se dá snad v něčem chytiti.
Proto také hned po ránu vydal jsem se k němu znovu. Potřebovalť jsem
věru kousek procházky, neboť usnuv večra po tolikerém rozčilení a námaze
duševní i tělesné, po delším než obyčejně chození, dosti záhy, měl jsem po celou
noc sny o samých vraždách, vyšetřování, soudech atd. Mysl má pracovala jedno
duše na thematu onom, jímž zabývala se ve dne, v noci dál, ale nevím, kam až do
spěla, neboť jsem to — zaspal. Hlava moje byla však zpropadeně těžká a místo
co by se mi po spánku v ní vyjasnila, hučelo mi to v ní v divém chaosu dnes ještě
více, než-li včera večer. Procházkou doufal jsem se tedy trochu osvěžiti, což se
mi také částečně podařilo, neboť vstupoval jsem k Ryanovům s myslí již zase
bystřejší.
Bylo již po desáté hodině a Mike byl právě prý před chvilkou přijel z města,
veza s sebou pěknou rakev a jiné potřeby na postavení katafalku, na němž zříze
nec pohrobníka z New Parisů, současně s ním přibylý, již pracoval.
“Byli bychom přijeli hned večer, ale odpověď na můj telegram od švakrové
dlouho nepřišla!” sděloval Mike. “Chtěl jsem totiž určitě věděti, kdy přijede,
abych jí mohl jeti naproti a šetrně ji cestou sem na všecko připraviti.”
“To je dobře! A kdy přijede?” tázal jsem se.
“Až zítra ráno, v den pohřbu! Uspořádal jsem to tak s pohrobníkem, jsa
přesvědčen, že proti tomu snad, Otče, nebudete nic namítati, ačkoliv jsem se
napřed s vámi o tom nedohodl!”
“To je v pořádku!’’ odvětil jsem. “Víte, že je můj čas volným. Dobře
jste udělal!”
Hovořili jsme o tom a onom a znovu jsem pozoroval, že starý Rván nejeví
pražádnou touhu po důvěrné se mnou rozmluvě. Připadalo mi, jakoby se mne
nějak bál, ač jindy mluvíval se mnou zcela otevřeně a po přátelsku. Několik
těch sousedů bylo zde posud, v naději na naražení jednoho ze tří soudků piva,
které byl Mike také přivezl a prítomnosť lidí těch se farmáři velmi dobře hodila.
Již nebylo pro mne o tom skoro ani pochybnosti, že se mne vzdaluje úmyslně.
Ale proč asi? Hádati jsem mohl ovšem dle libosti, pravda zůstávala pro mne
tím temnější!
Byl jsem tím trochu až podrážděn a umínil jsem si zeptati se jej na to stůj co
stůj! Když mne podezřívá, půjdu naň zpříma!
”Na slovíčka!” pravil jsem tedy otevřeně. “Promluvil bych rád s vámi mezi
čtyřma očima!”
Odepříti mi žádost tu slušně nemohl, vytočiti se mi nějak také ne, ale viděl
jsem na něm nyní patrně, že jde mu to proti srsti a že jsem se tedy neklamal o jeho
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jednání, což sesílilo ovšem mé podezření vůči němu ve smyslu, jak naznačil
doktor, ač jsem tomuto nechtěl přece jen dosud dáti za pravdu.
Ryan poodstoupil tedy se mnou na dvoře farmy, kde jsme se necházeli, ke
plotu zahrádky, s očividnou nechuti, váhavě a zíral na mne s podivným výrazem,
jevícím jakoby úzkostlivosť.
“Nepromluvil jsem si posud s vámi v soukromí,” počal jsem tedy sám co
nejpřívětivěji, “nezeptal jsem se vás ještě ani, co tomu všemu říkáte?”
Farmář mávl jen rozmrzele rukou, jakoby o tom nechtěl vůbec ani mluviti.
“Co tomu říkám?” pravil po malém rozmýšlení. “Co tomu mohu říkati?
Co je pryč, je pryč! Škoda řečí o tom !”
“Myslím, co tomu říkáte, kdo mu to, chudákovi, asi udělal?” pokračoval
jsem, nedávaje se odstrašiti.
“Kdo jiný, než-li ten Burešův?” odvětil jakoby překvapen mojí otázkou.
“Nevěřím tomu!” řekl jsem otevřeně. “Znám toho hocha dlouho a vím, že
není toho schopen! Což se nemohla státi osudná ta věc jinak? Nemohl smrtel
nou ránu vypáliti někdo jiný, nebo po případě — sám nebožtík?”
Pozoroval jsem, že se farmář při těchto slovech zachvěl.
“Proč by se střílel?” pravil drsně teprve po několika okamžicích.
“Mohl míti k tomu rozličné příčiny, o nichž třeba nevíte!”.
Starý Ryan vrtěl však jen hlavou.
“Proč pak by se chodil střílet sem? Proč by to neudělal v Chicagu?" odpo
věděl zase po několika okamžicích váhání.
“Snad chtěl naposledy viděti ještě vás, otce a bratra!” poznamenal jsem, ne
spouštěje s něho bedlivého zřetele.
Farmář se patrně chvěl, což ovšem mohlo se přičísti i na účet smutných okol
ností a opět váhal s odpovědí, očividně se rozmýšleje.
“Dle jeho řečí,” odvětil konečně, “mu nic podobného ani nenapadlo. K čemu
by sem nosil svoji loveckou ručnici? A pak — proč by se střílel právě na tom
místě, kde byl nalezen a bratra Majka ani nespatřiv! To musíte přece přisvědčiti, že něco podobného je holý nesmysl!”
Uznával jsem to původně sám, ale celý výraz Ryanův, celá jeho rozpačitosť
a rozrušení při těchto slovech zdály se mi skoro podporovati domněnku doktora
Ungera. Farmář pronášel věty ony přímo namáhavě, trhaně, jakoby mu něco
dech zatajovalo a jednotlivá slova zrovna překusoval. Připadalo mi, že jsem
uhodil správně, pročež jsem pokračoval již i dále, míně z rozrušení, otřesení toho
dle možnosti těžiti.
“Doktor Unger,” pravil jsem tedy, patře mu ostře do očí, “je toho pevného
přesvědčení, že mrtvola byla na ono místo jen přenešena!”
To uhodilo ještě lépe, než-li předešlé. Ryan se zachvěl, pohlédl na mne
zlekaně, chtěl něco promluviti, ale-----V tom okamžení ocitl se u nás Mike, který náš rozhovor bezpochyby nedůvě
řivě pozoroval a byl na stráži, aby otci dle potřeby pomohl. Poslední slova moje
musil zajisté uslyšeti a vida otcův stav, uznal za vhodno sám se do věci vložiti,
aby starý neudělal “hloupost’”.
“To je dobré, hahaha!” zvolal na oko vesele, ač byl proti svému zvyku bled.
“Smějte se, otče, takovému doktorskému mínění! Jaké pak má pro to důkazy?”
Synovým zakročením popřán bvl starému Ryanovi čas, aby se mohl vzpamatovati a na rtech jeho objevilo se nyní také něco, jakési škubnutí, jež mělo býti
úsměvem.
“Nesmysl! Škoda řečí!’’ odpověděl opět jen krátce a odcházel, jakoby
všeho nutného ohledu Mikem byl sproštěn, beze vší omluvy ode mne.
“Důkazy?” odvětil jsem tedy mladému. “Takové, s nimiž by mohl vystoupiti před soudem, třeba dosud nemá — nevím sám, ale jak jej znám, nabyl zajisté
dostatečných ku přesvědčení vlastnímu, dříve než-li toto vyslovil!”
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“Ať tedy jen dokazuje!” smál se nucené Mike.
Nezdálo se mi vhodným rozpřádati další rozmluvu s mladíkem a pro tu
chvíli věděl jsem dosti. Také já nenabyl jsem z hovoru se starým Rvaném tako
vého důkazu, který by snad musil neomylně přesvědčiti soud, ale stačil zajisté
plně, aby mi dokázal, že na mínění doktorově je přece jen něco více, než-li jsem
byl v prvním dojmu po sdělení jeho myslil.
Odešel jsem tedy od Ryanů opět k Burešovům, kdež jsem nalezl obě ženštiny
v náladě mnohem truchlivější, než-li včera. Horák s Burešem a Johnem se
posud z města nevrátili, což zdálo se potvrzovati zprávu Mike-ovu, kterou mi
tento se škodolibým zadostiučiněním sdělil, že se asi sotva podaří vymoci Johna
z vězení na záruku sebe větší. Bylo-li tomu tak spočívalo v tom zajisté kus irské
zlomyslnosti, neboť sebe horší zločinci i tuláci byli soudcem ochotně na záruku
propuštěni a zde by měl syn zámožného rolníka, o jehož útěk není žádného
strachu, úpěti ve špinavém vězení! Doufal jsem ale, že se tak přece nestane a
vysloviv ku potěše Carrie i matky Johnovy tuto naději a připojiv několik konej
šivých slov, vrátil jsem se domů, celkem spokojen s dnešním úspěchem svého
pátrání a zvědav, co tomu řekne doktor.
XIII. _ VDOVA.

Všemi okolnostmi, hlavně pak dnešní rozmluvou s Ryany a irskou schvál
ností vůči Johnovi, jehož mi bylo tím dvojnásob líto, viděl jsem nutnou potřebu,
aby mu pomoženo bylo všemožně co nejdříve a nejrázněji a byl jsem i dnes tak
rozčilen, že nebylo mi možno na nic jiného mysliti, ničím jiným se zaměstnávati,
než-li oním záhadným předmětem a snahou po proniknutí toho tajemství, které
počínalo již — tak se mi aspoň teď trochu zdálo — poněkud se jasniti. Připadalo
mi chvilkami, že do té tmy vniká již aspoň nějaký paprsek světla a že třeba pracovati jen úsilovně na tom, aby nastalo světlo úplné, že dobrý výsledek je pak nepo
chybný. To vnuklo do mne poznání, že theorie doktorova se patrně osvědčila.
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Hned na to však pochyboval jsem opět o všem, nic nezdálo se mi potvrzovati ono
mínění, žádnou skutečnost jsem v ničem neviděl, nýbrž samé jen domysly, zalo
žené na velmi mělkém, sypkém podkladě, nebo vůbec bez základů a tak to šlo
neustále.
Musím však říci, že první, mnohoslibná nálada značně přece jen převládala.
Bádal jsem, přemýšlel a pátral po všech podrobnostech a možnostech v naději na
konečný zdar neustále, avšak zapomínal jsem při tom na velmi důležitou stránku:
měl jsem dříve a více přemýšleti raději o prostředcích a cestách, jimiž bych možná
rozhojnil sporá ta dosud fakta, na nichž teprve bylo možno trochu spolehlivěji
stavětí dále.
Napadlo mi to však na štěstí ještě v čas, neboť hned na to dostal jsem kardi
nální nápad, na jehož provedení mohlo býti zítra již pozdě. Byla to myšlénka
první třídy, byl jsem hned o tom přesvědčen, poněvadž mohlo z ní velmi mnoho
vzejiti a jak to u dobrých nápadů bývá, byla to věc velmi přirozená, na snadě
ležící, tak jednoduchá, až mi bylo s podivením, že jsem na to hned nepřipadl.
Vyskočil jsem při tom pomyšlení jako pružinou hnán a spěchal jsem podívati
se do jízdního řádu, kdy přijíždí ranní vlak od Chicaga. O půl desáté’ Dobře!
A hned po té spěchal jsem do “hotelu”, abych si zamluvil povoz na zítřek do New
Parisů. Objednal jsem si jej na sedm hodin ráno, hned po mši jsem chtěl odejeti
a za dvě hodiny mohl jsem býti při nynějších dobrých cestách pohodlně na stanici.
Nejednaloť se mi o nic menšího, než-li abych jel i já naproti — vdově po za
vražděném Ryanovi, či spíše ovšem jen, abych byl přítomen prvnímu shledání a
rozmluvě Mike-ově s ubohou ženou, dosud nevědoucí, jaká strašlivá zpráva na ni
zde čeká, proč ji sem zavolali! Rozhovor ten mohl z úst nic netušící ženštiny
vrhnouti po případě kus světla na celou událost’. Bylo však třeba ji viděti dříve,
než-li by jí mohl dáti Mike nějaké informace, nebo třeba vůbec přímo výstrahu
přede mnou, jemuž patrně již nějak nedůvěřoval.
Při této však právě okolnosti bylo třeba opatrnosti a nastrojiti vše tak, aby
mi nemohl Mike nijak uklouznouti, přelstíti mne! Proto objednávaje povoz,
neřekl jsem, kam míním jeti, aby se to třeba předem již nedověděl a nějak mne
nepředešel. Poněvadž jsem častěji si vyjížděl do okolí, nebylo to nic nápadného.
V hotelu jsem se též dověděl, že Horák a Bureš vrátili se z New Parisů s ne
pořízenou a John že ponechán byl ve vězení, což mne jen tím více posílilo v mém
úmyslu, abych do věcí zasáhl co nej rozhodněji.
Ku mši svaté dostavily se druhého dne ráno Horáková s Carrií a Burešovou,
což mi bylo právě vhod. Sdělil jsem jim totiž, že sám pojedu do New Parisů,
abych se pokusil o vyproštění Johnovo a nabyl jsem tím nenápadnou záminku
k jízdě do městečka. Rozumí se, že trápící se ženy byly tím nemálo potěšeny
a provázen jich zajisté nejvroucnějším přáním nejlepšího zdaru, vydal jsem se na
cestu.
Měl jsem jistou obavu, abych se nesetkal s Mikem, který asi také patrně
pojede vstříc své švakrové, nebo již vyjel. Myslil jsem si, zda-li by snad přece
nemohl něco provésti, čím by plán můj pohatil, ač jsem celkem ani nevěděl, jak
by to mohl učiniti. Mínil jsem, totiž před příjezdem vlaku dostaviti se na nádraží
a tam hned připojiti se k Mike-ovi pod záminkou, že mu pomohu připraviti
ubohou ženu na smutnou zprávu, což mému duchovnímu stavu dobře příslušelo,
ba mohlo se přímo vykládati jakožto povinnosť moje. Pro koho se podobné
smutné poslání spíše hodí, než-li pro pastýře osady, kde se taková hrozná událosť
přihodila? Mike nesměl, nemohl slušně ochotu mou nijak odmítnouti, ať se mu
to líbilo nebo ne, poněvadž by to bylo musilo jen vzbuditi podezření vůči němu'
počítal jsem zcela správně. Nemůže mne přece uraziti do té míry, abv mi řekl;
že mi po tom nic není, abych šel svou cestou! Chtěl nechtěj musí dělati přívě
tivou tvář ku věci, která jej zajisté nebude nijak těšiti, je-li pravdivým doktorovo
mínění, jak jsem nyní pochyboval čím dále, tím méně.
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Přijel jsem do městečka celou skoro hodinu před příjezdem vlaku a použil
jsem chvíle té, abych došel k soudci O’Rourke-ovi stran Johnova propuštění.
Bývalý starý prohnaný advokát a politikář byl trochu nepříjemně překvapen,
když jsem mu přednesl dotaz svůj, podepřený hned dokladem, že Čechové
podporovali ochotně jeho volbu, kterážto připomínka, přeložená do řeči ameri
ckých politikářů znamenala, že bude-li se chovati k českému živlu bezohledně,
přičiním se, aby jím podruhé podporován nebyl. To působilo lépe, nežli všecky
prosby a ctihodný nestranný soudce mne ubezpečil, že propustí Johna na záruku
pěti tisíc dollarů ihned, jakmile bude žádost’ ta — v úplném soukromí — podpo
rována podpisy několika předních českých osadníku v okrese.
Porozuměl jsem ovšem velmi dobře: soudce si hleděl zabezpečiti naší pomoc
pro příští volbu a k té jsme se měli mu upsati za to, že chtěl jednati vůči našemu
krajanu jen dle zákona, jak tento předpisuje sice pro každého, ale Čech měl pro
vádění jeho zabezpečiti sobě podporou špinavého irského politikáře. Tak to
chodí s námi i v Americe, nejen ve Vídni!
Podrážděn tímto chodem spravedlnosti neslíbil jsem Jeho Ctihodnosti určitě,
že se postarám o to, oč se mu jedná, nýbrž pravil jsem pouze dvojsmyslně, že
uvidím, co se dá dělati, a odešel jsem k Johnovi do vězení, abych jej trochu po
těšil. Vida jej dobré poměrně mysli, slíbil jsem mu brzké propuštění a umínil
jsem si pracovati k tomu bezohledně, nikoliv však ve směru, soudcem mi
naznačeném, ale pro sehnání důkazů, jimiž bych Johnovi vymohl propuštění
úplné. Na to spěchal jsem již na nádraží, obávaje se, abych naposledy příjezd
vlaku nepropásl.
Přišel jsem však dosti v čas, ale nemile překvapen jsem byl tím, že jsem ne
spatřil zde Mike-a, jak přece byl na určito řekl. Snad naposledy, chtěje mne
uvésti na křivou stopu, nesdělil mi příjezd vdovy správně a tato třeba již přijela
včera? Mohl by býti tak prohnaným a podezříval by mne již tak velice? Či
snad dodatečně telegrafovala, že přijeti nemůže, žádajíc za vysvětlenou a po
dobně? Zlobil jsem se nyní sám na sebe, že jsem včera věci tyto lépe nevyšetřil
a tuto marnou snad cestu si po případě neuspořil. Musilať zbytečně zvýšiti jen
podezření Mike-ovo vůči mně, je-li tomu tak, jak se obávám. Proč jsem jen nešel
ještě včera večer k Ryanovům?! Napadlo mi to, abych tak učinil, ale zamítl jsem
to z ohledu toho, že bych tam byl musil třeba říci, nechtěje státi se příliš podezře
lým, o zamýšlené své dnešní cestě do New Parisů a to jsem z dobrých, uvedených
již důvodů ovšem nechtěl učiniti.
Vlak byl již oznámen z předcházející stanice a Mike zde posud nebyl, ač půl
desáté již uplynulo, neboť vlak byl trochu zpozděn, jak je na americkém Západě
všeobecným, téměř každodenním nechvalným zvykem.
Avšak pochybnosti a obavy mé byly rázem zapuzeny objevením se bujného
koníka Ryanova, jenž přiletěl s lehkým “buggym” jako laňka na prostoru před
nádražím, celý zpěněný rychlou jízdou. Z vozíku vyskočil Mike a sotva dal koni
"váhu”, spěchal na perron.
Spatřiv mne, dobře jej pozorujícího, kterak jdu mu vstříc, očividně se zarazil,
ba až couvl překvapením. Patrný mrak přelétl mu přes tvář, ale hned se opět
• vzpamatoval a na rtech objevil se mu nucený, sladkokyselý úsměv.
“Pomalu byl bych asi přijel pozdě!” pravil po pozdravu. “Zdrželi jsme se
trochu při “bdění” včera a dnes jsem proto důkladně zaspal!’’
“Na štěstí zpozdil se vlak!” oznamoval jsem mu. “Měl jsem co dělati zde
ve městě a tu mi napadlo, že bych vám měl býti nápomocen při sdělení té zprávy
vaší paní švakrové!”
“Myslím, že by bylo lépe říci jí vše až u nás doma!” namítl Mike po krátkém
přemýšlení.
“Nejsem toho náhledu!” odporoval jsem na oko nevinně, mín^právě dávati
pozor na slova, jež asi pronese ubohá žena v prvním návalu bolesti a z nichž
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mohl jsem po případě dověděti se všelicos zajímavého. “Musíte ji připraviti na
všecko předem, ovšem že opatrně, aby pak při náhlém třeba spatření mrtvoly cho
tě svého nebyla zasažena hroznou pravdou znenadání, což by mohlo míti i osud
né následky.”
“Řeknu jí to pomalu po cestě, až se budeme blížiti k domovu!" stál Mike
na svém.
“A což potká-li vás ještě před tím někdo známý, třeba hned zde ve městě
a vysype na ni celou strašlivou zprávu nevědomky najednou? Na to nesmíte
nechat dojiti a proto jest mým přesvědčením, že nejlépe bude promluviti s ní
hned zde, seznámiti ji s pravým stavem věcí. Považte, v jakých starostech a my
šlénkách, obavách se asi ubohá nachází po celou dlouhou cestu, po celou tu dobu
od obdržení vašeho telegramu a jak bude žádostivá zvěděti úplnou pravdu, zvláště
až spatří na nádraží jen vás a nikoliv svého manžela! Apropos — jak jste telegra
foval? Jeho, či vaším jménem?”
“Ani jeho, ani mým ! Otcovým !”
“Nuže, tedy o příčinu více k různým jejím domněnkám, které nemohou býti
rázu veselého!’’
Vzdor všemu byl by Mike zajisté ještě dlouho odporoval, ale já ovšem
nemínil nijak povoliti, ani se dát nějak odbýti. V tom však objevil se v záhybu
tratě před stanicí očekávaný vlak a rozhovor náš tím přerušen. Těžká lokomo
tiva, hlučně supíc zaduněla na kolejích před námi a stanula, zvonec její doklinkal
svůj umíráčkový nápěv.
Odhodlán jsa provésti vše důkladně, nespustil jsem se Mike-a, když spěchal
k vozu, z něhož vystupovalo několik známých venkovanů a za nimi mladší ženšti
na městského více kroje, které vynášel “brakeman” ruční vak na platformu
“káry”. Mike hnal se k ní a já za ním, maje sotva času a smyslu pro pozdravy
několika těch známých.
Ženštině mohlo tak býti asi třicet let, ale připadala na první pohled starší,
neboť byla slabší postavy a ve vyhublém, malém obličeji jaksi velmi ustaraná.
Značnou čásť viny na tomto jejím vzezření mohla míti ovšem i celonoční cesta a
rozčilení. Že nepřijela ve spacím palácovém voze, bylo hned patrno ze stavu
jejího obleku i účesu. Chuchvalce tmavých vlasů spadaly jí totiž v nepořádku
až přes oči, které měly strachuplný výraz. Rychle, jakoby se bála, aby s ní vlak
neujel, sestoupila na perron, lokomotiva pískla, zvonec na ní se opět rozkolébal,
vozy zaskřípěly, zahřměly po prknech před nádražím a již hnaly se zas divým
letem dále, zatím co ženština patřila na mne a Mike-a skoro ztrnule, jakoby se
tázala, co asi od ní chceme, proč před ní stojíme, co máme jí zvěstovati?
Lidé z nádražíčka byli skoro vesměs již poodešli a stáli jsme zde sami, pozo
rováni jsouce jen z pozdálečí několika zvědavci, kteří se asi domyslili, kým tato
ženština, které přijel Mike Rván naproti, vlastně jest, neboť zpráva o vraždě byla
se ovšem již všude rozšířila. Nikdo se však neodvážil přiblížiti, jednak z ohledu
na bol ubohé ženy, jednak i z úcty pro mou přítomnost’.
Čekal jsem, že Mike švakrovou svoji osloví, ale tento jevil nápadnou zaraženosť, ne-li úplně zmätenosť. Připadalo mi jakoby nevěděl, kterak do toho,
jakoby se bál, aby neřekl něco, čím by si uškodil a zdálo se mi, ba byl jsem tím
jist, že mu nesmírně překážím. To ovšem bylo tím větší pro mne pohnutkou,
abych setrval.
“Kde je Džordž?” zvolala však již ubohá ženština sama zděšeně. “Tedy jest
to přece pravda ?”
, “Bohužel!” odvětil jsem, vpraviv se hned do situace. “Avšak, pamatujte,
milá paní, že ránu tu, třeba těžkou, seslal sám bůh, který co činí, všecko dobře
činí a dopouští, ale neopouští!”
“Oh, pane na nebi!” zalkala nešťastná vdova a byla by klesla k zemi, kdybych
ji byl nezachytil.
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“Vidíte, čeho jsem se obával!” zvolal Mike s výčitkou, teprve se zas opět
vzpamatovav. “Proto jsem ji to nechtěl říci až doma!’’
“Vždyť to ale ví, chudák, jak patrno! A zde jí také možno lépe přispěti,
než-li na vaší farmě! Pomozte, položíme ji tam na lavici!”
Dopravili jsme ji na lávku před čekárnou a poslal jsem velmi rozhodným
tonem Mike-a sehnati sklenici vody. Šel patrně nerad, ale neodvážil se odporovati.
Dříve však, než-li se vrátil, otevřela těžce zkoušená žena opět oči a patříc vy
třeštěně před sebe, zašeptala bolestně:
“Tak tedy přec mu ten starý nepomohl a Džorž udělal si smrť, jak pořád
hrozil!”
Div že jsem nevyskočil při těchto slovech, která ovšem byla po případě ne
smírně důležitými. Zachvěl jsem se při nich jako list a bylo mi teplo i zima
zároveň. Octl jsem se tím zajité na samém práliu kýženého rozřešení tajemství,
na němž mi v zájmu Johnově a ovšem i samotné spravedlnosti tak velice záleželo.
Zdálť se v tom spočívati onen dosud neznámý, nevysvětlitelný důvod samovraždy,
o níž byl tak přesvědčen doktor Unger!
Byl bych ovšem rád slyšel ještě něco více, ale doléhati na ubohou otázkami,
bylo by ve stavu jejím pro tyto okamžiky bývalo pravou surovostí, které jsem
se nesměl nikdy dopustiti a sama od sebe neřekla již nic jiného, neboť za malou
chvilečku na to, ještě než-li se byla úplně vzpamatovala, přišel opět Mike s vodou.
“Kde jste se dověděla, co se stalo?” tázal se, když se trochu napila a osvěžila.
“Četla jsem to — v novinách!”
Opravdu, na ty jsem ani já nevzpomněl! Šerif a koroner, když se vrátili
předevčírem domů, zajisté neopomenuli zprávu o smrti chicagského salónika rozšířiti a místní redaktor anglického lístku neopomenul ji ovšem posiati telegraficky
Spojenému tisku, takže už včera měly to asi všecky denní noviny. V rozrušení
svém jsem na tento pramen informace zapomněl a chicagský denník od vče-
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rejska přibyl sem teprve tímto vlakem, kdežto ubohá vdova zvěděla o tom již
včera ráno!
V tom však prolétla mi hlavou myšlénka: Jak ale může rato žena mluviti
o sebevraždě manžela svého, když přece nález koronera zní na vraždu a zatčen byl
domnělý pachatel činu toho? Či snad vzdor všemu sama tomu nevěří, z čeho jest
John-Bureš obviněn? Má jiné přesvědčení o smrti manžela svého? Patrně!
Stanul jsem před novými záhadami a možnostmi, které mne pro chvíli
spletly, že jsem neviděl, kudy z toho ven a byl jsem značně zmaten.
Okolnost ta pak byla toho příčinou, že jsem nekladl žádného již odporu,
když Mike ujal švakrovou svou pod páží a vlekl ji bezvolnou ku svému “buggy”,
aby ji odvezl. Nenapadlo mi nic, jak bych ji ještě trochu zdržel, nemohl jsem
k tomu nalézti slušnou záminku.
Ženština nemluvila, šla jako stroj a Mike jevil patrně velkou radosť, že se mu
tak podařilo odvésti ji z mé nebezpečné přítomnosti, dříve než mohla se nějak ne
obratně v nevědomosti své prořeknouti, nevěda ovšem o těch její jen několika,
ale za to tím významnějších slovech. Sotva ji vysadil do vozíku, kynul mi jen
na pozdrav a ujížděl plným tryskem.

XIV. — PORADA.

Zůstal jsem státi chvilku na nádraží opravdu “jako hloupý”, dívaje se za
povozem a teprve po dvou as minutách mi napadlo, že udělám nejlépe, když odebeřu se k doktoru Ungerovi a všecko mu sdělím, s ním se poradím.
Doktor bydlli při cestě nedaleko nádraží a za malou chvilečku necházel jsem
se před jeho domkem. Byl doma a sice čekal prý již na mne. Viděl mne totiž
přijížděti do města, ale spatřiv, že jdu do “courthousu”, myslil, že se mi jedná jen
o vyproštění Johna.
“To byl znamenitý nápad!” uznal, když jsem mu krátce sdělil, co mne vlastní
do městečka přivedlo a byl velmi zvědav na podrobnosti.
Neopomenul jsem ovšem vylíčiti mu řádně každou maličkosť, na kterou
jsem přišel od našeho rozchodu předevčírem. Vyprávěl jsem mu o obou svých
návštěvách u Ryanů, a zvláště snažil jsem se podati mu co nejpodrobnější zprávu
o celém setkání mém se vdovou, kterou jsem věrně popsal.
Doktor statně přikývoval a usmíval se při celém vypravování mém, které
zajisté potvrzovalo jeho domněnky. Než-li jsem byl úplně hotov, přišel listonoš
a odevzdal mu balíček novin. Doktor jej rychle otevřel a přelétl jej zrakem.
Když jsem skončil, podával mi list ten se slovy:
“Zde máme vysvětlení k té poslední záhadě stran vdovina mínění o sebe
vraždě manželově!”
Byly to včerejší chicagské noviny s krátkou jen zprávou, asi pod třemi však
“hlavičkami’’ titulovými, že u našeho Ashewoodu nalezena byla ráno neznámá
mrtvola, o níž se však soudí, že to jest salooník George Ryan z Chicaga, který
sem včera k večeru přijel na návštěvu k otci, farmáři u Ashewoodu. Podrobnosti
jsou však- dosud neznámy.
Zíral jsem překvapeně na doktora, co to má znamenati? O Johnovi nebylo
zde ani slova.
“Jest to zcela přirozené!” vykládal však doktor na mou otázku. “Mluvil
jsem se zdejším redaktorem, který přišel mne žádati o podrobnosti nálezu, hned
po svém příjezdu domu. Vyprávěl mi, že první zprávu zaslal již hned po poledni,
když podařilo se mu vypátrati, že den před nálezem mrtvoly přijel sem muž, na
něhož se dobře hodil popis, jaký podal Harákův čeledín o mrtvole, když přijel sem
pro koronera, a který v hostinci Connorově u nádraží vyprávěl, že se jmenuje
Džorž Rajen, je hospodským v Chicagu a jede navštívit! svého otce. McCarthv,
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farmář rovněž n Ashewoodu, s nímž se v hostinci onom setkal a který mu nabídl
svézti jej k starému Rajenovi, což Chicagčan také přijal, tázal se jej před saloníkem Connorem, jenž sdělil všecko to redaktorovi, jak se těší na otce a na honbu
a chicagský Rajen na to si jen jakoby nějak bolestně vzdýchl a trpce se usmál.
Dále si stěžoval na zlé teď časy v Chicagu, kde je hostinských více nez hostů a
jevil vůbec jakousi rozmrzelou a sklíčenou náladu, jak svědčí rozhodně Connor,
jehož jsem se také sám na to zeptal. To se mi zdá dosti významným a důležitým
a potvrzuje to ona slova vdovy jeho, která tak ostré světlo vrhají na příčinu sebe
vraždy a čelí tak rozhodně proti theorii o vraždě, o jejíž uchycení se usilují
z bídných zajisté důvodů Rajenové!”
“Ano, vidím nyní zřetelně do toho!”
“Nuže, abych dokončil o těch novinách: redaktor při zasláni zprávy vyslovil
možnosť, že by neznámá mrtvola mohla náležeti chicagskému salooníkovi.
Druhou, určitou, podrobnější zprávu, kde domněnka jeho co do totožnosti
osoby byla úplně již sdělením šerifovým, koronerovým i mým potvrzena, zaslal
teprve k večeru, sám již pochybuje, že bude uveřejněna hned ve včerejších
ranních listech, jak mi výslovně pravil. Vdova četla patrně jen onu první zprávu
včera ráno — odpoledních novin se již nedočkala — a její hned přesvědčení,
patrné v oněch slovech, k vám pronesených, že muž její nemohl jinak skončití,
než-li sebevraždou, vzešlo zajisté jen ze situace, za jaké se domů k otci ubíral
a která dle vzdechu a slov jeho zde v hostinci nemohla býti nijak příjemnou. Si
tuace ta byla příčinou jeho sebevraždy, která zatím při ostatních známých nám
již okolnostech a jmenovitě při podezřelém jednání Rajenův skoro úplně doká
zána. Ale víte, co mi tak napadlo, pane faráři, když jsem tak o tom uvažoval, hned
jiz včera ?
“Nemohu tušiti!” odvětil jsem pln očekávání.
“Přišlo mi na mysl, že ani ta naše pevná domněnka, jakoby Majk chtěl
obviniti Džána z té jen příčiny, aby se mohl ucházeti volně o Kéry, nemusí býti
správnou. Zdá se mi totiž, krátce řečeno, trochu hloupou, povážím-li, že děvče
Majka nechce a tvrdí, že s ním vždy jen žerty tropilo. Majk není tak hloupý, aby
se dal v těch věcech ošiditi, aby neprohlédl, jak to s ním u Kéry stojí a myslím,
že dělá úmyslně, jakoby bral vše doopravdy a pomýšlel vážně na děvče. Není
tak podlým na hlavu, aby nevěděl, že v žádném případu by si jej Kéry po tomto·
všem ani slušně vžiti nemohla, i kdyby jinak se jí líbil, čemuž není tak, a to on asi.
dobře ví! Zdá se mi vůbec, že všecko to nadcházení si děvčete posledního večera
a jeho na ně naléhání, právě jako štvaní Džána, ta jeho “předtucha’’ a vůbec
celé jednání Majkovo nebylo ničím jiným, než-li komedií, za níž se skrývalo·
něco docela jiného, než-li jak to mělo vypadati! Dle mého mínění nejednalo se
Majkovi o Kéry, ale aby tím způsobem bylo ukryto něco, o čem nemáme posud
ani potuchy, vzdor všemu, co jsme již vypátrali a čeho se domýšlíme!”
Zůstal jsem na doktora opravdu koukat.
“Nemohu tomu ani uvěřiti! Domněnka ta je příliš smělou!” namítl jsem.
“Není tak smělou, ale má svou značnou chybu v tom, že nemám posud ani'
jedinou faktickou věc k jejímu podepření!” mínal doktor. “Spočívá jen na oká
zalém vynášení se Majkovu s poměrem svým, možno-li to vůbec tak nazvati, ku
Kéry,. která oň nestojí a nestála, což bude on lépe vědět, než-li se staví. To je
podezřelé, neboť je to přepínáním, jehož by se chytrý Majk bez úmyslu tak
snadno nedopustil!”
Vrtěl jsem nad tím hlavou, což vzalo doktorovi chuť k pokračováni a umlkl;
v tomto směru.
“Jsem vám dlužen oběd,” pravil po několika okamžikách, “ale poněvadž vím,
že asi spěcháte domů, právě jako já, který chci jeti s vámi, dal jsem na rýchlo při
pravit! jen lunč, jejž krátce odbudeme a vyjedeme!”
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Neměl jsem, nic proti tomuto uspořádáni a půl hodiny po té nalézali jsme se
s doktorem již v buggv na cestě do Ashewoodu.
“Věci se vyvíjejí a ukazují celkem rychleji, než-li jsem si předevčírem sám
myslil,” počal doktor teprve zas, když jsme se ocitli již kousek za New Parisem.
“Nemáme žádnou příčinu být nespokojeni s tím, co jsme se již dověděli, ale
celkem máme skutečných fakt přece jen dosud zpropadeně málo, zvláště pak
takových, s nimiž bychom mohli platně vystoupiti před soudem, oč se nám musí
v první řadě jednati, má-li býti pomoženo mladému Burešovi. Co posavad víme,
stačí sotva nám ku přesvědčení a ještě většinou spočívá jen na domyslech. Zdá
se mi však, že v osobě té mladé ženy nalezli jsme svědka, jenž může nám sděliti
ještě mnohem více, než-li jste se dověděl od ní vy a to zvláště nyní!”
“Jak to myslíte?” zvolal jsem udiveně.
“Líčíte ji jako ustrašenou, rozechvělou hroznými těmi dojmy, čemuž ovšem
není divu a dle celého vašeho popisu o ní soudím, že ona ženština nevyniká právě
sílou ducha. Vidím ji jasně před sebou, bázlivou, skoro slabomyslnou po té ráně,
která ji stihla. Až ji uvidím osobně, budu moci ještě lépe souditi. A právě pro
tyto její vlastnosti mi napadá, že by se dala třeba pohnouti ku sdělení všeho, co
ví, kdyby jenom trochu byl na ni nějaký morální nátlak učiněn!”
“Snad by byla řekla něco dříve, ale nyní jí dal Majk zajisté už dobré na
učení!” namítal jsem. “Ovšem, kdyby tak bývala lepší příležitost nfluviti s ní
chvíli o samotě, dříve než mohl jí Majk všecko sděliti!”
“Tehdáž nebyla by mohla třeba vypověděti nic zvláště důležitého, kdežto
nyní bude asi věděti již o všem, neboť nepochybuji, že ji Rajenové přece do věcí
zasvětí, je-li tomu tak, jak myslíme. A nám jednati se musí o úplná fakta,o vy
světlení všeho!”
“Jakým způsobem ale dosíci její výpovědi? Jak přivésti ji ke mluvení?
Rajenové zajisté jí uloží mlčení a mají patrně velmi platný důvod k němu, kderý
asi platiti bude plné třeba i pro ni? Bude míti nepochybně i ona zájem na tom,
aby pohnutky události nestaly se zjevnými!”
f
“To jest ovšem možno,” svědčil doktor, “ne-li vůbec jisto. Nesmíme se tím
ale dát odstrašiti, nýbrž právě proto třeba jednati rychle, pokud působí mocné ony
dnešní dojmy na ubohou vdovu. Zítra, až se vyspí, může býti již pozdě, neboť
nervy její se třeba více usadí a pak je také možno, že hned zas odjede a tato příle
žitost se tak snadno více nenaskytne, což by byla velká škoda, ne-li docela zmar
veškeré naší snahy! Dnes, hned dnes je nutno vžiti ji do výslechu a působiti na
ni vším možným způsobem, aby pohnuta byla k vyznání, neboť v takovém otřese
ní, v jakém dnes se nachází, je člověk nejpřístupnější!”
“To se snadno řekne, ale velmi obtížně provede,” pravil jsem, nevěda, kterak
do toho, “je-li to vůbec možným!”
“Vám by to bylo možným a měl byste se o to pokusiti!” pokračoval doktor
horlivě. “Jste jediným, jenž to může učiniti a o tom, že jest to i vaší povinností
vůči Džánovi a vůbec vůči dobrému právu a pravdě, nebudeme se přece snad
příti. Nikdo vám toho nemůže zazleti, ani snad naposledy samotní Rajenové,
jimž po případě můžete i prokázati službu, že vniknutím do jich tajemství, třeba
přes jejich vůli, odvrátíte je možná od věci, která by se jim mohla v pádu přece
jen prozrazení jiným způsobem velmi špatně vyplatiti. Vám jako knězi jejich
a duchovnímu otci to plně přísluší a myslím, abyste se nevzpěčoval použiti vlivu
celého svého církevního karaktéru, celé moci, kterou vám vaše postavení na po
dobné lidi poskytuje!”
“Jak to myslíte?”
“Jak? Zcela jednoduše, abyste hleděl vvužitkovati víru těch lidí, kteří na
vás více méně hledí, jako na zástupce božího zde na zemi a pociťují před vámi do
jisté míry až pOvěrečnou úctu a bázeň jako před bytostí, nad ně vysoko povzne
senou a mocnou!”
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“Pochybuji, že tak Rajenové na mne hledí!” namítl jsem.
“Rajenové snad ne, ale bezpochyby ona žena. Všecky Irčanky jsou ve své
nevzdělanosti více méně pověrečné, ba zatemnělé a připustíte, že na ně má slovo
kněze ještě daleko větší moc, než-li tak hned na koho jiného! Jak popisujete
onu vdovu, myslím, že nebude vynikati nijak nad své družky, nýbrž stati bude ve
směru tom spíše ještě pod úrovní. V této pak pohnuté chvíli budete míti na ni
tím větší vliv. Jsem přesvědčen, že kdybyste s ní ve vhodnějším okamžiku
pořádně promluvil, ji trochu rozebral a na ni ať už v dobrém domluvou, či po
případě ve zlém hrozbou působil, nemohla by dlouho odporovati a vyznala by
všecko!”
“Jest to těžké, velmi těžké!” mínil jsem. “Již samu príležitosť nalézti bylo
by velmi obtížno, neboť Rajenové budou ji zajisté střežiti a pak bude již asi také
upozorněna na mne jako na člověka, tajemství jejímu nebezpečného a bude se
míti přede mnou na pozoru!”
“To jest ovšem možné, ale nemusí býti jisté!” tvrdil doktor. “Pokus pak
učiniti je nutno, jak nepopřete, vzhledem k vážnosti věci a důležité chvíle, která
musí býti uchopena!”
“Dobře, ale jak to dokázati?”
“Musíte nějakým způsobem, stůj co stůj, opatřiti si příležitost, abyste mohl
promluviti se vdovou v soukromí! I kdybyste třeba měl vystoupiti proti Rajenům otevřeně nepřátelsky ! Dojde-li k tomu, bude to veřejným důkazem jich viny,
který bude míti význam svůj i před soudem!”
“Dejme tomu,” svoloval jsem zvolna, pilně přemýšleje, “ale — nebylo by
snad záhodno právě vůči tomu soudu, míti svědka své rozmluvy s onou ženou,
aby výpovědi její mohl)7 býti i jinou osobou dotvrzeny?”
“To je pravda!” svědčil doktor. “Ano, musí býti aspoň dva svědkové, aby
věc byla pádně doložena. Jenom že ovšem žena ta nesmí o jich přítomnosti věděti, aby mluvila volně, myslíc, že sděluje vše jen vám, ve kterémžto mínění musí
po celou rozmluvu setrvati!”
A nyní přišla druhá čásť porady mé s doktorem, týkající se již podrobností,
jak a co bychom měli provésti, jak vše co nejlépe k účelu zaříditi. Uvažování
naše, velice bedlivé a týkající se každé maličkosti, trvalo pak po celou dobu cesty
a ještě na faře měli jsme si co o tom povídati. Byl to plán smělý, ale mohl se, jak
se nám zdálo, dobře zdařiti.

XV. — DOZNÁNÍ.
Pohřeb, k němuž se dostavilo veliké množství obecenstva i ze značné dálky,
neboť podobná krvavá událost’ přiláká vždy široké davy, jmenovitě pak mezi Irča
ny, byl skončen a odcházeli jsme ze hřbitůvku, umístěného na návrší nad Ashewoodem. Dle úmluvy s doktorem, dle přijatého plánu našeho, pozval jsem
Ryany s několika ještě předními osadníky k sobě na faru, kamž ubíral se ovšem
i doktor. Ryanové děkovali za pozvání, nechtěli je přijati za žádnou cenu, vy
mlouvali se na to i ono, ale nepovolil jsem a bylq by bývalo přímou mne urážkou
žádost mou zamítnouti. Nltisili ke mně již z ohledu na ostatní občany.
Vdova byla úplně passivní, jako bez ducha a dala se vésti, kam kdo chtěl.
“Nemýlil jsem se v jejím posouzení!” pošeptal mi doktor Unger ještě před
vypravením se pohřebního průvodu z farmy Ryanovy, kamž se byl se mnou ode
bral. “Je to znamenité medium k našemu účelu, lepší ještě než-li jsem myslil.
Jenom zdali jí ti chlapi řekli plnou pravdu! Zdá se mi to však, neboť jeví při
svém žalu i velikou dávku jakéhosi strachu!”
Tak to připadalo i mně, jemuž zdála se ještě ustrašenější, než-li ráno na ná
draží a zrak její těkal chvilkami bázlivě po tvářích všech přítomných a zvláště mé.
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Jinak byl pohřeb podoben všem irským pohřbům, jež jsem dosud byl viděl:
mnoho nářku, či spíše křiku, více méně strojeného, mnoho přepjatých řečí a málo
upřímného skutečně bolu, až snad na jedinou samotnou vdovu. Mike jevil žal
velmi okázale, kdežto otec jeho naproti tomu zarytě, až nápadně mlčel. Tak
tomu bylo při vynášení rakve z domu, i nad hrobem, při její zasypávání.
Vdova na hřbitově omdlela, avšak opět na kratičkou jen chvíli. Starý Ryan
držel ji v náručí. Jakmile však procitla a spatřila to, zachvěla se velmi prudce,
až se to podobalo pravému otřesení a sebravši patrně s největším napjetím všecky
své síly, vzchopila se a téměř poodskočila od farmáře.
Vzdor vážnému obřadu nemohl si doktor, jenž stál za mnou, odepříti, aby se
mne nezeptal:
“Všiml jste si?”
Přikývl jsem ovšem a při zpáteční cestě ze hřbitova, při první příležitosti pra
vil mi nepozorovaně:
“Ten výstup na hřbitově byl významný ! Vypadalo to, že si ta ženská starého
hnusí. Proč, snad uslyšíme! Je to však pro nás v každém směru dobrá známka,
velmi mnohoslibná, neboť dokazuje, že vdova s Rajeny mnoho nedrží, má proti
nim něco, aspoň proti starému a snad se nemýlím, když přičítám to okolnosti, že
je viní, nebo aspoň podezřívá ze smrti mužovy. Ale přesvědčením mým je
posud, že se stala zde sebevražda, v čemž mne utvrzuje moje pozorování, za
ktervm jsem přijel právě na pohřeb!”
'“Jaké?”
■^Všíml jste si, že Majk ve svém výstupu nad rakví nevolal trest a pomstu na
hlavu pachatele vraždy? To se mi zdá u Irčana víře nepodobným, aby se tak sta
lo z křesťanského milosrdenství! Irská rodina zavražděného prokleje obyčejně
vraha i potomstvo jeho do kolikátého kolena, kdežto zde nebylo nic podobného.
Majk se přece jen bál, náboženský názor mu nedovoloval takto lháti, aby snad
kletba nepadla skutečně na pachatele a rod jeho, tedy na bratra sebevraha a na
něho samotného a celý rod jeho. Rozumíte? Kdyby třeba na oko proklínal
vraha, bál se, že by kletba mohla státi se osudnou jemu samotnému a proto
mlčel!”
Znaje irské zvyky, nemohl jsem popříti, že okolnosť ta skutečně má také
váhu.
Doma dal jsem již před odchodem na pohřeb vypleniti celý sklep, k velikému
překvapení paní Týny, která ovšem nemohla pochopiti, proč ty Irčanv chci tak
skvěle pohostiti Rozkaz můj byl ale tak důrazným, že bez odmluvy uposlechla
a nalezl jsem při návratu vše dle přání svého připraveno. Jednaloť se mi o to,
abych Ryany dle možnosti “chytil”, aspoň na chvilku upoutal a co je vůči Irčanu
mocnějšího, než-li dobrý doušek, provázený chutným zákuskem?
Skutečně také, vzdor všemu smutku a patrné přede mnou ostražitosti dali se
mužští s chutí do pití, k němu jsme je s doktorem dle možnosti měli, a snažili
jsme se věsti hovor v náladě co nej srdečnější. Oba Ryanové dívali se na mne
chvilkami po očku nedůvěřivě, ale dal jsem si dobrý pozor, abych vypadal co
nejnevinněji, takže jsem je musil aspoň -částečně uspokojiti. Přes to chtěli mi
však hned po první čtvrthodině odejiti, ale na to nedal jsem oVšem opět dopustiti.
Vše bylo dobře arranžováno. Z kuchyně libě voněla do jídelny, kde jsme
seděli, chutná večeře, na kterou jsem farmáře pozval a to bylo nejmocnějším dů
vodem k setrvání.
“Kam byste šli?’’ rozmlouval jsem jim. “Doma přec nemáte nic připrave
ného a vím, že jste vůbec v posledních dvou dnech pořádně se ani nenajedli tím
vším zmatkem. Stále truchliti nemůžete a musíte si pomysliti, že je vše už marno
a poručiti se do vůle boží. Třeba vám pak posilnění i těla, aby duch lépe se cítil
a vzpamatoval!”
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Podobným tonem mluvil jsem neustále a se zdarem. Ryanové pili a stávali
se bezstarostnějšími, zvláště an jsem si zpočátku vdovy skoro nevšímal. Teprve
po chvíli, když se mi zdáli mužští již hezky usazeni, počal jsem s ní, nemluvnou
a tupě nyní sedící, hovor o lhostejných věcech, který nemohl býti ani Mike-ovi,
dobré nás pozorujícímu, nijak nápadným. Vyptával jsem se jí na dítky, snaže
se v ní tím způsobem probuditi aspoň kus nějakého zájmu, což se mi po chvilce
podařilo, takže počala lépe již odpovídati.
Doktor, nevyčerpatelná zásobárna veselých anekdot, počal opět baviti farmá
ře tímto svým obvyklým způsobem a přičiňoval se svědomitě a se zdarem.
Zpozorovali jsem, že i Milce poslouchá již více jeho, než-li hovor můj se vdovou
a kritický okamžik, na nějž jsme stavěli svou naději, se tedy kvapem už blížil.
Paní Týny prostřela již na stůl a doktor na mne významně mrkl, dav se hned
na to do řeči s Mikem.
“Vy jste ani dosud neviděla náš kostel?!’ pravil jsem zcela nenápadně
Irčance. “To by bylo hezké, abyste již zítra odjela a chrámek náš si ani nepro
hlédla! Je-li libo, pojďte se tam podívati aspoň na okamžik, než-li bude jídlo
na stole!”
“Jsem velice povdečna!” odvětila vdova, jejíž důvěru snažil jsem se vše
možně získati, což se mi, jak jsem myslil, z valné části již podařilo. “Viděla bych
kostel váš velmi ráda!”
Povstali jsme oba.
“Kam jdete?” zvolal však v tom již Mike znepokojeně.
“Prohlédnout si chrámek náš na okamžik, dříve, než-li přijde večeře!”
odvětil jsem nevinně.
“Snad se nebojíte, že vám pan farář švakrovou odvede?” smál se doktor,
vzav Milce-a přátelsky za rameno a přidržuje ho tím k židli. “Tak pozor, abych
vám to dopověděl: nuže------- ”
Více jsem neslyšel, neboť jsme s Irčankou odcházeli, ale ve dveřích, když
jsm je zavíral a při tom jsem se obrátil do pokoje, spatřil jsem úzkostlivý pohled
Mike-ův a zamračenou tvář starého Ryana, nás provázející. Nedalo se jim
však v té chvíli pranic dělati, leda že by násilně se chtěli za námi pustiti, čehož
ovšem nesměli se opovážiti, nechtějíce obrátiti proti sobě podezření. Měl je nyní
na starosti doktor Unger, který musil dbáti, abych mohl trochu se vdovou promluviti a byl odhodlán postarati se o to za každou cenu.
Též Irčanka měla opět ustrašený svůj vzhled, jejž byla v hovoru se mnou na
chvíli trochu pozbyla a připadalo mi, jakoby ji nyní poněkud mrzelo, že svolila
jiti se mnou do kostela. Dala se však mnou chytiti v tom směru a nyní nebyla
s to již couvnouti. Vypadala, jakoby se jí chtělo a nechtělo, jakoby váhala a šla
přede mnou co nej volněji.
Ubírali jsme se do chrámu hlavním vchodem, který jsem otevřel a jakmile
jsme vkročili dovnitř, opět z opatrnosti na klíč zavřel.
“Vyjdeme pak sakristií!” podotkl jsem, aby se vdova pro tuto okolnosť snad
nepolekala.
Barevnými okny padaly dovnitř maličkého, ale úhledného kostelíčka po
slední paprsky slunce, loučícího se pro dnešek se zemí. Hrály na četných zlace
ných sochách svátých a světic a na oltářních obrazech, svících a ozdobách výše
umístěných, kdežto dole, při zemi, bylo již skorém šero. Chrámek byl pln vůně
kadidla a suchých květů z mnohých věnců, daných sem dívkami a ženami. Nad
hlavním vchodem pnul se kúr, na němž vynikala řada píšťal od varhan, lesknou
cích se ve sluneční záři jako stříbro. Naproti, před velkým oltářem, hořelo rudé
světlo “věčné lampy.”
Pokropil jsem se svěcenou vodou z kropenky u vchodu a poznamenal se
křížem, což žena učinila taktéž. I v tom šeru jsem však zpozoroval, že se velice
•chvěje, ba vrávorá a že tvář její pokryta je bledostí přímo smrtelnou.
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“Vzpamatujte se, paní!” pravil jsem tedy důtklivým tonem. “Pomněte, že
jste v příbytku všemohoucího boha, který vám dá síly, abyste všecko protivenství
nynější dobře snesla a dá vám také po případě opětné štěstí — ovšem, jste-li,
budete-li toho hodna!”
Ujal jsem ji za rámě, aby neklesla a vedl jsem ji zvolna ke hlavnímu oltáři.
Kroky naše se dutě rozléhaly v tiché svatyni, kde slyšeti bylo každý dech Irčanky,
jež skutečně zhluboka oddechovala. U oltáře nechal jsem ji pokleknouti k zá
bradlí a sám klekl jsem podle ní.
Srdce mi prudce bilo očekáváním, jak pokus můj asi dopadne, zda-li se
zdaří, a vzdor tomu, že jsem byl na pobyt v prázdném chrámku svém dosti při
vyklý, neboť jsem tam často sám ozdoboval a různé věci opravoval a připravoval,
padla na mne vzhledem k mému počínání jakási zvláště posvátná nálada. Jak
tedy musilo býti teprve asi ubohé ženě, po tolika mocných dnešních dojmech,
s tajemstvím v prsou a bolem v srdci, když se takto ocitla s cizím knězem, před
nímž byla asi patrně varována svými příbuznými, nyní o samotě v liduprázdném
— jak aspoň musila mysliti — tmavém kostele!
“Pomodleme se zde za duši nešťastného muže vašeho, který zemřel zajisté
bez smíření s bohem, aby tento odpustil mu hříchy jeho a přijal jej mezi své vy
volené!” počal jsem opět, celý sám rozechvěn. “A zároveň poprosme boha, aby
dal vypátrati záhy pravého vraha a odevzdal jej soudu pozemskému, by netrpěl
za vinu nespáchanou člověk nevinný!”
Ženština při těchto slovech skoro hlasitě zaúpěla.
“Co se vám stalo?” zvolal jsem, chopě se té příležitosti. “Ano, zatčen je člo
věk nevinný a bůh nemůže dáti požehnání svého těm, kdož čin vlastné zavinili
a nyní vše tají. Musí je stihnouti dříve, či později spravedlivý trest jeho i lidský,
neboť není možno, aby věc podobná zůstala na dlouho utajena a přátelé zatčeného
stanovili již různé podrobnosti, jimiž pravý stav a okolnosti budou vypátrány!”
Irčanka div znovu neomdlela, ale také nic nemluvila, ač jsem po svých, dů
razně a výstražně pronesených slovech, na chvilku schválně se zamlčel. Vida
tedy, že musím jednati rozhodně a rychle, pokračoval jsem po přestávce:
“Víme již velmi dobře, že nejedná se o žádnou vraždu, nýbrž sebevraždu
a můžeme to dokázati. Jedná se nám jen o to, proč se váš manžel zavraždil a jaký
důvod má váš tchán a švakr, taby skutek ten zakrývali. Dovíme se i toho, ale ve
vašem vlastním zájmu vyzývám vás, abyste odlehčila těžkému svědomí svému
úplným vyznáním všeho a nečinila se spoluvinnicí na hříchu, páchaném na onom
mladíku, z domnělé vraždy obviněném! Pamatujte na boha a na své dítky!”
“Oh, nemožno! Nežádejte toho na mne!” zaúpěla nyní žena. “Pro ty mé
ubohé děti toho na mne nežádejte! Nemohu nic říci, nic nevím! Neničte mne
a mé děti! O ty se mi jedná! Vše ostatní by mi bylo už jedno!”
“Nikdo vás nechce ničiti, nýbrž naopak, kdyby v moci mé bylo něčím vam
posloužiti, učiním tak milerád. Ale pravda musí na jevo, i přes vaši vůli a obra
nu a nevinný člověk nesmí trpěti! Jako dobrá křesťanka, jak myslím, nesmíte
se propůjčit podvodu, o jaký se zde jedná! Byť byste z toho měla třeba sebe větší
prospěch, nebude zisk z něho nikdy trvalým a blahodárným, neboť nebyl nabyt
právem a dříve či později musí vyjiti vše na jevo. Nemůžete pak nikdy být spo
kojena u vědomí toho a ve jménu boha vyzývám vás v tomto stánku Páně jako
služebník jeho, abyste mi zde otevřeně doznala, že muž váš neskončil, jak dobře
víte, vraždou z ruky zatčeného mladíka, nýbrž sebevraždou, rukou vlastní. Jest
tomu tak ?”
Poslední věty pronesl jsem povýšeným hlasem ke vzbuzení mocnějšího
dojmu a přirozeně jsa též velmi rozechvěn.
“Ano!” odvětila vdova.
“Proč zavraždil se manžel váš?”
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“Byl v tísni — jel k otci svému, aby mu tento vypomohl dvěma tisíci dollarů
— on odepřel — směnky dopadají právě zítra — a můj ubohý muž------ “
“A proč tajíte sebevraždu?“
“Nebožtík byl členem tří spolků — ke dvěma dal se před nedávném — kdyby
se dokázalo, že zhynul sebevraždou, neobdržela bych ničeho a co bych si počala
s ubohými dětmi ?”
Zde byl tedy vlastní důvod jednání Ryanův, které bylo vysvětleno způsobem
stejně přirozeným, jako pro mne překvapujícím. Většina katolických spolků
podpůrných nevyplácí totiž úmrtní obnosy v případech sebevraždy a snahou
Ryanův tedy bylo zachovati vdově a dětem ony peníze. Snaha sice chvályhodná,
ale cesta, k ní volená, byla chybná, podvodná!
Zamlčel jsem se na delší chvíli, zatím co vdova usedavě stkala.
’‘Snad by se daly věci spořádati, abyste onu podporu přece dostala,” pravil
jsem po rozmyslení, “a netrpěla pro zoufalý čin svého manžela, který nemohl
v osudné chvíli býti při zdravém rozumu, když takovou věc mohl spáchati bez
ohledu na vás a dítky! Dobře však, že jste mi vše sdělila, dokud je snad ještě
čas, aby se dalo něco v tom směru dělati —’’
V tom zaklepal někdo prudce na dvéře chrámové. Trhl jsem sebou, ale
hned se opět vzpamatoval a spěchal jsem otevřití. Vědělť jsem přece nyní, co
jsem věděti chtěl a měl jsem na výpovědě vdoviny i — svědky: kostelníka Sta
rého, jenž dobře rozuměl angličině a nacházel se ukryt v sakristii a pak Franka
Černého, nejlepšího kamaráda Johnova, jehož sehnal doktor na pohřbu a kostel
ník ukryl jej na kúru za varhanami! Na tyto dva muže mohl jsem se v každém
případě spolehnouti.
___
Nebyl jsem pak nijak překvapen, spatřiv přede dveřmi — Mike-a, rozezlené
ho a opět zděšeného.
“Mohl jste vstoupiti sakristií, jest tam otevřeno!” pravil jsem mu zcela vlídně
a mohu říci, že jakmile zvěděl jsem pravou pohnutku jednání jeho, ohled na vdo-
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vu a dítky bratra samovraha, kterou nemohl jsem přece jen úplně zavrhovati,
ztratil jsem značnou část trpkosti a odporu, jež jsem po obžalobě Johnově vůči
němu pociťoval.
“Kde je moje švakrová?” zvolal urputně.
“Tamto u hlavního oltáře! Vstupte dále!”
A táhl jsem Mike-a, přívětivým tonem mým značně popleteného, do chrámu
a přivřel jsem opět dvéře, aby slova jeho mohli svědkové lépe slyšeti.
“Co to vše má znamenat, otče?” tázal se mladý Irčan drsně.
“Nic jiného, než-li že se nám jednalo o důkaz, jakým způsobem zemřel bratr
váš a to nyní již víme. Buďte rozumným, Majku!” napomenul jsem jej. vida
jeho divoký vzhled při oněch mých slovech. “Myslil jste s tou podporou celkem
dobře, ale špatně jste věc provedl, ač jste se dosti vynasnažil. Zapírání je marno,
neboť mám svědky na výpověď vaší švakrové a uděláte nejlépe, když se mi se
vším svěříte.”
“Svědky? Rád bych je viděl!”
“Nuže, Franku a Starý, kde jste?”
Objevení se těchto v chrámku vyvolalo překvapený výkřik Irčankv u oltáře
a změnilo náhle celý ton Mike-ův. Začal prošiti — zač, nevěděl patrně ani sám !
“Pojďme odtud!” pravil jsem. “Neznesvěcujme dalšími řečmi o zamýšle
ném zločinu tento boží Stánek, jehož posvátnosti jsem se opovážil použiti jen
k tomu cíli, aby nestalo se nevinnému bezpráví a aby objevena byla pravda.
Další můžeme projednati již na faře!”
Vyšli jsme a před kostelem nařídil jsme oběma svědkům, kteří se ubírali na
mé pozvání zároveň na faru, aby prozatím o všem přísně pomlčeli. Byli oba spo
lehliví v každém směru.
Mike připadal mi jako zlomený, kráče se skloněnou hlavou vedle své švakro
vé. která se více vlekla, než-li šla. Nebylo u nebožáka divu a při tom pohledu na
ni napadla mně myšlénka, kterou jsme potom také provedli.

XVI. — JAK JSME SE DOHODLI.

Zatím co paní Týny za pomoci děvčete ze sousedství nosila na stůl večeři, ku
které jsem musil Ryanv skoro násilím udržeti šeptaje jim, aby jen nedávali nic na
sobě znáti, promluvil jsem stranou s doktorem Ungerem.
“Jak to vypadá?” tázal se mne ihned. “Zdá se mi, že dobře?”
“Vše je v pořádku!”
“Bohudíky. Nemohl jsem toho chlapíka nijak zde už slušně udržeti — byl
by se snad rval se mnou! Trnul jsem úzkostí, že snad jste neměl dosud času nic
se dověděti, že vše bude zmařeno. Spoléhal jsem ale na vaši obratnost!”
Sdělil jsem mu co nejkratčeji průběh.
“A co nyní?” pravil jsem. “Máme ubohou ženu a sirotky připraviti o ty pení
ze, které by jí byly spolky beze všeho vyplatily, aniž by to skutečně poznaly?”
“Co ale dělat? Nenecháme to přec na Džánovi?”
“Ani mi nenapadá! Džán musí být hned zítra propuštěn, ale k tomu bylo
by nejlépe dosáhnouti veřejného přiznání Majkova. A víte, co mi právě napadlo?
Je to sice kus podskoku, ale jedná se zde o dobrou věc a žádnému to neublíží
vdově prospěje a Majka to dle zásluhy za ten jím vymyšlený “ským”, který chtěl
provésti na útraty Džánovy, podle zásluhy potrestá na něm samém. Myslím
totiž zcela vážně, abychom donutili Majka, by z ohledu na dítky bratrovy· vzal
smrt jeho na sebe a vymluvil se třeba, že střelil jej náhodou, považuje ho za
Džána. jehož se obával!”
“Výborně!” svědčil doktor a při tom zůstalo.
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Po večeri zdrželi jsme Ryany, aby zůstali po odchodu ostatních občanů ještě
chvíli na faře, kde započalo vyjednávání naznačeným mnou směrem. Majkovi,
jenž byl ztratil veškerou svoji kuráž, se do toho, k čemu jsme jej měli, ovšem
mnoho nechtělo, ale ku cti jeho musím říci, že konečně přece uznal nutnost, aby
se věci ve prospěch vdovy spořádaly tímto zpsobem. Zaručil se, že zítra pojede
se mnou do New Parisů a tam vše spořádá.
Podrobnosti, jichž jsme se nyní dověděli o tom, jak se vše stalo, potvrdily
skvěle domysly doktorovy, celou jeho theorii. George Ryan, přišed k otci na
farmu, řekl mu hned, proč přichází, ve přítomnosti Mike-ově. Starý však odmítl
rozhodně jeho žádost’, jejíž vyplnění bylo by znamenalo opět zkázu farmy, zvláště
an nebylo naděje že by George, takto lehká kavalerie, jemuž otec již vícekráte vy
pomohl, aniž by to bylo co plátno, mohl a chtěl peníze ony zase splatiti. I Mike
byl proti tomu a George hrozil zastřelením. Otec i bratr se mu jen vysmáli, ne
věříce, že by něco takového byl s to učiniti. Za chvilku padla však opravdu
v ložnici rána a George byl mrtvolou. Tu na návrh Mike-a, na všecko hned pa
matujícího, uspořádáno vše tak, aby věc vypadala jako vražda a nalíčeno na
Johna Bureše. Mike šel k Horákovům, jednal, s Carrií a Johnem, jak se mu
zdálo nejvhodnější a starý Ryan zatím dopravil mrtvolu synovu opatrně na tra
kaři k lesíku, jak bylo smluveno. Když Mike odcházel od Horáků a viděl, že
je vše v pořádku, vypálil sám onu “osudnou” ránu a spěchal domů, kde
zahladili s otcem rychle veškeré stopy sebevraždy a umluvili se stran svých
výpovědí.
Žena sebevrahova ani nevěděla vše dopodrobna, jenom jí sdělili, kterak v její
prospěch vše udělali a varovali ji přede mnou a před doktorem, neboť oba nás
podezřívali hned od počátku, vidouce náš zájem o Johna a naše vyšetřování. Nyní
však mohli býti a také snad byli za ně spíše povděčni, neboť po našem rozumném
výkladu musili uznati, že by theorii o Johňově účastenství sotva byli udrželi a že
jim musilo hroziti každou chvilku prozrazení, kdežto teď jsem přislíbil, že to
s Johnem v tichosti spořádám a že Mike, až si to vyrovná se soudem, bude míti
pokoj.
Tak se i stalo. John musil býti druhého dne propuštěn, aniž by se ctihodnému
soudci O’Rourke-mu dostalo českého slibu a Mike složil pouze záruku. Po
rota jej ovšem propustila, ale oba Ryanové záhy na to vyprodali a opustili naší
krajinu, která se jim nezdála již býti dosti bezpečnou. Vdova dostala úmrtní
podporu v celém pořádku, pro kteroužto věc jsem posud nepocítil ani nejmenší
výčitky svědomí a ostatní, kdož o tom víme, také asi ne. A že ‘‘vrah” John vzal
si hned v masopustě Carrii, není snad ani potřeba připomínat!'.

pod mrakem

Za jara.

Jak mračno pod perutí vzduchu,
tak pod čely nám pohněv prch’,
a jenom maně v hněvném ruchu
pár krůpějí nám v líce vrli’.

A roztál snili, zem zase květů plna,
kol křoví mladý plesá jih,
leč srdce mým se rudá nese vina
a stesk o zvučných perutích.

My ňadra k sobě připoutali,
ret obou blahem v jedno srosť,
zrak v zraku jednou hvězdou plály —
a svoji jsme již na věčnost.

Ó ženo má, k mé ukloňiž se skráni,
syp v duši mou svých očí lesk,
on změní vlnu na červánek ranní,
a v orla přejde zvučný stesk.

A. Heyduk.

A. Heyduk.

V jarmu povery.
Črta z mexického pomezi.
pro halen dař “Hmcríhán” napsal ML jVIaěeh.

i

Člověk musí si záhy přivstat a nešetřit koně, chce-li z vojenské stanice H.,
blíže hranic arizonsko-mexických, do večera dorazit na tak zvanou “velkou mexi
ckou’’ renč. Renč vystavěna je na malém návrší; kolem na několik mil do kruhu
táhne se mírně rozvlněná poušť, porostlá hojně kaktusy, křovím meskytovým a ji
nými polotropickými rostlinami. Podél západního svahu návrší říčka Santa
Cruz, potměšilá, jako vše v krajinách těch, vody své mocnějšímu proudu San
Pedro přivádí. Je úzká, na některých místech koník ji v běhu přeletí, též vody
v ní málo, avšak za dob letních lijáků vzroste v dravý proud, který daleko z břehů
se vyleje a vypráhlou rovinu zaplaví. Dále pak na obzoru, v polokruhu táhnou se
výběžky hor Patagonských, na jejichž stráních ještě před nějakými dvaceti roky
se popásala stáda dobytka, označeného cejchem seňora Ignacia Aronga. Dnes
po dřívějších majitelích mexických nezůstalo než jméno renče, vdova Arangova
Sybilla prodala ji syndikátu bohatých dobytkářů amerických, a na starožitné
renči bydlí přítomně jen “foreman” s několika pastevci.
Renč se svými masivními zdmi, v nichž se nacházejí otvory pro střílení pro
případ přepadení nebo obléhání od Indiánů a jim podobných nebezpečných živlů
na hranicích, působí na příchozího jaksi stísněně; vše kolem ní dýchá cizotou a
pocit ten ještě více sesílí, vstóupíme-li z úpalného slunce do chladných její míst
ností. Tu na první pohled je vidět, že schází tu něco, co by v ní pobyt útulným
dělalo, že není tu více toho mexického ducha, jímž stavba a celé zařízení domu
jsou provanuty. Člověk mimoděk cítí, že hrubý praktický cowboy americký svým
proklínáním není na místě, kde dříve pověrčivý vaqueros k svému patronu se
modlil. Nemile dotýká se ucha nevázaný hovor a drsný zpěv nynějších obyvatelů
místa, kde jindy za tichých měsíčných nocí dumný zpěv nějaké černooké a bledolíčí seňority okny do širé poušti se nesl.
Podobný dojem učinila na mne renč a její okolí, když za jednoho večera pod
zimního r. 1891 v stínu její střech koně jsem odsedlal, od správce renče napřed
dovolení k přenocování si vyžádav. Byla to tenkráte bouřlivá noc, vítr jako
zběsilý hnal se od hor, cestou suché kaktusy v poušti lámaje, křoví a nízké strom
ky ohýbaje, od pevných zdí se sklíčením se odrážel. Časem silnějším zavanutím
vyrval ostrý písek ze země a v hustých mracích před sebou jej hnal, že kůň můj
se přiblížil ve strachu k ohni, který jsem jen s namáháním udržoval, aby mi byl
společníkem. Mohl jsem ovšem zalézti pod střechu, ale pastevci byli na podzim
ním “round up” a “foreman” jich, chorobou stižen, byl chlapík surový a nevlídný,
takže raději vzal jsem za vděk s pobytem v rozbouřené přírodě.
A co tak do plamenů větrem poháněných se dívám, zařehtá koník můj jaksi
nedůvěřivě a hned na to objeví se mi v záři ohně Mexikán, zahalený v pestrou
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deku a široký sombreio maje do očí stlačený. Seděl na malém oslíku (burro),
nohama téměř půdy se dotýkaje. Pohlédnul na mne pronikavě, ale hned na to
na žlutavé tváři jeho rozhostil se spokojený úsměv. Poznal mne a také já viděl,
že pozdní cestující není nikdo jiný než starý Lorada, mexický drvoštěp, který do
tvrze naší dříví v horách nasekané již po léta na oslících dovážel.
Sestoupil s osla a podávaje mi pravici, od slunce až černou, přál mi dobrého
večera a s oslíka chatrné sedlo strhnuv ke mně k ohni se posadil.
“To se dnes zrovna kníže pekel žení,” po krátkém přemýšlení prohodil.
“Jdu z poutě ze Sonory, a myslil jsem, že do večera dorazím k svým lidem. Však
“burro” je nějak nemocný a tak jsem se opozdil a s večerem překvapilo mne toto
povětří.”
“No, nic nedělá, Lorado,” pravil jsem. “Vždyť jsme staří známí a u mého
ohně jste vítán. Jestli chcete něco zajíst, mám ještě zbytky od večeře a zde ta
báku na cigarety,” a podával jsem mu váček.
“Muchas gracias, seňore,’’ odvětil drvoštěp, “hladu nemám a také by mi
snad ani na tomto místě nechutnalo, za to však z vašeho tabáku rád na závitek
si vezmu. Nekouřil jsem již několik dní, nemaje zač tabák koupit; poslední
centavos dal jsem zbožným padrům na modlení”. Svinul si obratně závitek, za
pálil jej a na okamžik do plamenů se zahleděl.
“A jestli pak víte, kde vlastně noclehujeme?” najednou kvapně se mne otázal
a oči se mu při tom zajiskřily.
Když jsem hned neodpovídal, dodal:
“Tak vám to povím, ač přiznati se musím, že nerad o tom se zmiňuji. Byli
to hodní páni, ti Arangové, naši padres je měli rádi, ale jenom ti proklatí Ameri
canos přivedli je na zmar. Věru, když si na to vzpomenu, pálí mne zde půda pod
nohama a jest mi, abych se sebral a odtud odešel.”
Hleděl jsem jej ukonejšiti, neboť taková vyhlídka, zvěděti něco bližšího o sta
rožitné renči, se mi hned tak nenaskytla a také se mi podařilo, že Lorada usednul
a dějiny renče nesouvisle sice, ale přece srozumitelně mi sdělil. Obsah jeho vy-
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pravování byl dosti tragický a dobře k tomu bouřlivému večeru se hodil. Proplítal slova svá častým klením, které aby zamluvil, jal se různé svaté volatí
a křížem se znamenati. Prohlédnul jsm při tom, že snažil se oproti mně vylíčiti
všecko jednání kněží svých co nejpříznivěji, nejlepší to důkaz, jak kněži pověrou
zatemněné mysle svých hloupých oveček v poslušnosti a porobě udržeti si umějí.
Podaří-li se mi v črtě své jen jediného čtenáře přesvědčit, jak “blahodárné” jest
působení kněží vůbec a katolických zvlášť, na jednotlivce i rodiny,, bude mi to
odměnou nejlepší a nebudu litovat, že jsem tenkráte celý dlouhý a bouřlivý večer
s Mexikánem u ohně ztrávil a jeho slovům, fanatismem náboženským prosáklým,
bez odmluvy naslouchal. Mnohdy to byla ode mne skutečně oběť, ale pohled na
jeho “cuchám”, dlouhý to nůž, jímž se v ohni hrabal a s kterým prsty jeho jako
s růžencem byly obeznámeny, mne ode všech poznámek zdržoval. Všecka slova
by ostatně u takového “zažraného” katolíka bývala marna, víra jeho v humbug
kněžský byla silnější, než bouře, která kolem nás letěla.
I.

Bývaly to veselé časy, dokud ještě na našem jižním pomezí vlála vlajka
mexická, veselé pro úřednictvo, jež daleko od sídla vlády mohlo si dělat, co chtělo,
veselejší však pro kněze, kteří nevyrušováni a beze strachu oddávali se “pracem”
na vinici páně. Nemuseli se bát, že nepřítel člověk, zdravý rozum, přijde v noci
a osení jejich zničí. A toto také utěšeně se dařilo. Pověra, hlouposť, surovosť,
nesnášenlivost tak pěkně mezi lidem bujely, že ještě dnes v těch krajích působení
kněžského máme památku. Když pak končiny ty r. 1853 koupi dostaly se pod
vládu Soustátí, vypukla hnedle potom válka občanská, během níž kněžstvo tamní
dobře ukázalo, jak milá jest jim osvícená vláda washingtonská. Ty čtyry léta
války a zároveň vzbouření Mexičanů proti Maxmiliánovi nejlépe každému příteli
svobody ukázaly, kam kněžstvo mexické, od prvního arcibiskupa až do posled
ního padre v horách Sierra Madre směřuje. Majitelé renčí na straně americké
byli nuceni pod trestem vyobcování z církve podporovati věc odštěpenců, na
straně mexické pak kněží veřejně v kostelích a na poutích u zázračných míst
verbovali pro Maxmiliána nevzdělané peonv a surové Indiány.
Vystrčila tenkrát ta hodná, spravedlivá, mírumilovná matička církev nečistá
svá klepeta, vždyť byla doba tak příhodná, ale události u Appomatox a Queretaro
přinutily ji, že je rychle stáhla zpět.
Na mexické renči asi v těch dobách ujal se hospodářství seňor Tgnacio
Arango. Byl již čtvrtým majitelem renče z rodiny toho jména, jak zápisky na
faře v Santa Cruzu udávaly. První předek jeho přišel před 70 lety z vnitrozemí
Mexika tehdáž, když houfně výpravy do neznámých krajin severních, v kraj
ukrutných Apačů konány. Zápisky farní rovněž udávaly, že rodina Arangů byla
mezi těmi nejhorlivěšími podporovateli církve a tím také největšími odpůrci
všeho, co vládě kněžské mohlo uškodit. Arangové pak měli velké slovo mezi
svými krajany, neboť jich značný počet na renči své zaměstnávali a proto padres
santa cruzští všemožně si dali na tom záležet, aby se jim Arangové neodcizili.
Neuplynul ani týden, aby některý z nich nebyl na renči návštěvou a tam o smýšle
ní majitele se nepřesvědčil.
Arangové brávali si manželky vždy z předních rodin staromexických; tak
otec Ignaciův Emiliano pojal za choť jednu z dcer bohatého hidalga Pereza, jehož
statky v nynějším státu mexickém Chihuahua se rozkládaly. Záviděli tenkráte
Emilianovi všichni okolní ženichové nevěsty tak bohaté, přestali však, když voje
mexické do krajiny vtrhly, haziendy spálily, pole zpustošily. Bratří Perezové,
totiž za války se Soustátím, tušíce, že Americanos vyhrají, odepřeli chopiti se
meče ve prospěch vlasti, ale krůtě se vlastizráda ta na nich pomstila. Po uzavře
ní míru statky jejich skonfiškovaný a z bohatých jindy Perezů stali se žebráci,
kteří, práci nezvyklí, oddali se životu loupežnickému. Že sestra jejich slíbeného
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věna nedostala, samo sebou se rozumí a také ubohá musela za to od svého manžela
nesčíslné příkoří vytrpět. Odlehčilo se jí, když porodivši první dítě, syna, ze
mřela a za dřevěným plotem hřbitova santacruzského k věčnému spánku byla
uložena.
Emiliano, ve svých nadějích na bohatství sklamán, přičítal ovšem všechnu
vinu nenáviděným Amerikánům a v tom kněží jej utvrzovali. Horkokrevný Mexikán jednou dokonce meskalem rozjařen, přísahal jim, že ze svého syna Ignacia
toho největšího nepřítele Američanů vychová. Slib ten opakoval pak v kostele
sv. Františka v Magdaleně, kam v říjnu z celé Sonory zbožní Mexičané putují, po
zději pak před samým obrazem panny Quadeloupské tělo páně na přísahu tu
přijmul. Byla však nutná přísaha tak slavnostní, neboť později dostala se rod
ná jeho renč koupí ťizemí pod svrchovanost americkou a tu ovšem bylo plnění
přísahy věcí obtížnější.
Hlavní péči věnoval vychování syna svého Ignacia a za pomoci kněží santa
cruzských vychoval z něj pravý typ fanatického, hrdého, hloupého a pověrečného
Mexikána, jakého jen představiti si možno. Mladý caballeros, již jako hoch, byl
postrachem soudruhů ve farní škole v Santa Cruz, o jeho ukrutnosti povídati
mohli také chudí peoni na renči otcově. Když pak zpráva o vypuknutí války
občanské až sem dolétla, byl ještě Ignacio příliš mladý, než aby byl mohl do řad
odštěpenců vstoupiti, otec pak, ač sto chutí měl, zbraně se chopiti, přece jen raděj
zpovědníka svého uposlechnul a doma zůstal. Ctihodný padre přesvědčil jej, že
mnohem lépe může věci jižní prospěti, když bude hledět odštěpenství mezi souse
dy šířiti a třebas prý vlasť předků jeho sama paže jeho bude potřebovati. A stalo
se. Přistály pluky francouzské, přišel Maxmilián, a prohlášeno císařství. Kněží
do nedávna tlačení k zemi, pozdvihli hlavy a po vlastech starého Montezumy na
staly výjevy, na něž pokročilý Mexikán doby nynější jenom s hrůzou pomýšlí.
Fanatismus náboženský setkal se tu s pravou láskou k vlasti, li níž náboženství
je věcí vedlejší a kde ti dva se setkají, tam boj na život a na smrt.
A Arangové? Oba, otec i syn, přijeli jednoho dne s četnou družinou do ko
stela v Santa Cruzu, vešli, vyzpovídali se, přijali tělo páně, zavěšeny jim kolem
krku dotýkané škapulíře, padre v obličeji zažloutlý, starý, shrbený, očí však jako
dva uhlíky jiskrných, odříkal nad nimi požehnání a všichni odjeli do boje za
svátou věc — vraždit svobodu a pomáhat otroctví světskému i církevnímu k moci.
A Emiliano a Ignacio Arangové bojovali, ale tak, že ještě dnes staří usedlíci na
svazích Sierry mohli by vám říci, co že to bylo za sběř ukrutnickou, ta četa
Arangova. Po celá dvě léta byli tito vojíni Kristovi postrachem šírých krajin
a oddcehnul si každý, když došla nejistá zpráva, že celá četa od republikánského
oddílu vojenského v jednom průsmyku horském byla zaskočena a pobita. V Santa
Cruzu kněží již četli za oba Arangy zádušní mše, mezi sebou pak radili se, jak by
se nejsnáze renče Arangových zmocnili. Než nadarmo si své posvátné hlavy lá
mali. Jedné noci přijel na odřeném mustangu mladý Ignacio Arango z vojny
domů. Majordomo, který k vedení renče před odjezdem majitelů před dvěma
roky byl ustanoven, stěží v tom ošumělém, zmořeném jezdci poznal ohnivého
mladého Ignacia, který v sedle stříbrem pobitém, v šatu sametovém, v drahocen
ném klobouku, se zbraní zlatém a stříbrem vykládanou do světa odjel. Však byl
by se přestal diviti, kdyby byl věděl, co všechno mladý pán v posledním čase
prodělal.
Při přepadu čety otcovy podařilo se mu, ač těžce raněn, skalní rozsedlinou
utéci a po nesmírném utrpení dostal se na blízko chatrče mexického drvoštěpa,
jménem Moralesa. Tam ztrátou krve vysílen sklesnul a teprvé druhého dne od
dcery Moralesovy, Sibylly, v bezvědomí nalezen. Ta v těch místech hledala
léčivé byliny a kořínky a velmi nálezem svým byla překvapena. Však statečná
horalka se dlouho nerozmýšlela. Zkušenou rukou jako lékař ránu ohledavši.
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vodou, již v kantýně s sebou nesla, ji vymyla, obvázala a uchopivši hezkého
miadika v půli těla, na rameno si jej vložila a do nedaleké chatrče dopravila.
Ignacio upadl do horečky, v níž brzy se modlil, hned zase proklínal a dlouhou
dobu mezi životem a smrtí tonul. Starý Morales sice nepříliš přátelsky na ne
známého mladíka pohlédnul, když s malými oslíky z daleké osady, kam dříví
dopravil, se vrátil. Když ale viděl, jak dceruška jeho o nemocného se zajímá, je;
ošetřuje, od jeho lůžka se téměř ani nehýbá, tu pohnulo se v něm cosi jako
útrpnost s bližním a sám někdy Sybille v ošetřování nemocného pomohl.
Silná přirozenost Ignaciova toho dokázala, že nebezpečný bod nemoci pře
kročil a cestu k uzdravení nastoupil. Když pak již choditi mohl, tu brávala jej
Sybilla s sebou na krátké vycházky kolem chatrče a obyčejně někde na skále
usednuvše, krásám-přírody horské se obdivovali.
Čas plynul, Ignaciovi zdraví se skoro vrátilo, ale přec z útulné chatrče se mu
nechtělo. A co také mělo jej vábit v ten širý svět? Otec se soudruhy, jak
Morales mu sdělil, všichni do jednoho pobiti, těla jejich nepohřbená dávno již od
supů a zvěře ohlodána a renč jeho daleko, za několikerými horami, rovněž jej
k sobě příliš netáhla. Matku nepoznal, nikdo tam s láskou jej neočekával a
zde — jak jinak tomu. S blahým rozechvěním tušil, že Sybille není lhostejným.
Všimnul si jí, když-onehdy zmínil se starému otci jejímu, že by byl pro něj již
čas, aby se po dědictví otcovském ohlédnul. Jak chudince osmahlé její tváře
zbledly, jak chvěly se jí ruce, když na hrubém ohništi večeři připravovala, jak
truchlivě zahleděly se naň ty její jako noc černé oči, jakoby říci chtěly, to je ta od
měna za všecku tu péči, kterou jsem o tě v nemoci tvé měla? Ach, kdyby byla
jen věděla, co v jeho srdci se v tom okamžiku dálo.
Však dozvěděla se toho brzo, když jednoho krásného večera usedli spolu
před chatrč a do zimní hvězdnaté oblohy se zahleděli. Starý Morales zase byl
s nákladem dříví v “kraji”, mohli tedy nevyrušené spolu hovořiti a o čem ten hovor
byl, laskavý čtenář a spanilá čtenářka uhodnou. Zkrátka a dobře, tu noc nebylo
široko daleko v celých horách dvé lidí tak šťastných, jako naši mladí milenci v hor
ské chatrči. Ignacio jakoby byl vyměněn. Nikdo by byl v něžném tom milenci
nepoznal onoho divokého, pánovitého Arangu, jakým ještě do nedávna byl.
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Starý horák, když po několika dnech se vrátil, hned poznal, co se mezi
mladými lidmi přihodilo. Bylo by nepravdou říci, že byl potěšen, když jej
mladý mi
*ž
o ruku dcery jeho požádal. Měl s dcerou svou docela jiné plány, než
vydati ji za neznámého dobrodruha, jichž v časech těch bouřlivých tolik v zemi
se potloukalo. Než nechtěl mařiti štěstí dceřina, bylať ona jediným jeho děckem,
jediným odkazem jeho věrné choti, která v mladém věku ještě uštknutí chřestýše
smrtí zaplatila.
Ignacio chtěl, aby hned do nejbližší osady se vypravili a tam aby poutem
manželským se Sybillou od kněze byli spoutáni, ale tolik starý horák přece zmohl,
že od toho vášnivý milenec upustil. —
Ano, Morales hleděl svatbu co nejvíce oddáliti. Měl nějaké důvody pro to
nebo snad něco tušil, kdož může povědít?
Vzal Ignacia jednou stranou a dlouho s ním hovořil, a výsledek rozmluvy
byl, že nazítří vyjel mladý ženich na silném koni ve směru rodné renče. Bylo
mezi ním a obyvateli horské chatrče ujednáno, že on vrátí se prozatím domů,
urovná dědictví po otci naň spadlé a až vše do pořádku přivede a k pobytu nové
velitelky renče zařídí, přijede si pro nevěstu a s otcem domů si ji vezme.
II.

Dřív však než u vypravování svém dále pokročím, dlužno mi zmíniti se
trochu o starém Moralesovi. Člověk ten měl na sobě něco tajemného. Při
důkladnějším pozorování ho bylo vidět, že muž ten, v hrubý šat venkovanů
mexických oděný’, viděl kdysi lepší dny než káceti nízké duby a meskyty v horách
a po srázných stezkách svážeti je dolů do kraje. Již celé to jeho zařízení chatrče
a nej bližšího její okolí tomu nasvědčovalo. V chudobné, ale čistě zařízené jizbě
nebylo vidět křiklavých obrázků svátých, mazanic to, před nimiž člověk jim
nezvyklý až se hrůzou otřese, nebylo v ní toho, ve všech chudých domácnostech
tak obvyklého Krista na kříži, který chudinka někdy tak je znetvořen, že by
vlastní jeho matka za něj styděti se musila. Ano i obvyklý kříž v kůře 'stromu
nejblíže u domku stojícího vyřezaný, scházel. Starý zřídka jen o věcech nábožen
ských mluvil a pakli mladý Ignacio někdy nevědomky na kostel a podobné na
razil, vždy oko starcovo divoce se zalesklo.
Ale jak již řečeno, Ignacio po své nemoci byl jako vyměněn, náboženství,
kněží a vůbec vše, na čem jindy si zakládal, bylo mu věcí vedlejší, neměl smyslů
než pro svoji Sybillu. Se starým ostatně málo se stýkal a proto také ani si ne
povšimnul, že starý horák nemodlí se tak horlivě, jak by se od Mexikána slušelo.
Kdyby byl nebyl láskou zaslepen, byl by se Ignacio starého dřevaře zeptal, jaká
že byla jeho minulost a tu byl by zvěděl, že starý Morales kdysi daleko odtud
v kraji mexickém v místě Las Delicias při řece Rio Grande důležité vládní místo
zastával, ale probodnuv ve vzteku chlípného místního padra, který se o svedení
sličné jeho ženy pokoušel, musel prchnouti, aby se před mstou kněžími rozeštvaného lidu zachránil.
Nevěřil nikdy příliš, ale nyní nadobro humbukům kněžským dal výhost. Po
tragickém konci manželky vychovával dcerušku Sybillu dle přání zbožné družky
v náboženství katolickém, ale při tom hleděl co možná vše, co v něm škodné,
znemravnující, hloupé a opovržení hodné vypustiti. Malá Sybila poznala Krista,
ale ne takového jak jej malují kněží, Krista plného pravé láskv k člověčenstvu.
Slyšela o andělích, ale představovala si je v mladém srdci svém, že mluví k ní
v šumění stromů, bublání potůčku, usmívají se na ni za krásných nocí s hvězd
naté oblohy. Nevěděla, co je to hřích, ani co je peklo, leda snad, když rozzuřila
se bouře v horách a vztekem svým stromy vyvracela, skály do propasti řítila.
Tak vyrůstala Sybilla v dívku srdce čistého, názorů prostých, skoro vesměs
o přírodu se opírajících, až do té doby, když náhle přes cestu její životní přešel
jí raněný Ignacio. Však zdál-li se jí dosud život a svět krásným, byl nyní
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takovým dvojnásobně. Láska neptá se dále o předmětu, k němuž vzplanula; ji
byl Ignacio jen nešťastným mladým mužem, který pomoci a soustrasti potřeboval
a že soustrast ta přešla pak v lásku, sama nevěděla. Ji bylo lhostejno, zda-li
té lásky její zasluhoval, ani jednou jí nenapadlo, aby se milence na jeho minulosť
pozeptala, nebo jej prozkoumati hleděla. Kde pak ona, dívka v přírodě vyrostlá,
aby znala ty vášně lidské, jež tak dovedně dovedou se ukrývat.
Za to však starý otec její měl oči otevřené. Hned při prvním spatření
neznámého jat byl nějakým neblahým tušením, pořád zdálo se mu, že raněný vojín
spokojenost' jeho tak draze získanou zkazí a život jemu i dceři učiní bídným.
*

tjc

*

Dnové míjeli, na proužku zeleného drnu u nedaleké studánky první kvítka
objevila se, ale Ignacio se nevracel.
Sybilla několikrát za den vyběhla na skalní výběžek, odkud do údolí volná
vyhlídka se jevila, podívat se, zda-li již nepřijíždí ten, jenž jediným byl předmě
tem její myšlének. S hlavou sklopenou vracela se vždy zpět a byla pak opět
smutnější.
“Ach, tatíčku můj, já vím,, že na mne zapomněl,” postěžovala si tu otci
a hezké její oči slzami se zalily. “Svět prý je tak velký, plno v něm krásy, plno
bohatství a dívek mnohem hezčích než'já. Ach, že musel právě mne si najiti,
abych mu v nemoci dlouhou chvíli krátila!” a v křečovitý pláč vypukla.
Starý drvař, ač v duchu byl rád, že ženich s příjezdem svým odkládá, přece
jen s bolestí pozoroval, jak dcera jeho chřadne.
“Utiš se, Sybilko,” těšíval ji, “kdo ví, co Ignacia zdržuje. Je-li tě hoden,
dostojí slovu, jinak bud ráda, že to takto hned v začátcích skončilo. Jdi, beruško
moje, a odlehči srdci svému na hrobě matčině tamto pod jedlí a požaluj si jí.
Ona na světě také neužila nic dobrého; z lásky ke mně následovala mne sem do
těchto pustin a zde smrtí hroznou mladý svůj věk skončila.”
A prokvetlá hlava před časem sestárlého drvaře se sklonila. Sybilla obyčejně
takové rady otcovy uposlechla a nad mrtvou rodičkou vyplakala se, až jí srdce
usedalo. Tu pak vždy zdálo se jí, že jedle náhle větve své rozhoupaly a v šumotu jehličí jakoby slyšela jemný hlas od ní nepoznané matky, ’jak jí požehnání své
dává. Byla pak odhodlanější a umínovala si, že na černookého mladíka za
pomene.
Ale kde pak je zapomenutí, když láska srdcem lomcuje. Zapomněla brzy
na úmysl svůj a zase cestu marnou na skalní výběžek konala.
Otec napřed prosbami na ni, by se umoudřila, ale když vše marné, jal se jí
domlouvati ostřeji. Vyčetl jí jednou, že k vůli hezké tváři poměrně neznámého
jí cizince sobě i otci život ztrpčuje a nepomyslí, co že by on, chudák starý, si počal,
kdyby ona hořem přehnaným onemocněla a třeba i zemřela.
Sybilla, až do dna duše rozechvěna, uznala výčitky otcovy za zasloužené a
od té doby jala se žal svůj v srdci skrývati. Však bolesť násilně potlačovaná
hlodala na kořenu mladého života, až dívka, jindy zdravím kvetoucí a otužilá,
musela ulehnouti.
A tu za těch dlouhých dnů letních, kdy otec Morales u lůžka chřadnoucí
dcery sedával a na zmořený obličej a do zamžených tmavých očí se ji zadíval,
zajiskřilo se mu oko, mozolovitá ruka křečovitě v pésť se zatkla a on ze zaťatých
zubů děsnou kletbu na hlavu vzdáleného Ignacia Aranga vyrazil.
“Bídník nevděčný,” zamumlal, “od smrti dcera má jej zachrání a on z vděč
nosti jí život zkracuje. Zemře-li mi dítko mé a já seznám, že’s tv skutečně před
časné smrti její vinen, pak třes se před pomstou otce, jemuž jsi tu jedinou radosť
na světě vzal. Ruka starého Moralesa od hrubé sekery ještě neochromia.” .
Kdyby byli obyvatelé horské chatrče věděli, co zdržuje Ignacia, tu by byly
růže na líci nemocné dívky brzy zase rozkvetly a oko temné dřívějšího lesku
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nabylo a otec by se byl poznovu kojil nadějí, že snad Sybille po boku dobrodruž
ného mladíka přece jen kyne štěstí.
A zároveň nabyl by poznovu potvrzení přesvědčení svého, že knězi katoličtí
největšími klamači jsou pod sluncem. Byl by viděl, že vzdělání jejich>a postavení
neslouží jim k ničemu jinému, než aby svůj hmotný blahobyt upevnili a pomocí
oblouzených věřících pomstychtivosti své, pánovitosti a jiným podobným “ctno
stem” hověli. Co na tom, že po zničených nadějích, po mladých životech, po
lásce a spokojenosti domácí šlapou, jen když oni černého svého cíle dosáhnou.
III.
Jak už předem podotknuto, mladý dědic mexické renče, seňor Ignacio
Arango, vrátil se po dvouleté nepřítomnosti domů. Ač u sluhů na renči on ani
otec jeho nebyli příliš v lásce, přece jen návrat jeho každého radostně se dotknul.
Starý správce Amado div mu kolem krku nepadnul, když do obydelni světnice
jej zavedl.
"Buď sv. Jakub Compostellský pochválen,” se slzami v očích pravil, když mu
Ignacio osudy otcovy a své vypověděl, “že aspoň mladý pán nám zůstal na živě.
Seňor Emiliano byl sice divoký, ale přece jen hodný pán a měli jsme se za něho
lépe, než nyní, kdy Otcové santa cruzští renče se zmocnili.”
Mladý Arango s sebou trhnul.
“Co to žvaníš, Amado?” zvolal divoce a starce za ramena chopil. “Což neřekl
ti při odjezdu otec, abys renč naši až do návratu našeho spravoval? Kdo řekl
ti, že není více žádných Arangů?”
“Ó, drahý pane můj,” ozval se zkroušeným hlasem správec. “Přijel sem
před dvěma měsíci ze Santa Cruzu padre Felipe a ten sdělil mně a všem sluhům
na renči smutnou novinu, že seňor Emiliano i vy v boji jste padli a zároveň naří
dil, bychom se zádušní.mše za vás zúčastnili. Zaveden jsem byl potom ír.i faru,
kde mi sděleno, že otec váš v případu, že byste oba ve válce o život přišli, renč se
vším příslušenstvím kostelu jejich odkázal.”
“Caramba!” zaklel si mladý ranchero. “V hrdlo lžeš, padouchu, jak pak by
mohla ústa posvěcená takovou lež vypustiti? Jest pravda sice, že na otce starý
farář v tom smyslu doléhal, ale otec nemyslel, že by to k takovým smutným
koncům s výpravou došlo a proto v záležitosti této žádných kroků neučinil.’’
Správec celý zmaten, nevěděl, co by odpověděl. A nechtěje mladého pána,
do něhož zase stará divokost Arangů vlezla, ještě více rozčilovati, raději se vzdálil.
Ignacio hned ráno odebral se do Santa Cruzu, aby po dědictví jeho bažící
padres o vysvětlení požádal.
A tu, kdyby byl jen trochu prozíravým býval, mohl viděti všechnu tu špina
vou lakotu a násilně potlačovaný vztek starého kněze padre Felipa a jeho mlad
šího pomocníka, padre Manuela. Byl by si všimnul, jak se starému duchovnímu
v očích zlověstně zablesklo, jak jako pergamen žlutá tvář jeho o poznání se
zarděla a mladšímu pravice se stiskla, když k nim do fary vešel. To však trvalo
jenom okamžik. Chytří velebníci, v pokrytství vychovaní a zběhlí, v okamžiku
v nepříjemné postavení se vpravili.
“Ach, zda-li pak vidím dobře, jsi to ty, můj milý Ignacio?” zvolal padre
Felipe, překvapenému mladíku ruku tiskna. “Kde pak máš otce, toho dobrého
seňora Emiliano, našeho nejvěrnějšího přítele? Viď, že ani on nezahynul, jak
nám bylo doneseno? Ó, jsem rád, že zase uhlídám naše sousedy. Jak jsem také
pečoval o jejich jmění, jakobych byl tušil, že jednou budu z něho muset klásti
úcty. Přijel otec tvůj s tebou?”
Mladý Mexikán byl úplně zmaten, chtěl zhurta na kněze udeřiťi, ale pokry
tecká řeč starého padre nadobro hněv jeho ochladila.
“Otce mého, ctihodný padre, více neuvidíte,” truchlivým hlasem odvětil,
"ten skutečně již není mezi živými a ani místo nevím, kde kosti jeho odpočív ají.
Ja sam z cele čety jako zázrakem vyváznul,” a mladému muži se oči zajiskřilv.
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Starý farář zbožně ku velkému, neforemně řezanému Kristu na stěně visí
címu pohlížel a scvrklé jeho rty se pohybovaly, jako v modlitbě, kdežto mladší
pomocník jeho oknem do zahrady vyhlížel.
j gnacio sám mlčení přerušil.
uJsem tedy nyní já pánem na renči,” pravil hlasem, z něhož zase jakási hrdosť
vyznívala, “a v brzku přivedu si pod rodnou střechu nevěstu.”
Starý sebou trhnul.
"’Nevěstu, pravíš, můj synu?” řekl a pichlavé oči na mluvčího upřel. “Jest
upřímná dcera naší víry, je bohatá, čím rodiče její, pověz. Neb dlužen jsem přátel
ství otce tvého, abych o blaho tvé nejen hmotné, ale i duševní pečoval.”
“Nevím o ní tak dalece nic, jenom že mi život zachránila,” odvětil mladý muž.
“Že by byla bohatá, to asi sotva, neboť otec její by v horách dříví nekácel.
Ostatně, co na tom, má mne ráda a to je věcí hlavní. Otcovská renč nás oba
snadno vyživí.” A Ignacio se hrdě usmál.
“Pravdu jsi děl, synu můj, ale v té věci musíš také mně, svému vychovateli
a zpovědníku, dopřáti sluchu. A vím jistě, že uposlechneš rady starce zkušeného
a přítele otce tvého nejlepšího. Neukvap se v té věci, neboť celé blaho tvé, časné
i věčné, na tom záleží Zkoumej srdce tvé a pak-li nějaká pochybnosť v něm
vznikne, přijď jen, já a tuto padre Manuel, s radostí ti radu udělíme. Dosti nevěst
bohatých, a co nej hlavnější, věrných vyznavaček našeho náboženství, nač daleko
’odtud hledati jinou.”
“Já si již vybral. Sybilla moje zajisté se vám zalíbí,” Ignacio kvapně do řeči
mu \ skočil. “Kdyby i byla vyznání prokletých Americanos, neupustím od ní.
Jí jsem lásku slíbil a také slovu dostojím. Jakmile jen záležitosti uspořádám, pro
n· si dojedu.”
Starý farář vida, že s horkokrevným mladíkem prozatím nic by nesvedl, slíbil
mu, že v několika dnech padre Manuela na renč k němu pošle, který mu ze všeho
účty složí.
Ignacio byl spokojen a kněžím ruku, kterou mu, jak byli u oveček svých
zvykli, k políbení podávali stisknuv, odešel a na venku uvázaného koně se vyhoup
nuv, divokým tryskem k renči se vydal. —
Dusot jeho koně ještě nedozněl, když starý farář k mladšímu svému druhu se
obrátil.
“Tohle je pěkné nadělení, Manueli, sám rarach nám byl toho větroplacha
dlužen. Tak jsem to měl všechno pěkně nalíčené a tu máš, on se nám najednou
vrátí.”
“Pravda, bratře v Kristu, veta je po našich vyhlídkách a co nejhoršího, klopit
budeme muset, co jsme už z jeho dědictví utratili. Ten starý Amado je příliš
poctivý a vše mu vyjeví.” A mladému knězi se pod žlutavým čelem oči zajiskřily.
“No, to by mne ani tak nemrzelo, jako to, že si vybral nevěstu. Kdo ví, co
je to zač a je-li dokonce naší víry. Kdyby si vzal tu, kterou my bychom mu
vybrali, mohli bychom i na dále udržeti jej ve své moci. Takhle ale vše je
nejisté.”
“Přenechte to mně, pane faráři,” nabízel se mladší kněz. “Já už to nějak
zavedu, aby zamilovaný mladík hned ku své holubičce neodletěl. Získáme-li
času, máme na polovic vyhráno, Však jsem již nejeden mladý párek roztrhnul
a nejeden také dohromady svedl, V té věci se vyznám dobře, ale vše činím jen
ku cti a chvále boží.”
“Pravdu máte, milý bratře,” podotknul farář, pomocníku svému na rameno
klepaje. “Přenechávám vám tu věc úplně. Užijte prostředků jakýchkoli, vždy
máte mého schválení, jen když mladý Arango zůstane naším.”
A s těmi slovy rozmluva mezi oběma duchovními otci skončena. Nenadála
, se ubohá Sybilla v dalekých horách po milenci svém touhou zmírající, že od té
doby vyvstali lásce její protivníci, jichž jedinou snahou bude, blaho její životní
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zničiti. Nešťastná dívko, tam kde “posvěcené” ruce proti tobě se zvednou, čeká
na tě jen peklo a ty marně mu budeš vzdorovati. Rozdvojili kněží již celé
národy, neřku-li dvé milujících srdcí.
IV.
Očekával-li mladý ranchero, že padres brzo s ním věci přivedou do pořádku,
velmi se mýlil. Překvapení kněží s počátku nevěděli, jak by si měli počínat a
proto po obapolné úřadě dohodli se, vyčkat nějakou dobu, zda-li by snad Ignacio
sám na nepohodlnou jim nevěstu nezapomněl. Co se tklo pak správy statků, tu
doufali, že mladý Arango je dosud tak v katolické víře pevným, že nebude je
z nějaké nesprávnosti podezřívati a snadno se spokojí s vysvětlením, kam ten neb
onen majetek byl obrácen.
A skutečně v tom posledním měli pravdu.
Mladý Arango nemoha se dočkati příjezdu některého z kněží, sam dojel
si opět do Santa Cruzu, kdež k svému překvapení na faře uslyšel, že starý'· padre
Felipe je nemocen. Že to byla nemoc jen líčená, ovšem mu ani nenapadlo.
Starý kněz hlasem knouravým jal se mu omlouvati, proč ještě účty ze
správy renče složeny nebyly, ale Ignacio netrpělivým pokynem ruky proud řečí
jeho zastavil.
“Nečekám na skládání účtů nějakých,” pravil, “na to bohdá bude později
času dosti, ale jedná se mi, abych co nejdříve splnil slovo milované dívce dané a
uvedl ji na renč co věrnou družku.”
“Nespěchej u věci tak důležité, synu můj,” řekl kněz hlasem otcovsky sta
rostlivým. “Jak jsem ti již jednou řekl, zkoušej napřed srdce své a rovněž
rozumu se optej. Škoda, že neznám vyvolenou tvoji, abych ti jako rádce duchov
ní mohl poraditi — ”
“Ó, nestrachujte se, zpovědnice můj,” vskočil mu do řeči mladík, “srdce mi
praví, že bez Sybilly žiti bych nemohl, rozum pak našeptává mi, že vyvolená moje
bude mi tou nejlepší družkou pod sluncem. Až nahlédnete v upřímné její oči,
zajisté dáte mi za pravdu, že volil jsem dobře.”
“Zamilovaní lidé vidí vše velmi růžově,” namítnul starý padre, “a proto přece
by’s měl rady zkušeného uposlechnouti a nespěchati. Možná, že bys časem našel
v okolí dívku mně známou, která by zapomenouti ti dala na děvčici, o níž pro
zatím nic jiného nevíš, než že je hezká. Kdo ví, jestli při vyznání lásky neměla
na mysli též rozsáhlou tvoji renč.’’
Arango při posledních slovech knězových se zamračil.
“Důstojný padre,” pravil drsně, “nebýt to posvěcená vaše ústa, dovedl bych
na místě ztrestati urážku o nevěstě mé pronešenou, takto ale řeknu vám pro
vždy, že nic na světě nezmění můj úmysl a já ještě zítra v průvodu dvou sluhů
vydám se na cestu za nevěstou.”
Padre vida, že ohnivého a neústupného mladíka nepřesvědčí, změnil náhle
svou laktiku.
“Synu můj,” pravil hlasem, jemuž marně dodati se snažil něžnosti, “Otci
tvému vždy sliboval jsem, že v případu, když by jeho tu nebylo,, upřímným budu
ti rádcem. Promiň mi tedy moji úzkostlivosť o tvé dobro. A myslíš-li, že se
svojí Sybillou budeš šťasten, jeď jen s pánem bohem pro ni, já na modlitbách
vzpomínati budu šťastného tvého návratu. A věř, je-li taková tvá nevěsta, jak mi
ji líčíš, najde i ona v otcovském srdci mém místečka.”
“Děkuji vám, důstojný můj rádce,” řekl Ignacio, scvrklou ruku knězi líbaje,
“děkuji vám za sebe i nevěstu, ale než odjedu, prosil bych vás, by padre Manuel
přihlédnul, aby vše na renči k přivítání mé nevěsty bylo připraveno. Starý Amado v tom ohledu obdržel již moje rozkazy.”
“Stane se, jak si přeješ, milý Ignacio, jenom hleď, abys brzy se vrátil.”

I
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“Než uplyne týden, uvidí již obyvatelé santacruzští novou velitelku na staro
žitné renči Arangů,” odvětil mladík vesele, hned pak dodal: “Co se tkne odayek, o tom vyjednáme až přijedu.”
“Bueno, bueno, machecho mio,” řekl starý farář havrani vlas mladíkovi
hladě, “svátá Panna tě provázej a škapulíř, který ti tuto dávám a který na ostat
cích sv. Jaga Compostellského byl dotýkán, ode všech pohrom tě chraň.”
“Adios, adios!” hlasem dojatým Arango zašeptal a darovaný škapulíř za
ňadra zastrkuje, z fary na prostrannou plazzu se vybral.
Tam čekal naň uvázaný kůň a zručně se na něho vymrštiv, volným klusem
z města vyjížděl. Nejedna z černookých mladých Santa Cruzaaek při pohledu
na švarného jezdce si povzdechla, ale Ignacio neměl pro žádný z těch nyjících
pohledu zraků. Mysl jeho zaměstnávala se právě obrázkem dívky, kterou mínil
již v několika dnech jako svou v náručí sevříti.
Druhý den ještě hvězdy na obloze se chvěly, když směrem od renče Arangovy klusalo po kamenité prérii tré jezdců. Byl to mladý Arango, který provázen
dvěma sluhy, z nichž každý vedl osedlaného koně, pro nevěstu si jel.
Cesta ženichovi touhou pobádanému ubíhala rychle a když druhého dne
slunce klonilo se k západu, stanuli tři jezdci na spocených koních při úpatí stráně,
na níž horská chatrč, cíl jejich cesty, v záři zapadajícího slunce od okolních skal
jasně se obrážela.
Jezdci sestoupili s koní a za úzdu je vedouce, pracně křovinami po příkré
stráni nahoru šě brali. Však mýlil se Ignacio, domníval-li se, že milou svoji Sybillu příchodem svým překvapí. Ta dle zvyku svého, otcem pro lásku svoji vy
plísněna na hrobu matčině právě hledala útěchu, když k cvičenému jejímu sluchu
vzdálený dusot dolétnul. Ta tam byla pobožnost, v očích uslzených se zablesklo
a rychle se země se zdvihnuvši, jako střela uháněla na vyčnívající úskalí, odkud,
oči rukou před světlem zapadajícího slunce si zaclánějíc, do šírého kraje se roz
hlédla.

— 103 —
Srdce jí mocně bušilo, ňadra se bouřlivě zdvihala, když tak po několik oka- ·.
mžiků do šera v údolí již zavládajícího hleděla. Náhle však vykřikla a jako lov
cem pronásledovaná srna k chatrči zaměřila.
"Tatínku, on — přijel — Ignacio je.tu!” bez dechu volala a dále po stráni
jezdcům naproti spěchala.
Těmto bezmála by se byli koně splašili, když na malé mýtině prostovlasá,
ztepilá dívka se objevila a ruce majíc rozpjaté k jezdcům zaměřila. Ignacio po
znal hned svoji nevěstu, ale než se mohl vzpamatovati, drželo jej již dvé sluncem
osmahlých ramen v objetí.
“Miláčku můj,” šeptala dívka, hlavu mladému jezdci na prsa kladouc, “tak
jsi přece na svoji Sybillu nezapomněl?” A vřelý proud slzí vydral se jí z krásných
očí.
Ignacio neodpovídal, ale polibky, jež na bohatý vlas děvě tisknul, svědčily,
co děje se v duši jeho. A dlouho by byli milenci v něžném objetí trvali, kdyby
byl kůň Arangův pánu svému netrpělivým hrabáním nebyl připomenul, že již čas,
aby se mu večeře nějaké dostalo.
Jemně roztoužené dívce z náručí se vyvinuv, pokynul udiveným sluhům, aby
následovali a nevěstu veda za ruku, dále k chatrči po stráni se bral. Cestou sdě
lila mu rozradostněná dívka, jak tesknila po něm, ale jak srdce její nikdy nepo
chybovalo, že miláček její se vrátí. Zamlčela mu, že z žalosti v nemoc upadla
a že s otcem k vůli své mladé lásce měla mrzutosti. Než ml^dý ženich měl příliš
bystré oko, aby si byl nepovšimnul, že jindy zdravím kypící její tvářinky jsou
nějak pobledlé, hlás ne tak zvučný a švitorný, jako jindy býval. Ale nebádal
o tom dále, jen když ty oči její temné a hluboké stále se naň tak s láskou dívaly,
jako tenkrát, když poprvé ji k srdci svému přivinul.
Morales, drvař, když mu byla dcera před tím oznámila, jakého hostě dosta
nou, nebyl tím tak přílišně potěšen a také nevítal nastávajícího zetě s takovou
vřelostí, jak by si to byli oba mladí lidé a zvláště nevěsta přála. Něco v duchu
stále mu pravilo, že dceři jeho ze spojení tohoto nevzejde blaho trvalé, ale že
v brzku jako mýdlová bublina se rozplyne.
Jsa však mužem života zkušeným, uznal za nevhodné a marné, kdyby lásce
mladých lidí v cestu stavětí se chtěl a proto souhlasil, když mu Ignacio po večeři
sdělil, že zítra a nejdéle pozítří s dcerou jeho a s ním na zpáteční cestu se vydá.
Přípravy k cestě konány druhého dne. Morales sehnal všechny své oslíky
a na ty naložil skromný svůj majetek. Jeden ze sluhů Arangových měl pak na
starosti oslíky ty krátkými pochody na renč dopraviti.
Mladí milenci ztrávili ten den v sladké nečinnosti. Navštívili všechna zná
má jim místa a tam delší dobu sedíce, plány do budoucnosti si spřádali.
K večeru pak došla se Sybilla rozloučit na hrob matčin a zde v samotě horské
prosila v duchu nepoznanou matičku, by z toho neznámého jí světa požehnala
jí na cestu životem, který se jí jevil ve světle tak růžovém. Jehličí borovice za
svištělo a blahým pocitem lásky opojená dívka domnívala se, že to dech matčin,
která se ze štěstí jejího raduje. Bláhová! Jak brzo se měla o vrátkosti štěstí
pozemského přesvědčiti!
*

Na renči zatím konaly se o překot přípravy k uvítání nastávající velitelkv.
Padre Manuel denně dojížděl přihlédnouti, aby vše bylo v pořádku a v ustanove
ný od Ignacia den příjezdu dostavil se opětně, aby při uvítání mladých snoubenců
byl přítomen. Za svého pobytu na renči přesvědčil se opětně, jak služebnictvo
Arangovo jest mu oddané, jenom u správce renče, Amada, pozoroval, jak naň
časem úkosem nedůvěřivě pohlíží. Pomyslil si však v duchu : “Ty starý bloude,
peklem ti jen potřebuji ve zpovědnici pohrozit a budeš slepým nástrojem v mých
rukou!” Věděl dobře, jak pověrčivé, hloupé své ovečky může v bázni a posluž-
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nosti udržet, ale poctivého Amada přece jen poněkud se strachoval. Mohl staroch ten nejednu pochybnou transakci obchodní mladému pánu sděliti, nad
kterou by byl tento podivné hlavou kroutil, a proto umínil si podržeti jej na
očích.
Šestého dne od odjezdu Ignacia z renče oznamoval vaquero na zvědy dále
do kraje vyslaný, že se mladý velitel vrací. Ihned seřadili se pastevci na koních
před bránu renče a v trysku vydali se pánovi vstříc. Když pak družinu shlédli,
* pobídli koníky své k šílenému běhu a střílíce z pistolí a všeliké krkolomné
kousky na koních provádějíce, takto novou svoji velitelku vítali
Sybilla, v jízdě na koni necvičená, byla již cestou dlouhou hodně unavena,
ale při spatření krkolomné jízdy vaquerů přece jen v sedle se vzpřímila a se zá
libou na statečných jezdcích zrakem utkvěla. Milenec její rovněž pozorností mu
věnovanou byl potěšen, což několika přátelskými slovy ku pastevcům pronešenými dal na jevo. Jedině starý Morales nezdál se brati na ničem zájmu, ale zadu
maně s koně k zemi hleděl.. Než brzo v oku jeho zablesklo se, když při přiblížení
se k bráně renče uzřel v čele služebnictva státi padre Manuela, který krátkými slovy
snoubence vítal, při čem ztepilou postavu Sybillinu očima téměř pohlcoval.
Zajisté že vzpomněl si starý dřevař na nešťastnou svoji choť, když hlavu obrátiv
pro sebe si zabručel:
“Ten ostříž v hávu kněžském bude štěstí mojí Sybilly katem!”
Konány nyní přípravy k svatbě, o níž se Arango vyjádřil, že chce ji míti co
nejhlučnější. Ale jednak domluvy nevěsty, které nic více se nepříčilo, než ná
padné vystavování se veřejnosti a pak také naléhání kněží santacruzských, že
všeliké zbytečné vydání bylo by zpozdilostí, ano i hříchem, způsobilo, že Arango
rozhodnul se pro svatbu poměrně tichou.
Úskočný padre Manuel připomenul mu nešťastnou smrt otcovu a jeho skoro
zázračné zachránění od smrti a slovy úlisnými tak jej naladil, že ve svém dojmutí
udělil kostelu peníze, jež na útraty svatební byly určeny.
Bylo to první vítězství Manuelovo nad mladým rancherem.
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Ale kdežto u Ignacia dovedl se mladší padre v důvěru jeho vlouditi, potkal se
u Sybilly s rozhodným neúspěchem. Při obvyklé zkoušce z katechizmu dával
jí tak dvojsmyslné otázky, že prostá děva jim nerozuměla a teprve otec jí je
vysvětlil. Zahořela tudíž proti knězi opovržením a také svými odpověďmi při
příštím výslechu mu tak dala na jevo.
“Milá dcero,” řekl při poslední zkoušce kněz, “vědomosti tvoje z našeho
svátého náboženství jsou velmi nedostatečný a mnohdy i převráceny a já jenom
z vážnosti k tvému ženichovi svolím ku odbývání manželských obřadů”, a obrátiv
se k ženichovi, doložil: “Ignacio, budeš muset dovoliti, abych manželce tvé ještě
nadále vyučování ve svaté víře uděloval, aby dohonila, co špatné vychování za
vinilo?’
Mladému rancherovi bylo v tomto okamžiku vše lhostejno, on toužil jen, aby
již drahou Sybillu mohl nazývati svou a tak ani dost málo nechápal, kam pleti
chářský kněz směřuje. Tak pomalu, aniž by toho pozoroval, obtáčen mladý
Arango sítí, z níž se nikdy více v životě svém nevypletl.

Svatba odbyta, mladí manželé usadili se na renči k novému životu a byli
šťastni. Zvláště Svbilla žila jenom pro svého zachráněnce a jedině to kalilo jí bla
ženost, že otec její, starý Morales, stále byl zamlklejším. Ano, abych pravdu
řekl, ubohý staroch od té chvíle, co opustil horskou chatrč svou, nepoznal, co je
to úsměv, co bezstarostný spánek.
Mnohdy, když viděl jak mladý hospodář na dceru jeho s láskou pohlíží, stále
kolem ní dlí, a někdy do náručí ji sevře, zdálo se mu, že zbytečné jsou vrtochy
jeho a neopodstatněné, ale jakmile uzřel na renči kmitnouti se postavu mladšího
padre a pohlédnul do jeho nejistě hledících očí a úlisného obličeje, staré obavy
mžikem se vrátily.
“Ubohá moje Sybillo,” povzdychnul si vždy, “na tebe čeká hrozné sklamání
a bylo by ti bývalo lépe, kdyby si tě byla matička tvá vzala s sebou.”
A tu vždy zajiskřilo se mu oko z pod hustého obočí, pravice se mu stiskla
a on mezi zuby zabručel:
“Ale při památce tvé nešťastné matky ti přísahám, že zloděje tvého štěstí
těmato rukama rozdrtím.” A starý drvař vyhlížel v tom okamžiku děsně.
Dnové plynuli; padre Manuel dle ujednání aspoň dvakráte v týdnu na renč
dojížděl, aby mladou seňoru v náboženství důkladněji poučil. Pravý cíl návštěv
jeho neznal však nikdo než starý majordomo Amado. Poctivý ten staroch dobře
si všimnul, že kněz většinu času věnuje mladému pánovi, s ním po renči se pro
jíždí, jemu mezi čtyřma očima něco rozkládá, s ním o samotě se uzavírá. Rovněž
bylo mu nápadným, že nyní častěji zapřáhnouti se museli voli do těžkopádných
vozů a odvézti do Santa Cruzu na faru tu ten tu onen výrobek na renči.
“Ti kněži našeho pána zavedou”, říkával si častěji a vždy truchlivě po starožitné renči se rozhlédnul.----------A Sybilla? Když se byla z prvního opojení lásky probrala a střízlivěji kolem
sebe rozhlížeti se počala, vrozeným jí ostrovtipem seznala, že Ignacio poněkud
chování své k ní změnil. Ač pořád laskavě k ní se měl, přece jen nebyl více tím
ohnivě milujícím manželem, který očima stále na ní visel, že nebyl u přítomnosti
její tak veselým, aniž jí do očí tak upřímně hleděl, jako dříve činíval. V jednám
jeho jevila se jakási zdrženlivost a pozorovala-li ho tajně, viděla, jak se často za
mračil, oči se mu zableskly a rty sebou hnuly.
Naplňovalo ji to nepokojem, ale otci postěžovati si netroufala. Věděla, že
by ji řekl: “Vždyť jsi tomu chtěla, varoval jsem tě, nyní si nes osud svůj, jak
nejlépe můžeš a stesky svými staré mé dny nestrpčuj.”
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Než když si. vzpomněla, co pod srdcem nosí, tu vždy vyjasnila se její tvář
a ona s hrdým úsměvem si řekla: “Však jen až vložím mu do rukou dědice renče,
zajisté bude můj Ignacio tím bývalým milujícm, něžným manželem.”
Co se tkne pak návštěv pátera Manuela, ty zůstávaly Sybille lhostejné. Ona
ve své prostotě neshledávala v nich nic jiného, než horlivosť kněze o její duši
. a skutečně ráda doprovázela Ignacia, když ji k jízdě do kostela v Santa Cruzu
vybídnul. Otci, když ji napomínal, aby se před úskočným knězem měla na
pozoru a manžela svého před ním varovala, vždy domlouvala, aby nebyl ve svém
úsudku tak příkrým.
“Padre Manuel jest učiněná dobrota,” říkávala, “a manžel můj nemůže mít
lepšího rádce nad něho.” A podívavší se na zarmouceného otce, dodala:
“Ostatně kdybych něco podezřelého uzřela, vím, kde najdu srdce sdílné, jež
mi svou radu neodepře. Viď, že mám pravdu, tatínku můj ?” A vzavši jej kolem
krku, zlíbala tu zasmušilou tvář, vrásčité jeho čelo a ustaranou tu hlavu, na níž
v poslední době nápadně šedivé nitky prokvétaly.
Tak minul rok a toužebně očekávaný okamžik nadešel. Seňora Arango
obdařila chotě svého roztomilým chlapečkem.
Domnívala-li se Sybilla, že příchod dědice Ignacia změní, nemýlila se.
Rázem byl opět tím veselým, bezstarostným milencem, jenž neměl pro nic jiného
zraku nebo sluchu, než pro mladou matku a malého synáčka. A zdálo se, že
nemluvně na celou renč přineslo paprslek štěstí, neboť na tvářích všech až do nej
poslednějšího kluka služebného znáti bylo radost. I starý Amado a tchán Morales odložili na čäs zamlklosť a veselili se s ostatními. A zachoval se mladý pán
renče skutečně kavalírsky. Nechal vynésti z hlubokých sklepů na trávník před
renčí veliké kamenné nádoby s uleželým meskalem, poručil zabiti tučného býka
a tam všichni příslušníci renče při vesele plápolajícím ohni, na němž maso se
peklo, jedli, pili a se veselili. Za nedlouho vyneseny citery, loutny a cimbály
a v hudbu mísily se výkřiky rozjařených tanečníků. Mladý hospodář sám něko
likráte k veselícímu se služebnictvu se přimísil a je příkladem svým k větší ještě
bujnosti vybízel. Chtěl si při narození prvního svého dítěte na veselosti nahraditi,
čeho si byl při svatbě odepřel.
Kněží v Santa Cruzu, když jim zpráva o narození dědice Aranga zvláštním
jízdným poslem byla donesena, vzdor tomu, že něco podobného každým dnem
očekávali, přece jen s počátku nemile byli dotknuti. Nemohli se totiž dosud
spřátcliti s myšlénkou, že by jim rozsáhlá renč ujiti mohla a nyní tím více na ne’ýnnou příčinu toho, na seňoru Sybillu zanevřeli.
“Ze raději mladý dobrodruh zároveň s otcem kosti nesložil!” hněvu svému
farář Felipe si ulevil.
Mladší bratr v Kristu jenom hlavou přikývnul.
“Jak jsem si již dělal na jmění to laskominy,’’ pokračoval dále kněz a z temných očí zrovna blesky mu sršely. “Aspoň kdyby byl si tu pobehlici domu nepřivedl."
Padre Manuel opět jen přisvědčil.
“Nu, což nemáte, bratře v Kristu, pranic co říci?" rozkřiknul se nvní dopá
lený velebník.
“Pane faráři,” pravil jeho soudruh, “na věci té se nedá nic již změniti,
spíše musíme hledět, jak bychom i za těchto nám nepříznivých okolností pro sebe
a pro církev z renče vyzískali. Dejte mi jen dovolení, abych mohl samostatně
v té věci jednat a uvidíte, že budete s výsledkem spokojen.
“Toho máte v plné míře,” klepaje mu na rameno, starý farář promluvil.
Zamysliv se pak, dodal: “Ostatně, při nejbližší příležitosti dopíšu biskupovi
v Hermosillo, a zmíním se o vás, jak bedlivým jste prospěchu naší svaté církve
rímske.
Mladší padre jenom pokorně sklonil hlavu.
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Za několik dní odbyty ve farním kostele krtiny, nad něž slavnější kostel
santacruzský neviděl, veškeré obyvatelstvo města, ano i osadníci ze široka daleka
se do města sjedší byli na plazze na útraty Arangovy častováni. Farář Felipe
nad takovou marnotratností až ruce sprásknul, ale tentokrát mladý majitel renče
nepovolil.
Synáčkovi dáno na křtu jméno Ramon. Ale během odbývání obřadů křest
ních stalo se něco, co vzbudilo mezi pověrečnými přítomnými všelijaké domněn
ky. Zdvihnul se totiž najednou, jak v těch krajinách dosti častým zjevem,
prudký vichr, dvéře kostelní, starožitné již a červy rozežrané se prudce rozevřely
u do chrámu zaneseno mračno písku s náměstí urvaného. Světla na oltáři shasla
a se stropu spadlo na novorozeně kousek omítky, že žalostně vykřiklo a na čele
krváceti počalo. A hned povídáno, že děcko to nedospěje, že místo k radosti,
bude jen rodičům k žalu a příčinou mnoha zla a podobně. Seňor Arango však
toho nedbal, ale přece zaporučil, aby šestinedělce něco bylo o tom sděleno.
Děcko rostlo jako z vody a na událost při křtu pomalu zapomenuto. Na
rcnči šlo vše vesele. Sybilla brzo se pozdravila a jedinou její starostí byl její
Ramonek. I na otce pro malého synáčka zapomínala. Neviděla, jak starý
drvař pomalu schází, nesvědčil mu vzduch prérie, byl zvyklý na samotu horskou
a nejednou zdálo se mu, aby sehnal své oslíky a vrátil se v chatrč, kde při těžké
práci poblízku hrobu milované družky přece jen žil nej spokojeněji. Jedině
dcera, která dohledu jeho byla svěřena, na nenáviděném místě jej zdržovala.
A Ignacio? Zdálo se aspoň ze začátku, že zase všechna bývalá láska k milo
vané ženě se mu vrátila. Dokud stonala, stále jí sloužil, později pak všemožným
«působeni starosti mateřské jí hleděl ulehčit. A nejmilejším zaměstnáním mu
bylo, když mohl vžiti malého Ramona na klín a pohoupati jej Tu zlíbal jako
uhlíky černá očka jeho a vyprávěl mu. jak mu dá až povyroste pěkného koníka,
sedlo skvostné, zbraně stříbrem vykládané, aby z něj byl caballeros hodný jména
Arangů. Sybilla při rozmluvách takových vždy jen bolestně se usmála, ale
nikdy ničeho nenamítala, aby manželi radostné vyhlídky nekazila.
VI.
Uplynulo pět roků a na renči Arangů mnoho se změnilo. Sybilla zatím
stala se ještě jednou matkou děvčátka, které ale ani západu slunce se nedočkalo.
Přičítalo se to žalu, který matku v době té stihnul. Otec její, starý Morales, totiž
spíše steskem než nemocí nějakou jednoho rána na lůžku svém nalezen mrtev.
Když to mladé hospodyni doneseno, div se rozumem neminula. Mluvila
s otcem ještě den před tím a ač se jí zdál vvhlížeti podivně, přece nic na brzký
konec jeho nepoukazovalo.
“Sybilko moje,’’ pravil jí při té příležitosti, “dnes zdálo se mi o tvojí matičce,
celou noc prodlel jsem ve snách na hrobě jejím a kolem naší chatrče.”
“Ach, tatínku," domlouvala mladá žena, “to máš z toho, že si pořáde na
starý domov myslíš.” A políbivši jej na vrásčitou tvář, dodala něžně: “Což se
ti u tvé Sybilly nelíbí? Nemáš radost ze svého vnuka, maličkého Ramona?
Zaplaš již jednou ty chmury z mysli, udělej mi to k vůli, tatíčku můj.”
Starý Morales němě zadíval se na dceru svoji, najednou ale zamžilv se mu
oči a on přitáhnuv Sybillu k sobě, bohatý černý vlas ji hladil.
“Sybilko,’’ hlasem smutným po nějaké chvíli se ozval. “Až mne tu někdy
nebude, slib mi, že varovati se budeš těch černých padres a kdyby ti i věčným
zatracením hrozili, nevěř jim. Jsou to vlci v rouše ovčím zašití,” a starý drvař
prudce do stolu udeřil.
“Ale tatínku, umírni se,” konejšila starce postrašená žena, “kdyby tě takto
o kněžích mluviti slyšel Ignacio, zase já bych to odnesla, že’s nevěrec a já že ne
jsem o nic lepši, neschopna syna Ramona u víře katolické vychovávat!. Zase
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mi pohrozí, že mi synáčka vezme a dá na vychování padrům do Santa Cruzu.
A synáček ten je přece kromě tebe jedinou mojí radostí a nadějí.”
“Jak ono na to přece jen jednou dojde,” zabručel otec a ještě jednou smutně
na dceru pohlédna, ven odešel.
To bylo naposled, co jej viděla živého. Slova “jak ono na to přece jen
jednou dojde,” pořáde jí zněla v uších, ano ani ve spánku od ní neodcházela.
A najednou taková rána. Posláno hned oznámeni o úmrtí na faru, páter
Manuel přijel, ale o pohřbení Moralesa na “svátém poli” v Santa Cruzu nechtěl
ani slyšet.
“Kdo ví, jestli sám na sebe ruku nevložil,” nešetrně ku prosící jej mladé
Arangové prohlásil a upřeně na bledou tvář ženinu se dívaje, doložil: “ostatně
nebylo by to nic divného. Člověk, kterému pobyt v přírodě je milejší než
v domě páně, člověk, jenž nikdy u správy boží nebyl, je všeho schopen. A tako
vý aby uložen byl v “posvěcené” půdě? Ó, nikdy ne!”
Velebník poslední slova zrovna zasyčel, že mladá žena v zděšení od něho
uskočila. I postěžovala si Ignaciovi, ale ten jen lhostejně ramenoma pokrčil
a tak stalo se, že starý Morales pohřben pod horským dubem v nedalekém háj ku
a možná že právě takového místečka si přál. Pohřeb jeho byl velmi jednoduchý.
Žádná píseň pohřební mu nezapěna, žádné latinské brebentění neodříkáno, pouze
starý přítel jeho Amado pomodlil se “Padre nuostro” a se slzami v očích shodiv
na hrubou rakev několik hrud země, odcházel, zanechav nad otevřeným hrobem
bolem zdrcenou mladou velitelku svou samotnú.
Sybilla domýšlela se, že Ignacio bude s ní míti pro.ztrátu její soustrast’, ale
hrozně se v tom mýlila. Teď teprve ukázal manžel její jednu ze svých nehezkých
vlastností — zbabělosť. Dokud otec Sybillin žil, bál se ho a jenom strach před
ním nutil jej, že v poslední době zacházel se Sybillou aspoň snesitelně. Teď
však, když ochránce jejího více nebylo, mohl vrozené surové povaze své popustit
uzdu. A činil tak čím dále tím častěji, ano jednou se stalo, že i jezdeckým bičí
kem ji přes obličej udeřil.
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Starý správec Amado ujal se nespravedlivě týrané ženy, ale byl to poslední
den pobytu jeho na renči.
“Caramba,” zařval naň mladý hospodář, “psy nechám tě vyštvat, starý
plesnivce, uvidím-li ještě u večer zde odpornou tvář tvoji. Věz, že dosud Arangové vždy byli nad ženami svými pány. A na krásně, kdybych ji i utloukl, nebylo
by škoda plemene tak nevěřícího.”
• A vše to činil Ignacio za jistým cílem. Stále jsa od padre Manuela nabádán,
aby dal malého Ramona k nim na vychování, hledal záminku, aby matce, která
dítě své jako lvice bránila, synka vyrvati mohl. A jak uměl lstivý velebník vášně
jeho podnítiti!
“Ty jeden z Arangů, kteří kdysi v Mexiku patřili mezi rody nejpřednější, ty
že bys dovolil, aby ti dcera nevěrce prvorozeného syna tvého zkazila? Považ,
co dluhuješ církvi, rozpomeň se na spásu své duše a zajisté, že nebudeš dlouho
v pochybnosti, jak jednati.”
Tak mluvil často do Ignacia ošemetný posvěcenec páně a přišel-li onen na
faru, musel zase poslouchat kňouravé nářky starého faráře, který opět připomínal
mu, že otec jeho v hrobě musí se obrátit, když vidí, jakou hanu syn jeho na
slavné předky jeho vrhá a podobně, takže nešťastný Ignacio byl již tak zmaten
a postrašen, že konečně slíbil, že jim synka svého přiveze. A jak by v té věci
snáze k cíli dojiti mohl, i v tom mu zbožní padres santacruzští radu udělili. Že to
byla rada ďáblů v lidské podobě, vlastně kněžské kůži, což na tom. Nejednou
řekl mu padre Manuel, že kde jedná se o prospěch církve, tu v ničem, kdyby to
i sama vražda byla, nesmí se rozpakovati.
A Ignacio byl povolným nástrojem v rukou svých rádců. Začal najednou
býti k ženě své vlídnější, maličké pozornosti jí prokazoval a nejednou i ruku
sfisknul a obejmuv ji, polibek jí vtiskl. Sybille, jak byla nepodezřívavou, ani ve
snu nenapadlo, že by jednání takové mohlo býti napřed promýšleno, naopak do
mýšlela se, že muž její skutečně už svoji nespravedlnost k ní nahlédnul a do
mněnka tato nesmírně ji těšila. Už k vůli malému Ramonovi byla ráda, že
konečně přestanou v domě hádky a proto s radostí svolila k žádosti, kterou k ní
jednoho dne Ignacio vznesl.
“Sybillo,” pravil hlasem co nejněžnějším, při čemž ženu za ruku chopil,
“drahá moje milovaná ženo, slib mi, že vyhovíš mi, oč tě žádati chci,” a tak lásky
plně v oči se jí zadíval, že se žena nezkušená až v hloubi srdce zachvěla.
“Jen mluv, Ignacio můj,” řekla hlasem, z něhož dosud bývalá láska vyzní
vala, “jen se mi svěř bez obalu a věz, že mileráda učiním vše, bude-li to jen v mé
moci. Už pro to dítě naše.”
“Ó, není to nic tak obtížného, co na tobě chci,” lhal licoměrník, oči stranou
od obličeje ženina odvraceje. “Pořád se mi vytýká na všech stranách a hlavně
na faře, že otec tvůj byl nevěrec a ty že sotva jsi lepší a to víš, jak se mne taková
věc dotýká, když na své uši to musím slyšet. Jako bych nevěděl, že jsi ty věrnou
dcerou svaté naší církve, která pranic nemůže za .bludy otcovy, měl-li ostatně
vůbec nějaké — ”
n
“Ó, tatínek můj byl muž řádný
“Rád věřím, Sybillo drahá, ale nech mne jen dopovědít,” pokračoval dále
v řeči Ignacio. “Abys všechny své na cti utrhače ze lži usvědčila, byl bych rád,
bys vypravila se k sv. Františku do Magdaleny na pouť. Je to jenom dva dni
cesty a bezpečný průvod dám ti s sebou. Opatřím tě mimo to hojně penězi, abys
mohla zbožným otcům dáti na modlení za spásu duše otcovy a rovněž i aby
mladému našemu štěstí požehnání shůry vyprosili. Uděláš tak, dušinko moje?”
Svbilla na okamžik se zamyslila. Napadlo jí snad při vzpomínce na malého
synáčka, jejž musela opustiti, nějaké podezření? Možná, Ignacio aspoň v tom
bodu pospíšil si ji upokojiti.
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“Co se tkne Ramona, nemusíš se pranic strachovati,” pronesl, "jako oko
v hlavě budu jej střežiti; ostatně opatrovnice jeho, stará Kristina, jak víš, jest
osoba spolehlivá, takže v pokoji budeš moci pobožnosti své se oddati.”
"Nuže budiž," rozhodla se konečně mladá žena. “Zítra na úsvitě se vvdám
na cestu a nestihne-li mne žádná nehoda, v pěti dnech jsem zase u domácího krbu
zpět. Ale věz, Ignacio, že jen tobě k vůli na dalekou tuto pouť se vydávám."
Při posledních slovech láskyplný pohled na muže upřela, ten ale u vědomí
viny zraky sklopil a ven ze světnice se vybral.
Druhý den ráno mladá seňora Arangová skutečně v průvodů služky a jedno
ho vaquero koňmo na pouť do Magdaleny odjela.
VII.

Sotva že malý průvod za prvním návrším zmizel, nechal si seňor Arango
osedlati koně a upokojiv chůvu stran chlapce, tohoto k sobě na koně podati si
dal a lehkým klusem k Santa Cruzu zaměřil.
Tam již byl na faře toužebně očekáván.
“No, však jsem již myslil, že ani nepřijedeš,” zaskuhral starý farář Felipt
s divným leskem v očích na malého hošíka hledě. “Věřil, věčná škoda byla b)
tohoto hezkého hocha, kdyby měl býti církvi naší ztracen. Celý zvěčnělý tvů
otec, seňor Emiliano,” dodal velebník, hošíka po kudrnaté hlavě hladě. Tentc
boje se žlutého kněze, na otce hleděl a konečně do pláče se dal.
V tom přistoupil páter Manuel, kterého hošík už z návštěv na renči znal
a laskavě se na něho usmívaje, vzal jej za ruku a vyvedl do zahrady, kdež hošík
pohledem na krásné polotropické květiny se konečně upokojil.
“Pověz mi přece, ígnacio, jak si to zařídil, žes mohl chlapce odvésti.“ dota
zoval se dále farář, když osamotněli.
“Ó, můj otče duchovní a rádce/’ ozval se mladý seňor zkroušeně, “svátá
Panna Quadeloupská smilujž se nade mnou, bídným hříšníkem. Podvodně při
nutil jsem ženu k nastoupení pouti, ale jednal jsem jenom, jak mi padre Manuel
poradil. Bezpráví toho přece jen jsem se neměl na své ženě dopustiti a věčný
pekelný trest mne za to nemine. Vždyť sám jste o tom o minulých svátcích
kázal, že žádný lhář a podvodník do království nebeského nepřijde.“
“Máš pravdu, synu můj,” odvětil velebník, oči zbožně ku zmrzačenému Kri
stu obrátě. “Ve prospěch církve a k větší slávě boží však mnoho je dovoleno.
Než nejsi v bohosloví vzdělán a proto jenom zkrátka ti řeknu, že’s vykonal
skutek bohumilý, když jsi nám svého prvorozeného ku vychování přivezl.
Činí-li ti však svědomí výčitky, jen přijď a dostane se ti z moci úřadu
mého rozhřešení. Vždyť my kněží jsme pravými lékaři duší. A právě, kdybys
byl rady padre Manuela neuposlechnul, byl by jsi se smrtelného hříchu dopustil,
neboť věz, že stojí psáno, kdo se nám protiví, samému bohu se protiví.”
Seňor ígnacio jenom si povzdychnul.
Konečně nadešel čas k návratu. Malý Ramon nechtěl ani slyšet, aby v po
nurých zdech farních u kněží zůstal a neustále žádal si býti dovedenu k matince
zpět. Jenom slib, že zítra matka proň si přijede, chlapce poněkud upokojil, ale
přece jen se slzami v malých očkách za otcem z brány farní vyjíždějícím se díval.
A mladá matka zatím se srdcem upřímným na místě “zázračném” modlila se
za domácí štěstí, ale uprostřed modlitby té nej vroucnější nevýslovný nepokoj se
jí zmocňoval. Zdálo se jí, jen aby už byla doma, sotva konce pouti se dočkala.
Ani nečekala, až jí vděční padres v Magdaleně škapulíře a růžence dotýkané pro
domácí její odevzdají, poručila připraviti vše k odjezdu a také co nejrychleji
k domovu pospíchala.
Ignacio pomohl jí s koně a do hlavní jizby na renči ji odváděl.
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“Vše zdrávo doma, Ignacio? A kde je Kristina s Ramonem?" kvapně
otázala se mladá seňora, kolem sebe se rozhlížejíc.
Ignacio nejistě na ženu pohlédnul, na to oči sklopil.
‘‘Kde je mé dítě, mluv, je nemocno?’’ jedním dechem mladá poutnice ze sebe
vyrážela. V tom objevila se na prahu Kristina samotná a poslední slova své
velitelky zaslechnuvši, této k nohoum se vrhla.
“Ach, seňora mia,” s pláčem pronesla, “Ramonka našeho odvezli nám ku
kněžím do Santa Cruzu. Seňor sám po vašem odjezdu s ním odejel a bez něho
se vrátil.’’
Sybilla při prvních slovech Kristininých na smrt zbledla, počala se na celém
těle třásti, najednou ale oči se jí zajiskřily a jako lvice Ignacia za rameno ucho
pivši, zahřměla naň:
“Rci, proč jsi odvezl mi miláčka mého k těm žlutým kněžím do učení?
Ach, nyní již prohlídám, proč jsi mne tak k pouti té nutil. A já si tolik od' ní
slibovala úspěchu. Ale buďsi, jsi-li ty pod vlivem kněží, nejsem já a sama si pro
svého synka k nim dojedu.”
Ignacio ani slova neodpověděl, ale hleděl raději rozhněvané ženě z cesty se
vyhnouti. Svědomí stále mu pravilo, že se zachoval k ní bídácky, ale sám sobě
se přiznával, že by dnes nemohl jednati jinak, takovou moc zrovna magnetickou
mělv naň příšerně se lesknoucí oči pátera' Manuela.
Sybilla vskutku v průvodu sluhy dojela si do Santa Cruzu pro Raniona, ale
ubohé dostalo se na faře jen výsměchu a trpké domluvy, jaká že je to katolička,
že vzpírá se vychování syna v duchu jedině samospasitelné.
“O, vraťte mi jen syna,’’ žadonila zoufalá matka, “já sama nejlépe dovedu
mu vštípit v srdce dobré zásady. A rcete mi jen, jaké pak to náboženství lásky,
která matce jediné dítě odnímá?”
“Ach, pobloudilá dcero,” zakňoural farář Felipe, “nyní teprve jsem přesvěd
čen, že nejsou pevné zásady tvé náboženské a manžel tvůj Ignacio dobře udělal,
že ještě v čas synka tvému vlivu vyrval.”
“I vy obílení hrobové,” hněvem rozpálila se Sybilla. “Napřed manžela
mého sítěmi jste otočili a nyní drzou rukou do štěstí domácího jste zasáhli. Věru,
pravdu měl můj zvěčnělý otec, když říkal mi, abych jen vždy hleděla co možná
nejdále od kněze stranou se držeti. Dobře pověděl, že kněz k vůli zisku osobní
mu nebo církve všeho, i toho nejpodlejšího jest schopen.”
Ani prosbě její úpěnlivé, aby synka svého uzří ti mohla, nebylo vyhověno
a bolem div si nezoufajíc, vyšla nešťastná matka z fary. A pořád jakoby se jí
bylo zdálo, že slyší žalostný pláč svého dítěte, před očima duševníma vyvstával
jí obraz miláčka jejího, jak je kněžími trápen, hladem mořen a bit.
Jako bez ducha vrátila se domů na renč a v několika dnech upadla násled
kem přestálých duševních útrap v těžkou nemoc, z níž že životem v}rvázla, pouze
své zdravé a od mládí otužilé soustavě tělesné měla co děkovati. Seňor Ignacio
hrubě po celý čas nemoci její k lůžku jejímu ani nepřistoupil, nemohl snésti zou
falých výkřiků matčiných po synáčkovi, v duši jej'pálilo proklínání úskočných
padres a tak jenom věrná Kristina o svoji velitelku pečovala. A Sybilla když se
uzdravila, nebyla již tou pilnou hospodyní a milující matkou jako byla, než do
nemoci upadla. Zdálo se, jakoby ji byl všechen duch opustil. Vše jí bylo lho
stejné, ničeho si nevšímala ; po manželi, mohl býti celé dny z renče vzdálen, ani
slovem se nezeptala a malého Ramona jakoby ve světě pro ni nebylo. Nejčastěji
viděti ji bylo na hrobě otcově v nedalekém hájku dubovém, kde mnohdy celé
hodiny, hlavu majíc v dlaně stisknutou v zadumání proseděla.
“Ano, tatíčku můj drahý,” někdy si zabědovala, “tys měl pravdu, že ten
zažloutlý kněz bude mého štěstí katem. Ten zavedl mého Ignacia, sítěmi jako
pavouk jej obtočil a ještě mého hošíka v oběť si vyžádal. Věru, lépe by mi bylo,
kdybych byla tenkráte, než se Ignacio vrátil, nemoci podlehla.”

— 112 —
A mladá seňora vypukla v usedavý pláč a opět upadla v zádumčivosť, z níž
nic nebylo s to ji vytrhnouti.
A tím spůsobem chodilo to na renči nějaký čas. Maličký Ramon zatím si
již na faře zvyknul, tak aspoň kněží oznamovali a dobré pokroky prý dělal.
Ignacia zpráva toto nesmírně potěšila a nemeškal sděliti ji nemluvné matce.
Ale ta jen nedbale pohodila hlavou. “Kdo ví, jestli Ramon náš vůbec bude
tu učenost kdy potřebovati,” s trpkým úsměvem prohodila.
A jako by byla prorockým duchem obdařená, stalo se.
Jednoho dne přijel na renč ze Santa Cruzu jízdný posel se zprávou, že malý
Ramon onemcněl. Zvěsť ta působila na Ignacia Aranga jako rána hromová.
Zpočátku nebyl ani slova mocen, náhle ale se vzchopil a poručiv si osedlati nej
bujnějšího koně v šíleném trysku z renče k městu se vydal. Zpráva o onemocně
ní Ramonově ukázala se býti více než pravdivá. Maličký dědic renče Arangů
byl na smrt nemocen. Neštovice v krajinách těch čas od času zuřící zachvátily
i jeho. Arango shlédnuv nebezpečný stav hošíka, rychle zjednal jízdného posla
a vyslal jej pro amerického lékaře v pohraničním městě Nogales, který pro svoji
zručnosť lékařskou široko daleko byl znám. A ku podivu, v úzkosti o život jedináčka zapomněl Ignacio najednou na všechnu nenávist ku všemu americkému
a v úzkosti »čekal na příjezd lékařův. Mezitím cd lůžka nemocného syna ani se
nehnul a nejednou s trpkou výčitkou obrátil se na přítomné padres, proč že mu
dříve vědět nedali nebo aspoň sami lékaře nepovolali.
“Synu můj,” zkroušeným hlasem promluvil starší padre Felipe, “jsme
všichni v rukou božích a je-li to v úmyslu božském synáčka tvého povolati
k sobě, žádná lidská moc jej nezachrání,” a suchý padre se při posledních slovech
škodolibě usmál. A hned na to doložil. “A kdo ví, jestli to není na tebe trest,
že’s vzal si za družku životní dceru nevěrce. Pámbů je sice otcem laskavým nás
všech, nikdy však nenechá urážku církvi své učiněnou nepomstěnu.”
Krutá a vypočítaná slova ta neminula se na mladého seňora účinkem. Celá
divoká jeho povaha mexická, fanatismem náboženským provanutá, najednou se
v něm vznítila.
“Přísahám zde při tomto Kristu ukřižovaném, že umře-li mi syn můj jediný,
bude jedinou snahou mou životní, abych se na nepřátelích církve naší svaté,
prokletých Americanos, pomstil. A vypátrám-li, že tchán můj skutečně byl
nevěrcem, vyženu ženu z renče a kosti tchánovy nechám vykopat a po prérii
rozházet. Tak se mstí hrdý Arango za potupu na jeho jménu spáchanou.”
Ignacio poslední slova zrovna zařval.
A oba padres spokojeně pokyvovali hlavami.
“Teď mluvil jsi jako pravý syn církve katolické,” řekl mladší padre, roz
bouřenému mladému muži na rameno klepaje. “Sám zítra u oltáře sv. Jaga mši
za tvůj dobrý úmysl sloužit budu.”
Lékař konečně přijel, ale jediný pohled na nemocného hocha přesvědčil jej,
že všechna pomoc již jest marná.
“Měli jste mne zavolat’aspoň o 48 hodin dříve a hoch mohl být zachráněn,”
pravil s vyčítavým pohledem na obou kněžích spočinuv. Ti jen pokrčili rameny
a u vědomí viny raději se vzdálili.
A Ramon skutečně vědomí více nenabyv a pořád v horečce po matce volaje,
rána se nedočkal. Zemřel v náruči otcově.
Marným pokusem by bylo vylíčiti šílenou bolest otcovu; hrůza člověka obe
šla, popatřil-li do zimničně lesknoucích se jeho očí, z nichž ani jediné slzy nevyroněno. Ve svém žalu ani mu nenapadlo, aby manželce o smrti synově sdělil
a tak se stalo, že pohřeb odbyt za nepřítomnosti matčiny, která teprve po jeho
příjezdu se dověděla, že jejího Ramona není více mezi živými.
A ku podivu, nedojala ji zpráva ta nijak bolestně, spíše se zdálo, že ráda
tomu, že miláček její vzat byl z tohoto slzavého údolí. Vždyť ta myšlénka, co
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z něho knězi vychovají, byla jí hroznější než sama smrt Byla-li však dříve za
mlklá, stala se nyní ještě málomluvnější.
A Ignacio nezdál se míti na spěch s plněním hrozby, kterou byl na faře
pronesl. Ano, mladá žena vůbec zřídka jen v společné jizbě s ním se setkala.
Zpočátku trávil celé dny v Santa Cruzu, kde bylo možno často jej viděti v důvěr
ný hovor s páterem Manuelem zabraného ve farní zahradě se procházeti. Na to
zase celé dny toulal se koňmo po okolí a přijel-li domů na renc, tu na žádného
hrubě ani nepromluvil a zavřev se v komoře své na klíč, po celé dny o samotě
trávil. Někdy zase pod večer přijelo na renč několik jezdců až po zuby ozbroje
ných, pohovořili s pánem renče a před svítáním zase v šíré prérii jako duchové
zmizeli. A Ignacio obyčejně ten samý den k večeru nechal si osedlati svého
oblíbeného koně a ani na ženu se nepodívav, z renče klusem odejel. A uplynulo
vždy několik dní, než se zase na zmořeném koni vrátil.
A tím spůsobem šlo to na renči po nějaký čas. Jak jsem již pravil, Sybilla
byla ke všemu lhostejná, jako stín chodila z místa na místo; mnohdy neočeká
vaně se zastavivši, upřeně zahleděla se v tu stranu, kde horská jejich chatrč
ležela. Kdo by byl nyní mladou seňoru Arangovu spatřil, nikdy by byl neřekl,
že je to ta dívka svěží, pohledem na niž -člověk okřál, jenom ty oči černé zářily
dosud, ale nyní jen leskem zimničním. A jak se ani nedalo jinak očekávati,
renč pustla, neboť pastevci jsouce bez dohledu, dělali si co chtěli a i nesvědomití
sousedé nedbalosti hospodářů na renči Arangů využitkovali.
Než tu stalo se něco, co rázem poměry na renči změnilo. Jedné podzimní
noci, kdy vítr jako zběsilý o pevné zdi renče narážel a se žalostným skučením dále
prérií se hnal, přijelo k renči několik jezdců a bušením na vrata žádali za
vpuštění.
Ospalý pastevec, napřed notně si zaklev a hned na to křížem se poznamenav,
loudavým krokem bral se vrata otevřít.
. “Tady vám vezeme vašeho pána,” temným hlasem jeden z jezdců zahučel
a za pomocí jiného Ignacia s koně, na němž byl od soudruhů v sedle udržován,
snesl. “Je těžce raněn a marné by bylo pro lékaře posílati. Raději mu pošlete
ihned pro kněze do Santa Cruzu.”
S těmi slovy zase na koně se vyhoupnul a dříve než se užaslý pastevec vzpamatovati mohl, tajemni jezdci v bouřlivé noci opět zmizeli.
Seňor Arango, sotva že s koně snesen, ihned v bezvědomí sklesl a chrapot
jeho i hučení bouře přehlušoval. Tu teprve vaquero důležitost okamžiku pocho
pil a vzchopiv se, rychle zburcoval seňoru Arangovou a zároveň několik svých
soudruhů a raněného pána do . hlavní světnice opatrně přenesli a tam na lůžko
jej položili.
Sybilla, v bílý noční šat oděná s vlasy jako havran černými po ramenou volně
jí splývajícími vešla do společné jizby. Pohlédla na sinalou tvář mužovu, zapo
tácela se, pak ale vynaložením posledních sil se přemohla a s výkřikem srdcerozrývajícím k lůžku, na němž těžce oddychující manžel její odpočíval, se vrhla.
“Ó, Ignacio můj, takto končí naší lásky sen?” a vřelý proud slzí vyronil se
jí z očí a bledé skráně mužovy svlažoval. Veškerá ta láska, jakou kdy srdce její
ku Ignaciovi plálo, rázem v nitro její se vrátila.
Raněný na bolný výkřik Sybillin jenom rukou pohnul; ztráta krve z rány
v boku ucházející byla příliš velkou, než aby k vědomí přiveden býti mohl.
Teprve Kristině, která sběhlá byla v domácím léčení, podařilo se krev zastaviti
a třením octem po skráních přivedla pána svého tak daleko, že konečně oči
otevřel. Rozhlídnul se po světnici, která již tři předky jeho přečkala a bolestný
úsměv zahrál mu kolem sinalých rtů. A co tak hleděl, spočinul náhle zrak jeho
na ženě u lože jeho klečící. Ó jaký byl to pohled těch očí černých, v boji se
smrtí už se kalících! Vyjádřena v něm byla všechna ta láska, jaká před letv

mladé srdce jeho zachvátila, ale zároveň mísila se v něj bolesť nad životem před
časně ztraceným, lítost nad štěstím samovolně zničeným.
“Sybillo,” zašeptal hlasem bolestí přerývaným. “Drahá moje ženo, přistup
ke mně blíže, rád bych ti ještě něco sdělil, než navždy ústa má oněmí/’ a nejistě
po ruce ženině hmatal.
Sybilla povstala a sama za ruku jej chopivši, slova nejsouc pro pláč mocna,
k němu se nahnula a volnou rukou černý vlas s čela rozpáleného mu odhrnovala.
“Viď, Sybilko moje,” pokračoval raněný po krátké pomlčce, “ublížil jsem
ti velice, uznávám to nyní, když už je pozdě, ale pro památku tvého otce a matky,
odpusť mi, můžeš-li. Bude se mi to umírat lehčeji,” a křečovitě svíral chvějící se
ruku ženinu. Ta jen do usedavějšího pláče se dala. Konečně ale přece se tak
dalece opanovala, že pláčem tlumeným hlasem ze sebe vypravila:
“Odpouštím ti vše, Ignacio drahý, ale nemluv jen o smrti. Vždyť snad
přece je pomoc pro tebe možná a ještě budeme moci býti šťastni.”
Raněný jenom smutně hlavou· zakýval.
“Mně již pomoci není žádné, celní úřadník tentokrát mířil dobře. Ale pře
devším, než vše ti sdělím, prosím tě, varuj se v budoucnosti kněží, kteří veškeré
této bědy jsou příčinou. Kéž jen tolik síly ještě mi zbude, abych ti vše vypověděti mohl. Zajisté potom jenom se soustrastí na mne zpomínati budeš. Poslyš
tedy. Padres hned ze začátku měli zálusk na moji renč a hrozně mi bránili, když
jsem jim sdělil, že tebe za družku životem jsem si vyvolil. Když pak jsem stál
na svém, povolili, ale po sňatku všelijak proti tobě mne popouzeli. Ô, jaké
návody bídácké dával mi ve zpovědnici padre Manuel! A já, slaboch, ze strachu
před peklem, částečně jsem mu povoloval, ač srdce mé se proti tomu vzpíralo.
A kněží to byli, kteří mne přemluvili, že jsem tě lstivě na pouť vypravil a Ramona
našeho jim na vychování svěřil. A nyní teprve mi napadá, že bídní kněží ti
zúmyslně nechali synáčka našeho zemříti. A tu v drzosti své šli tak daleko, že
smrť jeho prohlašovali za trest boží za to, že jsem si vzal tebe, dceru nevěrce a já
nešťastník zaslepený jim věřil. Mluvili do mně, že jen tenkrát najdu zase milosti
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u pánaboha, když budu hledět v dalším životě svém všem nevěrcům co nejvíce
škodit a měli při tom na mysli Americanos. Ano, dal jsem se přemluvit, že
převzal jsem náčelnictví tlupy podloudníků a značně zboží přes hranice jsme
propašovali. Před každo^i výpravou museli jsme jít k stolu páně a starý farář
dal nám požehnání; za to odváděti jsme mu museli čtvrtinu našeho zisku. Ale
posledně asi požehnání padrovo muselo býti bez účinku, neboť dnes k večeru za
skočili nás celní úřadníci z Ochoa, na této straně hranic v hlubokém kaňonu,
strhnul se boj, v němž já smrtelně byl raněn, ale přece za pomoci soudruhů vyvá
znul. Zboží ztratili jsme všechno.”
Mladý ranchero se zamlčel; bylo vidět, že jen s namáháním mluví. Po
chvíli ale zase se sebral, ale hlas jeho již sotva byl slyšitelným. “Ženuško moje,” pravil, “až zemru, polož mne vedle otce tvého tam v hájku,
a kněžím vyřiď, že poslední dech můj byla kletba na ně. Ach, jak jsem nyní
rád, že jsem poslední vůli v jejich prospěch neučinil. Doléhali na mne dosti
silně. — Sybilko, ještě jedno políbení na cestu poslední, řekni mi ještě jednou
to sladké slovo, jako — tam — v horách — ”
Nedokončil, oči strhané ještě jednou na milovanou ženu upřev, zachroptěl,
proud krve vylil se mu z úst a poslední z Arangů nebyl více mezi živými.
Sybilla vykřikla, třásla ním, těmi nej sladšími jmény jej volala, ale marně,
v okamžiku tom stala se vdovou. A jakoby nahlížela marnost svého počínání,
rázem zvážněla, přestala plakati a obličej její vzal na se výraz ledový. Od té
doby nikdo více úsměv na tváři vdovy Arangovy nespatřil.
Vtisknuvši manželi na chladnoucí čelo polibek, zatlačila mu oči a svolavši
čeleď, oznámila jim smrť pánovu a nařídila, aby se přípravy k pohřbu konaly.
Když za tím účelem vyšla ze světnice, první zábřesk jitra nad východními
horami se objevil a než nebeský vozataj toho dne ohnivé spřežení dohnal za po
hoří Santa Rita, odpočíval již seňor Ignacio vedle otce jejího Moralesa.
“Zbožní” padres nestarali se o mrtvého Aranga, který jim více žádných darů
uděliti nemohl a nic nenamítali proti tomu, že ten, jejž za vzor věřícím svým
kladli, spí v zemi neposvěcené. Sybilla pak jen krátký čas na renči pobyla;
naskytl se jí kupec a když v únoru první známky jara objevily se, rozloučila se
s oběma rovy a provázena věrnou Kristinou, z kraje odešla. Kam, těžko uhodnouti, ale nejspíše do chatrče v horách, kde před nemnohými ještě léty tu nej
krásnější dobu svého života — první sen lásky prožila. Žije-li ještě, snad upro
střed krásné přírody už zapomněla, že žijí mezi společností lidskou lidé, kteří
říkají o sobě, že jsou zástupci pána boha na zemi, zatím však jedinou snahou jich
jest, aby prostředky sebe podlejšími zaopatřili si živobytí pohodlné. Běda,
třikrát běda těm, kteří pod vlivem kněží tímto životem bráti se musí!

* * *
Když starý Lorado ukončil, bouře značně již ulehla. Přiloživ ještě na oheň,
poohlédnul jsem se po koni a na to sedlo pod hlavu si položiv, do deky jsem se
zaobalil a hnedle tvrdě usnul. Slunce bylo již na obzoru, když věrné zvíře
zaržáním blízko u hlav mne probudilo. Věděl koník můj, že již dávno měl jsem
býti na cestě k domovu. Ale škoda jen, že nedokončil jsem líbezný sen, v němž
jsem se sám na místě Tgnacia se spanilou Sybillou po stezkách horských ruku
v ruce procházel. Protra si oči, rozhlížím se, kde starý Lorado, ale po něm již
ani potuchy, ale na rozloučenou a snad jako za odměnu za vypravování vzal si
s sebou zbožný ten syn církve katolické všechen můj tabák. Nu třebas již na tu
krádež dostal na pouti rozhřešení již napřed.
Osedlav si koně a vyšvihnuv se naň, zajel jsem k nedalekému hájku a sku
tečně našel jsem tam dva zapadlé rovy, jak mi Mexikán správně udal. Plledě
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tak na ně, pomyslil jsem si: Ubožáci, vy oba za živa přesvědčili jste se, jak
kněži snaží se plniti Kristovo učení lásky k bližnímu. Vám ničemnost kněžská
ustlala v předčasný hrob, jestli pak ten kněžský pámbů pomstí na vás křivdu
spáchanou ?
Věru, smutná byla jízda má z “velké mexické renče” domů do tvrze a co
snad jsem byl u vojska, nikdy tak hluboko do náboženství jsem se nezahloubal.
jako v ony dny a měl-li jsem ještě jiskru úcty pro stav kněžský, pozbyl jsem ji
nadobro.

Strýček Joe.
pro kalendář “Hmeríkán” spracoval 5» C. Stuchlík.

Městský úřad krajského města B. nad Jizerou obdržel jednoho dne následu
jící dopis:
“Já v úctě nížepsaný Josef Václav Šebor dovoluji si pozeptati, zda-li někdo
z mé rodiny dosud žije a v jakých poměrech se nalézá. Otec můj, Jan Šebor, byl
obchodník se suknem v klášterní ulici a zanechal mimo mne ještě bratra Jaro
slava a sestru Marii. Před dvaapadesáti léty opustiv rodné město, potloukal
jsem se dlouhá léta po moři a pak sídlil jsem více roků ve Wisconsinu. Jsa nyní
stár, chci poslední dny života svého v kruhu přátel pohodlně stráviti. Ježto
ale po celý čas mého pobytu v cizině nikomu jsem nepsal, nevím, jsou-li pří
buzní moji doposud v městě usedlí a proto prosím slavný městský úřad o sdělení
adresy a celkových poměrů pokrevenstva mého.”
Následoval podpis s přídavkem: 372 E. 5. St. New York.
“Krucityrken!” zvolal městský tajemník po přečtení dopisu, “to bude
u Šeborů překvapení 1 Koudelko, skočte k radnímu Šeborovi, aby přišel na
chvilku sem,” volá na úředního sluhu.
Radní Karel Šebor, syn Jaroslava Šebora, byl dříve zednickým mistrem,
dobře se oženil a nabyl značného jmění ve spekulaci s pozemky; nyní “soukromničil,” zotavuje se po štrapacích let minulých a zastávaje při tom místo radního.
Měl jediného syna Bohumila, “ostrého” to hocha, který jako praktikant v jedné
velké továrně na sukno v severních Čechách na otcovskou kapsu stále útočil.
Sestra pana radního, Anna, provdaná byla za Novotnýho, účetního parní přá
delny v B., úřadníka to dobře situovaného, ne tak ohledně mzdy, jako spíše
tantiém plynoucích z dobrých obchodů továrny.
Vedle toho bylo ještě několik členů rodiny Šeborovy, však ve špatném,
podřízeném postavení a proto mimo styk s rodinou pana radního a Novotných.
Radní Šebor záhy octnul se v úřadovně a tajemník podávaje mu dopis, poví
dá: “Zde jsme něco dostali, co vás bude zajímat, pane Šebore.”
Poněkud udiveně prohlíží si radní nemotorně velkou obálku, polepenou
cizozemskými známkami a popsanou, klikatým neúhledným švabachem. Když
dočetl, zvolal v úžasu: “Tak se podívejme, strýc Josef doposud žije! Co se
můj nebožtík otec po něm napátral! Kdyby dědeček býval zanechal nějaké
jmění, mohly z toho býti nyní různice.”
“Nu,” praví tajemník, “zdá se, že váš strýc tam za vodou slušné jměničko
si zachoval a že nepřichází pro otcovský podíl, spíše budete vy děditi po starém
mládenci. Gratuluji! Mám mu odepsati úřední cestou, neb převezmete to sám?”
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“Budu psáti sám/’ odpovídá radní a chvátá domů. Po cestě jest velmi
zamyšlen. Strýc Josef chce poslední své dny u příbuzných stráviti, — — zajisté
má slušné jmění — člověk to takřka vycítí z jeho dopisu. Po něm se bude
tedy dědit--------- - Kdo? — zajisté ten, kdo o něj bude pečovati a poslední dny
mu spříjemní. Nejlépe bude, Novotným o celé věci se nezmiňovat!, takový
starý pán potrpí si na pohodlí a to mu mohou poskytnouti nejlépe Šeborovi. Ani
žena nepotřebuje nyní nic vědět, —----- ženský jazyk-------- nepoví, co neví-------Kdo první přijde, první mele.
Radní přijda domů, odepsal následovně:
“Milý strýčku Josefe !
S hlubokým pohnutím četl jsem Tvůj dopis, dodaný mně zdejším městským
úřadem. Jaká to velká a neočekávaná radost: náš milý strýček, kterého jsme
měli již dávno za mrtvého, jest živ a zdráv a my jej budeme zase viděti!
Rozumí se samo sebou, že přijmeme s největší ochotou patriarchu rodiny naší
do kruhu svého a budeme dbáti, bychom mu poslední dni života jeho co možno
nejvíce spříjemnili. Jsem jediným zámožným členem z naší rodiny (vyjímaje
moji dobře provdanou sestru Annu) a vzdal jsem se již obchodu, takže mohu Ti
poskytnouti pohodlné a bezstarostné živobytí v domě svém. Mám hodnou,
přičinlivou ženu a jednoho syna, který se věnoval velkoobchodu se suknem,
zaměstnání to, jak sám víš, v rodině Šeborů od dávných časů převládající. Děti
tety Marie, Tvé sestry dávno již zemřelé, žijou v nuzných poměrech. Město naše
ani nepoznáš, jak se zmohlo — bude ale hledět, aby si zde brzy zdomácněl —
vše ti okážu. Žena připraví pro Tebe dva pokoje, ve kterých budeš moci vládnouti podle své chuti. Piš jen, kdy Tě máme očekávati”
Od odeslání tohoto listu byl radní Šebor stále v jakémsi napnutí.
“Což kdyby” — kalkuloval — “si strýc zařídil vlastní domácnost, nechtěje
být nikomu ničím zavázán,------- pak by okolo něho bylo stále to chudé přátel
stvo se strany tety Marie a holky Novotných by též hleděly se mu zalichotiti —
Na to nesmí dojiti!” Radní v myšlénkách se ožene rukama, jakoby odháněl hla
dové příbuzenstvo.
Konečně došla odpověď starého Amerikána:
“Milý Karle!
List Tvůj jsem obdržel a těší mne, že chceš starého příbuzného do domu
přijmouti a o něj se starati. Budu Ti při své smrti vděčen. Odjedu počátkem
příštího měsíce parníkem “Victoria” a z Hamburku oznámím Ti příjezd svůj
telegraficky. Srdečně zdraví Tebe a pani Tvou
strýc Joe.”
S tímto psaním přišel radní ku své ženě.
“Zde čti!” pravil radostně
S udivením četla. *“Co to má býti?”
“Že přihlásil se starý, bohatý strýc z Ameriky, kterého jsme za mrtvého
měli a kterého jsem pozval, aby u nás bydlil.”
“Ale s tím přijde jen nepořádek do domu!”
“Také ale peníze, až jednou zemře,” pokyvoval radní důrazně; “neb snad
■chceš, aby po něm dědili Novotných nebo u Rokosů? Na rukou jej zde budeme
nosit! Dle mého výpočtu jest kolem sedmdesáti let stár, jak dlouho může tedy
ještě žít? To se musí již vydržeti!”
Paní Amálie pochopila. Vzdor tomu myšlenka na přívěsek v rodině v po
době starého strýce nikterak ji nevábila.
“A má peníze?” optala se.
“To jest již ze všeho vidět; nepřišel by až z Ameriky, aby vyhledal příbuzné,
kdyby nebyl bohat.”
Došel telegram.
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V čas dostavil se radní na nádraží. Vlak přisupěl, vypustil spoustu páry
a zastavil.
Z vozu vyrojí se houf cestujících, mezi nimi několik starých pánů a vše tlačí
se na chodník.
“Nejlépe najdu jej u vagonu se zavazadly,” myslí radní a dere se do zadu.
“Vopice! Vopičák se utrh!” zavzní pojednou z houfu obklopujícího náklad
ní vůz, a skutečně: ze zamřížovaného okénka šklebí se na smějící se a křičící
diváky obličej velké opice poroslý zrzavými chlupy.
Dvéře u vagonu se rychle, až na úzký proužek, zavrou a skladník tam pracu
jící volá: “Voní starej pane, jejich vopice vylezla z kysny!”
Na volání to protlačí se zástupem statný ještě stařec s krátkým, šedivým
vousem bez kníru a do hnědá opáleným obličejem, z nějž hledí pár malých,
• chytrých očí. Oděn jest ve volný tmavý šat a na hlavě má bělavý širák.
“Tak jen napřed otevřete,” povídá rozvážně, “abych mohl do vnitř.”
“Strýc Josef!” zvolal radní Šebor v neblahém tušení.
Stařec se otočí jako na povel a praví: “Přijdu hned, jak jen Jocka strčím
do bedny!”
Z vagonu jest slyšeti smích, opice od okna zmizí a po malé chvilce seskočí
strýc Josef do otevřené náruče radního.
“Tak se na mne podívej, zde jsem, synu bratra mého Jaroslava!” zvolal
vesele.
“Ta opice jest tvoje, strýčku?” ptá se pan Šebor, jenž mezi tím uvažoval, co
asi tomuto nadělení řekne paní Amálie, na čistotu a pořádek velice držící.
“Zajisté,” přisvědčuje strýc, “chtěl jsem vám něco z nového světa přinésti,
co doposud nemáte a potom, Jocko jest můj starý přítel; kde já hodím kotvu,
ostane i on. Teď ale abysme již plavali dále! Tento velký kufr zde jest můj;
nevyhlíží jako by za mnoho stál, má ale znamenitý náklad,” doložil mrkaje chytrácky okem a tře zároveň ukazováček ruky a palec. “Nerad bych ho pustil s očí!”
“Vezmeme tamhle tu drožku od “Věnce”, pravil radní, kývaje současně na
kočího.
“Vložte kufr do vnitř a tu bednu s tím hovadem dejte nahoru,” rozkazoval
pan Šebor a zároveň kočímu zaplatil.
“Vida, vida,” libuje si strýček Joe, “to člověk pozná hned, že je u svých,”
a vstupuje do vozu. “No jo,” pokračuje mezi jízdou, “je-li kdo přes padesát let
z domova, těší a zajímá jej všecko. I u čerta, tu je celá hromada továren
a komínů! Jak to město vzrostlo, jako na americkém Západu! Se mnou,
Karlíčku, nebudeš míti ty, ani tvoje paní velkou práci, jsem starý a tichý člověk.
Co pak je tohle za ulici?” ptá se poněkud zamyšleného radního, “zde asi bývalo
za mých časů bělidlo.”
“To jest Nádražní ulice; stavěl jsem zde několik domů na vlastní účet a — ”
“Zase dobře prodal, co?”
“Ano, ušlo to.”
“Jest vidět,” pravil strýc Josef, hladě hnědou rukou svou koleno radního,.
“že’s Šeborův; ti jsou stále nahoře.” Zasmál se hlučně a zamrkal chytrácky
okem, roztahna při tom pohodlně nohy. “Viď, spořit a zase spořit; musíš- mít
již hezkou hromádku broučků — jak?”
“Nu, miliony to nejsou,” chlácholil radní, dostávaje pojednou strach, aby
jej snad strýc za příliš velkého boháče nedržel, což by mohlo být na újmu očeká
vaného dědictví. “Však on to Bohumil, až mu zařídím obchod, důkladně roz
ředí”, dokládal. “Podívej se, jsme již doma; to jest můj dům a ve dveřích stojí
moje žena.”
Hezký dům po dvě poschodí se zahradou, vše obraženo železnou mříží.
•F
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“Aha — jest vidět, že mají“ a strýc Josef smeká galantně širák před opodál
stojící paní Amálií. Služka Kačenka sahá pro bednu, kterou jí kočí se zatajeným
smíchem podává. Strašný, pronikavý výkřik a bedna válí se po zemi.
“—žíšmarjá, něco tam je, chytilo mne to za ruku!” běduje na smrt ustrašená
Kačenka.
“To je opice, dcero,” poučuje ji strýc Josef, “však ty si na ni zvykneš. Chyť
raději teď kufr za zadní ucho a pomoz mi ho odnést nahoru.”
Se zjevným údivem pozoruje paní Amálie celý výstup; to má být ten strýček
— milionář z Ameriky ?-------”
“Zdař bůh, ctěná paní neteři, zde tedy jsem “sakumpak.” Ženou a dětmi
nemohu sloužit, — pro samé vydělávání mamonu, zapomněl jsem se oženiti,”
a potřásá statně podanou mu ruku. “Jsem vám velice vděčen, že mne, starou,
vyschlou tresku, vezmete pod pantoflíček.”
“Bude nás velmi těšit, pane strýce, bude-li se vám u nás líbit, — Kačenko!
Co jsi to zase vyvedla s tou bednou?”
“Je tam vopice, milostpaní!”
“Chraň pán bůh!”
“Skutečně, paní neteři,” přisvědčuje důrazně strýček Josef, “můj starý přítel,
veselý chlapík. Přivezl jsem si jej z poslední cesty mezi San Franciscem
. a Yokohamou v Japonsku. Tenkráte vám měl holou hlavu jako netopýr. Viď,
Jocko, že? Mlč, však tě již brzo pustím. V Hamburku na dráze chtěli jej
vážit, ale chytrák jaký je, začal vám takový indiánský tanec, že ručička na váze
skákala jako divoká, takže odhadli jej podle oka. Přišlo mi to laciněji.’’
“A toho nám chcete dáti, strýčku?” ptala se paní Amálie s jakýmsi tvrdým
tonem v hlasu.
V tom přistoupil radní a navrhuje, aby se strýček především odebral do
svých světnic; ostatní vyřídí se po obědě.
“Znamenitý nápad,” povídá starý, chopí se bedny s Jockem a radní s Ka
čenkou jej následují, nesouce kufr.
Pokoje byly přívětivé a vkusně zařízené.
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“Zde se může dobře žít a zemřít,” hovoří strýc ohlížeje se kolem, ^však to
již dlouho trvat nebude. Často, když mne chytí podagra, myslím, že to poslední
hodinka. A ted opláchneme trochu palubu.”
Vstoupil do vedlejší světnice a počal se nenuceně mýti.
Radní čekal, — chtěje se přesvědčiti, co v onom kufru jest, — však k otevře
ní ani nepřišlo; host po umytí vzal kabát, uhodil jím několikráte o lenoch stolice,
navlekl jej a bylo po toiletě. Cestou dolů k obědu stavěl se v kuchyni a nařídil
Kačence: “Dceruško, uvař každý den asi dvě libry rýže — tu nejlacinější, jest
to strava pro Jocka.”

* * *

Strýček Josef, neb Joe, jak jej dle anglického podpisu v posledním listu, ale
s českou výslovností stále nesprávně — důsledně nazývali, byl zábavným společ
níkem. Vypravoval episodky z námořního života a z cizích zemí; při tom jedl
za dva a stále připíjel.
Pan Šebor hleděl příměti jej k tomu, aby podal celkový obraz minulého
života, jen tak, — v hrubých rysech, — začal skutečně, hned ale přeskočil na
nějaké dobrodružství a upoutal posluchače historií jinou. Ty jeho chytrácké,
šedé oči! Hleděly tak vesele, prostosrdečně do světa a přece důkladný pozoro
vatel seznal, že majitel jejich jest vykoukaný starý pán, který ví, co dělá.
Jednoho večera, přijda z procházky městem domu, zastihnul služku pred klecí
Jocka.
“Tak, dceruško,” pravil joviálně, “jen se o nás dva dobře starej, nebude to
tvoje škoda.”
Sáhnul do kapsy, vyndal peněženku a podává děvčeti stříbrný americký
dollar. Nechtěla, styděla se.
“Jen vezmi,” nutí dobrácky, sáhne poznovu do kapsy a vytáhne jiný dollar.
“Zde, pro každou ruku jeden; budeš potřebovati na výbavu. Za to se po nás, —
až mne bude trápit podagra, — čas od času podívej. Platí?” Kačenka si
konečně nechala říci , schovala dollary a přislíbila, že ráda panu Šeborovi po
slouží.
“Víš, takový starý člověk, čekající na smrť, potřebuje tu a tam obsluhu
a budeš-li hodná, postarám se na konec i o tebe.”
Obličej děvčete zazářil porozuměním.
“Ještě něco, zaopatři pro Jocka kus řetízku, musí z té bedny jednou ven.
Přivážu jej k noze u stolu. Nechoď mu ale příliš na blízko, má mnohdy divné
nápady.”
V kuchyni to Kačence nedalo, aby radost nad obdrženými penězi neprojevila.
“Starý pan Šcbor jest asi bohat.”
“Jak to víš?” ptá se paní Amálie.
“Já jen tak, dal mi dva dollary, — měl plnou portmonku zlaťáků.’’
Po večeři, když oba pánové seděli při sklenici plzeňského a pokuřovali, zamlasknul strýc Joe jazykem a mínil:
“Tak se mi to líbí. Nemám sice rád velké výlohy, ale nějaká sklenka
z dobrého soudku před spaním vždy mi posloužila. Ostatně nepotřebujete si to
brát příliš k srdci — obdržíte jednou vše zase zpět.”
Manželé vyměnili spolu významný pohled a před odebráním se na lože pan
radní poznamenal:
“S tím starým to ještě ujde, nedá tak mnoho práce a možno, že vyrukuje již
s nějakou tisícovkou, až založím Bohumilovi obchod.”
“Jen kdyby té opice nebylo,” paní Amálie na to.
“Bože, ženo, — takový starý člověk, který na světě nic nemá, ženu ani
děti------ u nás si drží kočky a psy, tam v Americe opice —”
Ráno při kávě povídá paní: “Nevím, co to bylo, takové hvízdání, pištění —”
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“Aha,” přikývne strýček Joe, “to'byl Jocko, jak má hlad, pišti jako pták; ve
dvou, třech dnech si toho ani nepovšimnete.”
“Jest čistotný?” chce vědět paní Amálie.
“Ještě to ujde,” chlácholí strýček, “stane-li se ale něco, Kačenka se již
postará. — Konečně, člověk přivykne všemu.”
V paní Amálii probudila se nedůvěra. Před obědem přišel neočekávaně
účetní Novotný.
n
“Dobrý den. Jdu se na vás podívat------ máte prý návštěvu
Radní byl rozpačitý.
“Ano------- lim,-------- pomysli si, to jest náš strýček Josef, kterého jsme
měli za ztraceného! Přijel k nám a chce zde již ostati. To překvapení můžeš
si představiti, když obdržel jsem telegram z Hamburku — — Předevčírem
přijel-------”
“Slyšel jsem již,’’ odpoví účetní. “Jsem Novotný, pane strýčku, Šeborova
sestra jest mojí manželkou.”
“Těší mne velice,” a strýc Joe potřásá mu láskyplně rukou — “doufám, že
se brzo spřátelíme.”
“To samé doufám i já, — ubytovali jste strýčka u sebe?”
“Ovšem,” přisvědčila paní Amálie, “v Bohumilových pokojích.”
“Tak, tak,” jaksi zamyšleně pronáší pan Novotný.
“Přijďte dnes odpoledne k nám a pobuďte až do večera; jakmile odbudu
večerní poštu, přijdu hned. Jsem účetním,” dodává jaksi na vysvětlenou strýč
kovi, “v Strossově parní přádelně, velká firma, máme obchody i s Amerikou — ’’
“Well, přijdeme, to jest, nejsou-li Karel neb paní neteř jinde zaměstnáni.”
“Já jsem při tom,” souhlasí radní, cítě jaksi potřebu očistiti se před rodinou
Novotných ze zatajeného příchodu strýcova.
“Na shledanou tedy.”------- Radní doprovází hosta ku dveřím, mrkaje při
tom na ženu, což mělo znamenati: “Všimla jsi si? — ten má vztek!”
“Nedočkaví lidé ti Novotných,” hovořila paní Amálie, “švagrová a její holky
jsou strašně zvědavé. Nejspíše budou nám tebe záviděti, strýčku.”
“To přicházejí již pozdě,” smál se strýc.
Odpoledne jde se k Novotným. Obývají první patro výstavného domu “na
baště” a zařízení pokojů jest velmi vkusné. Paní Novotná, doposud statná
dáma ve svátečním úboru padne hned strýčkovi kolem krku, což tento rád trpí.
“Jaké překvapení, drahý strýčku! Vítám vás co nejsrdečněji v rodném
městě!’’
“Jen mi tykej, milá Naninko; když se tak člověk potlouká pc celv život mezi
cizími lidmi, jest to pravé dobrodiní. A vy děvčata, tam v zadu, nechte si ode
mne, pozůstatku starých časů, dobrý den říci------- ”
“Dobrý den, strýčku,” usmívá se Boženka. “Kdo by to byl řekl, že ještě
žiješ,” doplňovala mladší Růžena se stydlivým pohledem. Obě byly vytáhlé
brunetky s obličejem po otci.
Radní s nákyslým obličejem pozoruje toto láskání. Však on strýce z ruky
nepustí!
“Ale nechte těch sladkostí, nemíváte to jindy v obyčeji,” praví s ironickým
přízvukem; načež paní Anna špičatě odvětí: “Ovšem, každý den nepřijde dávno
za mrtvého platící strýček z Ameriky.”
Strýc Joe, jak se zdá, nevšimnul si této skryté šarvátky, byl v dobrém roz
maru a cítil se pod laskavostí a ochotou dám jako v ráji. Při večeři, k níž do
stavil se i Novotný, jedlo se, jak poznamenal radní, “jako na svatbě”. “Tak
dobře jsem u vás ještě nejedl ani nepil.”
“Já zase,” praví strýc Joe, “nenamítám ničeho proti tomu, v mladších letech
snědl jsem dosti bráchu a slaniny na lodích.”
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Z večeře stal se pravý banket. Novotný měl i přivítací řeč na “selfmade
mana”, který jako důstojný representant rodiny, v cizině blahobytu se dopraco
val a vzdor dlouhému odloučení, pokrevních svazků nezapoměl. — Zde vyletěla
ku stropu zátka od šampaňského.
Strýc Joe si liboval a s pohnutím tvrdil, že nebyl na podobné přivítání příbu
zenstva připraven, že však toho litovati nebudou. Radní, chtěje Novotného
přetrumfovati, spustil také řeč, vrcholící v přání, aby znovu nalezený senior rodi
ny dlouhá ještě léta — zdraví se těšil.
Paní Anna nemohla se dost vynadívati na strýčka, jak jest nebožtíku otci
podoben, což radní rozhodně popíral.
Děvčata těšila se na opici chtějíce jí ušit šaty.
“Za pět minut by z nich byly hadry,” směje se strýc.
“Škoda,” lituje Boženka, “že opice u nás dlouho nevydrží, zmírají na
souchotě.”
“Nu, Jocko stráví i střevíc po cikánu; snědl vám na lodi, na cestě z Japanu,
plecháč zelené, olejové barvy, aniž by byl stonal.”
Jak se těší na zísřek, aby milé to zvířátko poznaly!
“Strýček jest roztomilý člověk”, tvrdí Růženka, po odchodu radních, “zdá
se mi, že se mu u nás lépe líbí.”
“Též bych myslila,” odvětí paní Anna, “jen že radních budou jej držeti
“zuby, nehty’’. Dejte pozor, chtějí po něm všechno děditi.”
“Než dojde k dědění,” chlácholí účetní, “mnoho vody ještě Jizerou pro
teče.”
*

*

*

Radní byl opatrný pán. Vysvětlil strýčkovi, že jej musí u policie ohlásiti
a žádal na něm legitimační papíry.
Bez zdráhání dodal mu stařec americký pas, znějící na jméno Joseph W.
Sebor, Seaman. Tím byla totožnost zjištěna. Nyní by býval radní ale pro
všecko na světě rád věděl, jak to stojí se jměním strýcovým. Leč v této věci bylo
nemožno něčeho určitého se dopátrati; jen tak běžné poznámky, vyhýbání se
jasné odpovědi a chytrácké zamžourání okem. Kdyby bylo alespoň možno
zjistiti, jakým způsobem jmění nabyl!
“Podobné dlouhé historie, Karlíčku, nerad vypravuji, to není můj zvyk.
Tam za vodou, chce-li se člověk něčeho dopracovati, jest mnohdy nucen po
divných obchodů se chytiti a tu přihodí se věci, které podrží nej raděj i každý
sám pro sebe.” Bylo jasno, že vyhýbal se určitému udání. Námořníkem stále
nebyl. Vypravoval-li něco ze života, ať veselého neb hrůzného, začínával:
“Když jsem byl v australských zlatých kopaninách------- ” neb: “Když jsem
hledal v Brazílii diamanty-------” a podobně. Hlava jeho byla plna nejpodivněj
ších dobrodružství, které se hezky poslouchaly, z kterých ale radní praničeho se
nedozvěděl.
“Poslechni, strýčku,” pravil jednou, “zmínil jsi se již na nádraží, že máš
v kufru celé své jmění, bylo by záhodno — pro jistotu — aby si vše raději uložil
v některé zdejší spořitelně, rád to obstarám.”
“Děkuji ti, Karlíčku,” odvětil strýček suše, “v záležitostech peněžních mám
své vlastní náhledy. Jednou mne napálila jistá banka a od toho času nedůvěřuji
nikomu. Peníze své mám uložené jednoduchým, ale jistým způsobem.’’
Jak se mu jen dostati na kobylku? Dle všeho byl nedůvěřivec a při tom —
skrblík; doposud vyhýbal se každému vydaji, bera vše, co potřeboval, na účet
radního. Tento nechtěje jej vehnati v náruč Novotných, mlčel a platil.
Dámy pana účetního dostavily se na druhý den a počaly hned obtáčeti strýce
předivem lásky a pozornosti.
Dovedl je nahoru a otevřel klíčem vždy pečlivě uzavřené světnice.
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"Zde jest!” volá slečna Božena. "Jaké to milé zvířátko, vyhlíží jako
člověk!” jásá Růženka. "Ale ten zápach, jako ve zvěřinci,” a paní Anna točí
nosíčkem ve vzduchu.
"Ták?” diví se strýček. "Já necítím nic; ostatně, tomu si člověk v krátkém
čase přivykne.”
U nohy stolu asi na pětistopovém řetízku přivázán, sedí Jocko na bedně
a škrábe se na zádech, hledě při tom žádostivě na pestrou toiletu dám. "Jest
krotký, strejčínku?” ptá se něžně Boženka, přistupujíc blížeji.
Zděšené vykřiknutí, prudký skok stranou a dceruška pana účetního jest
chudší o polovici krajek na sukni, nalézajících se nyní v rukou potěšeného
Jocka.
"Ach, — ach, lituje strýček Joe, mezi tím, co opice zuby cení a Ukořistěné
krajky kolem krku si otáčí, "nu, snad ten krám tak mnoho nestojí. Dáš to
sem, ty žraloku, lotře!”
Jedním hmatem chopí Jocka v týlu a počne jej trestati. K mnohým, ne
chvalným ctnostem opice náležela i ta, že projevovala strach — vyměšováním
zažitých látek. Na to strýček ve svém spravedlivém rozhorčení zapomněl a tak
stalo se, že ovoce trestu v podobě medové kaše zdobilo podlahu. Jocko mrštěn
jsa k bedně, schoulil se do kouta, kdež krátké, zlostné o, o, z huby jako dollar
otevřené, vypouštěje, rozhorlení svému projev dával.
“No,” povídá strýček s rozpačitým pohledem na podlahu, "raději půjdeme;
tentokráte se moc galantně nezachoval, ale zvířata mají své zvláštnosti jako
děti. Musím poslat Kačenku nahoru.”
"Jest to přece jen podivný přídavek v rodině, — takové zvíře,” poznamenala
paní Amálie, "papoušek byl by mi milejší.
Novotných mezi tím scházely s tlumeným smíchem se schodů a Boženka
vesele zvolala:
"Nic nedělá, strejčínku, škoda jest nepatrná! Byla jsem toho sama vinna.”
"To mne těší,” opáčí strýc, "jest vidět, že’s rozumné děvče.”
Když Novotných odešly, začal radní: "Nech s sebou, strýčku, promluviti
rozumné slovo. Opice naše jest sice zvláštností-------”
"A jakou,” přikývnul hrdé stařec, "v Hamburku chtěli mi ji odkoupiti za
drahé peníze pro zoologickou zahradu------- ”
"Může být, ale jak sám nahlédneš, ve světnici ostat nemůže. Jsi-li srozuměn,
nechám jí postaviti drátěnou síť v zahradě a tak se budeme z ní těšiti všichni. Na
zimu přestěhujeme ji někam jinam.”
"Tedy ano,” povzdychnul stařec, "ačkoliv mi to zvíře přirostlo k srdci,’’
doložil.
Druhý den již přišel truhlář a počal stavětí klec z latí a laciného drátu, který
radní sám koupil.
Za krátko přestěhoval se Jocko do svého domova, ve kterém se mu — dle
zdání — líbilo; skákal, skotačil a houpal se s pravou opičí vervou. Jen jednu,
pro paní Amálii mrzutou upomínku nechal v bytu: tři okousané nohy stolu,
u něhož byl přivázán.
*

*

*

Strýček Joe žil již několik měsíců spokojeně u radních a nešetřil chválou
ohledně kuchyně a sklepu. Méně spokojení byli jeho hostitelé. Tento zvláštní
patriarcha rodiny Šeborů, pokračoval důsledně ve vyhýbání se všem výdajům,
vyjímaje Kačenku, které tu a tam něco podstrčil.
Pan radní pořídil si před delším už časem tlustý zápisník, kamž výlohy se
strýčkem spojené svědomitě zanášeli
"Musím být opatrným,” pravil jednou, "možno, že rozdělí peníze mezi
příbuzné rovným dílem a tu bysme byli zkráceni.”
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“Karle,” povídala paní Amálie, “stále se mi zdá, že jsi jednal neopatrně,
neřku-li lehkomyslně. Jak víš, že on vůbec nějaké peníze má? Mohl si zaopatřiti malý, laciný byt, odkud nás mohl navštěvovati.”
“Ano, aby nám ho přebrali Novotných. A co se peněz týká, pozná i slepý,
že je má,” pravil podrážděně radní.
“Promluv s ním otevřeně a přímo,” doráží paní.
“Uvidíme, počkám na vhodnou příležitost.”
Novotných přišli zase jednou návštěvou. Dcerušky bvly se strýčkem již
tak daleko, že jej při každé příležitosti líbaly, což tento, jak radní pozoroval, rád
trpěl. Při jednom podobném výstupu prohodí paní Anna: “Viď, strýčku, máš
je rád a v poslední vůli na ně nezapomeneš?’’
“Možná, možná,” směje se starý a mžourá slibně na děvčata.
Infámní holky, myslí si radní a nemůže se zdržet, aby nepoznamenal: “To
si to lacino zasloužíte.”
Snad jej přeslechly.
Déle radní s útokem na strýce otáleti nechtěl. Příležitost naskytla se
brzo. Druhého dne po snídaní šli procházkou k řece.
“Řekni mi, strýčku,” začal po nastalé přestávce, “rozdělíš své peníze jednou
mezi rodinu?”
Starcem to poněkud škublo. “Zajisté,” přikývnul, “jste všichni ke mně
tak hodní.”
“Ustanovil jsi již něco pevného? Vidíš, jsi stár-------”
“Nu, nějakou chvilku ještě vydržím------- jen ta proklatá pakostnice — teď
na podzim-------”
“To jest právě, na co myslím, potom to může přijít jinak, než jak nyní
chceš. Mluvil jsem již o tom se ženou a myslíme, že bude nejlépe, uzavřeme-li
mezi sebou jakousi smlouvu; my budeme tě až do smrti dobře opatrovati a ty
nám připíšeš jistý pevný obnos. Rozumí se, můžeš i Novotným jistý podíl zane
chat! — nechceme snad všecko. — Co říkáš?”
Strýc Joe se zastavil .
“Víš, Karlíčku, to jest taková věc---------- Nyní se dobře mezi sebou srovná
váme, jakmile........ Nechci však dělati dlouhých řečí, — mávnul rukou —
slibuji ti pouze, že budeš hlavním dědicem pod tou podmínkou, že Novotným nic
nevyzradíš. Dozvědí-li se o tom u Novotných — roztrhám testament. To ti
však povídám: pokud budu živ, nikomu nic nedám, nezlob se proto, jsem starý
člověk a mám své zvláštnosti. Co pak jest to tamhle za budovu?”
“Jakýsi druh nemocnice pro staré, zde rozené lidi. Při vstoupení do tohoto
ústavu zaplatí každý úd 300 zlatých a jest až do smrti zaopatřen.”
“I hleďme,” zamyslil se pojednou strýc, “to mne přivádí na dobjý nápad.
Dlouho již chci učiniti něco pro zdejší chudé. Kdybych příkladně, zapiatil těch
300 zlatých a vyhradil si právo obsaditi místo to některým chuďasem, bude mi
to povoleno?”
“Proč pak ne?” odvětí radní, maje radost, že strýcova dobročinnost více
stát nebude ; “právě nedávno uprázdnilo se jedno místo.”
“Kdo spravuje ten ústav?”
“Mv — město.”
“Máš-li v radě vliv, prosaď mé přání; byla by to moje radost, sám si někoho
vyhledati a ještě za živa dík kliditi.”
“Plm, uvidíme, tak poslední vůli vystavíš?”
“Ano.”
“Víš, strýčku, ty jsi komický člověk, že nechceš říci, co vlastně máš.”
“Jen nech, Karlíčku, to uvidíš ku konci; staří lidé — jak jsem povídal —
mají své zvláštnosti.”
Tak skončil útok pana radního.
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Paní Amálii zdál se výsledek velmi pochybný a ani zamýšlená dobročinnost
strýcova ji neimponovala.
‘‘Napřed se toho musím dožít, že ty tři sta vyklopí.”
“To uvidíme brzy,” pokývnul radní trochu již rozloben stálou nedůvěrou
ženy.
Několik dní na to oznámil strýci, že podařilo se mu uprázdněné místo
v ústavu získati a zaplatí-li hned, může kdykoliv chce, některého chuďasa dobrým
bydlem zaopatřiti.
jsem rád,” ujišťuje strýc Joe, klepaje synovci otcovsky na rameno,
C.I hned“Tomu
přinesu ti peníze, nezapomeň ale na písemné potvrzení, že*.· jsem zaplatil.”
A skutečně, vyplatil 300 zlatých, které radní s výmluvným pohledem na ženu
do tobolky uložil. Druhého dne měl strýc v ruce černé na bílém, že jest majetníkem místa v ústavu pro doživotní zaopatření starých, chudých měšťaníí v B.,
s kterým může naložiti dle své vůle. A ten samý den zašel strýček Joe k notáři
a doručil později radnímu svoji poslední vůli, ve které jej ustanovil za hlavního
dědice, vyjímaje několik legátů pro rodinu Novotných, které však více než jednu
pětinu celého jmění přesahovati nesmějí.
Od času, kdy stal se majetníkem uprázdněného místa, počal se strýc Joe
o ústav zajímati. Nechal se uvésti radním, seznámil se se správcem a navazoval
přátelství s několika obyvateli. Přesvědčil se, že starouškové tam žijící jsou
celkem s osudem svým spokojeni.
“Podobných ústavů bylo by záhodno více založit,” pravil jednou k radnímu.
“Boháči by měli býti státem nuceni, je vydržovati. Až dostanou se jedenkráte
sociální demokrati k vládě, každý přes padesát let starý člověk bude míti nárok
na zasloužený odpočinek.”
Radní nad tímto nápadem trnul. To by tak ještě scházelo! Beztoho jest již
každý zámožnější občan daněmi přetížen. Zde projelo radnímu hlavou, že by
i strýc Joe měl platiti daně a dle toho dalo by se přibližně určití, jak velké
jmění asi má.
“Právě mi napadlo, že i ty v krátké době přinucen budeš platit daně 2 tu jest
nutno předem věděti, jak vysoko---------- ”
,
“S takovou mi nechoď, Karlíčku,” skočí mu strýček rozhorleně do řeči, “já
jsem americký občan a nalézám se zde návštěvou, na jak dlouho, závisí od
osudu. To můžeš těm pánům v radnici říci. Nepřijel jsem proto, abych zde
platil daně; svážu raději ranec a poplavu dále.”
“Máš pravdu,” chlácholil pojednou radní starce, “od tebe nemohou nic
chtíti.” Ani s této strany to nejde, zlobí se v duchu.
*

*

Obávaný host, pakostnice, navštívila strýce Josefa. Seděl ve své světnici
a obaloval nohy teplými vlněnými šátky, které mu Kačenka donášela. Radní
četl dole v “Pokroku”. V tom vletí jako vichr služka do dveří a oznamuje ustra
šeně: “Opice je venku, vlezla oknem do kuchyně!”
“Tady to máme,” paní Amálie zlostí zardělá vyskočí, “teď muži běž a chyť ji,
s tím zvířetem je jen zlost a škoda.”
“Nechápu, jak mohla se dostat skrze drátěnou síť ven,” diví se radní.
“Já ji viděla už včera, jak překusuje drát,” vyrazí doposud udýchaná
Kačenka.
“A to mi povídáš teprve dnes, huso, — běž hned k strýci, ať se postará o její
zavření.”
“Starý pan Šebor se nemůže hnout a------“Běž nahoru, povídám----------- ”
“Už jdu. ale mezi tím ona v kuchyni potluče----------- ”
“Karle,” paní Amálii se zlostí hlas třese, “moje hrnce, — to ti povídám, jestli
se něco stane------ Ty jsi to byl, který pozval strýce s jeho ďábelským zvířetem

— 126 —
k nám; Novotných mají z obou zábavu a my jen škodu a zlost. Ale já si promlu
vím se strýcem sama!’’
“Toho necháš být”, rozkřikl se radní, “on měl dobrý úmysl nás darem
svým potěšit. Nemůžeš-li opici vystát, dá se pryč, ale strýce nech na pokoji.”
Mezi tím přišla Kačenka dolů a vyřizovala: “Starého pána to mrzí, ale
sám přijití nemůže. Někdo má vžiti jablko, posta viti se před okno kuchyně
a vylákat Jocka pomalu až do klece a potom díru v síti spravit.”
“Tak vezmi jablko a pojď,” kurážně velí radní, bera kus drátu.
Z kuchyně zaznívá třeskot padajícího nádobí.
“Čertovo hovado, krk mu zakroutím, až jej dostanu.”
“Ale ne, milostpane,” oroduje služka, “je to takové veselé zvířátko.”
“Tady se postav u okna, volej a ukazuj jablko, já spravím mezitím klec”.
Opatrně, jako lovec tygrů, blíží se Kačenka k oknu a volá: “Jocko, Jockáčku, pojď, podívej se, co tady mám!”
Delší dobu nemělo lákání účinku. Potom objevil se drzý obličej Jockův
v rámci okna.
“Jen pojď, Jockáčku,” pobízela kuchynská Siréna, obezřele ustupujíc. Jocko
spatře jablko, sešpulil hubu. Podezření zápasilo v něm se žádostí a poslední
zvítězila. Vymrštil se na okno, lehce spustil se do zahrady a hopkuje ku Kačence,
která nastupuje ostrý zpáteční pochod. To Jocka dopálilo; vzal rozběh a moc
ným skokem octnul se na ramenu služkv, která ve smrtelném strachu dává se na
útěk, křičíc, až to nebesa proniká. Maje jablko v hubě seskočí Jocko na zem
a v příštím okamžiku houpá se na větvi jabloně stojící u klece.
“Honem ještě jedno jablko!” volá uvnitř klece radní, síť spravující. Tím
vzbudil pozornost opice jablko okusující. Zahodí ohryzek a slézá se stromu,
pozorujíc stále s velkým zájmem práci vetřelce. Otevřených dvířek si nevší
majíc, jde na zevnější stranu klece, kde radní pracuje. Vyhoupne se na síť a
počne na polo již,zacelený otvor rozšiřovati.
“Satane, bestie,” laje radní, tluka ji přes pracku, “pustíš, ničemo!” Takové
■zacházení musilo uraziti Jockův cit pro právo a spravedlnost a vzbuditi touhu po
pomstě.
Vyrážeje rozdrážděné zvuky, pustí síť a novým skokem dosáhne hořejního
vodorovného rámce dvířek, kdež se zachytí. Radnímu zdálo se opatrnější opustiti klec dříve, než Jocko tam vejde a proto vyskočí ven; však ne tak rychle, aby
jej opice nechytila za vlasy a část ucha.
“Ó, óó, lotře, padouchu, já tě žabím!” sténá. Mocným trhnutím vlasy osvo
bodí se z opičí ruky a přirazí z venku nohou dvířka. “Táák, otrapo, zde si můžeš
škubat své zrzavé chlupy dle libosti,” pravil vítězoslavně, hladě při tom červené
ucho.
“Prodáme ho,” rozhodnul se, “nemohu přece každých čtrnáct dní zařizovat
kuchyni a naposled by nám jednoho krásného jistra zbořil střechu nad hlavou.”
Opravil ještě síť a vešel do domu. Kuchyně byla otevřena a podlaha samý
střep. Paní Amálie nebyla k spatření, našel ji nahoře plnou rozhorlení.
“Ale Málko,” pravil vyčítavě, vždyť jest Jocko již zavřen a vše v pořádku.”
“Ták, byl jsi v kuchyni? To zvíře musí z domu!”
Strýc Josef, hladě si nemocnou nohu, vyhlížel rozpačitě.
“Kdyby byl silnější drát----------- ”
“Ano, hodně drahý,” vyhrkla paní Amálie.
“Ovšem, také já vám přijdu hodně draho,” přikyvuje stařec melancholický,
s poněkud špičatým přízvukem.
“Jen žádné výstupy,” brání radní, “ženo, jdi dolů, já to vyřídím se strýčkem
sám.” Paní bouchla dveřmi.
“Jest to hloupá historie,” mluví k strýci, “žena nevyjde nyní ze strachu;
k vůli míru, měla by se opice odstranit. Co říkáš?”

— 127 —
Strýc pokrčil rameny a dodal: “— pravda, jest to dárek ode mně.”
Pani Amálie byla pevně odhodlána zavěsti do domu bývalý pořádek. Nej
dříve půjde Jocko. Radní musel dáti ohlášku do B—ských listů, nabízeje jej
ku koupi. Nikdo se nehlásil. Jednoho jitra hlásí Kačenka, že opice vykousala
zase díru do sítě.
“To jest darebáctví,” vyskočí radní a hledá drát. “Nescházelo mnoho, aby
se dostal ven,” oznamuje při svém příchodu.
Za několik dní opakovalo se to samé.
■“Teď toho mám ale dost,” zlobí se paní Málka. “Kačenko, na večer zavřeš
všechna okna jdoucí do zahrady a otevřeš klec dokořán.”
“Ale to Jocko uteče.”
“Jest mi lhostejno. Žádnému však nic neříkej!”
Služka uposlechla rozkazu, jen že hned po tom sdělila vše strýčkovi.
“Jen nech, Jocko přijde zase.”
Při snídani ohlašovala s nevinnou tváří: “Jocko v noci útek, milostpane!”
“Jak jest to možno?” radní pozoruje ženu.
“To jest mé tajemství,” odvětí ironicky paní.
Čtvrt hodiny potom zvoní se u vchodu, odkud zaznívá i hluk hlasů. Ka
čenka jde otevřít.
“Venku jest ňáký člověk a nese Jocka,” vyráží s těžce tlumeným smíchem.
“Ať si jej nechá,’’’ zuří radní a odchází do zadu. Čekající člověk však
opici nechce, za to ale zpropitné. Zlostí třesoucí se rukou podává paní Amálie
služce peníze.
K polednímu dojde od kupce Šafránka dopis, ve kterém užaslý radní jest
žádán, aby si dal lépe pozor na opici; účet za zničené.věci a zkažené zboží zašle
prý později.
“Pěkné nadělení,” sípá radní, se zuřivým pohledem na ženu.
Odpoledne šla paní Amálie koupiti arsenik k vyhubení švábů. — Nešťastný
Jocku! V podvečer za soumraku natřela krajíček chleba máslem, čímsi jej
posypala a odebrala se ke kleci, kdež počala krmit Jocka. Ten věčně hladový,
pozřel vše. —
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Ráno oznamovala Kačenka se slzami v očích, že Jocko pošel. Radní vy
skočil, popadl zlostně klobouk a odešel.
Nahoře u strýčka stele služka postel a pláče. "Ona jej otrávila, to si nene
chám vymluvit.”
“Já též,” přikývne smutně hlavou stařec, “škoda, že jsem jej v Hamburku
neprodal. Kdybych byl zdráv, stěhoval bych se ještě dnes k Novotným.”
“Ale, pane Šebore!”
“Vždyť to vidíš, že mne paní nemá v lásce; ty při tom neutrpíš.”
“Vím, jo, ale přece je mi toho líto,” dodává Kačenka poněkud uspokojenější.
“Až půjdeš ven, zastav se u Novotných a vypravuj, co se zde stalo.”
Slíbila, že tak učiní.
Po odchodu služky ponoří se starý námořník v myšlénky a hovoří sám
sebou: “Old Fellow, jsi ve špatném přístavu, zakotvi jinde! Chudák Jocko!”
Kolem poledne přišel radní. Začal jaksi rozpačitě:
“Slyšel jsi již---- to ubohé svíře---------- ”
,
“Vím již,” kývnul strýc, “paní tvá bude mít radost------- ”
“To neříkej, strýčku, tak zle to ona nemyslí------- ”
“No, nemalujme si straky na vrbě, jsem vám obtížným; nech mne. zde jen
tak dlouho, až mi bude lépe------- ”
“Řekla ti snad něco?”
“Zajisté, mluvila o velkých výdajích, pak že přijde brzy váš Bohumil
domů a bude světnice potřebovati.”
“To jest přes příliš,” zuří radní, “ale víš, strýčku, částečně jsi i ty na celé
mrzutosti vinen. Děláš takové tajnosti se svým jměním------- a ona by ráda
věděla---------- počítá----------- ”
“Již jsem ti jednou řekl, že mimo testamentu nedám od sebe nic; jsem starý,
chudý člověk.”
Po odchodu radního přivře strýc oči a skrze zuby lehce hvízdne. “Ale po
dívejme se, jaká to mazaná ženská! Zkusím nyní své štěstí u Novotných.”
*
*
*
'Pan účetní přijda k obědu, dozvěděl se od svých, že švagrová opici otrávila
a se strýcem se nepohodla.
“Teď přišel náš čas,” pravil, mna si ruce. “Vždyť jsem to věděl, znám paní
Málku příliš dobře. Připravte jen velký pokoj, ten zadní, s okny do dvora.”
“Jak jen ale švagrová může tvrdit, že strýc žádného jmění nemá. Byla zde
Kačenka a vše nám vypravovala,” ptá se paní Anna.
Manžel se usmál: “Hlouposti, bratr tvůj by o něj zajisté tak nestál, kdyby
určitě nevěděl, že peníze má. Ostatně sáhnu strýci sám na zub.”
Ve čtrnácti dnech ulevilo se starému Šeborovi tak, že oznámil Novotným
den svého příchodu a jednoho mlhavého jitra v listopadu, pomáhala mu Kačenka
skládati věci.
“Pojď sem, holka, něco ti okážu.” Přikročil ku svému záhadnému starému
kufru a otevřel jej. Kačenka hořela zvědavostí. Starý odhrnul něco složeného
šatstva a okázal na hromádku blýšticích, broušených, modrých, zelených a červe
ných kaménků.
“To jsou drahokamy,” pravil slavnostně. “To zde jsou safíry, tady sma
ragdy a zde rubíny. Tohle,” při tom vzal a rozbalil papír, “jsou diamanty. Co
myslíš, jakou mají cenu?”
“Já nevím — drahé ale budou jistě.”
Strýček Joe hrabal prstem mezi kameny, z nichž byl mnohý ve velikosti
lískového ořechu a vyndal konečně ten nejmenší.
“Zde, dceruško, tento kamínek dám ti na památku. Nech si z něj udělati
jehlici, zlatník ti již řekne, jakou má cenu.”
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Kačenka by byla měla raději některý z těch velkých, modrých neb červených
kamenů, poděkovala se však i za obdržený vřele.
‘‘Jen se zeptej, co stojí, potom se můžeš pochlubit. Nezapomeň vyřídit
u Novotných, aby pro mne poslali bryčku.”
.Asi za dvě hodiny stál povoz již před vchodem a strýc Joe s Kačenkou
nesouce kufr, sestupovali se schodů. Radní čekal u dveří.
“Strýčku,” povídá, podávaje mu ruku, “není to mojí vinou, že takto odchá
zíš — možno že se časem Málka upokojí a pak by si mohl---------- ”
“Dobrá, dobrá,” kývá starý, “já se ale nerad často stěhuji.”
Odjel.
“Má ale starý pan Šebor krásné kameny v kufru," začne Kačenka.
“Jak? Kameny? Jaké kameny?”
“Drahokameny, červené, modré, zelené------“Bylo jich mnoho?”
“Ó, celá hromada!”
“Ale maličké, ne?”
“No, tak moc maličké nejsou, některý z nich jest jako půl palce veliký. Má
také diamanty, jeden, ten nejmenší z nich, mi dal.”
“Ukaž,” žádal rozčílený radní.
“Dala jsem ho již zlatníkovi Malýmu, aby mi z něj udělal zapínací jehlu.
Chtěl vědět, odkud jej mám a povídal, že má cenu nejméně 40 zlatých.”
“Hrome,” vyrazí stísněně radní a běží vyhledat paní Amálii. “Víš, co od
nás odvezl strýc Josef?”
“Copak?”
“Půl kufru drahých kamenů!”
“A ty tomu věříš?” směje se paní Amálie.
“Daroval Kačence jeden, ten nejmenší diamantek, který zlatník Malý ocenil
na 40 zlatých.”
“Viděl jsi ty kameny?”
“Já ne, ale Kačenka!”
“Tak přiveď strýčka zpátky, když chceš; já jsem jej přece nevyhnala. Má-li
člověk zlosť, tu prohodí se všelicos. Ty jsi jej měl držet------ ”
“I aby hrom do------- — ’’rozsápaný'· radní popadne klobouk a práskne
dveřmi. Ale ani paní Málce nebylo volno, dole v kuchyni Kačenka vše potvrdila.
Radní bloudil bez cíle městem. Konečně rozhodl se jiti k Novotným
“Jdu se podívati, jak jste strýčka ubytovali,” pravil při vstoupení.
“O, ten jest dobře zaopatřen u nás,” tvrdí zlomyslně Boženka.
“Považ si, strýčku,” pokračuje radní, “žena činila mi již výčitky, že jsem tě
pustil. V posledním čase jest stále tak podrážděná-------potom ji to vždy mrzí.
Příležitostně ji sem pošlu a můžeš se s ní domluvit.”
“Možná, že koupí i novou opici,” vyletělo z Růženky.
“Ale, Roso!” kárá paní Anna.
Radní změří děvče zlým pohledem.
Po jeho odchodu praví paní Anna: “To jest zvláštní, strýčku, sotva tě
švagrová vystrnadí, již toho lituje.”
“Tomu se nedivím, Kačenka zahlédla cosi v mém kufru a proto po mně
paní Málka touží.”
“Smím vědět, strejčínku, co to bylo?” zvědavě ptá se Boženka.
“Jen nech,” vrtí strýc hlavou, “nerad o tom mluvím.”
Rozumí se, že ještě ten samý den dozvěděli se Novotných, jaký poklad
nalézá se ve starém kufru.
*
* *
Důstojný patriarcha rodiny Šeborovy žil opět spokojeně. Živili jej jako
prince a lichocením neskrblili. Při vypravování svých veselých i hrůzných doCí
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brodružství našel strýc Joe v dámách daleko pozornější posluchače než byli
radních.
“Děti,” povídá jednou, “u vás se mi to tisíckráte lépe líbí než u Karla.”
Radní navštěvoval jej často, vzdor kousavým poznámkám paní Anny a jejích
dcer. Přišla i paní Amálie tváříc se, jakoby nikdy nic se nepřihodilo a pravila
při rozchodu: “Že, pane strýčku, na leto uvidíme vás opět u nás; víte, máme
zahradu------- svěžejší vzduch------------ ”
“Ba ne, já strejčínka nepustím,” čiperně odpovídá Boženka, hladíc něžně
rukou drsnou tvář starcovu.
Když byli opět mezi sebou, spustí paní Anna: “Ty je neznáš, strýčku,
kdyby nemysleli, že jsi boháč, nehnuli by ani prstem, jen tvé poklady lákají je
k nim.”
“O tom jsem přesvědčen sám,” usmívá se starý spokojeně.
“My máme aspoň pokrevenskou lásku k tobě, ať jsi již bohat neb ne,’’ tvrdí
vroucně Růženka.
Pan Novotný však nezdál se tuto nezištnost sdíleti. Chtěl konečně věděti,.
jak si strýc stojí. ·
“Proč pak vlastně,” začal jednou, “neproměníte vaše klenoty v peníze a ne
cháváte takový kapitál ležet ladem?”
“Proč? Hm! Nikdo mi za ně nemůže dáti tolik, co mne stály. Až pře
jdou někdy do jiných rukou, — to bude již jiná věc.”
“Nemohl bych si je prohlédnouti ?”
“Jsem starý člověk a mám své podivnůstky.”
“Bože, vždyť je viděla již radních služka------- ale nechci být dotěrným.”
Bylo něco podivného v tom tajemnůstkářství. Tak zdálo se i děvčatům.
Když totiž den před štědrým večerem šeptala Boženka strýcovi: “Strejcinku,
máš-li nás rád, nadělí nám Ježíšek jistě něco hezkého z tvého kufru”; — “něco
blýskového,” dodávala srozumitelněji Růženka, — zaškrábal se stařec za
uchem a pravil:
“Dětičky, nezlobte se; s nějakou maličkostí nechci vás pohněvati a od vel
kých kusů se nerozloučím. Mám svůj jistý druh pověry. Však vy to iiž jednoi
dostanete.”
Děvčata byla zklamána. Našla se ale ještě jedna cestička. “Víš co, strej
činku, dej nám to písemně, že budeme si moci jednou vyhledati každá dva
kameny k hezkým náušnicím.”
“To udělám,” praví strýc spokojeně. “Vy jste povedené holky, které si
dovedou pomoci.” Mimo upsání obdržela děvčata ku štědrému večeru ještě
rozličné drobnůstky, tak Růženka želví, kulatý hřeben a Boženka vázu, o níž strýc
tvrdil, že pochází z Japonska. Děvčatům se zdálo, že podobnou vázu viděla
“u města Paříže” v Železné ulici a při první chůzi v onu část města, přesvědčila se
Boženka skutečně, že strýček ji tam koupil.
“Hleďme,” povídala paní Anna, “jak umí ten starý prášit.”
Věrohodnost strýce Josefa byla podkopána.
“Muži, jen aby nás i jinak neklamal, pomysli, co nás stojí a kdyby nic
neměl-------”
“Skvosty jsou zde,” mrzutě odvětí Novotný, “nemluv hlouposti.”
“Kdo ví, co jest to za krám------ ”
Na nový rok přišla nemilá návštěva chudých členů rodiny Šeberovy. Přiš'
se podívat na strýčka z Ameriky. Bylo jich pět; tři muži a dvě ženy.
“Jsme potomci vaši sestry Marie, provdané Rokosové, — pane strýčku,”
vysvětloval mluvčí — “zde Václav jest klempířem a já pracuji jako zámečník
v továrně. Chtěli jsme vás vidět a přejeme vám šťastný nový‘rok!”
“Tak, tak, těší mne,” míní strýček a prohlíží si společnost pozorně. “Chtěl
jsem vás již jednou navštívit, ale nedošlo k tomu. Kde bydlíte?”
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Bylo mu řečeno.
“Zapamatuji si a příležitostně přijdu. Jak se vám vede takto? Slyšel jsem,
že ne valně.”
“Zle právě ne, pane strýčku, ovšem velké skoky dělati nemůžeme, ale co
potřebujeme, to máme. Jest tu moc dětí; já šest a Václav pět, to víte------ Za to
z pana strýčka stal se v Americe velký boháč, jak jsme slyšeli-------”
“Ujde to.”
Vstal, dal mužům po doutníku a vytáhl láhev vína a sklenku.
“Nebyl jsem na vás připraven, nemám zde sklenice; musíme pit všichni
z jedné.” Šel kolem a naléval.
Pobyli jen krátce a při odchodu dodal mluvčí: “Pan strýček nás zajisté
navštíví a při rozdělování dědictví nás nepřehlédne.”
Strýc Joe potřásl všem srdečně rukou. V předu hovořila paní Anna
s manželem.
“Přišli pro dědictví a starý slíbil, že se o ně postará.”
“To z pozůstalostí mnoho nezbude,” bojí se Novotný.
“Nenahlížím, když jej živíme a o něj se staráme, proč by nám nemohl upsat
hlavní podíl; jest starý a kdyby se mu nenadále něco stalo, jsme zkráceni.”
“Máš pravdu,” zamyšleně odvětí Novotný, “proti tomu se musím zabezpečit”.
Dlouhý čas prošel, než naskytla se účetnímu příležitost ku započetí hovoru
se strýcem. Jsa s ním jednou konečně samoten, prohodil: “Jestli pak jste,
strýčku, již napsal poslední vůli?”
“Ještě ne, chtěl jsem si poměry zde lépe prohlédnouti.”
“To jest opatrné, mám ale za to, že nás již znáte. Nejsme skoupí a sprí
jemňujeme vám život jak jen můžeme. Nyní vezměte případ, že se vám něco
lidského přihodí, co se stane ? Přižene se houf cizích lidí, kteří vám v celém životě
řekli jen jednou “dobré jitro” a padnou na vaši pozůstalost, smějíce se, že bez
jediného hnutí prstem právě tolik dostanou, jako druzí------- Spravedlivé by to
nebylo!”
“Jistě že ne,” potvrdil strýc, “dle všeho tedy chcete mou poslední vůli. Jen
že já velmi nerad zacházím se soudem neb s advokátem. Co říkáte písemnímu
upsání, ve kterém se uvoluji dáti vaší paní hlavní podíl ze svého jmění, budete-li
mne až do mé smrti ošetřovati?”
“Stačí úplně, pane strýčku,” ujišťoval blažený účetní, “chcete-li, vystavím
dokument hned sám.”
“Jak si přejete, podpis obstarám já.”
Půl hodiny později pravila paní Anna: “Kdyby to věděli u radních! Jest
to ale také hezké od strýce, že má uznání.”
Stařec jda na lože, šibalsky se usmíval: “Jako čerti jsou za mnou!”
K návštěvě své u Rokosů vyvolil si strýček neděli. Příchod jeho způsobil
íadostné překvapení. Žertoval s dětmi a hovor přišel brzo do plného proudu.
“Ti radních a Novotných jsou takoví lidé; za matku naši se styděli a nás povážujou za nuzáky, rodině jen hanbu dělající. Strýček ale jest hodný pán, zajisté že
nám jednou pomůže”, hovořila prostosrdečně Rokosová.
“Ale ženo, nebuď tak dotěrná,” káral Rokos; “pan strýček by mohl myslet,
že jej chceme hned tady vyrabovat. Pravda, kdybysme měli jen naději na něja
ké peníze, byla by to dobrá věc; zjednal by se úvěr a mohlo by se něco zaičít..
Máme totiž v úmyslu, pane strýčku, zaříditi si s Václavem dílnu na menší hospo
dářské stroje a podobné náčiní.”
“A obchod by šel?”
“Jistě, zde v okolí ještě taková dílna není; hospodáři odbírají vše z Prahy.”
“Dobrá,” praví strýc Joe důstojně, “peníze, pokud žiju, z ruky nedám, ale
chci se písemně zaručiti jednou třetinou celého svého jmění za vaše dluhy.”
“Bože, — pane strýčku!”
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“Nu, nu, jen se nezblázněte, jste přece děti po mé sestře Marii.”
Celá rodina tonula v blaženosti. Strýc octnuv se konečně na cestě k domo
vu, hučel si se satirickým úšklebkem do vousů: “Jsem zvědav, “old Joe”, co ze
všeho se vylíhne.”
Příští neděli nesl Rokosovi slíbený úpis.
“'My jsme se již poptali, pane strýčku,” vypravuje tento, “nedaleko odtud
bydlí soukromník Kalina, který půjčuje peníze; byl by ochoten, chce se ale dříve
po vás pozeptati.”
“To může.” odpoví lhostejně strýc; “jen ať neříká, proč se po mně ptá; víte,
radních a Novotný — bylo by mi nepříjemné.”
Rokos zapřísáhl se nic neprozraditi.
*
*
*
Po několika dnech přišel pan účetní jaksi znepokojen k obědu. “To jest
divné,’’ pravil k ženě, “byl u mne v písárně Kalina, ten co půjčuje peníze, a vy
ptával se na poměry strýce, že prý by s ním rád začal obchody.’’
V tom vejde stařec do pokoje.
.
“Strýčku, neznáte jakéhosi Kalinu?”
“Nepamatuji se!”
“Chce s vámi dělat obchody.”
*.
“Byl bych blázen, jak na to přichází?”
“Nevím, chce vás ale navštíviti.”
“Jen ho nech, odbydu jej zkrátka.”
Také pan radní se později dostavil s tou samou otázkou.
“Hlouposti,” durdí se stařec, “chlap poptával se již u Novotných, nevím, co
chce.”
Večer při lampě, jsa sám, vezme strýc Joe balík starých novin a počne
střihati kusy ve velikosti psacího archu. Jsa s tím hotov, vytáhne ze stolku ně
kolik velkých, úřední vzezření majících obálek a nacpe je tlustě výstřižky.
Každou obálku zalípne, opatří velikou pečetí a nadpisem. Kolem půlnoci
spokojeně ulehl. Po dvou dnech bylo klepáno u strýčka na dveře. Malý,
bělovlasý pán s kulatým, přívětivým obličejem představil se jako Josef Kalina.
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“Prosím, sedněte si, jsem nemocen, mám pakostnici,’’ sténá strýček a stahuje
s vedlejší stolice přikrývku, aby si obalil nohy.
“Vaši přátelé žádali ode mne peníze---------- ”
“Vím již,” přeruší jej starý, “ručím za ně, to snad postačí.”
“Hm, ano. Jsou to pracovití a spořiví lidé, časem se již něčeho domohou.
A jelikož jste vy zámožný muž------- ovšem musím věděti-----------Strýc Joe skroutil obličej bolestí. “Prosím, pane Kalino, buďte tak laskav
a podejte mi ze šuplíku tu malou lahvičku s bílou tekutinou.”
Ochotně zdvihnul se pan Kalina a otevřel prostrannou zásuvku u stolku.
Byla plná velkých tlustých obálek a Kalina mimovolně čte: Akcie Northern
Pacific Rail-Road $20.000. Akcie Chicago Great Western R. R. Co. $10.000.
Nemocný skrytým ostrým pohledem zporozoval, jak hledající sebou trhnul.
“V zadu, v pravém koutě bude, jest to jedovatá látka a já ji mám vždy pod
zámkem.”
“Aha, tady jest,” praví pan Kalina se zvýšenou ochotou a nese starci lahvič
ku. “Máte tam hezkou hromádku,” tvrdí, přivíraje potutelně oči, aniž by se již
posadil, naopak vzal klobouk. “Tak dobrá, peníze příbuzným vašim půjčím, —
na šest procent — nemám o ně více strach. Poroučím se, pane Sebore, přeji vám
brzké uzdravení.”
Po obličeji starce přelétl vítězný úšklebek.
:·:
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Následky této návštěvy objevily se brzy. Rokos koupil kus pozemku a začal
stavětí dílnu. První dozvěděl se o tom radní a dovtípil se hned, že strýc přátelům
pomohl.
“Za to mohou se poděkovati jen tobě,” pravil k paní Amálii.
“Eh, — vždyť máš testament — ”
“Co jest mi pláten, když starý všechny peníze rozdá?” Odešel, aby sdělil
novinku tu Novotným.
Paní Anna se rozčilila. “To jest lehkomyslnost od starého, tak s penězi
zacházet, nám nedal doposud krejcaru a té chásce vyplatil snad hotově tisíce.”
“Právě jako nám,” svědčí radní.
“Tak to zůstat nemůže, půjdu k němu sama a řeknu mu vše do očí.”
A hrozbu následuje skutek. Strýc sedí na pohovce a čte.
“Strýčku, dal jsi Rokosovům peníze ku stavbě a zařízení dílny?” ptá se
vyzývavě.
“Ani mi nenapadlo,” odpoví chladně strýc, “pokud jsem na živu, neobdrží
nikdo nic!”
“Tedy jsi se za ně zaručil Kalinovi ?”
“Prosím tě, dej mi pokoj; půjčil-li jim Kalina peníze, jest to věc jeho. Celkem
musím ti říci, že jsem již syt stálého toho nátlaku a podezřívání.”
Tak energicky doposud nikdy nemluvil. Paní Anna odešla jaksi zaražena.
“A přece má jen on v tom prst” tvrdí proti radnímu, “a drží nás za blázny.”
“Půjdu k Rokosovům, jistotu věděti musím,” rozhodl se radní. Tam však
byl hrubě odbyt.
“Odkud mám peníze? Do toho vám nic není l”1* odsekl Rokos. Podobně
pochodil i u Kaliny, ten připustil, že Rákosovým peníze zapůjčil, ale nic více.
V rodině Novotných panovalo rozladění a strýc Joe sedával sám ve své světnici.
Došel jej dopis od neznámého člověka s prosbou za propůjčení místa v ústavu
pro zaopatření starých občanů. Strýc hluboce se zamyslil, pak zvedl se a šel
k Novotnýmu. “Neznáte toho zde?” ptal se, podávaje list účetnímu. Ten četl.
“Neznám, nějaká žebrota!”
“Nejsem doposud rozhodnut, mám-li ono místo zadati,” praví zdlouhavě
stařec.
V·

»
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“Slyšela jsem,” živě vpadne mu paní Anna do řeči, “že se tam těm lidem
znamenitě vede. Tací staří lidé baví se nejlépe mezi sebou. Vždyť jsi to sám
viděl, strýčku! Kdybych byla tebou, odstěhovala bych se tam sama. Tady
mydlář Kafka, zámožný člověk, — již zemřel — bydlel tam též.’’
“Ale, ženo,” brání Novotný. Děvčata však drží s matkou.
“Co na tom, tatínku, strýček může choditi sem kdy chce, na návštěvu, na
procházku-------” dosvědčuje Rosa.
“A my bysme jej často navštěvovaly,” dodává Boženka.
“Rozvážím si to,” pokyvuje strýc a odejde.
“Počítej,” spustí paní Anna, “co by se výloh uspořilo; takto ostane nám
ještě několik let na krku. Nepustili bysme jej ani v ústavu se zřetele, — to nic
nestojí.”
“Jen dejte pozor, byste se nepřipravily o dědictví,” výstražně napomíná
účetní.
Ve své jizbě psal strýc městskému úřadu oznámení, že on, Josef Václav
Sebor jako majitel prázdného místa v ústavu sám si je podrží, aby tam poslední
dni života svého strávil. Úřadní schválení došlo jej během týdne. Radní
namáhal se úmysl strýce zvrátiti, ten však stál neústupně na rozhodnutí svém.
Stěhování obstaral Novotný a doprovodil strýce až do ústavu, kde sám se pře
svědčil o přívětivém zařízení nového bytu jeho.
Touto změnou chytrý stařec jen získal. Správce ústavu byl mu přítelem
a všichni obyvatelé domu si jej vážili; byl jaksi středem v kruhu lidí stejného stáří,
kteří s netajeným obdivem poslouchali jeho dobrodružné historie. Jsa stejně
vzdálen od Novotných jako od radních, kteří stále o přízeň jeho se rvali, přicházel
často do obou rodin a byl vždy velkolepě pohoštěn. I k Rokosovům chodíval.
Tito jej vždy velebili jako zakladatele svého štěstí. Obchod šel dobře, takže
doufali během několika roků dluh zaplatiti.
Uplynulo osm roků. Strýc Josef chřadnul. Nevycházel již ani ven. Jed
noho dne obdržel Rokos dopis a s podivením seznal, že psán byl před pěti lety.
Zněl: “Milý synu mé sestry! Až obdržíš tento list, nebudu více mezi živými.
Nařídil jsem správci ústavu, aby jej odeslal den po mé smrti. Chci tě předem
varovati, by si se nepletl do sporu, který asi povstane mezi radním a Novotným,
až zavru oči. Věc jest následovní: Po celý život vedlo se mi špatně, nikdy
jsem nic neměl. Na konec vydělal jsem několik set dollarů, které bych býval
v drahé Americe zase utratil a proto — jsa též často trápen podagrou, která
nedovolovala mi pracovati, umyslil jsem si, zahřátí si na bohatého strýčka
z Ameriky. Chudého strýce nebyl by přijmul nikdo. Psal jsem na městský
úřad a radní Šebor mi odpověděl. Nakoupiv něco věcí, abych se v pádu potřeby
mohl ukázati, jel jsem k vám. Jak to dopadlo dále, víš sám. I vy byli jste
z ostrá za mnou, ačkoliv jsem vám to ve zlé nevykládal a i bez peněz pomohl.
Zachovejte mne v milé památce. Tvůj starý strýc
Josef V. Šebor.”
Vzdor údivu a sklamání, které list strýcův v rodině vyvolal, řekli si přece:
“Byl to hodný, chytrý, starý pán, který nám něčím pomohl.” Při vzpomínce
na bohaté příbuzenstvo smáli se škodolibě. Rokos se oblékl a spěchal do ústavu.
Tam ležel strýček Joe na márách s tichým klidem ve svraštělé tváři.
“Kdy jest pohřeb?” ptá se.
“Zítra dopoledne v deset hodin,” odpoví správce.
“A pozůstalost?”
“Zde ten vlastní rukou zemřelého zapečetěný kufr, mimo toho zanechal
závěť, kterou jsem odevzdal úřadu. Pan radní Šebor a pan účetní Novotný již
zde byli.”
Strýček Joe byl slavnostně pohřben. U soudu čekalo příbuzenstvo na ote
vření poslední vůle. Konečně pečeť praskla.
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“Já, Josef Václav Šebor, děkuje bratrovci Karlu Šeborovi a jeho manželce,
jakož i neteři Anně Novotné a jejímu manželi za prokázaná dobrodiní, odkazuji
a do vlastnictví předávám: Karlu Šeborovi mé skvosty a Anně Novotné mé
papíry. Jmenované věci jsou schované a zapečetěné v mém kufru. Ostatní
majetek budiž ponechán správci ústavu, ve kterém jsem zemřel.
Psáno vlastní rukou dne.......... roku..........
Josef Václav Šebor.”
“Protestuji!” volá vzrušený radní, “zde mám notarielně potvrzené darování
zemřelého, ve kterémž mi nejméně čtyry pětiny celého jmění zaručuje.”
“Činím námitky!” křičí Novotný, “dokáži černě na bílém, že manželka má
jest hlavní dědičkou po zemřelém.”
“Snad se pánové dohodnou,” míní soudce.
“Na žádný pád!’’ odpovídají současně.
“Kufr zůstane tedy v soudním opatrování,” rozhodl soudce, “a interesentům
jest ponecháno, domáhati se práva cestou žalobní.”
Rozepře dána byla advokátům a spřízněné rodiny svářily se na smrt.
Proces působící v městě nemalou sensaci, rozhodnut jest po půl druhém roce
v první instanci ve prospěch radních a po nových dvou letech v druhé instanci ve
prospěch Novotných. Rok potom byly oba rozsudky nej vyšším soudem zrušenv a uznána platnost posledního testamentu.
Nadešel den soudního otevření kufru. Slečny Novotných, majíce dle do
kumentu nebožtíkem vystaveného právo vybrati si každá dva kameny, přivedly
znalce drahokamů s sebou. Slavnostně odloupnuta byla pečeť Mimo známé
obálky, které strýček Joe svého času výstřižky z novin nacpal, našel se ještě jakýsi
kornout z bílého, nepromokavého papíru. Opatrně vysypal klenotník obsah na
stůl, obličej jeho se ale při prohlídce každého jednotlivého kaménku prodlužoval,
čím dále, tím více, až konečně vypukl ve stěží tajený smích.
“Pánové, ten starý pan Šebor musel býti tuze “špásovitý” pán; co zde leží,
jest barevné sklo, z nějakého divadelního klenotu.”
“Nemožno,” rozlehlo se kolem.
“Prosím, nechte se přesvědčit u jiného znalce!”
Obsah obálek měl tu samou cenu. Obyvatelstvo krajského města B. nad
Jizerou do dnes výpravu ie si “s gustem” tuto pravdivou historku.

Život břemenem
*
pro kalendář “Hmeríkán” napsal R. R.

Nedávno zemřela na osamělém zámku svém, ležícím v Ukrajině, kněžna
Maryša Šeremetějova, jež žila tam odloučena od celého světa, téměř ve.vyhnan
ství, těžce pykajíc za jediný spáchaný hřích svého mladého srdce. Byla by se tak
ráda zbavila toho břemena života po vině spáchané, leč nesměla. Hrozná přísaha
poutala ji k životu a ona musela žít a nésti tíhu' viny své až pokud smrt sama
nedotkla se ledovým dechem svým zmučeného jejího srdce.
*

*

*

Maryša byla dcerou chudého šlechtice. Vyrostla na statečku rodičů svých
v ústraní, ale když z dívčího poupěte vyvinula se nádherná růže, plná vnad a
půvabů, tu zvěst o kráse její rozléhala se záhy celým širým okolím.
Svižná a přece vábná její postava, běloučká, hebká pleť, tváře s lehkým náde
chem červánků, plné červené rtíky, za nimi skvící se bílé zoubky, modré blan
kytné oči a konečně bohatý, vlnitý rusý její vlas, to byly neodolatelné půvaby,
které získaly Maryši celou řadu zbožňovatelů a zároveň pověst jedné z nej spani
lejších dívek ruské Polsky.
Prosté upřímné srdce Maryšino zůstávalo nedotknuto sladkými poklonami
mužův ji obletujících a ona byla by bývala mnohem šťastnější, kdyby těchto
návštěv byla ušetřena, leč přijímala je k vůli svým rodičům, jichž jediným
přáním bylo vyhlédnouti pro Maryši nějakou skvělou partii. A co zaměstnáni
byli těmito plány o budoucnost své jediné dcery, tu v srdci této počalo pučeti
poupě prvé lásky.
Rozum sice Maryši pravil, že láska ta bude asi beznadějná, ale co se srdce
ptá rozumu, když uchváceno jest sladkou vášní?
Jednou projíždějíc se na koni, setkala se s mladým švarným mužem. Byl to
syn šlechtice Waneského, s nímž rodiče její byli v dlouholetém nepřátelství, ale
což bylo mladým lidem po dávném sporu rodičův?
Zahořeli k sobě oba plnou náruživou láskou a byli v ní neskonale šťastni,
důvěřujíce v budoucnost.
“Věrná láska překoná všecky překážky,” říkali si navzájem, opájejíce se
sladkou touto nadějí. Tu pojednou ze svých důvěřivých snů ve šťastnou budou
cnost byli hrozně vyrušeni. Jednoho dne' zavítal na statek rodičů Maryšiných
kníže Šeremetěv. K jeho uchu donesla se totiž zvěsť o “růži Ukrajiny,” jak
Maryša byla nazývána a kníže pojat byl touhou spatřiti ji. Šeremetěv byl již
starší muž a příroda byla u něho velice skoupou, pokud se týkalo mužné
krásy; za to však mohl honositi se ohromným bohatstvím, jež otevíralo mu
branku tak mnohého ženského srdce.
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Sotva že zrak jeho spočinul na sličné, svěží tváři Maryšině, tu srdce jeho
naplněno bylo nezkrotnou vášní, již kníže dříve před tím byl ještě nepoznal a
která byla tak různá od dosavadních jeho pocitů, přicházejících a mí jících skoro
letem.
“Ta musí býti mou,” rozhodl se kníže ve svém nitru a sotva že myšlénka
tato zrodila se v jeho hlavě, tu hned bez dlouhých okolků přistoupil k Maryšinu
otci, starému Žulkoňskému, vzal si jej na stranu a pravil mu důvěrně:
“Tvá dcera, pane Žulkoňski, mne okouzlila. Považoval bych se za šťastného,
kdybych ji mohl nazývati svojí chotí.”
A Žulkoňski bez dlouhého rozmýšlení odvětil na to ku knížeti: “Helena
bude blaženou, mohouc přijmouti tvé nabídnutí. Promluvím s ní okamžitě o tom
a ještě dnes obdržíš odpověď.”
S těmi slovy Žulkoňski, záře radostí, že jeho naděje o skvělé partii se
vyplnily, odešel od knížete, aby vyhledal Maryšu.
Konečně štěstí počalo se opět na jeho rod usmívati. Šeremetěv obsype
nejen Maryšu knížecí nádherou, ale zároveň pomůže i jemu a pozvedne jej
k výši, k níž se šlechtická jeho hrdost nesla.
S takovými myšlénkami přistoupil ku své dceři a pravil k ní něžně: Maryšo,
mé dítě, víš jaké štěstí tě očekává?
Dívka mimovolňě pojata byla neblahým tušením a mlčíc, pozvedla jen
krásné oči své tázavě na otce ....
“Kníže Šeremetěv právě požádal mne o tvoji ruku,” pokračoval Žulkoňski
slavnostně.
Maryša slabě vykřikla a přitiskla bílé své ruce k ňadrům, jež se mocně
duševním vzrušením vlnila.
Matka její zvolala radostně: “Jaká to čest pro nás! Maryško, toho jsem se
ani ve snu nenadála. — Nu a co ty se neraduješ?” doložila zpozorovavši, že
sličná dcera sedí zde s hlavou sklopenou a z očí že roní se jí bohaté slzy.
“Nemohu,” odvětila dívka tiše a hned na to pokračovala: “nechci se ještě
vdávat, nemohu a nechci si vzít knížete” a po slovech těchto hlasitě štkajíc zakryla
si rukama tvář.
“Jakže?” zvolal otec její zděšen. “Nevěřím ani svému sluchu. Tv že bys
chtěla zamítnouti knížete? Maryšo,” pokračoval pak vážně, “přislíbil jsem ruku
tvoji Šeremetěvovi a při tom musí zůstat.”
“Nechci jej, nemohu být jeho manželkou, raději umřu,” vzlykala Maryša.
“Mé dítě, upokoj se,” promluvila nyní k ní matka, hladíc rusý její vlas.
“Považ si, mé dítě, co činíš. Odmítneš-li ho, zničíš nás a zahodíš štěstí, které tě
dvakráte v životě nepotká. Buď moudrou, Maryško má,” mluvila k ní něžně
dále, “zanech vzdoru a za nedlouho budeš ráda, že jsi svolila k tomuto sňatku.”
Helena neodpovídala, seděla s tváří zakrytou hluboce vzdychajíc.
“Zanech nás o samotě,” pokynula Žulkoňská svému muži, neboť tušila, že
odpor Maryšin má nějakou příčinu, k níž se dcera spíše přizná v nepřítomnosti
otce. A nemýlila se, neboť Maryša po krátké domluvě odhalila před matkou
celé své srdce.
“Nešťastné mé dítě, k jakým koncům by vedla tato tvá láska? Otec ke
sňatku s mladým Waneským nikdy nesvolí, to sama nahlédneš a byla by si tedy
nešťastnou po celý svůj život a zároveň i nešťastnými učinila by si své rodiče.”
Tak domlouvala jí matka a konečně po několika hodinách Maryša přinesla
v oběť vlastní své srdce vůli svých rodičův A co šťastný její otec zvěstoval
knížeti Šeremetěvu, že Maryša ke sňatku svoluje, tu tato loučila se s milencem
svým na místě, které bylo dosud tichým svědkem tajné jich lásky.
“Jaroslave, osud určil nám, že máme trpěti, musíme se tedy podrobit,” mlu
vila k němu s očima zarosenýma, neboť to dobré její srdce již podrobovalo se
nevyhnutelné nutnosti.
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Avšak srdce Jaroslavovo vzpíralo se mocně té myšlénce, že by Maryšu měl
na vždy ztratit.
“Maryšo, duše má, žít bez tebe, jaká to hrozná myšlénka 1 Život by mi nebyl
ničím. Rozloučiti se s tebou na vždy a žiti bez naděje na shledání, to přesahuje
mé síly! Hleď, milenko má, nemůžeme-li být spolu sloučeni v životě, nuž
nechť sloučeni jsme aspoň ve smrti. Chceš, zemřeme spolu? Ta smrť bude
tisíckráte lehčí, neži to odříkání po celý život!”
Tak mluvil k ní mladý muž pln zoufalství a pohlížel do její očí s takovou
prosbou, že chtěla již podlehnouti jeho slovům, pak ale náhle před duší vystoupil
jí obraz její rodičů, jimž dala závazný svůj slib a v duši její nová vzrostla odvaha.
“Jsem zavázána životem svým rodičům a nemám práva si jej bráti,” pravila
k Jaroslavovi. Avšak buď, miláčku můj, ujištěn, že třeba ruka má náležela
jinému, to srdce mé věčně bude náležeti tobě.”
A s těmi slovy, naposled se obejmuvše, oba milenci se rozloučili.
Kníže Šeremetěv odvezl si spanilou Maryšu jako manželku na nádherný
svůj zámek. Byl nevýslovně šťasten, že ji mohl nazývati svou a nepozoroval
ani, že Maryša jako tichá holubice, okolo jejíž křídel zavěšeno jest pouto, opouští
rodný dům s hlubokým smutkem v blankytných očích svých.
Mladá kněžna obklopena byla skvělým přepychem, každé přání její plněno
na pouhý pokyn, ale veškerou tou nádherou nedalo se srdce její zakoupiti.
Když Maryša v komnatě své sedávala samotna, tu oči její bloudily v tu
stranu, kde ležela Ukrajina a srdce její rychlejším tlukem jí připomínalo, že dlí
tam také on — Jaroslav.
A v takých okamžicích slze mimovolně vstoupaly jí. do očí n kněžna byla tak
rozsmutněna, že to i manželi jejímu bylo nápadné.
“Co ti schází, holoubku můj?” tázával se jí kníže něžně, když ji někdy
překvapil v těchto chvílích touhy po vzdálené domovině.
“Oh nic,” odpovídala mu ona plaše, vyhýbajíc se jeho pohledů.
A tajný smutek, hlodající v její nitru, byl tak mocný, že růže jí tváří pobledly
a oko pozbývalo jemného svého lesku. Kníže starostlivě to pozoroval a poněvač
politické záležitosti volaly jej do Petrohradu, tu navrhnul Maryši, aby jej pro
vázela, domnívaje se, že velké město se svými hlučnými zábavami a rozkošemi
• Maryšu poněkud z jejího smutku vybaví.
“Dovol raději, abych zajeti směla ku svým rodičům, co ty meškati budeš
v Petrohradě,” prosila jej Maryša a kníže s ochotou svolil.
Oba odjeli v stejný den, on do Petrohradu, ona do Ukrajiny a Maryša sotva
že octnula se na půdě své domoviny, tu navracela se jí opět bývalá její svěžest.
Cítila se svobodnou, aspoň na nějaký čas a zbavení se okovů ji tísnících účinko
valo na ni téměř kouzlem. Jako dříve tak nyní proháněla se okolím sama na
svém koníku a srdce její táhlo ji vždy v ona místa, kde setkávala se dříve
s Jaroslavem, leč mladá kněžna nechtěla se poddati tomuto svůdnému lákání
svého srdce. Dlouho ten její vzdor však netrval a ona ztratila duševní svou sílu a
jednoho dne mimovolně zabočila tam se svým koníkem. Jela pomalu, vzpomí
najíc na uplynulé dny nešťastné své lásky.
Pojednou ze snění svého vyrušena byla radostným výkřikem:
“Maryšo!”
Zardívajíc se, pohlédla v stranu, odkud zvolání to zaznělo a tam spatřila
Jaroslava.
“Pane Waneský, jaká to náhoda,” řekla tiše.
“Kněžno, jsem nanejvýš povděčen této náhodě,” odvětil mladý muž vroucně
a uchopiv malou její ruku, rychle přitisknul na ní své rty.
“Nezapomenula jsi tedy dosud na mne?” tázal se ji Jaroslav a očima svýma
snažil se čisti v její duši.
Kněžna sklonila svou hlavu, neodpovídajíc.
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“Já vzpomínal na tebe stále a obraz tvůj neopustil mne ani v mých snech,
Maryšo,” pokračoval Waneský. Třebas mně tě urvali, tu vzpomínku na tebe
z mého srdce vyrvat nemohou,” vypukl nyní s celou vášní a objav kněžnu kolem
pasu, sundal ji se sedla.
Maryša se zachvěla. Chtěla se opět vyšvihnouti na koně, ale neměla k tomu
sil. Waneský rychle zpozoroval, co se v srdci jejím děje a přivinuv kněžnu
k svým prsoum, počal ji náruživě líbati.
A ona zavřevši své oči, poddávala se s rozkoší kouzlu své lásky a záhy oba
zapomenuli na celý svět a na povinnosti své a žili pouze sladké, omamující vášni
své ....
Čas prchal jim letem a Maryša musela se navrátit opět na zámek svého
manžela.
“Uvidím tě co nejdříve, chci býti tobě na blízku,” sliboval jí Jaroslav při
rozloučení a ona toužebně mu šeptala: “přijď!”

Jaroslav přišel dříve, nežli doufala a poněvadž kníže nevrátil se dosud z Pe
trohradu, tu se oba milenci domnívali, že jsou bezpečni. Leč těžký mrak
vznášel se již nad jejich hlavami. Věrný sluha knížete vzdor ostražitosti jejich
zpozoroval milostný román velitelky své a sotva byl si toho jist, tu rychle vyslal
zvláštního posla ke knížeti.
“Chci překvapiti je, buď na stráži,” zněl krátký rozkaz Šeremetěva a ukončiv
rychle své záležitosti, kníže spěchal na svůj zámek.
Zúmyslně navrátil se v noci a nikdo o příchodu jeho neměl tušení, jen jeho
věrný sluha, který jej očekával a sdělil mu šeptem, že milenec kněžnin mešká
s ní v její komnatě.
/
“Dobře,” zasyčel Šeremetěv, “jdi postavit se pod okna komnaty na stráž
a kdyby chtěl vyskočili snad oknem, střel ho jako psa.” A po tomto rozkazu
tiše plížil se kníže k ložnici své ženy. Opatrně snažil se otevřití dvéře — byly
zamčeny.
Zaklepal.
V komnatě bylo ticho. “Holoubku můj, otevři, to jsem já,” volal pak po
chvíli násilně se přemáhaje.
Kněžna hrůzou zbledla a na okamžik byla téměř bez vlády. Pak ale rukou
svojí rychle ukázala milenci svému k oknu. On jí porozuměl a tiše k němu se
přiblížil. Pohlédnuv však dolů, viděl, že tam stojí kdosi na .stráži.
“Jsme zrazeni,” zašeptal ku kněžně. Ta div neklesla.
Kníže zabušil nyní silně pěstí na dvéře a zařval téměř: “Dlouho-li pak
budu čekat?”
“Plned, hned,” odpovídala mu Maryša třesoucím se hlasem a oko její mimovolně spočinulo na skvostné truhle, která stála v koutě její ložnice. Skočila
k ní a rychle ji otevřela. Jaroslav beze slova vklouzl do ní, kněžna truhlu
uzavřela a klíč uschovola za ňadra. Pak otevřela dveře celá se chvějíc.
Kníže vstoupil. Oči jeho pronikavě spočinuly na ženě, která před ním
stála s hlavou skloněnou. Beze slova přistoupil pak k oknu, tam stál dosud
věrný sluha jeho. Milenec kněžny tamtudy uprchnouti nemohl, uvažoval kníže
a obrátiv se od okna pátravě rozhlížel se po celé komnatě. Východ odtud byl
jen jediný — ten, jímž on přišel. Musel býti tedy ještě v ložnici.
“Maryšo,” oslovil nyní kníže Maryšu mrazivým hlasem, “připrav se na
cestu, odjedeme odtud okamžitě.”
Ona neodvážila se mu ani v nejmenším odporovati a vzavši na ramena svá
těžký plášť, zahalila se v něj a vyšla z ložnice. Kníže ji následoval a komnatu
za ní zavřel na klíč.
Za několik minut na rozkaz knížete kočár stál u schodiště zámku. “Vstup”,
velel Šeremetěv krátce své ženě a tato uposlechla mlčky. Nežli ještě vstoupil
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do kočáru sám, tu tiše udělil nějaký rozkaz správci zámku, pak pokynul kočímu.
Kočár rychle vyjel z parku.
Ještě nalézal se kníže se svou chotí poblíž zámku, když v tom pojednou
jakás rudá záře osvítila temnou noc. Maryša jata jakýmsi hrozným tušením,
vyhlédla z okna kočáru a v tom samém okamžiku vykřikla zděšena. Zámek
nalézal se v plamenech!
Kníže zuřivě uchopil ženu svoji za ruku a zvolal: “Mohl jsem tvého milence
zabiti, ale nechtěl jsem si jeho krví poskvrniti své ruce." A na to dodal s jizli
vým smíchem: “dřív hořelo jen srdce jeho pro tebe, nyní shoří celý.’’
Kněžna bolestně zaúpěla a zakryla si rukama smrtelně bledý svůj obličej.
“Maryšo,” pokračoval kníže chladně, “naše cesty se ode dneška dělí. Ty
odebéřeš se na jeden z mých letohrádků, který ti bude vězením až do tvé smrti.
Nechci, aby někdo zvěděl, že kníže Šeremetěv byl bídně zrazen nehodnou svou
ženou. Já budu mlčet a ty musíš mlčet. Rozumíš? Měl bych sice právo tě
zabiti. . . .’’
“Nuž zab mne!” přerušila jej Maryša, spínajíc k němu své ruce.
“Nikoliv, chci aby jsi žila se svou vinou na duši, pokud smrť sama nepřijde
pro tebe. Ten život bude ti větším trestem nežli okamžitá smrť.”
“Nechci však déle žít,” zvolala Maryša, “smiluj se nade mnou, zab mne.
Neučiníš-li to ty, učiním to sama.”
“Ty musíš žít. Přísahej mi na spásu všeho, co je ti drahé, na spásu svých
rodičů, na spásu své duše, že budeš žít tak dlouho jak je ti vyměřena dráha
tvého života a že neodvážíš se vlastní rukou dráhu tu přerušit.”
Maryša mlčela, těžce vzdychajíc.
“Přísahej, aneb strhnu jméno tvé v bláto!” hrozil kníže.
“Přísahám!” zašeptala na to sotva slyšitelným hlasem------------------------Jaroslav uzamčen v truhle slyšel každé slovo pronešené knížetem, slyšel
i rachocení klíče uzavírajícího zámek ložnice a sotva odvážil se dýchati, aby
Maryšu neuvrhnul v nebezpečí. Kolem něho rozprostíralo se hluboké ticho.
Hlavou jeho lítaly myšlénky jedna za druhou.
“Jak dlouho budu muset setrvat v tomto svém dusném vězení? Bude se moci
Maryša vrátit, aby jej vysvobodila aneb zahyne zde smrtí dlouhou, strašlivou?
Minuty, které míjely, zdály se mu býti věčností.
Příšerné ticho kolem něho pojednou přerušeno bylo jakýmsi praskotem,
pak odzdobnými malými otvory truhly počal vnikati kouř do vnitř těsného jeho
vězení.
“Můj bože, to je oheň!” zašeptal zděšeně a zoufale opřel se o těžké víko
truhly, snaže se jej vylomiti, aby se mohl dostati na svobodu.
Marné bylo jeho namáhání — zámek byl pevný. Kouř otravoval již vzduch
a Jaroslav v šílené úzkosti své počal hlovou biti do víka. Za několik minut
opustjly jej síly, a on sklesl na dno truhly v bezvědomí a záhy truhla zachvácena
byla plameny....
&
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Maryša odvežena knížetem na jeden z jeho letohrádků v jižní Rusi. Slu
žebnictvo, které určeno jí bylo k posluze, bylo jí zároveň též stráží.
“Růže Ukrajiny” ve vězení svém počala rychle Vadnouti, avšak milosrdná
smrť, která ji mohla z těchto duševních muk vysvoboditi, ta nepřicházela.
Již dávno hluboké vrásky zbrázdily kdysi sličnou, milostnou její tvář a rusý
její vlas posypán byl sněhem, když smrť se dostavila.
Dlouhými léty hrozné trýzně zaplatila hřích svého srdce. Dokonala tiše,
naleznuvši konečně věčného klidu v tmavé hrobce na blízkém vesnickém
hřbitůvku.

Žlutý kosatec.
povídka od V. Lužické,

Napsána pro kalendář “Hmeríkán.”
-------------------------

I.
ZASTŘELENÁ HOLUBIČKA.
Červenec, měsíc plný kvetu, zeleně, slunečního žáru a jasu, nastolil se v pří
rodě. Ptactvo v lesích již se zvolna tišilo. Přešla doba svatebních zpěvů
a nastala péče o pokrm pro rodinku ptačí, která v hnízdečkách začínala se
nmožiti.
V parku, zámku Březovského, v romantickém Podkrkonoší posud však hla
holily zpěvy ptačí a velkolepý koncert vyvábil za jitra nad pomysl krásného,
sličnou a mladistvou dcerušku Bělu, jediné dítě majitele krásného statku, pana
Mladaty, do přírody.
Rodičové přáli jí volnosti, nesešněrovali její mládí v rozpuku nej rozkošněj
ším v přísná pravidla s větových a společenských zákonů slušnosti, jakými bývají
spoutány dívky v městech hlavních.
Běla mohla dle libosti užívati volnosti, probíhati se v parku a těšiti se v jaře
života ze své volnosti tím více, ana teprvé na jaře vrátila se z pensionátu, v němž
byla na vychování po tří léta.
Vracela se z vycházky ranní domů. V ruce měla kytku lučního kvítí, jemuž
se dívka podobala svým čistým vzezřením, plným okouzlující neviny, ve svých
bílých šatech, které kolem pasu obepínala bleděmodrá stuha. Černé vlasy
v dlouhých pletencích, z pod slaměného klobouku se širokou střechou, splývaly
jí po šiji úbělové a jiskrné, vřelé oči utkávaly v pohledu něžném ochočenou bílou
holubičku, která na rameni jí seděla. Zlaté paprsky sluneční prosypávající se
skrze koruny stromů, tkaly kolen) její hlavy i postavy zářivé sítě.
“Vzleť, vzleť, holubinko,” promlouvala dívka laskavě a prostě dětinským
způsobem — čítalať teprvé patnáct jar. “Vidíš krásné modré nebe a zlaté
slunéčko na něm, vidíš zelené koruny stromů, které nad námi se rozpínají!
Leť výše, leť! Holubičko! Která dříve budeme na terase! Ty, či já? Leť, leť!”
V rozmarné této hře poskakovala si
dívka, mávajíc před holubicí kyticí.
Náhle holubička vzlétla vysoko nade
stromy a Běla v bujném poskoku mládí ja
ko o závod s jejím letem hopkovala za ní.
Holubička rozpjala křídla k prudšímu
rozmachu a zmizela dívce s očí.
V tom zahoukla střelná rána.
Leknutí projelo tělem dívčiny. Stanula
jak přimražena, mezitím co myšlénky děsi
vé prolétaly jí mozkem: Kdo to tady v par
ku střelil ?! A holubička její byla právě v le
tu. Jestliže ji zasáhla rána .. A již Běla více
letěla, než šla k zámku. Nepopošla daleko,
když zaslechla jásavý hlas:
“Aj, mně se zdá, že jsem ptáka trefil!”
Běle stydla v žilách krev. Jako schvácena opřela se kmen. Jakého ptáka? Z po
boční cesty tu vyběhl mladý, krásně
Judr. Alois baron Pražák.

/

— 142 —
urostlý jinoch, s malou ručnici v ruce, s pohledem vítězným. Aniž by byl
uznamenal Běly, stále jen před sebe hledě, spěchal dále, patrně za svou kořistí.
Běla v temném tušení zla pustila se za ním. Jinoch náhle zajásal a shýbl se
k zemi. V tom rozlehl se parkem srdcervoucí výkřik žalu.
Šťastný a na svůj mistrovský výstřel tak hrdý střelec pustil leknutím za
střelenou kořisť z ruky. U srdce ho bodlo. Před ním stanula dívka zděšená,
obraz to žalu a zoufalosti.
“Moje holubička!” naříkala Běla a sklesnouc u mrtvého miláčka svého
k zemi, zvedala ji, dýchala na ni, jakoby nový život jí vdechnout! chtěla, naříkala
a volala ji nejsladšími názvy, jakými ji přivolávala k sobě. Kytici kvítí pustila
k zemi a tiskla jen v lokti něžně svou holubici.
Holubička byla mrtva.
“Vy jste zastřelil mou holubičku!” zvolala žalostivě a s výčitkou, která se
ve zvuku jejího hlasu ozývala, i v oku a pohledu zračila. I zvuk hlasu, i vyčí
tavý, žalostivý pohled pronikaly jeho srdce.
“Odpusťte, já... já jsem nevěděl,... Myslil jsem, že to letí pták — ” při
znával se jinoch k omylu.
“Co se stalo? Alfrede... Bujný hochu...” ozval se tu hlas starší paní,
která sotva dechu popadajíc, k nim se blížila.
Běla poznala v statné zavalité dámě, imposantního zjevu a přívětivého obli
čeje, paní majorku Krasinskou z Luhačova, svou pratetu, ku které často jezdí
vala s matkou. Aniž by byl proud její slz se zarazil a hrozný žal utišil, vstala se
země, kde byla dosud klečela a tisknouc k srdci mrtvou holubičku, popošla
k staré paní, žalujíc jí zajíkavým hlasem.
“On mi zastřelil... moji milou bílou holubičku.”
“Tak!” zvolala teta, “Ne, Alfrede, to jsi se pěkně zde uvedl!” kárala ho.
“Má drahá Bělinko, neplač!...” konejšila zase zoufalou dívenku, vinouc ji
k sobě i s mrtvou holubičkou. “Odpusť mu to, on je to dobrý hoch, ale trochu
divoký. Nevěděl, že je to tvoje holubička. Nebyl by na ni mířil. Je to můj
vnuk Alfred, tvůj druhý bratranec. Snad se na něho přece trochu pamatuješt
Je tomu už arci dávno, co jste se jako děti vídávali. Vyrostli jste oba dva od
té doby. Tobě to svědčilo v pensionátě, jako Alfredovi pilné studie. Doufám,,
že se zase shodnete a staré, dětské přátelství obnovíte. Alfrede, to je Bělinka,.
na kterou jsi se tak těšil. Podejte si ruce . ..” smiřovala a sbližovala je teta.
Alfred nesměle obetkávaje sličné děvče pohledem obdivu, přiblížil se
k Běle, ale tato skryla svůj obličej v krajkové černé pláštěnce paní tety. Nechtěla
ho ani viděti, a na místě, aby s ním se sblížila, propukla v usedavější ještě pláč.
Chvěla se chudinka, jako haluzka ve vichru v náručí paní tety. Jak ty slzy její
na Alfreda žalovaly a jak jej pálily!
“Vidíš, vidíš,” domlouvala sklíčenému vnuku babička. “Není k upokojení!”
V duchu si myslila: “Bože, je to dětinské děvče ...” A zase se skláněla něžně
k Běle.
“Neplač, neplač, má drahá, já ti pošlu sem dvě krásné bílé holubičky...”·
konejšila ji. “Kážu mu již doma, napomínám, by neutíkal tak divoce, zakazuju,
by nestřílel v parku, že si vystřelí až v lese, tam půjde se strýcem, ale on ňedbá
na mé řeči, nevidí, neslyší, jako splašený koník se žene ku předu, a než k němu
doběhnu, namíří, střeli, a... tvoje holubička sletí k zemi. Pohleď, co jsi to·
vyvedl, bujný chlapče! Neměla jsem na tebe dáti a předjeti, jak se sluší a patří
před hlavním vchodem do zámku; ale on ne... “Vystupme zde,” praví, a již
to v jednom dechu kočímu nařizuje, sotva že uzří otevřená zadní vrata do parku.
Než jsem se mohla rozhodnouti a promluviti, koně zastavili... Služebnictvo·
vždy raději poslouchá děti, než nás; poněvadž jsou od nás odvislými jako oni,
mají jejich vřelejší sympatie . .. Huš, už byl dole a v parku. Než jsem z vozu vy
stoupila, zmizel. Volám, ale Alfred se neozývá; nemám už ani hlasu ... Teprve·
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nyní jej mám. Po činu.. . Zastřelil ti
holubičku, drahá Bělinko ..
Za této dlouhé řeči celovala dívku, hro
zila Alfredovi, dýchala na mrtvou holubič
ku a oddychovala si od rychlé chůze.
Alfred stál jako hříšník před nimi a po
hlížel útrpně a smutně na Bělinku. Slze
leskly se v jeho očích. Svědomí zje mu
vytýkalo, že babičky neposlechl. Těšil se na
to už dlouho, že si v Březové vystřelí ze své
malé ručnice, neboť u babičky nebylo lesa
na blízku a v zahradě, kterou měla dobrá ji
nak babička za ráj světa a střežila ji jako
zřítelnici oka, nesměl si toho Alfred dovolit.
“Posečkej až v Březové u tetičky,” tě
šila ho. “Tam si můžeš stříleti a se strýcem
do lesů choditi. On je také náruživým lov
J. L. Turnovský.
cem před bohem,” slibovala mu. — Alfred,
vystoupiv v parku z kočáru, ohlížel se
už po předmětu své tužby a hledal aspoň veveřici; ale nikde ničehož neviděl,
až tu náhle viděl letěti ptáče. Mladý střelec uměl sice mířiti, an se byl učil tomu
při střílení do terče, ale neuměl posud v letu živého ptáka rozeznati. Měl za to,
že všechno může se stříleti, co lítá v povětří.
Holubice vyplašena jsouc kroky Alfredovými, sama vběhla mladému střelci
do rány ve zmatku svém.
“Co se stalo? Jaký to šum? Bělinko, kde jsi, a kde je paní teta?”
S těmito slovy přikvapila do parku ustrašená paní Mladatová, která slyšela
střelnou ránu, výkřik zděšení, po té hrčení kočáru, který zastavil a v němž po
znala povoz tetin, načež následoval šumot, hovor, i nezdržovala se v úzkosti ani
tím by vyslala panskou pozeptat se, co to vše znamená, a sešla sama dolů zahrad
ními schody. Uzříc skupinu v zahradě, ulekla se zprvu a stanula jako zkamenělá,
když uviděla, jak Bělinka se v náručí tetině skrývá; ale pohled na zahradníka,
který klidně opodál stál co pozadí obrazu a naznačoval klidem svým, že se zde
neodehrává žádná truchlohra, ji utišil.
Sotva Bělinka uslyšela matčin hlas zvedla hlavu, běžela jí vstříc a s pláčem
zvolala:
“Matičko, moje holubička ...” Víc nemohla říci pro slze, které se jí řinuly
z očí.
Matka byla plna radosti, že se dítěti jejímu nepřihodilo nic zlého, i pravila:
“Je jí škoda, ale lze ji nahraditi. Jenom když se tobě ničehož nestalo!”
chlácholila ji.
“Ne, té nelze nahraditi!” naříkala Bělinka. “Nechci ani jiné, nechci...”
vášnivě vyrazila ze stísněného hrdla.
V tom jejím bolu bylo tolik podrážděné citlivosti, trpkosti a zármutku, že
se stará paní až zachvěla. Nerozuměla tomu žalu mladého děvčete a zdálo se jí,
že je to všechno až příliš dětinské a přepjaté. Byla velice tou příhodou a nářkem
dívčiným rozladěna. Mrzela se na ni zle v duchu. Nejraději by byla vsedla do
kočáru a odjela.
“Nevychovává ji dobře,” rozumovala sama při sobě. “Je tuze citlivá. Pro
holubičku tolik slzí. Nevídáno! Koupí se jiná. Ubohý můj hoch! Jak je
sklíčen . ..” litovala vnuka, s nímž vně cítila a jehož žalu rozuměla.
Paní Mladatová mezitím paní tetu dvorně a srdečně vítala, snažíc se zakrýti úsměvem a líbezností své pohnutí i lítost se žalem dceřiným. Jemným tak
tem svým docílila toho, že paní teta zase nabyla své obvyklé míry.
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‘‘Vítáš mne, Mládko, ač přicházíme s nehodou k vám. Všecka se ještě tře
su leknutím, rychlou chůzí za tím bujným studentem a vyrušením, že jsme se
k vám tak smutně uvedli. Zde ti vezu mého vnuka z Prahy, babiččin to poklad
a pýchu, ale té chvíle její zděšení. Alfrede, zde teta Mladatová!”
Alfred dvorně, jako kavalír, přiblížil se k tetě a líbaje jí ruku, kterou mu
srdečně na uvítanou podávala, zakoktal třesoucím se hlasem několik slov omluvy.
Paní Mladatová přešla přes tu neblahou nehodu a se zalíbením sličného, pěkně
urostlého jinocha obetkávajíc, zvolala:
“Alfred! Aj, jak vyrostl za ten čas, co jsem ho neviděla. Přijel už na
prázdniny?” dotazovala se vlídně.
“Ano. Sestřička jeho, malá Zděnčička, se roznemohla. Lékař shledal pří
znaky spály a dcera rychle mi ho poslala ven. Do školy by byl tak jako tak
nesměl a učit se může také u nás, bude-li třeba, aby byl zkoušen. Ale neboj se,
Mládko! Alfred už je u mne více desíti dnů. Není obavy nákazy. Nebyl
infekován a už si spálu dávno odbyl. Proto jsem dříve sem k vám nejela.”
Za těchto výkladů obrátila paní Mladatová kroky k zámku. Běla tulící se
k matce náhle se od nich odtrhla a rychlým krokem pospíchala domů se svou
holubičkou. Afred loudal se zsmutně za dámami.
Blíže zámku stála u jilmy dívka v černém obleku smutečním a zvědavě
upírala zraky na příchozí. Začervenalé rezavé a bohaté vlasy, vyčesané a naka
deřené, tvořily korunu na její hlavě a nemohouce se na ni vtěsnati, vinuly se jí
v dlouhých pletencích po sukni a šatech, jako zlatí hadi. Bílá jasná pleť obličeje
a rukou spjatých zářila z toho žlutavého a černého rámce jako z úběle tesaný
obraz. Mladý to tvor a přece již v té postavě její bylo tolik sebevědomí a hrdosti,
tolik okouzlujícícho, svádivého půvabu, jako by tam stála uvědomělá a zralá
žena, v hrdé na svoji moc domýšlivosti a vyzývavosti.
“Kdo je to?’’ tázala se paní teta bezděčně zarazíc kroky.
“To je Julka ... dcera Anežky Spurné,” tiše do ucha jí zašeptala paní
Mladatová.
“U tebe!” zvolala teta překvapeně, stanouc jako v nemilém dojmu při
spatření něčeho, co budí odpor.
“Osiřela a...”
“Anežka zemřela? A kdy?” přerušila jí řeč stará paní.
“Asi půl roku tomu .... Avšak až později vám všechno vypovím ....”
polohlasně dodala.
“Ty jsi anděl!” velebila ji teta. “Za zlé dítek dobrým se odměňuješ. Jenom
ať nezaseje ti do rodiny setbu zla! Je to dítě té největší licoměrnice a zálctnice,
jaké jsem kdy poznala! Odporný to zjev, ta Julka!”
Šly dále. Julka vidouc je přicházeti, sklonila hlavu jak zlomený květ
a zkroušeně se k nim blížila.
“Co zde děláš?” otázala se jí přísně paní Mladatová. “Už jsi ukončila
prací?
“Ne, prosím! Vyděsila mne střelná rána, i spěchala jsem dolů, Nestalo
se nic zlého?” třesoucím se hlasem doptávala se.
“Nic”, krátce a suše jí dala v odvetu paní Mladatová.
Zraky její plaše utkvěly na vzácné paní, ale svým šípovím nesly se v pozadí
zahořujíce se do ztepilé, elegantní postavy jinocha. Pokorně se k paní majorce při
blížila, sehnula a uchopíc se její ruky slaďounce zašveholila: “Poníženě ruce
líbám!”
A jak mluvila, tak jednala. Nemohla už poníženěji ruce líbati, aby se
zalichotila.
“Nechte jen, nechte,” zamítala paní pocty a prudte utrhla ruku.
Po té jakoby byla tím odstranila překážku z cesty, ubírala se majestátně
dále. Dívky úplně přehlédla.
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Pani Mladatová vystihnouc, že teta nevrazí na děvče, protože je dcerou ženy,
kterou zhrdla a také měla příčinu, proč jí opovrhovala, neuznala za dobré ji
představiti.
Obě dámy děvčeti nevěnovaly tudíž více pozornosti a zabraly se na no\ o do
hovoru.
Alfred vida, že dívka babičce ruku líbá, dvorně posmekl klobouk; ale zabrán
jsa ve své myšlénky, které zalétaly k Běle a zastřelené holubičce, nepovšimnul si jí
více. Pouze její červenavé vlasy píchaly mu do očí. Dotekl se jich v přeletu,
pohledem a bezděčně se usmál.
Za to mu Julka věnovala více pozornosti. Upřeně za ním zírala, dokud
postava jeho se kmitala mezi keři a stromy. Teprve když všichni tři zmizeli ji
z dohledu oka, vzpřímila se ze své pokorné poníženosti, zvedla hrdě hlavu a za
tleskala rukama:
“Zastřelil jí tu protivnou bílou holubičku, to mám radost. Dobře udělal.
Jaký to hezký hoch!”
Julka byla v onom věku šestnácti jar, kdy dívčí mysl a srdce začínají se již
zabývati řešením sladkého tajemství lásky. Sličný jinoch se jí rázem zalíbil.
Volně loudala se parkem dále, až si vyhle
dala místečko odlehlé u malého, uměle napuště
ného rybníčku, v úkrytu lesních stromů a křovin,
kteráž partie svou divokou romantikou ji vábila.
Usedla si na jednu z roztroušených tam po břehu
laviček a krovinového houští a vzdorné pohodila
hlavou.
“Jak ji nenávidím ! Má všeho a já nic. Ja
ká to nespravedlnost je na tom světě. Praco
vat ... stále jen pracovat! ... Chtělo by se mi...
Běla lítá v parku s holubičkou a já, já mám pra
covat !”
Po tom výbuchu hněvu zahloubala se v my
šlénky, jež měly touž barvu, jako její oblek.
Naříkala na nespravedlnost a zatím sama byla
velice nevděčnou a nespravedlivou.
Jak dlouho tam seděla, nevěděla ani, až ji
vyrušily hlasy. Zostřila sluch. Cestou za křo
Prof. MUDR. Eduard Albert.
viskem vedoucím ve stínu kráčely paní Krasinská
zemřel 26. září 1900.
s Mladatovou.
“Ne, nechápu, že jsi dceru Anežčinu do domu si vzala!” ostře zvolala Kra
sinská. “A jak je zanedbaná! Anežka byla úlisná kočka, uměla se baviti, usmívati, ale Julka je nepříjemný, přímo odporný zjev. A ty její rezavé vlasy nevěští
nic dobrého. Mám strach, aby se vám tady neuhnízdila . . . Bud opatrnou a zakaž
jí dům ...”
Po té kročeje i hlasy zanikly. Julka se vztýčila a zahrozila v ta místa pěstí.
“Však já se pomstím!’’
II.
ŽLUTÝ KOSATEC.
Julka byla' sirotek. Otce ztratila v prvním dětství, matku před čtvrt rokem.
Matka její bývala kdysi společnicí a ošetřovatelkou zemřelé matky paní Mladatové, choti bohatého továrníka Kolihy v jihovýchodních Čechách, která po něko
lik roků churavěla, než podlehla zhoubné nemoci. Společnice její Anežka dříve
však se vdala, než nemocná paní zemřela, ale jakkoliv dostala od celé rodiny
slušné dary i výbavu k svatbě, přece se k nim, ke všem, zachovala nevděčně.
Byla to povaha, která nesnesla, by druzí lidé byli šťastni. Ze závisti škodila, kde
mohla, ale škodila tajně, by ona na venek zůstala čistou.
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Byla též velmi vypočítavou, a v tento svůj rozpočet zahrnula i možnost, stati
se po smrti nemocné paní nástupkyní a bohatou paní fabrikantovou, coz by bylo
bývalo velice po její mysli.
Sváděla manžela nemocné ženy zalétnou hrou a líčenou horoucností své
lásky, že by se byl plán podařil a její ošemetná úlisnost a vypočítavá hra zvítězila
nad slabým mužem, nebýt rázné paní Krasinské, která tuto hru prohlédla a Anežku
z domu sestřina vypudila, než způsobila více žalu a více zla, než manžel a otec
zapletl se tak v osidla, že nebylo vyproštění.
Náhodou-ocitl se ve městě starý důstojník Spurný ve výslužbě. Tomu se
Anežka zalíbila a paní majorka to usilovně podporovala, jen aby nebezpečná spo
lečnice šťastně odešla z domu. Žárlivý a přísný manžel, který střežil své mladé,
sličné ženy, zachránil rodinu paní Mladatové od dalších nástrah lstivé Anežky,
ale neušetřil jich od mnohé nepříjemnosti, kterou jim způsobila ještě ze závisti
a hněvu.
Spurný se štěstím pro ně obdržel později sklad tabáku v Rovnici a odstěho
val se se ženou svou z okolí. Na tomto obratu, který Spurný uvítal jako velké
štěstí, nebo sklad byl výnosný, měla však opět velký podíl rázná paní majorka,
která Anežky nenáviděla, že byla k sestře nemocné tak ošemetně se zachovala
a raději se o to postarala, by nebezpečná žena se vzdálila z blízkosti sestřiny
rodiny.
Dlouho netrvalo Anežčino manželské štěstí. Manžel zemřel a s ním umřelo
jí všechno. Nerozumná žena neuměla šetřiti, chtěla býti všem paním ve městě
na úrovni, ba více, státí jich všech ještě výše. Co do nádhery v oděvu a v zařízení
bytu byla také první, a o jejích kávdvých společnostech mluvilo se nejen ve
městě, ale i v okolí.
Tento způsob života však žádal velkého nákladu a rozmařilost manželčina
pohltila nejen to, co sklad vynesl, ale jmění jejich a přivedla ještě ubohého, sla
bého manžela do dluhů, o nichž choť neměla potuchy. Slovem z domu se válem
stěhovalo štěstí manželské i blahobyt.
Dokud nebylo rodiny, mlčel zamilovaný manžel ke všemu a přál jí plné vůle,
jen aby si udržel její lásky. Avšak když nebe popřálo mu ještě na sklonku života
slastí otcovských, začal jinak o tom rozumovati. Nestaral se před tím, jak se uživí
chytrá jeho žena, až ho nebude; ale nyní starosti o dceru vstupovaly mu prudce
k mysli a tížily otcovské jeho srdce.
Líbaje ji, často vzdychal tajně: “Ubohý červíčku! Proč jsi přišel teprve
nyní na svět!”
Spurný začínal šetřiti a to vedlo k mnohé roztržce v manželství. Tu a tam
se mu podařilo přesvědčiti manželku, ale častěji mu nezbylo, než minouti mrzu
tost a sklonití hlavu před vítěznou ženou.
Tak vadla duše jeho i tělo v strastech, až uvadlo. Spory manželské rázem
přeťala smrt a vdova se sirotkem nad hrobem stála sklíčená. Nevěřila mu, dokud
žil, ale nyní byla přinucena uvěřiti. Byla žebráckou, ba více než žebráckou, po
něvadž neměla ani vlohy k tomu, bráti almužny. Byl to hrozný pád s výše,
hrozné probuzení ze sna márnivého, hrozný trest za vinu, kterou ztrpčila poslední
dny života dobré paní Kolihové i svého manžela.
Nastaly dnové strádání a utrpení, ale hrdá žena všechno skryla před světem,
by nezadala v ničem svému jménu a stavu. Veškerý přepych, kterým se byla
obklopila, nyní byl prodán, ale všechno, čeho jí bylo lze prodati, nestačilo na uhražení dluhů. Bída na ni zírala se všech stran.
Spurná ubytovala se ve mlýně za městem, který stál téměř v lese. Rozhlá
sila, že je jí třeba lesního vzduchu, ale zvolila toto zátiší jedině proto, že byl byt
levný a že se Julka přiživila s mlynářovými dětmi. Tajně vyšívala a práce pro
dávala, dcery mlynářovy učila pracem i pianu, by si přivydělala, ale své dcery ne
učila ničemu. Ta zase tu a tam posloužila paní mlynářce, těkala s hochy, byla
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poslíčkem mlýnským, který denně běžel do Rovnice na koupi a rostla při tom
jako z vody.
Ve městě měla pověst’ divoké, necvičené dívky. Chlapci ve mlýně přezdí
vali jí “kosa”, že každému odsekla. Jelikož měla krátce střižený vlas, zlatožluté
barvy, žluté, vyprané a vybledlé mívala na sobě šaty, které matka na žluto
barvívala, aby aspoň měly nějakou barvu, sedávajíc lenošivě u rybníka, bosé
nohy ve vodě šplouchajíc, nazval ji nej starší syn ze mlýna jednou v žertu a v roz
maru bujném, žlutým kosatcem.
“Žlutý kosatec!”
Tato přezdívka už jí zůstala nejen ve mlýně, ale i v městě. Líbila se všem
a uznávali, že se k ní výborně hodí. Kosatec má mečovité listy, Tulka mečovitá
slova; kosatec je žlutý, Julka je žlutá; kosatec si libuje v bahnisku, Julka také
ráda brodí se ve vodě a v kalužích.
Julka se této přezdívce usmívala. Jí se líbil žlutý kosatec a kdykolivěk se
shlížela ve vodě, připadalo jí, že je sličná a usmívala se na svou zlatožlutou
hlavičku, jejíž kadeře často v neladu kolem ní splývající, ráda zdobívala kvítky
těmito.
Matka náhle zemřela; co s děvčetem ?
Mlynář a mlynářka z křesťanské lásky a útrpnosti u sebe ji podrželi, ale
starali se, jak by se jí zbavili. Bylať jim nyní na potíž, poručník její ve městě
o ni nedbal. Vymlouval se, že nemá k úřadu tomu času, že jej složí, že je Julka
příliš zpustlá a zanedbaná dívčice.
“Pošlete ji na službu,” pravil.
Na službu! Avšak kam a do jaké služby s děvčetem, které neumí žádnou
práci, je polopanské, polovzdělané, polocvijčené ? Byla to přece jenom dcera
po důstojníkovi a nebyla vedena k služebnosti. Paní mlynářka sice za čas
s tímto jejím původem už ani neúčtovala, a byla by ji dala kamkolivěk do služby,
kdyby jen ji byl někdo chtěl. Ve městě však se jí báli a ať zaklepala, kde zakle
pala, všude ji odbyli nějakým pro Julku dárkem z obnošeného šatstva, ale do
služby ji nepřijali.
Julka si nepotižovala mozek starostmi o svou budoucnost, jakkoliv už by
bývalo na čase, by o tom rozumovala, nebo čítala šestnácte roků. Sedávala
u rybníka, šplouchala nohama ve vodě a zpívala.
Jednoho májového dne jel pan Mladata s paní a s Bělou náhodou mimo
mlýn. Projížděl si své nové panství Březovou, které byl právě koupil. Před
tím byl nájemcem knížecího velkostatku v jiho
východních Čechách. Štěstí mu přálo, manžel
ka měla krásné věno, i mohl, dík své spořivosti,
pracovitosti a přičinlivosti, pomýšleti na koupi
Březové, která byla na prodej v exekuční dražbě.
Lesy jeho hraničily téměř až s městem, kam si
zajeli. Běla uviděla s vozu po louce u mlýna,
kudy jim bylo jeti, rozhozené květy pomněnek a
pronesla přání, by si směla natrhati jich kytici.
Chtěla se vůbec trochu proskočiti, neb čilé dívce
sedění už dlouho trvalo.
Přání její otec rád vyplnil a panstvo vystou
pilo. Kočí zajel do stínu s koňmi až ke mlýnu
a paní mlynářka uzříc kočár, vyšla ven, by se vy
ptávala, kdo to jede mimo mlýn. Uslyšíc, že
nové panstvo Březovské, nemeškala a posadivši
si na hlavu ozdobný čepeček, uvázavši si krás
nou zástěrku, spěchala, by paní Mladatovou
Karel Javňrek
pozvala na malé občerstvení.
z ' s
nestor českých malířů.
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Pozváni bylo přijato a za chvíli seděli hosté v útulné besídce.
Odtamtud spatřila paní Mladatová Julku u rybníka sedící a ptala se, čí to
děvče je. Paní mlynářka arci nemeškala a vypravovala dobré paní příběh Julčin.
Podobnost jména i osudu této Spurné s Anežkou vstoupila jí ihned na mysl; ale
přece jen nemohla si to nijak v mysli srovnati, že by Anežka své děvče nebyla
lépe vychovala. Avšak pohled na podobiznu, kterou Julka měla uschovanou,
vyvrátí veškeré pochybnosti.
“To je Anežka!” zvolala paní Mladatová.
Mlynářka použila této příznivé náhody, by panstvu Julku doporučila a na
přímluvu své paní, slíbil pan Mladata, že nějakým způsobem o děvče se postará.
Julka sice se mu nijak v mysli nezamluvila, ano spíše ho odpuzovala, ale zželelo se mu ubohé siroty. Paní mlynářka obezřele zatajila dívčiny chyby a zlé
vlastnosti, ale pan Mladata si je vyčetl z Julčina vzezření a chování.
Běla v'prvém okamžiku pocítila veliký v duši cit, když k nim přivedla paní
mlynářka Julku; ale po té i ji jal soucit s ubohou a laskavě s ní hovořila.
Pan Mladata uváživ dobře všechno, vyjednával s poručníkem Julčiným a vý
sledek toho byl, že slíbil, platiti na děvče čtyry roky v jednom vychovávacím
ústavu pro dívky, by se mohla vycvičiti takovým vědomostem, které by jí po té
zabezpečily výživu. Avšak nechtěl na sebe vžiti, a také nevzal, žádného jiného
dalšího závazku. Uvolil se odevzdati potřebné peníze poručníkovi v čas, ale
jemu předal úplně veškeru péči o děvče i volnost ústav vhodný vyhledati a Julku
v něm umístniti.
Jedině na přímluvu své paní dovolil, by směla Julka.v zámku u nich bydleti,
než ji poručník odvezl do Švýcar, do jednoho z tamních vyhlášených ústavů,
jelikož dobrá paní Mladatová chtěla ji vybavit do světa prádlem, šatstvem
a různými drobnostmi, jakých je dívce třeba.
III.
. ZTRACENÝ RÁJ.
U železných mřížových vrat zámku Březovského zazvonil zvonec tak prudce,
že vrátný i vrátná, sedíce při svačině, zděšeně vyskočili.
“Co se stalo?” zvolala vrátná a vyhlédla oknem.
Před vraty stál povoz, obyčejná to bryčka venkovská, a u vrat vysoká
dívčí postava v přepodivném obleku, který na rty ustrašené vrátné vyloudil
úsměv. Mělať dívka na sobě hnědožluté šaty, střižené po nějakém zapomenu
tém kroji, dosti již schátralé; kolem krku bílý, velký límec, na hlavě široký
slaměný klobouk červenými růžičkami a bledězelenou pentií ozdobený. Přes
ruku měla přehozený kostkovaný šátek, v ruce jedné držela košíček, druhou
právě zase podruhé udeřila silně na zvonec.
“Ta má na spěch,” pravila vrátná.
“Kdo to?’’ tázal se vrátný, který vida, že manželka jeho zastává službu, opět
si sedl, by dopil svou kávu.
. “Nějaká osůbka, řekla bych, že je od komedie.”
“Zeptej se jí, co chce. A je-li to něco podobného, řekni jí, že si zakazuji,
by takto pánovitě zvonila.”
Vrátná vyšla k vratům a tázala se skrze mříže:
“Co chcete, panenko?”
“Já nejsem žádná vaše panenka,” zvolala dívka hněvivě a uraženě.
“Otevřte!” zvolal kočí s kozlíku, “já nemám času zde státí.”
“Co zde chcete a co zde hledáte?” vyptávala se vrátná dále, ani si nevšímajíc
slov kočího.
“Přijíždím sem na návštěvu; otevřte!” kázala dívka netrpělivě.
“Ke komu jedete? Já vás neznám a v zámku mimo nás v této chvíli nikdo
nebydlí.”
“Jak? Že zde nikdo nebydlí?” zvolala zděšeně dívka.
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“Nebydli.”
Kočí tu slezl hbitě s kozlíku a shodil malý
kufřík i vak s bryčky dolů, usedl opět na kozlík
a prásknuv do koní, odjel.
“Kde bydlí vrchnost,” tázala se dívka vrátné
hlasem stísněným.
“Daleko v cizích zemích. Chcete-li věděti
kde, zeptejte se na to pana správce.”
“Kde je pan správec?”
“Viděla jsem ho jiti na pole.”
“Otevřte aspoň, bych mohla na něj zde počkati a moje zavazadla do domku si odnésti.”
“Nesmím nikoho pustiti do zámku, když
vrchnost není zde. Tak zní rozkaz a já musím
poslóuchati.”
“Kdy odjela vrchnost?”
“Už před rokem.”
Zdenek Fibich,
zemřel
dne 15. října 1900.
“Před rokem?”
“Ano. Hned po úmrtí milostivého pána
■odjely dámy do cizích zemí, by se milostivá paní zotavila,” pravila vrátná.
“Nevíte, zda-liž můj list byl za milostpaní a slečnou poslán?"
“Nevím.”
“Prosím vás, pusťte mne jenom na chvíli k vám, bych počkala na pana
správce,” pravila dívka.
V oči se jí draly slzy, kolem rtů to škubalo hněvem a lítostí a hlas se jí
třásl.
“Zeptám se starého,” odtušila vrátná a odešla.
“Snad se na mne ještě pamatujete?” volala za ní dívka, která teprve nyní si
vzpomněla na tuto pomoc v nouzi.
“Já na vás? . . . Nepamatuji.”
Vrátná stanula a prohlížela si dívku, mnouc si při tom čelo, z něhož chtěla
dobýti upomínku.
/
Tu přišel i vrátný, by se podíval, s kým jeho žena tak dlouho hovoří a prohlí
žel si cizinku se všech stran.
“Bože, což se mne bojíte?’’ zvolala dívka žalostně a hněvivě. “Nepřivážím
přece smrtící nástroje ve svém kufříku. Jen se pamatujte. Byla jsem zde
před čtyřmi roky a odjížděla jsem odtud za týden po onom pohřbu, který
Bělinka v parku vystrojila své bílé holubičce, kterou zastřelil Alfred, její
strýček. Vy jste nám přece vykopal hrobeček pro ni, pane vrátný, vzpomeňte
si jenom na to. Hrobeček je v parku, v háj ku březovém u sochy Diany . . .
Vidíte, že jsem zde známa a nepřicházím jako pobehlice k vám. Jmenuji
se Julka .. . .”
“Aj. už se pamatuji,” přejala tu dívce řeč vrátná. “Víš, starý, to je ta
zamračená dívka s vlasy žlutavě rezavými. Ano, ano, vidíš je, jak se žlutí
s pod klobouku. Je to dcera po paní Spurné, co byla ve mlýně .... Žlutý
kosatec . . . .”
“Už vím, už vím !”
“Otevři jí, starý!”
“Co tu bude dělati až jí otevru? Panstvo není doma a my hosty uvítati
nemůžeme! Lépe, obrátíte-li se domů,” řekl vrátný suše k Julcc.
“Domů, domů”, zvolala dívka téměř zoufale. “Domů .... Ach, kdybych
já měla domov, nestála bych zde opuštěná, zarmoucená .... Což nemáte
srdce, nemáte slitování? Kdyby opuštěné ptáče slétlo k vám. aj, jak byste je
zvedli, zahřívali na srdci, živili a pěstovali. Avšak tvora lidského odháníte, ne
lítostní, necitelní lidé!· Což vypadám nějak podezřele?”
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“Inu takový oblek neznamená nic dobrého,” prohodil vrátný na omluvu.
“Můj oblek vám překáži? Je to oblek, který nosí všechny chovanky
ústavu, ve kterém jsem byla vychována. Byloť mi podrobiti se domácím
pravidlům a jelikož nemám peněz, bych si koupila cestovní nový oblek, musela
jsem jeti v tom, co jsem měla. Což oblek má rozhodovati o ceně lidské?”
“Inu ptáčka poznáváme po peří a člověka dle obleku,” řekl vrátný.
“Toto porovnání klame. Pták peří obdrží od přírody, ale lidé šaty mění.
Můžete jedině poznati jakého je národu, z jaké říše, ale nikdy, jaký člověk je.”
“Co se tu projednává?” ozval se hlas mužský před vraty a když Julka se
ohlédla, spatřila za sebou staršího pána, v němž ihned poznala pana správce,
a záře radosti zasvitla na jejím obličeji.
“Aj, dobrý den, pane správce,” pravila k němu. “Jaké štěstí, že přicházíte.
Já jsem Julka Spurná, přijíždím k Bělince a vrátný mne nechce vpustiti do
zámku.”
“Ano, ano. Slečinka byla v ústavu ve Švýcařích?”
“Ano a psala jsem slečně, že přijedu do Březové po ukončení školního roku.”
“Dopis jsem zaslal vašemu panu poručníkovi,” odtušil správce. “Milostivá
paní mi dala na starost, než odjela, abych zasílal mu peníze na výlohy s vaším
vychováním spojené, i poznav dle poštovního razítka, že je to list od vás, zaslal
jsem týž jemu. Vrchnost žádné listy ani zprávv nepřijímá. Jenom úplné
odloučení ode všech styků a upomínek může po výroku lékařském vrátiti
milostivé paní zdraví, které je valně otřeseno úmrtím pánovým. Což vám
nepsal pan poručník, když vám zasílal peníze na cestu?”
“Psal,’’ dala mu Julka v odvetu skroušeně, a živý nach polil její líce.
Psal, by přijela k němu do Kunčic, že se tam dozví o dalším, co se jí týče,
ale Julka chtěla na svou pěsť podniknouti cestu do Březové, kde se jí tuze
líbilo. Zámecký život by tak byl pro ni býval.
“Do zámku nesmí vrátný nikoho vpustiti, ale můžete prozatím u mne se
ubytovati, neboť dnes už je pozdě, byste se vydala pěšky na cestu do Kunčic
k vašemu poručníkovi; ale zítra snad by vás mohl někdo tam doprovoditi,”
pravil pan správce, když Julka mlčela. “Moje paní sice má mnoho práce
s četnou rodinou, ale na den vám přece ráda poskytne pohostinství. Vrátný,
odneste vaky slečniny zatím k vám ... Prosím slečinko!”
Tím bylo všechno řečeno a Julka šla s těžkým srdcem za panem správcem
do jeho bytu ve vedlejším domě u dvora.
Ty tam byly veškery její luzné plány o žití zámeckém a o krásných dnech
na Březové. Jak to bylo ve skutečnosti všechno jiné, než jak si to představovala
v mysli a ve svých snech sklamaná nyní Julka.
Zámecká vrata před ní se neotevřela, zítra má jiti dále a nemá ani krejcaru!
Byla to trapná pro dívku situace. Stála na začátku nové doby mladého života,
ale již první brána, na niž zaklepala, nebyla jí otevřena. Jak to bude dále? Co
na ni čeká? Co jí řekne poručník?
Život plný zápasů a bojů před dívkou se otvíral, sirota na ni zírala s děsností
svou, opuštěnost svírala ji v pouta svá a chudoba kráčela před ní. Julka ronila
slze a vzpomínala na první svůj do Březové příchod. Jak vlídně byla uvítána, jak
něžná ruka Bělinčina se jí podávala s upřímností. Vzpomínala, když přijížděla,
a Běla po loďce jí plula vstříc na druhý břeh, na němž stála s paní mlynářkou,
která ji tam provázela. Když spatřila Bělinku na Labi plouti jako vzdušný
zjev v bílém rouše, slunečními paprsky ozářenu, když uzřela krásný obraz
Březové z rámu hor a lesů vystupovat!, ovinutý stříbrným pruhem řekv a ozlacený sluneční září, bylo jí úzko, na prsou cítila tíži a v srdci ostrý bod závisti.
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Nemohla se na Bělu ani podívati, ani na ni promluviti a cit, který se jí
zmocnil, když uzřela veselou, šťastnou a vkusně oblečenou dívku, která měla
rodiče, domov a všechno, nač si pomyslí, byl hrozný. Děsí ji upomínka i v této·
chvíli.
Styděla se za to, že přichází k nim jako žebrácká a veškerá v ní vypěstovaná
hrdost nepravá, která jako jedovatá zmije uštkla i matku i ji, báchorky o cti
a povinnosti rodu, kterým se byla naučila jako přísným životním pravidlům, v ní
se vzbouřily. Bylo to hříšné, co tenkráte cítila i co si myslila, ale pokušitel od
ní neustupoval a šeptal jí do ucha děsná slova, jichž se nyní hrozí, že ji mrazí
po celém těle, když na ně vzpomene.
Za to ji v této chvíli stihl trest hrozný. Jako vyhnankyně má se dále
bráti od bran ráje, který již měla za svůj vlastní domov, ve. kterém doufala nyní
bezstarostně žiti a vládnouti. Tím se zabývala v mysli po celou dobu, co žila
v ústavu. Měla všechno sestaveno, jak se zamluví paní Mladatové, jejíž nesmírné
dobroty vystihla, aby jí domu nezakázala. Nadarmo neslyšela poznámky paní
Krasinské a učila se ze všeho nejvíce přetvářce.
Jitka ve styku s děvčaty, v zápasu s různými povahami naučila se, že musí
býti chytrost její vládkyní, že nesmí nikdy ukázati světu, jakou je, ale tak jako
v dětství učila ji matka skrývati před lidmi jejich bídu a hlad, učíc ji, že svět
je zlý a chce býti klamán, poznala, že musí nyní
skrývati své city, myšlénky a zastírat! pravou
podobu svou rouškou úsměvu, laskavosti, skrom
nosti.
Jitka nevěděla, co to je, býti šťastným dítě
tem a měla jediné o tom tušení, když poznala
Bělu a rodinu její. Chtěla však býti šťastným
děvčetem, chtěla seznati, jak blaží bohatství
a jak se to krásně žije na výši společenské.
Toho všeho doufala nalézti v plné míře
v zámku, kde ji už jednou tak laskavě přijali a
o její vychování pečovali. K poručníkovi jiti
neměla chuti; ale v širém světě neměla míste
čka, kam by hlavu položila, neměla ničehož, čím
by se živila.
Podobala se ptáčeti, které slétlo s hnízda
Josef Blecha.
a neumí ještě lítati, kterému se zachtělo do světa
Pražský
stavitel a podnikatel,
a nemá dosud křídel.
zemřel 13. července 1900.
“Ptáče může člověk spíše zvednouti, než
děvče," mínil vrátný, navazuje na poznámku Julčinu, když kufřík vtáhl do
síňky. “Ptáče je vděčné, ale člověk je nevděčný tvor. Milá panenko, však
já znám také lidi po tváři, jako ptáky po peří. Pamatuješ-li se stará na tu
osůbku ?”
“Poněkud jsem se upamatovala. . . Plakala až hrůza, když odjížděla.
I na bílou holubičku se pamatuju. Je tam posud zahrabaná a zahradník kolem
sochy upravil celou zahrádku.”
“Já si na dětské hry nemohu vzpomenouti. Ostatně nám o tom nepřísluší
rozhodovati, kam má jiti; ponecháme ji osudu.”
Bud k ní však, muži, vlídný, nebo člověk neví . . . Časem taková nepatrná
osubka vyvolá velké mrzutosti,” radila vrátná.
“Ta je zvláště k tomu způsobilá!”
“I jdižiž. Tebe mrzí, že jsi tahal sem její zavazadla a proto jsi až nespravedli
vý. Někdy musí člověk posloužit! druhému.”
Budiž! Avšak nevím, nevím, jak ji přivítá paní správcová!”
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“Vejděte, slečinko a sedněte si. Já se ohlédnu, kde je moje choť,” pravil
správce, když vešli do bytu.
Julka se uklonila a přijala nabídnuté sedadlo, poněvadž se nohy pod ní
třásly vnitřním rozbouřením.
Trapné postavení, v němž se ocitla, ji tížilo a slze se jí draly v oči. Ta tam
byla její hrdinnost, kterou se opásala, když se mněla býti u cíle svých tužeb, ta
tam její veselost, .mládí, vrozená bezstarostnost, lehká mysl a smělé plány.
Jediné zafouknutí a zámky se sesypaly.
Zdrceně seděla dívka na sedadle a uvažovala, co bude zítra.
“Co ti to připadlo, uvésti mi do domu cizí dívčinu,” ozval se ve vedlejších"
místnostech ostrý ženský hlas.
Julka vyskočila se sedadla, začervenala se a hrdost se studem mocně v ní
se vzbouřily. Naslouchala bystřeji s utajeným dechem. Pan správec tlume
ným hlasem něco mluvil, čemu nerozuměla, ale z čeho vyrozuměla, že konejší
ženu a napomíná, by mluvila tiše.
“Proč sem jezdila?” ozval se týž hlas. “Ví, že sem nepatří; proč nejela
k poručníkovi? Vsadím se o mnoho, že jí určil, kam z ústavu má jeti, a, že ji
nenechal jako ptáka v povětří, když se jí už ujal. Přece věděl, že už čas
vypršel a že se vrátí. . . .”
Julka zase-slyšela, že pan správec choť svoji utišuje, ale tato nedala se ve
své řeči másti a ještě silnějším hlasem zvolala:
“Ať to slyší! Nebude jí to na škodu . . . Kdož ví, co je to za poběhlici!”
Přece však ustal hovor a za malou, trapnou chvíli, která dívce zdála se být
věčností, otevřely se dvéře poboční a do pokoje vešla vysoká, silná paní, která
ostře si změřila děvče stojící zkroušeně a smutně u stolu.
Julka hbitě pochopila okamžité postavení své a uctivě šla paní vstříc, by
ji ruku políbila, což tato také s velkou, téměř španělskou vznešeností přijala.
Po té Julka prudce se vrhla paní správcové kolem krku a zvolala prosebně
i srdcelomně štkajíc při tom:
“Ach, milostivá paní, neopouštějte sirotka!”
Není ženského srdce, které by nedalo se obměkčiti. Pani správcová měla
na rtech přísné slovo a nevlídný pohled v oku pro děvče, které její manžel jak
mu vytýkala, sebral přede vraty; ale když se jí toto děvče s pláčem vrhlo kolem
krku, žebroníc tak sladkým a tak milým hlasem, neměla jiného pro ni slova,
než ukojivého.
“Utište se,” pravila. “Je to nehoda, ale není to neštěstí. M
“Zaplať vám to bůh,” vděčně jí děkovala Julka a líbala kostnaté ruce její,
které mozoly bylv posety.
To velice lichotilo paní správcové a Julka se jí se svou pokorou a uctivostí
zamluvila do přízně.
“Pro jeden den,” řekla si, “nebude tak zle. Ostatně může nám přece
posloužiti dobře, až se vrchnost vrátí a uslyší, že jsme se ujali hosta jejich.”
Čím déle přemýšlela, tím více se jí jasnilo v mysli, až konečně laskavě pohla
dila dívku a pravila:
“Odložte a odpočiňte si. Budete asi notně u mdlena. Opatřím vám něco
k jídlu.”
Julka odložila klobouk, pak límec a pohlédnouc do zrcadla, doznala sama,
že nyní slušněji vypadá. Blažený úsměv, že zvítězila a dobyla si přístřeší,
zastkvěl se na jejím obličeji.
“Tímto způsobem zvítězíš, to budiž tvým znakem a heslem pro ceJv život,”
řekla si sama při sobě.

153 —
K večeru hrála si s dětmi paní správcove v jejich zahrádce a tato s potešením
hleděla na ni, , jak výtečně umí s dítkami zacházeti. Zařídila jim hru na letní
kuchyni , v níž se pripravovala jídla z květinových lupínku, hochům vyrezala
z kůry lod’ky, opatrila plachty z papíru a tito pouštěli je po vodě v nádržce vodní.
“Takového děvčete by mně bylo třeba/’ vstoupilo paní správcové k mysli.
A to bylo již mnoho, že jí tato myšlénka vstoupila na mysl, nebo paní správ
cová byla nesmírně lakomá.
“Kam půjdete, slenčinko, nyní? Zůstanete u pana poručníka a najdete si
místo? Za bonu, snad i za vychovatelku byste se hodila."
Tato slova padla na Julčiny sny jako krupobití na mladé osení. Vyrušila
ji dnes podruhé z ráje.a to sílou, které podlehla. Julka na práci a na výživu
nemyslela, ona jedině viděla před sebou krásné žití na Březové.
“Já ... nevím . .pravila nesměle.
“Pan poručník dozajista už rozhodl o vašem opatření a vyhledal vám
místo.”
V dívce se nová rozpoutávala bouře, Nejenom, že má nyní vydělávati si a
hledati činnost výdělkovou, ale ona má poslušnou býti rozkazům jiného, který
má právo rozhodovati o jejím osudu.
Sehnula se k malé Aničce a urovnala jí na velkém listu bílé lupínky sedmi
krásek do věnečku kolem zrníček jeřabin, by ukryla zaplanutí hněvu a studu,
načež odvětila pokorně a sladce:
“Nevím ničehož, milostpaní, co se se mnou dále bude· dít. Ach, ta
opuštěnost a sirota velice bolí. Kéž bůh ochrání vašich dívenek od takového
zlého osudu!”
Slze vytryskly jí z očí, hlas se jí chvěl a paní správcová byla dojata.
“Ubohá,” pravila.
“Já jsem se těšila, že budu zde u Běly . . . .” pravila Jitka s pláčem.
“Přece vás o tom zpravili, že pan Mladata umřel?”
“Ano. Avšak od té doby, co jsem odtud odjela, ničehož, mimo tuto
smutnou novinu, jsem se o zámku Březovském nedozvěděla, i nevěděla jsem, že
dámy odcestovaly. Poručník napsal mi vždy několik slov, a mimo něj mi nikdo
jiný nedopisoval.”
“Byla to v$ru neopatrnost a nepředloženost od vás, vydávati se sem. Co
vám to připadlo? Měla jste jeti dříve k poručníkovi.”
“Touha po slečně Běle mne sem vedla; vím, jaké dobré srdce má. jak ona,
tak i milostivá paní, i doufala jsem, že mně dá práci v domě . . . ." vece Tulka,
zajíkajíc se v řeči a tlumíc slzy.
“Jim, které se mne ujaly, patřila moje první v otčině návštěva . . .”
“Lituji vás, že se plány vaše ztroskotaly.”
“Bohužel! Lekám se také, co se se mnou
nyní stane!”
“Kdyby se nějaké opatření pro vás .nalezlo
zde v krajině,” pravila paní správcová. “Aspoň
byste byla dámám na blízku a mohla k nim se
hlásiti, až se vrátí. Hledání práce, čekání na
výdělek je horší, než práce sama! Jen abyste
dlouho nečekala!” — “Já bych nerada.”
“Sama se poptám a postarám se o vás, byste
byla blízko nás!”
“To by bylo krásné,” zvolala Julka, jakoby
radostí nevěděla co činiti a téměř jako děcko
šťastné se radujíc zatleskala rukama.
“Však se mi zdá, jakobych byla včera v no
vinách něco četla . . . Emo, dojdi k tatínkovi pro
JUDR. Josef Herold.
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včerejší noviny!" Dívka odběhla a druhé menší vybízely Julku, by si s nimi
hrála. “Směla bych se po té podívati do parku, milostivá paní?" tázala se Julka
paní správcové za chvilku.
“Můžete. Zde v zahradě naší jsou dvířka, která vedou do zahrady zámecké.
Klíč visí v domku zahradním . . . Je-li vám libo, projděte se tam s dětmi.’’
Julka by byla raději šla sama, by mohla se sebe shoditi roušku přetvářky,
vrhnouti sebou někam na zemi a vyplakati se, vybouřiti; ale chytrá dívka zdála
se býti plna radosti, že může s dítkami jiti. Děti skákaly napřed, ale paní
správcová volala za nimi:
“Počkejte, slečinka si přečte dříve inserát a nesmíte utéci Emě!" Tu již
také Ema běžela s novinami všecka rozpálená, by ze hry ničehož nezameškala
a paní správcová prohlížela list.
“Zde,” pravila, “čtěte! To by snad bylo něco!” Julka četla:
“K starší, churavé paní hledá se společnice, která by uměla hráti na piano,
předčítati plynné a byla zábavnou. Nabídnuti buďtež zasýlána správě statečku
v Olešnici.”
“To jméno je mi známé. Už jsem je někde slyšela, ale nemohu se upamatovati...... ”
“Já vám pomohu. Snad jste je slyšela zde. Statek totiž patří paní majorce
Krasinské, a ona sama hledá společnici. Já jsem celý inserát nečetla, jen mi
uvízlo v mysli, že se hledá společnice, jinak bych byla vám ihned řekla, kde a
u koho to místo je.”
“Pamatuji se na ni,” pravila Julka. “Byla zde, když jsem já odjížděla, se
svým vnukem . . . .”
“Panem Světlíkem ! Už je právníkem, nastávajícím doktorem a ženichem
naší milostslečny. To bude krásný párek. Jeden hezč^ druhého, oba dva dobří,
šlechetní, výteční to lidé. Věru, o těch se může říci, že se narodili a rostli jeden
pro druhého. Také prý je sestřenice zasnoubily, už když se slečna Běla narodila.
Kdo je zná, přeje jim všeho v plné míře, nebo je málo jim rovných. Když jsem
je vídala v parku pospolu, vždy mi to připadalo, jakoby dva andělé se byli s nebe
dolů snesli. On je mužný, a již nyní vážný, ona povahy ryzé dívčí, jako kvítek
vypučelý. Čistá jako bílá lilie, jak ji ženich láskyplně nazývá, něžná, skromná
a půvabná. Srdce každému v těle zaplesá, když je vidí a mimovolně by se
člověk modlil, by jim bůh štěstí toho přál a žehnal lásce jejich nevinné a
upřímné.”
“Slečinko, co děláte?” zvolala prudce malá Anežka. “Počkejte, roztrousila
jste plnou mísu cukrovinek,” doložila s opravdovým tonem.
“Ach, mne štípla moucha a já jsem se lekla,” pravila Julka a při tom
ulevila si výkřikem bolesti, kterou jí způsobila zpráva a řeč paní správcové.
“Kam?” ptala se paní správcová s účastí. “Do ruky,” řekla Julka a mnula
si pravou ruku, až jí zčervenala. “Jenom, nejsou-li zde jedovaté mouchy.”
“Nevím; ale snad takového zde nic není. Jděte a smočte si ruku ve vodě!”
Julka uposlechla a hluboko skláněla nad vodou obličej- svůj, který se obje
vil, jako zjev příšerný, že se toho pohledu až sama zhrozila. “Alfred,” opako
vala si v duchu. “Sličný hoch a Běla že je jeho nevěstou?” Jitka se třásla
při této myšlénce. V ústavu, kde uvězněna byla i její volnost i její slova a vůle,
měla jediné sny, které živila, poněvadž ji blažily, kouzlily jí bujné obrazy o životě,
o štěstí, o blahobytu, a zapřádaly kolem ní zlaté nitě probuzující se v duši její
touhy mladistvé. Nej krásnější z její zlatých snů byl sen o štěstí a obraz jeho,
který jí vykouzlil, byl na vlas týž, jaký jí nyní byla vykreslila paní správcová o
dvou šťastných milujících. S tím rozdílem, že dívka na obrazu měla její podobu
a nesla její jméno.
“Všechno, všechno ztraceno, všechno, všechno zbořeno,” zalkala. “Brány
zámku uzavřeny, zlaté sny rozmetány . . . .”
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“Je vám lip?” tázala se paní správcová. “Ru
ku líbám. Pálení přestává . . .”
“Pojďte se mnou, dám vám výborné ma
zání ... A bude-li vám lze psáti, napište si ihned
psaní na paní majorku. Zajisté se na vás upamatuje a spíše si vezme vás do domu než cizinku.”
Julka tím byla zase převedena na svoje
postavení a kývala, že hned se vrátí do bytu.
Držíc ruku ve vodě, která již tuhla chladem a
pohlížejíc do nebe, vzpomínala Julka na hovor,
který v onen den, kdy paní majorka přijela, vy
slechla.
“Jen vezme-li si mne do domu,” povahovala.
Julka vytáhla ruku z vody, nebo chlad byl projel
tělem jejím. Dýchala si na ni a hleděla před sebe
do prázdna. Prázdno však bylo náhle oživeno
a obrazy v něm se měnily jako v kaleidoskopu.
JUDR. Josef Tuček,
Krásné to byly obrazy, že dívce až úsměv na
moravský lidový poslanec,
rty vykouzlily, růžovým dechem líce ovanuly, a
zemřel 24. července 1900.
srdcem mocně zabušily.
“Bože, dejž, bych se dostala k paní majorce,” zvolala dívka prosebně. Byl
to mistrovský list, který si Jitka sestavila a opsala úhledně na papír. Paní správ
cová byla jím dojata, i bylo lze doufati, že pohne se tklivými těmi slovy i srdce
paní majorky.
“Zapomněla jste napsati, kam se má zasiati odpověď,” pravil pan správec,
když byl list také přečetl. “Připište to.”
“Napište, by se zaslala k nám,” vece paní správcová. “Děti mne prosily,
bych vás ještě zítra od nás nepouštěla, jelikož si s nimi umíte pěkně hráti, i mů
žete zde ještě odpověď vyčkati. Avšak ihned dopíšte panu poručníkovi, odproste
ho, omluvte svůj ukvapený a nemoudrý čin, oznamte mu, co jste nyní podnikla,
zeptejte se na radu a požádejte ho za dovolení i za peníze !”
Julka se zaradovala; pan správec zakroutil udiveně hlavou.
“Prolomila-lijsem tento led, snad se mi to podaří i tam,” pravila si dívka
vítězně.
V.
JULKA NALEZLA TVORA, KTERÝ JI MILUJE.
Paní správcová nedávala nic zadarmo a uměla těžiti ze své dobročinnosti. Jul
ka byla tak zapražena v práci druhého dne, že neměla svobodné chvíle. Tu se
však ukázala, že je vlastně neumělou a neobratnou v pracích domácích a paní
správcová spínala ruce, když viděla, jak se špatně k práci má a jak málo umí.
Kupa prádla roztrhaného, kterou měla záplatovati a látati, k želu paní
správcové ji zůstala, ana Jitka se znala pouze ve vyšívání a jemném háčkování.
Avšak i tu nalezla se pro ni práce a proto setkáváme se s ní v zahradním dom
ku. Sedí za stolem a točí mrzutě a vzdorovitě na něm košíčkem pracovním. Ko
lem ní sedí děti, se kterými při práci si měla hráti, na ně dozírati a je zaměstnávati. Oči její upíraly se žádostivě na klíč od zámecké zahrady, který visel u vcho
du a touha její tím více se nesla tam, čím více byla poutána zde. Každé z dítek
připadalo jí býti poutem a dívka v této chvíli na ně zanevřela.
Utéci jim nechtěla, neboť opatrnost jí kázala, jednati moudře a udržeti si
přízeň paní správcové; s nimi jiti nechtěla, any by jí byly rušily krásné chvíle
volnosti a upomínky její rozptýlovaly otázkami i slovy nevhodnými.
“Proč nevyšíváte?” tázala se jí Ema náhle. Julka se uzarděla, vzala rychle
práci do ruky a pravila: “Něco jsem si v mysli vypočítávala a zamyslila jsem se.”
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“Často-li takto myslíváte?” vece dívka zase. “Velmi často.”
“To málo vyšijete,” prohodila dívka moudře. “Já si zase popílim,” vece na to
Julka a pustila se hbitě do práce. Práce jí šla nyní velmi hbitě od ruky, že malá
Ema nevyšla z úžasu a nemohla se zdržeti, jí říci:
“Vy to umíte, slečinko, a jaké je to krásné.” Tato chvála z úst dívčiných zali
chotila Julii nemálo i sehnula se k ní a pohladíc ji na čílko bílé, políbila ji. Při tom
ji zvláštní a dosud cizí projel cit. Julka nebyla z dívek, které své přátelství v polí
bení ukazují, ona vůbec nebyla z těch, které si přítelkyně hledají, poněvadž nebyla
s to, by k někomu přilnula a veškerý interes i cit věnovala jediné své osobě.
Malá dívka však, která tak nelíčené ji pochválila, tak něžně k ní se přitulila
a s takovým obdivem i vroucím pohledem k ní svá očička zvedla, zamluvila se jí
rázem do srdce a v tomto citu k malé dívence pocítila zvláštní a krásné blaženosti
kouzlo, jakého až dosud v životě nebyla poznala.
“Máš-li mne ráda, Emo?” tázala se jí. “Mám,” svědčila dívenka. “Vy mne
také?" “Také!” “Já vás od nás nepustím!” zvolala Ema a objala Julku kolem
šíje. Julka přivinula ji k sobě s vřelostí a tiskla ji k srdci. “Jak je to krásné, když
nás někdo miluje a my ho máme rádi,” řekla si Tulka “To je první tvor, který
mně tak upřímně ukázal, že mne má rád!”
“Musíme pracovati,” vece tu děvčátko moudře. “Máš pravdu; ale sedni si
ke mně blíže, hezky blízko, by se mi to krásně pracovalo.”
'
“Umíte-li pohádky, slečno?” táže se Ema. “Umím. A’ ústavu jsme se vypra
vováním baví valy . . . .”
Za chvíli seděla kolem Julky malá společnost a poslouchala, ani nedýchajíc,
jak úchvatně umí mluviti a jaký vřelý cit zavívá dnes z jejích slov.
Paní správcová stanula tiše a zahleděla se s rozkoší ňa tento živý obraz v za
hradním domku. Nebýti její lakomosti, Julka by dozajista byla zůstala v domě je
jím, jaké měla z něho potěšení. K večeru šly děti se služkou do vesnice na koupi
a jediná Ema zůstala při Tulce. Nyní se zdála Julii nejpříhodnější doba, by se pro
šla zámeckou zahradou. Ema se jí nespustila a Julka by snad bez ní nebyla šla,
jak přilnula k této dívence. Ani v zahradě, ani v parku nebylo se nic změnilo od
té doby, co odtud odjela a proto snadno nalezla každé z oněch místeček, na které
se pamatovala. Při každém vzpomněla si na to a ono z krátkého svého pobytu zde.
Při každém vzpomněla si na Bělu a želela, že nemůže zde s ní žiti, že její
krásné zámky větrné tak rychle se sesuly. Jak se na to těšila, že v zámku Březovském nalezne domov, že zde bude šťastně a skvěle žiti, že se zde bude dobře míti
a nyní?
“Jak je klamné všechno na světě,” vzdychla Tulka. “Mne zvláště jediný
klam provází, nebo mně se nic, pranic nedaří! Každé přání se mi překazí, každá
touha zmaří, každý sen rozpadá!”
Ema stále mluvila a slečně to a ono ukazovala. Julka ji vedla za ruku a tiskla
její malou ručičku, jakoby tato dívka jí mohla býti oporou a vůdkyní. Na pavlaně,
kam vystoupily, opřela se Julka přes zábradlí a hleděla na čarovný obraz krajiny.
Viděla od té doby krásné kraje, hory a nivy, ale přece i dnes cítila, jak vznešený
to je obraz, který zde oku jejímu se jeví. Zírajíc na stříbrný pruh Labe zašeptala:
“Jak jest to krásné na řece. Kdybych uměla veslovati, odvázala bych lodici a
plula po vodě za stříbrného svitu měsíce. Jak by se to-na vodě blouznilo . . .”
Ema odběhla a trhala si květiny do kytičky, Julka stála na pavlaně jako
socha a zlaté vlasy její zdály se vydávati ze sebe jiskry. Sluneční to byly paprsky,
které se jich tu dotýkaly, tu od nich se odrážely a když si dosti s dívkou pohrály,
rozlila se po obloze krásná záplava večerní, ozářující krajinu i zámek a polila rudý
mi zášlehy svými též i dívku, že téměř se ztápěla v ohni jejich.
Stříbrný pruh Labe byl nyní zbarven červeným ohněm, kterým plála obloha
a lesy jen hořeti se zdály; bílý obláček, do temně fialova zbarvený, letěl právě nad
řekou po záplavě na obloze vzplanuté.
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‘‘Kéž bych tím obláčkem byla, kéž bych mohla letěti po obloze a s výše
jasné mohla dolů hleděti,” zvolala Julka, ulevujíc si těmito slovy nesmírné tísni,
která byla na srdce její padla. Jednou rukou tlumila bušení srdce, druhou zvedla
k nebi, kam roztouženě upírala své zraky.
V tom obláček zmizel, jako by jej byla ofoukla neviditelná síla a Julce se
zamihlo před očima. Záře v tom místě na obloze ubiedia a plameny začaly se šířiti
dále po vrších a po celé kotlině. Julka zírala upřeně na řeku. Tam v jednom bodu
se to temnilo a Černý pruh se táhl po hladině.
“Bože,” uklouzlo jejím rtům bezděčně a ruce zakryly oči. Tím si dívka uleh
čila a sklíčenost její ustupovala jasnějšímu myšlení.
“Jak jsem bláznivá,” řekla si. “Večerní osvětlení, večerní stíny by mne
děsily? Aj, mne dnes pronásledují upomínky a to jsou ony příšery, které mne'
tak děsí .... Takto mi bylo úzko a tak s pláčem tenkráte, když jsem Bělu
spatřila v lodici, bílému obláčku se podobající. V ústavu říkaly, že jsem zlá, druž
ky, že jsem závistivá, poručník mi vytýká neposlušnost, vzdor a hrdost, ale já to
nejlépe vím, že jsem nešťastná. Proč mě lépe nevychovaly? Co, jsem se nezrodila
takovou? .... Život mne mnohému naučil, poznání mne osvítilo, ale tó, co se ve
mně bouří, po čem toužím, co bych ráda měla
a nemám, nedalo mi ani vědění, ani přísná kázeň,
kterou mne v ústavu krotily ... Mně to často trá
pí, ale mohu-li za to? Nevím, co je šťastné dět
ství, neznala jsem jen útrapy a bídu. To mně uči
nilo tou, jakou jsem, to mně všechnu radost po
kazilo. .. Nikdo mne nemá rád a já také nikoho.”
“Slečinko, nechcete jít se mnou?” zašveholila tu sladkým hláskem Ema. Julka se vytrhla
ze svého dumání a usmála se, uzříc dívenku proti
sobě státí s kytičkou v ruce, jejíž očka tak upřím
né a s láskou na ni hleděla.
“Tato dívčina mne má ráda a já ji,” řekla si
Julka a skloníc se k Emě, pohladila její vlásky.
“Kam chceš, bych s tebou šla, andílku,” pra
vila k ní. “Nesu kytičku na hrobeček bílé holu
Oskar Nedbal.
bičky,” vece Ema. “Milostslečna je tam také
Dirigent českých koncertů na
nosívá... Pojďte, povedu vás tam ... Je to tam
světové výstavě v Paříži.
krásné.” Hopkujíc vesele po boku své milé sle
činky, která ji vedla za ruku, štěbetala malá dívenka dále.
“Pohleďte . ...” zašeptala náhle a prichýlila k ní hlavinku. Julka zvedla
oči a stanula mimovolně.
“To je on,” šepce Ema. “Bývá tu často. .. Snad je mu líto, že ji zastře
lil . . .” Julka byla nyní polita ohnivou, ano snad ohnivější záplavou té, ve
které se nebe stápělo. Oko její jen v přeletu dotklo se postavy mladého muže,
který seděl na sedátku u sochy Diany a již hlava její svěsila se k zemi. Neviděla
úpravy kolem sochy, kde tajuplné místečko přeměněno bylo v zahrádku, nebo
všechno míhalo se jí před očima. Kdyby nebyla řekla Ema, že je to onen střelec,
který se v její sny dívčí vpletl, nebyla by ho poznala. Ruka její maně a v rozpačitosti octnula se kolem šíje dívčiny a zachytla se i druhé ruky Eminy; tato při
tulila k ní hlavinku. Utvořily tak pěkné sousoší.
Alfred uslyše šustot kročejů, zvedl hlavu a upřel zraky na obě dívky.
Julka byla tehdáž hubená, vyzáblá, dnes až neúměrně v obličeji plná, důkaz,
že jí nebylo ničehož postrádati v ústavu. Tvary jejího těla byly však více hra
naté, než okrouhlé, což jí ve spojení s vysokou postavou dodávalo něco drsného.
Bílá, téměř průzračná pleť však uvedla ty a ony Vady, které byly na ujmu dívčí
krásy v zapomenutí, a vysoce klenuté čelo, jiskrné velké oko, v němž blesk ducha
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se zářil, imponující její zjev mimovolně každého k ní upoutal. Žlutavé vlasy,
které ji splývaly v dlouhých pletencích po šíji, jediné upoutaly jeho zraky. Ne
poznal ji, nebo jeho mysl se s ní nikdy nezabývala, ale poznav Emu, pozdravil.
Domníval se, že je to příbuzná paní správcové.
°Vy mne znáte, pane Světlíku?” zvolala Julka, která si jeho pozdrav po
svém vykládala přání, radostně a zvedla k němu oči, které v přeletu dotkly se
mladého muže. Byl to mužný zjev pln svěžího mládí, a tak příjemný, milý, že
Julčino srdce bezděčně zaplesalo.
“Nemám čest. ..” pravil a tím ji opět svrhl s výše snů rajských.
“Julka Spurná,” představovala se obřadně.
“Slečna přijela do Březové?” tázal se s udivením, ukláněje se jí.
“Ano, ale neměla jsem štěstí,” pravila. “Mnohé se zde změnilo za ten čas!
Už tomu pět roků, co jsme se zde setkali! Běla osiřela .... Chtěla jsem jí svoji
soustrast vysloviti a ... zámek je zavřen!” vzdychla Julka. A po té mu všechno
podrobně vypravovala, líčila mu svou touhu po Běle (při čemž zamlčela však, že
to byla více touha po rajském živobytí, než po ráji a andělu v něm) její strach
před poručníkem a jeho přísností i před tím, co na ni čeká nyní ve světě; vylíčila
mu svou opuštěnost, beznadějnost, ano Julka ani nevěděla, jak daleko zabloudila
v hovoru, a jak přílišně otevřela mu srdce.
On na ni hleděl a jakoby oko jeho bylo kouzelnjm prutem, prýštil se tok
výmluvnosti její. A bylo tomu také tak, nebo sotva Alfred sklonil hlavu, došla
jí nit hovoru. Bylo jí lehko, že mu všechno svěřila, ale netrvala dlouho její
blaženost! Nová tíha padla jí na srdce.
“Proč jsem mu to všechno vypravovala,” řekla si a zastyděla se.
“Škoda, že zde není paní teta a Běla,” pravil Alfred, když přestala mluviti.
‘‘Já k nim však za dva dny jedu a všechno jim povím.”
“Jedete-li k nim? Ach pozdravujte Bělu a mé ruky políbení té dobré paní
vyslovte! Kde jsou?” osmělila se zeptati.
“Nyní jsou v Paříži; zimu přežijou v Itálii,” prohodil. “Paní teta velice
utrpěla na zdraví! Byla to také rána. Toužím už je viděti a přesvědčiti se, jak
se jim vede . . . Přijel jsem proto sem dnes, bych se podíval, je-li toto místečko
v pořádku, a bych přinesl odtud Běle květinku. Jak se snad ještě pamatujete,
pohřbili jsme sem nešťastnou bílou holubičku .... A teď ... teď má ještě jiný vý
znam pro nás . .. usmál se blaženě.
“Ano, pamatuji se. . a šla jsem sem právě za tím účelem s Emou, bych se
zde v upomínce s Bělou pobavila. Eminko, polož tam moji kytičku . . . Meškáte-li
v O’lešnici?”
“Již více týdnů.”
“Já... já jsem psala milostivé paní,” vece Julka nesměle.
“Mé babičce?”
“Ano, a to hned včera. Četla jsem insert..
“Chtěla byste k ní jiti?”
“Ráda. Kam se mám obrátiti? an poručník nepsal, má-li nebo nemá-li
pro mne místa, i uchopila jsem se této vhodné příležitosti, bych si opatřila chleba.
Kdyby pan Světlík chtěl za mne se přimluviti.. .”
“S radostí, slečno! Běle by to způsobilo radost nemalou .. . Avšak tu mi
připadá, kde slečna bydlí ?”
“U nás,” pravila Ema.
“Promluvím s- panem správcem . ..” Julka nyní se uklonila a brala se dále.
Alfred usadil se opět na sedátko, bv snil o Běle. Navštěvovalť Alfred jedině proto
sochu Diany, že si u hrobečku bílé holubičky s Bělou mladistvou lásku svou
vyznali. Zde mu byla bližší, nebo mu to připadalo, jakoby částice její bytosti
zde se byly rozprchaly, by k němu zase se vracely. Běla také proto pěstovala
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hrobeček holubiččin, že u něho vykvetl čisté a nevinné lásky její spanilý květ.
Julka šla s Emou všecka rozechvěna domů. V zahradním domku sklesla na
sedadlo a usedavě plakala.
“Proč pláčete, slečinko,” ptala se jí Ema. A položíc hlavinku svou na její
srdce, ovinouc rámě své v podobě nákrčníku kolem její šíje, zašeptala: “Já vás
mám luze ráda!” Ema chtěla slečnu potěšiti svojí láskou. Julka ji prudce se
vřela v náručí a v návalu citů zvolala:
“Já tě mám ráda, že bych život dala za tebe!” Jitka v této chvíli mluvila
pravdu; ale ona sama netušila, že to mluvila za ní její duše, která dlela u jiné
bytosti, a že srdce její buší prudce v citu, který jako dravec rozepjal křídla svá
a v rozpjetí ji uchvátiv odnáší v letu svém její mír a čásť bytosti její v nekonečný
prostor světový.
VI.
NEBEZPEČNÁ SPOLEČNICE.
“Kde mešká Tulka tak dlouho?” netrpělivě zvolala majorka Krasinská.
“Není to více hodiny, co odjela, milostivá paní, a do města i nejrychlejší
koně mají co jeti půl hodiny. Nelze, by se už vrátila.”
“Teprve hodina? Mně se to zdá býti už věčností."
“Milostivá paní slečně tuze přivykla.”
“Ano, nemohu bez ní téměř ani dýchati. Je to rozmilý šotek, který mi při
rostl k srdci.”
“Kdo by to byl očekával?”
“Milá Kateřino, ve městě se dějí velké divy, ale nejsou menší oněch, které
v duších lidských se objevují. Já jsem tu dívčinu neměla ráda a když mi ji před
půl druhým rokem, ba už více, Alfred sem přivezl a takořka vnutil, mohu říci, že
jsem ji nenáviděla. A nyní nemohu bez ní býti dvě hodiny. Jsem-li tak vrtka
vou snad i ve všem nyní, Kateřino, nebo mi tato čarodějka nějak učarovala?”
“Milosti je stále tak určitá ve všem, jak byla; ale Julka neodolá se tak
snadno. Je úlisná, umí hezky mluviti a každému se zalichotiti.”
“Její matka byla také takovou, ale neosvědčila se .. . Mívám často zvláštní
cit, ale cit se podobá pouhému mihnutí světélka. Objeví se a už mizí.
“Taký cit, milosti?”
“Nelibý, Kateřino. Projede mne to jako ostří... Nemám pro to jména, ale
znepokojuje mne, že jsem ji přijala do domu. Ty přece, Kateřino, znáš příběhy
naší rodiny a pamatuješ se asi dobře, že její matka se velice nevděčně zachovala
k rodině sestřině. I myslívám si často, že se asi i mně jednou tak povede, anebo
mé rodině, a že Julka lásku nám splatí nevděkem. Avšak, jak už jsem pravila,
je to pouhé mihnutí citu a nezanechává stop. Julka i přes to zůstává mým
miláčkem.”
“Zde, milosti, není příčiny, by se opakovala stará historie.”
“Kateřino, čím jsme starší a hrobu bližší, tím více kloníme se k předtuchám
i pověrám, tím také více hloubáme. Mně často a mimovolně, když na Julka po
hlednu, připadá, že hříchy rodičů na dětech se trestají a tu je mi líto, — velice
líto, protože ji mám ráda. Kdyby tak se pro ni nalezl dobrý muž, který by si ji
vzal, byla bych tím velice potěšena. Krátce, milá Kateřino, já bych ráda Julku
provdala a dala bych jí slušné věno. Neznáš-li nějakou pro ni dobrou partii?”
Milosti, neznám, ale postarám se! Nevím také, jaké asi činí nároky.”
'Jaké nároky, Kateřino! Chudé děvče, poukázané na své ruce, osiřelé, nemuže a nesmí míti nároků, Lépe jí přece bude, opatří-li s.e, než od místa
k místu se potloukati světem. Se mnou to už dlouho nepotrvá; co dále?”
“Milosti, my doufáme, že bůh nám zde milostivou paní ještě dlouho, dlouho
ponechá,” pravila Kateřina a jala se líbati ruce paní majorky, na něž skanuly
vřelé slz v.
CC
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“Doufati můžeme, ale na smrt připravovati se musíme, Kateřino, když věk
uzrává a tělo odumírá. Mne ta myšlénka neleká . .. Žila jsem bohabojně, po
vinnosti své plnila jsem svědomitě a hříchy své, vyplývající ze slabosti lidské,
bůh mi odpustí. Proč pláčeš? Toť přirozený běh života. Vidíš to přece denně,
že květiny vadnou a tvorstvo umírá; jsem těmže podrobena zákonům. Všechno
jsem obstarala, opatřila, jenom Julka mi nyní leží na srdci. Nemohuť, ano
nechci, ba bojím se, žádati na svých dědicích, by si vzali děvče na starost!”
“Mně se zdá, že by se líbila panu Malému. Snad by se zde dalo něco
učiniti.”
“Je to slušný a ctný muž. Julka by mohla bohu děkovati, že jí seslal takové
štěstí. Kateřino, promluv s ním o tom !”
“Ano, milosti, já sama bych jí to přála. .. Řeknu mému manželu, by to nějak
chytře zapředl. Jsou dobří přátelé . .. Avšak slyším hrčení kol... už je tady.. .”
“Vždyť jsem věděla, že už je čas ...”
Tento hovor vedla paní majorka Krasinská s bývalou svojí panskou Kate
řinou, která v této době byla provdána za hostinského v Olešnici a občas k ní při
cházela, by jí přinesla rozmanité z vesnice novinky, a pobavila ji.
Paní Krasinská byla již více čtyř roků úplně na sedadlo, nebo lehátko upou
tána, a mohla se pouze na vozíku s místa na místo pohybovati. Julka byla od té
chvíle, co jsme se s ní setkali v Březové, její společnicí a ošetřovatelkou a neželela
toho ani jedna ani druhá, že tenkráte Alfred rázem zamotaný uzel osudu dívčina
přeťal a babičce do domu ji uvedl.
Pan poručník byl tomu tehdáž velice rád, jelikož pro ni místa neměl, a ještě
yíce děkoval bohu, že o děvče je postaráno, když zlá nemoc na lůžko ho sklátila,
ze kterého už neměl povstati.
Prudko jako vichr, s výbuchem nesmírné radosti a štěstí, v ruce majíc kytici
žlutých kosatců, vběhla Julka do pokoje a vrhla se k nohám paní Krasinské,
líbajíc jí ruce, nohy a šaty.
“Má drahá, dobrá milostpaní!” zvolala s vřelostí. “Ach, jak se mi stýskalo!
Koně mi dosti rychle neletěli, jak moje touha mne hnala. Už jsem zde, díky
bohu! A co dělala moje drahá, dobrá, milostivá paní? Nezastesklo se jí?”
“Mluvila o tobě, myslela na tebe,” pravila paní Krasinská. “Kateřina mně
dobře opatřila . ..”
“Avšak nenahradila jsem milostivé paní její Julku!” pravila Kateřina hla
sem, v němž se ozývala trpkost.
“Ano, tak tomu jest. Mám tě, Kateřino, tuze ráda, ale Julkv mi nenahradíš!”
“To si myslím,” rozumovala Kateřina sama při sobě, “takovou komedii já
hráti neumím! Na trhání kosatce měla času dost a nyní se tváří, jakby ani koně
jí byli dosti neletěli ... Já jsem prostá žena a nemám žádné myšlénky skryté.
Proč jen se takto k ní lichotí? Chce-li býti dědičkou? Plm, to je marná práce,
má zlatá. Dcera je dcera a milostivá paní není necitelnou matkou. Co ti chce
dáti, už máš, milá drahá, v závěti napsáno. Však já vím, mnoho-li! A přece
za tím jejím lísáním něco vězí. .. Jenom co? Nemýlím se asi, že je to nebez
pečná společnice. Však já budu na stráži, má milá. Už delší čas tě pozoruji
tajně. Této dobré rodině neuškodíš, žlutý kosatce!”
Zezi tím, co Kateřina takto rozumovala, s úžasem zírajíc na Julčiny projevy
lásky k staré paní, jejichž nebyla dnes poprvé svědkyní, vypravovala Julka, jak
a co zařídila ve městě.
Objednávky zítra časně z rána budou sem dodány,” pravila. “Rozmilé Běle
koupila jsem krásné psací náčiní a psací stůl, nebo ona prý ráda píše básně ...”
“Kdo ti řekl, že píše básně?” s úsměvem zvolala stará paní.
“AI .... Pan Alfred mi to řekl. . .”
“Ach, pro něj to jsou snad básně, ale pro jiné lidi to není jiného, než rýmo
vané milostné dopisy. Běla je prosté, hravé, cituplné, upřímné děvče, ptáče, kte
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má zlatá, má více ducha a hlubší vzděláni. Já Bělu miluji, jak je. Ptáče musí
zůstati ptáčetem. Běla je povaha přímá, otevřená jako rozvitá růžička.”
“Hm, Běla umí skrývati tajemství, jako růže,” prohodila Julka a zvedla
kytici k obličeji, by jej zakryla.
“Nevěř tomu,” se smíchem dala stará paní Julce v odvetu. “Srdce, duše,
mysl, ano celá bytost její je hladká a nemá záhybu. Je to bytost, stvořena, by
obšťastňovala, bytost ryze dívčí, kvítek nejkrásnější, který kdy vykvetl v zahradě
lidské. Tak, jak je, ji miluji a Alfred také. Nemiloval by ji tak vřele, kdyby
byla jinou, než jakou je. Znám svého vnuka dobře.”
“Smím-li se vzdáliti, milostivá paní,” uctivě tu Kateřina pronesla. “Jdi jen,
jdi, Kateřino a nezapomeň na to, o čem jsme spolu mluvily,” dodala významně
s pohledem na Julku a s úsměvem na rtech.
julka zachytla i pohled, i úsměv a zachvěla se omrazem. “Co to znamená,”
prolétlo jí myslí.
“Nezapomenu, milostivá paní, vždyť i já mám slečinku ráda a přála bych jí,
aby byla šťastna a opatřena,” pravila Kateřina na pohled bezděčně a dobrosrdeč
né, ale do opravdy úmyslně. Po té líbala paní Krasinské ruku a úkosem pohlí
žela na Julku.
Jitka ani svalem nehnula; obličej její byl hlaďounký, čistý, ret usmívavý, oko
jasné, dobromyslné, které jedině se shlíželo .v staré paní, jedině ji obetkávalo
Buče její hladily podušku za jejími zády, jakoby nebylo jiného ve světě mimo její
povinnost.
“My dvě, milá Julko, máme tajemství,” pravila po té paní Krasinská s dů
razem a s úsměvem téměř dětinským, jakým staré paní prozrazují i nejtajnější
myšlenku a cit. “Hádej, jaké !”
Kateřina upřela oči pevně na Julku. Tato ani brvou nehnula, ale laskavě,
uctivě nachýlila k staré paní hlavu s dětským výrazem oka, v němž nebylo ani
stínku nedočkavosti, která ji uvnitř mučila, ani stínku hněvu a uražené pýchy,
kterými srdce její bouřilo.
“Po té by to už tajemstvím nebylo,” pravila Jitka tak dětinsky prostě a
srdečně, že se Kateřina až zarděla a sklopila zraky studem, že mohla kdy obviniti,
byť i v nejtajnějším duše záhybu, tuto dívku.
“Já jí snad křivdím, té ubohé sirotě,” pomyslila si.
Jitka vystihla toho, že Kateřina sklopila zraky a hbitě to použila, by uvolnila
bouři vnitřní pohledem bleskuplným a mstivým,
kterým metala za zády paní Krasinské. Ruce
její křečovitě sevřely třapec od lenošky.
“Ha, ha, ha,” smála se paní Krasinská. “Nu
že Kateřino, zachovejme naše tajemství, pokud
nebude míti křídla, by vylétlo z hnízdečka.”
“Zdaliž ráčila moje drahá milostpaní už vy
piti polévku ?” tázala se Jitka sladce a úlisné.
“Čekala jsem na tebe, mé zlaté -srdéčko.”
“Jak? A já tu stojím .. .”
“Než dořekla, už byla ze dveří. Letěla po
chodbě jako běs okřídlený a teprve ve výklenku
útulném, kde mohla skrýti svůj obličej, pustila
uzdu svému rozbouření.
“Co to znamená? Co stará babice zamýšlí
se mnou? Proč se tak divně usmívá? Jsem-li
na tak nízkém v očích její stupni, že mě rovná
ke Kateřině, a má s Kateřinou o mně hovor0
Prof. František Mueller,
Bvla-li by Kateřina mojí nepřítelkyní? Ráda
zemřel dne 22. října 1900

— 162 —
bych věděla, co kují, ale nesmím se prozraditi a z přijaté úlohy vybočiti, dokud
nebudu u cíle. Alfrede, Alfrede! Jak trpím pro tebe. Muky žárlivosti ve mně
bouří a mne nutí a k tomu ještě obavy, co se mnou zamýšlí. Jitko, buď na stráži
a překonej bouři . . . Jde o mnoho, ba o všechno! Jdi skromně, sklop oči, usmí
vej se a šepotavě popros, by ti dala stará Dorna polévku. Stará Dorna je nápo
vědou nemocné paní a důvěrná ctitelka Alfredova. S tou musím býti v dobré
míře. A to najmě nyní, kdy přižene se sem nebezpečí v paní Mladatové a Běly.
Jenom sílu, o bože, jenom sílu a chladnost mi dej!"
“Je to šotek rozmilý,n” pravila s úsměvem paní Krasinská, když Julka se
vzdálila. “Nyní pochopuješ, že jsem k ní tak přilnula.”
“Ano, ano, pochopuji,” odtušila Kateřina. Hlas její chladně zavíval k uchu
staré paní.
“Kateřino, ty něco máš proti Julce. Mluv, co?
»
“Nemám ničeho, milosti."
“Jsi jako ker ledový nyní . . . Čím jsi tak náhle utržila tvoji nelibost?"
“Milosti se mýlí...”
“Nemýlím, Kateřino, znám tě tuze dobře!"
“Mne poznati, nebylo za těžko milostivé paní. Jsemť povaha přímá, ryzá,
poctivá a neumím se přetvářeti.”
“Kateřino! Za tím něco skrýváš. Podezříváš-li Julku?” hněvivě ozvala se
paní Krasinská.
“Milosti se hněvá. Já nemohu za hnutí mého srdce. Mráz projel mým
tělem, i ochladla jsem.”
“Kdy a proč?”
’Julka, kráčejíc mimo mne, zasáhla mne» úkosem, pohledem ostrým, že jsem
se až zalekla. Snad mne trestala za to, že milostivá paní neobdržela v čas
polévku....... ”
“Aj, aj,” usmála se stará paní, která s radostí setřásla se sebe chmury a rado
vala se, že Kateřina nemá jiného nic proti Julce mimo toto nepříznivé hnutí, které
odvozovala od žárlivosti. “To tě zamrzelo, Kateřino! To dítě nerozumuje a
má jedinou mne na zření. Já vím, že by plakala celý den, kdyby věděla, že tě to
zabolelo, ano, že by tě i odprosila. Je taková. Prosím tě, zapuď nelibost’ k ní
s mysli a starej se jí o ženicha!”
“Já jsem to slíbila milosti a učiním, co v mé moci bude, by.. . by šla brzy
z domu.”
“Děkuji ti. A už se na ni nehněvej. Viď, že se na ni usměješ a ruku jí
podáš ?”
“Ona mi ještě nikdy nepodala ruky, milosti. Já jsem ji sprostou.”
“Jdižiž! Ona je jemných mravů a ví, že i já ti ji podám."
“K políbení,” usmála se v duchu Kateřina. “To ona ví a snad by mi ji též
podala za tím účelem." Nahlas však neřekla ani slova.
“Jak se těším na mou Bělinku!” zvolala paní Krasinská, která Kateřinino
mlčení vzala za souhlas.
“Slečna Běla je anděl!" zvolala Kateřina až nápadně hlasitě Bvlať zaslechla kroky Julčiny.
“Ano, ano, tak jest,” odtušila paní Krasinská. “Alfred a Běla, to je páreček,
jaký jedině v nebi mohl býti spojen."
julce vypadla lžička stříbrná a zacinkla na zemi. “Samou horlivostí ještě
jednou sama upadneš, Julko,” usmála se stará paní.
Kateřina zvedajíc lžičku pravila: “Slečinka sebou prudko hnula...” Po
té odběhla pro jinou lžičku.
Julka jen hořela, ale mohla nyní, díky lžičce na zem padlé, přáti zrádné slze,
která se jí mocně drala v oči, by vytryskla a ulevila tajnému rozbouření.
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Jak jsem neobratná! Ach bože! Ne, toho si neodpustím, nikdy neodpu
stím ! Prosím milostivou paní za prominutí.’’ A s úlisností kočičí líbala paní
Krasinské ruku, hladila líce a prosebně k ní zvedala zarosená perlami očka. Kdo
by zde byl mohl odolati ? Paní Krasinská se usmála a pravila:
“Neber si všechno příliš k srdci, nestoj íť celá nehoda ani za řeč, neřku-li
za slzu.”
“Ach, mne to trápí! Čím krásněji chci všechno udělati, tím hůře to do
padne. Já nemám v ničem štěstí.”
Kateřina tu přinesla jinou lžičku, poroučela se po té a hrdě se Julce ukloníc,
odešla. “'Alfred ji trápí,” rozumovala cestou sama při sobě. “Smělá dívka! Já
mám z ní strach. Je to kočička, hádě, ona ještě té dobré Bělince život a pobyt
zde ztrpčí. Nechtěla jsem se jí do opravdy o ženicha starati, ale nyní se vřele
toho ujmu a nastrojím jí nepříjemný spor s milostivou paní, která je svéhlavá
a od svého záměru nerada upouští. Bude-li jí vzdorovati, zanevře na ni a bude
po lásce. Ta rezavá kočička snad umí čarovati, že si starou paní v té míře naklo
nila. Jen aby neučarovala i jiným, najmě mladému pánovi. . . On je sice tuze
moudrý, ale v tomto věku může svůdná dívka zvrátiti celou jeho povahu. Uvidí
me! Musím však pracovati tajně, nebo ona je uzavřená jako tvrdý ořech.”
VII.

ZAVRHNEŠ-LI MNE, ZEMRU.

V zášeří krásném a tajuplném seděla malá společnost v zahradě Olešnického
statku z pod lípy. Byloť příjemno po denním vedru odpočinouti si na svěžím
vzduchu. Běla seděla na sedátku s Julkou, proti nim Alfred na rokosové židli,
kterou si z loubí sem přinesl.
“Jaký krásný večer!” zvolala Běla nejméně již po desáté. “A jak se to
božsky i volně dýše, vdycháme-li vzduch domoviny.”
“Krásný,” odtušila Julka bezděčně. Ona však nevelebila tím večera, pro
jehož krásy neměla ni pochopení, ni vnímavosti. Jí byl krásou světa Alfred.
Alfred mlčel. Jemu zase zářila Bělinka; čistá, ideální její krása, která se
rozvila za čas pobytu jejího v cizině jako vzácný květ, ovanuta dechem neviny,
prostoty a dobroty zastírala mladému muži ostatní, co kol ní mohl zřítí.
“Už se těším domů,” pronesla Běla.
“Sotva jsi přijela!” s výčitkou pravil Alfred.
“Těším se na všechna místa krásná a mně milá v našem domě i v zahradě.”
“Holubiččino pohřebiště je srovnané,” zašeptal Alfred. “Plno je tam květů
a nejvíce bílých lilií.”
“To je velice krásné, Alfrede, že jsi nezapomněl!” zvolala Běla vděčně a
ohnivě.
“Jakž bych zapomněl!” opáčil vroucně a utkal ji ještě vroucnějším pohle
dem. Oči jeho řekly a potvrdily, čeho duše jeho cítila, ač ústa ji toho neřekla.
Oba dva ani nezavadili pohledem o nemilou jim a zbytečnou společnici, která
se jim stále vtírala a téměř v patách za nimi se plížila, ať se hnuli, kam hnuli.
Milenci odklidí si však z cesty každou překážku, a neustoupí-li nemilý společník
sám, přehlédnou ho a odstraní si ho tím s obzoru mysli. I Alfred s Bělou, noříce
jeden ve druhého oči své v zapomenutí lásky a blaženosti zapomněli, že proti nim
sedí úlisná Julka a mluvili šeptem i pohledy v řeči jedině milujícím známé, ne
souvislé věty, dětinská slova plná rozkošného nerozumu, blouznění a blaženosti.
Alfred utrhl snitku se stromu a ovíjel jí kadeře Bělinčiny v rozmarné hře lásky.
“V očekávání svatebního věnce,” zašeptal. Běla se uzarděla. “Vlaje holu
bička,” lichotivě promlouval.
“Ne, ne.” zašeptala Běla, “holubicí nechci bvti!”
“Proč?”
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“Ty střílíš bílé holubičky!” uklouzlo jejím rtům škádlivě.
“Jenom tenkráte, nemířím-li dobře,” hájil sebe Alfred. “Nyní už nejsem
takovým špatným střelcem,” dodal s úsměvem. “Střílím pouze škodné ptactvo.
Na holubičky více nemířím. Svatě jsem si to umínil tenkráte, když jsi tak tuze
plakala pro svou bílou holubičku.”
“Jsou rozmanité na ně zbraně, kterými se srdce raní,” prohpdila Běla.
“Tvé srdce, tvé zlaté srdce zraniti!” zvolal Alfred se zanícením. “Nikdy!
Spíše zemříti, Bělo!”
“Já přece nechci býti bílou holubičkou,” rozmarně trvala Běla na svém,
hrajíc si se snitkou. Patrně mluvila, jen aby slovy zažehnávala žár oleí jeho.
“Holubice bývají obětí a já nechci býti obětí.”
“Však já dobře vím, že bys za mne se neobětovala, kdyby toho bylo třeba!”
pravil Alfred se zanícením. “Znám tvé srdéčko něžné, drahá Bělinko, .tvoji duši
nevinnou a zbožnou ...”
“A mou lásku,” zvolala Běla, ale ihned se zalekla, že tak hlasitě pronesla my
šlénku svou a zavadila pohledem o Julku.
Alfred však ani na Julku se neohlédl. Zazáření Bělinčiných očí, její ohnivá
slova, ve kterých se skrylo celé to její srdce upřímné a vřele milující, uchvátilo
ho tou měrou, že zapomněl na celý svět.
“A tvou lásku,” zašeptl, ručku její nesa k ústům, by na ni vtiskl vřelé po
líbení.
“Dala bych život ráda, mileráda za tebe!” zvolala Běla plným hlasem a sebe
vědomě, zapomenouc v záchvatu mocného citu, který zachvěl jejím srdcem, když
jí uchvátil žár jeho očí a jeho slov, že Julka sedí vedle ní. '
“Já chci, bys pro mne žila, nebo s tebou jedině žiju. Bez tebe nežil bych
ani vteřiny, ty moje spanilá nevěsto!” zvolal Alfred.
Zda cítila snad Julka, že je zde zbytečnou, zda nechtěla snoubencům překážeti, že tak prudko vstala a hbitě, jakoby ji někdo volal, odcházela?
Snoubenci o tom nerozumovali, ale byli jí za to vděčni. Byloť jim volněji,
když odešla a bavili se dále v tomto kouzelplném hovoru zamilovaných, který se
podobá písničce na sto slok dlouhé, z nichž je jedna jako druhá.
Julka zašla až na konec zahrady, by neviděla těch dvou šťastných lidí, by
neslyšela ani nejmenší zvuk těchto dvou hlasů, které ji bodaly jako nože. Ne
představovala si to tak hrozné a těžké dlíti blíže těch dvou šťastných, z nichž
jednoho vášnivě milovala a druhou v té chvíli nenáviděla až na smrt.
“Jaké to muky!” zašeptla, sklesajíc na skryté sedátko u plotu, obrostlé
plaménkem.
Běla trávila již druhý den se svou matkou u paní tety Krasinské, a druhý
den již poznávala Jitka, jak je asi člověku v pekle. Usmívala se, skláněla hlavu
s líčenou pokorou, klopila oči, které clonila dlouhými řasami; by nikdo nevystihl
v nich tajemství žáru, který v ní plá a ji mučí, by nikdo nezachytil bodavých po
hledů, jimiž úkosem utkávala Bělinku. Co ji to stálo, než se takto přemohla, než
vylhaný úsměv na rty vykouzlila? To věděl toliko bůh a ona sama. Jakkoliv
byla mistryní v umění přetvářky, byly okamžiky, kdy pozbyla veškeré síly nad
sebou; avšak milenci byli sami sebou zaujati a neviděli, neslyšeli. Paní Mladatová nebyla žádnou pozorovatelkou lidí ve své dobrotě a o každém soudila to
nejlepší. Mimo to stále a stále měla na mysli jediného svého zemřelého chotě
a svou chorobu. Jí bylo útěchou, že je Běla zasnoubena, že bude míti ochrance,
až jí zde nebude, a tím se těšila. Ostatní, co se dělo kolem ní, všechno jí ušlo
a nemělo pro ni interesu.
Paní Krasinská byla do své společnosti tak zamilována, že z této slepé lásky
oslepla vůči všemu, co Julka činila. Kdyby jenom jediný z těchto dobrých lidí
byl býval lepším pozorovatelem, nebylo by mu mohlo ujiti, že v této úlisné dívce

— 165
démon je skryt, který s ďábelskou radostí číhá na své oběti, kolem kterých
zapřádá svou síť.
Julka byla plna zášti, závisti, a žárlivosti. Všechno v ní jen kypělo, všechno
co před tím pouze v obraznosti protrpěla, když si vzpomněla, že Běla přijede a
ona ji uvidí s Alfredem jako šťastnou nevěstu po jeho boku, bylo ještě malé proti
tomu, co trpěla nyní.
Od té chvíle, kdy Běla zářivě v plné kráse
své a v půvabné svěžesti vystoupila z cestovního
vozu za pomoci Alfredovy, který ji téměř nesl
na první schod neměla Jitka klidu. Bouře divá
v ní se rozpoutala a vášnivá láska ve spojení se
závistí, která byla její povahy hlavní známkou,
mučily ji, že neměla ni klidu, ni stání. A přece
ji to vábilo k nim a za nimi, přece i tato muka
byla jí sladkou rozkoší, nebo když ho neviděla,
bylo jí, jak by slunce bylo uhaslo a tma se zimou
ve světe se rozložily.
“Já jsem mu ničím, ničím!” zvolala prudko
Julka a jala se probíhati po zahradě. “Mne ani
nevidí, vidí jedinou Bělu! Proč mne ani jedinkráte neutká vřelým a milým pohledem svým?
Ach, už vím, ha. ha, ha! Ona jest čistá, bílá lilie
Prof. Dr. Jan Palacký.
a já pouhý žlutý kosatec. Kosatec, který kvete
v bahnisku . .. Bílá barva je barva nevinnosti,
žlutá barvou žárlivosti. A význam žlutého kosatce v květomluvě ? Zavrhnešli mne, zemru!” Zemříti, zemříti!... Ano, sladká by to byla smrt. Mně
je život bříměm bez jeho lásky!” Julka vrhla sebou na pažit a vytrhovala z něj
prsť, zarývajíc ruku svou křečovitě v zemi. “Bože, jak fádní jsou takové bílé lilie
a něžné holubice. Ani rázu, ani žáru, ani vášně! Ve mně plane jiný žár, já bych
při něm neseděla tak chladně, nebo já ... já ... vášnivě ho miluji.” Julka položila
hlavu na ruku a proudem hořkých slzí ulevovala prudkému záchvěvu svého srdce.
Julka zapomněla úplně na svou povinnost. Paní majorka ji sama vybídla, by si
vyšla se snoubenci do zahrady, ale výslovně ji žádala, vrátiti se za hodinu.
Kateřina zatím zůstala u milostivé paní, které přinášela zprávy o výsledcích
svého vyjednávání s panem Malým. Kateřina se zimničním chvatem tuto svatbu
vyřizovala, a celá věc byla již dospěla k otázce věna, aniž by nevěsta, o niž se
jednalo, byla měla o tom všem potuchy. Hodina však uplynula a Julka se ne
vracela. Kateřina spěchala již domů i nabídla se, že společnici vyhledá a zavolá.
“Mládež se baví a zapomíná,” omlouvala Julku paní majorka. “Avšak už je
čas, by se vrátila a mně předčítala před usnutím.”
“Kateřina zahlédla procházeti se šťastné snoubence v stromořadí lípovém.
Tulky při nich nebylo. Usmála se a řekla si:
“Dva šťastní třetího mezi sebou nestrpí. Kde ji mám však hledati?” Kate
řina dlouho nehledala. Sotva zašli snoubenci o několik kroků dále, vynořila se
za tisovými keři, které vroubily čtverhran, od něhož vybíhalo stromořadí do
hvězdy a v němž stála v záhonu květin socha Flory, bledá Julka.
Kateřina hbitě se skryla za strom, ale nebylo ani toho třeba. Julka neviděla,
neslyšela .... Oči její příšerně až svítily a pravá ruka zvedala se k hrozbě. Kate
řina neslyšela, co ústa dívčina mumlala, ale maně se při pohledu na ni pokřižovala.
“Pán bůh s námi!” uklouzlo jejím rtům. “Kosatec brousí kosu. Jen počkej,
všeho do času.”
Na obloze srp měsíčku se zabělal a usmál na šťastné snoubence. Julka k nebi
ani nepohlédla, ale úprkem letěla k domu. Kateřina sepjala ruce a vroucně k nebi
hledíc, vyprošovala požehnání na hlavy těch, jimž hrozila vášnivá Julka.
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VIII.
“KTERÁ Z NÁS DVOU ZVÍTĚZÍ?”

“Milá Julinko,” pravila paní Krasinská druhého dne k své společnici, když
seděly pospolu v zahradě z pod košatých kaštanů. “Ráda bych s tebou mluvila
o něčem velmi vážném a důležitém. Zavři knihu a dívej se mi do očí.. .”
Julka se zachvěla a ve tváři kmitl se jí lehký růměnec, který však brzy ustou
pil bledosti, když viděla vážnou tvář paní Krasinské a pronikavý pohled její,
kterým dívku utkávala.
“Co mi chce říci?” lekala se Julka zavírajíc knihu a nutíc úsměv na své rty.
“Poroučíte, milostivá paní,” pravila zdvořile, tváříc se býti nepodjatou.
Neporoučím, milé dítě! V případě, o kterém chci s tebou mluviti, nelze
poroučeti, pouze raditi. Slovem, abych tě nenapínala na skřipec zvědavosti, povím
ti, že mám pro tebe ženicha.”
“Ženicha?” vyrazila ze sebe Julka zděšeně.
“Čeho se tak lekáš? Slovo “ženich” zvonívá mile k uchu dívčinu.”
“Já... já... na to nemyslím,” vykoktala dívka ze sebe.
“Byla by’s první dívkou. Nevěřím tomu. Je to zcela přirozené, že touží dívka
po muži, jako včela po kvítí, a najmě u tebe je to i úplně na místě. Nemáš nikoho,
v širém světě stojíš sama, na sebe a na svou výživu jsouc poukázána, je to tudíž
nutností, opatřiti se a zabezpečiti si budoucnost.”
“To není nutností!” vyrazila ze sebe Julka prudčeji než bylo radno. Avšak
rychle se vzpamatovala a pokorně i úlisné pravila: “Já jsem šťastna, že mohu
dleti u mé milostivé dobrodějky a nepůjdu od ní, dokud ona mne sama nevyhostí!” Při tom sklonila hlavu k rukoum paní Krasinské, by ukryla stopy rozbou
ření, které ji procli ví válo a políbila ji ruku. Na ruku staré paní skanula slza.
Netušila! dobrá paní, že tato žhavá slza je svědek tajeného hněvu, sice by nebyla
objala dívku tak vřele.
“Děkuji ti, Julinko, za tento vřelý cit. Já tebe nevyhostím; dokud živa budu,
máš v mém domě míti útulek a ve mně nalezneš vždy mateřskou přítelkyni.
Avšak milé dítě, mně už zde dlouho nebude. Odeberu se za drahým, zemřelým
chotěm na věčnost. Co po té s tebou se stane? Máš-li si zase hledati nové
působiště, novou výživu? Nevíš, kde nalezneš dobré srdce, které by se tě ujalo
s láskou! Raději si opatři teplé hnízdečko, ty moje milé ptáče, než zemru. Já
ti dám slušné věno na důkaz vděčnosti za tvé věrné služby a pan Malý, skladník
v cukrovaru našem, tě má velmi rád .. .”
“Malý? Toho si mám vžiti? Nikdy!“
“Není arci podle vzoru, jaký si kreslívají blouznivé dívky pro své ženichy, ale
je to ctný muž a má slušné příjmy. Vážil by si tě, byla by’s jako v nebi . . . Bože,
má milá, děvče, jako ty, nemůže činiti velkých nároků .... Tvoje matka se také »
dlouho nerozmýšlela . ..”
Paní Krasinská mluvila dlouho v tomto smyslu k Julce, která hlavu svou
hloub a hlouběji skláněla na ruku dobré paní své. Vypadalo to jako rozkošná
rozpačitost mladé dívky, která výhledem na brzkou svatbu je potěšena, ale jednak
se toho leká, jinak svoje city tají, by neuškodila své pověsti dívčí. Tak si to
aspoň vykládala stará paní a proto hladila zlatožluté vlasy Julčiny tak něžně, jak
tolw dovede jediná matka.
Sklad myšlének Julčiných byl však velmi rozháraný, téměř zoufalý. Vdáti se
a jeho opustiti! Vdáti se a vystavěti mezi ním a sebou čínskou zeď, spáliti za
sebou zlaté mosty vedoucí k štěstí, toho Julka učiniti nemohla. O jiném Julka
nerozumovala. Veškerou rozvahu byla ztratila ve své vášni prudké.
uže, uslyším-li slova?” tázala sé jí laskavě stará paní, zvedajíc hlavu její.
Julka zvedla očí svých k paní Krasinské. Obličej její byl jako z mramoru
tesaný, pohled unylý. “Já se nevdám!” dala staré paní v odvetu.
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‘‘Jak? Že se nevdáš? A proč?”
“Já mé dobrodějky neopustím. Nejsem ani tak nevděčnou, ani tak sobeckou,
bych pro svůj vlastní prospěch zapomněla na povinnost. .
“Aj, aj, aj! Nemluv tak! V tom je něco jiného. Děvče ve tvém věku takto
nerozumuje. Není-li po tvé mysli sňatek s panem Malým, proč voláš, že se
nevdáš?” opáčila paní Krasinská podrážděně. “Až umru, co pak?”
“Bůh dá, že tak brzy to nebude a že dlouho, dlouho ještě moje dobrá paní
těšiti se bude ze života ...” zvolala Julka živě a, jakby pro ní jiného nebylo ve
světě mimo starou paní a povinnost přijatou, jala se líbati jí ruce v zápalu a vzru
šení. “Kdo by mou milostivou paní dovedl ošetřiti, jako já? Ani by nezvykla
*
cize ruce...”
Staří lidé rádi slyší o možnosti dlouhého života, najme, když smrt už s nimi
se utkává a podlehnou tomu snadno. Podlehla tomu i paní Krasinská aJulka
pro tuto chvíli odnášela si palmu vítězství z malého sporu, který při povaze staré
pani snadno mohl vésti k úplné roztržce.
“Dobré dítě,” pravila paní Krasinská dojmutě. “Nevím, nevím, činím-li
dobře, přeju-li ti plné vůle. Avšak nemám síly k tomu, bych tě nutila mocí. Je
to zavilá úloha, které snad lépe rozřeší pan Malý sám. Ať on sám se o to postará,
by si dobyl ruky, která mu nyní podává krásný košíček, já . . . já jsem k tomu
slabou. Zvykla jsem na tebe, nepustím tě .. . Co řekne však pan Malý a co
Kateřina ?”
“Kateřina, tedy Kateřina mi nastrojila toho překvapení?” zasyčela Julka mezi
zuby. Jakkoliv se hryzla do pysku, by jí neuklouzlo slovo, přece se paní Krasinská
s udivením ohlédla.
Julka však se usmívala a hrála výtečně úlohu vděčné a šťastné dívky, které
je stará paní celým světem. “Mám-li pokračovati ve čtení ?” tázala se všecka
nepodjata.
“Pro dnešek už je čtení dost,” usmála se stará paní. “Mne cizí román ne
baví . . . Slyším také ve vzdáli hlasy zavívati k srdci mému. Moji milí hosté
asi se vracejí z vycházky. Vidíš-li je už?”
Julka byla zahlédla bílý šat, kmitnouti se v stromořadí již dříve a brala proto
hbitě knihu do ruky. Nyní však teprve clonila si rukou oči, jakby je vyhlížela
a pravila: “Skutečně, již přicházejí!”
“Za dva dny už jich zde nebude.”
“Což pan . . . Alfred také odjede?”
“Provodí svou nevěstu, ale vrátí se sem. Chce zde v klidu studovati a připravovati se k poslední před doktorátem přísné zkoušce právnické ... A po té
budeme slavit svatbu.”
Další řeč přerušila Běla, která jako vzdušný, bílý obláček se vznášející
hbitě byla druhých předběhla a prudko se byla vrhla v náručí staré paní.
“Paní teto, to je krásná vyhlídka!” zvolala se zanícením. “Kus ráje po
zemského rozevírá se před námi s Ďáblovického vrchu.”
“Avšak než se vyleze na vrch,” usmívala se paní teta, “pozná člověk, co zna
mená zemské lopocení.”
“Já ani nevím, že jsem stoupala.”
“Láska má křídla, vid?”
“Za to já jsem unavena,” pravila paní Mladatová, usedajíc si do křesla za
hradního k staré paní.
Julka se ukláněla paní Mladatové i Běle. Postavila se skromně za křeslo
paní Krasinské a klopila oči k zemi, které nyní zaclonily dlouhé řasy jejich .
Z pod víček však úkosem pohlížela na Alfreda. Tento když byl políbil babičce
ruku, pozdravil i její společnici, ale více už o ni nezavadil ani pohledem. Oči
jeho utkávaly pouze Bělu, která v dívčím rozkošném jasu vykládala, jaký roz
hled je s vrchu Ďáblovického. Za kloboukem slaměným měl snitku smrčkovou,
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kterou Běla byla ho ozdobila a v dírce knoflíkové klonila korunku pouvadlá bílá
lilie, kterou on byl sám nevěstě své uzmul a s ní též sladký polibek.
“Smím-li se vzdáliti na chvilku, milostivá paní,” šeptala Julka sklánějíc se
k uchu paní Krasinské.
“Chceš se projiti? Jdi, jen jdi a ještě o tom uvažuj, o čem jsme právě
mluvily,” opáčila paní Krasinská. Julka jí políbila ruku, uklonila se hluboce a
odcházela krokem volným po pískové cestě dále do hloubí zahrady. “Používá
toho, že nejsem sama, by se prošla,” omlouvala paní Krasinská Julku. “Je velice
skromná a nechce nám překážeti, když jsme v rodině ...”
“Jak se změnila,” pravila paní Mladatová. “Neočekávaně!” opáčila paní
Krasinská, “a k mému prospěchu!”
“Mně se dříve lépe líbila,” pravila Běla. “Proč?” otázala se jí matka.
“Snad proto, že mne měla dříve ráda, a nyní. . ..”
“A nyní. ..” dychtivě ozvala se paní Krasinská.
“Nyní mne utkává zvláštními pohledy, které mne až bodají do srdce. Avšak
snad jsem k ní nespravedlivou!” Paní Krasinská upřela na Bělu plně své zraky.
“Poprvé, co slyším pronášeti Bělu o někom úsudek,” pravila s udivením.
“Avšak ty jsi příliš citlivou, drahoušku . .. Ona tě má ráda.”
“Já ji mám také ráda a nechci jí ublížiti. Béřu svůj úsudek zpět.”
“Běla má celý svět v lásce!” pravil Alfred. “Já budu žárlivým.”
“'Nemáš příčiny. Já vidím celý svět v tvém oku!” zvolala Běla ohnivě.
“A co ty, drahoušku, o Julii soudíš?”
“Já?” zasmál se Alfred. “Já jsem o tento úsudek ještě ani myšlénkou
nezavadil, jako jsem se na ni vůbec nepodíval. Já vidím jedinou . ..”
“ . . . Bělu,” vkládala se mu do řeči šťastná nevěsta.
Na stromech zaševelilo listí a vmísilo se v sladký šepot obou snoubenců.
Hrozen květů zarůžovělých padl jim k nohoum; oni toho ani nepozorovali. Obě
paní těšily se z pohledu na ně a na jejich štěstí. Po té hovořily o budoucnu
těchto dvou dětí a tvořily luzné plány. Na Julku sedící z pod kaštanů nemyslily.
Za to ona na ně myslila a nimi se obírala.
Když jim zmizela z dohledu oka, letmo pustila se zahradou a vyběhla zad
ními dvířkami do polí, kde probíhala, cesty, louky, meze, až se ocitla u malého
bahniska před lesem. Tam kvetlo mnoho žlutých kosatců v puškvorci. Julka
stanula u těchto květů.
“Vodní květina... Libuje si, kde je vlhko. .. Proč mi dali zlí chlapci tuto
přezdívku? Určili mi tím, bych slzami svůj život c$lý zalévala, v slzách jej žila,
v slzách kvetla a vadla. Že jsem ho kdy spatřila toho muže krásného! Zapadl
mi do srdce hluboko, hluboko jako do moře. Moje láska jest jako nedohledné
duo mořské; nikdo ji nevyváží, nikdo ji nepozná. Umře se mnou, až mne usmrtí.
Každý list kosatce má mečovitou podobu. Nemá však tolik listů, kolik mečů
vrazila tato vášnivá láska již v srdce moje. Já utonu, zahynu v této hlubině
prudké lásky, ale já nechci zahvnouti sama. Já bych měla zemříti žalem a ona
se těšiti plnému štěstí ? Nikdy! Já se nevzdám bez boje. Buď ona, buď já !. . .
Uvidíme, kteiá z nás dvou zvítězí!”
IX.
CO SE STALO?

“Milá Kateřino, ona nechce ľ’ pravila paní Krasinská k své věrné služce,
kdvž zase jednou byly samy dvě po chvilce mlčení.
Julka používala dovolení, by se proběhla zahradou a paní Krasinská použí
vala této chvíle, by si pohovořila s Kateřinou. Seděla na verandě ve své lenošce,
Kateřina na malé židličce u její nohou. Milí hosté byli včera odjeli do Březové
a Alb ed s nimi. Babička tudíž měla volné chvíle, se svou věrnou Kateřinou
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Klábositi a sdíleti se s ní o svou radost a své štěstí, že ti dva mladí lidé, Běla a
Alfred se tak tuze mají rádi. “To byl můj zamilovaný plán už od té chvíle, kdy
se Běla narodila,” pravila paní Krasinská. “Kdyby se mi byl stroskotal, byla
bych snad ani nemohla umřití klidně. Tak srostla tato myšlénka s mou celou
bytostí a s mým životem.”
“Jen aby do toho nic nepřišlo!” opáčila Kateřina tónem, jakým by asi byla
řekla: “jen aby nepršelo!”
“Nelekej mne! Co by se státi mohlo? Běla je zdravá, hoch také . ..”
“Ach bože, na zemi je vždy více škůdců, než dobrých lidí. Najmě mezi
ženskými je mnoho takových háďat, které svádějí a zavádějí muže..."
“Víš, Kateřino,” zvolala paní Krasinská uraženě a rozhněvaně. “O tom
nemluv při Alfredovi! Je to hoch ctný a vychovaný v zásadách přísných mravů!”
“'Ach bože, milosti, pokušení se všady plíží a pokušitel nikdy nespí. Člověk
také nesmí spáti, ale ostražitě bdíti.”
“S pravdou! Alfred má však Bělu rád z celého srdce a s celou duší.”
“To je jasné, milosti! Kdo by nemiloval té spanilé, milostné slečny? Avšak
milosti, my obě dvě už jsme zkušeny a víme, že jsou ještě jiné ženy na světě,
které ni čistoty, ni neviny nemají, ctností dívčích neznají a cudností pohrdají,
a přece muže opanují, okouzlí a zničí. Jsou to takové čarodějnice, které by se
měly za živa upalovati, jako nám včera četl pan Malý o tom pěkný příběh . ...”
“Až náboženství lásky zavládne světem, snad k tomu zase dojde,” usmála se
paní Krasinská. “Prozatím tako
vé svůdné dámy, nebo, jak ty je
nazýváš, čarodějnice, mají plnou
svobodu vražditi životy a štěstí.
Jsou, jsou ženy, které uchvacují
ohněm smysle. Srdce hoří pro tu
jedinou, ale ... muže ovládla svů
dná žena, která s ním zahrává a
nepustí jej z objetí, dokud mu
nevyssála poslední krůpěj krve a
života .. . Bůh nás uchovejž ta
kového neštěstí! On je nezkušen
a snadno . . . Kateřino, ti jsi mne
poděsila . .. Byť by se i kajícně
k Běle vrátil, byl by· to již černý
stín na jejich životě a štěstí. Po
spíšíme se svatbou ...”
Paní Krasinská se zamyslila.
Pohrávají si snitkou s keře oleandrového hleděla upřeně k oblo
ze. Julka zamihla se mezi keři
tisovými a starou paní bodlo u
Svetozar Milerič.
srdce. Vzpomněla si, jak matka
zemřel
4. února 1901.
této dívky zahrávala s chotěm její
sestry a slova Kateřinina získala touto upomínkou na ceně.
“Jsou, jsou takové bytosti,” rozumovala sama při sobě.
Kateřina hořela jenom nedočkavostí, by se dozvěděla, jak přijala Julka
návrh pana Malého, ale úcta a zvyk poníženosti bránily jí zeptati se milostivé
paní, a vyrušiti ji z myšlének, dokud ona sama nezačne hovor. A paní Krasinská
začala slovy, na začátku této stati uvedenými.
Kateřina hned pochopila, že “ona”, znamená Julka. “Jak, milosti, ona zamítá
takovou nábídku ?”
Ano.
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“Nesmyslné děvče! Do nejdelší smrti nenajde už takového ženicha. Ona
se osmělila, milosti, a řekla to milostivé paní přímo do očí? Jaká to nevděčnost!"
“Vděčnost, Kateřino, pouhá vděčnost. Nechce mne opustili."
“Ach, v tom je něco jiného/’
“Ty ji podezříváš, Kateřino ... Vím, že není po tvé mysli, ale nevím, čím
si utržila tvé nelibosti! Snad tím, že ti pokazila námluvy ?”
“Já ji nepodezřívám, milosti. Mám jistotu ..
“Čeho?”
“Že má v hlavě jiného.”
Skutečně ? Byla by lhala ?”
“Což o lež u této dívky, je to ...”
“Kateřino, je to sirotek a já ji mám ráda!" vkládala se jí do řeči káravě paní
Krasinská. “Koho?” dodala však nicméně ženskou puzena jsouc zvědavostí.
“Milosti se toho lekne ... Je to sám mladý pán!”
“Jdižiž .. .!” Paní Krasinská se zasmála, ale smích jí nešel od srdce.
Kateřina byla však tímto smíchem více popuzena, než jakýmkolivěk vyptá
váním se a nedbajíc ničeho, jala se milostivé paní vypravovati, co viděla v zahradě
ondy při svitu měsíce.
Paní Krasinská svěsila hlavu a křečovitě jala se otrhávati lupeny s keře.
“Kateřino, nechci odsuzovati, dokud sama se nepřesvědčím."
“Jen aby nepřišel rozsudek už pozdě.”
“Pošlu Alfreda domů ...”
“To by nepomohlo. Milostivá slečna Běla ji má tuze ráda. Pozve si ji
někdy a .. . nebezpečí stále bude při nich. Ona musí jiti z rodiny a z lásky milo
stivé paní. Zapřísáhám milosti, by odstranila tuto škodnou a nebezpečnou dívčici,
prve než uškodí! Já jsem kromě toho, vyháněti ji ze zámku a z místa výnosného,
ale já jsem věrnou domu vaší milosti a mám za povinnost varovati. Je to v krvi. ..
Její matka byla také takovou. Tenkráte byl to již zkušený muž, manžel, otec, ale
nyní je to mladý jinoch. Toho by snadněji svedla a opanovala.”
Kateřino, ty mne děsíš! Sečkáme, až se Alfred vrátí. Já jsem malomocná,
lazar ubohý, který s místa hnouti se nemůže. Střež ty mého vnuka! Každé
pozorování mi ráno oznámíš a . . . bude-li se ti zdáti něco podezřelého,, ihned
mne o tom zpravíš.”
“Ano, milosti.”
“Dám jí nyní více svobody, bychom ji rychleji mohly vyzkoumati. Zavedu
si s panem správcem nyní každé odpoledne poradní schůze za příčinou stavby
nového dvora, — který arci už nevystavím — ale raditi se mohu. Tyto chvíle
volné budou zkouškou pro Julku. Buď však spravedlivou, Kateřino! Ať mi
v ničem nepřeoráš meze . . . Čistou, svátou pravdu chci zvěděti, ale jí nechci
ublížili ani myšlénkou. Odpůldne mi věnuj a pozoruj. Nahradím ti ztrátu času."
Paní Krasinská po té zahloubala se v myšlénky.
“Brzy-li nezpění se mladá krev,” rozumovala sama při sobě. “Julka není
krásná, při Běle zaniká, ale moje staré oči nejsou oči mladého muže. Ona má při
sobě něco ... něco, co i mne, starou ženu, okouzlilo a toto kouzlo by mohlo mem«
dobrému vnuku přinésti velké zlo. Žlutý kosatec jí říkají. Hm, kosatec kvete
u vody .. . Což kdyby byla takovým květem a přivábíc k sobě Alfreda, vtáhla jej
do bahniska vášní, nebo do hlubiny, v níž by utonul, zahynul? Kateřina má
pravdu. Pokušení obchází kolem dobrých lidí. Musíme býti na stráži. Můj vnuk
nesmí nikdy, nikdy trhati žlutý kosatec, když si už utrhl bílou lilii.”
Alfred byl již druhý týden zase u babičky a studoval pilně. Kateřina však
posud ničehož neoznámila milostivé paní.
“Nuže, Kateřino, nic, nic?" tázala se jí paní Krasinská.
“Milosti, já pozoruji . . .”
“A ničehož nevidíš!” jásavě zvolala paní. “Já vidím, ale čekám . . .”

I
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Netrvalo to ani pět dnů, když Kateřina přišla v odpoledni době tajuplně
k paní Krasinské a pravila: “Milosti, pojedeme do zahrady.”
Paní Krasinská upřela na Kateřinu zvědavý a ustrašený pohled. “Což je
čas ?” pravila významně.
“Ano,’’ přitakala Kateřina hlavou.
“Nuže, pane správce,” pravila paní Krasinská k úředníku, který proti ní
seděl a vykládal o výhodě stavby, “ukončíme pro dnes. Kateřina chce mne vy- vézti do zahrady na svěží vzduch . .. Až zítra.”
Kateřina mlčky usadila milostivou paní do lenošky a zamířila v poboční
cestu.
“Kam mne vezeš, Kateřino?” Kateřina sehnula se k ní a položila prst na
ústa. Než se milostivá paní vzpamatovala ze svého udivení, zastavila Kateřina
před hustým křoviskem, v němž byla skrytá besídka a paní Krasinská bezděčně
si ulevila hlasitým vzdechem a dušeným výkřikem.
V besídce seděla Julka s Alfredem. Alfred byl všecek nepodjatý, když babič
ku spatřil. Vstal a přiskočil k ní hbitě, vítaje ji a líbaje jí ruku. “Aj, babička mne
přišla navštívit do mé zelené studovny,” zasmál se.
Paní Krasinská přísným a pátravým utkala vnuka svého pohledem a po té jej
upřela na Julku, kterou byl polil žhavý růměnec. Tato stála okamžik jako schvácena ranou hromovou; ale po té přiskočila k milostivé paní a jala se omlouvati,
že se snad zdržela a úlisné k ní se skláněti.
Paní Krasinská nezavadila už o Julku ani pohledem a neřekla jí ani písmen
ky. “Alfrede, chci s tebou o samotě mluviti,” pravila k vnukovi.
Kateřina otočila hbitým pohybem lenošku a odvážela milostivou paní, jakby
ani Julky nebylo. Alfred, jehož ruku babička ve své držela, aby jí snad neutekl
k svůdnici a vinníci, byl všecek v udivení.
“Co se stalo?” tázal se s úzkostí skláněje k babičce hlavu. Babička byla jako
z ledu. Kateřina vítězně se rozhlížela kolem.
“Co se stalo?” zvolala i Julka stanouc u besídky jako v sloup obrácena.
Popošla několik kroků za nimi, ale slova paní Krasinské ji zarazila. Chce mlu
viti s vnukem o samotě. To znělo přece dosti jasně, že nemá za nimi jiti. Kateiinu pošlou pryč, ji by také poslali. . . Avšak co se stalo, co se děje? “Snad mi
nenastrojila Kateřina nějakou mrzutost ze msty, že jsem zamítla ženicha, kterého
mi dávala?’’ vstoupilo jí k mysli. “Či byla by snad spozorovala, že ...”
Julka náhle zbledla a téměř vrávorajíc-sklesla na sedátko v besídce. “Já ze
mru, ja zemru, odloučí-li mne od něho!” vyrazila ze sebe vášnivě. Julka zaryla
si prsty v hlavu, oči její sálaly, prsa se dmula a kolem rtů pohrávalo jí křečovité
chvění, které znamenalo bouřící v ní strach i hněv.

X.
SVÁDIVÁ HRA.
Alfred vyprovodil svou nevěstu do Březové a po té se rozloučil s ní, by
pilnými studiemi urychlil doktorát a tím i sňatek svůj. Bloudil nyní sám a sám
smutně zahradou, mysle na ni, vyhledávaje místa, kudy spolu chodili, vzpomínaje
na slova, která mluvili, na pohledy, kterými se utkali.
Julka, kde mohla, přicházela mu v ústrety. Volnost, kterou jí přála paní
Krasinská, byla dívce velice po mysli. Mohla nyní po vůli procházeti se zahra
dou i v polích, mohla jej stále očima sledovati a ukazovati se mu. Julka neměla
oné přirozené dívčí marnivosti, která mírně jsouc užita, přispívá u velké míře
k dívčímu půvabu, jelikož ji učí vkusně a čistě se oblékati, voliti barvy vhodné,
pracovati pro svou ozdobu, starati se o nové kroje, se sušlechťovati jak tělesně,
tak i duševně. Jí však slušelo všechno. Ať na sebe oblékla sebe chudší šat, ona
v něm vypadala vždy svůdně.
Avšak nvní začínala na sebe více dbáti. Stála déle před zrcadlem, probírala
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se ve stužkách, zkoušela ty a ony střihy, ten a onen účes vlasů, zdobila si hlavu
květinami, slovem Julka byla marnivou. Chtěla se mu líbiti, tomu, pro kterého
srdce její zahořelo tak prudko; chtěla jej k sobě přivábiti, jej okouzliti... Avšak
on pro ni neměl pohledu. Chodil kolem ní jako ve snách. Potkal-li ji, posmekl
a šel dále . . .
Julka plakala v úkrytu některém, v nějž se uchýlila se svýlm žalem a vřelou
touhou svou. Plakala a zuřila, ale jakmile zahlédla kmitati se jeho postavu skrze
keře, nebo stromy, už pádila v onu stranu, by mu nadešla a po té šla proti němu
skromně se zrakoma ke knize upřenýma, a bohatými řasy zacloněnýma.. Přes
knihu však úkosem naň pohlížela tajíc dech i tlukot srdce.
On pozdravil a zdvořile ustoupil z cesty. Ona mijícím ho utkala pohledem,
z něhož sálal žár, ale on již zase hleděl před sebe jako do prázdna.
Tato hra a plané nadcházení však Julku omrzelo. Jdouc jednoho dne zase tak
proti němu pustila knihu k zemi a uskočila, jakby se byla něčeho lekla.
Alfred byl dvorným mužem i sehnul se hbitě, by zvedl knihu babiččiny spo
lečnice. Julka nemeškala a také zvedala knihu. Při tom se ruce jejich dotekly,
a Julčiny vlasy před očima jeho se zaleskly. Alfred se zahleděl na žlutý, bohatý
Julčin vlas, na nějž sluneční paprsky, jak zlatý déšť se prosypaly a po té zasáhnut
byv jejím pohledem žhavým, že se mu až před očima zablesklo, upřel na ni své
zraky. Pohledy se utkaly, a oběma polil líce živý nach. '
“Děkuji”, zašveholila sladce. Co bylo v tom hlase, že mladému muži náhle
tak prudko zabušilo srdce?
“Prosím, prosím,” opáčil, stereotypní touto frází zakrývaje své rozechvění.
Chytrá Julka však toho postřehla a sladkým hláskem vydechla téměř ze
sebe: “Smím-li se ptáti na ... na slečnu .. . Bělu?”
“Zajisté! Běla je zdráva a těší se nyní se svým domovem.”
Zamilovaní jsou rádi, mohou-li hovořiti s někým o předmětu své lásky.
Alfred ani nevěděl, že se ocitl v tomto velice zajímavém hovoru po boku Julčině.
Julka zajásala: “Ptáček se chytil!” Seč byla, přičiňovala se Julka, by
Alfreda upoutala. Mluvila o Běle se zápalem, napínala ducha, by jej okouzlila
a zlatý tok výmluvnosti linul se jí sladce z úst.
Alfred obdivoval se jejímu duchu a její sečtěnosti; ale tím by ho nebyla udr
žela. On mluvil a poslouchal o Běle! Tak došli ke křovisku, v němž ukryta
byla besídka.
“Moje studovna,” usmál se Alfred, ukazuje na rozložené po stole knihy.
“Odběhl jsem, bych se prošel a zotavil; ale nyní musím zase do práce . . .”
Julka porozuměla. “I na mne již čeká asi milostivá paní,” opáčila. “Ach, jak
je to zde krásné!” dodala se zápalem. “Já zde sedávala . . .”
“Aj, to jsem vás, slečno, nevědomky oloupil o toto krásné zátiší. Odpusťte
mi.” —
“Odpouštěti? Já? Bože, mám-li zde práva?” zvolala Julka živě a skromně.
“Těší mne, že se vám líbí, co mně se líbivá!”
Druhého dne seděla již Julka s knihou v ruce v besídce skryté, když Alfred sešel do zahrady se svými knihami. Ona ho dobře postřehla již na široké cestě,
ale tvářila se, jakby byla zabrána ve čtení a prudko a zděšeně vyskočila, když
objevil se u vchodu a listí na keřích zašoumalo.
“Bože ... odpuštění... já jsem se zde zapomněla .. . Chtěla jsem pouze na
chvilku ... už jdu . ..” Julka se všecka třásla, jak by ji byl stihl při zlém činu a
klopila cudně zraky k zemi, z pod víček utkávajíc se s jeho pohledy.
“Slečno, neomlouvejte se. Neutíkejte . .. Chci vám říci, co psala dnes Běla.
Mám vám vyřídit srdečné pozdravy...” Alfred vešel a sedl si na sedátko. Julka
jako v zapomenutí sedla si proti němu.
“Zde jest něco zajímavého,” pravil Alfred. “O paní správcové a Emě ...
Přečtu vám těch několik řádků . . .”
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Julka sklonila hlavu k listu a zvolala: “Jaké krásné písmo má nyní Běla!”
Při tom ovanul ji jeho dech a Julka sama při sobě si řekla: “Já se udusím, já
sešílím...”
Ve křovisku to v tomto okamžiku zašoumalo, jakby větve se rozhrnovaly.
Julka toho neslyšela, Alfred byl zabrán do čtení.
Po té rozproudil se opět mezi oběma o Běle hovor. Julka zapomínala, že
má odejiti a zářivými blesky ducha svého, mladého muže oslňujíc, zapřádala kol
něho kouzelné sítě. Alfred se bavil a začínal míti zálibu v tomto klábosení vtip
ném i duchaplném, když tu objevila se babička u vchodu besídky.
Přísný pohled babiččin jej zarazil. Nebýti listu Bělina, který dnes obdržel,,
byl by se hrozil nějaké smutné zprávy. Když dojela babička na své zamilované
místečko z pod kaštanů, pokynula vnukovi, by k ní přisedl. Kateřina bez pobídky
se vzdálila a oba byli sami.
“Co mi chceš říci, drahá babičko?” pravil Alfred nedočkavě. Babička upřela
naň pátravé zraky.
“Chci ti říci, drahoušku, že muž má nejvýše ceniti svou čest, jako dívka svou
nevinu. Jsou, jsou svůdné a nebezpečné na zemi dívky a ženy, které samy
neviny již pozbyly a snadno muže o čest, mír a štěstí připraví, ano i celý život
jeho zničí.. .” Babička se odmlčela a pozorovala vnuka. V obličeji jeho zračilo
se udivení, ale žádný neklid.
“Babičko, mluvíš pod růží,” usmál se. “Vyslov se určitě. Čím jsem si utržil
tvé nelibosti?”
“Svou velkou neopatrností!” opáčila babička s důrazem. “Jsi už jednou takový
nepředložený hoch, který nerozumuje a okamžitému poddává se záchvěvu..
Pamatuj se na náš první příjezd do Březové! Neposlechl jsi, nerozumoval a .. .
bílá holubička Bělina stala se obětí tvé neopatrnosti. Jak jsi toho želel, že jsi Běle
tuto radost její zastřelil! Tenkráte to byla bílá holubice, ale nyní by mohla býti
obětí nevinná, dobrá Běla. Je to citlivý, něžný, až příliš něžný tvor, čistý kvítek
ze zahrady lidské, ta by nepřežila smrtné rány . . .”
“Babičko, jaké rány?” vložil se jí tu prudko do řeči Alfred, který už všecek
byl netrpěliv a rozechvěn slyše babičku mluviti o Běle. Ta tam byla rázem veškerá
jeho rozvaha i úcta vypěstěna, která mu bránila přerušiti babiččinu rozmluvu..
Běla opanovala jeho mysl.
“Jaké rány? Což ti svědomí ničeho nevytýká?”
“Nevytýká!” pronesl Alfred mužně, hrdě a sebevědomě. “Po té jsem se·
mýlila . . . Avšak vezmi si toto naučení k srdci! Již stín pokalí pověst’; já nejsem
z těch a přeji si, bys ani ty nebyl z těch, kteří za to mají, že mladý muž teprve
tenkráte jest hoden nevinné, čisté dívky, když se byl dříve brodil, v kalu . . .
Slovem, abych použila vhodné zde podobenství, by dříve trhal v bahnisku žlutý
kosatec a po té čistou, bílou lilii.. .”
“Babičko, kdo ti naplnil hlavu takovým podezřením? Náhoda, že jsi mne
viděla před chvílí seděti a mluviti s Julkou, vyvolala snad tyto obavy? Neboj’
se o mne! Já nikdy, nikdy nezarmoutím srdce tvého nemužným činem. Mně je
drahá moje česť a moje pověst’ a ty dobře víš, jak Bělu ze srdce, upřímně a věrně
miluji.”
“Tak se mi líbíš. Čestný muž nezahrává s dívkou, nebo je to hra s ohněm.”'
“Upokoj se, babičko. Pro mne nfevykvetl žlutý kosatec. Již co chlapec jsem
tyto květy z kytice vyhazoval, že byly žluté! Žlutý vlas a žlutý květ nejsou pomé mysli.”
Babička políbila vnuka na vysoké čelo jeho. Byla spokojena s ním i sama
s sebou, nebo poznala, že v tomto sblížení Julky jest on sice nevinen, ale že
byl ve velkém nebezpečí. Julčin živý nach, její leknutí, její svůdné pohledy a po
sezení nebyly bezúčelné, ale s vybroušen ostí nej vyšší promyšlené.
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Alfred vypravoval po té, jak se to stalo, že s Julkou mluvíval nyní více a
babička přitakala hlavou. On soudil, že tím přisvědčuje k jeho slovům, ona zatím
přisvědčovala k svým myšlénkám.
“Byl čas, byl čas,” rozumovala sama při sobě. “Vášeň zaslepuje a po té by
ten dobrý hoch ani neviděl žlutou barvu vlasů . . . Opatrnosti nezbývá.”
Dívku má a musí chrániti cudnost a dívčí ctnost, muže jeho mužná čest. To
moudrá babička věděla; ale přece jenom ohně a nebezpečí se bála, řídíc se pří
slovím, že příležitost dělá zloděje.
Jeden musí nyní z domu. Který z těch dvou ? Paní Krasinská bojovala, nebo
Julka se jí byla svou lichotou hluboko zamluvila do srdce a k mysli. Babička však
zvítězila nad ženou. “Anežčino dítě musí z domu!” řekla si.

XI.
VÝPOVĚĎ.
Julka stála chvilku u vchodu besídky jako přimražena zírajíc zděšeně za
babičkou a vnukem. Pochopila, že náhlé objevení se paní Krasinské v tuto dobu
není nahodilé, ale připravované a uměle sosnované. Poznala z pohledů a hlasu
staré paní, že je tato nejvýše vzrušena, a co by ještě jí nebyly pověděly, vyčetla
si z jásavě vítězného úsměvu, který Kateřině pohrával kolem úst, když sedadlo
dále strkala a jako na rozloučenou úkosem Julku změřila svým pohrdlivým po
hledem, kráčejíc dále jako chlapec, když zašlápl červa.
Julka byla všecka ustrašena a rozbouřena. Bylo jí velmi mrzuto v duši a
smutno až k smrti. Tímto zaslzeným pohledem, s touto tváří, v niž úzkost a
hrůza byly vryly své stopy, zírala za rakví matčinou, jako nyní za odcházejícím
Alfredem. Když zmizel jejím zrakům setřásla se sebe veškerý strach, ukrotila
bouři, svinula mrzutost, vykouzlila na rty klamný, úlisný úsměv, kterým okouzlo
vala a šla za nimi. Hrdě zvedla hlavu a řekla sama při sobě:
“Proč se lekám? Že chce babička s vnukem o samotě mluviti? Hm ... co
se asi stalo? V rodině či v domě...? Uslyším!” Julka kráčela k místu, kde
sedávala denně se svou paní, a šla tam jistě, sebevědomě, jako k povinnosti a
k práci. Zůstane opodál a vyčká až ji paní Krasinská pokynem k sobě přivolá.
Kateřina blíže cesty hledala na záhoně mezi listím velké jahody, probírajíc
zralejší na talířek, na němž měla velké listy a zahradník jí pomáhal. Avšak nešlo
jim tak o jahody, jako o zajímavý hovor, který vedli. Kateřina aspoň velmi živě
rukama rozkládala.
Julka se jim vyhnula; otočila se a zabočila na cestu poboční. Knihou v ruce
točíc, ve které četla, vlastně čisti se tvářila, loudala se valně dále. Přese všechnu
hrdost a hrdinnost padla jí na srdce tíha nesmírná. Zvuky hlasu ji vyrušily
z myšlének a zarazily její kročeje. Ocitla se v snění svém ve skupení kaštanů
blíže babičky a vnuka. Ona jich viděla a slyšela, ale oni ji viděti nemohli, jsouce
k ní obráceni zády. Mluvili sice hlasem tlumeným, ale neseslabovali jej až
k šepotu i mohla dobře rozuměti Julka, o čem hovoří.
Zaslechla právě Alfreda živěji pronésti: “Žlutý vlas a žlutý květ nejsou po
mé mysli.’·'
“Mluví se o mně!” vstoupilo Julce prudko k mysli a srdce sevřelo se ií
leknutím. Opřela se o strom, jehož se zachytla oběma rukama, by nesklesla, až
uslyší ještě hroznější věci a slova, napínajíc sluch, by jí neušlo ani písmenky.
A slyšela, slyšela Alfreda mluviti. Slyšela, jak líčí jejich setkání, jak bezděčně na
ni žaluje, chtě ji očistiti z podezření, ale slyšela také, jak horuje o Běle, milované
své nevěstě. Cit, oheň, srdce, duše, všechno, všechno, celá bytost jeho patřila Běle.
Ona mu není ničím. Mluvil s ní, že mluvila o Běle . . .”
“Slabé srdce moje k němu spěchá, jako k prameni života, a on pro mne nemá
ani myšlénky,” bědovala Julka sama při sobě. “Bože, bože, mohu-liž žiti, jím
zavržená? Mohu-liž žiti bez něho a bez jeho lásky? Což nemá vřelá, olinivá
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láska tolik moci a síly, by přivábila druhou bytost k sobě?” Julka svezla se
zvolna k zemi, rukama stále se držíc stromu a oprela hlavu o tvrdý jeho peň,
Z očí perlily se jí slzy, hořké a palčivé slzy: Jak dlouho tam túlila se k pni ve svém
žalu, nevěděla ani. Když se probrala ze svých myšlének smutných, bylo již místo
pod kaštany opuštěné. Poprvé dnes zapomněla Julka na svou povinnost. Vzcho
pila se a úprkem pádila domů.
“Jenom klid, klid,” opakovala si sama při sobě. “Snad není všechno ryzí
pravdou, co vnuk babičce povídal? Vždyť to není zpověď! Bojuj, Julko, bojuj,
bojuješ za lásku!”
Na verandě svačila paní Krasinská s Alfredem, když k nim přišla Julka
všecka udýchaná a červená. “Opozdila jsem se,” omlouvala se. “Proběhla jsem
se v háječku ...”
Chladný pozdrav Alfredův více ji zarazil a zabolel, než odměřené, panské
uvítání paní Krasinské, která dnes poprvé zase byla velitelkou.
“Neškodí,” dala jí stará paní v odvetu. “Vždyť jsem ti dala volnost!” Po té
pobídla paní Krasinská Julku, by svačila a malá společnost zabývala se tak
svými zákusky a koflíky, že se hovor ani rozprouditi nemohl. Julka seděla všecka
nepodjatá u stolu a zdála se býti kromě všeho, co nebylo svačinou, paní Krasin
ská dbala o Alfreda, Alfred obsluhoval babičku. Alfred po té vstal od stolu, po
líbil babičku a vzdálil se. Před Julkou se uklonil odměřeně, cize . . . Chvíli bylo
ticho na verandě. Julka uměla se přetvářet a byla velkou mistryní v sebezapírání. Nemohlať ani paní Krasinská míti o tom potuchy, jaká bouře v ní se roz
poutala. Na ven to byl ledovec, uvnitř vulkán soptící.
“Moje drahá, milostivá paní je dnes zvláště vážná a zamyšlená,” začala Julka
úlisné, utkávajíc paní Krasinskou okouzlujícími pohledy. “Lekám se toho!
Avšak . . . snad se nepřihodilo nic zlého v rodině?” Hlas Julčin se chvěl vlastním
bolem i přijal snadno klamný záchvěv účasti a soucitu.
/
“Nikoliv,” opáčila paní Krasinská. “Bůh nás chránil a ostřihal!”
“Smím-li předčítati milostivé paní?” tázala se Julka po chvilce dusného
mlčení. “Nemám dnes chuti poslouchati, milá Julie. Moje myšlénky jsou příliš
rozptýleny.”
“Milostivá,paní myslí na stavbu,” zašveholila Julka otvírajíc pracovní koší
ček, by vyňala své háčkování.
“Nikoliv! Už je všechno vyřízeno. Myslím na sebe a na tebe!"
Julka ruče vyskočila se sedadla, hodila práci mrštně na stůl a v záchvatu
prudkého citu, který však nebyl pravým, ale velmi uměle padělaným, vrhla se
staré pani kolem krku a po té jakbv si byla vzpomněla, že je v tom málo úcty,
sklonila se, by jí zulíbala ruce, při čemž se svezla na kolena. “Moje drahá, dobrá,
moje vznešená milostivá paní!” volala se zápalem. “Na mne, na mne myslí to
zlaté srdce! Jak jsem šťastnou, jak jsem blaženou! Sirotu opuštěnou přece
někdo miluje!”
Paní Krasinská byla dojata slovy dívčinými a výbuch citu mocně zachvěl
srdcem jejím. Mělať tuto dívku ráda, která se jí byla tak úlisné zamluvila do
srdce, zželelo se jí její opuštěnosti a měkké, ženské srdce její nemohlo odolati
citu, který v ní se ozýval a ji pudil, a toto osiřelé děvče k sobě mateřsky přivi
nula, ji poučila, střežila a dobrými slovy napomenula. —
“Děvče z^ to nemůže, že se jí líbí takový jun, jako je můj vnuk,” rozumovala
sama při sobě. “Mám-li ji proto z domu vyhostiti?” Ruka staré paní objala šíji
dívčinu. “Ano, ano, na tebe jsem myslela . . .
V tom ozvaly se zvuky piana, na kterýžto nástroj uměl Alfred znamenitě
hráti. Ulevoval ve hře návalu citů a rozmanitých myšlének, které naň přikvačovalv a jej zachvacovaly. Hrál volnou fantasii beze slov, vlastní píseň svého srdce,
nedbaje žádných při tom zákonů a cizích skladeb. A’ této hře jásalo jeho srdce,
mluvila jeho duše, vítězné hymny pěla jeho láska . . .
I
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Julka porozuměla, co ve hře jeho se ozývá a u srdce sevřela ji bolesť.
Babička také slyšela v hudbě zavivati k srdci svému jásavé štěstí, něžnou touhu
a u srdce pocítila radost i strach. Zvedla oči k nebi, naslouchala a při tom sama
při sobě rozumovala: “On je šťasten nyní, Běla také. .. Oni jdou vstříc životu
krásnému, já se blížím ke hrobu. Mám-li já, stará žena, pro okamžitý záchvěv,
pro několik blažených dnů na sklonku žití vpustiti do jejich ráje hada?”
Podezření probuzené mocně oživlo, ženské srdce se zavřelo a babička jedi
ného vnuka nyní v zlatém srdci svém si vystavila. Pohlédla k Julce, která hlavu
svou byla sklonila na ruku její, by ukryla obličej a to, co se v něm zračilo v této
chvíli. Žlutý vlas dívčin vlnil se před očima jejíma jako zlatový proud a tu a tam
prodírající se paprsky sluneční skrze husté vrcholky stromů poskakovaly po
něm, jakby jiskry se sebe vydával. Vábilo to mocně starou paní, by pohladila
tento vlas, probírala se v něm jako ve zlatých strunách nástroje, zvedla tu sklo
něnou hlavu k sobě a políbila ji.. .
Paní Krasinská rázem nyní utlumila každé hnutí, opanovala se a zvítězila.
“Jak snadno by mohla jedenkráte i srdce jeho k sobě přivábiti, jako moje? Jej
okouzliti líbezným žvastem, jako mě? Jak snadno by ve chvíli zapomenutí mohl
tutouž touhu poc.ítiti, jako já nyní a sáhnouti na tento zlatový vlas, zvednouti
tuto hlavu k sobě? Já jsem stará žena a málem bych nebyla odolala; on by v této
zlatové síti uvízl, ona by ho strhla snadno do proudu vášně a ohně . .. Ubohá
Běla by toho nepřežila. Já nesmím býti slaboškou! Já bez ní dožijú . . .” Julce
trvalo mlčení staré paní již dlouho. Zvedala oči, by vystihla pohledu jejího.
Alfred zahrál nyní píseň Bělinu. Zpívali ji, když pohřbívali holubičku v par
ku Březovském a po té ji Alfred uvedl v hudbu. Nebylo to snad mistrovské dílo,
ale skladatel věděl, co jím chtěl říci a Běla rozuměla, co jí v ní povídal. Postava
Bělina jakby se vznášela na těchto zvucích, vstoupila oběma, staré paní i dívce
k mysli. Julka prudko zvedla hlavu; bylo jí k udušení.
Paní Krasinská upřela oči na Julku a jakby se byla pouze odmlčela, dodala:
“Jaká to je škoda, že jsi zamítla pana Malého!”
Balvan řítící se se skály, hrom udeře vedle ní, nebyly by ji zasáhly víc, než tato
slova paní Krasinské.
“Byla-li to tvoje poslední slova?”
“Ano!” určitě jí dala Julka v odvetu. Ve hlase jejím bylo nyní mnoho
tvrdosti a vzdoru.
“Želím toho velice,” opáčila paní Krasinská, kterou hlas úplně byl nyní
ochladil. “Šlo mi o tebe a tvé opatření, než odjedu na zimu k dceři do Prahy ...”
Julka zbledla. Cesta do Prahy byla určena, a Julka se na pobyt v Praze těšila.
Slibovala si také mnoho. Budezs ním po celou zimu. Co to však znamená, že
stará paní náhle o pobyt svůj v Praze zavadila?
“Dokud milostivé paní mých služeb a mé společnosti je třeba, nemyslím na
žádné opatření,” odtušila. “A kdyby ... mne třeba nebylo . .. zvolím si svobodu
a samostatnost.”
“Aj, aj, toť zní sebevědomě. Už jsi o tom přemýšlela?”
“Člověk na všechno musí býti připraven.”
“Co bys tedy učinila v tomto případě?”
“Zařídila bych si školu pro vyučování ženským pracem. Znám se v tom a
ráda pracuju. Pro nějakou službu či podřízenost se nehodím. Avšak to je všechno
ještě mlhavé a daleké.”
“Kdož ví? Snad je rozhodnutí dosti blízké. Dcera mi psala, že ... že nikomu
nepředá péči o mne a mojí společnicí že v Praze bude ona sama.”
To bylo s pravdou; ale paní Krasinská nechtěla se dříve od Julky odloučiti.
Julku polil živý nach, po té se po jejích lících rozestřela smrtelná bledost.
“To zní . .. jako ... výpověď!” zvolala i žalostně i bolestně. Nebýti pohledu.
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který provázel slova a bodl starou paní do srdce, byla by je vzala za projev žalu;
ale oči prozradily, že to byl projev zlosti.
“Já se o tebe postarám, Julinko,” pravila paní Krasinská. “Dám ti tolik
peněz, kolik ti třeba k zařízení ústavu a zabezpečím ti pro celý rok živobytí. Déle
už zde nebudu a jednou by loučení nastalo!”
Nastala pomlčka.
“Zaplatí mně ... Bojí se mně .. . koupí si mě . . .” zuřila Julka v duši.
“Já jí dám všeho, všeho, jenom jí nedám vnuka, a obětuju jí mou dobrou
Bělu !” myslila si paní Krasinská. Alfred hrál mistrně nyní Champinovo Nocturno
a v korunách stromu zpívalo ptactvo.
XII.
UTONULA VE VLNÁCH.
U sochy Diany na oblíbeném místečku svém v parku Březovském seděla
Běla a vedle ní Julka. Julka byla všecka vzrušena, oči zarudlé a ruce její křečovitě
třímaly kytici žlutých kosatců.
“Co to připadlo paní tetě, že tě chtěla mermomocí provdati?” pravila Běla.
“Kateřina jí to vštípila do mysli . . .”
“Bez lásky se vdáti je hrozné. Pochopuji tě !”
“Což ty! 'jsi anděl!”
Běla byla příliš dobrá, než áby byla vystihla zavívající ze slov Julčiných
skrytou zášť a posměšek. Jí zněla trpce, ale trpkost tuto omlouvala žalostí.
“Nejsem,” opáčila mírně. “Já však miluju a dovedu posouditi, jak by ti
bylo, kdybys měla žiti s mužem, proti kterému cítíš odpor v duši.”
“Nevýslovný.”
“Jest mi s podivem, že ta dobrá teta tě k tomu nutila.”
“Kateřina mi nepřála a Malý stále o mne se ucházel.”
“Avšak proto přece neměla se tak rozhněvati. Ani ty tak náhle od ní odejiti.”
"Slovo dalo slovo; a nač jsem měla čekati? Co má býti, ať je! Chtěla jsem se
zbaviti dotíravého ženicha, který mne stále pronásledoval jako zběsilý . . . .”
“Zamiloval se?”
“Nestála jsem o tuto lásku jeho.”
“Máš snad jiného v lásce? Svěř se mi. Pro koho bije tvoje mladé srdce, že ·
se vzpíralo tak sňatku ?”
"Pro muže, který mne nemiluje, mne nevidí!” vyrazila ze sebe Julka prudko.
“Nešťastná láska! Bože, jak tě lituji. Ubohá Julko!” Slova Bělina Julku ro
zechvěla. Běla ji něžně objala a Julka ukryla plamennou záři oka na srdci jejím.
“Bože, já bych zemřela,” přerušila Běla pomlčku po chvilce, “kdyby mne
Alfred nemiloval. Já ti nerozumím, já s tebou cítím a trpím, ubohá, ubohá Julko.”
“Proč ty bys umírala? To jest mým údělem a heslem!”
“Smrt!” zvolala ustrašeně Běla. “Probůh, jaké máš myšlénky?” *
“Máš-li jiné?”
“Já bych umřela, protože by srdce moje přestalo tlouci, kdyby mne Alfred
nemiloval. Ty však smrt si přeješ, ji voláš, máš ji za své heslo.”
“Jsem žlutý kosatec,” usmála se Julka trpce, “znáš snad jeho význam?”
“Neznám! Já s květinami rozmlouvám po své mysli a tužbě, já je miluji, ale
po významu jejich nebádám. Jsou zde, oblažují oko, občerstvují a zvédají mysl.
Čehož mohu více žádati od rozkošných květů ?”
“Hm, jinak na to hledím. Já v každé vidím obraz některé vlastnosti dívčí,
ano zdá se mi, že mají podobnost i s osudy jejich.”
“Nuže, a co znamená žlutý kosatec?”
“Zavrhneš-li mne, umru! Život bez tebe je mi mukou, nenávidím světa . . .”
“Julko, nemluv tak! Děsím se tě. Kdyby mne zavrhl ženich můj, duše moje
by se odloučila od těla a vzlétla k nebesům; ale já bych umírala s modlitbou za
něho, s láskou k němu a k lidem . . . Což za to kdo může, nemiluje-li toho, jenž
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po lásce jeho vášnivě touží? Tato rána by mne usmrtila?,, jako výstřel Alfredův
usmrtil bílou holubičku, ale neusmrtila by ve mně ni důvěru v bobar ni lásku
k němu.............. ”
“Milostivá slečno,” oznamovala panská. “Pan Světlík . - . ľ
“Přijel .... ” zvolala Bělka radostně a ruče vyskočila. “Ano.”
“Odpusť Julko!” zvolala ještě Běla a jíž letmo spěchala k zámku. Aspoň ne
viděla, jak Julka se lekla, jaký živý nach proskočil jí lící a jak se tělo její chvělo
, v mocném vzrušení. Byla by poznala bystrým okem dívčím, že Julka milujie její
ho ženicha.
Julka zastřela si obličej rukama. S nim se nechtěla a nemohla zde setíkati.
Proč přijel? A co řekne, až ji zde spatří? Jak jíi bude, až ty dva šťastné pospolu
uvidí ? Po chvilce Julka vstala, položila kytici žlutých kosatců na sedátko a rychle
spěchala parkem ven. Bála se, by ji Alfred nestíhi u sochy Dianyr bála se s ním
se setkati pohledem. Šla dál a dále, nehledíc na cestu, myslíc jenom na něho a
zase na něho . . . Neřekla Běle pravdu, proč tak náhle odešla z domu paní Krasinské. — —· —
Druhého dne po oné rozmluvě na verandě, vyšla si časně z rána Julka do
zahrady. Po cestě chodil Alfred s knihou a učil se. Potkali se, utkali se zběžnými
pohledy. Její pohled sálal ohněm, jeho byl uctivě-dvorný, ale chladný. “Což se na
mne hněváte?” zvolala Julka vroucně.
“Já, slečno? Nikoliv. Jak bych mohl a směl . . .”
“Sotva že pohledem o mne jste zavadil a již spěcháte dále ode mne,” vytý
kala mu..,
“Slečno, pomluva již stihla nás, že jsem s vámi několikrát zde se sešel a
s vámi mluvil. Musím hájiti pověsti vaši i moji, nebo moje vřele milovaná Běla by
se utrápila, kdyby zlí lidé k ní donesli zprávy, které by zatemnily stínem podobu
mou, a já, já bych bez mé Běly žiti nemohl! Víte, jak vřele ji miluji ľ”
Tím bylo všechno řečeno a rozhodnuto. Julce bylo, jako by jí byl vyčetl roz
sudek. —
“Já zde nebudu, já musím jít pryč,” byla stálá její myšlenka. Dva dny po
zději rozloučila se Julka s paní Krasinskou pod záminkou, že jede k poručníkovi;
by se s ním poradila o příštím budoucnu. Předjela však dřivé v Březové a tenkráte
byla tak šťastnou, že Bělu doma zastala. Zlý duch ji stále ponoukal, by čistou
duši dívčinu poskvrnila zlým podezřením, by lásku její zářivou stínem černým za
temnila; ale něco mocnějšího této zlomyslné touhy jí ústa pečetilo, by z nich ne
vyšlo zlého slova.
“Ať trpí, jako já, ať umře, jako já umřu,” zvolala sama při sobě v malomoc
ném a prudkém hněvu a žárlivosti. Avšak pohled do čistých očí Běliných, ji vždy
porazil. Úsměv pln rozkoší a blaha, kterým Běla na svět se usmívala a který
obličeji jejímu dodával výrazu téměř nadzemského, kouzlo panenské neviny dív
čí, které ji ovívalo a přeměňovalo v bytost andělskou, bránilo Tulce, by zničila
dobrou, upřímnou dívku.
“Proč já jsem tak nešťastnou?” bědovala Julka sama při sobě, kráčejíc podél
řeky v mocném vzrušení. “Ani já jí nemohu ublížiti. Proč mně každý ublíži? Že
ona jest bílou lilií, která se dává světicím do ruky, a já žlutým kosatcem, který
kvete u vody?”
“Slečno, slečno, já vesluji,” ozval se veselý hlásek dívčí a vyrušil Julku z pře
mítání. Julka zvedla sklopenou hlavu a viděla po řece v lodičce dívky správcovy.
Ema veslovala a plula k břehu. Julka byla ve svém zadumání došla až k přístavi
šti. Spatříc Emu, zaradovala se. Tato dívka jí byla nesmírně milá a drahá.
“Ona mne má ráda,” řekla si Julka s blaženým povzdechem. “A já ji!”
“Slečno, já pro vás jedu!” volala Ema. “Počkejte!” Julka stanula u přístavi
ště. Dívky vyskákaly na břeh, Ema držela kocábku na řetězí.
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“Vstupte, slečno!” volala a podávala jí druhou ruku. V tom se jí noha smekla
a řetěz vyklouzl jí z ruky. Lodička prudkým nárazem od břehu odrazila.
“Emo!” volala Tulka ustrašeně. “Vesluj k břehu!” Ema se vztýčila, sehnula
se pro veslo, ale v uleknutí svém pozbyla klidné mysli. Dala veslem lodičce ne
pravý směr, tato se potácela .. . Zděšené vzkřiknuti zaznělo na břehu.
Ema ztratila rovnováhu a padla do řeky. “Emo, Emo,” vzkřikla Julka a mži
kem ocitla se ve vodě, by ji vytáhla. Umělať plovati, nebo se tomu byla učila ve
mlýně již v dětství a nebála se vody. Křik dětí přivolal pana správce, který ne
daleko byl na poli. Přikvačil, odvázal druhou loďku a vesloval za Julkou. Když
připlul k ní, podávala mu už Julka Emu v náručí. Přijal dítě své, vroucně milo
vané, vložil je do loďky a když chtěl vytáhnouti k sobě Julku, nebylo ji zde. Sou
dil, že popluje k břehu i vesloval rychle s Emou bez vědomí v loďce ležící ku břehu
a po té spěchal s ní domů .... Julka však nepřiplovala k břehu. Utonula ve
vlnách. Dala život za Emu, jak jí to byla slíbila a splatila paní správcové její pohostinost zachráněním života dceřina. Zdaž náhodou utonula, zdaž ve vodě chtěla
se skrýti se svým žalem nešťastné lásky, to zvěděl pouze bůh. Ale lépe že utonula
ve vlnách, než aby zahynula v bařině života. Činem svým lidumilným a smrtí svou
tragickou však usmířila všechno, čím se byla kdy prohřešila a získala si v okolí
chvalné a vděčné paměti.
“Žlutý kosatec” už nebyl přezdívkou posměchu, ale obrazem obětavosti.
Julka dřímala sladce na hřbitově Březovském, Běla žila šťastně po boku muže
milovaného netušíc, že v Labi utonulo, co záhubu jí strojilo. Julčin hrob zdobí
vděčná Ema věnci a v letě na něj snáší velké kytice žlutých kosatců. Bělin život
krášlí Alfred květy nejkrásnějšími, jaké kdy vykvetly v ráji lidstva. Běla často se
slzou v oku vzpomíná Julky.
“Ubohá Julka,” vzdýchává. “Milovala nešťastně a umřela z lásky.” Tak
v tajné hlubině duše soudívá. Běla ale mlčí o tom před lidmi. Mlčí, by zesnulé
trpitelce a mučennici lásky neublížila tímto posudkem a nezneuctila její památky,
prozrazením tajemství, které jí svěřila, než se rozloučila na věky se světem. Že by
byla Alfreda tak vášnivě milovala, o tom nikdy nezvěděla. Ani tento stín nerušil
.-štěstí jejího.

Žena ve zvěřinci.
Do čtrnácti malá žabka
po čtrnácti fešná žába
že bys ani neuvěřil,
že z ní bude někdy bába.

Ještě je to plachá laňka,
zrak jí plane jako svíce,
ale sousedka už řekla,
že z ní bude ještěřice.

A na to je ťopka pyšná,
že je její kadeř rusá?
Po pánovi hází okem!
Lidé, to je hloupá husa!

Holubicí tichou byla,
než ji do chrámu ved páně
a jak přišla od oltáře
najednou z ní byla saně.

Sekýruje svého zetě
vnuky své za uši kráká.
Sousedé si povídají:
Slyšíte starého draka?

Fr. Škaloud.

filosofie americké poetky.
pro kalendár “Hrnerikán” vzdělala Pavla Čechova.

I.

Na prahu manželství.

Znám ženu, jejíž celý život ztrpčen poznáním, že hlavní pohnutkou ku sňatku
u jejího muže bylo, aby jeho stará matka měla společnici a ošetřovatelku. Chtěl být svo
bodným, odcházeti a přicházeti, kdy se mu zlíbí, služebné byly nespolehlivé a rozmarné,
tedy se oženil. Domácnost zařídil ženě pěknou a pohodlnou, ale pro společnost a poba
vení odkázal ji na svou matku, sám hledě si svých dávných libůstek a zvyků. Nikdy mu
nenapadlo, že by měl obětovati trochu času neb potlačit sebe menší choutku k vůli poba
vení neb povzbuzení té, již učinil svou chotí.
Dále znám též případy dívek, jež na dotaz o jich blízkém štěstí odpovídaly asi takto:
“To víte, že jsem šťastnou. Výbavu mám překrásnou, maminka kupovala vše, nač jen
jsem si vzpoměla. Oskar? Oh, ano, velmi hodný a laskavý člověk, má výnosné posta
vení a slíben mu přídavek. Řekl mi, že budu moci každé léto jezdit ven. Oh, jsem
velmi šťastnou.” Zdaž při takovém pojímání manželského svazku neozve se v jednom
obava, jak asi by to vypadalo, kdyby toho “velmi· hodného člověka” stihla nehoda, kdyby
ztratil tak velmi výnosné zaměstnání a nemohl své ženušce jako matinka, kupovat nač
si jen vzpomene? Kdyby pozbyla vyhlídek na letní byt na venkově, nazývala by svůj
sňatek šalbou a neštěstím! ?
Hlásalo se sice vždy, že se má na uzavírání manželství pohlížet jako na nejdůležitější krok v lidském žití a přece sta mladých mužů a dívek vstupuje v posvátný ten
stav se všemi jinými, jen ne povznešenými, posvátnými ideemi a pohnútkami.
Já soudím, že nevěsta, jež klade na hlavu svou vínek oranžový, má to činiti s těmito
myšlenkami: Mým hlavním úkolem budiž zbudování šťastného domova pro tohoto
muže, jehož ženou svolila jsem se státi. Nechť to bude vyžadovat různých osobních
obětí a sebezapření, znamenat vykonávání nepříjemných a nezvyklých povinností,
vynasnažím se, aby tento muž, který nucein je zápasiti v bouřlivém a svárlivém ven
kovním světě, u mne nalezl ideální klid, pohodlí a veselí. V tom boji existenčním, kde
lidé pro dollar, život nasazují, čeká jej jenom sobectví, závist, podvod a různice. Chci,
aby přicházel domů jist, že tam najde mír, lásku, uznalost a odpočinek a vycházel osvě
žen s novou odvahou a nadějí za denními povinnostmi.
Můj manžel má jen co pracně vydělá, budu muset být hospodářskou a mnohého se
odříci, čemu z domova jsem byla uvyklá. Tu pokaždé si pomyslím, že i on odříká se
mnohé bývalé libůstky a že, šetříc, hospodařím jen pro ty, které nade vše miluji.
Omrzí mne někdy připravování pokrmů, mytí hrnců a pekáčů, poklizeni světnic,
ale přemohu svůj odpor a zvyknu si konati tyto práce dokonale a svědomitě, neboť budu
to považovati za nutnou oběť mnou kladenou na oltář rodinného blaha a naší lásky. Vím,
že bych žalem umřela, kdyby můj muž mi často říkal, že jej jeho práce netěší a namáhá,
a dával mi na jevo, že kdyby se nebyl oženil, nemusel by se tolik starat a dřít. Nesmím
tedy ani já zbytečnými stesky jej týrat. Mne musí těšit svědomité plnění i nemilých mi
prací, poněvadž jest to nejjistější prostředek k zajištění jeho pohodlí a blaha a zajišťujíce
blaho jiným, budujeme své nejlepší vlastní štěstí.
Mladý muž, jenž vyvolil si družku pro celý svůj život, měl by zase
takto rozumovati: “Učiním šťastnou tuto dívku, jež s důvěrou svěřuje mi
svou celou bytost, byť stálo mne to potlačení mnohých dosavadních choutek
a nezřízených vášní a sobeckých zvyků. Budu pamětliv, že stálé dlení mezi čtyřmi
stěnami domácnosti nemůže svědčiti jejímu dobrému rozmaru, že domácí krb po mém
celodenním lopocení může se mně zdát velmi přitažlivou změnou, ale ji někdy omrzí a
nezapomenu tedy vycházkou, divadlem, knihou neb jinou pozorností jednotvárnost
jejího úkolu zmenšovati.
Budu si pamatovati, že pro jemnocitnou ženu je krutým ponížení, musí-li jako
malé dítě o každý cent žádati. Svěřím jí své příjmy a sám budu jí vzorem té rozšafnosti a šetrnosti, již od ní očekávám.
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Nebude-li někdy v domácnosti obvyklého pohodlí a pořádku, budu ohleduplný a roz
vážný, věda, že i při nejlepší vůli a obezřelosti leccos ae mně samotnému někdy zhatí·
a v takových chvílích nebyl bych rád, aby mi žena vyčítala neschopnost a nedbalost.
Nezapomenu, že žena jest velmi útlý fysický stroj a pakli někdy naleznu ji nervosní
a nedůtklivou, použiju šetrnosti k léčení místo zhoršujícího kárání.
Budu zdvořilým k jejím příbuzným, aby věděla, že pro své příbuzné podobnou velkomyslnost očekávám. Dám však pozor, abych neurážel její ženskou hrdost, překročuje
ve svých pozornostech k jiným ženám meze obyčejné zdvořilosti.
Zasvětím ji tak dalece do svých záležitostí, aby dovedla uvědoměle sympatisovat
s mými snahami a rozšafně hospodařit s našimi příjmy.
Nebudu skrbliti slůvkem pochvaly a uznání, neb chci si pamatovati, že žena není
čtenář myšlenek a má-li věděti, čím mi je a jak její něha a trpělivost mne posiluje
v boji životním, musím jí to občas pověděti.”
Možná, že jest mnoho snoubenců, kteří ve stav manželský vstupují s takovými před
sevzetími. Já věřím, že jest, neboť sama znám několik párků, kteří tak učinili a vím,
že domácnosti jejich právem zasluhují pojmenování domácích rájů. Ovšem, ráje ty
nebyly vystavěny jako kouzelné hrady v pohádkách přes jednu noc. Trpělivost a oběta
vost s obou stran, sebezapření, shovívavost a rozum jsou velenutny k upevnění harmoni
ckého spolužiti dvou lidí, kteří byli vychováni v zcela rozdílných okolnostech a nepo
znají náležitě přednosti i slabosti jeden druhého ještě mnoho let po svatbě. Ba co více,
to co jeden o druhém před svatbou ví a se domýšlí, bývá v mnohém pochybné, takže
první dva tři roky manželství chovají nejtrpčí zkoušky a sklamání pro ty, kteří nejsou
připraveni činit ústupky a potírat vlastní sebelásku.

II.

Domácí ráje.

Od oné dávné doby, kdy satan v notorické hadí podobě vplížil se v rajskou zahradu,
stal se chytřejším, úskočnějším a kuklí se v stero různých podob k svádění lidských
rodin. Více domácích rájů jest zničeno komáry a vosami, než hady.
Téměř každého dne pozorujeme-li své blízké okolí, zříme ho znepokojujícího devět
rájů z každých deseti v nějakém menším zakuklení. Bzučivý, mučivý hmyz mrzutého
rozmaru a pochybné nevázané letory jsou nejčastějšími jeho maskami.
Jeho největší radostí jest číhati poblíže bran nových rájů, které mladomanželé
s nejkrásnějšími nadějemi si budují a zde jeho nejmilejším zaměstnáním jest našeptá
vání všelikých divných myšlenek oboum obyvatelům nového ráje. Mladé ženušce šeptá,
že musí ihned od začátku jevit pevnost ve sivých požadavcích, žádati na muži, aby úplně
odřekl se starých zvyků, volnosti a zábav, že musí si počínat jako dozorce nad vězněm
a při každé příležitosti mu připomínati, že “nesmí zapomenout, že má ženu”. Na to
nachýlí se k uchu manželovu a jemu hlásá, že žena jest majetkem mužovým asi tak, jako
jeho puška, pes neb kůň, že ji živí, že jest jednou pro vždy v jeho moci a má se spokojit,
co on, pán a živitel její, za dobré pro ni uznává. Škůdce dále mu praví, že ona nemá žád
ného práva na peníze, které on vydělává, že nutno jí odměřovati každý cent; její zájem
pro to, co děje se ve vzdělaném světě, její malé skromné pokusy sebe výchovné a její
ideály že zasluhují jeho posměchu a jízlivosti; že musí jí často dávat na vědomí, jak ta
její ženská práce v domácnosti jest pravou hračkou, ničím u porovnání s jeho prací
a tudíž že ona nemá práva cítit se zemdlenou při takové hravé činnosti.
Netrvá to pak dlouho a ráj tento obtěžován je hmyzem neshody a různic. Manžel
stává se vrtošivým, prchlivým drážděn hmyzem, kdežto ženiny žíly jsou naběhlé jedem,
jejž žíhadly svými hmyz v ně pustil. Není mezi nimi tchýně neb jiné třetí osoby k roz
sévání nesváru, žádná zmije k zlu svádějící, ale vzduch ráje jejich zdá se býti prosycen
neúprosným jedovatým hmyzem, jenž ničí všecko pohodlí a spokojenost.
Oba, muž i žena, často sami tvrdí, že jejich svízele jsou ničím u porovnání s případy
jich známých, ale přece nemohou byt šťastni. Žena ví, že manžel její přítelkyně jest ne
střídmý piják a lenoch a je povděčná tomu, že podobnou vadu u svého muže nenalézá.
Vzdor tomu však, když si připomene, jak často bývá nesympatickým, jak brzo zapoměl
na staré něžné průkaz.y lásky a jak se směje jejím vzletnějším názorům, tonou oči ihned
v záplavě trpkých slz nespokojenosti. A manžel? Vidí sousedovu ženu, nedbalou ho
spodyni a marnivou koketu, která muže bezectně klame a rodinu zanedbává, i upřímně
se v duchu raduje, že se mu nedostalo takové družky.
A přece též necítí se úplně šťastným, neboť bývá týrán hloupostmi, nedopřána
mu žádná volnost bez vyčítavých poznámek, zdrží-li se nezbytně kdesi o půl hodiny déle,
♦

- 182 —
musí očekávat pohledy utrápených mučednic, musí slýchati své slabé stránky vykládané
přátelům, musí snášeti pokoření v mnoha způsobech. A tak jsou oba pořád jako v ohni,
pořád v číhavé rozdrážděnosti. Ráj jejich zničen, nikoliv hadem, ale bzučícími štipla
vými komáry.
Příměsek velkomyslnosti se strany ženiny a smíšenina sympathie a uznání se strany
muže daly by účinný prostředek, jímž vykropena tato rajská zahrada záhy by se zba
vila mučivé té sloty.
Neobmezovaná popudlivá letora také leckterý rodinný ráj zničí. Nikoliv povahy,
které pojednou začnou bouřit podobny cyklonu, jenž přihnav se náhle chrlí zmatek a pu
stošení vůkol a zrovna tak náhle ustává, následován velkým klidem a pročištěným milým
ovzduším. Takové prudké výbuchy hněvu a zlosti jsou následky špatného vychování
a pakli jim dovoleno volně řídit mozek, vedou k šílenství. Jakkoliv velmi zlé jsou, přece
život s nimi jest snesitelnější, nežli po boku oné popudlivosti, která sice nepřekročí hra
nice pouhé nevrlosti a podrážděnosti, ale též neztiší se tolik, aby poněkud hlasitějším
klapnutím dveří nebo hned na snadě neležící knihou, se okamžitě nevzbouřila. Žití
s osobou, která vlastní takovou popudlivost, podobá se žití v doupěti výhrůžně mručících
zvířat.
Jsou lidé, kteří hrdě se vypínají, že jsou osvícenci a vzdělanci, a že konají celou
povinnost vůči svým rodinám. Leč není-li polévka dost slaná aneb je-li příliš pepřená,
jestli oběd jest o několik vteřin opožděn, nebo-li dítě ve své živosti hlasitěji vykřikne,
židle-li zavrzne, tu jsou ihned dopáleni a způsobí kraval, který ubije klid, pohodlí a vese
lou náladu domácnosti na kolik hodin. Mnohá žena jest oddána tomuto druhu popudli
vosti a nazývá ji svými “nervy” a považuje se za vzor oddané manželky a matky. Ale
když ku příkladu je třeba k vůli některému členu rodiny večeři opozdit, nebo je-li
uprostřed jedné práce volána k něčemu jinému, nebo-li klopýtne přes hračku, již děti
zapomněly odklidit, pustí se do takové vyčítavé lamentace, až mrak tesklivosti obestře
celou domácnost. Být toho třeba, neváhala by vlastní život dát. za svou rodinu, ale aby
opanovala své nervy trochu, jest oběť, kterou nesmí nikdo od ní požadovati. A tak béře
za své tento ráj, v němž mládež dorůstá s tajnou v srdci touhou utéci z domova, kde vše
jest tak nepohodlné a neveselé. Rodičové pak přemítají o nevděčnosti dětí, vzpomínají,
jak se pro ně napracovali a naškudlili a hle, dítky tak málo o domov dbají a své radosti
hledí nalézti jinde!
Kdo nezná z nás domova, kde dítky přestávají ve hře a ztišují své veselé hlásky a ma
tka stává se nervosní a úzkostlivou při prvním zvuku manželových kroků ? Celá rodina
se jej více bojí, než miluje, poněvadž ví jistě, že jakmile mezi ně vstoupí, shledne spíše
jejich chyby a poklesky než jejich ctnosti a dobré skutky. Unavený a snad rozmrzelý
nad svými venkovními zájmy, sobecky činí z domácnosti hromosvod svého špatného roz
maru. Choť jeho mohla do úmoru po celý den pracovat, mohla pro něj něco zvláště
příjemného upraviti, pro to nemá slovo uznání. Všímá si toho, co nebylo uděláno sprá
vně a ignoruje to, co bylo. Dítky hledí na něho více jako na pána a tyrana, nežli otce,
oddechnou si volně, když se dvéře za ním zavrou a stulí se strachy, když jimi vchází.
A přece není zlým celkem, miluje svou rodinu a je hrdý radostí, když mu někdo dítky
nebo ženu chválí. Domnívá se. že své dítky přísnou vzorností vychovává a kdyby tyto
řádky stokráte četl, nepozná v nich sebe, ač ochoten bude uznati, že mnohdy muž maří
domácí blaho sobeckým svým rozmarem.
Jinou dobře mínící a dobrosrdečnou bytostí, která možně podrývá základy domácího
ráje, je matka, která je zvyklá stále naříkati nad obtížemi s povinnostmi domácími
spojené. Všichni ji známe, slýcháme ji a přemítáme soucitně v jejím zájmu.
V domě jejím panuje největší pořádek, je hrdá na to, že vše leskne se jako v zrcadle;
na jejím stole jsou vždy krmě, které jen dovedná a dbalá kuchařka dovede připravovat.
Manžel a dítky s chutí usedají k jídlu, hotovi činem vzdát uznání jejímu umění kuchař
skému, leč povzdech, s jakým ona na své místo usedá a unavený výraz její tváře odejme
jim často všecku chuť a dobrý rozmar.
“Nemohu ani jíst, jak jsem unavená,” praví a jestli některý pokrm jest hlasitě po
chválen, odpoví: “No, však by měl být dobrý — práce dal dost.”
Tu zdá se manželi, že jest necitou, pochutnávaje si na věci, která jí takovou oběť
stála a děti stydí se vypadat čilé a veselé, když matinka je tak velmi unavena. Ony za
čínají nenávidět čistotné pokoje, když musí často od matky slýchat: “Udřela jsem se
k smrti s poklizením celý den, dejte mi chvíli pokoj a nerozházejte zase všechno.”
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Politování hodné domovy, kde tento druh matek vládne! Daleko lépe by vám bylo,
kdybyste měly méně dbalou hospodyni, kdyby vás spravovala žena třeba lenošivá a
v kuchařství málo dovedná, avšak schopná potlačiti poznámky, které v rozmrzelosti
a únavě na rty se derou, užitku nepřinášejí, ale jenom trpkost a lítost působí. Já bych
raději v tmavém koutku jedla kůrky ve společnosti vlídných veselých duší, nežli seděla
při nádherné tabuli a poslouchala při tom vzdechy a bručení těch, již ji připravili.
Mnohá žena a matka však bývá dohnána k tomuto zvyku stěžování si, nemyslivostí
manželovou i dětí. Domácí práce, stále se opakující, jest věru dřinou na světě nejvíce
k netrpělivosti a zlosti svádějící, není-li oslazována uznalými slovy od těch, pro něž .jest
vykonávána. Mnohý muž lehce by mohl znovu vystavět svůj rodinný ráj, kdyby jednou
za čas své ženě řekl: “Musíš být hodně unavena dnes. Tvá práce jest velice obtížná,
ale přál bych si, kdybys mohla pochopit, jak, když na mne doléhají starosti obchodní, až
bych si skoro zoufal, jak myšlenka na tvou trpělivost a na titulný náš domov je mi vzpru
hou k další práci. Jistě v tom nalezla bys odměnu za své obětavé namáhání.” Najděte
mi ženu, která za taková slova nesnesla by modré s nebe. A kdyby dorůstající děti ji
ubezpečily: “Po celý život vděčně budeme pamatovat, jak šťastný a spořádaný měly
jsme domov, umlkly by vzdechy a stesky, šťastný úsměv usídlil by se na ustarané tváři
a práce její nezdála by se déle těžkou.
Leč dítky i manželové se po většině domýšlejí, že se to samo sebou rozumí, aby v je
jich službách žena a matka se vyčerpávala a tak ubohá cítí se nucena vzdechy a nářkem
§vé zásluhy připomínati a o své ceně je přesvědčiti. Zel, že tímto způsobem nikdy toho
nedociluje, ale často slýchá, že by asi nemohla být živa, kdyby pro něco nefňukala.

JNa palube vystebovaleckébo parníku.
Lodní shiza od 7» C. Stuchlíka»

Nedozírná spousta vztekle vířící, pěnící se vody, bičované prudkým severo-západním
větrem. Uprostřed rozpoutaného živlu pluje velký parník proti větru, rozrážeje a drtě
útočící vlny v drobné krůpěje. Z dvou mohutných komínů vystupují husté, černé
kotouče dýmu, které vítr hned u samého ústí rozmetá. (Jasem zdá se, že loď řití se do
bezedné, vše pohlcující propasti, avšak příští okamžik již, — vynese ji vlna jiná na
hřbetu svém do závratné výše, takže šroub na zádi — ve vzduchu se točí.
Ráz na ráz, rána za ránou duní do železných boků lodi, která v neunavující síle
spěchá k vytknutému cíli. Na mokré, skluzké palubě jest pusto, jen tu a tam viděti
lze postavu některéhq pasažéra, opatrně kolem lodní zdi se ploužícího a o rovnováhu
bojujícího. Po strážním můstku, klenoucím se přes přič lodi, prochází se širokým, houpavým krokem důstojník, stráž mající. Jest oděn, — podobně jako kormidelník
u kompasu — od hlavy až k patě, nepromokavým oděvem. Dojda konce můstku, vždy
se zastaví, nadme tváře a vystříkne mocným obloukem — skrze zuby — šťávu z roz
kousaného tabáku do vířící vody.
U vchodu do podpalubí objeví se občas zsinalý obličej mořskou nemocí trpícího.
Však jen na okamžik.. Jediný pohled na zmítající se loď zažene jej opčt na bolestné
lože. —
Sedm set vystěhovalců smčstnáno je v podlodí do kójí, ve čtyřech řadách nad sebou
ležících a úzkou uličkou v prostřed od sebe oddělených. Nedostatečná ventilace,
zavřené světlíky na palubě a výpary z těl lidských způsobily atmosféru k nesnesení.
Téměř každá kóje má svého nemocného. Ze zadu i z předu slyšeti jest bolestné sténání
a hekání. Obličeje cestujících jsou přepadlé, v nejasném světle mrtvolám se podobající.
Od svého vyplutí — pátý den již — loď pronásledována jest nepřetržitou bouří
a mořská nemoc zuří v celé síle mezi emigranty. Většina z nich od počátku cesty
neopustila lože a málo jest těch, kteří súčastňují se společných obědu.
Poblíže schodů, v proudu čerstvého vzduchu a plném světle, leží tlupa asi deseti
Cechů. Jsou utábořeni v nej hořejším oddělení u stropu — jeden vedle druhého — ve
dvou řadách. Na tři z nich nezdá se houpání lodě míti nějakého vlivu, hovoří a smějí
se; ostatní leží, v klubka schouleni, pod přikrývkami.
“Jo, to člověk musí dělat dlouhé a časté cesty, než si na tohle tancování šífu
zvykne," praví jeden z veselé trojice, vyčouhlý mladík s vyžilou tváří a dlouhým
krkem, ná němž jest nápadný špičatý, vyčnívající “ohryzek”, jakož i plavé vlasy
v “šístky” přičesané. Krásný exemplář pražského “Pepíka”.
“Já jsem starej matros; každou neděli v letě jezdíval jsem s Goldmanovým
parníčkem do IlodkoviČek neb do Chuchle k muzj.ee a prodělal jsem větší bouře,
než je tahle! Jednou bych se býval málem dostal z Podskalí do Hamburku — po
voru — jen že kapitán chtěl na mně pět zlatejch a ty já právě neměl.”
“A kdo vám zaplatil tuto cestu?” ptá se soused, statný mladík, utíkající ze staré
vlasti před vojanským kabátem — do Ameriky.
“Mám fotra v Chicagu, vlastní tam hospodu a protože bych moli’ přej tam více
vydělati, než pucováním brad Podskaláků u svatýho Petra v Praze, — jsem totiž barbír
— poslal mi šífkartu.”
“Ale, pane Berko,” otočí se pojednou mluvka k nemocnému krajanovi na pravé
straně, “už zas’ honěj Davida? Tohle by jim měl kapitán zakázat!"
Pan Berka, maje hoření část těla daleko přes okraj lože nakloněnou, oči v sloup
obrácené a ústa dokořán otevřené, vyráží z hrdla nelidské zvuky, přinášeje “bohům”
oběť nezápalnou. “Ach — oh, já to ne—vy—dr—žím!” sténá zoufale.
“Viději, radil jsem jim, když ráno jedli ten extrabuřt, aby mi ho dali, že jim bude
špaťně. To jsou holt následky silné žravosti a slabého žaludku! Co za celý život kdy
snědli, vykládají teď na světlo boží! Aspoň mne nyní poslechnou a zujou si boty,
sic vyvrhnou i ty!”
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Vše na světě má konec, tedy i nejdelší bouře. Během dne se vítr utišil a násle
dovala poměrně pokojná noc. Z rána vyplulo slunko s celou nádherou jasného, pod
zimního dne na čistou oblohu a koupalo paprsky své v upokojených vodách.
S přívětivou pohodou přišli i vystěhovalci ze smrdutého podlodí na slunnou palubu.
Každý kout obsazen jest vyhřívajícími se a živě hovořícími skupinami.
Jest kolem poledne. Naše česká tlupa sedí poblíže komínů a debatuje. I pan
Berka je mezi nimi, pokuřuje z baňaté dřevěnky a několikráte již se zmínil, “že mu
roste apetýt.”
“Od včerejška na dnešek jsme ale hnali!”
“To si myslím; nejméně čtyry sta mil jsme urazili!”
“Více, rozhodně více; počítejte: osmnáct uzlů za hodinu— čtyryadvacetkrát,
dělá — kolik pak jest to ?”
“Ctyry sta třicet dva — zdá se mi však vzato příliš vysoko.”
“Ba ne, uvidíte!”
“U nás na Vltavě dělají parníčky až třicet knotů za hodinu,” nadsazuje Pepé
s ohryzkem.
“Jakých ale,” ptá se uštěpačně pan Berka, “snad kratiknotů?” Každý z okolostojících chce ukázati své vědomosti a lepší znalost věci než ostatní a podceňuje neb
zvyšuje udání druhého.
“Ctyry sta dvacet,” povídá krajánek od Tábora, který .po třetí již cestu do země
dollarů koná a proto za neomylnou autoritu se drží; “čtyry sta dvacet, ani o chlup více!”
“Styry sedumačicet,” šišlá židáček, mající v New Yorku v české čtvrti “kšeft
se secondhand kalhotami pro pány a dámy” a jedoucí z Kolína zpět; “four thirty seven,
Pl bet you,” dodává anglicky.
“Myslej' košerované míle?” ptá se holič z Podskalí.
Právě zavzněl zvonek volající k rozdělování pokrmů a se všech stran hrnou se
zástupy mužů, žen a dětí, ozbrojené plechovými hrnci, hrnečky, mísami a talířky ke
kuchyni, kdež kuchař se svým štábem mocnými naběračkami v kotlecli loví a poděluje.
Češi držejí se v tomto mezinárodním chaosu pohromadě a vůdce jejich statečně
dere se ku předu. Konečně přišli k cíli.
“Kolik jsme dnes urazili?” ptá se důstojníka nad rozdělování oběda bdícíhe
Ten zná již zvědavost svých lidí: “Ctyry sta padesát!” odpoví. Všeobecné “ach!”
a překvapení nad tak vysokým číslem.
*
*
*
*
O tom samém předmětu hovořejí při tabuli pasažérové první kajuty. Jaký ale
rozdíl mezi lahůdkami zde nahromaděnými a prostou stravou v mezipalubí! Ví-li
někdo z kruhu toho, že veškeré paroplavební společnosti na bohatém a kulinárním
stravování kajutních cestujících — zhola nic nevydělají, nýbrž že nejvíce nesou podpalubáci ?
Jaký přepych panuje v salonu! Těžký koberec pokrývá podlahu, stěny a strop
lesknou se zlatém, všude nádherná řezba ve dřevě, červeným sametem potažené pohovky,
drahocenné malby olejové. K čemu tento přemrštěný luxus, na nějž snad žádný z pří
tomných není zvyklým?
Inu — konkurence a potom dráždí podobné okolí k materielnímu požitku, neboť
v prostorách tak vkusně zřízených nahradí se mimovolně obvyklá sklenice niva, lahví
samotoku, na němž jest větší výtěžek. U mnohých konečně vzbuzuje obklopující je
nádhera — pocit bezpečnosti; společnost zajisté by nevyhodila miliony na stavbu lodi,
kdyby plavba nebyla bezpečnou a jistou.
“Kdy myslíte,” táže sě kapitána po jeho boku sedící děvče, “že zakotvíme v New
Yorku ?”
“Nejdéle zítra večer. Máte tak na spěch, slečno?”
“Ach, bože!” vzdýchá oslovená, “jsem po celých těch šest dní ošklivou tou mořskou
nemocí polomrtvá a pak očekává mne toužebně milá máti, které každá hodina, o kterou
se loď opozdí, bude věčností”.
“Není divu,” podotýká poblíže sedící pán, “americké časopisy ohlásí nás bezpochyby
již dnes co opožděné a vypočtou všechny možné úrazy a neštěstí, které nás po.tkati
mohou.”
“I přímně řečeno,” odvětí kapitán, “též mně mnoho na tom záleží, abychom již
byli v přístavu. Každá opožděná hodina representuje ztrátu několika set; však při
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tom větru, jaký jsme do-posud měli, nenechalo se nic dělati. Opatrnosti nikdy nezbývá;
kapitán, který ztratí svou loď, ztratí i svou kariéru a proto nepluli jsme za mlhavých
dnů plnou parou.”
Konečně nadešel poslední den cesty. Zvláštní jakýsi rozruch panuje po celé lodi,
od salonu až do podpalubí. Všude se skládá a pakuje. Jak drive počítaly se dny, tak
počítají se nyní hodiny.
Jest pozdní odpoledne. Zkušené oko námořníka rozeznává již tam, kde jiný nic
nevidí, šedou konturu země. S nastávajícím večerem roznesla se zpráva, že loď až
příštího jitra zakotví.
Povšechné sklamaní; málo kdo jde na odpočinek a paluba je plna hovořících a pro
cházejících.
Svitá; slunce rozprašuje mlhu a ponenáhlu jeví se užaslému zraku tmavá plocha,
z níž vystupuje les stožárů a moře domů: New York, Brooklyn a Hoboken. Oko spočine
na mohutném visutém mostu, spojujícím Brooklyn a New York a měří kolosální postavu
sochy Svobody, která jako monumentální pozdrav kyne všem ze starého světa při
cházejícím. Zde leží před zrakem přistěhovalců v paprscích a v záplavě jasů ona vytou
žená země, ve které hledají nový život. V tomto okamžiku věří všichni ve šťastnou
budoucnost a ve vyplnění toho, co kdy se slovem “Amerika” spojovali.

O výchově dítek.
Podává Dr. Hard B. Breuer.

“V zdravém těle, zdravý duch.”
Velmi často se mne lidé táží, čím to jest, že lidé zvláště pak ženské pohlaví
nyní mnohem více podléhá různým nemocem a chronickým neduhům, než za starších
časů. Staré matinky říkávají, že prý za jejich mladých let nebývalo mezi ženskými
tolik nemocí a nebylo tolik slyšet o různých operacích jako nyní. Jak muži tak i
ženy bývaly prý silnějšími, zdravějšími než jsou nyní. Co jest tohoto příčinou?
Příčin jest sice více, jako ku př. změna potravy, požívání tuze mnoho dráždidel,
jako je káva, čaj, tabák, různá léčiva, jimž se lidé naučí, ale jednou z hlavních příčin
jest bez odporu nynější výchova dítek. V posledních padesáti letech se změnila vý
chova dítek takou měrou, že není divu, že má tak velký vliv na nynější lidské po
kolení.
Dříve byly dítky odchovány velmi jednoduše, odívaly se jen v lehkou košilku,
krmeny byly hlavně mlékem a chlebem v létě pak něco ovocem a zeleninou. Bylo jim
dopřáno tolik volného pohybu venku co si jen přály a nekladly se jim překážky, když
se brodily po dešti v kalužích a blátem, matinky jim nebránily, když se chodily v letě
do sytosti koupat a do školy se neposýlaly až jim bylo aspoň sedm neb osm let. Učily
se jen ve škole a když přišly domů, mohly se zase volně pohybovati venku, hráti si
v✓ 1 *
a skotačiti. Mimo školních hodin nebyly nuceny k žádnému jinému učení ani zadne
práci a tak se u nich vyvinulo zdravé tělo a v něm pak sídlil i zdravý duch.
Jak rozdílné jest to nyní: Sotva dítko se narodí, již pozná tuto změnu, Hned
se mu předkládají pamlsky jimiž si kazí útlý žaludek, hned se učejí na kávu a čaj
dává se jim hned maso a jiná těžká strava, tak že hned v útlém mládí se kazí jich vyži
vovací ústrojí. Sotva povyrostou, jsou nuceny dlíti většinou v uzavřených místnostech,
matinka je pěkně strojí a aby se neumazaly, nesmějí si hráti venku, ale učejí se hraní
ve světnici. Tím se jim ubírá příležitost k volnému pohybu na čerstvém vzduchu,
hraní venku, které jest dítkám nejprospěšnější. Dítky se přidržují hned různým
hrám ve světnici, pěstuje se jejich mysl od útlého mládí na úkor jejich těla a přece
bez zdravého těla nemůže býti zdravé mysle. Jakmile dítko dosáhne pěti let, hned
se posýlá a někdy dříve do dětských zahrádek, kde se hned učí čisti a psáti, velmi
často pak hudbě, neb jiným předmětům. Dítko takové jest ovšem dospělejší na jeho
stáří než bývalo dříve a rodiče z toho mají velkou radost, že tak a tak mladý klučina
již umí číst a přečte noviny, neb tak a tak stará dívka již umí zabrnkat na piano.
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Však jak vypadá jejich tělo? Jsou obyčejně na své stáří malé, slabé, ubledlých líček
a při nejmenším zavanutí studeného větru mají kašel, dostávají horkost a každé
nemoci hned podlehnou.
Když pak dospějí skutečného školního věku sedmi neb osmi let, místo aby jim
dovolili po škole se venku proskočiti, vyskotačiti, nutějí je k jiným studiím, jako
hudbě, kreslení, malování atd. Ubohé dítko pak nemá vlastně žádné ono pohádkové
dětství, ale sotva se počne stavětí na nohy, jest zapraženo k učení, až dospěje, pakli
jej dříve-nějaká nepatrná nemoc nesklátí v předčasný hrob. Rodiče bojí se dítky pustiti
ven na ulici neb do zahrádky, aby se nesešly prý se zlými uličníky a nezkazily se. Jaký
to nápad! Dítko v tak útlém věku se nemůže ještě zkaziti, co mu škodí, když se
sejde někdy s některými rozpustilými dětmi? Nanejvýše pochytí několik sprostých
slov, jimž ani nerozumí a které z něho později spadnou jako bláto po dešti na jejich
šat nastříkané. Však jaký rozdíl se jeví u dítek jimž se dopřeje trošku volnosti a
mezi těmi, jež stále zavírají se ve společnosti dospělých. Dítko jest přece jen dítko
a touží po trošku skotačení. Ve světnici jest stále ve všem, plete se do všeho a matka
neb otec je stále okřikují. Dítko zvykne okřikování a pak si toho ani nevšímá. —
Kdežto když se mu dovolí jiti ven mezi kamarády, proskotačí se tam do sytosti a pak
přijde domů jako beránek a poslechne na slovo. Ovšem, vše má své meze a i skotačení
doma a může se, když jest větší učiti pomalu i vedlejším věcem a tyto mu pak jdou
tím lépe do hlavy.
Sotva pak dítko odroste obecné škole, jde výše a výše ve školách a když jest
s nimi u konce, jest obyčejně u konce i se svým zdravím a jest z něho neduživec.
Matičky nedovolují svým miláčkům choditi boso, stále se musejí obouvati, ačkoliv je jim toho líto, že se nemohou jako některé chudší dítky proběhnout bosy, což
zvláště platí o dívkách. Matinka říká že jest to hanba, že jen chudé chodějí bosy atd.
A přece nic neotuží dítko tak jako chůze boso. Dívky pak se utahují od svého útlého
mládí do živůtků, do šněrovaček, aby prý měly útlé tělo. Ano, mají pak útlé tělo, ale
též útlé zdraví. Nic neškodí dítkám tolik, jako při jejich vzrůstu jim tělo utahovat
těsně do šatů. Nejlépe prospívají, když nosejí zvláště v letě jen volné šaty a bosy,
třeba po dešti a v rose, když tomu jednou zvyknou, tak jim to jde k duhu. Tím se
jim tělo otuží, že pak v zimě nenastydnou tak snadno jako jiné dítky. Čím více se
dítky balí do teplých šatů, čím více se s nimi mazlí, tím jsou pak slabší a k ne
mocím náhlejší.
Dítky se mají učiti umývali studenou vodou a mají se k tomu míti, aby se
každý den celé omývaly studenou vodou hned jak ráno vstanou a večer si mohou
mýti nohy též studenou vodou. Pak jim chutná dobře jisti a s každou ztravou jsou
spokojeny.
Potrava dítek má býti ta nej jednodušší. Má sestávati hlavně z mléka a všech
mléka řskýeh výrobků, pak ovoce, zeleniny a jídel z mouky. Jedním z nejlepších jídel
pro ně jest ovesná kaše, která se jim nikdy nepřejí a po ní dobře sílí. Masa se jim má
dávati jen málo a to jen jednou za den, nejlépe v poledne. Po mase jsou náchylný
k revmatismu a dně a dítky vlastně masa ani nepotřebují, když mají dosti mléka
a někdy nějaká vejce. Mléko mohou požívati jakékoliv, když jsou větší, kyselé, sedlé,
podmáslí, syrovátku atd. Pouze nemluvňata, než jim žaludek sesílí, mají dostávati jen
čerstvé sladké mléko. Kávu a čaj nemají nikdy dostávati, neb tato kazí trávení a
dítky jsou po ní suché, žlutavé neb popelavé pleti a celé zakrní.
Do školy se nemají posýlati před sedmým rokem a které jsou slabé, mají dost
času až v osmi letech. Není třeba míti strachu, že snad zůstanou pozadu. Když se
jim vyvine zdravé tělo, pak snadno dohoní do dvanácti let dítky jež dříve začaly do
školy choditi. Učení jim jde pak hračkou a nemusí se tím tak namáhati. Když přijdou
ze školy, má se jim dopřáti volnosti, aby se mohly venku vyskotačiti, pak jsou spo
kojeny a když přijdou večer domů, udýchané a rozpálené, pak rády přisednou k matince a poslouchají ji na slovo. Před desátým rokem se jim nemá vnucovat žádné
vedlejší učení, jako hudba neb kreslení atd. Do desátého roku nedovedou pochopiti
správně vyšší předměty a musejí se tím velmi namáhati. Kdežto po desátém roce si
toho již hledí samy, zajímají se o to a pak jim to jde mnohem snáze.
Aby se nemusely matinky báti, že se jejich miláčkové venku při hraní v blátě
a rose umažou, mají jim dáti obyčejné lehké plátěné vrchní kalhoty, jež se mohou
dáti i menším děvčatům (tak zvané “overalls”, jež se nyní všude prodávají). V těch
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se mohou mazati a váleti jak se jim líbí a když se pak zase obléknou do lepších šatů
a když se jim řekne, že musejí pěkný šetřit a jen v plátěnkách váleti, zajisté si
dají pak na sebe pozor a matka s nimi nemá takovou potíž.
Pamatujte tedy rodičové, že pakli chcete míti zdravé a silné dítky, pakli z nich
chcete míti vzorné muže a ženy, musíte u nich napřed vychovati zdravé tělo. Ve
zdravém a silném těle pak sídlí zdravý duch.
--------- -------------------------------------c1 ■
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>

podzimní a jarní hluboká a mělká orba.
____________

Otázka, kdy a jak orati máme zaujímá mysl každého zemědělce snad již od té
doby, kdy člověk poprvé primitivní pluh svůj zaryl do matky země. Vzdor tomu však,
že tisíckráte luštěna a tisíckráte v různá pravidla a zákony formována byla, nedospěla
v praktickém životě svého rozřešení. Stále se o ní mluví a píše a téměř stále bezvý
sledně. Veliká massa rolnictva nevšímá si toho, k čemu je theorie nabádá a jich
vlastní prospěch nutí. Myslíme, že nebude zbytečno ani nemístno, když v tomto
ročníku “Amerikána” o předmětu tom obšírněji se zmíníme.
Předně kdy jest nejvýhodněji orati?
U českých hospodářů ve vlasti staré jest zvykem orati třikrát. Poprvé hned po
sklizni stebelnin a sice mělko, aby strniště pouze se obrátilo. Tomu říkají podmítka
neb podtrhnutí.
Pak v pozdním podzimu oře se hluboko — mísí či též změtuje —
a pole ponechá se přes zimu v druhé brázdě ležeti.
Na jaře pak oře se k setí a to
zase mělce.
V Americe většina hospodářů přestává na orbě jediné, dle okolností na jaře neb
v podzimu vykonané. Vedle nich jsou mnozí, kteří orbu za ílutné zlo považujíce, hledí
se jí vyhnouti jak mohou. Ti ořou ob rok a poškrabou mezi tím pole všelikými kružidlovými a peřovými branami, jen aby je o orbu ošidili.
Kdo pohlíží na orbu amerických farmářů od školní kattedry a ke všemu přikládá
přesné měřítko, ten nalezne tu na pohled víc(^ chyb než správnosti a zatratil by na
pořád i ty farmáře, z jichž úspěchů rozum a zkušenosti jsou zřejmý. Proč? Poněvadž
u nás poměry půdní i klimatické tak se různí, že nelze pro ně jednotného pravidla
stanovití a na opak, stává tu mnohých okolností, jež pravidlům a zásadám theorie
se příčí. A s těmi musí farmář nejprvé počítat, neb jinak nedodělá se úspěchů a to co
theorie za jedině dobré a užitečné prohlašuje, mění se okolnostmi ve věc úplně ne
užitečnou, ba naopak přímo škodnou.
Podmítnutí strniště jest věcí rozhodně důležitou, ale má u nás své výhody i ne
výhody. Podmítne-li se tu kořínky a zbytky stébel v úparu červencového slunce, rychle
spráclmiví a pak zůstává pole holým v největších vedrech a to jest velkou chybou.
Jak víme, uniká z nepokryté půdy dusík, jedna z nejdražších a pro vzrůst rostlin
nejpotřebnějších látek potravních. V zemích evropských odpomáhají tomu setím plodin
postrništních, u nás nebude nikdo tak pošetilým, aby do vypráhlé a rozžhavené země
v červenci semeno zaséval. Dále proti zvrhování strniště staví se v mnohých státech
ulehlosť a vypráhlost půdy, pro kterou zem ani uorati nelze. Jinak jest tomu v krajích
s jistými letními vlahami, jako na pobřeží tichomořském a v státech novo-anglických.
Tam jest okamžité zaorání strniště, velmi žádoucím a po strništi plodina poskytne
ještě pěkné úrody. Na našem vypráhlém západě ale jest nejmoudřejší jako postrništní
plodinu v řídkém tak jako tak strnistku nechat narůsti plevel, kterému dobře se daří,
půdu zastíní a poněvadž mu již k uzrání času nenecháme, nijak nebezpečným není.
Vynechání podmítky jest tedy namnoze u nás v Americe omluvitelno, jinak jest
tomu ale s orbou druhou, hlubokou podzimní. Málo najdeme případů, kde by nemohla
býti provedena. Ona jest zde ze všech nejdůležitější, neb má největší vliv na úrodu
roku příštího. Jest vlastním účelem jí usnadniti vzduchu a vodě přístup do země, aby
živlové tito společným úsilím nerozložené dosud zeminy rozrušili a za potravu rostlinám
pro rok příští upravili. Proto, má-li účelu toho dosáhnuto býti, musí se orati hluboko,
jak dále odůvodníme.
V některých krajích zavrhují farmáři podzimní orbu, říkajíce, že na poli zoraném
sníh se neudrží — vítr ho odvěje, kdežto v suché trávě na strništi neoraném se
zachytí. Nikdo nedomýšlej se, že jest to planá výmluva lidí na podzim k orbě líných.
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V mnohých a mnohých případech jest to pravda a každý může se očitě přesvědčiti,
že na poli oraném v podzimu jest úroda menší než na oraném teprve až na jaře. To
platí o pláních našeho západu a severo-západu, kde blizardy veškeren snili s polí do
dolíků shání a pouze ten, který má se o co “zachytiti” jim odolá. Jest to zlo, které lehce
odčiniti se dá.
Každý snadno může se domysliti, že není té zimní vláhy ve stéblech a za chomáči
suché trávy se uchytivší tak mnoho, aby ztráta jí nedala se jinak nahraditi. Dá a
velmi vydatně a snadno.
Zorejme pole takové hned na počátku podzimních dešťů do značné hloubky a
hrubých brázd, tak aby tyto proti větrům zimním ležely, čili jinými slovy, aby vánice
šla přes ně a ne po nich. Tak zabijeme dvě mouchy jednou ranou.
Vydatnou vláhu podzimních dešťů vpustíme do spodiny, kde se nashromáždí a přes
zimu zamrzlá zůstane a sníh také v hlubokých brázdách se uchytí, alespoň tolik jako
v trávě. A tak řádnou orbou napravíme to, co povrchním škrabáním se pokazí.
Jarní orání bývá nej choulostivější a každý opatrný farmář hledí si vše co nejvíce
možno připraviti již v podzimu, aby na jaře „půdou hýbati nemusel. Jarní orání lehkou
půdu vysušuje a těžkou kypřejší neučiní než jak ji mrazy nakypřily, byla-li na podzim
řádně připravena. Skoro všude nejlepších doděláme se výsledků, když na jaře obmezíme se jen na urovnání povrchu půdy, která přes zimu v hluboké brázdě ležela.
“Na zimu orání zlato, na jaře olovo,” říkají čeští hospodáři a přísloví to hodí se
pro Ameriku spíše než kamkoli jinam. Zde musí rolník každou kapku zimní vláhy
hledět v půdě udržet a proto ní zbytečně nehýbat. Na podzim zařídí věc tak, aby půda ,
byla schopnou co nejvíce vláhy té pojmouti a na jaře opět tak, aby ji co nejméně uteklo.
Těžká půda potřebuje částečnější orby než lehká, neboť jest uléhavá a tu, není-li
často a řádně kypřena, nepropouští vzduch a vodu do spodních svých vrstev a ty se
stávají následkem toho rostlinám úplně neužitečný. Mimo toho deštěm snadno se ulije
a pak na povrchu utvrdne. Takové časté kypření prospívá, kdežto půdě písčité škodí,
neb činí ji ještě sypcí než jest a zvyšuje její vysýchání.
Kdo na své farmě má půdy různé, tedy začne na podzim orati nejprvé těžké a
skončí s lehkými, kdežto při orbě jarní, jestliže jest ji třeba, počne naopak s lehkými
a s těžkými skončí
Druhou, neméně důležitou otázkou jest, j a k orati máme. Boj mezi orbou
hlubokou a mělkou již po staletí jest bojován a dosud jest mnoho těch, kdož u věci té
jsou nerozhodni. Chceme-li rozhodovat! o tom zda hluboká neb mělká orba byla by nám
prospěšnější, tu nejprvé ’obrátiti musíme zřetel na půdu samu, musíme ji prohlédnouti,
seznati požadavky a vlastnosti její a pak rozhodovati. Při tom považujeme orbu hlubo
kou za pravidlo a mělkou pouze za výminku.
Jest jen málo takových půd, které by orby hluboké nesnesly, neb jimž by byla ku
škodě. Jsou to pouze ty, které mají špatnou spodninu, jako jest alkalický neb železitý
písek, hrubý štěrk a pod. Nalézají-li se tak blízko pod povrchem, že bychom je hlubo
kou orbou vyorali, pak orejme mělko. Pole takové tak jako tak za mnoho nestojí a marně
bychom se ním namáhali. Nejlépe učiníme, když je vůbec neořeme a za louku, neb
pastvinu ponecháme.
Dále musí se mělce orati, když něco do půdy se zadělává, jako drn, hnůj a strniště.
Pionéři na prairiích západu dobře vědí, že při prolamování prairií drn pouze musí
se obrátiti, tedy co nejmělčeji zaorati, aby brzy se rozpadl. To děje se pomocí vody a
vzduchu a kdyby se hluboko zaoral, nebyl by jich účinkům tak mocně vysazen, jako
zůstane-li na povrchu a následkem toho by dlouho nestrouchnivěl. Při zaorávání strni
ska platí totéž, jakož i při hnoji. V těchto případech nutno orati mělko.
Hlavní orba, ta pravá orba, která má za účel obdělání půdy musí se prováděti hlu
boko. Jest to orba podzimní. “Hluboká brázda, vysoká sláma.” Kdo hluboko oře půdy
si přidělává, ne sice do rozlohy, ale do hloubky a do úrodnosti. Výsledky hluboké orby
jsou okamžité a již při příští sklizni patrny. Nic se tak farmáři nevyplatí jako zasazení
pluhu o palec neb dva hlouběji. Není plodiny, jež by za to se neosvědčila a zej mena
okopaniny výnosněji často až zdvojnásobí. Pro kukuřici nic tak prospěŠno není jako
orba hluboká. Ta vydá za silné pohnojení
Hospodář, když pro orbu hlubokou se rozhodl, musí užívati rozumu a postupovati zvolna. On prohlédne opatrně do jaké hloubky sahá ornice a kde začíná spodnina,
čili země mrtvá a rok po roce po jednom neb dvou palcích bude přibírati, aby náhlým
vyoráním země mrtvé poli* neuškodil. I zde třeba opatrnosti.
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Aby předešlo se možnému poškození ornice spodinou, používá se k orbě hlubokého
podrýváku. Tento jednoduchý stroj nemůže ani dosti odporučen býti. On jest pravým
pokladem na každé farmě. Podrývák zem toliko v hloubce podrývá čili kypří, ale na
povrch ji nevynáší. On otvírá vzduchu a vodě přístup do spodních, nezúrodněných
vrstev a tak napomáhá k jich zúrodnění. Pracovali možno ním kdykoli bez obavy, že
by půdě se uškodilo. Jeho účinky jsou rychlé a bezpečné. Nej výhodněji ovšem použiti ho
lze na podzim. Tehdy jsou jeho účinky nejrychlejší a nejpatrnější. Nemusíme se však
ani na jaře obávati, že bychom úrodu poškodili, když pole podrejeme. On působí směrem
dvojím. Na půdu, kterou rozmnožuje a obohacuje a přímo i na rostlinu na podryté půdě
pěstovanou. Kořeny její mohou snáze do hloubky vniknouti, lépe se vyvinou, a rostlina
následkem toho lépe prospívá, jsouc silnější a snáze suchu vzdoruje, poněvadž dlou
hými kořeny v hlubších vrstvách potravinu si vyhledává a vláhu z nich ssaje.
V krajinách suchých není radno příliš půdou na jaře hýbati a tam také jarní
podrývání nelze odporučiti.
Shrneme-li vše to, co zde pověděno bylo dohromady, přicházíme k’tomuto výsledku:
Orati má se na podzim a hluboko.
Hnůj-li se při tom zadělává, oře se pluhem mělko a podrývákem do hloubky nakypří. Pravidlo to hodí se pro Ameriku všude. Co se letní a jarní orby týče, tu záleží vše
od okolnosti a každý farmář, náležitě je uváživ, rozhodne nejlépe sám.

postřikování ovocných stromů.
Pro kalendář Amerikán upravil Dr. K. h. Breuer.
Ovocné stromy mají mnoho škůdců a mezi nimi jsou nejhoršími některé druhy
plísní a hmyzů. Dokud se neznal úspěch postřikování stromů jistými jedovatými
látkami, jež ničí plísně a hmyz, byli rolníci proti těmto škůdcům skoro bezbranní,
však díky pracím amerického odboru hospodářského a některých hospodářských stanic,
nalezly se nyní proti těmto škůdcům prostředky, jimiž se dají na dobro zničiti.
K ničení hmyzu a plísní nutno voliti prostředky, jež jsou stromům neškodné, neb
by se jimi mohly stromy pokazili. Každý jed se nemůže potřebovali a dlouhými
zkouškami se nalezly jisté smíšeniny, jež plísně a hmyz vydatně ničí a pakli se správně
používají, jsou stromům neškodné. Pro dobro našich rolníků sestavil jsem z různých
zpráv odboru hospodářského krátký seznam s formulemi různých smíšenin, zároveň se
stručným návodem, jak se mají používali.
Jedy k postřikování se dělí na dva oddíly, a sice na jedy na plísně a jedy na hmyz
A. — JEDY NA PLÍSNĚ. — I. Smíšenina bordeauxská.

Vezme se: Síranu měďnatého (modrého vitriolu) 4 libry. — Nehašeného vápna
4 libry. Vody dost, aby se udělalo 50 gallonů smíšeniny, což se rovná asi plnému
petrolejovému neb lihovému sudu.
Pak-li se má smíšenina hned použiti, má se napřed rozpustili v horké vodě, pakli
jest ale na to dost času, může se dáti do starého hrubého pytle a pověsili do sudu
s vodou a nechali tam tak dlouho, až se rozpustí. Pak se rozhasí vápno, přidává se
do něj voda tak dlouho, až se smíšenina podobá mléku. Když vápenná smíšenina vy
chladne, procedí se skrze husté síto do roztoku modrého vitriolu. Smíšenina se dobře
rozmíchá a přidá se tolik vody, aby byl sud plný. Pak jest hotova k použití.
Na rostliny s jemnými lupeny a na mladé rostliny se dává jen polovice tolik modrého
vitriolu a vápna.
II. Čpavkový roztok uhličitanu měďnatého.

Uhličitanu měďnatého 6 uncí. — Silného čpavku (ammonia), 3 pinty. — Vody
50 gallonů.
Meďnatá sůl se rozpustí ve čpavku a přidá do vody. Uhličitan měďnatý jest
dražší než síran, ale každý si jej může doma následujícím způsobem připraviti: —
Deset liber síranu měďnatého se rozpustí v 10 gallonech vody. Pak se rozpustí 12 liber
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uhličitanu sodnatého (prací sody) v 10 gallonech vody. Když smíšeniny vychladnou,
slejí se dohromady a dobře chvíli míchají. Nechají se stát 12 hodin, až se sraženina
usadí, vrchní čistá voda se odleje. Na usazeninu se zase naleje tolikéž vody a nechá se
zas tak dlouho stát. Pak se zase voda odleje a usazenina dole zbylá se usuší na slunci
a máme skorém čistý uhličitan meďnatý.
III. Čpavkový roztok síranu meďnatého.

Dvě libry modré skalice, se rozpustí v 8 gallonech vody. Když jest modrá skalice
dobře rozpuštěna, přidají se tři pinty silného čpavku a po zamíchání se přidá dost
vody, aby bylo 45 gallonů smíšeniny.
Takto připravená smíšenina stojí asi § centu gallon.
Jiný způsob jest rozpustiti 4 libry modré skalice v 12 gallonech vody a pak se do
toho zamíchá 5 liber prací sody a na to se přidá 3 pinty silného čpavku.
IV.

Roztok modré skalice.

4 libry modré skalice (síranu měďnatého) se rozpustí v 50 gallonech vody, načež se
může hned použiti.
Tento roztok se používá jen na stromy z jara, než se počala poupata rozvíjeti.
Později jest mladým poupatům škodlivý.

B. — JEDY NA HMYZ.
Ku ničení hmyzu se používá několik různých prostředků, z nichž některé účinkují
jako jedy a jiné pouze hmyz zahání, neb jej pokryjí neprodyšným pláštíkem, že se musí
v nedostatku dýchání zadusiti. Těchto posledních se používá na mšice a takový
hmyz, který nežere lupeny, ale vrazí svůj sosák do lupenu neb lodyhy a živí se ssáním
šťávy. Proti takovým by bylo marno postřikovat! povrch lupení jedem, neb ssajíce
šťávu z hloubky, neotráví se jedem na povrchu.
Co jedů, používá se hlavně otrušíku v podobě pařížské zeleni, neb londýnské červeni,
neb čistého bílého arseniku.
Petrolejové emulse se používá na mšice, jež petrolej pouhým dotýkáním s jejich
pokožky otráví.
Rozličných roztoků smoly (kalafuny) se také používá na mšice a hmyzy jim po
dobné (scale insect) a roztoky tyto potáhnou je tenkým neprodušným povlakem, jež
jiná znesnadňuje dýchání a tak je zničí.
Roztoku jistých bylin, jako jest řimbaba, neb čemeřice, se také používá z části ku
trávení a z části k o’dhánění hmyzu. Též se mohou používat! co prášky. Rostlinám
a vyšším zvířatům jsou neškodné, proto se jich používá na velmi jemné rostliny, neb
v místech, kde by bylo nebezpečí otrávení domácích zvířat jinými jedy.
I. Roztok pařížské zeleni neb londýnské červeni.
Tyto oba jedy jsou solemi otrušíkovými a mohou se používati zcela stejným spůsobem. Jejich účinky jsou prakticky stejné a možno použiti buď jedné neb druhé pro
stejný účel.
Na jeden sud vody o 50 gallonech se vezmou 4 unce zeleni neb červeni a za stálého
míchání se dobře rozpustí. Aby otrušík nespálil listí, přimíchá se do roztoku na každý
sud asi tři neb čtyry libry čerstvě rozhašeného vápna. Obě tyto soli se mohou též
k různým účelům přimichovati do smíšeniny bordeauxské a sice tři neb čtyry unce na
každý sud smíšeniny. Při postřikování těmito smíšeninami se jimi má stále míchati,
aby se předešlo usazování se jedu u dna. Tyto jedy se mohou používati na rostliny
a stromy se silnými lupeny v plné síle, ale na broskve a hrušky asi o polovici slabší,
neb jsou proti otrušíku citlivější. Tyto smíšeniny jsou ovšem prudké jedy a musí se
s nimi velmi opatrně zacházeti, aby se neotrávil dobytek neb drůbež, neb aby se neopatr
ným vylitím neotrávila voda ve studni.
/

*

II. Petrolejová emulse.
V jednom gallonu vařící se vody rozpustí se půl libry tvrdého mýdla a pokud se to
• ještě vaří, sejme se s kamen a přidá se do vody dva gallony petroleje. Nejlépe jest
naliti vše do nádoby s postřikovači pumpou a hnáti pumpou smíšeninu zpět do nádoby,
aby se dobře rozmíchala, až povstane emulse mléku podobná. Za deset minut jest oby
čejně emulse hotová. Tato emulse jest pro zásobu a když se jí má použiti, smíchá se
s osmi neb desíti částěmi vody, na mšice s tvrdým tělem a s 15 až 20 částěmi na hmyz
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s měkkým tělem. Musí se použiti k postřikování pumpy se stříkačkou, jež tvoří velmi
jemnou sprchu.
Této emulse se používá hlavně na hmyz, jenž se živí ssáním šťávy z rostlin a nežere
listí jako housenky. Kde se však nemůže z různých příčin použiti na kousavý hmyz
otrušíkových roztoků, jako někdy na kurkulio na švestkách, neb na třešních, jež mají
brzy zráti, tak aby se ovoce neotrávilo, může se petrolejové emulse též s dosti dobrým
prospěchem použiti.
III. Roztok smoly.
Roztoků smoly jest více, však následující se nejlépe osvědčil na různé druhy mšic.
Účinkuje hlavně potažením jich neprodušnou látkou, tak že se musejí zadusiti.
Smoly 18 lb. — Žíravé sody (caustic soda) 70%tové, 5 lb. — Rybího oleje 2^
pintu. — Vody dost na 100 gallonů.
Potřebné látky se dají za studená do kotle a poleji se vodou, aby se potopily. Pak
se vaří tak dlouho, až se vše rozpustí při častém míchání. Když se vše rozpustí, má se
smíšenina nechat vařit ještě aspoň hodinu při silném žáru, tak aby se stále silně kloko
tala, jen když by hrozila kypěním, může se přilítl· trochu studené vody. Tuze mnoho
vody se ale najednou nemá přilévat, neb se tím vaření zastaví a celý proces prodlužuje.
Když jest vše rozpuštěno, není již třeba míchat. Když jest smíšenina dost vařena, tak
aby se smola na povrchu neusazovala a když se míchá dobře studenou vodou, počne
se po malých dávkách přidávati studená voda a dobře se tím míchá. Nerozředěná
smíšenina jest světle žluté barvy, ale po rozředění nabude barvy tmavohnědé. Před
použitím se má skrze husté síto neb muselin procediti. Před vařením jest dobře smolu
a sodu na prášek roztlouci, neb se tak mnohem rychleji rozpustí.
Na mšici San José-skou se udělá smíšenina dvakráte tak silnou.
Stromy se touto smíšeninou postřikují jen v zimě, neb pozdě na podzim, kdy
stromy spí a nerostou. Když by se jí používalo v době vzrůstu, ztratily by stromy list.
Smíšenina se musí stříkat v podobě velmi jemné sprchy.
IV. Roztok z rybího mýdla.
Dvě libry mýdla z rybího tuku se rozpustí iv gallonu vody. Mýdlo se musí dobře
rozpustit a rozmíchat a postřikuje se v podobě velmi jemné sprchy.
V. Bílá čemeřice.
Jedna unce prášku z bílé čemeřice (white hellebore) se rozpustí ve třech gallonech
vody a používá se co sprcha. Na angrešt a rybíz se též může použiti v prášku, když jest
listí mokré.
VI. Řimbaba.
Rimbaby se používá v podobě prášku z květů této rostliny. Velkým zvířatům jest
neškodná, ale hmyzu jest prudkým jedem. Rostliny se poprašují míškem a kde to není
prospěšné, může se též rozpustiti ve vodě a postřikovat!. Na roztok se béře jedna unce
na gallon vody. Prášek se musí chovati v uzavřené krabici, aby nevyčichl.
C. — POSTŘIKOVÁNÍ. — Jabloně.
Zavináči jabloňoví. — Postřikuje se hned, jak květ opadává, roztokem
pařížské zeleně, neb londýnské červeni ve smíŠenině bordeauxské, každé dva týdny, asi
tři- neb čtyřikráte za sebou.
Bílá neb hnědá plíseň. — Postřikuje se bordeauxskou smíšeninou dříve
než se poupata počnou rozvíjeti, pak hned před květem a po kvetu. Pak-li panuje deštivé
počasí, postřikuje se ještě jednou asi za osm dní.
Housenky spěnušky. — Postřikuje se otrušikovými solemi v bordeauxské
smíšenině, když se mladé housenky počnou objevovat, každý týden, pokud se housenky
objevují.
Mšice. — Postřikuje se emulsí petrolejovou hned jak se počnou vajíčka líhnouti.
Mnoho mšic se nalézá vespod na listech a proto se má stříkat též od spodu vzhůru, tak
aby se tyto zničily.
Mšice san j o s é - s k á . — Postřikuje se roztokem z rybího mýdla, neb
ze smoly dříve, než se list z jara počne rozvíjet.
rn ·* v v
I resne.
Zelené mšice. — Postřikuje se petrolejovou emulsí hned jak se počnou mšice
objevovati a má se stříkat od spodu vzhůru zároveň, aby se zničily mšice ve zpod na
listech usazené.
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Plže. — Pařížská zeleň ve smíšenině bordeauxské se může použi váti hned jak
je plže pozorovati, aneb se může strom poprašovati na sucho vyhaseným vápnem.
Ku r k u 1 i o. — Postřikuje se pařížskou zelení ve smíšenině bordeauxské před
květem; hned po květu se zase jednou postřikuje. Po postříkání se má za několik hodin
stromem silně zatřásti.
Mšice san josé-ská. — Postřikuje se jak udáno při jabloních.
Angrešt.
Housenka angreštová. — Poprašuje se za rosy práškem z čemeřice nebo
řimbaby.
Plíseň. — Postřikuje se smíšeninou bordeauxskou než se listy rozvíjí a hned
po květu.
Réva.
Blechy vinné. — Postřikuje se petrolejovou emulsí, dokud jest hmyz mladý.
Zavi nač listový. — Postřikuje se pařížskou zelení neb londýnskou červení
ve smíšenině bordeauxské a skroucené listy se musejí sbírat a pálit.

Broskve.

Zavináči. — Postřikuje se smíšeninou bordeauxskou jak počnou poupata pučet
a hned jak květ opadá. Podruhé se používá smíšeniny slabší.
Kurkulio. — Postřikuje se solemi otrušíkovými ve smíšenině. bordeauxské po
květu a všechno pokažené ovoce se má zničit.
Hrušně.

Plíseň. — Postřikuje se smíšeninou bordeauxskou než počnou listy rozvíjet
a slabší smíšeninou, když květ opadá.
Spěnušky. — Postřikuje se solemi otrušíkovými ve smíšenině bordeauxské
jako při jabloních.
Zavinač. — Postřikuje se jako při předešlém, po odkvětu a pak každých 14 dní
po tři neb čtyřikráte.
Plže. — Postřikuje se jako při třešních. Též se může poprašovati na sucho
vyhašeným vápnem.
Červi ' v poupatech. — Postřikuje se solemi otrušíkovými ve smíšenině
bordeauxské, jak se počnou poupata rozvíjeti.
Mšice san josé-ská. — Postřikuje se roztokem rybího mýdla neb smoly
jako při jabloních.
Švestky.

Kurkulio. — Postřikuje se pařížskou zelení ve smíšenině bordeauxské, než se
poupata rozvíjí a pak zase po odkvětu. Mimo toho se má se stromy častěji třásti, když
se byly pod ně položily plachty a spadlý hmyz se má sebrati a páliti.
Plíseň. — Postřikuje se smíšeninou bordeauxskou neb čpavkovým roztokem
modré skalice každé tři týdny po tři- neb čtyřikráte za sebou.
Hniloba. — Postřikuje se smíšeninou bordeauxskou, když se počnou poupata
rozvíjet, pak po odkvětu a pak každé čtyry týdny, až se začne ovoce zapalovat. Pak se
ještě jednou postříká čpavkovým roztokem uhličitanu měďnatého. Všecky uschlé šve
stky spadané pod stromem se mají sebrati a spáliti.
Mšice san josé-ská. — Postřikuje se roztokem rybího mýdla neb smoly
jako při jabloních.
Černé strupy. — Všecky větve, na nichž se strupy objevily, se mají uřezat
daleko za strupy a spáliti.
Kdoule.
Plíseň. — Postřikuje se smíšeninou bordeauxskou před rozvitím poupat a po
květu. Pak se postřikuje každé dva týdny po tři- neb čtyřikráte za sebou.
Mšice san j osé-ská. — Postřikuje se roztokem rybího mýdla neb smoly jako
při jabloních.
Maliny a ostružiny.

Anthraknosa. — Postřikuje se smíšeninou bordeauxskou před rozvitím listů
a až jnladé větvičky trochu sesílí, postřikuje se znovu slabší smíšeninou.
Červený rez na ostružinách. — Všecky zachvácené keře se mají vy
kopat a spálit.
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J ahody.

Z a vin a č. — Po sebrání jahod se mají záhony pokrýt slamou neb senem a spálit.
Rez na listech. — Postřikuje se smíšeninou bordeauxskou jak počnou nové
rostlinky pučeti a hned zase po odkvětu.
F azolc.
Anthraknoša. — Fazole k sázení se před sázením močí po dvě hodiny ve čpav
kovém roztoku uhličitanu meďnatého. Když jsou rostliny asi 4 palce vysoké, postři
kují se smíšeninou bordeauxskou, což se opakuje pak ještě jednou za deset neb 14 dní.
Řípa.

Rez na listech. — Postřikuje se smíšeninou bordeauxskou, když jsou byliny
asi šest palců vysoké a opakuje se v přestávkách dvou týdnů po 6 neb 8 týdnů.
Blechy. — Postřikuje se smíšeninou bordeauxskou s pařížskou zelení, kdykoliv
se hmyz ukáže.
Zelí.
Housenka zelná. — Sazenice se poprašují práškem z řimbaby aneb se
postříkají roztokem téže.
Mšice zelené. — Postřikuje se roztokem řimbaby jako při housenkách. Musí
se ale stříkati též od spodu vzhůru, aby se zničily mšice vespod na listech usazené.
Okurky.
Anthraknoša. — Postřikuje se smíšeninou bordeauxskou, jakmile se počnou
okurky po zemi pnouti což se opakuje každých 14 dní po 6 neb 8 týdnů.
Pruhované blechy. — Postřikuje se pařížskou zelení se smíšeninou bordea
uxskou kdykoliv se hmyz objeví.

Sladké čili muškátové melouny.
Rez na listech. — Postřikuje se smíšeninou bordeauxskou, když se rostlina
počne po zemi pnouti a pak každé dva týdny, až jest ovoce na půl zralé. Poslední po
střikování se má díti čpavkovým roztokem uhličitanu měďnatého.
Brambory.

Ma n d e 1 i n k a bramborová. — Postřikuje se pařížskou zelení ve smíšenině
bordeauxské jakmile se hmyz objeví a tak často jak jest potřeba.
Blechy. — Postřikuje se jako při mandelince.
Rez. — Postřikuje se smíšeninou bordeauxskou jakmile jsou lodyhy na 6 palců
vysoké a opakuje se dva neb třikráte vždy dva týdny za sebou..
S t r u'p y. — Do 15 galonů vody se přidá 8 uncí formalinu a v tom se očka k sá
zení před sázením močí dvě hodiny.
Dýně.

Pruhované blechy. — Postřikuje se tak často jak je potřeba pařížskou
zelení ve smíšenině boudeauxské, jako při okurkách.
Brouk dýňový. — Postřikuje se práškem ze řimbaby jakmile se hmyz objeví
a tak často jak jest potřeba.
Rajská jablíčka.

A n t h r a k n-o s a a r e z. — Postřikuje se smíšeninou bordeauxskou před květem,
pak jak se počne ovoce tvořiti a pak každé dva týdny po tři- neb čtyřikráte za sebou.
Meloun vodní.
Anthraknoša. — Postřikuje se smíšeninou bordeauxskou před květem a pak
jak se počne ovoce tvořiti a pak každé dva týdny po tři- neb čtyřikráte za sebou.

Vystěhovalá za starých časů.
X

Zr»--------------------------------------

Čtrta od 1. €. StucbliKa.

Jaký do očí bijící rozdíl jest mezi poměry přistěhovalců nynějších a oněch, z počátku
osmnáctého století! Zářící elektrické světlo našich dnů a čoudící olejový kahánek
starých předků! Tenkráte byla cesta do Ameriky skutečně činem odvážným, skokem
do neznámého temna, nyní jest pouhou projíždkou. Nemoc, hlad, bída, nelidské
zacházení a těžké svízele po dobu cesty, trvající 6—8 neděl, zmenšily mnohdy “živý
náklad” na jednu pětinu.
Příkladně, plachetní loď “Charming Molly, zakotvivši roku 1738 ve Philadelphii,
ztratila během cesty 250 cestujících ze 312 a zbytek podlehnul přestálým útrapám
ve vytouženém přístavu. Co sklamání a trampot očekávalo vystěhovalce po ukončené
plavbě v nové vlasti!
Za řečených časů byla Evropa jevištěm stálých válek; Rakousko, Španělsko, Fran
cie, Německo, Švédsko, byly v nepřetržitých bojích, které vyssávaly země i národy,
způsobujíce neskonalou bídu. Lid rolnický obírán jsa vrchnosttí světskou i duchovní,
přetížen daněmi a týrán zpupnými úřadníky, nalézal se v zuboženém stavu.
Nebylo tedy divu, že popřál sluchu nádhončím a agentům, které vydržovaly si
společnosti loďařské, pozemkové a třeštivé sekty náboženské, mající hmotný prospěch
ze zalidnění osad zámořských. Však jen po skrovnu bylo těch, kteří si převoz hotově
zaplatili; šířením se vystěhovalecké horečky přibývaly tisíce ubohých a nuzných, jimž
nebylo možno výlohy s cestou spojené zapraviti a proto usnesli se loďaři bráti místo
hotových peněz jakýsi dlužní úpis, který zapraven býti měl prací v Americe.
Ačkoliv zdál se podobný obchod, dobrovolně s obou stran uzavřený, býti poctivým,
přece vyvinul se z něj během času systém, rovnající se obchodu s otroky. Dle zpráv
z různých pramenů čerpaných soudím, že placení převozu tímto způsobem vešlo kolem
roku 1728 v obyčej. Lodní kapitáni neměli žádné obtíže s uzavřenými smlouvami,
vláda kolonií považovala je za právoplatné a přišli tudíž vždy ku svým penězům.
Trvání služby řídilo se dle Výšky dlužného obnosu a dle ceny práce, kterou přistě
hovalec zastávati schopen byl. Dobrý dělník mohl býti již po třech letech svoboden,
obyčejně ale trvala služba šest až sedm roků. Děti ostaly v této závislosti do 21. roku.
Smlouvy byly přenosné, tak že osoba přistěhovalce (úřadní výraz: person of
redemption) šla z ruky do ruky jako nějaká věc.
Dle současných zpráv šlo vše asi následovně:
Když přijela loď do přístavu, zaslaly se listiny, počet a jakost “nákladu” (t. j. vystěhoválců) označující, obchodníkům zároveň se smlouvami, které emigranti v Holand
sku vlastnoručně podepsali. Mimo to veden byl každému jednotlivci účet obsahující
veškeré závdavky na hotovosti a výdaje za občerstvení na cestě poskytnuté. Napotom
vedeni byli vystěhovalá do radnice, kdež složili přísahu a hold panovníku Velké
Britanie a odvedeni zpět na loď. Mezi tím oznámeno bylo v časopisech, že tolik
a tolik nově přišlých lidí bude v náhradu za převoz — prodáno. Kdo si cestu hotově
zaplatil, byl propuštěn.
Loď byla tržištěm. Kupující vyhledal si libovolnou osobu, smluvil se s ní stran
délky služby, zaplatil obchodníkům veškeré výdaje a obdržel úřadní dosvědčení, pře
dávající “zeleňáka” na určitý čas ve vlastnictví jeho.
Po mladých lidech obou pohlaví byla poptávka vždy největší. Staré manželské
párky, vdovy a mrzáky nechtěl nikdo, vyjímaje ty, kteří měli zdravé děti. A tu se
mnohdy stalo, že děti byly prodány v náhradu za rodiče na velmi dlouhý čas do roz
dílných konců země, příslušníkům rozličných národů a nikdy více v životě se nesešly.
Většina těchto vystěhovalců pocházela z Německa, bylo ale mezi nimi dost i Holan
ďanů, Švédů a Francouzů.
Jediný pohled do časopisů oné doby přesvědčí nás o pravdivosti· uvedeného.
Oznámky, jako následující, vyskytovaly se velmi často: “Včera přijela loď “Boston”
z Rotterdamu s nákladem několika set Němců. Jsou mezi nimi rozliční řemeslníci,
dělníci, mladí muži i holky, jakož i chlapci a děvčata. Kdo přeje si něco koupit, nechť
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přijde do čísla... ulice....” Nebo: “To be sold. A likely Servant Woman having
three years and half to serve. She is a good spinner. (Pennsylvania Gazette, June
1742.)
Nebyli to vždy řemeslníci, nádenníci, oráči a děvečky, kteří tímto způsobem převoz
si odsloužili; i študenti vysokých škol, učitelové a jiní “velcí páni” byli prodáváni.
Tak hledá jistý pastor v Bergs County studujícího, schopného k založení a vedení
latinské školy. Nemohlo při podobném zařízení jinak býti, než že majitelově lodí
dělali skvělé obchody. Každá pracovní a výrobní síla, poskytovala jim dostatečnou
záruku na zaplacení převozného a pobádala je k výpravám ve větších rozměrech.
Původně platili agentům rozestaveným v rozličných evropských přístavech jistou
částku z každé hlavy; avšak těmto brzy nestačilo pole dosavadní působnosti a rozjeli
se tudíž po všech státech středoevropských a přemlouvali k hromadnému se stěhování.
Jezdili vyšperkovaní ve zvláštních povozech a nádherném šatu a brali z nedostatku
jiného materiálu rozličnou čeládku, pobudy, lenochy, žebráky a podpláceli i strážce
městských bran, dávajíce jim až dva zlaté za každého “vandrovního”, kterého vženou
do stále otevřené náruče jejich. Byl-li již způsob, jakým kupovali duše, barbarský,
dlužno považovati posílání nešťastných obětí do Ameriky — přímo za urážku lidskosti.
Lakotným majetníkům lodí jednalo se jen o zisk; vtěsnali naverbované zástupy
do malých, nízkých, smrdutých podpalubí, kdež ubožáci prožili během plavby nevylíčitelná muka a hynuli hladem i žízní.
Loďaři byli chráněni proti ztrátě převozného mnohými přednostmi. Předně museli
se vystěhovalci ve smlouvě solidárně zavázati ku splacení pasáže v tom smyslu, že
v pádu úmrtí jednoho, převezmou druzí povinnost placení na se( t. j. odpracovati určitý
čas i za zemřelého) a za druhé nebylo dovoleno vžiti zavazadla sebou, čímž se získalomnoho drahého místa pro větší “náklad”.
A tak vystupovali tehdejší emigranti na půdu nové vlasti vyhladovělí, polonazí
a blaze bylo ještě těm, které náhoda zavedla do rukou lidí citelných, pro utrpení
bližního srdce majících. Ve mnohých případech ale zastupoval prodaný přistěhovalec
domácího otroka, z něhož každý vytlouci hledí užitek co největší.
Boku 1750 vydán sice zákon zajišťující nově přišlým humánní zacházení na vodě
i zemi, zůstal však nepovšimnut z nedostatku výkonných orgánů.
*
Teprve o 15 let později došel uplatnění a od času toho vzaly věci obrat k lepšímu.
Uvedený systém převozu za práci udržel se až do roku 1820, pak zaniknul sám sebou, bez
zákonného zrušení.
Ku konci podotýkám, že již tehdy nescházelo výstražných hlasů v Evropě, varují
cích před stěhováním se do Ameriky; ty však překřičeny byly jednotlivými příznivými
zprávami o bohatosti a úrodnosti půdy v zámořských osadách. Potom vystěhovalci
oněch časů sestávali většinou ze živlu, nemajícího, co by při podniku tom ztratili a ježto
cesta vykonati se mohla bez peněz, bylo vždy dosti k stěhování odhodlaných.

s

JVynější systém hospodářství a jeho následky

♦

Podává Dr. Karel B. Breuer.
Když v letě cestujeme po venkově, zvláště pak v místech kopčitých a pozorujeme
pole kolem cesty se míhající, poznáme, že se na polích dějí následkem vzdělávání a
povětrnosti velké změny. Kde je obilí, poznáváme, že jsou vršky kopců a stráně na
mnohých místech lysé, obilí na nich jest velmi chatrné a na některých místech není
zcela ničeho, že žlutá spodní hlína prosvitá i z obilí ven. Kde je nějaká okopanina, ať
jest to již kukuřice neb bavlna, jest po každém dešti znáti že jest ornice mezi řádky
spláknuta pryč a spodní tuhá zem jest odkryta. Na polích tu a tam jest viděti všude
stohy slámy, nespotřebované, jíž déšť a slunce pomalu tráví, že za několik roků z ní
zbude jen hromádka trouchu.
Přiblížíme-li se k farmě, poznáme, že dobytek jest skorém stále jen venku, buď
v. pastvině neb ve velké ohradě a po hnojisku jest málo kde památky. Stelivo se
rozplývá, neb se ani nepřiveze domů a hnůj se nechá jednoduše přijít na zmar. Kde
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jest nějaké hnojiště, jest obyčejně někde na stráni u potoka neb nějaké padliny a
déšť jej stále vyluhuje, odnášeje z něho nejživější rostlinnou potravu, tak že když se
i zbytek vyveze na pole, jest to jen vypláknutá vyluhovaná sláma, která má velmi málo
účinku na pole.
Tímto způsobem se ornice s polí stále ztrácí, že zbude jen spodní mazná jalová
hlína, v níž se nic nerodí a málo kdo se stará o nahražení polím toho, co z nich
bylo vzato.
Jaké to bude míti jednou konce? Jak dloho takovéto hospodaření vydrží? Na
tyto otázky jest snadná odpověď. Nastane doba, kdy se na polích nebude nic více
roditi a rolníci pak budou naříkati na špatnou pohodu a dávati vinnu všemu jinému
jen ne špatnému hospodaření. Žádná půda není nevyčerpatelná, zvláště na kopcích
a stráních a jednou musí při jiti krach, když se stále jen s pole béře a nic se mu nevrací.
Kde vězí vinna tohoto stavu věcí? Zajisté jen u rolníků samých. Kde jest dosud
dobrá půda, pěstují rolníci obyčejně jen jednu neb dvě plodiny, buď jen bavlnu, neb
kukuřici a kde se daří obilí, zase jen obilí. Dobytka si málo hledí, říkajíce, že jsou
pozemky již tuze drahé a že se nevyplácí nechávati je na pastvinu, že pole více
vynesou. Po nějaký čas ano, ale až bude ornice s polí pryč, co potom? Pak ani tráva
pro pastvu neporoste. Kolnici si zde zvykli stále jen orat, sít neb sázet a sklízet, ale o
ostatní se nestarají. Když má někdo zdělaný pozemek, že nemá již žádnou pustou
půdu k zdělání, ne aby si zvelebil svoji farmu dále, ale kupuje stále jen osmdesátky
pokud jsou jaké k dostání a chce sám zdělati tolik, co nejvíce možno. Znám mnoho
rolníků, kteří s dvouma neb třemi páry koní a jedním neb dvěma pomocníky zdělávají
vlastně jen pustoší třeba čtyry i pět osmdesátek. Jak může taková práce pak vypadat?
Zdá se, že rolníci se nakazili od obchodníků tím americkým chvatem a stále jen
chvátají. Na nic nemají dost času aby práci dobře vykonali a pole si udrželi ve stejném
stavu, ale když se otevře jaro, mají ten největší spěch, aby hned zorali, zašili neb za
sázeli, pak hned, sklidili a hned zase orali. Samý jen chvat a nedopřejí si ani tolik času,
aby si mohli náležitě rozmysliti co a jak kdy dělat.
Když se jich někdo otáže, proč nedrže jí více dobytka, říkají, že nemají pro něj
pastvy a že se nevyplácí. Ovšem, že se nevyplácí, když nemají pro něj krmení. Však
vždyt mají pole a na nich se dá velmi mnoho krmení vypěstovati. Kdyby seli jetele,
vojtěšku, kravský bob, vikve a jiné pícniny, měli by hned dost krmení a mohli by pak
chovat i mnohem více dobytka a ten by se jim pak při nynějších cenách mnohem
lépe vyplácel. V některých krajích Minnesoty a Wisconsinu pochopili tento stav věcí,
sejí více pícnin, zařizují máslovny a sýrárny a zajisté, že se jim to mnohem lépe vy
plácí než samé jen obilí neb kukuřice.
Pakli chtějí rolníci v těchto krajích, kde se takto hospodaří, zabránit kvačícímu
krachu, musejí změniti celý systém svého hospodaření a musejí si navyknouti pole svá
držeti ve stejném stavu, aby též měli na přesrok úrodu a nejen dbáti letoška. Musejí
síti více pícnin, při nichž si pole odpočine, spodina se rozmělní a zúrodní, zabrání se
aspoň na čas splakování půdy a dostane se dost krmiva, že budou moci chovati více
dobytka. Doma pak musejí dobytek více držeti ve stáji, stláti pod něj, voziti všecko
obilí domů, aby měli dost steliva a musejí ku konci starati se více o hnojaření. —
Nesmějí nechati hnůj na stráni, aby déšť jej vyplakoval, ale musejí si pro něj udělati
pořádné místo, pod střechou, třeba ze slámy, aby jej slunce a déšť nevyluhovalo a musejí
po každé okupnině zase pohnojiti. Pak se udržují pole v lepším pořádku a farmy se
budou též lépe vypláceti. Nesmí se dbáti jen, aby se toho hodně zoralo, ale též jak
zoralo. Nejen hodně toho obdělat, ale též jak obdělat.
Nesmějí sázet tolik okupnin, neb těmito se na stráních nejvíce pole ničí, ne snad
že se vyžije, ale déšť splákne tuze mnoho ornice a pak nezbude nic než jalová spodnina.
Když si někdo dobře všimne polí po deštích pozná snadno, že každý rok třetina půdy se
deštěm mezi řádky splákne do dolíků, do potoků a jest odnesena do velkých řek a
těmito do moře. Jedna dobrá úroda jetele jest mnohem užitečnější a výnosnější než dvě
špatné úrody kukuřice neb pšenice.

Trubačsko-bubetiická četa T. J. “Sokol” St. Louis, Mo
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W. Procházka
M. Riska
J. Tockstein
A. Probošt
J. Holoubek
J. Šiman, prap.

K. Hodán
R. Jíně
V. Hrubý

O. Srnka
J. Laciný
K. Dolejší
F. Vaněk
W. Tříska ml.
K. Jeřábek, četař.
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Četa trubačsko-bubenická, T. J. Sokol v St. Louis, Mo., byla založena na
jaře r. 1898. Hlavní zásluhu o založeni čety této má na prvém místě Dám. Pěv.
Odbor “Vlasta” a “T. J. Sokol”. Četa se skládá vesměs z mladých členů Sokola,
cvičena z počátku byla různými cvičiteli, v posledním čase jest cvičena cvičiteli
J. Vránou a K. Dolejším.
Četa pod správným a řádným vedením vyspěla tak, že není již ani čety v mě
stě, která by se se sokolskou měřiti mohla. Již 31. prosince 1898, kdy četa po
prvé vystoupila před české obecenstvo v St. Louisu, překvapila toto svými výkony
a uvedla je v nadšení; tenkráte byla obdarována praporem v ceně $40, který jí
věnoval sok. A. Jablečník. V příštím roce na to měřila se četa 17. září s Něme
ckými medvědy, jimž odnesla druhou cenu. Na jaře r. 1900 beze strachu zúčast
nila se závodů, odbývaných v Lemp Halle, kde závodily nejlepší čety v St. Louisu:
Četa I. pěšího pluku Missouri N. G.; Četa “Hanlecy” Zuavů a National D. a B.
Corps. Zde ovšem četa neobdržela cenu, ale dostala nejlepší uznání. Při poli
tické kampani v r. 1901 přednesla četa v budově Colliseum před několika tisíci
obecenstva různé národnosti těžkou skladbu “Cesar’s Triumphial March”, za niž
odměněna byla bouří potlesku. Při druhých závodech, jichž se zúčastnilo celkem
7 čet, odnesla četa sokolská ze šesti cen tři.
V příštím roce má četa opět naději pokusit se o stříbrný pohár cti, který
k účeli tomu věnoval sládek Wm. Lemp. Při dobré kázni čety této lze se nadíti,
že i napříště zachová se čestně na kolbišiti a mnohou ještě cenu vydobude. Teď
právě se pracuje na tom mezi mladými členy: chtějí totiž v příštím roce navštívit
Chicago, 111.
Cvičitelé čety jsou: cvičitel trubačů jest sok. J. Vrána, odchovanec České
konservatoře v Praze; cvičitel, sok. K. Dolejší, bývalý člen kapely 11. pěšího pluku
v Praze; četař (Drum major), K. Jeřábek; velitel čety jest V. Tříska, st., náčelník
T. J. Sokol. Četa čítá 21 členů, cvičí pravidelně každý čtvrtek večer. Cvičení
jest veskrze z not. V posledním čase přistoupila četa k organisaci pod názvem
Turners United Drum & Bugle Corps of St. Louis.
WM. F. PROCHÁZKA.
(K protějšímu vyobrazení.)

— —ZvCěsic.

1.
Ten stříbrný měsíc
to je kvítek čistý:
nej tajnějšími on
prochází se místy,
v noci sestupuje
se zelené hory
a děvčátkům kouká
oknem do komory.

3.
Oj, což jsem se lekla,
celá strachy třásla,
líce se mi rdělo,
duše ve mně hasla;
mněla jsem, že Míchal,
od souseda synek,
pod oknem mi šlape
vonný rozmarýnek.

5.
Vposled skočila jsem
plachým holoubátkem,
a zastřela okno
květovaným šátkem;
darmo skulinami
střílel po mně zrakem,
až pak pohněvaný
skryl se za oblakem.

2.
Včera usnula jsem,
ňadra uvolněná,
vzbudím se, a měsíc
tichý jako pěna,
všecek zanícený
hledí okenečkem
a směje se na mne
švarným mládenečkem.

4.
Stříbrostkvoucí záře
do jizby se lila,
těsnej do podušky
jsem se zahalila:
na oči mi nechtěl
slétnout sníček zlatý,
tolik polekal mne
měsíc nestydatý.

6.
Já pak do rána se
svému strachu smála,
nadarmo však měsíc
jsem si pohněvala:
kdykoli teď v noci
po Bezkydě kráčí,
na chaloupku naši
hněvivě se mračí.
J. Kalus.

Společenstva.
Pro kalendář “Amerikán,” napsal 3o$. Bunata.

Nejvyšší stupeň vývoje hospodářského ve společnosti lidské spočívá v tak
zvaných trustech, či kartelech. Jsou to organisace obchodní, či průmyslové,
které mají za účel ovládnutí trhu, tak aby soutěž byla obmezena, nebo třeba i vy
loučena a těm, kteří se spojili, aby byl zabezpečen jistý výnos a pravidelný příjem.
Je to zcela přirozený výsledek poměrů hospodářských. Ať dělník, řemeslník,
obchodník, průmyslník, každý hledí nejprve vyniknouti sám o sobě v soutěži se
sobě rovnými. Dělník a řemeslník nabízí svoji práci, obchodník a průmyslník
zase zboží své stále laciněji, aby se mu přednosti dostalo. Když tato soutěž
konečně dospěje tak daleko, že dělníku i obchodníku ničeho nevybývá, kdy na
hlédli, že pracovali a jiným sloužili zadarmo, tu nastane obrat. Nejprve v mysli,
pak v činu? Představme si malé městečko, v němž jsou na příklad dva kováři.
Pokud je tam jeden, čítá si za práci slušnou odměnu. Jakmile jsou dva, nastane
soutěž. Jeden před druhým se snaží práci lépe a laciněji vykonati, slevují stále,
až konečně oba přijdou k náhledu, že si jen vzájemně škodí a že by tu práci, která
k vykonání jest, za vyšší odměnu právě tak dostali, jako za nízkou. Což je tu
pak přirozenějšího, než že se spojí? S počátku hledí jeden druhého vytlačiti sou
těží a když konečně nahlédnou, že to nejde, tedy se spojí a soutěž odstraní, aby
oba mohli pohodlněji z práce své žiti.
Tento pochod, naznačený v malém při oněch dvou kovářích, děje se nyní
v celém vzdělaném světě ve velkém. Výroba i obchod se stále rozšiřují, zvětšují,
poněvadž se shledalo, že ve velkém se dá vše levněji vyrobiti a nakoupiti. Avšak
přišlo se k poznání, že soutěž konečně výdělek stále nejistějším činí, tak že i tu se
přirozeným vývojem dospělo ku poznání, že spojení jest lepší než boj, že ve spo
jení spočívá zabezpečení výdělku i kapitálu samého. Viděli jsme takřka před
očima vy ví jeti se průmysl z malé dílny v obrovskou továrnu, pak přecházely jed
notlivé továrny ve správu společností, které závody stále rozšiřovaly, pak se ty
společnosti ještě spojovaly a více továren přecházelo ve správu jedinou, až se
utvořily nynější trusty nebo kombinace obchodní. Tento pochod se děl všude.
Spojovaly se dráhy železné v městech i po celé zemi, až utvořeny ohromné systémjr železniční. Spojovali se těžaři kamenného oleje, uhlí, jiných kovů a utvořeny
obrovské společnosti. Kapitál tu byl stále soustřeďován, ale ne v rukou vždy
méně a méně lidí, jak to Marx ve svém Kapitálu předpovídal, nýbrž utvořeny
obrovské závody, vlastněné sty a tisíci podílníků, jejichž počet se spíše zvětšuje,
než menší. Vždyť jest již mnoho závodů, v nichž i dělníci jsou majitely akcií.
Akcie pak na bursách stále se prodávají a kupují, přecházejíce z ruky do ruky, tak
že se ani neví, kolik podílníků který závod má. Dle toho pak stoupá nebo klesá
cena akcií, jak velké dividendy které vynášej·!.
Tímto jest naznačen postup, jímž se celá otázka sociální ku svému rozluštění
bráti bude, ba bráti musí. Ze všeobecného chaosu, ze zápasu všech proti všem
vyvine se poznenáhlu organisace, která ten zápas bude mírniti, až jej odstraní.
Vždyť práce i kapitál se organisují, tvoří společnosti a trusty, či jsou obrovské
jednoty dělnické cosi jiného, než trusty? Nemají stejné ústrojí, stejné účele
a nebyly utvořeny ze stejných pohnůtek? Dělnické unie, právě tak jako trusty,
mají za účel odstranění soutěže v práci a docílení vyšší, jistější odměny. A u obou
se děje tentýž proces: Napřed se tvořily jednoty v každém městě a pro každé
řemeslo zvláště. Pak se spojily unie stejného oboru práce po celé zemi, ve vel
kých městech zase se tvořily ústřední jednoty, sestávající ze všech unií téhož
města. Nyní se unie spojují mezinárodně a soustřeďují se ve federaci práce. Jest
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tu tedy tentýž postup od jednodušší organisace ku složitější a tento postup se bude
diti dále, až přetvoří celou lidskou společnost.
Na největším trustu americkém, na ocelářském a železářském, vidíme nej
lépe, kterak se pozvolna tvořil a soustřeďoval. Továrna potřebovala mnoho uhlí,
koupila dul, pak železnici od důlu k továrně vedoucí. Aby měla rudu, koupila
doly železné, od dolů pak do továrny dodávána ruda po vlastních lodích, po vlast
ních drahách. K výrobkům železným se potřebovaly také dřevěné, jako k ná. činí držadla a proto se koupily lesy, postavily pily, zřídily továrny na výrobky dře
věné. Tak to rostlo zcela přirozeně, přibýval závod k závodu, až vše vzrostlo
v obrovský trust. A tak to půjde dále ve společnosti lidské, organisace k organisaci bude přibývati, až vše se přetvoří v nový útvar. Již dnes vidíme tvořiti se
tuto novou společnost. Nej lepší příklad toho nového útvaru máme na anglické
společnosti, tak zvané kooperaci manchesterské. Ta založena byla roku 1864 se
základním kapitálem asi 2800 lib. šterlinků co družstvo nákupní. Společnost měla
jen účel ten, dopomáhati členům svým k dobrému a lacinému zboží. Brzy však
se šlo dále a započalo se s vlastní výrobou. Povstávaly továrny jedna za druhou,
společnost přibírala členy a otvírala stále nové a nové obchody a závody. Hlavní
sídlo má společnost ta v Manchesteru, ale poboční závody a jednatelny má již ve
všech dílech světa. Od roku 1872 má kooperace ta již vlastní banku, v níž obrat
peněžní v roce obnáší na 48 milionů liber šterlinků ($240,000.000). Dopravu
zboží mezi různými díly světa zprostředkovává 7 parníků společnosti té a v to
várnách její jest zaměstnáno asi 6000 dělníků. Podle této společnosti se utvořila
podobná též ve Skotsku roku 1868 a ta má v Glasgowě a okolí továrny, které za
městnávají asi 4000 dělníků. Společnosti ty však se neobmezují na výrobu prů
myslovou, nýbrž přikročily též k organisaci rolnické. Založena byla družstva rol
nická na výrobu másla a sýra, jejichž výrobky byly vyměňovány za dělnické a tak
se tato organisace šíří stále. Dle statistiky z roku 1900 napočítáno bylo v Anglii
i,7O9-37l členů těchto kooperativních závodů, v nichž během roku bylo zboží
prodáno za $300,000.000 s čistým ziskem asi $20,000.000.
Toto jest asi ta pravá a jediná cesta k rozluštění otázky sociální. Zdařilý
příklad anglické kooperace dochází všude následování, tak že ve všech zemích
vznikají podobné společnosti. V Belgii jsou dva různé směry těchto kooperaci,
jeden dělnický, druhý selský. Dělnické kooperace jsou ovládány socialisty a mají
účel výrobný i nákupny, kdežto kooperace rolnické, ovládané kněžstvem, mají
hlavně za účel zařizování másláren a sýráren, při čemž jsou zařízeny záložny a spo
řitelny. Náboženství a politika dělí tyto dva druhy belgických kooperací, tak že
se ku společné práci spojití nemohou, avšak jest naděje, že i tento odpor bude ča
sem překonán a pak tam kooperace skutečné divy spůsobí. Dělnická, socialisti
cká organisace má v Bruselu nádhernou spolkovou budovu, v níž se nalézají veliká
skladiště, úřadovny spolkové i místnosti pro zábavu, kdež se však žádné lihoviny
neprodávají. V Německu jsou konsumní spolky mezi dělnictvem neméně rozší
řeny a před nedávném se lipský spolek podobný chlubil ve veřejnosti, že za jediný
rok měl 12 milionů marek čistého zisku. V říši rakouské dle statistiky z roku
1897 bylo 164.699 členů v konsumních spolcích, které v roce onom převrhly za
50 milionů korun zboží. Zde ve Spoj. Státech se podobná společnost dle příkla
du anglického utvořila teprve asi přede dvěma roky. Šíří se pozvolna, ale má své
agitátory po celé zemi, tak že jest naděje, že i zde se zásada kooperativní rozšíří.
Společnost ta přikročila ihned ku praktickému provádění svých plánů, zařídíc ve
státu Washington osadu, v níž vydává svůj časopis pod názvem “Cooperator”,
jímž zásady své šíří. V osadě jest zařízena doutnikářská dílna, z čehož se dá souditi, že mezi zakladateli jsou doutníkáři. Kooperativní osada ta jest v Burley,
Washington.
Jak se zdá, bude v přetvoření nynější soustavy společenské důležitou roli
hráti rolnictvo. Ve Spoj. Státech nepokročila myšlénka kooperace valně ani mezi
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dělnictvem průmyslovým, aniž mezi rolnictvem. V různých zemích evropských
jsou družstva rolnická, která mají za účel buď společný nákup, nebo prodej, někde
i výrobu. Zakládají se družstva spořitelní, nákupná, výrobná i všeobecně hospo
dářská. Každé z těchto družstev má za účel buď úsporu při nákupu nebo docí
lení vyšší ceny při prodeji. Na Rusi utvořila se dokonce již také družstva rolni
cká, která společně půdu vzdělávají. Je to zvláštní druh trustu a družstva ta se
dle téhož způsobu zakládají, jako trusty. Celá ves utvoří družstvo, scelí veškeré
pozemky, vzdělává je společně, nakupuje i prodává společně, ale o výnos se dělí
v poměru majetku do družstva vloženého, či dle akcií na každého vypadajících.
V Haliči jsou také družstva rolnická, která mají za účel opatřovati členům svým
společně semena, hnojiva, hospodářské stroje, ano některé z nich pokročily již
ku obchodu společnému, kde se nákup i prodej děje společně. V Čechách jest
nejvíce družstev spořitelních, jichž dle poslední zprávy bylo 479, která jsou spo
jena v Ústřední jednotu. Tato jednota utvořila nákupní odbor, který během
3 prvních měsíců své činnosti nakoupil pro své členy 93 železniční vozy hnojiv,
8 vagonů uhlí, za 750 korun staviva a za 1600 korun hospodářských strojů. Je to
tedy počátek, který teprve v budoucnosti objeví, jakých výhod rolnictvu českému
poskytne a kterak v té věci pokračováno býti má.
V ohledu spolčování k účelům kooperativním to nejdále přivedli v Dánsku.
Celý dánský národ nečítá ani 2^4 milionu obyvatelstva, z něhož tři pětiny jsou
závislé na zemědělství. 150.000 rodin vlastní pozemky a jen 35.000 v celém Dán
sku má domky bez pozemků. V maličké zemi té jest přes 900 rolnických mlé
káren s parním pohonem, vedle nichž jest ještě 200 vlastněných soukromými ka
pitalisty a dalších 280 velkostatkáři. Tento ohromný počet mlékáren, v nichž se
vyrábí máslo i sýr, nesoutěží mezi sebou, aby jedna přes druhou své zboží laciněji
nabízela, nýbrž ony jsou sorganisovány v jediný celek, ve vývozní družstvo. Za
své mlékařské výrobky obdržejí pevnou a skoro pravidelnou cenu, poněvadž je
vyvážejí ponejvíce do Anglie. Mimo to mají společné jatky, do nichž posílají vy
krmený dobytek, ponejvíce vepřový, jejž vykrmí kyselým mlékem ve mlékárnách
nespotřebovaným. Dále se v Dánsku vychová veliké množství drůbeže, kteráž
i s vejci se taktéž vyváží do Anglie prostřednictvím vývozného družstva. Rolni
ctvo dánské je důkladně zorganisováno a má i svá kontrolní družstva, která pečuji
o to, aby vše, co se prodává, bylo dobré. Tak příkladně za špatné vejce, odvedené
k vývozu, jest ten, který je odvedl, pokutován 5 korunami, asi 1 dollarem ameri
ckým. Každá hospodyně má své razítko gumové, jímž na každé vejce vytiskne
svoji značku a zároveň datum, kdy vejce snešeno bylo. Tím se zabezpečuje dobrá
pověst rolnickým výrobkům dánským, tak že každý kupující ví, jak staré vejce
kupuje a totéž platí o všech rolnických výrobcích. Tato družstva kontrolní nejen
že celé sdružení chrání před jednotlivcem, ale i každý jednotlivec má zase z toho
prospěch. Kontroloři družstevní mají na starosti též kontrolu dobytka. Oni též
každému hospodáři skontroluj!, mnoho-li které dobytče stojí na jeho vydržování,
mnoho-li užitku přinese, tak že hospodář ví, který kus se mu lépe vyplácí. Na
základě těchto zkušeností pak hospodář odchovává dobytek od těch kusů, které
největší užitek poskytují a zbavuje se méně výnosného.
Toto však není vše, čeho dánští zemědělci docílili spolčováním. Jejich druž
stva hospodářská jsou spojena v zemědělskou společnost, která vydržuje tři po
kusné stanice. To, co v jiných zemích konají vlády, koná dánské sorganisované
rolnictvo samo a vláda mu jen asi 10.000 korun ročně na to přispívá. Buletiny,
jež příkladně pokusné stanice americké rozesílají všude, kde jen kdo o ně požádá,
jsou v Dánsku dodávány družstvům a tam se horlivě o nich rokuje. Má to vý
hodu v tom, že pokusné stanice jsou od lidu vyhledávány, jejich pokusů si každý
všímá, kdežto u nás ve Spoj. Státech aby to vláda každému cpala a lid si toho
ještě nevšímá. U nás a v jiných zemích jde vláda napřed a národ se na ni také ve
všem odvolává a spoléhá, kdežto v Dánsku jde lid sám za svým prospěchem a vlá-
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da mu jen tu a tam něčím vypomůže, poněvadž se jí to dostatečně vrátí zpět ve
způsobě daní.
O výsledcích této práce společné píše jeden z českých cestovatelů po Dánsku
následovně:
“Co dánský rolník podniká, podniká v družstvech. I nákup pro domácnost
obstarává družstvo. A podivuhodný jest výsledek. Dánský rolník má důchod
stálý. Starost, kterak se mu poštěstí prodati, u něho není. On pečuje pouze
o jakost. Dánský rolník je sebevědomý, klidný, nikoli nadutý. Na dvoře spoko
jeně si chodí ve dřevácích a doma po kobercích, jež žena nebo dcery utkaly.
Dánská družstva prospívají, poněvadž jsou v nich lidé poctiví. Mají k tomu hlu
boký základ mravní, za nějž děkují vzdělání na hoejskolách nabytému. Lid dán
ský hospod nevytlouká, neopíjí se, ani nekarbaní, ale navštěvuje domy shromažďovací, jichž po vesnici je dosti a stále jich přibývá; v nich si předčítají, přednášejí,
zpívají, divadlo hrají a tělocvik provozují. A výsledek? Krávy hodně dojí, vepři
tuční a slepice hodně nesou. Čím dánský rolník j^e, tím se stal sám, svépomocí, bez
táborů a resolucí. Státní subvence si teprve vynutili. I ženy a dívky dánské
se chovají prostě a klidně. Nikoli vyzývavě, drze, nýbrž vědomy si jsouce důle
žitosti své práce, také ne tak upejpavé, jako u nás. Ony navštěvovaly vysokou
školu lidovou, kurs mlékařský a tkalcovský a ač jen selky, rozmlouvají o vážných
věcech i s muži učenými. Výchova děvčat i hochů je praktického rázu, jako
děvčata tkalcují, tak hoši dřevo obrábějí.”
Za tímto skvělým příkladem rolnictva dánského bude se poznenáhlu ubírati
i ostatní lid pracující. Kdežto dělnictvo průmyslové organisací svou donutí po
znenáhlu kapitalisty, aby mu dali též právo podílu bráti na výtěžku obchodním,
bude se zemědělstvo organisovati v družstva podnikatelská pro nákup, prodej
i výrobu. Tyto kooperace se budou vzájemně podporovati, posilovati, stále více
organisovati, až tvořiti budou jednotnou oragnisaci národní. Nynější výroba,
která jest nyní již společenskou, přemění se tím jen tak dalece, že všichni v jistém
závodu zaměstnaní budou míti též na závodu tom podílu, budou spolumajitely.
K dosažení cíle toho je třeba stálého poučování, vzdělávání, uvědomování. Lid
hrubý, nevzdělaný, má mnoho vášní, jež na úzdě udržeti nedovede. Takový lid
jest těžko organisovati, nebo v organisaci udržeti, neboť nepatrná příčina již jej
rozežene a znepřátelí. Zvláště náboženské a politické otázky musejí býti z těchto
spolků vzdalovány, poněvadž se jimi nejvíce příčin ku svárům zavdává. Aby se
vášně lidu skrotily a zájmům společným podřídily, musí hmotný prospěch býti na
snadě, musí se zakládati organisace takové, které ihned členům svým hmotný
prospěch zaručují. Vyhlídka na hmotný prospěch musí býti patrna, takřka makavá, aby jí k vůli lidé své vášně krotili a ducha nesvornosti potlačovali. Proč se
naše podpůrné jednoty tak velice zvedly a proč spolky vzdělávací, pěvecké, dra
matické a jiné malého rozšíření docházejí a rychle se rozpadají? Jen pro ten
hmotný zisk, pro makavé výhody. Vždyť vidíme ještě dnes mnohé nesnášen
livé e a vášnivce, že ani u podpůrného spolku vydržeti nemohou, byť jim sebe
větší výhody sliboval. A má-li se lid poučovati o svých zájmech, musí býti dříve
sorganisován a pak teprve v těchto organisacích může býti poučován o dalších
cílech organisace a celé lidské společnosti.
Našemu dělnictvu průmyslovému není třeba líčiti výhody organisace, neb
ono jest již o nich aspoň z velké části poučeno. Každý jen poněkud sebevědomý
dělník český ví, že unie jest jediným prostředkem, jímž se může domoci slušné
mzdy, kratší doby pracovné a snesitelného zacházení se strany zaměstnavatele.
Nás český dělník již ví, že přistoupením k unii sobě a své rodině nejlépe prospěje.
Avšak naše rolnictvo nemá ještě spolků, které by mu lepší budoucnost zajišťovaly.
Zde je třeba práce organisační, aby se aspoň počátky k té lepší budoucnosti či
nily. Tu je třeba agitace, poučování, shánění, aby naše rolnictvo pochopilo vý
hody spolčování a četně do spolků se hlásilo.
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Výhody ze spolčení plynoucí poznali zajisté již naši češti farmáři při jedno
tách podpůrných. Tyto však jsou prospěšné jen v neštěstí, v nemoci a smrti.
Farmářstvo musí zakládati ještě spolky jiné, které by mu v životě prospěšné byly.
V tom ohledu jest již učiněn nepatrný počátek a bylo by třeba jen na základě po
znaných tu výhod ještě dále stavětí. Naši čeští farmáři mají několik spolků,
které se osvědčily a z jejichž zkušeností by i jiní poučení a povzbuzení čerpati
mohli. Tak máme několik spolků vzájemně pojišťujících a pak několik družstev
mlékařských pro výrobu másla. Bylo mým úmyslem v článku tomto uvésti do
klady číslicemi a fakty, kterak spolky tyto prospívají, avšak narazil jsem tu na
naši liknavost, nebo spíše nesdílnost. Rozeslal jsem žádosti k některým takovým
spolkům, aby mi poskytnuty byly potřebné údaje o činnosti a výhodách spolků
těch, ale dostalo se mi málo odpovědí. V Salině okresu v Nebrasce se nalézající
Vzájemně podporující spolek proti škodám ohněm a bleskem spôsobeným, jest
již v trvání od 18. května r. 1879 a jak mi píše tajemník jeho, p. Fr. Fencl, trvalo
to hezky dlouho, než ku zaražení- spolku toho došlo. Proti spolku tomu praco
vali ze vší síly pojišťovací agenti, mezi nimiž dva čeští byli nejhoršími. Před
tím žádaly pojišťovací společnosti až $3 ze $100 pojištěného majetku, ba někdy
i více. Když pak někdo vyhořel, dostal málo pojištění, neboť prý to šlo skrze
několikerý ruce. Spolek český založen od 22 členů, z nichž každý složil 1 dollar,
z toho se pořídily stanovy a knihy, čímž spolek vstoupil v činnost. V prvních
dvou letech neměl výloh žádných, neb úředníci pracovali zdarma, teprve v třetím
roce nahradil jednomu členu za koně bleskem zabitého $80. Náhrada za škodu
spôsobenou se rozpočítává na členy dle poměru pojištění až do výše 3 procent
z pojištěných obnosů. Dle výkazu ze dne 18. května 1901 mělo 280 údů tohoto
spolku pojištěného majetku v obnosu $295.225, tak že by spolek v pádu potřeby
mohl nahraditi škodu až do výše $8856.75. Za tu dobu 221etého trvání spolku
obnášela největší náhrada $350, mnoho roků však nebyly poplatky žádné. Jak
píše pan Fencl, on sám za tu dobu ušetřil na pojištění nejméně $180, ale spolek
ten měl ještě na celé to okolí ten blahodárný vliv, že kdežto dříve bylo od tam
ních farmářů požadováno $3 i více ze $100, pojišťují tam nyní agenti za 1% až 2
procenta. Nejen tedy že těch 280 českých rolníků v okolí Pleasant Hill ušetřilo
na pojištění několik tisíc dollarů pro sebe, oni ušetřili ještě další tisíce jiným, ku
spolku nenáležejícím. Tu se osvědčilo totéž jako u jednot dělnických, kde sorganisovaní nejen sobě, ale i svým nesorganisovaným spoludělníkům k lepší mzdě
a ku snesitelnějším poměrům pracovným dopomáhají. Tak se organisace osvěd
čuje blahodárnou i pro ty, kteří jí klacky pod nohy házejí a nepřátelsky se proti
ní staví.
Mezi našimi farméry, hlavně v Iowě, jest několik kooperativních podniků
máslařských, jimž se výborně daří. Nebylo mi možno si zaopatřiti spolehlivých
údajů, jaké užitky tyto podniky svým podílníkům přinášejí, jedině od pana J. C.
Dvořáka z Ely, Ia., se mi dostalo nějakého vysvětlení o tom. Tam mají již po
7 roků společnost, která s nákladem $3000 si postavila máslárnu. Ve společnosti
té jest 15 občanů z městečka a 40 farmářů, máslárna pak má také odbočku ve
Western College, kdež se separatorem smetana sbírá a do Ely dováží. Mnoho-li
podnik ten již podílníkům vynesl, není mi známo, tolik však píše p. Dvořák, že
na kapitál platí 10 procent dividendy a ještě nějaký přebytek bývá použit na zlep
šení závodu. Podobných rolnických másloven jest dle zprávy státního auditora
ve státu Iowě přes 300, kdežto kapitalistických jest přes 400.
Toto však postačí pro důvod, že jest možno i výhodno zakládati společnosti
rolnické k účelům kooperativním. Podmínky zdaru jsou vždy po ruce, pakliže
se věci uchopí lidé poctiví a schopní. Pole kooperativní jest nekonečné, nevy
čerpatelné na venkově. Veškeré rolnické výrobky mohou býti tímto způsobem
vyráběny. Máslo a sýr, nakládaniny ovoce a zeleniny, škrob, mýdlo, cukr i veške
ré mlynářské výrobky mohou býti vyráběny v rolnických společných závodech.
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Jih má svoji bavlnu, již může spřádati, tkáti a barvití ve vlastních továrnách.
Vydělávání a zpracování kůží může se díti podobně a tak by poznenáhlu celý prů
mysl přešel v ruce lidu rolnického. Zmáhání se továren po venkově by tam při
vábilo dělnický lid z velkých měst, která by se odlidnila, za to ale kraj celý stej
noměrně zalidnil. Množící se vynálezy činí veliká města zbytečnými již nyní
a tu jsme takřka na počátku vývoje elektřiny. Dnes již tisíce rodin rolnických
jest spojeno s městy pomocí telefonů a elektrických kar, těší se z donášky pošty
každodenně do domu a požívají sterých výhod, jakých ještě před málo lety jen
obyvatelstvo měst si dopřáti mohlo. Kterak to bude vypadati za dalších asi 50
let? Bude pak nějakého rozdílu mezi městy a venkovem?
Tak jako trusty kapitalistické povstaly z přirozeného vývoje co nutný násle
dek, tak povstanou i z nutnosti rolnická a dělnická družstva kooperativní. Lidé
jsou donuceni k tomu výhodami z toho plynoucími. Jednotlivec sám o sobě
v dnešní společnosti neobstojí, musí se spojití s jinými k dosažení jistého účele.
A těch účelů jest zvláště na venku tolik. Chce-li si malý farmář zaopatřiti sekací,
mlátící a jiné stroje, dosáhne toho nejsnáze ve spojení s více sousedy. Chtěl-li
by si poříditi soustavu zavodňovací, či odvodňovací, musí to provésti ve spojení
se svými sousedy. Chce-li zavěsti střídavé hospodářství a započíti s pěstěním
nového druhu plodin, musí to učiniti společně s jinými. Zaslání celého želez
ničního vlaku dobytka do jatek, nebo obilí do mlýna, má daleko větší výhody pro
jednotlivce, když se spojí se sousedy, než když každý z nich zvláště zasílá svých
několik kusů, nebo několik set bušlů. Proč by toho neměli rolníci využitkovati
v každém ohledu? Proč by si nemohli společně své veškeré potřeby objednávati
a zase společně veškeré své výrobky prodávati?
Nad tímto by se mohli obchodníci venkovští pozastaviti a mohli by to považovati za poškozování svých zájmu. To si však může mysliti jen ten, kdo nemá
širší rozhled, kdo neumí nahlížeti dále do budoucnosti. Družstva rolnická budou
potřebovati písaře, skladníky, dodavatele a jednatele obchodní. Ať jsou to již
družstva nákupní, prodejná, nebo výrobná, vždy budou potřebovati lidi znalé
obchodu, kteří by dopisování, účtování a všeliké obstarávání obchodu vyřizovali.
Kdežto dnes jest po celé této širé zemi málo obchodníků venkovských i měst
ských, kteří by na libovůli velkoobchodníků nezáviseli, stali by se z nich pak řiditelové závodů rolnických s dobrým a stálým platem. Existence tisíců venkov
ských, ba i městských obchodníků závisí dnes na pouhé náhodě, kdežto pak by
byla pevná, jistá. Lepši a schopnější obchodvedoucí by byl hledán a od mocněj
šího družstva lépe placen, tak že i postup k vyšší mzdě a lepšímu postavení by byl
možný. A co nových míst pro obchodně i průmyslově vzdělané lidi by se zaopa
třilo novými podniky, společenstvy v život povolanými, dá se domysliti. Každé
malé městečko by mohlo míti mlékárnu, nakladárnu ovoce a zeleniny, skladiště
hokynářské, v němž by se ostatní plodiny, jako vejce, drůbež, zemáky, atd. ku zá
silkám ve vekém připravovaly. Ve větších městech by zase byly společné jatky,
škrobárny, mydlárny, cukrovary, olejny, přádelny atd. Není pochyby, že jak
telefonní, tak železniční sítě by pak veškerá ta městečka snojovaly a ty by vyžado
valy také dělníků i úředníků, ať již by náležely jednotlivcům nebo družstvům.
Tu by se pak vyskytovala stále nová místa pro ty, kteří by měli lepšího vzdělání,
tak že by i četná inteligence dobrého a stálého zaopatření došla.
Z tohoto slabého náčrtku tedy vysvítá, že spolčování za účelem kooperativ
ním nejen nikomu na škodu není, nýbrž všemu lidu nesčíslných výhod poskytuje.
Proto by se myšlénky té měli uchopiti všichni, nejen rolníci a dělníci, nýbrž i ob
chodníci. Všem by bylo postavení jejich zabezpečeno a životní poměry zlepšeny.
Jest jen zapotřebí přiložiti rukou k dílu a pracovati ku spolčování za každým úče
lem. Tak jako nynější naše pojišťovací spolky pro případy nemoci a smrti se
rozšířily rychle, tak možno nejdříve rozšířiti i spolky proti ohni a živelním pohro
mám pojišťovací. Spolky takové lze nejsnáze zakládati, poněvadž nevyžadují ani
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kapitálu, aniž vysokých vědomosti k řízení. Jednou v život uvedené a rozšířené,
nezůstanou na tom jediném účelu stati, nýbrž půjdou dále, až přejdou na jiná pole
kooperace. Spolek sám sebou jest školou pro odrostlé, kde se cvičí ve společen
ském obcování a v řízení záležitostí spolkových. Scházením a jednáním spolko
vým se členové cvičí ve vyjadřování svých myšlének a zároveň se poučují, cvičí
ve vyměňování náhledů a ve správě spolkové. Tedy jakýkoliv spolek jest pro
spěšný, ne-li hmotně, zajisté mravně a k další prosoěšnosti se musí rozvinouti
během času a na základě poznání členstva. Zakládejte tedy, rodáci, spolky všeho
druhu, cvičte se v nich ve snášenlivosti, debatujte o svých potřebách, poučujte se
ze zkušeností jiných a Vy, kteří jste již zkušeností nějakých nabyli, neskrývejte
se s nimi, nýbrž jich dejte do veřejnosti pro poučení jiných. Vyhýbejte se však
politickým i náboženským věcem, jež ponechte buď kostelu, nebo schůzkám poli
tickým. Do těchto čistě hospodářských družstev však jich za žádných okolností
nepřipouštějte, chcete-li mír a svornost v nich zachovati. Spolčujte se za všech
okolností, ku všem účelům a brzy seznáte, že ve společenstvech spočívá veškerá
naděje v lepší budoucnost člověčenstva.

^onocrrý.

V ruchu života.
V prostor bezedný
a nepřehledný
střemhlav se řítí
meteor čas.
Noc tvého žití
za ním se plíží —
hlava se níží
a bělí vlas.

A k tvému uchu
denního ruchu
matnou ozvěnou
doráží shon:
lidé se ženou,
tlačí a honí,
kde svůdně zvoní
zlaťáků zvon.

Ty ve svém skrytu,
v tvář bolest vrytu,
a v resignaci
šeptem si díš:
V společné práci
o lidstvo bídné,
kdy lásky vlídné
plamen vznítíš?

á mám hůř než pes,
musím hlídat ves:
pes do slámy někdy vleze,
zaspí zloděje, když leze;
a já svojí holí
hájím stodoly.

(Z Klatovska.)

Jiný směle spí
u ženušky svý;
jiní mají dobrý bydlo,
a já musím jak strašidlo
po vsi choditi
a psy buditi.

Slunná Kalilornie.
Rozprávku píše T. X. Bess.
Kalifornie, jeden z nej západnějších států Unie, má 15.599 čtv. mil, jest osmkráte
tak velký, jako království české a co do velkosti, jest druhý stát po Texasu.
Celá délka (900 mil) ohraničena západně tichým okeánem (Pacific Oceán), střední
šířka obnáší 250 mil a leží mezi 32. a 42. stupněm severní šířky;na sever hraničí s Oregonem, na východ s Nevadou a Arizonou, na jih s Mexikem. Od severu na jih táhnou se
pohoří Sierra Nevada (sněžní hory), výběžek Skalných Hor (Rocky Moutains), tvoříce
krásná úrodná údolí; a jedno z těch šťastných, přírodou bohatě obdařených, jest údolí
San Bernardino. Jako ve východních státech, totéž platí o obyvatelstvu Kalifornie,
a sice: smíšenina všech národů. Praobyvatelé jsou Indiáni, pak přišli Španělové, po
zději smíšenci Španělů s Indiány — Mexikáni a konečně v letech padesátých, když vy
pukla zlatá horečka, lid z východních států se sem houfně stěhoval, též Číňané neostali
pozadu a v poslední době přicházejí Žaponci, zrovna ne ku velké radosti bělochů; má tedy
Kalifornie krásnou sbírku věch národností a barev; všeho obyvatelstva počítá se okrou
hle milion a půl.
Žádný druhý stát se nemůže honosit tak krásným, zdravým a příjemným podnebím,
jako Kalifornie. Období máme dvoje. Léto suché a zima vlhká. Osm měsíců, s malou
výjimkou, neprší a deště se teprve dostavují koncem října, kdy deště se slunnými dny
se střídají. Zima jest příjemná. Deště, jak jsem již pravil, přicházejí koncem října: vě
try, které po celé léto vanou od moře, tedy od západu, počnou váti od jiho-východu a to
znamená pravidelně kýžený déšť, všechno se raduje, i ta vypráhlá poušť, na které se nic
jiného nerodí, než jen kaktus a písek a do které po osm měsíců slunce nemilosrdně pralo,
okřeje a v málo dnech jest pokryta pestrými bylinami a květy, a ten zázrak udělá voda.
Poslední tři léta byla smutná, na místě mokrých byly suché zimy, následkem sucha píce
vyšla až na 20 dollarů tuna. Na déšť se zde tedy nikdo nemůže spoléhat; co jest platňa
ta nejúrodnější půda, když nedostane s důstatek vláhy? Docela nic; umělé zavodňo
vání jest ten jediný prostředek, ze země něco vytěžit; musím však podotknout, že píšu
o krajině, kde bydlím; střední a severní Kalifornie pěstuje, jak známo, nejtěžší obilí
a ovoce bez zavodňování, neb tam dostanou důstatek deště. My zde v Redlands a vůkolí
máme několik zavodňujících společností, které vodu pronajímají a prodávají; většina
sadařů má svoje zavodňovací práva, za která zaplatí pro vždy jistý obnos a voda jest
pod tlakem s hor v rourách dodávána sadařům jistý čas a v určité míře. Též se silně
zavodňuje vodou ze studní; voda se čerpá pomocí gasolinových aneb parních strojů,
a jsou studny, které hází od 15 do 50 palců vody. (Jeden palec 9 gallonů za minutu.)
V létě jest slyšet těžké oddychování strojů v pravo v levo, pod a nad námi. Níže pod
námi v údolí kolem San Bernardino všude vody dost, artézské studny vrtané od 4 do 5
set stř. vrhají až do sta palců vody, kde se pěstuje nejvíce Alfalfa ječmen pro píci
a jistý druh ovoce, ale žádné oranže. Před dvěma roky bída o vodu byla nej vyšší. Cena
vody vstoupla přímo báječně. Jezero Bear Valley v horách kleslo pod normál a nebylo
dost vody ku zavodňování; přímo se zimničním chvatem se vrtaly studny s větším aneb
menším štěstím, jen aby sady se udržely při životu, následkem čehož voda byla vzácná
a drahá; průměrně jeden palec vody na 24 hodin zavodňování přišel až na tři dollary
a půl, tak že jedno zavodnění 10 akrů přišlo od 80 do 100 dollarů. Ten luxus si mohli
dopřát pouze zámožní sadaři, ti chudší museli s bolestným citem hledět na své stromy,
jak vadnou; byl to smutný rok.
Zdá se, že krise je zažehnána, všude v horách, kde jaký pramen byl a je k dostání,
Redlandští jsou za ním a dnes možno říci, že jsme z nejhoršího venku.
*,
Ted
co se zde nejvíce pěstuje: Redlands, Highlands, Crafton, Mentone mají
šťastnou polohu pro pěstování pomorančů, citronů, melonů, oliv a vůbec pro polotropické
ovoce, též meruňky, fíky, broskve, víno, mandle, ořechy atd. Švestky, třešně a jablka
se valně nedaří, za to drobné ovoce, jako jahody, maliny a jiné takřka po celý rok. Zele
ninou se zabývají výhradně Číňané. Jest tedy Redlands a okolí v tak zvaném citruso
vém pásmu, následkem jisté polohy a výšky mezi 12—15 sty stř. nad mořem a jsouc chrá
něno na severo-výehodu věncem vysokého pohoří Sierra Mádre, takže mrazy, které v níže
položených místech mnohdy nadělají škody, zde na úpatí hor, jenom nepatrně působí.
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V létě máme ovšem horko, případně až na 110 stupňů nám teploměr vyleze. Řeknete,
to není možno vydržet? Ale není to tak zlé. Na východě se v celku více lidé potí při
85 stupních než my zde při 100 stupních. Příčina jest lehký suchý vzduch a od 9 hodin
z rána do večera příjemný schlazující vítr, vanoucí od moře; žádné mlhy, večery jsou
překrásné, noci příjemně chladné a vlněná deka se dobře snese. Komáři nás mnoho
netrápí, neb žádných není, což jest přirozeno následkem sucha a pak, že není zde žádných
stojatých vod, kde se komáři tak plemení. Jediný případ dosud není zaznamenán úžehu
slunce a přece zde dělník musí tak dobře pracovat na slunci, jako na východě; blýskání
a rachocení hromu máme potěšení pozorovat pouze na horách, kde jsou mračna hustě
stažena, kdežto v údolí slunce jenom praží. Cyklony, tornada, jsou zde neznámé věci;
někdy v prosinci dostanem po 48 hodin teplý severák, který však mnoho škody nenatropí.
Ale řeknete, časté zemětřesení tam máte, co? Tak někdy k vůli proměně námi matka
země zakymácí. Předloni na štědrý večer o 3. hodině z rána hráli jsme v karty a tu
pocítili jsme otřes tak silný, že sklenice, které byly neopatrný a nezadržely se police, za
platily to životem, lampa se povážlivě kolísala a jenom přispění přítele Drbala má co
děkovat, že nevzala za své. Strach? Ani pomyšlení, otřes trval 10 vteřin a strach se
nás zmocnil, až už bylo po všem. Když jsme na to za několik dní četli zprávy východ
ních časopisů o tom hrozném zemětřesení a těch ukrutných neštěstích, co potkalo jed
notlivá místa, teprve jsme si oddechli, neb jsme nevěděli, v jakém nebezpečí se nachá
zíme, až nám to východní noviny pověděly.
V celku má východní lid asi takové ponětí o Kalifornii, jako naši strýčkové a te
tičky v Cechách o Americe, mnoho se přehání. Ačkoliv jest Kalifornie jeden ze star
ších států, př4ce na východě se myslí a píše jako o nějaké nové zemi, nedávno objevené;
příčina toho jest drahá doprava po dráze, tak že sem málo lidí dojíždí. Spojení po dráze
má Kaliforné výborné. Z Chicaga do Kalifornie stojí lístek zrovna tolik, jako z Chicaga
do Čech. Jedna libra zboží stojí na východ 3ct., po expressu 8ct. Dráhy mají celou
Kalifornii v rukou a na jejich milosti záleží, jak dalece se může stát ten vyvinouti.
Nová dráha se staví ze Salt Lake City do Los Angelos; mnoho dobrého se od ní oče
kává, totiž tak dlouho, dokud se nespojí s druhými lupiči; to jest také příčina, že tak
bohatý stát jest málo obydlen; chuďas na cestu nemá, aby pomocí svých rukou si po
mohl k něčemu a tak jest cesta otevřena pouze zámožnějším a boháčům, kteří sem větši
nou táhnou za spekulací. Mnoho se očekává od Nicaraguaského průplavu, až jestli se
bude stavět — a kdy — o to se postarají dráhy, neb ty vládnou miliony a ve Washing
tonu peníze dělají pravé divy. Ale proto se přece těšíme. Jiný příklad. Tak veškeré
citrusové plodiny, přivážené z Messiny, Sicílie, stojí bedna složené v New Yorku lOct.
Jedna bedna téhož ovoce stojí 90ct. za dopravu z Kalifornie na východ.
Kolem Los Angelos, Fullerton, Bakersfield zuří olejová — kerosinová horečka, vrtá
se všude, v pravo v levo, s menším neb větším štěstím; každý den přinášejí noviny
zprávy o nových, přímo zázračných studnách, akcie se prodávají od 5ct. vzhůru, ovšem
většina je to-holý švindl, akcie nemají ani cenu papíru, na kterém jsou tištěny, ale to
nevadí, lid chce být udržen v rozčilení a klamán. Není pochybnosti, že jest mnoho
studní velmi slibných, ale o ty je již postaráno. Řeknete: no, to teď budete mít aspoň
laciný kerosin, když je tam tak všechno drahé. Ale to je mýlka. Až tu jižní Kalifornii
celou rozvrtají a oleje bude nadbyt, že ho budou muset pouštět do moře, přijde sem
jednoho dne pobožný baptista Řockefeller s kasou a všechny ty olejové studánky šmahem skoupí a přirazí hned 2ct. na gallonu, aby neprodělal.
Kalifornský průmysl je dosud v plénkách, mimo San Francisco. které má nejvíce
a největší továrny a závody, není mnoho, zvláště v jižní Kalifornii, kde vedle cukrovaru
v Chino a několik pil, které se svědomitě o to starají, kde je ještě kus dřeva, aby bylo
seřezáno na prkna a krajina ponechána svému osudu — na poušť. Tomu se říká špekulace. Všude v horách, v poušti, najdete dobrodruhy, kteří hledají žlutý kov, po stříbře
se mnoho nehledá, nemá ceny, pouze zlato a měď jsou hledaným kovem.
Mnozí laskaví čtenáři a čtenářky by rádi věděli, jak to zlaté ovoce, oranž, se pěstuje.
Zde se nejvíce pěstují tyto druhy: Navel (bezsemenáč) Seedling, Mediterian Sweet,
Valencia, St. Michael. Nejpřednější je Navel, původně z Bahia, Brazílie, byl přivezen
americkým konsulem a poslán do Riverside na zkoušku asi před 25 roky; zkouška do
padla tak, že se šmahem stromky a stromy očkují na Navel. Citrónové stromky se pě
stují od semene. Když jsou sazeničky kolem 6 palců z výše, přesazují se na jeden střevíc
od sebe, druhým rokem se očkují nad kořenem, třetím rokem se přesazují do sadu, 20
»tř. od sebe aneb 100 stromků na jeden akr. Stromky se mohou vysazovat každý měsíc
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v roce, avšak sázejí se nejvíce 'od března do června; jak je stromek vysázen, vyžaduje
pravidelné zavodňování a vláčenu Již třetím rokem začíná nést ovoce, ovšem nepatrně
a mnozí sadaři strhají plod, aby stromek rostl a sílil. Teprve od 4. roku začíná stromek
být užitečným. Jak známo, jest citron vždy zelený, neshazuje list, pouze na jaře sha
zuje lupeny, aby jiné opět narostly; v 8—10 letech je ze stromku strom a aby byl užiteč
ným, musí být bedlivě ošetřován a hlavně hnojen. Stromy květou od února do dubna
a sad v květu se nacházející, jest přesycen omamující vůní. Oranž má květ bílý, citron
červený. Čím starší strom, tím více vyžaduje vody a zavodňovati se musí dosti pravi
delně, zvláště když jest strom dobře nasazený ovocem; zanedbáním strom uvadne, ovoce
spadne a je po úrodě.
Navel vzroste v 10 rokách v pěkný strom, 12—15 st. výšky, se svislými větvemi, na
způsob smuteční vrby a nese pravidelně každý rok.
Seedling vzroste v krásný velký symetrický strom až 35 stř. do výšky, nenese ale·
pravidelně.
Již na začátku listopadu začne ovoce žloutnout a kdo má sad v šťastné poloze, za
číná trhat, vlastně stříhat ovoce nůžkami (Clippers) ; ovoce před svátky dobře platí,
ovšem že není zralé, ale to neškodí, na východě by se neodbyl “krismus”, kdyby neměli
kyselé ovoce na stromku; tak se sbírá před vánoci o překot, lidé nejsou takřka ani k do
stání. Co se platí ? Většinou dělník dostane od bedny Navel 3c. a Seedling 5c. a zruč
ný dělník může vydělat $1.75 až $2.50 denně.
Ovoce se vozí v bednách do nakladáren, kde jest zváženo, hozeno na třídič a zde
stroj odděluje a třídí ovoce do stejné velikosti a padá ze žlábku do příhrad, načež hbitě
dívčí ruce mžiknutím oka oranž zaobalí a kladou do bedny, stisknutím péra jest poklop
přibit, bedna okrášlena a nakládána do vozu. 365 beden se nakládá do vozu a pak pu
tuje ovoce přes hory a doly na východ za 90c. bedna, vážící od 65 do 70 liber dopravného.
Dráhy dostanou v celku více za dopravu, než sadaři za pěstování ovoce.
Něco o citronu (lemonu). Citron se pěstuje jako oranž, lupeny má světlozelené,
květ červený; květe, odkvětá, nasazuje na ovoce a má zralé plody v tentýž čas. Citron
se sbírá se stromů nezralý, úplně zelený a jde skrze naklad jrny do trhu. Největší ne
přítel citrónových sromů je sysel, hraboš, zajíc, králík a podzemní veverka, a ta havěť
musí být chytána do pastí, trávena a střílena.
A teď něco o Redlands. Městečko — pardon, chtěl jsem říci město — leží malebně
na jižním svahu Sierra Madre, ověnčené na severo-východ mohutnými horami, s nejvyššími vrchy San Bernardino 10.500 stř., Grayback 11.500, po 8 měsíců zasněženými
Město se může směle nazývat městem zahrad a Chicago s těmi starožitnými vrbami by
mělo ten titul Redlandským lacino prodat. Každý domek, velký, malý, sedí ve svěží
zelené zahradě; tam nejvýše ovšem mají svá panská sídla bohatá aristokracie aneb jak
našinci v Chieagu říkají: bramborová šlechta. Obchod jest zastoupen na Orange
a State ulicích ve velmi slušných krámech, elektrické káry projíždí městem a osvětlení
jest též elektrické. Město má 5 tisíc obyvatelů, 2 banky, nádhernou knihovnu za 40 ti
síc, dar to bratří Smiley-ů, 2 parky, plynárnu, bursu, znamenité školy — žádné hospody,
14 kostelů, operní dům, armádu spásy a jiné užitečné ústavy. Má tedy Redlands skoro
všechno, jako Chicago, jenom žádné — pivo. Město jest přísně prohibičácké, ale to ne
vadí; devět mil západně, hezky nízko v údolí, leží nejstarší město v jižní Kalifornii, San
Bernardino, okresní sídlo, kde žádné oranže nepěstují, protože by zmrzly, za to mají
dost piva a sem se přijedou Redlandští potěšit. Město má šest tisíc obyvatelů, má krás
né budovy, radnici, jejíž stavba stála čtvrt milionu dollarů, výborné železniční spojení
s východem, Santa Fé zde má strojnické dílny, kde zaměstnává přes tisíc dělníků, parní
mlýn, několik velkoobchodů, banky atd. a devět hospod. License je devět set dollarů
ročně, splatných ku předu. Saloony jsou vesměs elegantně zařízené, v první místnosti
je nálevna, několik strojů na hraní, žádné stoly ani židle, kdo chce posedět, musí vstoupiti dále, kde je obyčejně prostorná síň se stoly a kulečníky. Pivo jest ze San Diego
aneb z Los Angelos za devět dollarů sud. Na pejlky a bušle jsme neviděli žádné pivo
prodávat. V neděli mají být hospody zavřeny, avšak zadní dvéře zůstávají otevřeny.
Sebereme se a jedem po okružní úzkokolejové dráze do Cólton, pět mil na jih, kde se
křižují dráhy Santa Fé se Southern Pacific; městečko má tisíc obyvatelů, mramorový
lom a cementovku, kde se vyrábí znamenitý cement a tam, co stojí tlupa zevlujících
Mexikánů je saloon. Jediný to saloon v Colton a za tu radost, že nemá konkurenta,
platí maličkost pouze — dva tisíce dollarů ku předu. Kolem Coltonu jsou samé orán-
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žové sady, několik nakladáren a nic více, co by stálo za poznámku. Jedeme pět mil
dále jiho-západně do Riverside. Město jest krásné, výstavné, má 8 tisíc obyvatelů, ko
lem samý oranžový sad, sídlo okresu a prohibičáků, žádné továrny, za to vyveze na 5 tisíc
kar oranžů. Letos měly smůlu s mrazem; v nížinách, tam kde citrónové stromy nepa
tří, mráz ošklivě hospodařil, takto o nějaké velké škodě není ani řeči. Když jsme
projeli Magnólia ave., kde jsou nádherné residence, sídla samých “chuďasů”, rozloučili
jsme se s temperenčáky a jedem zpět do našeho Redlands, které se nám přece jenom nej
lépe líbí, třeba že to pivo nechtějí prodávat; jedeme tedy zpět skrze krásné sady ven do
pouště, kde se rozpíná v suchém písku kaktus, agava, guka a jiná roztomilá pichlavá
havěť a mezi nimi probíhá vesele ušák zajíc, poskakuje ošklivý pavouk tarantula, sto
nožka a jiný hmyz, jenž není způsobilý k lítání. Též mezi kameny vyhřívá se chřestýš,
těch chlapíků ale silně ubývá od té doby, co Mexikáni vyrábějí pásy a hole a vedou s tím
čilý obchod. A opět jedeme mezi sady, blížíme se ku Redlands a zde nutno ještě mnohé
podotknout, co z předu bylo opomenuto: Redlands je vyhlášené pro příjemné zimní
podnebí; již ku konci měsíce října se sem stěhuje východní lid, aby se zbavil mrazu
a sněhu a zde pobyl a strávil několik příjemných měsíců. K tomu účeli Redlands má
dobré hotely a strávní domy, kde jest cizinec za mírný poplatek slušně obsloužen. Hotel
“Casa Loma” jest jeden z těch největších a nejlépe zařízených k tomu účeli; jest ote
vřen pouze pro sézonu od 15. října do 1. června; hotel jest vždy přeplněn, vzdor tomu,
že se každý rok zvětšuje. Tu má pak turista příležitost dle své chutě se pobavit; jízda
do blízkých hor, kde, kam se ohlédnete, jsou horké léčivé prameny; blízký Highland má
pěkně zařízené koupelny, teplota vody dle chuti, od 110 do 115 stupňů; přímo zázračné
vary na San Jacinto na úpatí ne úplně vyhaslé sopky. Zde jsou horké prameny žele
zité, sírnaté, sodové, boraxové a prameny navštěvuje tisíce lidí, kteří jsou postiženi ně
jakým neduhem. Redlands má znamenité železniční spojení s ostatním světem, mimo
Santa Fé a Southern Pacific půjde nová dráha Salt Lake City & Los Angelos městem,
nová elektrická okružní dráha, která bude spojovat všechna okolní města v údolí, bude
stavěna tuto zimu. Mimo dvou továren na stavební práce a 14 nakladáren zde nic není,
co by stálo za řeč o průmyslu. Oranžů se vyvezlo loni z Redlands 15 set kar. Vzdor
tomu, že jsme po tři roky .trpěli hrozným suchem, město roste úžasně. Vedle Los An
gelos ruch stavební jest v Redlands v jižní Kalifornii největší; za minulý rok bylo po
staveno v obvodu města 365 budov, tedy každý den jedna.
Jako ostutní státy, též Kalifornie byla obydlena praobyvately Indiány. Již v 16.
století měli Španělové vědomí o Kalifornii, teprve až v 18. století španělští mnichové
ponejvíce františkáni počali zakládat nesčetné misie a všude, kde se setkáváme se
San, Santa, byly původně misie. Indiáné byli částečně pokřtěni a civilisováni karabáčem a těžkou robotou, museli zdělávat půdu, která jim dříve patřila a kterou
jim katoličtí Španělové ukradli a dřívější majitele půdy porobili a zotročili. V oko
vech museli ubožáci pracovat v zlatých a stříbrných dolech, aby lakotili mniši bohatli
a nahromadili ohromného bohatství. Když pak Mexico 1822 vybojovalo svoji neodvislost od Španělů, nová vláda potřebovala peněz, věděla kam se brát a vzala jedno
duše pobožným Františkánům jejich poklady a tím misie přišly v úpadek. Povídání,
co mniši učinili dobrého pro civilisaci, je nesmysl. Co mniši udělali dobrého,
učinili jenom pro sebe, ten ostatní lid byl držen v porobě k ukájení jejich nenasytné
lakomosti. Celou španělskou civilisaci za ta dlouhá léta co zde hospodařili, je dnes
vidět v rozvalinách z bláta urobených klášterů a kostelů. Velké kusy půdy (grunty)
byly dány španělským dobrodruhům, kteří málo aneb nic nezdělávali. Když pak
Kalifornie byla postoupena Spoj. Státům r. 1846 a nalezeno zlato, lid se sem
houfně stěhoval, osazoval krajiny, pilně stavěl zavodňovací kanály, vzdělával půdu
a z pouště udělal kus ráje, ze španělských měst, vlastně z hliněných hnízd stala se
pozvolna moderní města a bylo španělskému panství konec.
Dnes nás na španělskou civilisaci upomínají pouze ta četná San a Santa, a
zbytek Španělů a Mexikánů. Mexikáné jsou smíšenci Španělů s Indiány, tmavé
pleti, havraních žíněných vlasů, pichlavých očí, drobného vzrůstu a většinou vždy
na cestách. Připomínají nám silně na cikány; bez koní a psů si ani žádného pocti
vého Mexikána nemůžeme myslit.
Tam kde postaví stán, jest jeho domov; je velkým milovníkem drůbeže, jíž
ovšem nepěstuje, ale zajde si tam, kde může kohoutu aneb tučnému krocanu za
kroutit krkem; jediný prostředek proti němu jest dobrá puška. Takto s prací jest
i
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ustavičně na “kriegsfusu”, pracuje jen když musí aby nepošel hlady, jest indolentní
a o nějaké inteligenci není ani zdání. Vidíme je pracovat na dráze, kde nad nimi
“godamuje” ajryš forman až se hory zelenají, jen aby líná těla udržel v pohybu.
Když má Mexikán dolar v kapse, jest ten nejšťastnější člověk na světě a cítí se
být Croesem. Řemeslníků se mezi nimi zřídka najde a tak mezi námezdní prací,
sbíráním a sušením ovoce, porážením a děláním dříví tráví bídný život, ale jedna
čest se musí dát Mexikánu, drží houževnatě na svůj mateřský jazyk a tím nám
může sloužiti za vzor; třeba uměl lámat angličinu, vždy vás osloví napřed Španělsky.
V obchodech se vždy někdo najde, kdo se s ním smluví; jsou vesměs dobří katolíci
a v San Bernardino mají chudičký kostel.
Kde je větší osada, město, tam najdeme Číňana, každá osada má svůj typický
“Chinatown”. Bez toho se žádné město ani nemůže myslit; copař Číňan je v ka
ždém oboru zastoupen: je obchodníkem, zahradníkem, pradlenou, kuchařkou, chůvou
a vše zastupuje svědomitě a pilně, a vždy najdeme “Džána” střízlivého. Pátek
jako svátek, Číňan dělá pořád, na šábesy nedrží, při tom je skromným a šetrným.
Kolem San Bernardino v nížinách, kde jest hojnost vody, zelenaří a zahradničí
sami Číňané na najmutých pozemcích; pracují obyčejně kooperativně, 10 až 15
dohromady na 100 neb více akrech. Kdežto ti, kteří umějí poněkud^ anglicky, roz
váží zeleninu, druzí pilně sází, plyjí a zavodňují. Bílý dělník nemí/ Číňana v lásce,
protože pracuje lacino, ale neprávem, neboť tu práci, kterou Číňan vykonává,
běloch dělat nebude, hledě na ni s opovržením. V sadech a renčích nájdem zřídka
copaře a když loni v Highlands byla nouze o bílého dělníka na sbírání ovoce, sadaři
přibírali Japonce a Číňany, což spůsobilo malé pozdvižení, neb bílí dělníci vymlá
tili Mongoly ze sadu ven. Všimněme si Číňana jak rozváží a prodává zeleninu.
Ve voze, zeleninou naloženém, pár koní zapřaženém, loudavým krokem Číňan jede
od renče k renči, má své zákazníky a přijíždí pravidelně, obchodník je dobrý a
opatrný, podezřelý peníz zkouší svými zuby a napálit se nedá. Sadaři celkem ani
pro domácnost zeleninu nepěstují, vyjma sem tam něco bramborů, které zde sází
dva až třikráte do roka. Číňan tedy zásobuje sadaře a měšťáky po celý rok čerstvou
zeleninou. Za to sadař pěstuje hojně drůbeže, která se zde po celý rok rodí a plodí,
a vejce drží dobrou cenu v trhu. Největší nepřítel pernatého plemene je mexický
vlk (Coyote), který je nad míru mlsný a vždy kouká po tom nejtučnějším kohoutu.
Liška je zajisté chytrá a lstivá, ale ke Coyotu musí na vypočítavosť ještě chodit
do školy, do pasti není vzdor všem patentům “k dostání” a k střelení jest těžce,
ztráta na drůbeži jest však nepatrná proti užitku co udělá chytáním škodlivých
zajíců a králíků. Kalifornie jest sopečnatého původu, řetěz hor, který se táhne od
severu na jih skládá se ponejvíce ze žuly, svoru a růly, horstvo tvoří velká a menší
údolí, vysoko a níže položená, půda jest většinou úrodná. Tak na příklad okolí
redlandské má hlinitou červenici silně s žulovým pískem promíchanou, nížeji zem
vybíhá do růžová a do úrodné písčité půdy kolem San Bernardino v nížinách je
vidět dosti alkálické půdy, kde hluboce ořou a s prospěchem pěstují alf alfu
(vojtěšku). Pro ovocné stromy se alkálická půda nehodí, sodová žíravina udusí
kořeny. Pojedeme-li od Redlandu osm mil na východ, zde se rozprostírá krásné
údolí patnáct mil z délky, čtyry tisíce stop výšky nad mořem s hojností vody a
úrodné půdy, jest to údolí Gucaipe. Zde se pěstuje znamenité ovoce mírného pásma:
jablka, hrušky, třešně a mimo toho se pěstuje dobytkářství. A nyní se půjdeme
podívat jižně na blízké údolí Mořeno, údolí krásné jako tabule rovné jest dnes
většinou opuštěné; příčina toho jest: žádná voda. Zavodňovací společnost nemůže
a nemohla dostatečně údolí zaopatřit vodou, sady usýchají a osadníci se musí vy
stěhovat, o čemž by nejlépe náš krajan p. F. Kraus mohl vypravovat. Týž bydlel po
10 roků v Mořeno a vlastní krásný sad o 10 akrech, který musel zanechat svému osudu
a do Redlands se vystěhovat.
Naposledy podíváme na údolí Indie, v riversideském okresu. Údolí jest
dvě stě střevíců pod hladinou moře. Jest to to údolí, o kterém se tři roky zpět
východní noviny rozepsaly, že se moře protrhlo a zaplavilo celé údolí, utvořivši
velké jezero, a se vší zevrubností bylo psáno, jaký účinek bude míti jezero na
krajinu a podnebí, avšak nic podobného se nestalo a doufejme nestane; údolí jest
dosud zde a jest to kalifornská pekárna, kde teploměr vstoupne v létě až na 125
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stupňů. Myslelo by se, že tam lidé nebydlí, ale to je omyl. V údolí pěstují nej ran
nější ovoce, hlavně velké množství melounů, které již v červnu jdou do trhu.
A teď se podíváme, co dělají naši krajané v Redlands, jest nás pět rodin,
navštívíme je po řadě. Na oranžové ulici, naproti hotelu Casa Loma bydlí p. V.
Mašek se svou chotí z Kewaunee, Wis., ve skvostné residenci uprostřed oranžového
háje, obklopen tropickými rostlinami; zde nalezneme Maškovic v pilné práci mezi
květinami v rýpání, ořezávání a zavodňování a kdo chce vidět pěknou sbírku rostlin
a květin, zvláště růží, musí navštívit p. Maška. Míli dále na sever na téže ulici bydlí
p. J. Kraus se svojí rodinou v pěkném oranžovém sadu. P. Kraus jest dovedný
truhlář a před léty pracoval v Chicagu. Rodina Ho.vorkovic na 18té se dobře na
p. Krause pamatuje. A dále míli a půl näjdeme p. J. Dostála s rodinou, na vzorném
dvacetiakrovém sadu, kde pěstuje oranže a pro svou potřebu víno a má. šťastnou
ruku ve vyrábění vína, které my sousedé ob čas v neděli přijedeme pomoci vypít.
Pan Dostál je exsládek z Makoquety, Iowa, kde syn jeho dosud řídí pivovar. Druhý
syn p. J. F. Dostála má rozsáhlý železářský obchod v Redlands. Malý kousek výše
je náš snaživý Vilém Sikola na desítce vysázené oranži. P. Sikola se zaměstnává
ponejvíce opatrováním sadu a vozením stavebního materiálu. A konečně náš přítel
p. J. Drbal z Iowa City, obratný bednář, který pracoval po dva roky v Brookside
vinárně; teď na čas vzdal se bednaření a pracuje s p. Krausem. Všichni ti páni
bydlí v obvodu města a jsou měšťáci, jen my, co bydlíme za humny, jsme sedláci.
V blízkém Mořeno dosud bydlí p. Polesný se svou matkou a p. Brod ženiální krejčí
se odstěhoval z Alexander Valley do Santa Ana. To budou asi všichni krajané, o
nichž mám známost, a pakli některý obývá v nějakém zapomenutém údolí, ať se
přihlásí.
i

ZZs-rlu. ZZa-Trlíčl^OTri.
Pádí pošta z Kutné Hory,
žandármi s ní lezou,
Havlíčka nám Borovského
do Brixenu vezou.
Jedou zhurta, kolem vozu
víří mračno prachu —
jak by měli z toho skutku
plnou hlavu strachu.

Havlíčku, můj milý vzore,
tys’ byl přece chlapík!
uměl jsi těm pánům z Vídně
zahrát řádný kvapík!
Poslali Tě do Brixenu,
aby’s humor ztratil,
ale s Tebou starý šibal
do Cech se zas vrátil.
*

Lehtaľs vládu, klerikály,
kde jsi hloupost našel;

škoda, mistře, škoda věčná,
že’s tak brzo zašel!

Na “vlastence” duchaprázdné
měl jsi velký dopal,
do těch jejich hloupých žvástů
s posměchem jsi kopal.
*

*

*

Kdybys viděl český národ
zaplakal bys žalem,
jak ta jeho nepodajnost
klesá, mizí válem.

Tvé památce nesmrtelné
pokrytsky se klaní;
za chvilku zas tytéž hlavy
poníženě sklání...
*

Spi, Havlíčku, v svém hrobečku,
na nás se nedívej:
byl bys jistě z těch “vlastenců”
brzičko — šedivej ! ...

Slečna KLÁRA ČERMÁKOArA,
česko-amerlcká pianlstka.

pro smutné chvíle.
Podařená odpověď.

Cizinec: Zde v tomto místě mají být
zvláště hloupí lidé.
Venkovan: A nejzvláštnější při tom je,
že žádný chytřejší sem nikdy nepřijde.
Ziímyslnost.

A: Ale to se musí říct, ve vuřtárně na
šeho uzenáře není vidět nikdy ani prášku.
B: To je pravda; poněvadž přijde vše
chen do vuřtů.
Z jeviště.
“V tom ovšem neukázal Krueger dosti energie,
Já být na jeho místě, vyhlásil bych trest smrti proii
každému, kdo by mluvil o vzdání se. Lépe jest vy
trpět! tisíce muk, než-li žiti pode jhem podmaněné
ho, lépe....”

Riditel k herci: V těchto botách roz
hodně nemůžete vystoupit, neb na žádný
pád se s oblekem neshodují.
Herec: Ach, tomu já musím lépe roz
umět; vždyť jsem byl přece dříve ševcem.
Nerozuměli

si.

Doktor k zeti, jehož “švígrmutr” se
rozstonala, chtěje jej jaksi na věc připraviti:
“Jest mně velice líto, že vám to musím
oznámit, avšak musíte se na to nejhorší
připraviti.”
Zeť celý poděšen nad těmito slovy:
“Vskutku myslíte, pane doktore, že se opět
ně uzdraví?!”
“Pozor, řiditel je tu....”

Pomsta.

1. kuchařka: Tak vy jdete od dvorní
Z jarmarku.
ho pana rady pryč?
Hodinář: Hodinky tyto stojí deset zla
2. kuchařka: Ano; ale já už jsem tam
tých a vy mně dáváte jen pět!
odporučila moji někdejší přítelkyni, která
Venkovan: Nu ale ty sou mýlio kluka, mně nedávno řekla, že vypadám moc stará.
a jak všady čtu, děti a vojáci platí polovic.
Zná ho.
Trefná odpověď.

A (před tkalcovským stavem): Pohleď
Služka: No, to se mně ale ještě nikdy jen, jak ten člunek sem tam skrze nitě běhá
nestalo, aby mně paní “pumpla”!
jako ... jako ...
Paní: Ale, Mary, vždyť jsme vás přece
B: .... jako ty v noci po ulici, když
engažovali za “děvče pro všecko.”
se ubíráš z hospody domů.

Pán: Paní, já bych vás prosil, abyste
sundala svůj ohromný klobouk, já jsem si
zaplatil půl dolaru za místo.
Paní: A já 20 dolarů za klobouk.
A: Právě jsem koupil ženě klobouk za
patnáct dolarů.
B: Klobouk za patnáct dolarů! Mně se
zdá, že jsi blázen. Člověče, to je ale nesmysl,
na mou duši, utrácet tolik peněz za klobouk.
To je nestydatost.
A: Poslechni, příteli, když se mi to
líbí, já myslím, že ti do toho pranic není!
B: Jakpak není. A moje žena až se to
dozví, bude chtít klobouk za dvacet dolarů.
“Ty už jsi zde zpátky z cesty po
Orientu?”
“Jak vidíš.”
“A jak pak jsi se bavil v zemi tisíce
a jedné noci ?”
“Hned první noc jsem našel tolik pří
živníků v mé posteli, že jsem se hned zřekl
tisíce ostatních.”
Holič, jenž vynalezl prostředek proti
vypadávání vlasů, ku svému pomocníkovi:
“Poslechnou, Josef, ten pán, co jsme mu
prodali první lahvičku našeho mazání, při
šel od té doby ?”
Josef: “I ano, přišel zas.”
Holič: “Ah, znamenitě, to si jistě při, šel pro novou lahvičku.”
Josef: “I ne, přišel si dát udělat pa
ruku.”
Holič: “Taky dobře, kšeft jako kšeft.”

“Johan, nenašli v mém kabátě dnes
ráno desítku?”
• “Ne, milostpane, já jsem na kabát ani
nesáhnul.”
“Díky, to jsem chtěl vědět.”
— Vidíš, tvrdohlavče, já jsem vyhrála, vidíš.
Muž (polo vítězně, polo bolestně): Já jsem vy
hrál, moje žebra jsou nedotknuta, jen jsem si přera
zil nohu.

Jeden porotce unaven dlouhou řečí
advokátovou, dříme.
Citlivý advokát uražen touto nedbalo
stí,
obrátí
se k presidentu soudu: Pardon,
“Já ti děkuji za tvoji dobrou radu, ale
pane
presidente.
Já počkám s pokračová
bez peněz se nedá nic dělat.”
ním,
až
se
pan
porotce
probudí.
“O přede.”
“
Chcete-li,
ano,
mistře
X ....”, odpo
“Copak?”
věděl president, “ale možná, že on zas čeká
“Dluhy.”
s probuzením, až vy budete hotov.”

“Poslechni, kamaráde, když jsi přijel do
Domácí: Já si přicházím pro činži.
Paříže, neměl jsi nesnáze s vyslovováním
Služka: Milostpaní šla pryč, a zapofrancouzštiny?”
“Ani dost málo, já neměl žádné nesnáze měla vyndat peníze.
Domácí: Jak to víte, že zapoměla?
se vyjádřiti, ale Francouzi měli nesnáze mi
Služka: Vždyť mi to sama řekla.
porozuměti.”
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Podejte mu prst . . .

Synátor sestřině nápadníku: “Pane Jeřábku, nenuťte Márinku do louskání oře
chů, ona by si zkazila zuby! Tatínek bezto
ho jí nedávno huboval, že má letos už
druhé!”

Paní:“ Vy jste naposledy sloužila na
farmě, není-li pravda? Co pak jste tam
dělala?”
Služka: “Předstírala jsem — prasa
tům! —”
Host: “Pane hostinský, vaše víno jest
tuze slabé!”
/
Hospodský: “Nedivte se, stářím sláb
“Propůjčíte mi svůj sluch, velectěná?”
ne!”
“Co se stane, když propůjčím?”
“Pak vás požádám o vaše srdce!”
Mistrová: “Lojzo, proč nejíš maso?”
Učedník: “Paní mistrová, nemrzte se.
Je ještě horké!”
Mistrová: “Proč tedy na ně nefoukáš?”
Ty prostořeké děti.
Učedník: “Bojím se, že bych “ho” odfouk!”
Také požitek.

A: “Co ty sbíráš pohlednice?”
B: “Ovšem, ale teprvé od té doby, co
jezdím na kole. Když totiž jezdím, nemám
“Hec, naše maminka dostala zlatý me- příležitosti, abych si prohlédl přírodní krá
sy a proto si koupím pohlednice na každém
dailonek a může si dát do něj vlasy!”
místě,
kam přijedu, pošlu si je domii a tě
“To by pro naši maminku nebylo. Ta
ším se teprvé doma z krás přírodních.”
si dává své vlasy do veliký škatule!”
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Pan Poctivý: Jakpak, pane sousede, vy
pravíte, že můj pes vám ukradl maso? Tomu
se skutečně divím, to by bylo poprvé, co by
něco takového vyvedl. Poněvadž to ale tvrdí
te, chci vám to ihned zaplatiti.”
Řezník: Já vám děkuji, ale já bych ne
chtěl, abyste si myslel, že snad žádám něco
neoprávněně... a potom se mi zdá, že jste
musil vidět psa, vrátit se s kusem masa v
hubě.
P. Poctivý: O buďte bez starosti, kdy
bych jej byl viděl, byl bych okamžitě přišel
vás odškodniti.
Řezník: Vy jste hodný člověk, pane
Pan Kopýtko: Tedy, drahá paní, jak jsem vám
psal, přicházím si pro svého kluka, kterého jsem
Poctivý.
vám dal ku kojení".
P. Poctivý: Nu tak, mnoho-li jsem vám
dlužen ?
Řezník: Jeden dolar dvacet.
P. Poctivý (vyskočí): Jak, jeden dolar
dvacet ?
Řezník: Ano, to jest cena oné skopové
kýtky....
P. Poctivý: Dovolte, vždyť to byl jen
řízek za deset centů a ještě dosti mizerný...
Hlas krve.

“Podivte se na mne,” řekl jeden slavný
advokát jednomu vyhlášenému lékaři, “já
jsem nikdy v mém živobytí nepolknul ani
kapku medicíny a jsem pevnější nežli něko
lik z vašich ošetřovanců dohromady.”
“To není nic divného,” odpověděl lékař,
“podívejte se na mne, já jsem neměl v mém
živobytí žádný proces a jsem tak bohatý
jako tucet ašich klientů dohromady.”
Krejčí jde panu Bumbálkovi pro vy
placení účtu za šaty. U dveří zadrží jej je
den přítel pana Bumbálka a praví, že tento
není doma.
“I vždyť já jsem jej viděl u okna,” brání
se krejčí.
Pojď drahý synáčku na moje srdce! Hlas krve
“To je právě to, že on vás taky viděl.”
nemůže lhát.
Dramatický spisovatel: Ubohý příteli,
váš poslední kus se nedožil úspěchu.
Druhý dram. spisovatel: Aspoň tolik,
co váš, ano.
Prvý: Jakpak, vždyť váš kus byl vy
pískán publikem, můj aspoň nebyl vypískán
jako váš.
Druhý: Ovšem, nikdo nemůže zívati
a pískati najednou.

Vězeňský lékař: Mezi námi řečeno,
pane direktore, tento člověk jest ztracen.
Direktor vězení: Panedoktore, zachraň
te jej, pro všechno na světě. To jest odsou
zenec k smrti.

Jeden sváteční jezdec byl shozen koněm
a narazil se pořádně. Nějaký pán mu pomá
há na nohy a ptá se jej, býlo-li ti poprvé, co
vsedl na koně.
Pán: Anna, řekněte mi, kde pak je
“Ne,” odpověděl jezdec, “to bylo po
paní?
sledně.”
Anna: Paní maluje.
Pán: Ano, ale kde, ve svém atelieru
“Nemějte mi za zlé, páni porotci, já
anebo před zrcadlem ve svém toiletním ka nejsem opilec, já piji, abych zapoměl.
binetě?
“Ano, ale vy nezapomínáte piti.”

— 218 —
Jako svátý uMařata”:

Vařil vejce na tvrdo a polévku z nich chtěl dát chudým.

Nafoukaný bankýř: To jest pravda, že
jsem dnes milionář, ale když jsem začal dě
lat obchody, neměl jsem nic ...
A někdo k tomu poznamenal: To jest
správné, ale ti, kteří s vámi dělali obchody,
měli něco.
______
Pan Flámeček (k řezníkovi): Dříve,
když jsem u vás začal kupovati, musil jsem
vždy lined platiti, poněvadž jste mne neznal.
Ale proč mám ještě těď platiti vždy hned?
Řezník: Protože vás znám .. .

Pan Prášil chlubil se ve společnosti jed
nou svými překvapujícími dobrodružstvími
a lhal při tom tak pěkně, že tomu, co vypra
voval, sám věřil. To dopálilo jednoho jeho
přítele, a tento zača’1 vypravovati příhody je
ště mnohem neuvěřitelnější a poutavější.
Celá společnost poslouchala napnuté ani
nedýchajíc.
Pan Prášil blednul a třásl se zlostí a
závistí, že byl přetrumfnut. Konečně se
nemohl zdržet a přerušil vypravujícího:
“Dovolte, příteli, vy nám nyní již dosti
dlouho vypravujete,~co jste všechno již udě
lal a co dovedete. Řekněte nám nyní něco,
co nejste schopen udělati, a já to udělám
na místo vás.”
“Ovšem”, řekl oslovený, “je mi jedna
věc nemožnou, totiž zaplatiti moje dluhy,
a já bych byl věru šťastným, kdybyste to za
mě vykonal.
Uprostřed smíchu celé společnosti se
uznal pan Prášil za poraženého a vzal svoje
slovo zpět.

Starý advokát: Vy se mne ptáte, jak
jsem se vrhnul do tak skvostné kariéry, nu,
řeknu vám to. Krátký čas na to, co jsem
otevřel svoji kancelář, jeden strýček velmi
bohatý zemřel, a tím jsem hned přišel ku
třiceti tisícům.
Mladý advokát (překvapen): Ale od
pusťte, mistře, já nevím, že by jste byl ně
kdy měl bohatého strýčka!
Starý advokát: Já jsem vám také neřekl, že jsem nějakého měl. To byl bohatý
strýček mého prvního klienta.
“Pane doktore, řekněte mi upřímně, za
jak dlouho budu vyléčen?”
“Já vám řeknu čistou pravdu, pane Vonásku, za měsíc asi budete moci sestoupiti
do vašich kanceláří, ale jest nevyhnutelně
zapotřebí, abyste zůstal v ošetřování ještě
aspoň dvě léta.”
“Ale, pane doktore, nemýlíte se? Já
nejsem pan Vonásek bankýř, ale Vonásek
listonoš.”
“Ah ták, to mění okolnosti, vy nemáte
než řádnou nastuzeninu, za tři dny můžete
vyjiti a i započíti svoji službu.”
To je zvláštní! Nic neurychluje holo
hlavost tak jako zármutek, a nic nepůsobí
zármutek tak jako holohlavost.

“Tatínku, dnes nám řekl učitel, že lidé
pocházejí z opice. Je to pravda?
Tatínek (mrzutě: “To je možné u tebe,
ale ne u ostatních lidí.”
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Paní: Ty jsi ale neopatrný, muži, ne
“Podivte se tamhle na toho starého pá
na. To jest pamětník třicetileté války. Vše chat povalovat takhle peníze po stole.
Pán: Ale mlč, blázínku, to jsem chtěl
chny šarvátky a bitvy prodělal s sebou.”
“To se vám povedlo, chtít mi tohle na vyzkoušet poctivost naší nové služky.
Paní: A mnoho-li jsi tam nechal?
věsit. Tomu již jest několik set let, co jest
Pán: To je to, já je zapomněl spočítat.
třicetiletá válka hotova.
“To já nemluvím o té. Jeho třicetiletá
“Mama, dej mi kousek cukru, slyšíš?
válka skončila předešlý týden smrtí jeho
Mně ten kousek, co’s mi dala, upadnul.”
zeny.
“A kampak jsi ho nechal upadnout, Pe
Učitel: Vy ničemové, vy se opovažujete píčku ?”
se mi smát?
“Do mého šálku s kávou, maminko.”
Žáci: Ale, pane učiteli, to my se vám
nesmějem.
“Já mám hudební sluch,” řekl jeden
Učitel: Budete mi vymlouvati! Já tu chlubivý jinoch.
“Škoda tedy, že nezpíváte ušima,” mu
nevidím nic jiného, co by vám mohlo byt
odpověděla jedna jízlivá dáma.
směšným.
________
V rodině Strachatých jest zakořeněná
mánie psaní. Dvě dcery píšou básně, které
žádný nechce vytisknouti. Syn píše hudební
skladby, jež nikdo nechce hráti, matka píše
romány, jež nikdo nečte.
A což otec, co pak ten píše?
Oh, ten píše směnky, na které nechce
nikdo půjčiti.
________

Host: Poslechněte, *pane hostirfcký,
včera jsem tu jedl znamenitého zajíce, ale
dnes skutečně nestojí za nic.
Hostinský: Vidíte, pane, jak se v tom
špatně vyznáte, právě dnes jest to pravý
zajíc.

“Tatínku, já jsem dnes na ulici našel
Soudce: Bekněte mi teď. paní, vaše dolar.”
stáří.
“A ty’s jej, to se rozumí, vrátil jeho
Stará panna: lim ... hm ...., mně je, — majetníku?”
hm, mně je ..., pane soudce, hm, mně je ...
“Ano, tatínku.”
Soudce: Já bych vám radil, abyste
“To jest velmi hezké od tebe.”
s tím pospíchala, čím déle to bude trvat —
“Já jsem také nemohl jinak udělati. on
tím starší budete.
mne držel za ucho.”

“Emilko. Emilko! Já myslil, že teď, po saisoně, uskrovníš se v toileiách, a ty zatím........ . ”
“Poslouchej, Járo, chceš-li takhle se mnou mluvit, bude nejlépe, když na .podzim se dáme vždycky
rozvést!”
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Hudební skladatel, nemající zvláštní pracovny
v duchu o ženině návštěvě: “Bože, bože, jak mám
skládat,, když ji slysím tolik rozkládat /”

První zloděj: Právě před hodinou mně
“To máte celou knihovnu kalendářů
byl ukraden můj velocipéd.
tady!”
Druhý zloděj: Právě je tomu asi hodina
“To moje žena nakoupila kde jaký ka
co jsem jeden ukrad’, podiv se trochu, není- lendář, před narozením naší dcery, aby jí
li to tvůj ?
vynašla jméno.”
“Nu a jaké jméno jste jí dali?”
Soudce: Jest to pravda, že jste vynadal
“Marie”.
včera tomuto pánovi blbců?
Obžalovaný (si vzpomíná) : Já o tom
Nemocný (v předpokoji lékaře) : Kdy
ještě pochybuji, ale čím déle se na něj dí pak přijde ten doktor, už tady čekám celou
vám, tím lépe vidím, že jest to zcela možno. hodinu.”
Sluha: Co je to, hodina? To my čeká
Ona: Já nevím, proč se Paulina na me někdy celý měsíc na jednoho pacienta.

mne zlobí?
On: Ale já si to myslím.
Ona: Proč tedy ?
Ono: Já jsem jí včera řekl, že vy ne
jste tak ošklivá, jako ona.
A: Ty jsi celý bledý, celý rozrušený,
jsi snad nemocen? Stalo se ti něco?
B: Ach, zlatý příteli, ano. stalo se mi
to nejnepříjemnější co si vůbec můžeš po
myslit.”
A. (ho těší) : Vypravuj mi to, udělej
mi tu radost.”

Mladá vdova: Jakpak, vdáti se s vámi,
pane, snad na to nemyslíte,' vždyť je tomu
sotva tři měsíce, co můj ubohý muž jest
mrtev.
Byla Bertina svatba hodně veselá?
Nápadník: Co na tom, myslíte, že za
Bože! Strašně veselá — Až jsme dostali všichni
bolení vlasů — i tuhle můj muž.
dvě leta bude mrtvější než dnes?
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Dobrý řemeslník.

Bicyklista“Mistře kováři, dal jste
pozor při rozebírání kola, aby se vám něja
Baronek: “Hm! Ona nemusí tak ohr
ká součástka neztratila?”
novat nos, že jsem s ní drobet zažertoval, —
Kovář: “Co vás napadá?! Ještě mně já, v jehož žilách proudí modrá krev!”
asi deset kousků zbylo!”
Komorná: “Prosím už napřed za odpu
štění, mladý pane, ale pokusíte-li se ještě
Zda·li pak
jednou, uvidíte, že poteče vám hned místo
modré červená!”

na té letošní koňské výstavě budou také
takovíhle “tahouni”.
Kterak rozumí v Čechách heslu: 4 Spojenými
silami.”*
)

Jen se podívej na tu maškaru! Kdokoli
spatři ji v tomto křiklavém úboru, každý se
*) Ostatně my mu v Americe rozumí musí smát!
me právě tak.
Zajisté; jen její manžel ne!
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Roztržitosť.

Profesor: VypůjČí-li si váš otec tisíc
dolarů se slibem, že je bude vraceti po splát
kách $250 ročně, mnoho-li bude ještě dlužen
za tři léta?
“Tisíc zlatých.”
“Člověče, vy neznáte ale ani základy
počtářství!”
“To je možné, ale já znám tatínka.”

Svědkové vyjednávají podmínky sou
boje. Uražený nechce o souboji ani slyšet.
Jeden svědek praví:
“Já rozumím, vy jste ženat...
“Já? Ani dost málo, právě proto lpím
na životě.”

“Váš puls se mi. pane, ani dost málo
nechee líbit”.

Pětiletý Jeníček se zdvihnul onehdy od
stolu, a řekl zcela otevřeně, kam jde. Matinka jej kárá za tento výraz.
“Nu tak, jak se musí říci?”
“Říká se na příklad: Já se jdu projít.”
Včera ku konci večeře Jeníček pojed
nou celý zčervená, zrudne.
“Co je ti, Jeníčku?” ptá se jej matka.
“Já, já ... já jsem se prošel do kalhot.”

Dvě děti se hádají o přednosti svých
tatínků.
“Můj tatínek je moc velký.”
“Můj je tak velký jako zeď u zahrady.”
“Můj se může dívat přec ni.” ,
“To je něco, můj taky, když má klobouk
na hlavě.”

Pan Místek: Co zde chcete, u mě ?
Pan Lístek: “Ale, ale, drahý příteli,
nevykej mi, to mne strašně mrzí.
P. M.: Vy víte, že od našeho posledního
obchodního vyjednávání, které jsme spolu
měli, a kterým jste mne chtěl jak se patří
“natáhnouti”, vás neznám.
P. L.: Dorozumějme se, chceš-li, ale ne
vykej mi!
M.: Vy jste mi, úplně cizím.
L. : Vykat starému příteli, jakým já
jsem!
M. : Pravím vám ještě jednou, abyste
šel po svých ...
L. : Poslechni, mě se zdá, že jsem ti
ještě dlužen půldruhého dolaru!
M. : Sedni si (podá mu židli).
Na cizí půdě.

Páter k odsouzenci, jenž vystupuje na
popraviště: Odvahu, synu můj, odvahu a
pevnou mysl.
Odsouzenec: Já se cítím klesati..Měl bych něco vypiti.
Páter: Odvahu! Za okamžik budete
snídati s anděly v nebi.
Odsouzenec: Což kdybyste šel přede
mnou ... Mohl byste dát prostřít.
A: Ty jsi blázen vypsat dvě stě dolarů
odměny na toho ztraceného psa.
B: To je spíš, abych udělal ženě radost.
A: Takhle můžeš být jist, že ti jej ně
Pepice: “Kdybych tak odtud spadla dolů na
kdo přinese.
to bych se zabila, viď?”
B: Pst — toho se nebojím — vždyť hlavu,
Pepík: “Rovnou na h’avu? Ba to by se “jich’
jsem jej sám zabil, toho proklatého pinčla. zabilo víc'

“Koukej, mužíčku, moje maminka dala mi do
výbavy také “Požehnání” s nápisem:

Kéž mír a

svornost stále zde přebývá”.
“Tak to ona nepřijde nás ani navštívit??”

“Váš přítel X. o vás roztrušuje lživé
Soudce: Proč jste nedonesl ihned na
zprávy.
”
komisařství tu tobolku, co jste našel?
“
Ať
si vypravuje lži jak chce, ale aby
Obžalovaný: Bylo to již příliš pozdě
mu nenapadlo povídati o mě pravdu, já bych
večer.
Soudce: Proč jste ji tedy neodevzdal mu rozbil hlavu!”
hned druhého dne ráno?
Jeden kloboučník potká na ulici švihá
Obžalovaný: To již v ní nic nebylo.
ka, jenž u něj kupuje a který jde kolem
aniž by se naň podíval.
Zloděj před soudem: Můj advokát zde
“Také by aspoň mohl sejmouti “můj”
není přítomen. Žádám, aby bylo přelíčení
klobouk,” mumlá kloboučník.
odloženo.
Soudce: Poněvadž jste byl přistižen
“To je váš pes?”
při činu, co pak by mohl váš advokát pro
“Ano.”
vás říci?”
“Já vám za něj dám pět dolarů.”
Obžalovaný: To je právě to, co bych
“Vy žertujete! Pět dolarů za takovéhle
chtěl vědít.
zvíře, jako tohle! Pes, který mi jednou za
chránil život, když bych se byl málem utopil.
“Jak, tvá žena je nemocna, a ty jdeš Můžete si pomyslit, že si jej cením trochu
více. Chcete-li, prodám vám ho, ale ne laci
pro šampaňské?”
něji, než za šest dolarů.”
“To není pro ni, to je pro mne.”
V okolí Sadské

“Dovolte, kam ženete všecky ty husy?”
“Na sever mezí Němce.”
“Jdětež! Co by ti dělali s tolika “biskupy”, když hlásají:

»
“Pryč od Říma!”
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At’ žije niABopust!

Žena: “Pouhým psaním, Ferdáčku prý
se nenaučíš anglicky. To prý musíš hodně
mluvit.”
Pan manžel: “Podle toho ty, stará, umčla bys anglicky brzo, viď?”

Vzhůru v maškarádu!
karneval už troubí —
žijem v době, kdy se moudrost
se bláznovstvím snoubí!

“I pěkně vítám! Dnes, když jste se stě
hoval, nečekali jsme vás na pivo.”
“Právě naopok! Moje stará utrmácela
se s nábytkem tak, že bude spát jako dudek,,
a to se musí využitkovati.”
I

Host: “Co pak máte na jídelním líst
ku dobrého?”
Sklepnice: “Pečenou husu, vepřovou
pečeni a ledvinky s kyselou omáčkou.”
Host: “A co mně odporučujete z toho
trojího?”
Sklepice: “Ó, husa je znamenitá a ve
Slepice kuřeti: “Ani to zrno nemůžešpřová je jako dort, jenom se rozplyne v
najít! Ty máš moc špatné oko!”
ústech.”
Kohout: “Teto, teto — jen žádné vý
Host:‘“Tak mně přineste ledvinky s
čitky! “Kuří oko” je vždycky špatné!”
omáčkou!”

Ženská logika.

Ona: Viď, milý manželi, že uděláme
letos cestu přes moře k vůli našemu zota
vení?
On: Kam pak myslíš, při těch množ
ství starostí ?!
Ona: Ale ty můžeme pak přece pohodl
ně hodit do vody.
Zvláštní kontrola.

První host: Nepíšete si, kolik sklenic
piva vypijete?
Druhý host: Nač pak? Já jednoduše
piju ku každé sklenici piva jeden koňak;
kolik mám pak koňaků, samo sebou také
tolik piv mám k zaplacení.
Vždy galantní.

11.... a co byste dělal, pane, kdybyste
byl velikán?”
“Já? O já bych si vás, ctěná slečno,
strčil do knoflíkové dírky.”
Nanejvýš dobrotivá.

Voják k svému sousedu: Není tvoje
kuchařka žárlivá, když ví, že mimo ni ještě
jiná děvčata zbožňuješ?
Druhý: I. toto, ani v nejmenším. Ta
mi ještě upravuje dopisy, které na ty druhé
odesílám.

“Ale Emínku, ty už jsi snědl dost kolá
čů. Už přestaň.”
“Oh, maminko, mně ještě není špatně!”
U soudu.

“Proč jste zabil svoji ženu?”
“Společný život stal se mi nesnesitel
ným”.
“Proč jste se nedal rozvésti?”
“Vždyť jsem jí přísahal, že ji neopu
stím až po smrti.”
,,Jak vám povídám, mladý pane, to je báječná řeka.
“Vy jste obžalován, že jste se pokoušel Tyto
všechny ryby jsem chytnul do ruky ani ne za
o vyšinutí vlaku z kolejí. Máte co říci ku jednu minutu".
své obraně?”
“Pane presidente, moje tchýně byla ve
“On již neví o sobě,” praví žena.
vlaku!”
“Zkusíme to.” řekne doktor, a dodává
nahlas: “Musíte posiati pro lahvičku tohoto
Soudce: Vy jste nechal svůj rozum na elixíru, stojí 100 dolarů.”
A lakomec pootevře oči a zasténá: “To
dně sklenice!
Obžalovaný: Nemožno, slavný soude, je drahota.”
já vyprázdním sklenici vždy až na dno.

Učitel Nepamatuješ se už, Pepíčku,
“Ach, jakého krásného hošíčka to máte, že jsem řekl, že přídavná nikdy nesouhlasí
se slovesy?”
milostpaní, jakpak jest starý?”
Pepíček: Jako maminka s tatínkem,
“Zrovna čtyry měsíce.”
“Vaše nejmladší bezpochyby?”
tedy?”

VOJTA FR. MAŠEK.

UzpomínKy životopisné R našim podobiznám.
JUDr. ALOIS baron PRAŽÁK (k vyobrazení na str. 141.), bývalý český ministr
krajan, posléze správce ministerstva spravedlnosti, odešel dne 30. ledna 1901 z řad pozo
ruhodných českých politických osobností. Skonal po krátké nemoci ve Vídni,
JUDr. Alois baron Pražák narodil se dne 21. února 1820 v Uherském Hradišti na Mora
vě, studoval v Kroměříži, v Brně a práva v Olomouci, kdež se r. 1844 stal doktorem a po
zději advokátem v Brně. Vynikající měrou súčastnil se událostí v bouřlivém roce 1848;
rok po té založil pro národní život na Moravě velice důležitou Matici moravskou. Roku
1861 zvolen byl za poslance do sněmu moravského, pak do říšské řady, z níž však r. 1864
vystoupil a teprve r. 1872 opět se do ní navrátil. Dne 12. srpna 1879 stal se ministrem
bez odboru v ministerstvě Taaffeově a roku 1881 též správcem ministeria spravedlnosti,
kterýž odbor později postoupil ministru Schoenbornovi. Roku 1882 byl povýšen do
stavu baronského.
J. L. TURNOVSKÝ. (K vyobrazení na str. 143.) Zesnul po krátké chorobě dne
8. února 1901 na Král. Vinohradech v Praze ve stáří 64 let. Život tohoto pilného národ
ního pracovníka byl dosti pestrý. Narodil se roku 1837 v Sobotce v Cechách a když
dospěl, íodiči určen ku dráze obchodnické. Leč s této cesty záhy jej svedla náklonnost
k divadlu, kterou podržel po celý svůj život. A tak setkáváme se s Turnovským jako
s kočujícím hercem, ba vystoupil i na pražském divadle. Politický ruch let pošedesátých uchvátil i Turnovského, který věnoval se pak žurnalistice, jsa členem a později zod
povědným redaktorem staročeského “Pokroku”. Po založení Ústřední Matice Školské
povolán byl za ředitele kanceláře tohoto národního ústavu, kde působil dlouhá léta až
do r. 1898, kdy vzdal se tohoto úřadu a vstoupil opět do redakce “Hlasu Národa”, kdež
setrval až do své smrti. Z literární činnosti jest známo jméno Turnovského z přečet
ných překladů divadelních her, které dílem přeložil, dílem upravil pro česká jeviště. Také
některé původní české povídky spracoval dramaticky. Z vlastních původních prací lite
rárních buďtež uvedeny kniha “Z potulného života hereckého” a studie o životě a půso
bení Jos. Kaj. Tyla, jehož švekruši (sl. Rajskou) pojal Turnovský za choť, postarav se
obětavě o rodinu po zemřelém Tylovi. Nedlouho před smrtí počal vydávati memoirovou
knihu “Z pamětí starého vlastence”. J. L. Turnovský byl spisovatel a vlastenec staré
konservativní školy, jeho názory zejména o moderních některých otázkách čpěly touto
pachutí zastaralosti, leč přes to dlužno jeho jméno, třeba že nezářilo leskem hvězd prvního
řádu, zaznamenati vděčně a s uznáním mezi poctivé pracovníky na roli národní.

PROU. DR. ED. ALBERT (k vyobrazení na str. 145.) narodil se 20. ledna 1841
z chudých rodičů v Žamberce. Vykonav studia gymnasiální v Rychnově a Hradci Krá
lové, studoval medicínu ve Vídni, kdež r. 1867 dosáhl hodnosti doktorské, načež stal se
asistentem. R. 1872 habilitoval se na universitě vídeňské pro všeobecnou chirurgii, leč
již rok na to, r. 1873, jmenován řádným profesorem chirurgie a ředitelem chirurgické
kliniky v Inšpruku. R. 1874 nabídnuta mu profesorská stolice v Lutichu, které však
nepřijal. R. 1881 povolán byl do Vídně jako řádný profesor a ředitel chirurgické kli
niky. Tato na pohled prostá a suchá data životní jsou vyplněna obrovskou prací věde
ckou a kulturní. Celá řada objevů, jež učinil Albert, znamenají vědecké epochy. Přes
tQ, že pro vídenský vzduch český původ Albertův nebyl nejlepším odporučením, získal si
prof. Albert vážnost,ba obdiv všech, studující i lékaři z celého světa hrnuli se do jeho
přednášek. Celá řada spisů světového významu vyšla z jeho péra, časopisy české i ně
mecké čítaly jej k nejhorlivějším spolupracovníkům. A při tomto nadlidském díle zbylo
mu ještě času — pro poesii. Jest známa záslužná překladatelská činnost Albertova,
jenž pořídil německé překlady z české poesie, jimž už slavné jméno překladatelovo získalo
všeobecné pozornosti. Ale nejen překlady, on psal i verše sám. Tento bohatý, hýřivč
štědrý život přerván byldne 26. září 1900 smrtí náhlou, neočekávanou. Slavný učenec
skonal nepozorovaně na loži v noci, když chystal se na cestu do Vídně. Smrt přiskočila
k němu zákeřně ve spaní, jakoby se bála při jiti zpříma k svému velkému nepříteli, který
tolikrát její útok odrazil od jiných.

*
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KAREL JAVŮREK. (K vyobrazení na str. 147.) Vlastenecký a historický malíř,
který s touže stejnoměrnou vytrvalostí a nezměnitelností pracoval, jako kdy před pade
sáti a šedesáti lety. K. Javůrek demonstroval mladším a mladíkům, jak se malovaly
vlastenecké historické obrazy před půlstoletím v Praze. Nepolevil. Ničeho na nich
nezměnil: ni obsah, ni utváření, ni techniku. Vše bylo u něho na vlas takové, jako bý
valo od pradávných dob. K. Javůrek při svém vystoupení byl zrovna tak vítán, jako
který jeho soudruh v historii. Každý jeho obraz byl s díkem, ano s jistým nadšením
kvitován pro svoji látku hlavně, pro významnost obsahu, který vyvolával hledané vzpo
mínky na zašlé, a prý lepší, heroičtější, pestřejší a malebnější doby, nežli nynější. Není
třeba proň vymýšleti hodnoty, jež mu byly vždy cizí. Ve svém pravém světle má pro
nás zjev K. Javůrka svůj půvab, onen, který k nám mluví z každé nepatrnosti, ano rela
tivní naivností našich dědů a pradědů. Pro nás jsou, jeho práce živým dokumentem
skromného a jednoduchého uměleckého názoru českých romantiků. Z největší části to
nejsou tak slavné, rekovné a hrdinské výjevy, jako spíše momenty, nad nimiž srdce cito
vého vlastence s bolestí se rozpomíná jich neblahých dějinných následků. Historie sama
jim dodává hloubky a významnosti, jak tomu právě staré theorie o malbě historické chtě
ly. K. Javůrka bylo osobní právo, přidržel-li se na vždy principů a forem, jež mu v mládí
byly vštěpovány, a tak stojí jako živý representant určitého období a určité formule umě
lecké, které zůstal věren, jako zbrojnoš ve vřavě bitvy stojící nad mrtvolou rytíře, jehož
železnou brni pronikla kulka z pušky vystřelená.
Od smrti Bedřicha Smetany nestihla český hudební svět ztráta toho významu, jakou
bylo mu souzeno utrpěti neočekávaným úmrtím ZDENKA FIBICHA (vyobr. na str.
149). Smetl jej osud s pozemské pouti o celé desítiletí dříve, než snad osobami pověr
čivými mohlo mu býti prorokováno. Fibichovi dostalo se jako synu výborně postaveného
lesmistra v mládí vzorného vychování jak literárního, tak hudebního. Již za studií
gymnasijních, ve Vídni započatých, zasvěcován v Praze do theorie,a když první zdařené
skladatelské pokusy staly se u něho rozhodnými pro jeho další povolání životní, poskytlo
mu Lipsko co nejlepší kondice k příští dráze umělecké. Od r. 1874 vidíme Fibicha
v Praze přimíšena k proudu, jejž vedl v plné síle tehdy tvořivší Smetana, když byl před
tím již zkusil se v komposici dramatické. Od těch dob posvětil Fibich veškeru práci
svou skladatelství a jako svobodný umělec český, nemaje se žádné strany pevného základu
hmotné existence, živil se vyučováním soukromým. Jako pedagog byl Fibich vším prá
vem uznáván za sílu neocenitelnou. Jeho bezpříkladná trpělivost, pochopitelná již vro
zenou mu jemností v povaze, umění a evidentní úspěchy na přečetných žácích mimo
jiné, činilo jej nad jiné způsobilým, aby byl nalezl přiměřeného postavení veřejného jako
profesor konservatoře. Na krátko sice byl Fibich opatřen svěřeným mu r. 1899 úřadem
operního dramaturga při Národním divadle, ale v postavení tom byl nejednou ve veli
kém rozporu se svými uměleckými názory, že změna ve správě ústavu uspíšila resignaci,
kterou hodlal provésti, jakmile by byl uvedl na jeviště svou operu “Pád Arkuna”. Pří
pravy k ní prováděl osobně do posledního dne před ulehnutím, vzav na svá bedra veškery
klavírní zkoušky korrepetiční, na nichž ulovil si při sesláblé poslední dobou své kon
strukci tělesné příčinu poslední nemoci. Předchozí činnost jeho divadelní vyznačena
jest různými operami a jinými skladbami. Pro koncertní literaturu tvořil Fibich již
v mladých letech duchem pokročilým a zaujal záhy stanovisko, které později též Smetana
a po letech i Dvořák přijali za své: bylť prvním českým skladatelem symfonické básně
v orchestrálních obrazech “Záboj, Slavoj a Luděk”, “Toman a lesní panna” a “Othello,’.
Při svém formálním mistrovství dovedl Fibich i v architektonických formách cykli
ckých domoci se úspěchů mimořádných. Veřejnou působnost jeho doplňovalo řádné člen
ství České akademie a examinatorství kontrapunktu v komisi pro státnj zkoušky z hudby.
Kdykoliv šlo o to, aby před cizincem náš svět hudební důstojně se representoval, Fibich
nikdy neopomenul okázati se jako vlídný hostitel. Na každém projevu kolegiálni po
zornosti a společenského taktu bral účast. .

Pražský stavitel JOSEF BLECHA (k vyobrazení na str. 151) původce proslu
lého stavitelského závodu v Karlině, jenž po dlouhá léta stál v čele českých technických
odborníků a ozdoben byl znamenitými ctnostmi vlasteneckými, občanskými i humánní
mi. Narodil se 11. září 1841 ve Štítarech u Kolína n. L. Za třicetileté samostatné
své činnosti provedl Blecha více než 400 různých velkých staveb a přestaveb, nehledíc
k budovám menším, mezi těmi 10 chrámův a far, 14 budov školních, 56 cukrovarů,
z nichž 4 v Uhrách a 4 v Itálii, 59 jiných různých továren, 229 činžovních domů v Praze,
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7 předměstích a městech venkovských, vše dle vlastních plánů svých. Tato vynikající
činnost odborná zjednala záhy Blechovi i čestné místo v životě veřejném. Blechovým
přičiněním r. 1871 založena byla jednota stavitelů v království Českém, která zvolila
jej roku 1887 svým předsedou, načež v této čestné hodnosti setrval až do svého úmrtí.
Jednota stavitelů za zásluhy všestranné poctila jej i čestným členstvím. Vlastenecké
a lidumilné snahy podporoval Blecha účinně, ale beze vší vnější okázalosti, jíž nemi
loval. Jsa odborníkem na slovo vzatým, bystrého rozumu, zdravého a širokého roz
hledu i praktických názorů, těšil se Blecha všestranné důvěře svých stavebníků,
k nimž náleželi i němečtí průmyslníci a podnikatelé známých jmen domácích i za
hraničních. Zemřel dne 13. července 1901 v Podbabě.

.

JUDr. JOSEF HEROLD (k vyobrazení na str. 153). Jméno i činnost tohoto
politika jsou příliš známy, než aby bylo potřebí o nich se šířiti. Dr. Josef Herold
narodil se 22. října 1850 ve Vršovicích. Studoval gymnasium a práva i dosáhl již
r. 1875 hodnosti doktorské. Věnovav se advokácii, působil jako koncipient v Zatci
a v Praze, až konečně r. 1886 otevřel vlastní advokátní kancelář. Veřejně činným
byl velice záhy. Již r. 1875 zvolen byl v domovské cbci své do obecního zastupitelstva,
okresu vinohradského, jehož stal se r. 1890 starostou. R. 1883 zvolen byl za skupinu
Jilové-Řičany zemským poslancem, r. 1887 pak dobyl říšského mandátu za Čáslav,
Chrudim a Kutnou Horu. Jako politik vynikl zejména svým řečnickým nadáním,
které jej řadí k prvním řečníkům poslanecké sněmovny a učinilo jej i jako advokáta
a obhájce velice hledaným. Od několika let je dr. Herold přísedícím zemského
výboru a intendantem Národního divadla.
JUDr. JOSEF TUČEK (k vyobrazení na str. 155). Jedna z předních a nej
markantnějších postav mezi moravskými poslanci českými. Zemřel v úterý, dne
24. července 1900 v Brně. Ztrátu, kterou tím český živel na Moravě utrpěl, lze
změřiti jen činností zesnulého, která od prvního zábřesku mužných jeho let až po
okamžik, kdy zastihla ho smrt, směřovala k povznesení a blahu českého lidu morav
ského. Jmenujeme zde jen jeho činnost jako předsedy brněnské Matice školské, kde
nesmírně prospěl českému školství brněnskému, jako Jednotě pro jihozápadní Mo
ravu. Stejný podíl má i na pokrocích českého divadla národního v Brně, neboť on
to byl, který svou energií a obratností vynutil od nejvyššího soudního dvoru, že
uznána platnost českého divadla brněnského. Jako politik stál u kolébky lidové
strany moravské v počátcích let osmdesátých, byl jedním z prvních její organisátorů,
vynikaje jako řečník bystrostí i řízností, zejmena v polemice s odpůrci. Zesnulý
narodil se dne 20. září 1845 v Brodku na Moravě. Politická činnost jeho počíná r.
1881, kdy zvolen do zemského sněmu za venkovské obce okresu Telč-Jihlava, a ty
zastupoval až do své smrti. R. 1892 zvolen do říšské rady, kdež setrval do r. 1897.
V témž roce jmenován byl přísedícím zemského výboru, kterýžto úřad taktéž zastá
val až do své smrti. Mimo tuto veřejnou činnost byl zesnulý činným i v t. zv. drobné
práci národní jako člen a hodnostář četných spolků národních, hospodářských i politi
ckých a j. v. Činnost zajisté bohatá, která dostačuje, aby jméno dra. Tučka zapsánobylo ve vývoji české řeči na Moravě na jednu z prvních stránek.
FRANTIŠEK MUELLER, profesor a spisovatel (k vyobrazení na str. 161) na
rodil se 4. září 1835 v Libochovicích. Studoval na gymnasiu v Litoměřicích a na
polytechnice v Praze. Roku 1867 jmenován byl asistentem mathematiky na poly- ·
technice pražské. R. 1867 jmenován byl mimořádným profesorem nižšího měřičství, r. 1868 pak řádným profesorem téhož předmětu. V tomto úřadě setrval až do
r. 1899, kdy pro churavost odešel na odpočinek. Za své více než třicetileté činnosti
profesorské odchoval celou řadu znamenitých a vynikajících techniků. Stejně zá
služná a bohatá byla jeho činnost literárně vědecká. Z prací těch dlužno uvésti ze
jména “O kvadratuře kruhu” 1864, “O grafickém nivelování” 1867, “O sférickém
excessu a jeho upotřebení při výpočtech měřičských” 1883, “O směru tížnice, .vlivu
jeho na geodetická pozorování vůbec a na určení osydlouhých tunelů zvlášť”. Roku
1887 počal vydávati českou učebnici geodesie “Kompendium geodesie a sférické
astronomie”. Bohužel, stálá churavost nedovolila mu toto dílo již dokončiti. Ze
mřel u věku 65 let, zůstaviv jistě vděčnou a milou vzpomínku v srdcích, všech, kdož
ho znali.
Prof. dr. JAN PALACKÝ. ÍK vyobrazení na str. 165.) Narodil se 10. října
1830 jako syn slavného dějepisce českého Frant. Palackého. Nabyl nejprve v otcov-
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ském domě všestranného vzdělání, načež pak studoval na akademickém gymnasiu,
Poněvač dle tehdejšího studijního rádu fakulta filosofická byla nutným průchodištěm k fakutám ostatním, vstoupil Palacký teprve po studiích filosofických na
fakultu právnickou. Zatím však jako právník ani ne dvacetiletý dosáhl dokto
rátu filosofického a hned také po studiích právnických prohlášen doktorem této
fakulty. Již za studií byl poznal různé země a všude horlivě pracoval v museích
a knihovnách, později pak odebral se do Berlína k tehdejšímu velmistru vědy země
pisné, Karlu Rittrovi. Teprve roku 1878 ujal se zase činnosti učitelské, kdy jmeno
ván r. 1885 mimořádným a r. 1891 řádným profesorem svého oboru, spolu pak
převzal řízení zeměpisného ústavu. Politický ruch vzbuzený po Čechách zcela při
rozeně povolal Palackého k činnosti politické; nutkaly ho k tomu nejen tradice
rodinné, nýbrž i vrozená snaha přispěti vědomostmi svými ku povznesení země
a národa vždy a všude. R. 1867 zvolen byl poslancem na zemský sněm a náhradníkem
v zemském výboru. O volbách r. 1870 zvolen opět a zasedal r. 1871 a r. 1872 v zemském
výboru. Posledně zasedal na sněmě v období od r. 1883 do r. 1889. V názorech politi
ckých byl rozhodným konservativcem. Vedle toho psal četné brožury, z nichž mnohé
spůsobily ve veřejnosti neobyčejnou pozornost a pro svou bezohlednost, s kterou Palacký tepal různé nešvary života veřejného i společenského, i mnoho zlé krve. Organisace ruchu hospodářského po Čechách a snaha po povznesení zemědělství vedly ho též
k vydávání populárních spisů hospodářských. Nicméně největší význam Palackého
spočívá v jeho činnosti vědecké a náklonnost jeho platila vždy zeměpisu přírodnickému.
Proto také bádáním o zeměpisném rozšíření rostlinstva i živočíšstva dodělal se výsledků
největších a získal v té příčině pověsti evropské. Nepřehledná řada větších i menších
pojednání svědčí o neúmorné jeho píli; práce pak jeho v tomto oboru i v cizině vždy
posuzovány byly velmi příznivě. Jako akademický učitel těšil se Palacký povždy značné
popularitě a oblibě mezi svými posluchači; imponovala vždy nejen svými vědomostmi,
nýbrž hlavně tím, že jako muž pokročilého věku vždy stál na výši moderní vědy a stále
se obeznamoval s novými výzkumy ve svém oboru.
SVETOZAR MILETIČ (k vyobrazení na str. 169) narodil se roku 1826 v Mošovině v báčské stolici a byl poslán na studia gymnasijní do Nového Sadu a Prešpurku. Již
za těchto pivních dob gymnasijních vynikal mladý Miletič živým slovanským uvědo
měním. Ovocem tohoto prvního mladistvého zápalu bylo založení srbského studentské
ho spolku “Slavjanka”. Do těchto dob spadají první literární pokusy Miletičovy.
Vykonav právnická studia na universitě vídeňské, usadil se v Novém Sadě, kde otevřel
advokátní kancelář. Když pak v Uhrách počaly svitati červánky ústavního života,
věnoval se Miletič úplně politice, kam celým svým temperamentem a duševní zaníceností tíhl. A odtud počíná jeho bohatá činnost. Změniv časopis “Srbský Denník”
v “Zástavu”, jal se působili i jako vynikající publicista. R. 1861 povolán byl do
srbského národního kongresu. Mezitím byl poslancem na sněmu chorvatském, kde hájil
naprostou neodvislost chorvatskou. V ten čas asi také pracoval o národním programu
srbském. Roku 1869 byv opětně zvolen do sněmovny, podal zvláštní svůj návrh adresy
jako odpověď na trůnní řeč. V této adrese žádal úplnou samostatnost Uher a rovno
právnost všech národů obývajících země koruny Svatoštěpánské. Do této doby spadá
jeho spor s chorvatským báném bar. Rauchem, při kterém pro článek v “Zástavě” uve
řejněný odsouzen Miletič na dva roky do žaláře. Odpykav tento trest, byl znovu roku
1872 zvolen za poslance. Avšak zášť nespala a r. 1876 Miletič přes svou immunitu
zatčen a odsouzen pro velezrádu do žaláře na pět let. Ze žaláře vyšel sice již po dvou
letech, neboť zbytek tří let byl mu prominut, ale vražedný účinek žalářování vykonal
své dílo. Síly Miletičovy, duchovní i fysické, podryty a r. 1894 zatemnil se jasný,
bystrý mozek srbského vůdce tou měrou, že musil žiti v ústraní v rodinném kruhu svého
syna a dcery. Miletič byl muž, který celý svůj život posvětil službám svého národa,
zkoušeje za to po celý život celý řetěz chikan a žalářování.

OSKAR NEDBAL, (vyobr. na str. 157). — Na hlubších základech uměleckých
spočívá úspěch, jenž současně byl údělem velikým skladbám našich mistrů ve dvou kon
certech orchestru Colonnova na výstavě pařížské, řízených Oskarem Nedbalém. Dny
22., 23. a 24. července v.yhraženy byly representaci české hudby na světové výstavě paříž
ské. Ve velkém divadle “Staré Paříže” nejprve rozlehlo se 25 mužských hlasů, nejlep
ších. jež v širším sboru svém má “Hlahol” plzeňský. Oskar Nedbal je znamenitým
umělcem, který dávno již uvykl ve světě poctám jako nedostižný violinista “Českého
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kvarteta”, než aby jej mohly napájeti slavomamem jeho speciální úspěchy, jichž dobý
vá nej nověji jako dirigent. Nedbal mnoho ve světě slyšel, mnohému se přiučil, ale
z mnohého také nabyl teprve vědomí o své vlastní síle, a poněvač může se pustiti dnes
v soutěž se světovými dirigenty, cítí se povolána, aby jako povznešený nad osobní
úspěch apoštol české skladby vycházel do světa dobývat pro ni nové půdy, byť i té nejpal
čivější. Jeho pařížský výlet, podniknutý s podivuhodnou energií v době vyměřené mu
k oddechu po celoroční námaze koncertního cestování, bude míti v příští saisoně dozvuk
ve dvou koncertech Colonnových, v největším pařížském divadle “du Châtelet” pořáda
ných. Řízením Nedbalovým provedena bude tu řada českých skladeb, jež naší hudbě
jistě upraví šťastnou cestu do francouzského uměleckého života.
Pianistka KLÁRA A. ČERMÁKOVA (k vyobrazení na str. 213). — České Chica
go může se pochlubiti již celou řadou českých hudebníků, odchovaných proslavenou
pražskou konservatoří a mezi těmito zaujala v poslední době čestné místo pianistka sl.
Klára A. Čermákova, která každým novým vystoupením v cizích kruzích dobývá si
stále většího uznání a obliby. Sl. Čermákova jest v době této první a posud jedinou
Čecho-Auneričankou, která obdržela od pražské konservatoře diplom jako absolventka,
neboť ač odebrala se r. 1896 do Prahy s tím úmyslem, aby tam studovala jen asi dva
roky, úspěch, jaký v době té docílila, pohnul rodiče k tomu, že ponechali ji v Praze ještě
další dva roky a r. 1900 dokončila svá studia a vrátila se do Ameriky. Sleč. Čermákova
narodila se v New Yorku r. 1880, ale v útlém mládí přistěhovala se s rodiči do Chicaga.
Hudbě klavírní věnovala se, když jí nebylo ještě osm let a studovala u různých soukro
mých učitelů. Později navštěvovala hudební ústav Američan Conservatory of Music,
kde při výstupní zkoušce obdržela zlatou medalii. Hned na to odebrala se do Čech, kde
na pražské konservatoři byla žákyní výtečného pedagoga hudebního, prof. Hanuše
Trnečka. Během svého pobytu v Praze vystoupila v koncertech v Měšťanské a v Umě
lecké Besedě a dostalo se jí od prvního kritika pražského, p. Chvály, lichotivého uznání.
Když při výstupní zkoušce v Rudolfinum hrála obtížnou fantasii Lisztovu s orkestrem,
upoutala svým přednesem pozornost samého světového skladatele dra. Ant. Dvořáka,
který ji zvláštním přípisem doporučil předním hudebním kruhům v Americe. — Sotva
že se vrátfta, obdržela místo v hudební koleji v Auditorium a později svojí hrou upou
tala na se pozornost řiditele ústavu Američan Conservatory of Music, takže byla tam
hned do sboru učitelského přijata. — Sl. Čermákova vyniká jako pianistka cituplným
přednesem a brillantní technikou, k čemuž napomáhá jí značně tělesná síla, neboť
bývala v mládí horlivou Sokolkou. Vedle koncertní hry získává si též dobré jméno
jako dobrá učitelka, kterémužto povolání věnuje se s nevšední svědomitostí a láskou.
VOJTA FRANK MAŠEK ( k vyobr. na stránce 226). Že skutečně vzdělaní
Američané nemají předsudku proti žádné národnosti, ale ctí každého vzdělance bez
rozdílu, kde se zrodil, toho podává nám důkaz mladý Vojta Frank Mašek, syn známého
zákopníka českého, Vojty Maška z Kewaunee, Wis. a člen dřevařské firmy chicažské
zvané Pilsen Lumber Co., kterému dostalo se toho lichotivého vyznamenání, že zvolen
byl za předsedu tak zvané Lumberman’s Association, k níž náleží nejpřednější a nejzá
možnější obchodníci chicagští. Mašek narodil se v Kewaunee, Wis., r. 1867. Odbyv
si tamní vyšší školu, odebral se na universitu Cornell, kde oddal se studiím klasickým.
Než obchodní duch jeho nedal se potlaěiti, ujal se obchodního řízení listu “Cornell
Era” a list za první rok vynesl čistých $1000. V druhém roce svých studií zvolen před
sedou seniorů, kterážto hodnost udílena jen těm nej oblíbenějším studentům. Po odby
tých studiích stal se členem výše zmíněné firmy a už roku 1891 zvolen za místopředsedu
a pokladníka. Na mladém Maškovi lze vidět, kam to v této zemi vzdělaní našinci
přivésti mohou.

Otevření české školy v Oedar Rapids, Ia.
První den 20. století zůstane svobodomyslným krajanům v Cedar Rapidsích navždy
v paměti, neboť v ten den slavnostním způsobem odevzdána svému účelu česká škola,
ten jediný prostředek k udržení naší drahé mateřštiny před přívalem cizojazyčným.
Průběh slavnosti byl v každém ohledu svobodomyslných našich krajanů důstojný.
Prvním řečníkem byla ní. Magdalena Hašková, která krátce shromážděné oslovila. Na
to vystoupil p. Alois Záhořík, který mezi jiným zmínil se o záslužné a namáhavé práci na
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šich žen a dcer, jichž přičiněním škola ta postavena. Na to představen mayor Redmond.
Mluvil pochvalně o českých občanech, řka, že jen malé procento českých přistěhovalců
vrací se do staré vlasti, nýbrž usadí se zde v té volné Americe a stanou se dobrými obča
ny. V čas války na první zavolání jsou hotovi pustiti se v boj za svou novou vlast, kdežto
opět v době míru vykonávají správně své občanské povinnosti; v politice a záležitostech
města béřou větší zájem, nežli kterékoliv jiné národnosti. Dále pravil, že Češi mohou
býti hrdými na postavení této školní budovy pro naši mládež, v níž bude se obeznamovati se svým mateřským jazykem, svým písemnictvím a dějinami českými a tím stanou
se i lepšími občany této země, neboť znalost slavné minulosti českých předků naplní jich
národní hrdostí a poznají ten vysilující boj, kterýž česká vlast podnikla k vůli získání
práva a svobody a tím pak více přilnou k této nové matce, k té Amefice, kdež svoboda
povšechná panuje.
Sedmé číslo programu vyměřeno slavnostnímu řečníku, prof. Bohumilu Šimkovi,
kteréhož sl. Šárka Hrbkova představila slovy: “Zde Vám představuji upřímného če
ského vlastence, na nějž může býti hrdým každý věrný Cech.” Pan Šimek mistrnými
9 vřelými slovy ujímal se školství a mezi jiným pravil, že nesmíme hleděti jen na sucho
párné vyučování a cvičení mysli, nýbrž i na zjemňování srdce, zušlechťování citu nejen

lidského, ale i vlasteneckého. Není to vše, dáme-li dítku domov, šatstvo a jídlo, aneb
odkážeme-li mu bohatství. Dejme mu to, co nikdy nemůže od něj býti vzato — co jeho
bude povždy — dobré a vlastenecké vzdělání. Pan Šimek odborníčky rozbíral celý vy
učovací systém a když skončil, byl donucen ohromným potlekem přidati ještě několik
vět, aby ukonejšil shromážděný lidL
Po řeči p. Šimka odevzdala sl. Šárka Hrbkova klíče české školy předsedkyni Dámské
Matice Školské, pí. Hurkové.
Závěreční řeč měl p. Jos. Měkota, kterýž zmínil se mezi jiným o historii a založení
české školy a děkoval ve jménu výboru všem věrným Cechům za jejich pomoc našim
dámám v tak těžkém díle, obzvláště pak np. W. F. Severovi, Janu Vosmekovi a Jos.
Haškovi, kteří pomohli svým nezištným přičiněním se k tomu, že uskutečnil se projekt,
podaný as před 8 lety. Dále poukázal na to, jak výhodným to bude pro naši národnost,
budou-li se mladíci a dívky po večerech vyučovati v české řeči a pro dívky zřízeny budou
učební hodiny k šití a hlavně pro naši mládež, kteráž tím více nabyde pojmu o české
národnosti a své mateřštině.
V přestávkách bavil obecenstvo hrou na piano p. Mokrejš. Dále k zábavě přispěli
dvojzpěvem manželé Jonášovi.
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Jest tomu téměř jedenáct roků, co učiněn v České Besedě p. W. F. Severou návrh,
aby vyzváni byli spolkové zdejší k utvoření Matice Školské, jejíž účelem by bylo zříditi
a vydržovati českou školu. Spolky české ochotně pozvání onomu vyhověly a tak odbý
vána zahajovací schůze dně 29. března 1891. Zástupcové za spolky byli tito: Za Čte
nářský Spolek: J. B. Šustr, Ed. Jeništa a J. Zástěra; za Jed. Tyrš C. R. Sokol: Jan W.
Kouba, Jos. Kroulík, B. Sedláček; za Prokop Velký: J. Kouba, Ant. Tomec, Josef Žbánek^ za Mladočech: J. Mrázek, J. Frenčík a Jos. Nepraš; za Karel IV.: A. Novotný,
V. Řebec a J. Přívratský; za Václav: Jos. Motejl, V. Vorlický a J. Blahník; za Jan
Hus: W. F. Severa, V. Dvořák, J. Kučera; za Žižkův Dub: F. Soukup, F. Zika a E. Z.
Bontt.y; za Českou Besedu: A. M. Zahořík, J. Vosmek a V. Kubát; za Žofii Podlipskou:
paní K. Našincová, paní M. Šustrová a paní Haasová.
Tak tedy činnost Matice Školské zahájena. Výlohy spojené s vydržováním školy
o prázdninách kryty byly a jsou posud českými spolky, jichž počet však v době přítomné
jest nápadně malý. Doufejme, že myšlénka nabude nového vzrůstu nyní, kdy krásná
budova k činnosti vybízí.
Aby však vyplněn byl druhý účel sdružení, vystavěti budovu školní, k tomu nikterak
nedocházelo. Tu na horlivou přímluvu několika pro věc tuto nadšených vlastenců paní
M. Matyková (tehdy sl. Škvorova) ujala se toho a přiměla několik dám k pořádání bazá
ru a sbírek ve prospěch zbudování školy. Ruče daly se dámy do práce a výsledek první
ho bazáru dodal jim přesvědčení, že cíle svého dosáhnou. Z výtěžku bazáru a z příspěv
ků některých spolků i jednotlivců utvořen byl stavební fond, jenž prozatím svěřen byl
Matici Školské do času, než bude škola zbudována. Dámy pak sdružily se ve spolek
nazvaný Dámskou Maticí Školskou, mající výhradně zbudování školy za účel. Pra
covaly pilně po celý ten čas, ale nemohly přece odhodlati se k tomu, by se stavěním
začaly. Tu obdržely dne 16. května, 1900, dopis od p. W. F. Severy a paní manželky
jeho, jímž se manželé zavazovali opatřiti školu veškerým nábytkem, bude-li škola do
roka zbudována. Nabídka přijata a manželé Severovi slovu svému dostáli, ano ještě
škole krásné piano darovali, začež zaslouží si dík všech svobodomyslných Čechů v Cedar
Rapidsích. Škola je velmi pohodlně zářízena a spanilomyslné krajanky mohou býti na
svoji práci hrdy.

Nové državy Spojených Států.
Portoriko.
Ostrov Porto Rico, na němž vlajka Spoj. Států byla vztýčena na znamení formál
ního zabrání dne 18. října 1898, jest ten nej východnější z Větších Antill v záp. Indii
a oddělen je na východě od dánského ostrova sv. Tomáše vzdáleností asi 50 mil, a od
Hayti na západě úžinou Mona, 70 mil širokou. Vzdálenosti ze San Juan, hlavního to
města, od důležitých míst jsou následovní: do New Yorku 1420 mil; do Charlestonu
v Jižní Karolíně 1200 mil; do Key Westu, Fla., 1050 mil; do Havany 1000 mil. Ostrov
má podobu rovnoběžníku, od východu k západu měří 108 mil a na přič 43, maje rozměru
asi 3600 čtv. mil nebo něco méně než polovice státu New Jersey (Delaware má 2050 čtv.
mil a Connecticut 4990). Obyvatelstva dle sčítání z r. 1887 bylo 798.565 duší, z nichž
474.933 byli běloši, 246.647 míšenci a 76.905 černoši. Sčítání předsevzaté vládou Spoj.
Států v r. 1900 ukázalo počet obyvatelstva na 953.243 duší. Portoriko je neobyčejně
úrodný a jeho hlavním průmyslem je zemědělství a dřevařství. Ve vyvýšených kraji
nách rostlinstvo mírného pásma není neznámo. V lesích nalézá se více než 500 různých
druhů stromů a na planinách rostou palmy, oranžovníky a jiné stromoví. Hlavní úroda
je cukr, káva, tabák, bavlna, kukuřice, ale banany, rýže, ananasy a mnohé jiné ovoce
jsou důležitými plodinami. Nejvíce vyváží se s ostrova káva, více než 63 procent celého
vývozu. Potom přijde cukr, 28 procent; dále dle mnohosti tabák, med, melasa, dobytek,
dříví a kůže. Hlavní nerosty nalezené na Portoriku jsou zlato, měď a železo. Dřevěné
uhlí objeveno v Utuado a Moca a také žlutý jantar. Na ostrově uložena je velká různost
mramoru, vápence a jiného kamene, ale ložiska ta nejsou ještě prozkoumána. V Guanica
a Salinac na jižním pobřeží a Cápe Rajo, na západním, jsou doly na sůl a to je také
hlavní minerální průmysl na Portoriku. Je tu 137 mil železnic a 170 mil se jich staví,
dále 470 mil telegrafních linií. Tyto spojují hlavní město s důležitými přístavy na jihu
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a západu. Podmořské lano běží ze San Juan k ostrovům Sv .Tomáše a Jamaice. Hlavní
města jsou Ponce s 27.952 obyvately; Arecibo s 30.000 a hlavní město San Juan s 32.048.
Zákon, zavádějící občanskou vládu na Portoriku, přijat 56. kongresem a presidentem
schválen 12. dubna 1900, občanská vláda vešla pak v činnost ’dnem 1. května téhož roku.
Prvním guvernérem byl Charles H. Allen. Sněmovna čítá 35 členů.

Filipínské ostrovy.
Souostroví Pilipinů, rozkládající se u jižního pobřeží Asie mezi 120. a 130. st. země
pisné délky a 5. a 20. přibližně zeměpisné šířky, čítá asi 2000 ostrovů, velkých i malých,
jichž celková výměra obnáší asi 140.000 mil, což je také asi výměra šesti novoanglických
států s přidáním New Yorku a New Jersey. Největším z celé skupiny je Luzon, na
němž stojí hlavní město Manila. Mindanao je také velký ostrov, ale obyvatelstva má
málo. Největší ostrovy jsou Luzon, 44.400; Mindanao, 34.000; Samar, 4.800; Panay,
4.700; Mindoro, 4.000; Leyte, 3.800; Negros, 3.300; Cebu, 2.400. Odhady počtu obyva
telstva kolísají mezi 7,500.000 až 10,000.000, ale v pravdě asi bude obyvatelů na 8,000.000.
Španělské úřady nikdy žádné sčítání neprovedly, ano některé části ostrovů jsou ještě
neprozkoumané a obydleny kmeny skoro divokými. Ostrovy byly v držení Španělska
od r. 1565 a náboženství přijali domorodci od svých podmanitelů. Církev byla tu vždy
panující a kněžstva hojnost. Na souostroví je 30 různých kmenů, kteří vesměs různým
nářečím mluví. Podnebí jest jedno z nejlepších v tropických krajích. Ostrovy táhnou
se od 5. stupně k 21. sev. šířky a Manila leží na 14° 35’. Teploměr během července
a srpna zřídka klesne pod 79 nebo vystoupí nad 85. Největší rozdíly v teplotě roční
jsou 61 a 97 stupňů a průměrná roční teplota obnáší 81 stupňů. Jsou tu tři význačné
doby roční, mírná a suchá od listopadu do února, horká a suchá od března do května,
a mírná a deštivá od června do října. Doba dešťů dostupuje vrchole v červenci a srpnu,
kdy prší stále a silně. Také už jeden rok spadlo 114 palců vody. Zdá se, že žlutá
zimnice je zde neznámou. Nemoce mezi domorodci nejvíce řádící jsou cholera a ne
štovice a obě zaneseny sem byly z Cíny. Bahenní zimnice přivoděna je spaním na zemi
nebo nastydnutím v mokrém obleku bez pohybování se částečného; a průjem zaviněn je
pitím zkažené vody nebo nemírným požitím ovoce. Skoro všem těmto nemocem dá se
předejiti patřičnou opatrností, i když vojsko nalézá se v poli. Nemocí v našem vojsku
bylo velmi málo, mnohem méně, než v studených mlhách v táboře u San Francisca.
Velmi málo je známo o nerostném bohatství na ostrovech. Praví se, že na různých
ostrovech jsou ložiska uhlí, petroleje, železa, rtuti, síry, mědi a zlata, ale k dobývání kovů
těch nic neučiněno. Uděleno několik povolení ku kutání, ale těžba není velká. Praví
se, že na Luzonu nalézá se zlato, na CebiT a Iloilu uhlí a petrolej, síra pak na Leyte.
Ačkoliv zemědělství je hlavním zaměstnáním Filipinců, přece jen pouhá devítina
veškeré půdy se vzdělává. Půda je velmi úrodná a i když se odečte půda hornatá, je
pravděpodobné, že vzdělaná rozloha dá se velmi rozšířiti a že ostrovy mohou vyživiti tolik
obyvatelstva, co ho má Japan, totiž 42,000.000.
Hlavními plodinami je rýže, kukuřice, konopí, cukr, tabák, kokosové ořechy a kakao.
Dříve pěstovala se káva a bavlna značně — prvnější pro vývoz, druhá pro domácí spo
třebu ; ale kávové keře byly hmyzem téměř vyhubeny a domácí bavlněné látky byly vy
tlačeny z trhu látkami doveženými z Anglie. Rýže a kukuřice pěstuje se hlavně na
Luzonu a Mindoro a spotřebuje se na ostrovech. Sklizeň rýžová obnáší skoro 765.000
tun. Nepostačí to a v roce 1894 bylo dovezeno rýže 45.00 tun, většinou ze Saigonu
a zbytek z Hongkongu a Singapore ;^též S669 tun čili 60.000 sudů mouky přiveženo,
z čehož více než dvě třetiny přišlo z Cíny a méně než třetina ze Spoj. Států. Kakao
pěstuje se na jižních ostrovech, nejlepší na Mindanau. Cukrová třtina jest na Visayských ostrovech. V r. 1894 sklizeň vydala asi 235.000 tun surového cukru, z čehož asi
desátý díl ztráven na ostrovech, zbytek, nebo 210.000 tun, v ceně $11,000.000 byl vyvežen,
větší díl do Cíny, Velké Britanie a Austrálie. Konopí daří se v jižním Luzonu, Min
doro, na Visayas a Mindanau. Vyváží se skoro vesměs v žokách. V r. 1894 bylo 96.000
tun, v ceně $12,000.000, sklizeno.
Tabák pěstuje se na všech ostrovech, ale nejvíce a nejlepší jakosti na Luzonu. Velké
množství se ho na ostrovech spotřebuje, neboť nejenom muži, ale i ženské kouří, ale ten
nejlepší se vyváží. V r. 1894 bylo listového tabáku 7.000 tun, v ceně $1,750.000. Koko
sové ořechy rostou v jižním Luzonu a nacházejí různého použití.
V úředním roce, končícím 30. červnem 1900, celkem dovoz obnášel $12,670.436 a vý
voz $8,305.530.

Pikolík pokynú lékařských.
Dvé věcí má vždy člověk míti na starosti: péči o zdraví tělesné a starost o duševní
rozvoj. Toto druhé též poněkud na prvém závisí; říkávaliť již staří národové: Mens
sana in corpore sáno! t. j. V zdravém těle veselá mysl.
Malý tento článeček má podati čtenářům několik poučení, pokud je třeba znáti
jednotlivci každému, jak pečovati o zdraví a jak v různých okolnostech třeba jednati.
Napřed několik slov těle a jeho stavbě vůbec. Základem celého těla, pravou jeho
kostrou jsou kosti. Jsou dvojí: buď podélné, které pracují jako páka, buď ploché, které
chrání jako štít důležité ústroje tělesné (kosti lehni). Kosti spojeny jsou pevnými vazi
vovými provazci buď pevně, nehybně, buď volně, takže možný je pohyb (klouby). V po
hyb uvádějí se koště svaly, červenou to hmotou, již v běžné mluvě masem nazýváme.
Takto upraveným tělem ovládá čivstvo. V kostěné dutině lebeční uschována je těstovitá
hmota — mozek, z něhož dolů páteří táhne se silnější provaz — mícha. Z těchto obou
pak vybíhá do celého těla hustá síť nití bílých, silnějšch i slabších — čivy. Dvojího dru
hu, o dvojím úkonu jsou čivy: jedny vedou podráždění z mozku na venek, na povrch těla,
jako by rozkazy ku svalům, aby se hýbaly, stahovaly a rozpínaly; druhé opět přenášejí
podráždění z povrchu ku středu, donášejí míše a mozku zvěsti, co děje se v okolí těla a na
povrchu těla. Aby člověk mohl upravit se vůči zevnějšímu světu, aby viděl, slyšel, chut
nal, čichal a hmatal, má patero smyslů, které umístěny jsou v oku, uchu, nosu, na jazyku
a po kůži.
Tak stojí celé tělo hotovo, schopno práce. Ještě je mu však třeba výživného mate
riálu, různých látek, které by tělo proměnilo v práci. Ústrojím zažívacím přijímá člověk
potravu, jež ve střevech a žaludku se změní; výživný obsah se vstřebá do krve, kterou
srdce rozhání cévami po celém těle ;krev se očisťuje v plicích. Látky neztrávené vychá
zejí z těla jako lejna, látky pak již v těle zužitkované a více dále nepotřebné, odcházejí
jako moč.
Aby pak lidstvo nevyhynulo, ale dále žilo, tomu slouží rodidla a plodidla.
Toť asi kratinký jen popis těla našeho! Co tu různých ústrojů přerozmanitých
účelů! Dokud to vše zdrávo, práce schopno, důležité ony pochody životní odehrávají se
na mnoze bez součinnosti naší, ba bez našeho vědomí.
Teprve když ústroj onemocní, když stane se práce úplně neschopným, aneb alespoň
práce jeho vázne, nabýváme vědomí o ústroji tom, o jeho pro tělo významu!
To jako úvod!
Zde podáme několik pokynů, jež třeba každému znáti; v kratinkém tomto návodě
hlavně poukazujeme k tomu, jak možno se různým nemocem vyhnouti a v začátcích
hned potlačiti.
BĚHAVKA, PRŮJEM, DIARRITOEA. — Bývá příznakem poruchy v trávení,
jindy spolu s jinou nemocí, kterou provází. U dětí: příliš častá a špatná strava (nezralé
ovoce, cukrovinky a j.), špatná voda vyvolávají průjmy, často u kojenců až krvavé,
k smrti vedoucí.
Léčení: upravení stravy, po delších přestávkách se podává. Zakážou se moučné
pokrmy, zvláště kvašené (chléb, housky, rohlíky a pečivo vůbec) tučná jídla, zeleniny,
ovoce, kompoty, piva a sladká vína. Podává se mléko dle potřeby zředěné, po případě
čaj, odvar heřmánku, převařená voda vychladlá s červeným vínem. Při tom se setrvá
několik dní, až průjmy ustanou.
U dospělých: po různých jídlech, přecpání atd., což je nejsnažší. Je-li spolu s jiný
mi nemocemi, stává se velmi často závažnou. Nutno pak léčiti tyto nemoce.
Jinak často vystačíme změnou stravy: zakázány jsou zeleniny, luštěniny, ovoce,
brambory, tučná jídla, pivo, sladká vína. Život ať je teple oděný; nemocný pokud možno
ať zdrží se v posteli. Odporučuje se silná polévka, ne mastná!
BLEDNIČKA,^ CHUDOKREVNOST, NEDOKREVNOST, ANAEMIA. —
Bývá po velkých ztrátách krve, při dlouhých úporných nemocech a j. a vyskytuje se sa
mostatně jako zvláštní onemocnění u dětí a dospívajících, hlavně děvčat, zvláštní to
nemoc krve. Nemocný má bledou kůži, hlavně rty, dásně, víčka oční, bývá mdlý, chabý,
nemá chuti k jídlu, vyhýbá se duševní práci; někdy závratě.
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Je-li to nemoc samostatná, směřuje léčení k tomu, aby tělo se sesílilo, otužilo: K to
mu slouží zdravá, silná, výživná potrava (mléko, masité polévky, dobrá piva, vejce),
mírný pohyb v čerstvém, zdravém a svěžím vzduchu (pobyt na venkově a v horách),
v létě koupele, v zimě omývání studenou vodou, volné dýchání (šněrovačky se odstraní!).
K pití dodávají se vody, železito-arsenové: Roncegno, Levico, jindy pouze železité, jichž
je všude dosti.
Je-li bledniěka následkem jiných závažných nemocí, nutno tyto léčiti. S vyhoje
ním těch zmizí i bledniěka. U dětí a dospívajících bývá příčinou často onanie nebo
výstřednosti pohlavní. Toho ovšem nutno se varovati.
BOLENÍ BŘICHA. — Často spojeno s průjmy (viz tyto). Po různých jídlech se
jeví; upraví se tedy strava. Podávají se zředěné lihoviny, tinctura opiová (jen na před
pis lékařův!), teplé obklady atd. Je-li spolu vrhnutí a dávení, zavolejmež lékaře!
BOLENÍ HLAVY. — Bolesti v hlavě jsou pravidelně vždy znamením nějaké ne
moci, která sídlí netoliko v hlavě, ale v celém těle. Nutno tedy vždy pečlivě a podrobně
pátrati po příčině; nutno vyšetřiti vše (oko, ucho, nos, dutinu ústní a celé tělo). Bolesti
prudké bývají při všech horečnatých nemocech. S léčením a vyléčením těchto mizí i bo
lesti hlavy. Nepříjemné bolesti hlavy jeví se při prudké rýmě, při chřipce. Nutno vytrvat
v pokoji, studené obklady, vlahé lázně na nohy. Jsou-li bolesti z návalu krve do hlavy,
stačí obklady studené, mírný pohyb v čerstvém vzduchu. Vznikly-li po námahách těles
ných či duševních, třeba klidu, po případě spánku. Někdy rozbolí hlava přejeděním neb
přepitím; tu nutno upraviti žaludek. Jsou-li bolesti trvalé, jistě to známka závažnější
a tu má léčiti lékař.
BOLESTI ZUBŮ. — Napřed několik slov o ošetřování chrupu. Hlavní péčí je
vždy hned od mládí starati se o to, aby se předešlo kazu zubnímu. Již mléčné zuby
třeba ošetřovati, byť tyto určeny jsou k vypadnutí; nutno čistiti dětem zuby měkkým
kartáčkem a nějakým jemným práškem. Nastal-li přece kaz zubů, nutno tyto ošetřo
vati, po případě vytáhnouti, aby předešlo se následným nemocem v dutině ústní, které
u dětí tak časté jsou.
Daleko větší péči nutno věnovati zubu stálému. Ve většině případech bylo péčí stá
lou možno zachovati zub; ale netečností se stává, že tolik lidí stůně trapnými bolestmi
zubů, probdí tolik bezesných nocí.
V první řadě péče o zuby zdravé: čistění zubů měkkým kartáčkem směrem vodo
rovným i svislým, aby veškeré zbytky potravin byly odstraněny ze štěrbin mezizubních.
Prospěšné jsou i různé vodičky — ale nesmějí býti ostré, aby snad zuby nekazily; lékař
patřičně předpise. Nutno zde upozorniti, že umělé prostředky (kromě vodiček, též různé
pasty, prášky) nemají se denně upotřebiti, ale v týdnu jen 2—3kráte. Kromě toho nemá
se nikdy jisti teplých pokrmů po studených a naopak.
Je-li kaz v zubě,nutno zakroěiti dle tohoto. Je-li jen menší vykotlina, vyplombuje
se zub; ztrávena-li celá korunka, třeba ji z úst odstraniti. Proti bolestem je dobrý chloro
form, arsenová pasta, cocain, což lékař předpíše. Proti bolesti při a po vytažení zubu
je velmi dobrý 1% roztok cocainu, jímž se potrou dásně. Krvácení po vytažení zubu
vypláchnutím úst (studenou vodou neb nějakým svěracím prostředkem), nestačí-li to,
nutno dutinu v dásních vyplombovati.
BRNĚNÍ. — Není to ovšem žádná nemoc. Ale jistě nepříjemný stav. Příčinou
toho je, že nějaký čiv (nerv) onoho údu, který brní, jest bud’ stlačen neb po úrazu.
Brnění přestává samo o sobě. Chceme-li je zkrátiti, třeme oud; tím nastane sice malá
bolest v údu, ale brnění dříve vymizí.
DUŠENÍ, NOČNÍ MŮRA. — Často stěžují si lidé na dusivé tlačení na prsou za
doby spánku. Často to bývá u lidí nemocných vadou srdeční. Než někdy jeví se to
u lidí tučných a krevnatých, kteří se ze sna probouzejí a cítí jakési bolesti na prsou,
jakoby tam skutečně něco bylo leželo. Tu bývá příčinou tak často přeplněný žaludek.
Ať takový večer nejí a nepije, ať stará se o řádnou a pravidelnou stolici — a bude zbaven
noční můry.
HLAVNIČKA, TYFUS. — Zde jen o uchránění se proti nemoci. Potřebí zlep
šení veřejných poměrů (kanalisace, opatření dobré pitné vody, obydlí čisté). Při ne
mocném třeba čistiti, desinfikovati řádně prádlo, lejno ničit, záchod proplachovat, nářadí
čistiti; nemocný se má osamotniti, nejlépe do nemocnice. Vlastní léčení nutno pone
chat! lékaři.
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líLÍSTY. — Hlísty nazývame cizopásné červy, které se zdržují v těle lidském; jest
jich více druhů. Nejznámější jsou tasemnice a škrkavky; kromě těchto jest jich ještě
celé množství, které občas nacházíme v mrtvolách. Jediná pomoc, aby se jich člověku
nedostalo, jest čistá, zdravá, čerstvá strava, hlavně maso. Jsou-li již v těle, vyžene

je lékař.
,
HLÍZA. — Nazýváme tím bouli či otok, který chová v sobě hnis (mateni). Byva
někdy hluboko pod koží. Místo to je zarudlé, teplé, oteklé a značně bolestivé. Necháme-li hlízu samu sobě, po čase, když byla působila velké bolesti, se provalí. Lepší je ji
naříznouti čistým nožem a obsah vytlačiti; pak se rana vyčistí a obváže.
HOREČKA — Není to samostatná nemoc, nýbrž jen známkou různých těžších
obyčejně nemocí. Teplota k večeru obyčejně stoupne vysoko, nemocný má zardělou tvář,
lesklé oko, osušený ret atd, cítí horkost, jindy zimu. Tep je rychlejší. Často předchází
nemoc. Léčením vlastní choroby mizí horečka.
KÁMEN V MĚCHÝŘI. — Mnohý člověk nosí dlouho kámen v měchýři a neví ani
o tom. Jindy však vyvolává kámen ten kruté bolesti. Nemocný musí často močiti, me
zi močením se pak náhle zastaví. Žalud pyje bolívá, nemocný cítí dole v břiše tíži. Ně
kdy i krev se močí. Lékař na jisto rozhodne, jedná-li se o kámen a též od něho pomůže.
KAŠEL. — Podráždění sliznice v průdušce nebo v hrtanu vyvolá kašel: Dech se
zastaví, plíce rychle stáhnou a mocný proud vzduchu vyžene se ven. Proud ten má
odstraniti dráždidla. Bývají to cizí tělesa, jindy různé záněty, katarry či jiná onemoc
nění dráždící. Nemocný zůstane v teplém pokoji. Na krk přiloží obal zmočený ve stu
dené vodě a dobře vyždímaný, přes to jiný suchý. Pije teplé nápoje. Jedná-li se však
o záškrt, zavolejme lékaře!
KAŠLÁNÍ KRVE. — Vykašle-li kdo kousek zkrvavělého slizu, obyčejně myslí, že
již je souchotinářem a synem smrti. Než zkrvácení může přijití z úst, z hrdla, z hrtanu,
ze zadních částí nosu atd. Praskne tam některá vlásečnice a krev řine se ven. Netřeba
ničeho dělati. Ovšem je-li krvácení delší či opakuje-li se, nastává-li t. zv. chrlení krve,
kdy krev proudem teče z úst nemocného, uloží se tento rychle do postele v chladném
pokoji, prádlo se odstraní, aby zbytečně nezkrvavělo; přiloží se vak drobným ledem na
plněný na prsa, pije se mražená voda v malých dávkách. Nesmí mluviti. Vše ostatní
zařídí přivolaný lékař.
KLEPÁNÍ, TLUČENÍ SRDCE. — Při záchvatu nemocný zbaví se tísnícího šatu,
klid v posteli ve zvýšené poloze těla. Na srdce se přiloží ledové obklady. Zakáže se
tabák, lihoviny, čaj, upraví se stolice.
KRVÁCENÍ Z RÁNY. — Tlakem (prsty, obínadlem atd. sevře se céva, aby zby
tečné krvácení netrvalo a tím seslábnutí, krvácí-li silně některá končetina, nutno ránu
i místo nad ránou obvázati, stáhnouti. Staviti krev musí lékař.
OMDLENÍ. — Omdlený vynese se z místnosti nevzdušné neb přeplněné, položí se
vodorovně (zdviháním a posazováním se stav horší), uvolní se šaty, otevrou okna, obličej
se obmývá vodou studenou aneb octem třou se prsa. Kdo je náchylný k mdlobám, ať
nosí volný šat. vystříhá se duševních dojmů, vyhýbá se místnostem přeplněným atd.
OTRAVY. — Hned podá se nemocnému piti sebrané mléko nebo bílek rozklofaný
ve vodě. Tím stanou se jedy neškodnými, srazí se. Odstraniti je a následky léčiti musí
lékař.
PROLEŽENÍ. — V dlouho trvajících nemocech je časté proležení na kříži či na
těle a jinde velmi bolestivým. Aby se mu předešlo, má vždy podložka býti rovná, bez
záhybů, ne příliš měkká, tělo se má omývati.
PRŮTRŽ. — Nemocný má nositi vždy pásek řádný. Vystříhá se prudšího pohybu.
Je-li mladý, ať podrobí se operaci.
SOUCHOTĚ. — Dědičnou touto nemocí zmírá ročně veliký počet lidí. Něco o tom,
jak se nemoci vyhnouti: Je-li matka stižena souchotinami, nemá kojiti; dítěti se dá
zdravá kojná. Leží-li v pokoji nemocný, nemá tam býti dítě, tím méně nesmí s ní spáti
na jedné posteli. Později má se nemocnému či podezřelému dítěti povyrostlému, chlapci
i děvčeti, vybrati zaměstnání v přírodě a ne v dílnách nečistých a továrnách. Je-li kdo
v rodině nemocný, možno-li, osamotní se. Nářadí a prádlo má zvláštní. Chrchle se
musejí zachycovati do zvláštních nádob, karbolovou vodou naplněných. Hubičky nepří
pustné. Léčení ponecháme lékaři.

PRO DOMÁCNOST A HOSPODÁŘSTVÍ.
BOLAVÉ NOHY. OD CHŮZE nejlépe a důkladně vyléčí se tím způsobem, umý
vají-li se denně pečlivě a opatrně smíšeninou dobrého octa s vodou.

NOVÝ PROSTŘEDEK PROTI ISCHIAS, bolestné nemoci nervové, a její spodo
bení nám vynalezl francouzský lékař dr. Duchesne a účinek jeho v mnohých případech se
osvědčil. Proces záleží jednoduše v tom, že místo zavine se v šátek, který na straně při
lehlé k tělu pokryt je hustou vrstvou sírového květu. Kůže absorbuje (vstřebá) a pro
pouští ji až v krevní oběh. Účinek tohoto levného a jednoduchého prostředku, užíva
ného až posud nejvíce v Anglii, jest prý přímo překvapující a tak rychle působící, že
stačila posavad jediná noc, aby sebe větší bolesti polevily. Starší osoba kterás, jež trpěla
dlouhou, prudkou touto chorobou, léčila se v rozmanitých lázních, úplně vyhojena však
byla pouze zmíněným sírovým květem, jenž na obvazku přes jediný den zahnal veškeru
nemoc i bolesti a doposud návratem nemoci té, ač léta minula, byla ušetřena. Dr.
Duchesne doporoučí další pokusy, aby zjistilo se, jakou měrou podivuhodný vliv síry
působí.
KUŘÁCKÁ PRAVIDLA. — 1. Nedokuřuj nikdy doutníku, jenž netáhne nebo
není dobře sbalený, zkrátka takového, který nehoří, neboť za takových okolností přichází
mnoho nikotinu do kouře a tím též do těla kuřákova. — 2. Kuř v dýmce zcela lehký
tabák; těžký tabák vyvinuje v dýmkách, kde přístup vzduchu většinou je nedostatečný,
mnoho nikotinu. (Nikotin jest prudký jed v tabáku obsažený.) — 3. Varuj se vždy
cky tmavých doutníků, obsahujíť pravidelně, ježto prodělaly silné kvašení, veliké množ
ství škodlivého čpavku. — 4. Ježto dle mnohé nabyté zkušenosti účinkují doutníky ha
vanské co nejškodlivěji na lidské zdraví, budiž tento druh kouřen jen zřídka, jeden neb
dva kusy denně, ale nejlépe vždy jen po jídle. — 5. Střež se zvláště polykání kouře,
neboť se žaludek silným nikotinem velmi podráždí, což může míti v zápětí nejžalostivější následky. — 6. Nezapaluj nikdy — pokud možno — znovu doutníku, jenž byl prve
uhasí a zůstal ležeti. — 7. Pokud vůbec možno, budiž kouřeno z dýmek, s hodně dlou
hým troubelem, což bývá vždy nejlépe; třeba však dbáti u dýmky nejpečlivější čistoty,
poněvadž by se v ní časem usadilo množství škodlivého nikotinu. — 8. Nekuř ani dout
níku ani cigaret bez čisté špičky; žvýkáním a kousáním dostává se mnoho nikotinu do
slin a nad to mohou býti přeneseny doutníky některé choroby nakažlivé, jako na příklad
úbytě. — 9. Nikdo nemá před svým úplným tělesným rozvojem, tedy před rokem dva
cátým, kouřiti. (To měla by si zapamatovati zvláště naše mládež.) — 10. Doutník ani
cigareta ani dýmka nemá se kouřiti, není-li k tomu nijaké chuti. — 11. Nekuř nikdy
s rozprýsknutým rtem nebo snad poraněným jazykem; nepatrně množství nikotinu, dostane-li se do krve, stačí, aby způsobilo otravu, jak jsou toho již četné příklady. — 12.
Nekuř nikdy na lačný žaludek, a za žádných okolností v posteli aneb snad u nemocných;
způsobíš jinak svým kouřením nebezpečí pro sebe sama i pro jiné.

HŘEBENY SE VYČISTÍ ponoříme-li trochu vaty v benzinu a jedeme-li ní skrze
x zuby hřebenové. Vatu musíme několikráte vyměniti za novou, čistou a to opakuje se
tak dlouho, až pak již při dalším cídění není černá. Nebude od místa podotknouti, že
a benzinem nikdy nesmí se jiti blíže ku světlu neb ohni, jest nad míru hořlavý a z nevě
domosti této již povstalo nejedno neštěstí.

<1

JAK SE MÁ ZHASÍNATI LAMPA PETROLEJOVÁ. — Vyhořel-li petrolej na
polo neb více v nádržce petrolejové lampy, možno še obávati, že se naplní prázdná mezera
v nádržce následkem tepla petrolejního snadno zápalným plynem, a stane-li se, že knot
v hořáku je snad příliš úzkým a trubice jím není zcela vyplněna, může se velmi lehce přihoditi, že sfoukneme-li plamen s hora dolů, vnikne tento do volného, otevřeného pro
storu nádržky, plyn chytí, nádržku rozrazí, ostatní olej se zapálí, po šatech, nábytku atd.
se rozšíří a veliké neštěstí způsobiti může. — Svědčí o tom podobné, bohužel tak časté
případy. — Chceme-li petrolejovou lampu bez nebezpečí zhasnouti, sešroubujeme po
každé knot poněkud dolů, aby plamen nemohl vniknouti do nádržky a zhasneme plamen,
sfouknuvše jej zdola nahoru neb vodorovně přes lampu, ale nikdy se nemá zhasínati
s hora dolů.
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CITRONY PROTI ŽLOUTENCE užívány moudře, působí znamenitě, třeba jich
(zvláště za velmi pokročilé nemoci) užívati celých jako pomerančů, aneb piti ryzí šťávu
z nich beze vší přísady na příklad cukru, vody a j. v., což účinek léčení ruší.
VÝBORNÝ PROSTŘEDEK PROTI ZÁŠKRTU (difteritis). — Kalifornský
lékař, dr. Gortoyski (v lékařském časopise “Lancet”) předpisuje i v nejzoufalejších pří
padech difteritis požívání čerstvých citronů neb jejich šťávy, v jakékoli formě je ne
mocný snese a docílí nejlepších úspěchů. V Číně jest citrónová šťáva velice oblíbeným
prostonárodním lékem, jemuž se přičítají téměř zázračné léčivé síly. Zejména užívají
při difteritis čerstvé šťávy citrónové buď ve způsobu limonády, nebo dávají požívati
citrony jako pomeranče, a to nejen pouze jako ochranný a dobrý prostředek proti této
nemoci, ale i jako účinný lék s nejlepším prospěchem. Aspoň lze ho zcela bezpečně
užívati po tu dobu bez rozpakův, pokud se k nemocnému nedostavil lékař. Z toho
patrno, jak užitečné jest toto jižní ovoce i nebude nevhodno, uvedeme-li zde v nejširší
známost, co znamená.
CITRON V LÉKAŘSTVÍ. — Citron zdraví nad míru prospívá, ale posud se
mnoho podceňuje. Citrónová šťáva má mnoho vynikajících vlastností desinfekčních,
ona jest znamenitou hubitelkou bakterií, proti vyraženinám a kožním nemocem, zim
nici a difterii vnitřně užívaná, rovněž i zevně upotřebuje se proti rozpukaným rukám
a hrubé pokožce v obličeji. Kdo často šťávu citrónovou zvláště v letě pije, chrání se
před horečkou. Šťáva ze dvou citronů v půli sklenice vody před každým obědem denně
požitá, jest výborným prostředkem proti rheumatismu a zároveň též proti střídavé
zimnici. Šťáva z jednoho citronu třikráte denně v koflíku čisté silné kávy požitá, zapudí
mrazení a horečku, i kdyby veškeré jiné prostředky proti tomu obtížnému zlu marnými
se ukázaly. Šťáva citrónová ochlazuje a čistí krev, jest neocenitelným regulátorem pro
mnohé těžkosti a choroby, jaké jaro svými změnami teploty a povětrnosti mívá vždycky
v zápětí. Nemocným neštovicemi dává se citrónová šťáva, aby neštovice vyrazily a co
nejdříve nemocní se uzdravili. (Obyčejně v 36. hodinách se neštovice vyrazí, v týdnu
nastane úplné vyléčení, je-li nemoc pravidelná a nepřipojí-li se nijaké vedlejší příznaky
povážlivé.) Ovšem jest to jediná tekutina, již nemocný smí bez obavy a nebezpečí piti.
Horká citrónová šťáva se lněným semenem, půl hodiny vařená, pak procezená a oslaze
ná, jest výtečným prostředkem proti jakémukoli nastuzení. Poněvadž však vynucuje
pot, má se piti vždy nejlépe před ulehnutím do postele. Sníh z bílku s citrónovou šťávou
pomáhá od chrapotu a od bolestí na prsou, béřeme-li toho každou půl hodinu na čajovou
lžičku. — Přivážeme-li citrónovou dužinu na kuří oko, ztratí se toto jistě a záhy. —
Pro svou dobrou léčivou moc měla by se citrónová- šťáva (kde toho není výslovně dotče
no), bráti vždy bez cukru a poněkud rozředěna, neboť čistá a jasná šťáva jsouc požita,
účinkuje svou kyselinou, jež jest nad míru silná, škodlivě na zuby i na stěny žaludečné.
Pravidelným užíváním šťávy citrónové lze s nemalým úspěchem používati při léčení
pakostnice a hostce. Kyselina citrónová jest rovněž velmi rozšířena v rostlinstvu.
Nachází se též v jeřabinách, rybízu, angreštu, brusinkách a mnoho jiných. Jest výbor
ným prostředkem rozpouštěcím a vyměšovacím kyseliny močové, která, jak známo, jest
příčinou pakostnice a jiných bolestných nemocí. Při léčení šťávou citrónovou jedná se
hlavně o to, by se užívání dělo pravidelně, což jest tím snadnější, jelikož nemocný snad
no si na ni zvykne a ji rád užívá. Určí se k tomu na příklad 20 dní, a nemocný pije
pak: První den z 2 citronů, druhý den ze 4, třetí den ze 7, čtvrtý den z 11, pátý den ze
16, šestý den ze 20, sedmý den z 25, osmý den z 25, devátý den z 30 a desátý den z 30
citronů šťávy a pokračuje pak v témže pořádku zase zpět. V době léčení musí se nemoc
ný dle možnosti uvarovati před požíváním čaje, čokolády, kávy, většího množství masa,
vajec a jiných, mnoho dusíku obsahujících potravin, jež snadno kyselinu močovou tvoří.
Šťávu jest nejlépe vždy čerstvou připraviti. Kdo zmíněné pití šťávy prodělati hodlá,
potřebuje 350 citronů a vyplatí se tudíž koupiti je do bedny. Dlužno připomenouti, že
nemocný není vázán na dobu léčení ani na počet citronů, jejichž šťávu hodlá vypiti;
obojí závisí od stavu nemoci a od osobnosti samé. Zkoušení jde zde nad studia. Kdo
má špatné zuby, tomu pije se vždy nejlépe skleněnou rourkou.
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Tá ^rěřim. . . .
Já věřím, že vzejde Mesiáš,
já věřím, ach, v jeho Příští!
Ve srdcích lidu jest ukrytý,
v nich balvan předsudků tříští.

A mlčky andělu pokyne,
a tichem zazní hlas rohu,
a hlas ten olovem zatíží
bezcitných hříšníků nohu.

On přijde přísný a vznešený,
obklopen ohnivou září,
a stane v krvavé bolesti
uprostřed zsinalých tváří.

Třeste se před soudem strašlivým
vy, již jste krev lidstva pili!
Vy, již jste v prach lidskost šlapali
a na ni s posměchem plili!
L

Srovnávací tabulka teploměru.
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Stanice v státech a územích.

Alabama, Montgomery..........
Arizona, Prescott......................
Arkansas. Bittle Rock............
California. San Francisco. ...
Colorado, Denver......................
Connecticut, New-Haven.. .
Florida. Jacksonville
Georgia, Atlanta........
Idaho. Boise City....
Illinois, Springfield..
Indiana, Indianapolis
Iowa, Des Moines....
Kansas. Leavenworth...........
Kentucky, Louisville............
Louisiana, New-Orleans....
Maine. Portland......................
Maryland, Baltimore............
Massachusetts, Boston..........
Michigan, Detroit....................
Minnesota. St. Paul..............
Mississippi. Vick burg............
Missouri, St. Louis................
Montana, Helena....................
Nebraska. Omaha....................
Nevada, Winnemucca............
New Hampshire, Manchestei
New Jersey, Atlantic City...
New-Mexico, Santa Fe..........
New-York, Albany................
North Carolina, Raleigh....
North Dakota. Bismarck...
Ohio, Columbus......................
Oklahoma. Sill (Fort)..........
Oregon. Portland....................
Pennsylvania, Philadelphia.
Rhode Island, Block Island.
South Carolina. Charleston.
South Dakota, Yankton....
Tennessee, Nashville..............
Texas, San Antonio................
Utah, Salt Lake City............
Vermont, Burlington............
Virginia, Lynchburg..............
Washington. Olympia..........
Washington. D. C....................
West Virginia. Parkersburg
Wisconsin. Milwaukee..........
Wyoming. Cheyenne.............
p znamená pod bodem mrazu,
n znamená nad bodem mrazu.
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Déšť a teplota ve Spojených Státech.
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JVIčsto paláců čili purpurové v pekingu.
0ro kalendář Hmerikán napsal cestovatel Vraz.

Když poprvé vystoupil jsem na mohutné valy pekingské, poblíž “Třídy Vyslanecké” — zželelo se mi jak turistův, tak badatelů z povolání, kteří sem přišli
před obsazením Pekingu vojsky Spojených mocností. Uplatili strážce valů měst
ských, vystoupili na tyto, aby tím lépe přehlédnouti mohli, co jim v Pekingu ne
přístupno. A toho bylo tu velmi mnoho, skoro vše, co zajímavého, návštěvy hod
ného. Hle, tam jako skvostný tulipán z pažitu zelené trávy trčí krásné pagodovité božiště “Oltáře Nebes”, tamo prostranství obrovského božiště “Orby”, kdež
císař vlastnoručně obětě přináší i oře, na východě střechy božiště “Slunce”, na
západu “Měsíce”, na severu “Matky Země”, žluté střechy kláštera tibetských lámů

Porcelánová pagoda v Letním Paláci na ‘’Vršku Deseti Tisíci Let”. Letní sídlo císařovny vdovy
v okolí Pekingu. — Rakouští důstojníci z válečné lodi, mezi nimi Čech Dr. Čoudek, které
Pekingem provázel cest. Vráz.

— atd. atd. Na jisto ale nic tak nerozpalovalo obrazotvornost, nebudilo více ho
roucích přání, jako císařské žluté barvy střechy a valy “Města Purpurového a Cí
sařského”. Ty vysoké, věžím podobné střechy “Města Zakázaného”, pagody
a dagoby návrší a ostrovů takřka v samém Pekingu, a přece tak daleko, tak ne
přístupny obyčejným smrtelníkům, vyjma císařské rodiny, vysokých mandarínů
a vykleštěné služebné čeládky dvorní. To město “Císařské”, kdež vše třpytí se
zlatém a stříbrem, a s barvami skvoucími stěn jen zlaté rybky, chované v umělých
nádržkách, závodí. Tak aspoň vyprávěl si lid, dvořani sami tak rozhlašovali. Není
divu, že nejen Číňan neb do Pekingu přišlý syn Číně tributární země, ale i “červený
ďábel” (jak opovržlivě bělochy nazývají Číňané) sem, mezi stěny Města Nepří
stupného kladli krásy východních pohádek z tisíc a jedné noci.
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Jak sklamán byl běloch, když brány vítězi nad Čínou násilně každému (mimo
Číňanův), i prostému indickému vojínu otevřeny! Sny ohnivé obrazotvornosti
nekryly se nikterak skutečností. Když vojska Spojených velmocí a ku pokoření
čínského dvoru v tlupách prošla “Nejposvátnějším”, zpravodajové různých časopisův do všech úhlů světa teltgrafovali, jak nečisté, spustlé i skromné jest sídlo
“Syna Nebes”. A jen tak mimochodem připustili velkolepost jeho i bizarní ma
lebnost. Přirozená reakce! Po celé století a od doby Titsingha a Van Braama,
císařem k audienci připuštěných, měli běloši času dost pustiti své fantasii úzdu. Ta
doběhla, splašena, příliš daleko a jezdec nyní diví se, že cválá zaprášenými, travou
zarostlými nádvořími mezi čínskými budovami, po většině aspoň nevalně se liší
cími od spustlých yamenů (úředních budov) obyčejné části Pekingu a ne v palá
cových zahradách arabsko-čínských pohádek. Mluvím tu ovšem a stále' jen o nejvnitřnější starobylé části “Města Zakázaného”, kdež mnohé z budov již kolem
600 let staré a kteréž obehnáno vysokými zděmi, tvoří jádro “Města Císařského”.
Část tato vždy omylem považována za vlastní zimní sídlo císařské rodiny. Ve
skutečnosti však již skoro po čtyřicet let bydlel císařský dvůr mimo zdí “Města ·
Purpurového”, v rozkošně položené druhé části císařských palácův, božišť a pa
god, severně a západně za valy “Města Zakázaného”. Podél břehu něco více
dvou klm. dlouhého rybníku, přes nějž vede tré krásných mramorových mostů,
roztroušeno půl sta budov, mezi nimiž plno tu ozdobných čínských, pestře barev
ných bran (pailó), božišť, ochranných proti zlým duchům zdí, pagodek a kiosků,,
umělých návrší s pagodami neb božišti a konečně, ale jen z malých nízkých budov
pozůstávající labyrint paláců — vulgárně “Zimní palác” zvaný. A kdo že tu ne
obdivoval by se, s rozkoší nevpíjel se v pohled tolikera pestrosti forem, barev
i šťastně volených umístnění ? V létě rybník poset květy lotosovými i příbytkem
jest ptactvu divokému, jež nikým tu nevyrušováno, počíná si, jakoby kdekoliv
v liduprázdných močálech se prohánělo.
Jako strážcové bdí nad touto nejrozkošnější částí Pekingu — a netřeba podotýkati, že do nedávna též všemu, mimo dvoru císařského, nepřístupného okrsku:
Bílá Dagoba (Pej Ta) a pět pagodek “Návrší Rozhledu”, umělé návrší,na němž
ve stupních rozloženo pět pagodovitých božišť, jež jest 50 metrů vysoké. Sluje
též “Vrškem Uhelným”. Tibetského slohu “Bílá Dagoba” podobně trčí na vrcho
lí umělého pahrbku, něco nižším Mej-Šanu (jiný to název pro “King Šan” čili
“Hora Rozhledu”.) Mej-Šan obehnán samostatnou zdí a v prostranství parku,
návrší obklopujícího, zde i za “Bílou Dagobou” mnoho posvátných božišť, v nichž
císař i císařovna bohům obětovali. Tak bohyni hedvábnictví, příštímu očekáva
nému Buddhovi atd. atd. Ale i zde — byť vše na pohled malebnější a pestřejší —
tentýž zlořád čínský: zpustlost a špína, jako v “Městě Purpurovém”. Výjimku
činila ona část malých palácův — jihozápadně rybníku, kde sídlila císařovna. Sku
pina to bohatě uvnitř vyšňořených a zevně malbami pokrytých, ale jinak nijak
imposantních budov s četnými malými zahrádkami čínské úpravy. Sem usadil se
hrabě Waldersee se svou suitou. Jak známo, část nejhlavnější, ač ne nejkrásněj
ší, t. j. příbytky císařovny a dvorních dám, vyhořely nedávno. Zde poblíž také
několik budov určeno bylo poslední dobou k audienci cizích barbarů, zde i jednou
blahosklonně pohostila a osobně přijala císařovna dámy vyslancův evropských
a Spoj. Států Šev. Amerických.
Málo který z navštěvovatelů Pekingu i dnes však, kdy vše přístupno bylo,
prohlédl si všechny části rozlehlé této druhé části “Města Zakázaného” a proto
to nejzajímavější neuzřeno i zde nebývá vždy uspokojen. Nikdo však, komu po
přáno bylo uzříti “Letní Palác”, dvě hodiny cesty severozápadně Pekingu vzdále
ný, nenaříká si na zklamání. Jest “Van Šou-Šan”, “Návrší desetitisícilětí”, věru
uskutečnění pohádky, čarovné stělesnění nej fantastičtější malby čínských malířů
na porcelánu neb vějířích. — Obrovská zahrada podél návrší a břehu rybníku,
v níž jako záhony nejohnivějších obrovských květů rozseto třpytných a ohnivě
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barevných mistrných kousku Čínského umění stavitelského, malířského, rezbár
skeho a kovoliteckého.
Když tudy naposled procházel jsem se, nežli s Pekingem jsem se rozloučil,
kvetly třešně, broskve, hrušky a polodivoké jabloně. Vzduch byl průzračný,
prohřátý. Ptactvo pělo, nad vodou v odlesku slunečních paprsků honilo se hejno
racků. Divoké kachny přeletovaly a jako trůn královny vil nad vším tím skvěla
se obrovská porcelánová pagoda palácová v barvách jako duha. Kolem ní kupily
se trůny a stány vil podřízených. Daleko na okolních vršcích pnuly se běloučké
pagody. Podivné mosty klenuté, jakoby za vzor vzat hrb velbloudí, přepínaly
vodu a ještě podivuhodnějších rozmarnějších tvarů lodičky císařovny, nyní nečin
ně ležící, jako by tu truchlily nad nepřítomností své paní. I vzpomněl jsem si
přítele, básníka, mistra Zeyera a litoval, proč jemu, jenž tolikráte mistrným štět
cem ohnivé své obrazotvornosti jen slovy vykouzloval nám vidiny z říší východ-

Vchod do soukromého obydlí čínského císaře v “Městě Paláců”,
CZO dj L.
CZ_j C j i *či “Zakázaném”, v Pekingu. O, 2
1 b-* f

nich pohádek, nepopřáno se mnou kochati se tu pohledem na to, co skutečnost
sice a přece opět jak by jen vidina! I netušil jsem tehdy, že oči básníka zkalí se
již na věky, dříve nežli divoká broskev odkvete! Žel i ty nejkrásnější pohádky
mají konec ...

Jen kratičkou črtu “Města Zakázaného”, “Města Paláců” čili Purpurového,
čínský zvaného “Tc Kin Čing”, jehož vnitřní obvod jest 2| míle velký.
Jako sídla svých bohů /člověk s oblibou kladl na místa nejvzdálenější a při
stup k těmto vedl jen obtížnou cestou záhad posmrtných,tak v Číně v posledních
staletích chytří mandaríni stížili přístup lidu k trůnu jeho vladaře. Chráněna to
likera valy, bránami, halena v báje nádhery a moci nadpozemské, stávala se osoba
vladaře, loutky v rukou úředníků a dvorních pletichářů, lidu polobožskou, nepři
stupnou. Za starých legendárních dob bývalo v Číně lépe. Císař cestoval a sám
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přesvědčil se o stavu země, o potřebách lidu. Ale dnes dělí jej ještě více překážek
od lidu, nežli zdí a bran. A těch není málo. Vizmež: vkročili jsme do Pekingu,
na jihu nedaleko průlomu ve válu, kudy nyní a na zlost čínského lidu, hučí loko
motiva vlaku, jehož závěrečná sem z Tientsinu stanice postavena u samého vcho
du do z nejposvátnějších v Číně božiště “Oltář Nebes . Naproti pak, také ve
velkém, válem ohraženém sadu stojí božiště Orby. A rovné čáře, od jihu na se
ver, od dotýčné střední jižní brány, široká, velkými kameny dlážděná ulice vede
středem Města Čínského (čili Zevního *) k mostu mramorovému, přes příkop
(dávno polovyschlý, nehluboký) “Město Tatarské” (nyní správněji bylo by řeče
no: Mandžurské) obklopující. Cesta vede nejživější z ulic Města Čínského, bujně
proudí tu čilý ruch čínského života a od deváté hodiny ranní do páté odpolední
nepanuje-li právě častá tu písečná bouře, ulice přeměněna v jeden obrovský ve
tešnický bazár. Od překrásných brokátů, hedvábí, vzácnůstek umění řezbářského, malířského a hlavně porculánu a bronzu až ku hřebíkům sesbíraným v prachu
silnic třídou nejchudší, vše lze tu nalézti. Vše, co tisíciletá kultura národa čín
ského sobě vymyslila, učinila k žití nevyhnutelným. Oběma obrovskými brana
mi “Čienu” vkročíme z Města Čínského do Tatarského. Že valy města opevně
ného musí míti bránu a že tato odpovídati bude asi mohutnosti valu, chápeme —
nač ale ona brána první, se samostatným, v ovál vybíhajícím válem? Nu, ta
vystavena tu na obranu města proti útokům zlých démonův;
A dále kráčíme po široké, velkými kameny kdysi před stoletím vzorně vydláž
děné, ale nyní kostrbaté ulici. Jízdu tuto a v pověstných dvoukolových vozíč
kách severočínských cizinec rád počítá mezi muka čínského podsvětí .Když po
prvé Pekingem jel jsem, u cíle jsa již, průvodčího a hostitele svého snažně prosil
jsem, by pozůstatky mé opatrně lžicí sebral — tak cítil jsem se býti roztřesenu.
Sotva několik set kroků ušli jsme, již stojíme před branou “Města Císařského”
a z této již díváme se na mramorový most, jenž vede přes příkop, obklopující valy
Města Zakázaného — dost že těch valů a bran, durdíte se, laskavý čtenáři, spanilomyslná čtenářko!? I jen trpte, rozbalujte ty známé lékárnické škatulky, kde
v jedné veliké jedenáct menších! Já také musil! Nová a hlavní brána, před níž
nyní opět stojíme, daleko ještě není poslední. To jest teprve počátek! Až sem
a nedále byli bychom se za starých časů, kdy v Pekingu cizinec býval jen a nerad
trpěn, dostali. Pamětní kameny, nedaleko stojící, hlásají, že až potud smí čínský
mandarín, generál, koňmo — dále jen pěšky. Američtí dělostřelci, když Peking
vzat útokem, ohlásili se nejdříve na bránu tuto několika dobře mířenými ranami.
A stateční obhájci “Dračího trůnu” hned na to vzali do zaječích a uprchli sever
ními branami z města. Co také bránit ?Císařský dvůr již časně z rána utekl, sotva
že zaduněla děla cizinců před branami Pekingu! Bezrespektně nyní ve vozíku
obyčejném projíždím středními vraty (brány Města Císařského mají po třech vra
tech), jež otevírány, jen když císař se svým průvodem ubíral se k jednomu z obou
božišť. Pro tuto příležitost a jen proto cesta, kterou dosud kráčeli jsme, byla
dlážděna. A nesmím pro charakteristiku Číny opomenouti, že kdykoliv císař
v průvodu tudy ubíral se, ulice ona vojskem obsazena a veškeré krámy, domky
po obou stranách rohožemi zastřeny! Běda zvědavci, jenž přece odvážil by se
někde štěrbinou pohlížeti na průvod v nosítkách nešeného “Syna Nebes”!! A je
ště jedna brána očekává nás, v jejíž hořejší věži miliony našel jsem složených šípů,
a tisíce zrezavělých mečů! Tím kdysi naivní Číňané ubrániti chtěli cizincům
přístup k hlavě “Říše Středu”. Oč lépe chráněna královna včel v úle!!
Z této brány vykročíme na velké nádvoří (asi 300 m. dlouhé při šíři skoro 100
metrů), po jehož východním a západním křídle malé domky, kdysi čínské žold
néře hostící, dnes za doby obsazení Pekingu Evropany slouží za strážnice ameri
ckým vojínům. Střeží zde tito ve tři křídla rozbíhající se“BránuPolední”,jíž ukon
čeno prostranné nádvoří a která bezprostředně vede již v nitro Města Paláců. Ač
dosti sešlá, jako vše zde, činí Brána Polední dojem velkoleposti. Na zdi, něco
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vyšší dvaceti metrů, nízká budova se střechou pagodovitou, bizarně krášlenou ve
výběžcích fantastickými strážnými lvíčaty a dračími tlamami, žlutými majdiko
vými taškami krytá, nešena tmavě červeným sloupovím dřevěným, činí hlavně
svými vyčnívajícími a pestře barevnými trámy v podkroví dojem velice poutavý.—
Zde nahoře císař trůníval, kdy dole v nádvoří za hlubokých, pokorných poklon
vítězní jeho vojevůdcové zajatce předváděli, neb vyslanci menších států tribut
a hold jemu přinášeli. Jen z daleka viditelná byla jim posvátná osoba císařova.
Úderem na velký buben ve věži této brány znamení dáváno strážím, kdykoliv, což
pořídku bylo, císař opouštěl paláce, jda konati pobožnost do některého z božišť
mimo “Města Zakázaného”. Nejvybranější z manžurských Čet bdívaly tu stráží.
Posvátná císařská střední vrata nyní otevírají se na čtyři hodiny a dvakráte týdně
dokořán všem zvědavcům Nečífianům, kdož opatřili si povolení od vrchního veli
tele amerického výpravního sboru v Číně, generála Chaffee-ho. Maje výborné

Dračí trůn v “Síni Nebeské Čistoty”.

Zakázané Město Palácův v Pekingu.

odporučení z Washingtonu, dosáhl jsem lehce toho, že otevřena mi vrata “Města
Purpurového” i v den neobvyklý, pro mne samotného, bych navštěvovateli nebyl
vyrušován. Taktéž dovoleno mi výminečně s sebou vžiti sluhu a tlumočníka,
Číňany. Tyto vyvolil jsem si pomocí amerických misionářů z Číňanů v Pekingu
neznámých, uprchlíkův z vnitrozemí. Přísně jsem jim přikázal, by nikdy na sebe
nevyzradili, že noha jejich kráčela místy tak vznešenými. Nebylo třeba přikazovati, dostatek toho byli sobě vědomi, že kdyby kdekoliv ve vnitrozemí na sebe
prořekli “zločin” svůj — buď za lháře pokládáni byli by aneb na hrdle ztrestáni.
Bylo to v prvé polovině měsíce února, kdy poprvé otevřely se mi vrata “Vu Me
nu”. Den byl velice chladný, zimní šedivé světlo činilo vše ještě smutnějším, se
šlejším. Vešel jsem branou na prostranství, kdysi dobře vydlážděné, nyní ale
porostlé travou a křovím, létem vysušenými, zimou schřadlými. Dva měsíce
později trhal jsem tu velké nevonné fialky kdekoliv v nádvoří, na schodišti, v štěr
binách rozpuklých draků, u samých dveří trůnních budov bujně rostoucí. Dva
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američtí vojínové doprovázeli mne, několik kleštěnců palácových přijalo mne
s poklonami a podalo mi čaje — zastupujícího zde patrně slovanský “chléb se
solí”. Nepochybuji, že by s přívětivější ještě tváří byli mi podali číši jedu!
Kleštěnců bývalo zde přes půl tisíce, žoldnéřů v prvých nádvořích dvě, tři sta —
teď jen asi jedno sto kleštěnců zbylo tu. Ti, holubi, vrány, kavky a myši tvoří
jediné obyvatele Města nyní jako zakletého. Nádvořím vede malý průplav, vrou
bený mramorovým sloupovím, klenutý pěti, soškami zvířat, hadů, draků zdobe
nými můstky! Led poroztál a k velkému mém úžasu objevil jsem v bahnitém
průplavu dvě mrtvoly, již polokostrv, hned pod prvým můstkem, jejž překročil
jsem. Od provázejících mne kleštěnců zvěděl jsem, že to kollegové jejich byli,
kteří v zoufalství nad neštěstím dobytí Pekingu cizinci — a vedeni příkladem to
lika jiných, věrných tradicím čínským, hledali útěchu a posmrtnou slávu v samovraždě! V zahradě poblíž císařského božiště, v studni, viděl jsem krátce na to
dvé koster dvorních dám služebnic, podobně se obětovavších — snad ku smíření
zlých duchů?? Na otázku mou, proč že jich, kdož takovou věrností prosluli, ne
pohřbí, řečeno mi, že nelze tak učiniti, pokud nevrátí se palácoví úředníci — a kde
že vžiti peněz na (v Číně vždy poměrně nákladný) pohřeb ?
Vnitřek “Města Zakázaného” jest rozdělen na tři částě a tyto jsou opět zděmi
a budovami v samostatné části rozděleny. Střední část od brány Polední, přesně
na sever vedoucí, pozůstává z pěti dvoupatrových budov. Jejich žluté střechy
jsou to, kromě oněch bran, které vábily nás při pohledu s městských hradeb .Jsou
to vesměs trůnní a audienční síně.Tři nalézají se na vyvýšené plošině. Zde v prvém
nádvoří počínáme procházku naši první síní, oproti Polední Bráně, Síní Nej vyš
šího Míru. Dvě asi 6 metrů velké báječné bronzové nestvůry, s tělem sice lvím,
leč tlamou ne nepodobnou dračí, skvostné kusy staré kovotepecké práce čínské,
na vysokých mramorových podstavcích zvedají se v nádvoří před trojdílnou terrasou, na níž stojí, pestrá jako kytice, ale přece vkusně barevná, dřevěná budova.
Terrasy vesměs z bílého mramoru, jsou bohaté sloupovím kol ochozů a překrás
ným trojím schodištěm. Jak sloupoví balustrád, tak zábradlí schodiště, ba scho
dy samy posety jsou velmi uměle otesanými postavami a reliefy motivů, vzatých
z říše legendárních ptáků a ssavců. Středem schodiště v šikmé plochy obrovských
balvanů (jeden z nich asi dvacet kroků dlouhý) vtesán drak císařský. Takých
balvanů vždy po třech na každé straně terrasy. Bronzové velké kaditelnice, obrov
ské zlacené mísy s držadly v podobě lvích tlam, bronzové sochy jeřábů a želv, to
vše přispívá učiniti vzhled nádvoří tím malebnějším a působivějším. V levo
a v pravo nádvoří nízké budovy buď jsou skladnicemi kdysi pokladů i potra
vin palácových, buď vedou do druhých částí paláců, kamž na přání prince Činga
a Li Plung Čanga a následovně na rozkaz generála Chaffe-ho i dnes každému
cizinci přístup zamezen! Teprve když spřátelil jsem se s vrchním kleštěnců,
mohl jsem sám sem tam nahlédnouti. Ale jen nahlédnouti —. Jsou tu na př.:
“Sin Hlubokého Přemýšlení” (Číňané jsou mistři v užívání zvučných frásí, po
krytecky zakrývajících nynější shnilobu a bezvýznamnost, všeho, co v Číně kdysi
skutečně velkolepé bylo myšlénkou i snad prováděním), “Síň, kde předkům svým
císař obětuje”, “Nejvyšší Božiště Země”. Chrám Boha Války, knihovna, tato
skutečně chová poklady čínské· starobylého písemnictví, Božiště Čínských
Mudrcův atd. Síň Nej vyššího Míru jest budova spočívající na 60 velikých, tma
vou rumělkou natřených neb zlacených sloupech, má pět obrovských umělecky
spracovaných dveří ze strany jižní a tolik také ze strany severní, kudy sestoupíme
opět do jiného menšího nádvoří. Pouze když všech těchto deset velkých vrat ote
vřeno, osvětlí se jinak pošmurně přitmělá síň a žasnoucímu zraku objeví se nád
hera barev, a spletitost i něžnost zároveň, dřevěných arabesek a hlavic stropů, jenž
jakoby byl lupenková řezba, ovšem rozměrů netušených, ale zároveň také spustlost, prach na couly, pověstná čínská špína. Aby dojem byl vrchovatý, námi vypla
šení, poletují tu holuby, jejich trusem pokryty, obrovské prastaré práce čínské
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roztrhané koberce, v jich tkanivu opět spatříme zde všude až do únavy opakující
se znak císařský, draka.
Na pódiu ve středu budovy stojí třístěnný paravan kolem trůnovitého sedátka
barvy granátové, zhotovený z drahocenného dřeva a obdivuhodně v dračích
“motivech” vyřezávaný to první trůn. — Takých neb podobných uvidíme ještě
několik ! Kolem schodiště k trůnu i nahoře umístěny velmi drahocenné cloisonné
vásy. To nej lepší, nej krásnější, ovšem dávno ukryto zrakům po kořisti lačnících
bělochův. Zde císař v den svých narozenin, na Nový Rok slavnostně udílí audi
ence, též tributárních států vyslanectva přijímá. Zde také a jedině tenkráte přijati
byli— v roce 1795 — císařem Kienluňgem Titsingh a hollandský vyslanec, Van
Braam. — V následujícím nádvoří stojí menší méně úhledná budova s malým
trůnem, zvaná “Síň Středního Míru,” kde císař prohlíží a vydává rituelní a státní
rozkazy. Sem přichází císař každý týden před vycházkou do božišť.. Nad malým
trůnem nápis hlásá v čínských značkách asi toto : “Řiď lidi srdcem spravedlivým,”
což žel v Číně opět jako i jinde na světě jen hluchou jest frásí. Z této síně a opět

Češi v Pekingu v nádvoří paláce Cungli, s cestovatelem E. St. Vráženi.

z malého nádvoří v třetí octneme se budově zvané “Síň Ochranného
Míru”. Na trůně, obemknutém hedvábným paravanem císař příležitostně udílí
nejvyšší mandarinské hodnosti. Touto budovou končí střední veliká terrasa, do
následujícího nádvoří sestupujeme opět po třech terrasách mezi mramorovými
balustrádami. Jak vystupovali jsme k “Síni Nejvyššího míru”, tak octneme se
před branou, kdysi kopinníky obsazenou, zvanou Čan Čin Men. Schodiště mra
morové k této střeží dva malí, silně pozlacení bronzoví lvíci. Zde čeká nás malá
tlupa kleštěnců, která nyní převezme vedení a opět nás čajem pohostí. Široká cesta
z obou stran mramorovým sloupovím opažená, míří širokým nádvořím přímo ku
nejkrásnější a nejvíce zdobené zde budově: Síni Nebeské Čistoty, v níž pyšní se
ze všech trůnů nejskvostnější, zde vyobrazený téhož s budovou názvu. Nápis
nad trůnem hlásá: Přímost. Velikost, Osvícenost, Inteligence, rozumějž, že
císař trůnící: Spravedlivý, Velký, Osvícený a Velké jest učenosti. Za touto bu
dovou jiná opět velká síň přechovává různé drahocenné památky, tak vodní ho
diny a jiné. Zde konají se slavnostní obřady sňatků císařských! Budovy na
východ odtud ležící hostily císařský harém, 11a západu pak bylo císařovo soukro
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mé bydliště, divadlo, tri paláce císařovny vdovy, útulná, plná ozdobných kiosků a
s chrámy palácovými zahrada a konečné opět na severu brána vedoucí ven
z obvodu valů Města Zakázaného do druhé části císařského města, k novým
různým branám a různým chrámům i pagodám “Vršku Uhelného7’ a krásným
palácům modernějším, v nichž poslední léta bydlela císařská rodina, zvaným
Západními či Zimními. Na levo (západně) od “Síně Nebeské Čistoty'’ dvěma
brankami vedl mne tlustý, ženského pronikavého hlasu kleštěnec ku brance zde
vyobrazené, porcelánové a majolíkové, pestré jako indický koberec, vedoucí
k soukromému nepatrnému domku, v němž maličkých asi dvanáct pokojíků
předešlými císaři obydlených. Nynější bydlíval tu jen výminečně. Bohatě malo
vané neb vyřezávané dřevěné stěny, visící na nich malby na hedvábí, průpovídky
klassiků, na tucty drahocených starých hodin, vás čínských i cizozemských, stří
brná socha, dar císaře ruského a jiné byť cenné, přece jen haraburdí, rozdrnkané
harmonium a pianíno, na něž ovšem leda jen z dětské zvědavosti někdy vyluzovány byly zvuky, to jest vše, co zůstalo zde až dosud. Drahocennosti, starožit
nosti, skvosty, moudře ukryty hned, jak cizinci octly se před Pekingem. První

Rodina nižší třídy mandarína manžurského v Pekingu.

pokojík císařský pozůstává ,z jakési síně audienční s malým trůnem. Zároveň
obsahuje knihovničku nejvybranějších děl starých čínských klassiků! Zde udílí
císař ranní audienci členům své rodiny a nejvyšším úřadníkům. Polokrytý paravanem trůnu jest vchod k pokojíčkům (tmavým jako vše zde) manželským i ku
ložnici. Na levo vchod ku pokojíku asi tak velkému jako stůl pro 12 osob,
v němž na povýšeném místě u okénka malá cloisonné deska, stůl. Tu sedí a sám
jí císař čínský! Vše vypadá skromné, směšně maličké, stěsnané. Protější na
pravo dvéře vedou do pokoje přijímacího a malé ložnice, k odpolední siestě.
V noci před útěkem z Pekingu na malém dosud neurovnaném brokátovém a hed
vábném loži povaloval se zde císař, který věren tradicím v poslední kritické dny
sem se uchýlil z Paláce Zimního. Ubohý čínský císař. Jeho život není závidění
hodný. Jeho čas, jeho život podléhá přísné etiquetě. Kapitoly mohl bych
o tom napsati, neb velice spřátelil jsem se s kleštěnci i jedním z bývalých kuchařů,
dále s pomocným lékařem a tak mnohé zvěděl jsem — leč místo zde obmezeno
a má kratičká črta dávno již měla býti ukončena. Toliko podotknu ještě, že čin-
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ský císař dle starobylého mravu vstává již o 3. hodině ranní, posnídá čaje s peči
vém, koná ranní pobožnost v chrámu Předkův a “Boha Nejvyššího Nebe i Země”,
načež prohlíží jemu zaslané státní dokumenty. Po snídani druhé, o šesté hodině,
přijímá již audience nej vyšších hodnostářů, což trvá až do poledne ! Na to odpo
čine si buď procházkou v harému, neb v létě zahradou, obědvá o druhé hodině, a
opět věnuje se státním záležitostem. Když zapadá slunce, vyžaduje dvorní étique
ta, aby Syn Nebes také uložil se na kutě. Ve skutečnosti baví se jeho čínský
majestát s některou ze svých konkubín a jde spát jako každý jiný smrtelník, te
prve “až když víčka oční prací a starostmi klesají.” Nu, kde přes tři sta dám
v harému, to musí býti starosti !
Že jeho Veličenstvo jest velice skromné v jídle, ale ne v jiných požitcích, hlav
ně haremských a kouření opia, také mi indiskretně’projeveno. Není divu, že slabo
chem jest a nezdravý !
“Zakázané Město” se svým ovzduším zakleté, spící princezny velice mne
vábilo, neminulo týdne, bych sem jednou, dvakráte nepřišel, a brzo znal
jsem tu ve střední části každý kout! A vlídná paní Štěstěna popřála mi, že když
rakouské lodi přistály v Tientsinu a důstojníkům povolena návštěva Pekingu, já
mohl milé krajany, námořní lékaře, strojní řidiče atd., provésti Pekingem a ukázati jim, co že kdysi uzříme, ni ve snu nejztřeštělejším se nám nezdálo!

Drobty a drobečky.
Kdo sám v kalných vodách jede,
jiného z nich nevyvede.
*
Jedni po dohru a slávě touží,
druzí rádi brouzdají se louží.
*
Mnozí ve škrabošce chodí,
pod ní darebáctví plodí.
*
Kdo má rozum na svém místě,
do basy prý přijde jistě!
*
Čím víc v sobě moudrosti kdo tají,
tím více mu hloupí lidé lají.
*
Páni mají všeho míru,
chudí zase v kapse díru.
■X·

Kdo v pokrytcích spásu vidí,
na konec sklamání sklidí.
*
Bázlivý se každé myši bojí,
statečný i na čerta se strojí.
*
Co je pláten hedváb tobě,
stejně jako hadr shnije v hrobě!
*
Každý podle sebe hádá,
co u jiných předpokládá.
v?
Jeden má se jako bůže,
druhý zas je kost a kůže.
*
Kdo na velkou slávu drží,
obyčejně posměch strží.
*
Čím víc toho člověk umí.
tím víc vášně v sobě tlumí.
*
Ne o řeči, které vedou knězi,
ale o jich skutky vždy nám běží!
•X-

Kdo se před lidmi moc krčí,
každý do něj potom strčí.

Nová domácí kuchařka

Věrnost přátel ten uhlídá,
na koho zaleze bída.
*
Byť by nepřehledné nepřátelů voje,
dej se s nimi bez strachu do boje.
>
*
Kdo nebrání škodě cizí,
často následky sám sklízí.
*
Když mnoho lidí huláká,
přehluší i dobrého zpěváka.
*
Bohatý se snadno spustí,
když se mu zas vše odpustí.
*
Kdo ve štěstí na sebe jen hledí,
v neštěstí pak na holičkách sedí.
*
Jeden v samých hadrech chodí,
druhý v hedvábí se rodí.
*
Mrtví v hrobě tiše leží,
živí ku vzkříšení běží.
*
Když otroku bolestí hřbet srbí,
tím jej víc před otrokářem hrbí.
*
Podle zevnějšku kdo soudí,
velice často pobloudí.
*
Kdo pro nezdar pláče,
nikam nedoskáěe.
*
Jeden se dře stále v potu tváři,
druhý si zas hoví na polštáři.
*
Těžko býti zticha,
když kručejí břicha.
*
Kdo se nedá proudem vésti,
musí mnoho štulců snésti.
*
Kdo po kluzkých cestách běží,
často na hromadě leží.

pro česko-americké hospodyně, čili praktický a spolehlivý
návod k nejsnadnějšímu připravování těch nejoblíbenějších
jednoduchých i složitých českých, amerických a francouz
ských masitých i postních pokrmů všeho druhu, jakož i

různých zavařenin, rozličných lahůdek a též nápojů, kromé jiných užitečných pokynů a předpisů. Pro
česko-americké domácnosti upravil Emanuel Persein Beránek. Kniha ta má 1412 předpisů ku přípravě
polévek,rpříchoutek, omáček, míšeninek, ústřic, ryb, hovězího, telecího, skopového, jehněčího, vepřového
masa, drůbeže, zvěřiny, masité paštiky, masitých rosolů, salátů, zeleniny, vajec, moučných jídel, sladkých
příkrmů, sladkých omáček, zavařování ovoce a poučení, jak připravovati stoly k hostinám a jak krájeti
drůbež, a též slovníček česko-anglický. Kniha tato prodávána je v 7 sešitech po 20c., poštou 22c. jeden
a celé dílo, krásně vázané v barevných tuhých deskách. II. vydání v snížené ceně $1.50.

OToST-VÄteletTro Spojen^zcl·!. Stá-ťů..
■Úřední sčítání 12. censu.

1900
Štáty:
Alahamn
.......... ...1,828,697
Arkansas ........................ . ..1,311,564
California ........................ . ..1,485,053
Colorado .
.............. ... 539,700
908,355
Connecticut ....................
Delaware
.......... ... 184,735
Florida ........................... . 528,542
Georgia ............................ ..2,216,331
161,772
Idaho ...............................
Illinois ............... ............. ..4,821,550
Indiana ........................ . .. . ..2,516,462
Iowa .................................. ..2,231,853
Kansas ............................ . ..1,470,495
Kentucky ........................ ...2,147,174
Louisiana ........................ ..1,381,625
Maine ................................ . 694,466
Maryland ........................ ..1,190,050
Massachussetts ............ . ..2,805,346
Michigan ........................ . ..2,420,982
Minnesota ........................ . ..1,751,394
Mississippi
.................... ..1,551,270
Missouri ........................... . .3,106,665
243,329
Montana............................
Nebraska ........................ . ..1,068,539
42,335
Nevada ............................
New Hampshire ............ . 411,588
New Jersey .................... ..1,883,669
New York ........................ ..7,268,012
North Carolina ............ . ..1,893,810
North Dakota ................ ... 319,146
Ohio ................................... . ..4,157,545
Oregon ............................... . .. 413,536
Pennsylvania ................ . ..6 302,115
Rhode Island ................ . .. 428,556
South Carolina ............ . ..1,340,316
South Dakota ................ . 401,570
Tennessee ........................ . ..2,020,616
Texas ................................ . ..3,048,710
Utah
................................ ... 276,749
Vermont ............................ ... 343,641
Virginia ............................ . ..1,854,184
Washington .................... . .. 518,103
West Virginia ................ . .. 958,800
Wisconsin ........................ . ..2,069,042
Wyoming ........................ . .. 92,531

1890
1,513,017
1,128,179
1,208,130
412,198
746,258
168,493
391,422
1,837,353
84,385
3,826,351
2,192,404
1,911,896
1,427,096
1,858,635
1,U8,587
661,086
1,042,390
2,238,943
2,093,889
1,301,826
1,289,600
2,679,184
132,159
1,058,910
45,761
376,530
1,444,933
5,997,853
1,617,947
182,719
3,672,316
313,767
5,258,014
345,506
1,151,149
328,808
1,767,518
2,235,523
207,905
332,422
1,655,980
349,390
762,794
1,686,880
60,705

Dohromady, 45 stâtû.. ..74,610,523

62,116,811

ÚZEMÍ.
Alaska ................................ ...
Arizona ............................ ...
Dist. of Columbia ........ . ...
Hawaii................................ . ..
Indian Territory ........ . ...
New Mexiko .................... ...
Oklahoma ........................ ...

63,441
122,931
278,718
154,001
391,960
195,310
398,245

32,052
59,620
230,392
89,990
180,182
153,593
61,834

Dohromady, 7 úderní . ...1,604,606

807,663

Za hranicemi v službě Spoj.
Států
.................................. »89,670
Indiáni, atd. na reserva
cích, vyjma Indiánské
území ...................................................

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

145,282

* V to zahrnuto je odhadované obyvatelstvo
14,400 pro jisté vojenské organizace a lodě v
cizích vodách, zvláště na Filipinech, odkud
ještě výsledek sčítání nedošel.

1900
Mesta:
Akron, O.............................. .. 42,728
Albany, N. Y.................. .. 94,151
Allentown, Pa.................. .. 35,416
Allegheny, Pa.................. .. 129,896
Altoona, Pa ...................... .. 38,973
Atlanta, Ga....................... .. 89,872
Atlantic City, N. J.......... .. 27,838
Auburn, N. Y.................. .. 30,345
Augusta, Ga....................... .. 39,441
Baltimore, Md................... .. 508,957
Bay City, Mich. .............. .. 27,628
Bayonne, N. J. .............. .. 32,722
Binghamton, N. Y. .
39,647
Birmingham, Ala.............. .. 38,415
Boston, Mass. .................. .. 560,892
Bridgeport, Conn. .......... .. 70,996
Brockton, Mass................. .. 40,063
Buffalo, N. Y................... .. 352,387
Burlington, Vt..........
.. 18,640
Butte, Mont. .............. .. 30,470
Cambridge, Mass. .......... .. 91,886
Canton, O...............
.. 30,667
Camden, N. J.
.. 75,935
Cedar Rapids, la. .
.. 25,656
Charleston, S. C.
.. 55,807
Chattanooga, Tenn. .
.. 32,490
Chelsea, Mass.
34,072
Chester, Pa.
.. 33,988
Chicago, Ill.
..1,698,575
Cincinnati, O.
.. 325,902
Cleveland, O.
.. 381,768
Colorado Springs, Col. .. 21,085
Columbus, O.
.. 125,560
Council Bluffs, la.·
.. 25,802
Covington, Ky. .
.. 42,938
Dallas, Tex. .
. 42,638
Davenport, la...
Dayton, O...
85.333
Denver; Col.
133.859
Des Moines, la.
62.139
Detroit, Mich.........
285.704
Dubuque, la..
36.297
Duluth, Minn.
' 52,969
Easton, Pa.
25.238
East St. Louis, 111.
29.655
Elizabeth, N. J...
52.130
Elmira, N. Y..
35.672
Erie, Pa...........
52,733
Evansville, Ind.
.. 59,007
Everett, Mass...
.. 24.336
Fall River, Mass...........
104.863
Fitchburg, Mass. ........ .. 31,531
Forth Wayne, Ind. ....
45,115
Forth Worth, Tex.
.. 26.688
Galveston, Tex.........
37.789
Gloucester, Mass. ...
.. 26.121
Grand Rapids, Mich.
.. 87.565
Harrisburg, Pa. ....
.. 50.167
Hartford, Conn. .
.. 79.850
Haverhill, Mass........
37.175
Hoboken, N. J. .
.. 59,364
Holyoke, Mass.......
45.712
Houston, Tex. ..........
.. 44.633
indianapolis, Ind. ..
.. 169,164
Jackson, Mich.....
25.180
Jacksonville, Fla. ....
28.429
Jersey City, N. J. .
. 206.433
Johnstown, Pa............... . .. 35.936
Joliet, Ill..............................
29.353
Kansas City, Kan. .... .. 51,418
Kansas City, Mo. ...... .. 163.752

1890
27,601
94,923
25,228
105,287
30,337
65,533
13,055
25,858
33,300
434,439
27,839
19,033
35,005
26,178
448,477
48,866
27,294
255,664
14,590
10,723
70,028
26,189
58,313
18,020
54,955
29,100
27,909
*226
20
1,099',850
296,908
261,353
11,140
88,150
21,474
37^371
38 067
26 872
61 220
106 713
50 093
205 876
30 311
33 115
14 481
15 169
37 764
30 893
40 634
50,756
11.068
74 398
22,037
35,393
23.076
29 084
24.651
60.278
39.385
53.230
27.412
43,648
35 637
27.557
105,436
20.79S
17.201
163.003
21.805
23.264
38,316
132.716

— 252
Mesta:
1900
Knoxville, Tenn............. ... 32.637
La Crosse, Wis............... ... 28.895
Lancaster, Pa................. •.. 41,459
Lawrence, Mass............. ... 62,559
... 26,369
Lexington, Ky.
Lincoln. Neb..................... . .. 40.169
Little Rock, Ark............. . .. 38.307
Los Angelos, Cal. ,.. ... 102,479
Louisville, Ky.............
.. 204.731
Lowell, Mass................... ... 94.969
Lvnn, Mass............. .
... 68.513
33,664
Malden, Mass. ....
Manchester, N. II. ... ... 56,987
McKeesport, Pa. ........ . .. 34,227
Memphis, Tenn. ........ ... 102,320
Meriden, Conn. ............ ... 24,296
Milwaukee, Wis. ........ . .. 285,315
Minneapolis, Minn. ... . .. 202,718
Mobile, Ala...................... . .. 38,469
Montgomery, Ala. ........ . .. 30,346
Montpelier, Vt. ..........
6,266
Nashville, Tenn. ............ . .. 80.S65
Newark, N. J. ............ ... 246,070
New Bedford, Mass. ... . .. 62,442
New Britain, Conn. ... . .. 25,998
Newcastle, Pa. ............ ... 28,339
New Haven, Conn. ... . .. 108,027
New Orleans, La.
... 287,104
Newport, Ky. .
... 28,301
Newton, Mass. ............ . .. 33,587
New York, N. Y.......... . ...3,437,202
Norfolk, Va..................... . .. 46,624
North Adams, Mass. .
24,200
Oakland, Cal. ............ ... 66,960
Omaha, Neb. ................ ... 102,555
Oshkosh, Wis. ................
28,284
Passaic, N. J. ............ . .. 27,777
Paterson, N. J. ........... ... 105,171
Pawtucket, R. I.
... 39,231
Peoria, Ill......................... ... 56,100
Philadelphia, Pa............. ...1,293,697
Pittsburg, Pa. ................ ... 321,616
Portland, Me. ................ . .. 50,145
90,426
Portland. Ore.................
Providence, R. I.......... . ... 175,597
Pueblo, Colo..................... . .. 28,157
Ouincv. Ill......................... ... 36,252
Quincy, Mass.................... . .. 23,899

1890
22.537
25.090
32,011
44,654
21,567
55.154
25.874
50,395
161.129
77.696
55.727
23,031
44,126
20,741
64,495
21,652
204,468
164,738
31,076
21,883
4,160
76,168
181,830
40,733
16,519
11,600
81,298
242,039
24,918
24,379
2,492,591
34,871
16,074
48,682
140,452
22,836
13,028
78,347
27,633
41,024
1,046,964
238,617
36,425
46,385
132,146
24,558
31,494
16,723

Mesta:
Racine, Wis. ..........
..
Reading, Pa. ........ ....
Richmond, Va. ................
Rochester. N. Y................
..
Rockford, Ill.
Rutland, Vt. ................... .
Sacramento, Cal................. ,.
Saginaw, Mich. ................ ,.
Saint Joseph, Mo.............
Saint Louis, Mo............... ..
Saint Paul, Minn................
Salem, Mass.........................,.
Salt Lake City, Utah..,
San Antonio, Tex. ....
San Francisco, Cal............
Savannah, Ga. ......................
Schenectady, N. Y. ..
Scranton, Pa. .. ...........
Seattle, Wash. ......................
Sioux City, la..................
Somerville, Mass. ..... ..
South Bend, Ind. ............ ..
South Omaha, Neb. ........ ..
Spokane, Wash. ................,.
..
Springfield, Ill.
Springfield. Mass. ............ .
Springfield. O. ....................,.
Syracuse, N. Y.
......
Tacoma, Wash. ................
Tauton, Mass....................... ,.
Terre Haute. Ind...........
Toledo, O. ...........................
Topeka, Kan...................... . ..
Trenton, N. J.· .. ............. ,.
Troy, N. Y. .......................
Utica, N. Y. ....................... ..
Waltham, Mass. .........
Washington, D. C.......... . .
Waterbury, Conn. ..............
Wheeling, W. Va.............. ..
..
Wilkesbarre. Pa.
..
Williamsport, Pa.
Wilmington, Del. ..........
Woonsocket. R. I. ..........
Worcester, Mass. .......... .
Yonkers, N. Y. .. ...........
York. Pa.............................. .
Youngstown, O. ..........

1900
29,102
78,961
85,050
162,608
31,051
11,499
29,282
42,345
102,979
575,238
163,065
35,956
53,531
53,321
342,782
54,244
31,682
102,026
80,671
33,111
61,643
35,999
26,001
36,848
34,159
62,059
38,253
108,374
37,714
31,036
36,673
131,822
33,608
73,307
60,651
56,383
23,481
278.71S
45,859
38,878
51,721
28,757
76.508
28,204
118,421
47,931
33,708
44,885

1890
21,014
58,661
81,388
133,896
23,584
26.3S6
46,322
52,324
451,770
133,156
30,801
44,843
37,673
298,997
43,189
19,902
75,215
42,837
37,806
40,152
21,819
8,062
19,922
24,963
44,179
31,895
88,143
36,006
25,448
30,217
81,434
31,007
57,458
60,956
44,007
18,707
230,392
28,646
34,522
37,718
27,132
61,431
20,830
84,655
32,033
20,793
33,220

Zákonité svátky.
Ve většině států, když svátek padne na
neděli, slaví se následující pondělí.
ALABAMA: 1. leden, 22. únor, masopustní ..terý, velký pátek, 26. duben, 4. červenec,
dělnický den, den díkůvzdání, 25. prosinec.
ARIZONA: 1. leden, 22. únor, 30. květen,
4. červenec, 25. prosinec, každý den díkůvzdá
ní nebo všeobecných voleb, den sázení stro
mů.
CALIFORNIA: 1. leden, 22. únor, 30. kvě
ten, 4. červenec, dělnický den, 9. září, den
díkůvzdání, 25. prosinec, všeobecné volby.
COLORADO: 1. leden, 22. únor, 30. květen,
4. červenec, 1. pondělek v září, den díků
vzdání, 25. prosinec, den sázení stromů, vše
obecné volby.
CONNECTICUT: 1. leden, 12. únor, 22.
únor, postní den (Fast day), 30. květen, 4.
červenec, dělnický den, den díkůvzdání, 25.
prosinec.
DELAWARE: 1. leden, 22. únor, 30. květen,
4. červenec, 1. pondělek v září, den díkůvzdá
ní, 25. prosinec.
DISTRICT OF COLUMBIA: 1. leden, 22.
únor, 4. březen, 30. květen, 4. červenec, 1.
pondělek v září, den díkůvzdání, 25. prosi
nec.
--iJ í

FLORIDA: 1. leden, 19. leden, den sázení
stromů, 22. únor, 26. duben, 3. červen, 4.
červenec, 1. pondělí v září, den díkůvzdání,
25. prosinec, všeobecné volby.
GEORGIA: 1. leden, 19. leden, 22. únor,
2B. duben, 3. červen, 4. červenec, 1. pondělí
v září, každé díkůvzdání, 1. pátek v prosin
ci, 25. prosinec.
IDAHO: Stejně jako v Arizoně. Též pátek
po 1. květnu. 30. květen je vynechán.
ILLINOIS: 1. leden, 12. únor, 22. únor, 30.
květen, 4. červenec, 1. pondělek v září, den
voleb, den díkůvzdání, 25. prosinec.
INDIANA: 1. leden, 22. únor, veřejný půst,
30. květen, 4. červenec, 1. pondělek v září,
den díkůvzdání, 25. prosinec, všeobecné vol
by.
INDIÁNSKÉ ÚZEMÍ: 1. leden, 22. únor, 4.
červenec, 25. prosinec.
IOWA: 1. leden, 30. květen, 4. červenec, 1.
pondělí v září, den díkůvzdání, 25. prosinec,
den všeobecných voleb.
JIŽNÍ DAKOTA: 1. leden, 12. únor, 22. únor,
30. květen, 4. červenec, den stromů, den díků
vzdání, veřejný půst, 25. prosinec, všeobecné
volby.
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JIŽNÍ KAROLINA: 1. leden, 19. leden, 22.
únor, velký pátek, 10. květen, 4. červenec,
1. pondělí v září, národní den díkuvzdání,
den všeobecných voleb.
KANSAS: 1. leden, 30. květen, veřejný půst,
4. červenec, 1. pondělí v září, den sázení
stromů, den díkůvzdání, 25. prosinec, den
všeobecných voleb.
KENTUCKY: 1. leden, 22. únor, 30. květen,
4. červenec, veřejný půst, dělnický den, den
díkůvzdání, 25. prosinec, den všeobecných
voleb.
LOUISIANA: 1. a 8. leden, 22. únor, masopustní úterý v New Orleans, Velký pátek,
6. duben, 4. červenec, 25. prosinec, den všech
svátých, den všeobecných voleb.
MAINE: 1. leden, 22. únor, velký pátek, 30.
květen, 4. červenec, 1. pondělí v září, den
díkůvzdání, 25. prosinec.
MARYLAND: 1. leden, 22. únor, 19. duben,
30. květen, 4. července, 1. pondělí v září,
den díkůvzdání, 25. prosinec, den všeobec
ných voleb, každé sobotní odpoledne.
MASSACHUSETTS: 22. únor, 19. duben,
30. květen, 4. červenec, 1. pondělí v září, den
díkůvzdání, 25. prosinec.
MICHIGAN: 1. leden, 22. únor, 30. květen,
4. červenec, 1. pondělí v září,' 25. prosinec,
den postu a díkůvzdání.
MINNNESOTA: 1. leden, 12. a 22. únor,
Velký pátek, 30. květen. 4» červenec, 1.
pondělí v září, den díkůvzdání, 25. prosinec,
den stromů, den všeobecných voleb.
MISSISSIPPI: 1. leden, 4. červenec, 25.
prosinec.
MISSOURI: 1. leden, 22. únor, 30. květen,
4. červenec, 1. pondělí v září, 25. prosinec,
den díkůvzdání, den všeobecných voleb.
MONTANA: 1. leden, 22. únor, 30. květen,
den veřejného postu, 4. červenec, 1. pondělí
v září, den díkůvzdání, 25. prosinec, den
stromů, den všeobecných voleb.
NEBRASKA: 1. leden, 22. únor, 22. du
ben, 30. květen, 4. červenec, 1. pondělí v
září, den veřejného postu, den díkůvzdání,
25. prosinec.
NEVADA: 1. leden, 22. únor, 30. květen,
4. červenec, 31. říjen, den díkůvzdání, 25.
prosinec, den všeobecných voleb.
NEW HAMPSHIRE: 22. únor, den postu.
30. květen, 4. červenec, 1. pondělí v září, den
díkůvzdání, 25. prosinec, den všeobecných
voleb.
NEW JERSEY: 1. leden, 12. a 22. únor,
30. květen, 4. červenec, 1. pondělí v září, den
díkůvzdání a postu, 25. prosinec, každé so
botní odpoledne, den všeobecných voleb.
NEW MEXIKO: 1. leden, 4. červenec, 25.
prosinec a všechny dny postu a díkůvzdání.

NEW YORK: 1. leden, 12. a 22. únor, 30.
květen, 4. červenec, 1. pondělí v září, 25.
prosinec, den všeobecné volby, každé so
botní odpoledne, den díkůvzdání a den postu.
OHIO: 1. leden, 22. únor, 30. květen, 4.
červenec, 1. pondělí v září, den díkůvzdání,
25. prosinec, den všeobecných voleb.
OKLAHOMA: 1. leden, 22. únor, 30. kvě
ten, 4. červenec, den díkůčinění, 25. prosinec,
den všeobecných voleb.
OREGON: 1. leden, 22. únor, 30. květen,
1. sobota v červnu, 4. červenec, 1. pondělí v
září, den veřejného postu, den díkůvzdání,
25. prosinec.
PENNSYLVANIA: 1. leden, 12. a 22. únor,
Velký pátek, 30. květen, 4. červenec, 1. pon
dělí v září, den díkůvzdání, 25. prosinec,
den všeobecných voleb, každé sobotní od
poledne.
RHODE ISLAND: 1. leden, 22. únor, den
stromů, 30. květen, 4. červenec, 1. pondělí v
září, den díkůčinění, 25. prosinec, den stát
ních voleb, den národních voleb.
SEVERNÍ DAKOTA: jako Jižní Dakota.
SEVERNÍ KAROLINA: 1. leden, 12. a 22.
únor, 10. a 20. květen, 4. červenec, dělnický
den, den díkůvzdání, 25. prosinec, den vše
obecných voleb.
TENNESEE: 1. leden, 22. únor, Velký pá
tek, 2. pátek v květnu, 30. květen, 4. červenec,
1. pondělí v září, den díkůvzdání, 25. prosinec,
den všeobecných voleb.
TEXAS: 1. leden, 22. únor, 2. březen, 21.
duben, 4. červenec, 1. pondělí v září, den dí
kůvzdání, 25. prosinec, den všeobecných vo
leb.
UTAH: 1. leden, 22. únor, 15. duben, 30.
květen, 4. a 24. červenec, 1. pondělí v září,
den díkůčinění, dny postu, 25. prosinec.
VERMONT: 1. leden, 22. únor, 30. květen,
4. červenec, 16. srpen, den díkůvzdání, 25.
prosinec.
VIRGINIE: 1. a 19. leden, 22. únor, den
postu, 3. červen, 4. červenec, 1. pondělí v
září, den díkůčinění, 25. prosinec.
WASHINGTON: 1. leden, 12. a 22. únor,
den zdobení hrobů, 4. červenec. 1. pondělí v
září, den díkůvzdání, 25. prosinec, den vše
obecných voleb.
WISCONSIN: 1. leden, 22. únor, 30. květen,
den sázení stromů, 4. červenec, 1. pondělí v
září, den díkůčinění, 25. prosinec, den vše
obecných voleb.
WEST VIRGINIA: 1. leden, 22. únor, 4.
červenec, 25. prosinec, každý den národního
díkůčinění, den všeobecných voleb.
WYOMING: 1. leden, 22. únor, 30. květen,
4. červenec, den sázení stromů, den díkůči
nění, 25. prosinec, den všeobecných voleb.

Celní zákon Spojených Států.
Odvolané položky.

Celní zákon Spojených Států z r. 1901 odvo
lává zákon o válečné dani ze dne 13. června
1898 v následovních jednotlivostech:
Bankovní čeky.
Nákladní listy na vývoz.
Záruky (vyjma záruky na odškodnou a
záruky vydané od družstev, společností nebo
korporací v podobě dlužních úpisů.)
Dosvědčení vkladu.
Dosvědčení škody.
Dosvědčení jinak neoznačená.
Charterová společnost.
Žvýkací guma.
Obchodní dohazovači.
Směnky na vidění.

Expresní stvrzenky.
Pojištění — casualty, fidelity, guaranty,
marine, inland, proti ohni a na život.
Nájemné smlouvy.
Peněžní poukázky.
Manifest nebo záznam celniční.
Morkyč nebo postup ,,in trust’*.
Promisorní noty.
Právní plnomocenství.
Protest.
Voňavky a ozdobivé látky.
Vlastnické léky.
Telefonické zprávy.
Telegrafické zprávy.
Úvěrní listiny (trust deeds.)
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Stvrzenky ze skladišť.
Celní zákon z r. 1901 ukládá následovní
daně:
Kapitál bankéřů a přebytek $50 za $25,000
a $2 za každých dalších $100.
Záruky, úpisy, dosvědčení dluhu atd., 5ct.
za každých $100.
Kontrakty dohazovačů (brokerů) lOct.
Pivo $1.60 za sud (sníženo proti r. 1898.)
Směnky — zahraniční 2ct. za každých $100
(vyjma když provázeny jsou nákladním li
stem atd., ukazujícím vývoz k hodnotě listu.)
Záruky na odškodnou 50ct.
Brokeři celniční $10.
Dosvědčení majetku, původní vydání, 5ct.
za každých $100.
Dosvědčení majetku, přenosy (pojímaje v
to obchody učiněné v malých úřadovnách)
2ct. za každých $100.
Cigaretty, vážící více než 3 libry 1000 kusů,
nejsou-li dražší než $2 1000 kusů, 18ct. libra;
stojí-li více než $2 lOOOkusů, 36ct. za libru.
Doutníky, vážící více než 3 libry 1000 kusů,
$3 za 1000.
Doutníky, nevážící více než 3 libry 1000
kusů, 18ct. z libry.
Postoupení nižší než $2500 vyjmuta; nad
$2500 25ct. za každých $500.
Obchodníci v listovém tabáku $16 až $24.
Obchodníci v tabáku $12.
Poukázky nebo směnky — domácí 2ct. za
každých $100.
Zápis ústupu 50ct.

Zápis zboží v celnici ku spotřebě, 25ct. až
$1.00.
Dosvědčení nákladní nebo domácí nákladní
listy let.
Odkazy — různé poplatky — viz zákon.
Vyrabitelé tabáku nebo doutníků $6 až
$24.00.
Míchaná mouka, 4ct. ze sudu.
Vyrabitelé míchané mouky, $12 ročně.
Přeplavní lístek pod $50 vyjmut; v ceně $50
50 ct. a za každých dalších $50, 50ct.
Majitelé zastaváren $20.
Majitelé divadel, museí, koncertních míst
ností nebo cirkusů, $100.
Majitelé jiných veřejných představování
$10.00.
Majitelé kulečníků nebo kulečníkových
místností, $5 za každý kuželník nebo ku
lečník.
Přečisťovatelé petroleje nebo cukru, % pro
centa z hrubých příjmů nad $250,000.
Prodeje výrobků na bursách, let. za ka
ždých $100 (zboží skutečně vezené skrz vy
jmuto.)
Lístky do spacích a parlorových vozů let.
Akcijní dohazovači, $50.
Perlící nebo jiná vína, 1 pajnt let., více
než 1 pajnt 2ct.
Čaj, lOct. z Ijbry.
Tabák ku kouření a šňupání, 12ct. za li
bru, srážka 20 procent.
Dosvědčení výdělku, 2ct. za každých $100.

průpovědi.
Čest a dobré jméno ztratíš,
když šenkýři nezaplatíš.

Láhev mělnického vína
nejlepší jest medicína.

Co jsou peníze mně platné,
když je všude pivo špatné?
Nedbejte takových klepů,
stavte se zde ve výčepu!

Ochutnáš-li vína lahodnosti,
budeš dlouho žiti v blaženosti.

Nedělej ze sebe špinku,
také při marjáši dej na pinku!
Co oblaží naši krev?
Krásná děva, víno, zpěv.

Zcela krátká jest má víra:
Dobré pivo — velká míra.

Miluj boha, otce svého,
dojdeš ráje nebeského;
když však u nás budeš pivo piti,
musíš ráj již zde na světě míti.

Vždy na celém světě
budeš míti kliku,
jenom při džbánečku
nemel politiku.
Vlasti chceme žiti,
pivo budem piti,
při tom také milovat,
dívky jako kvítí.
Kázání mé ženy
nezkalí mně svět,
pokud mám pivečko
sladké jako med.

Když se žena na tě mračí,
zármutek tě k zemi tlačí,
útěchu pro tebe máme:
Zde tě vřele uvítáme!

Starý mudrc praví:
Kdo chce zůstat zdravý
ať si vždy žaludek
pivečkem napraví.

Dívky, tanec, pivo, zpěvy
zapudí nám všecky hněvy.

Budeme mít rozum
jak ve sněmu páni,
když na našem stole
budou plné džbány.

Proč se na tom světě
neustále nudíš ?
Sklenkou červeného
chmury své zapudíš!
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WILLIAM MCKINLEY.
Narozen v Niles, Ohio, dne 29. ledna 1843.

Zemřel dne 14. září 1901, v Buffalo, N.Y.

THEODORE ROOSEVELT,
nástupce presidenta McKinleyho.

Zemřelý president William McKinley
a jeho nástupce Theo. Roosevelt.
Den 6. září 1901 zůstane pro národ americký na vždy v smutné paměti, právě tak
jako 14. duben 1865 a 2. červenec 1881. V onen den stal se president obětí vraha, právě
tak jako jeho předchůdci Lincoln a Garfield, jenže tentokrát hlava národ a nebyla napa
dena v sídle vlády ve Washingtonu, ale daleko odtud, v Buffalu, kam byl na mnoho
strannou žádost pořadatelů výstavy zajel. Ještě den před tím měl na výstavišti nanej
výš duchaplnou řeč, v níž ostře vytknul spojení se evropských vlád ku potlačení ameri
ckého obchodu a nabádal ku vzájemnosti. Přimlouval se za rozmnožení obchodního
loďstva a prokopání mezimořského průplavu, zkrátka mluvil tak přesvědčivě a nadšeně,
jakoby byl tušil, že to poslední jeho řeč na tomto světě. Druhého dne odebral se k vodo
pádům a když se vrátil a trochu si odpočinul, odejel zase na výstaviště, kdež v hudební
síni dával obecné představování. Byl šťastným člověkem, všechen lid jej zdravil a slavil,
řeč den před tím přednešená mu dodala vážnosti na všech stranách a výstava se mu
líbila. Obličej jeho zářil spokojeností, když spoluobčanům rukou potřásal. Mezi jinými
přiblížil se ku presidentu mladík, jenž měl pravou ruku zavěšenou v šátku, jakoby ji měl
zraněnou a presidentovi podával levici. Co přátelsky jako Jidáš ruku jednu presidentu
podával, drže v druhé pod šátkem revolver, rychle namířil pravicí a střelil dvě rány do
presidenta, jednu k srdci, druhou k ledví. President hned sklesnul. Rozlícený lid má
lem by byl vraha na místě na kousky roztrhal. President odnešen do zatímní nemocni
ce na výstavišti a tam hned zavoláni lékaři města. Ti nalezli jednu z kulí, ale druhou,
která projela žaludkem, nalézti nemohli. Vrahem tím byl 261etý Polák jménem Leon
Czolgosz, horlivý zastavatel anarchistického učení z Clevelandu. Tam má otce ještě
a několik bratrů a sester. Raněný president dopraven pak do domu předsedy výstavy,
p. Milburna a zde, ač se mu dostalo lékařské pomoci těch nej vyhlášenějších lékařů,
zranění svému po jednotýdenním boji dne 14. září ve 2:15 ráno podlehnul. Život jeho
udržován podáváním mu silných jedů a pořáde hlásalo se do světa, že vede se mu lépe,
zatím však smrt pomalu oběti své se zmocňovala. Umřel klidně, jakoby byl usnul.
Mrtvola jeho dne 16. září dopravena do Washingtonu a věru vítěznému vojevůdci řím
skému v starých dobách u vítězoslávě domů se vracejícímu nebylo vzdáváno tolik pocty,
jako třetímu našemu zabitému presidentu. Kraj podél trati jindy řídce obydlený jen
se hemžil lidem mnohý ze vzdálenosti mnoha mil přišlým, v městech pak vlak sotva
projel davy kolem trati stojícími. Na několika místech trať pokryta květinami, že ani
kolejnice nebylo viděti. Všude, kudy pohřební vlak jel, zanecháno vší práce, muži
i ženy se slzami v očích hleděli na vůz, v němž mrtvola spočívala. Ve Washingtonu vy
stavena mrtvola jeden den v rotundě kapitolu, načež dopravena ku konečnému pohřbení
do Cantonu, O., které provedeno ve čtvrtek odpoledne, dne 19. září. Když president
zemřel, nastoupil na jeho místo dle ústavy místopresident Roosevelt, tsn však právě byl
na honbě a dalo to mnoho práce než byl nalezen. Přispěchal hned do Buffala a tam
přísahu jako nej vyšší výkonný úředník složil. Na konec uvedeme ještě stručně životo
pisy obou presidentů, zavražděného i nově nastoupivšího.
WM. McKINLEY narodil se v Niles, Ohio, dne 29. ledna, 1843 z rodiny škotskoirské, v níž však je také trochu krve německé a anglické. Jeho prapředek James přijel
do Ameriky jako 121ctý hoch a usadil se v Pennsylvanii. Syn tohoto, David, sloužil už
v revoluci osad proti Anglii a v r. 1814 přestěhoval se do Niles v Ohiu. On byl dědem
zemřelého presidenta. Niles v r. 1843 bylo jen malé hnízdečko, pouze několik domků
a štorů čítajíc. Proto staří McKinleyovic, chtějíce své četné rodině poskytnouti lepší
příležitosti ku vzdělání se, rozhodli se přestěhovati se do Poland, kde byla jakási akade
mie. Otec byl zaměstnán v Niles a jenom na neděli domů dojížděl. Mladý McKinley
studoval na shora zmíněné akademii a v každém ohledu bylo vidět, že je mladíkem ne
obyčejně bystrým, na něhož čeká skvělá budoucnost. Byl v čele debatující společnosti
v městečku, vypomáhal poštovskému a také vyučoval. Když mu bylo 17 roků, odebral
se na studie na kolej v Allegheny, ale nemoc přiměla jej k návratu domů a potom oddal
se učitelství. Když u Fořt Sumter první rana delová ve válce občanské vypálena, vy
učoval ve škole 181etý jinoch dítky, ale mladý učitel dlouho ve škole nevydržel. Jakmile
Lincoln vydal provolání žádaje o dobrovolníky, mladý McKinley rozloučil se se žáky,

— 259 —
a k nejbližšímu odvodnímu místu se odebral. Byl přijat a k setnině E 23. ohioské pě
choty přidělen. Po 14 dlouhých, mesicu lopotil se v radach pod těžkou puškou, až vyhlídnut byl za seržanta v komisariátu. Vyznamenav se v bitvě u Antietam, upoutal na
se pozornost představených a povýšen na 2. poručíka. Jeho pluk prodělal ve východních
taženích mnoho bojů a mladý lajtnant, který vždy s vděčností mluvil o těch dnech, kdy
jako prostý vojín učil se znáti lid a svět z pravé stránky, postoupil na 1. poručíka a
kapitána a r. 1864 povýšen na čestného majora “pro udatenství a záslužné služby v bit
vách u Opeguan, Cedar Creek a Fisher’s Hill.1 Po nějakou dobu sloužil také na štábu
generálu Hayese, Crooka, Sheridana a Hancocka. Chtěl zůstati při vojsku, ale na
žádost otcovu vzdal se života vojenského v září 1865. Bylo mu tehdy 23 roků. Vrátiv
se do Poland, jal se studovati práva a brzy na to vstoupil na právnickou kolej v Albany,
N. Y., kde vystudoval dvouletý běh a v r. 1869 připuštěn k provozování prakse. Usadil
se v Canton, Stark Co., O., a v r. 1871 se oženil. V prvním svém případu vyhrál a
obdržel odměnu $25. Okres byl vždy demokratickým, vzdor tomu McKinley stal se
čekancem za státního žalobce na lístku republikánském a zvítězil. Po vypršení lhůty
vrátil se k právnictví a žil v soukromí až do r. 1876, kdy stal se čekancem pro kongres
na lístku republikánském. Byl zvolen a udržel se vzdor všem útokům naň po 14 let.
V kongresu upoutal na se pozornost celého národa i Evropy, když vždy výmluvnými
slovy zastával se ochranného cla. Kongresník McKinley byl čekancem v r. 1889 proti
Tom B. Reedovi za mluvčího domu, ale osud tomu chtěl, aby byl poražen, neboť zůstal
takto předsedou výboru na státní rozpočty, druhé nej důležitější místo v kongresu a tak
jen se stalo, že přijat r. 1890 McKinleyův celní zákon, který měl na záležitosti Spoj.
Států takový ohromný vliv. V zákonu tom obsažena byla ochrana amer. průmyslu a
politika vzájemnosti. Velikou pozornost země poutal na se svým bojem proti návrhu
Milkově v národní konvenci r. 1884. Byl vřelým stoupencem Blaine-a, vzdor tomu, ač
John Sherman z Ohia byl čekancem na lístku republikánském. V následovních národ
ních konvencích dal na jevo velkou citlivost pro osobní čest. V r. 1888 byl delegátem,
který měl hlasovat pro Shermana. Byl tehdy tak oblíbeným, že učiněu pokus konvenci
v jeho prospěch obrátit a bylo by se to snad zdařilo, kdyby se tomu byl McKinley rázně
neopřel. Podobně stalo se o 4 léta později v Minneapolis, kde byl McKinley delegátem
Harrisonovým. Delegáti z Ohia chtěli konvenci strhnouti na McKinleyho, hlasováním
pro něho, avšak on jako předseda nepřijal hlasu, zůstav svému slovu věren. Tato oblí
benost nasvědčovala tomu, že určen je za čekance pro presidentské křeslo na lístku repu
blikánském. Když byl v r. 1890 v ucházení se o místo v kongresu poražen, jmenován
následující rok guvernérem státu Ohio, zbavil stát demokratů a v r. 1893 byl znovuzvolen. Presidentské nominace dostalo se mu v r. 1896. Kampaň toho roku byla
neobyčejně tvrdošíjně vedena. Demokratická strana měla za heslo svobodnou a neobmezenou ražbu stříbra, kdežto McKinley všude zastával se poctivé oběhové měny.
A když přeci dostal se do Bílého domu, vzdor tomu, že nastávalo mu řešit těžké otázky,
provedl vše důstojně a schopně a pod jeho vedením národ americký po celém světě jenom
novou slávu klidil a dobrou pověst svou si utvrzoval. V zemi začal se vzmáhat blahobyt,
přestalo tažení houfů nezaměstnaných od jednoho města k druhému, ubylo stávek, to
várny otevíraly dvéře, na všech stranách viděti bylo čilost. Presidentovo jednání ve válce
se Španělskem bylo mistrné. On to byl, který zbraním našim zjednal nový lesk a Spoj.
Státům před celým světem úctu. On poslední překážku mezi severem a jihem odstranil.
V Číně byl to opět president McKinley, který opřel se rázně spojeným velmocem evrop
ským,^ když chtěly poražené císařství rozkouskovati a stál na tom, aby země· za stejných
podmínek obchodně všem zemím byla otevřena. Naléhal na to, aby sc s Čínou jednalo
milosrdně, kdežto jiné mocnosti volaly po krvavé pomstě a chtěly za náhradu nemožné
miliony. Pres. McKinley byl mužem ryzího karakteru, o němž ani ten jeho největší
nepřítel nic špatného říci nemůže, ale je to skutečně zvláštní, že právě ti nejšlechetnější
mužové nejméně nacházejí za své snahy vděku.

THEODORE ROOSEVELT narozen dne 27. října 1857 v New Yorku, obrátil na
se pozornost r. 1884, kdy odebral se na daleký západ k vůli zdraví a aby nabyl při dobytkářství v severo-záp. Dakotě jmění. Vypadá mladší než 40 roků. Je postavy silné. Óči
jeho jsou modré a jasne, stisk ruky jeho upřímný a zuby jeho, jež při mluvení jsou
viděti, neobyčejně pravidelné a bílé. Je pilný a snaživý, nenávidí lež a ramenářství.
Na politikáře je příliš upřímný. Co má. sám si zasloužil. Jeho předkové pomáhali
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tvořiti dějiny města New Yorku. Byli původu holandského a francouzsko-hugenotského. Svého přesvědčení drželi se pevně a Theodore je po nich. Když mu bylo 20 roků,
byl neduživý a studie na universitě Columbia a Harward ještě více mu dodaly. Byl hor
livým čtenářem, trpělivým studentem, bystrým pozorovatelem. Chtěl se vrhnouti do
politiky New Yorku. V jeho distriktu byla mašina republikánská, která neměla chuti,
uznati jeho touhu, stáli se členem zákonodárný.- Vrhnul se proti ní a porazil ji. V r.
1881 odebral se do Albany, neznám poměrně, ale odhodlaný a během tří roků prosadil po
celém státu zákon o civilní službě a jiný, pravidlu jící předvolby. V r. 1884 objevil se
před národem, jsa delegátem k národní konvenci. Byl chatrného zdraví a proto hledal
nový život v Chimney Butte, Dak., kde pásal dobytek a vedl život pastevce. Stal se zná
mým od Medory až do Dickinsonu jako nejsmělejší dobytkář v kraji tom. Dělal, co i jiní
pastevci dělali, žil jako oni žili. I zločinci měli před ním respekt. Plíce jeho se rozší
řily, tělo rozvinulo a nabyl opětně zdraví. Při dobytkářství přišel o peníze, ale zá to
vrátil se do New Yorku tělesně silný a pokusil se běžeti za mayora. Byl poražen, ale
smál se tomu. Věděl, že zaprodajný živel města by jej nesnesl, ale čekal. Mezi tím psal
spisy o honbě, o životě na západě, o východních městech. Spisy ty psány pěkně a dobře
šly na odbyt. V roce 1889 stal se komisařem národní civilní služby. Byl ve vykonávání
svých povinností velice přísný a proto u některých byl nenáviděn. Z Washingtonu do
stal se do N. Yorku za policejního komisaře, kdež zkaženou policií hodně zamíchal. Když
pak vypukla válka se Španělskem, byl právě příručím tajemníkem loďstva a měl hodně
práce se zařízením loďstva k válce a jemu se to přičítá, že adm. Dewey poslán byl do
Hongkongu a odtud do zálivu manilského. Potom se vzdal svého místa a s gen. Leonardem Woodem zorganisoval první pluk dobrovolné jízdy, nebo lépe známé pod jménem
Drsní jezdci. Gen. Wood byl plukovníkem, Roosevelt podplukovníkem. A jak pluk
ten na Kubě hned v prvních dnech přistání našeho vojska se zachoval, je ještě každému
v živé paměti. Pluk ten byl první v ohni a vyznamenal se u Las Quasimas, Kettle Hill
a San Juan. Než bylo po válce, byl Roosevelt plukovníkem. Byl v Santiagu při jeho
vzdání se, přivedl zpět pluk do Soustátí a na podzim roku 1898 v Montauk Point jej
rozpustil. Plukovník stal se guvernérem New Yorku hned po návratu do této země a
jako takový horlil pro radikální zákony cdanění a státní kontrolu nad trusty. Loni ne
chtěl běžeti za místopresidenta, ale bylo mu to vnuceno. Během kampaně urazil 21,000
mil a jako místopresident několikrát už zemi procestoval.

Ztracený otec.
K mému trápení a k mému hoři
tatíčka jsem ztratil někde v moři,
křížem krážem v lodích jsem se vezl,
ale tatíčka jsem nenalezl.

Vešel jsem... Tu u zlatého stolu
zřel jsem Boha Syna na prestolu,
sladké písně na zlaté hrál lyře
a zář z něho dále šla a šíře.

A tu jednou večer v letní dobu
šel jsem mimo pole bílých bobů,
ty mou duši přepodivně jaly;
bujně přímo do výše se pjaly.

“Bůh Tě pozdrav, nebes jasný synu,”
zkroušen dím a hlavu k zemi kynu,
“hledám tatíčka juž drahné časy;
nevíš, pane, kde ho najdu asi ?”

S vlastním nitrem na ráz jsem se radil:
Jak pak, abys zvláště bob si vsadil?
A hned vzal jsem jeden prostý vady
a nes’ jsem jej k růžírn do zahrady.

Usmál se syn boží milostivě,
k moře dálné ukazuje nivě:
“Viz, v tom drobném písku na pobřeží,
jako v zlatě tatíček tvůj leží.

Pěkně vzešel mi a velmi ranně;
rosť a rosť a rosť až k nebes bráně,
švarně rozvětven se v slunci houpal...
a já po něm do nebe jsem stoupal.

Leží, odpočívá s mírem v hrudi,
ani divá bouř ho- neprobudí,
leč mou lyrou, životem jež zvučí,
padnete si někdy do náručí.”
Ad. Heyduk.

Paměti českých osadníků v Hmerice.
FRANT. E. ZÁLESKÝ. Osvědčený tento
svobodář a podporovatel prof. Lad. Klácela v jeho
posledních letech života a poslední nemoci, nejen
po Iowě, ale i šíře známý národovec, Fr. E. Záleský, z Belle Plaine, Iowa, píše stručně o svém
životě následovně: “Zrozen jsem b.yl 13. ledna
1845 v Suché u Litomyšle. Patnáctiletý vstou
pil jsem do učení k řeznickému mistru Fr. Rožkovi v Litomyšli, a po vyučení na počátku dubna
1S64 pustil jsem se na “vandr”, nenadáv se tehdy
. ještě, že Litomyšl nikdy více nespatřím. “Van
droval” jsem, jako tisíce jiných mladíku, a ne
mohu si cliváliti, že by mi bylo při cestách mých
přálo štěstí. Nikde jsem se dlouho nezdržel.
Byla-li práce pro mne těžká ve Vídni, byla ještě
těžší v Budapešti. Uherská strava zvláště mi ne
chtěla chutnati pro ten červený pepř (papriku),
již do všeho hojně namíchají, jakoby člověka vypaprikovati chtěli na guláš. Zkrátka řečeno, byl
František Záleský z Belle Plaine. Ia.
jsem sklamán Vídní i Peští, a chutě obrátil jsem
se zpět do vlasti. Zde jsem procestoval téměř
všechna větší města na Moravě i v Čechách až jsem se dostal do pruského .Slezska., kde
jsem pobyl až do konce roku 1865, kdy prošla moje cestovní knížka. To mne přinutilo
k návratu domů, kamž jsem dorazil v únoru 1866, a zdržel jsem se tu, jak se po domácku
říká “na zapřenou”, abych ušel vojně, a zatím sehnal starostlivý otec $150, s kterými
poslal mne a mladšího bratra Josefa z vlasti do Ameriky. Bez zavazadel a vaků pustili
jsme se skoro vesměs pěšky do Břemen, při čemž jsme se vyhýbali všem větším městům.
To jsme také učinili u Lipska a to bylo náhodou nám užitečno k tomu, že jsme přišli na
veliké a slavné bojiště, kde jsme mohli čisti nápisy, kdy které voje tu bojovaly a potřeny
byly v oné hrozné bitvě r. 1813, o níž nám dětem vyprávěl tolik nebožtík dědeček. Povídával, jak po tři dni o hladu a v dešti celý krví zbrocený musil bojovat!. Když jsme se
Šťastně do Břemen dostali a u p. Kareše a Stockého se přihlásili o převoz do Ameriky,
nebylo právě žádné lodi v přístavu pro New York, a jelikož nejbližší plachetník plul do
Quebeku za dva dni, a cesta ta byla laciná, musili jsme se při lehké pokladně své spokojiti s příležitostí tou. Stálo to 60 zl. za osobu. Byli jsme spokojeni, jen když nám p.
Stocký dosvědčil, že je Quebek také v Americe. Plavba naše trvala dva měsíce a
6. června 1866 vystoupili jsme na půdu nového světa v Quebeku. (Hlas J. S. v čí. 7. roč.
I. udal mýlkou r. 1865 na místo 1866). První moje práce v Americe byla u řezníka
v Ottawa, v hlavním městě Kanady. Bylo mi uloženo solit a udit maso, a dostával jsem
$3.50 týdně. Jelikož však jsem musil platiti $3 týdně za ztravu, zbývalo mi jen tak
na tabák, a ani na šaty bych si nebyl za rok ušetřil. Po měsíci jsem si to spočítal a
s prací baciv, putoval jsme s bratrem dále přes Prescott do Toronto, kde jsme si nalezli
práci na farmě za $12 měsíčně při ztravě. Po 3 měsících byli jsme z práce propuštěni,
když bylo vše sklizeno, a tu nám bylo ještě po $3 přidáno, že prý jsme byli pilní a hodní
hoši. Odtud jeli jsme přes Detroit do Chicaga, odtud do Lcgansportu v Indiáne, a tu
jsme dostali práci na stavbě železnice. Za šest měsíců na to jeli jsme zpět do Chicaga
a později do Cedar Rapids. Všude jsem se snažil vždy nalézti práci u řezníka, avšak
když nebylo té, dělal jsem, co jsem kde nalezl. Do Cedar Rapids přijeli za námi naši
milí rodičové a rodina naše byla zase pohromadě celá. V listopadu 3867 přestěhovali
jsme se do Belle Plaine, kde bylo dobré místo pro českého řezníka, tak že jsem mohl pomýšleti na samostatné živobytí, kteréž jsem při skrovných prostředcích a při skrovnější
znalosti řeči podnikl v naději, že píle a vytrvalost přinesou ovoce své i mně. A skutečně
jsem se dočekal při všech stinných stránkách, které řemeslo řeznické s sebou nese, za
choval jsem si zdraví a sílu, a pokračuji zdárně v obchodu. Cítím se tak dobře, že si
myslívám, že bych ještě jednou těch 32 roků při obchodu chtěl ztráviti.” Tolik vypi
suje skromně o sobě p. Zaleský, avšak musíme doplniti jeho udání věcmi z jeho působ-
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nosti, kteréž jej každému národovci a osvojenci činí mnohonásob milým a ctěným. Pan
Záleský pracuje ve spolcích Č. S. P. S. a Iowa Legion of Honor. Také v politice pra
cuje už po mnoho roků při straně demokratické. Pr. Záleský byl od mládí svého na
kloněn ku svobodomyslnosti a osvojenectví, jen že se to nemělo v něm příležitost vyvinouti až v Americe, kde svobodné slovo a svobodný tisk jsou hájeny každému pravdu
hlásajícímu, a mezi Čechy do Ameriky přistěhovalými nikdy nechybělo poctivých a šle
chetných zastanců svobodného smýšlení a horlitelů pro pravdu čistou proti předsudkům,
pověrám a vyděračným náboženským kramářům, kteří chudý lid v Americe pod jmenem
náboženství si podmaňovali a vyssávali ve svůj prospěch. Záleský podporoval svobodo
myslné české písemnictví od počátku jeho samého a když přišel prof. Klácel do Iowa
City a počal hlásati osvojenost, přihlásil se Záleský za učně jeho v květnu 1872. Byl
pak horlivým jeho zastancem a podporovatelem vždy a s horlivým Tomášem Petrtylem
v Chicagu přičiňoval se společně, aby se Klácel ovi umožnilo žiti a pracovati na rozvi
nutí všech jeho vznešených myšlenek. Když na prof. Klácela přišly zlé doby, choroba a
stáří, pozval jej k sobě, aby mu poskytl útulek v domě svém a tak dochoval jej až do jeho
smrti, vystrojil mu slavný pohřeb na hřbitov v Belle Plaine, kdež zasloužilý buditel
český odpočívá. ’Záleský jest pravým učněm Klácelovým i po jeho smrti a horlivým
stoupencem jeho učení o osvojenosti a nemýlenství, a žije šlechetně, poctivě a vzorně,
tak že jej všichni, kdož jej znají a s ním obchodují, mají ve vysoké vážnosti i pro jeho
poctivost a šlechetnost, přesvědčujíce se, že může člověk i bez náboženství kněžského
býti dobrým, ušlechtilým a poctivým. Na důkaz toho dodáváme, co o něm napsal pří
ležitostně “Belle Plaine Herald” 12. července 1900. Popisuje jeho dovednost a zručnost
řeznickou, jeho čistotu a správnost v obsluze krámské, jeho porážku, a konečně praví:
ťTan Záleský jest jeden z našich nej výtečnějších a nej ctihodnějších občanů, jenž vždy
stál ve spojení s nejlepšími živly obce. Mnoho dobrého učinil pro Belle Plaine a po 15
roků byl jedním z nejpilnějších členů městské rady, kde neúnavně pracoval pro dobro
obce, tak že neměla rada nad něho nikdy pilnějšího člena. Ačkoli byl žádán, by ještě
sloužil, nemohl to už přijmouti, neboť jeho veliký vzmáhající se obchod vyžaduje všechnu
jeho osobní péči a pozornost, než každý návrh pro obecné dobro dochází v něm vřelého
pomocníka.”
J. LENGER z Niobrara, Neb. Málo je těch
krajanů, kteří by byli tak kruté zkoušky v této
zemi prodělali, jako krajan zpředu zmíněný Než
nechrne vypravovati jej samotného. “Narodil
jsem se dne 14. dubna 1826 u Tábora na malém
svobodnickém místě asi o 50 měrách. Šest let
jsem byl za obtíž svým rodičům, ale potom už
jsem si musel své živobytí zastávat — pásl jsem
totiž 30 až 40 husí. V 7 letech do školy, ale také
pást husy, v 8 letech už jsem postoupil na pasáka
10 až 15 kusů dobytka v lesích a v 13 letech začal
pracovat v poli. V 23 letech jsem se oženil a z
manželství našeho bylo 8 dítek, které jsou vesměs
na živu a v dobrém postavení. Mezitím byl jsem
ve službě knížete Lobkovice, dohlížeje na lesy, ale
jelikož bylo hodně práce a tyranem nad lidmi
J. Lenger z Niobrara, Neb,
jsem býti nechtěl, vystoupil jsem z té služby a vě
noval se rolničení. Hned druhý den zvolen jsem
byl do obecní rady, však nadešla válka s Prajzem a já přišel o 1000 zl., kterými jsem se
za jednoho advokáta zaručil. To mi znechutilo pobyt ve vlasti a já začal přemýšleti
o té zaslíbené zemi, o Americe. Mezi tím časem mi rodiče zemřeli a ježto mi žádné další
překážky v cestě nestály, prodal jsem své malé hospodářství a 27. září 1867 už jsem byl
s rodinou v Praze. Odtud ještě u večer odejel jsem do Brémů, kde už mne p. Kareš
očekával, poněvadž jsem měl už přeplav po parníku zaplacený. Než v Brémách radil
mi p. Kareš, abych po parníku nejezdil, ale vzal si plachetník, že mi cesta bude trvat
jenom asi 21 dní a při tom že budu platit méně a peníze ty že mi přijdou v novém
světě vhod. Mínil to se mnou upřímně a já ho poslechl, ale později jsem toho litoval.
Parník, na němž jsem měl přeplav zaplacen, vykonal plavbu za 9 dní, kdežto plachetní
kem ztrávili jsme na moři skoro 10 neděl. Já byl na štěstí zdráv, za to však manželka

— 263 —

*

moje stále churavěla a několikráte útrpní námořníci na palubu ji vynesli. Kojila ke
všemu čtvrt roku staré děcko a živa byla jenom vínem. Konečně po mnohém utrpení
připluli jsme do Baltimore a odtud hned vydali se na cestu do Chicaga. U Fišera jsem
si proměnil zlato za papír, avšak čítal veliké ažio, tak jsem byl hnědí o $40 zkrácen.
Odtud odjel jsem do Wisconsinu, kde jsem pozbyl poslední cent. Byly vánoce, zima
krutá a dítky k žádné práci schopné. Nejstarší syn byl ještě u vojska v Rakousku
u hudby pluku hulánskélio, kam jsme jej dali, když mu bylo teprve 13
*/2
roku. A nyní
jsme museli platit 16 dol. za soudek mouky. To byla tedy ta zaslíbená země! Hned
třetí den musel jsem do lesa kácet dříví a stál jsem při tom po pás ve sněhu a to pracoval
jsem jenom za stravu. Po jaru jsem šel pracovat za $1 denně a mnohdy jsem si pomyslil,
jak si to ten osud se mnou divně zahrál. V Čechách poroučel jsem často 50 až 60 lidem
a zde jsem byl bídně jen placeným dělníkem sám. Znelíbila se mi lesnatá ta krajina, tak
že po dvou letech pustil jsemse dále bez vesla do světa a sice do Jižní Dakoty. Přibyv
do Yankton, nalezl jsem tam pár chatrčí a zase už tu byla zima, kdy práce žádná a jak by
byla, když nebylo tu obyvatelů, a já měl platit $5 týdně za stravu. Vzdor tomu zabral
jsem si pozemek, když tu najednou dostanu od dcery psaní, že je matka těžce nemocná,
abych se hned vrátil domů, chci-li ji zastihnout na živu. Co teď? V kapse jsem měl
$5 a před sebou cestu 800 mil. Nicméně láska k rodině zvítězila. Anglicky uměl jsem
snad jen “yes”,vzdor tomu pustil jsem se pěšky z Yankton do Sioux Falls po trati, neb
jiné cesty jsem neznal a rázoval ve dne v noci, maje na zádech bochník českého chleba,
který mi jeden útrpný český plavec daroval, přidav mi k tomu asi 10 liber krásného
špeku. Ale 4. den jsem musel špek a polovic chleba zahodit, neb bylo velké horko a špek
se na zádech škvařil. Sel jsem ve dne v noci, ve dne to bylo dobré, ale v noci na želez
ničních mostech šlo o krk, když se vlak přihnal. Za 14 dní jsem byl doma v náručí mé
manželky, která zatím byla ozdravěla. Z Milwaukee jsem se svezl po lodi do Manitowocu. Mrzelo mne, když jsem slyšel, že lidé, místo aby nemocnou ženu těšili, ještě ji
strašili, že prý mne Indiáni — zabili a snědli! A teď zase nové nesnáze. Kde jsem
měl peníze vydělané, nedostal jsem nic a ježto nezbývalo času, musel jsem tam vše ne
chat. Vydali jsme se na cestu zManitowocu do Chicaga po lodi a z Chicaga po dráze
do Sioux City, Iowa. Dvě starší děvčata museli jsme nechat v Chicagu, ale za rok nám
přijela. Sioux City bylo tehdáž malou vesničkou a první noc jsme přenocovali pod kol
nou u železnice. Ráno byla rada drahá. Lodě nešly, protože bylo málo vody, pošta byla
příliš drahá a kapsa prázdná. Já jako Mojžíš vzal hůl do ruky, manželka miláčka na
ruce a v druhé ruce nesouc nějakou nádobu, kráčela za mnou a tak jako Israelité kráčeli
jsme do země zaslíbené, do Dakoty. První noc jsme přeleželi ve stohu slámy a druhou
noc jsme již byli pod střechou na naší straně za Yanktonem u jistého Angličana a třetí
den jsme již byli u svého cíle. Od našeho pozemku asi míli bydlila rodina v jednoduché
baxně a tam jsme se uchýlili a pár nocí přenocovali. Na to na několik neděl vzal nás
k sobě krajan p. J. Mach, bydlící s bratrem v podzemním kvartýru (dugout). Ten rok
v prosinci byla krutá zima, ale od Nového roku 1871 počalo býti teplo. Po našem pří
chodu asi za tři dny přijel za námi syn Jan a ten, ve světě zkušený a kolikeré řeči mocný,
dostal se za číšníka do pivovaru a teď nám bylo veseleji. V ruce měli jsme ještě $2 a 75c.
ostali jsme dlužni za pytlík mouky. Krásný to začátek, co? V polovici ledna poslal
mně syn tři sousedy, kteří mi přivezli silná dřeva, jež já osekal a vystavěl pěkné obydlí,
první to dům v Yankton Co. Svršek jsem dal doškový, rákosu bylo kolem potoka dost
a počalo se pracovat. Když jsem měl již rodinu ve svém usazenou, šel jsem stavět mezi
lidi a ti mně za to trhali prérii, takže jsem měl prvním rokem 20 akrů, něco pšenice, něco
korný, vše dosti pěkné, takže se mi zdálo, že už jsem bohatý. V tom roce přijely za námi
z Chicaga obě dcerušky a hned dostaly službu $4 týdně. Ty se umluvily a najednou
nám poslaly každá krávu v ceně $75. Syn, uslyše o tom, poslal nám pár volů za $160.
Tu nám bylo již volněji, ale druhým a třetím rokem přišlo tolik kobylek, že se udělala
tma a kam padly, taky vše sežraly. Pšenici jsme měli skorém svázanou, ale korná, ta
utrpěla. V r. 71. jsme koupili vůz za $140, pluh za $24, brechač za $20, toť se ví, že
mnoho na dluh, ale ty kobylky nás zmalátněly. V druhém roce mého pobytu zde nebylo
tu ještě mlýna a tu dva sousedé mne přiměli, že jsem poslal chlapce s nima do mlýna
přes řeku Missouri,někam za St. Helena. Když jeli do mlýna, přejeli dobře, ale do rána
povolilo a když jeli domů, sousedi vyslali chlapce napřed a ten, když přijel na největší
hloubku, prolomil se s povozem. Jeden vůl se nějak dostal z jochu a toho vytáhli ale
mnoho už do něj nebylo. Teď jsem byl v tom pěkně! Na voly dluh a na vůz dluh, hez
ké to bohatství, štěstí ještě, žc chlapec zůstal bez úrazu. Sousedi neutrpěli žádné škody.
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neb jim lidé pomohli. Ted’ musel jsem koupit nové voly, ale na dluh, ve dvou letech
změnil jsem je však za koně a zase jsem měl dluh a když jsme se trochu z dluhu vydrá
pali, přikoupili jsme sousedící V2 sekci a opětně nový dluh byl na krku. Polovic svého
pobytu v Dakotě měl jsem jen 11a starosti dluh a když pak dítky začaly dorůstat a jedno
po druhém mne opouštět, až bych byl pomalu s manželkou osamotněl a já viděl, že po
zemky stoupají v ceně, umínili jsme si vyprodat a žít z úroků. Učinil jsem tak a pře
sídlil do Niobrary, Neb., kde dlím dosud. Zde byl jsem ve vládní službě jako poštmistr
plných 20 roku. Pošta “Žižkov” byla v mém soukromém domě, ale byla to pouze pošta
farmářská. Za celý ten čas jsem neměl s vládou žádné nedorozumění, vše vždy v pořád
ku. Co důkaz uvádím, že posláno mi bylo 2c. od auditora, by mně je poštmistr z Niobrary
doplatil. Myslím však, že ty farmářské pošty musejí zaniknout. Na konec pravím,
že láska k rodině a trpělivost a to ta “svátá”, vše, slasti i strasti přemohou. Dakotu
nikdy hanět nebudu, užil jsem v ní zlé i dobré. Teď se už připravuji' 11a cestu do té
temnosti.”
JOSEF DOUBRAVA narodil se dne 5. břez
na 1818 v Dačicích u Jihlavi na Moravě a vyučen
mlynářským sekerníkem; znal však mimo svého
řemesla též hudbu. V pozdějších letech pronajal
si mlýn v témž místě, však valně se mu nevedlo,
pročež odhodlal se jeti v roku 18G0 do Ameriky
přes Břemen, doufaje, že zde štěstí své nalezne.
Cesta trvala mu přes pět neděl. Přišel do Chi
caga však v čase nouze a bídy, neb to bylo před
volbou pres. Lincolna a on, neznaje jazyka angli
ckého, po marné námaze odebral se do Lake Bluff.
kde se mu dostalo práce u jakéhos Angličana
Ostendera na farmě při platu $13 měsíčně. Nebyl
taní však dlouho. Na zimu, když přestala práce,
nabízeno mu sekání dříví,on však odejel do Chi
caga na západní stranu. Nemoha naleznout!
práci, navrátil se zpět z jara do Rock Island, ny
nějšího Lake Bhrff. Na cestě setkal se se stu
denty německými, kteří též jeli v ono místo za
prácí, pak s nimi pracoval na cihelnách. Nemohl
Josef Doubrava z Waukegan. Ill.
však za práci svou dostati peněz, neb tyto tou
dobou úplně klesly a neměly žádné ceny, ano to bylo právě před občanskou válkou. Ma
jitel oné cihelny, který pak sám dal se na vojnu, dal občanovi Doubravovi co výměnu za
peníze tak zvaný log-liouse (srub) a krávu. Přes zimu obýval jej sám a na jaře man
želka se odebrala k němu. Mimo onoho kusu dobytka směl si se svolením zaměstnavate
le svého pěstovati brambory atd. Sousedem jeho byl však jakýs Irčan, který mysle, že
jej občan Doubrava míní vyhnat i z domu, hleděl sám jej pryč dostati. Nabídl mu, že
mu za práci, kterou mínil, by proň dělal, dá půl vepře a mouku. Nabídku onu tudíž
přijal obě. Doubrava a pracoval mu na farmě po dva měsíce. Když však nedostával od
Irčana svého požadavku a nemohl se s ním dorozumět i, odebrala se manželka jeho, která
byla němčiny znalá, do Waukegan ku právníkům, žádajíc o radu. Mezi časem, kdy obě.
Doubrava pracoval pro Irčana, dostal nabídku od jiného farmáře, by mu šel pomoci
mlátit obilí, však Irčan jej nepropustil, řka, že má proň mnoho práce. Když pak došlo
k soudu a Irčan se vymlouval, že neměl pro obě. Doubravu práci, vystoupil onen farmář,
který byl konstéblem a byl svědkem, že jej pro množství práce nechtěl Irčan yydati. Tu
díž musil zaplatiti mimo požadavku i soudní útraty. Pak se odebral obě. Doubrava do
Waukegan roku 1861, kde obýval malý domek, kolem něhož mohl si dobýti pařezů a zá
sobu si tím nějakou udělati. Pracoval na dráze Nortli-Western za slušný plat, ne však
dlouho; na to dostal zahradnictví u jakéhosi Douglasa, pracuje tam za mzdu 75c. denně.
Když byl v práci úplně vycvičen, neb byl to muž pracovitý a velmi zručný a hospodářství
malé měl zařízeno, vzpomněla si manželka jeho jeti do Wisconsinu a on uposlechnuv
rady její, prodal mimo domku, dobytek a odebral se na farmu jakéhosi p. Kohnana ve
Muscoda. Bylo to 12. března 1870 Dlel tam však pouze tři měsíce a již 15. Června, ne
maje peněz ku koupi nějakých pozemků, odebral se do Chicaga, kde musil se opět znova
zařizovati. Po čase obdržel místo v továrně Wilsonovč, kde z počátku měl 10 šilinků
denně, pak byl mu plat zvýšen na 12. Dobou tou se mu dosti dobře dařilo až do doby,

— 265
kdy požárem chicagským přišel úplně o veškerý svůj majetek. Po požáru vrátil se zpět
do Waukegan, čímž velmi si ublížil, neb po ohni průmysl se pozvedl a on dlel mimo Chi
cago, úplně se tam zařídiv. Však i pro tentokráte nebyl stálým a navrátil se zpět do
Chicaga, kde pracoval v dřívější továrně Wilsonově. Ku dovršení jeho neštěstí dcera
jeho, Sidonie, která dlela v Chicagu v době, když byl ve Waukegan, psala rodičům dne
11. září 1871, že následující den zavítá domů, však po dva dny ji marně čekali, až pak
byla nalezena v jezeře Michiganském. Jsa neštěstím pronásledován, prací zmořen, ode
bral se obč. Doubrava na odpočinek k svému nejstaršímu synovi Josefovi, který vlastní
pěknou usedlost ve Waukegan, kde dlí v kruhu rodiny svého syna. Na jaře r. 1900 ztra
til ku svému největšímu žalu věrnou družku svého života, s kterou měl pět dítek a jež
ve všech těch strastech věrně po boku mu stála. Ta rozená byla Rosalie Homolková, ro
diče její Václav a Anna byli z Hámru u Nového Rychnova.
J. DUŠÁNEK, náš dávný jednatel v Cleve
landu, sděluje nám následovní o svém životu:
“Narodil jsem se dne 12. března 1825 v Berouně,
kraj pražský. Když mi bylo 52/2 roku, začal jsem
chodit do školy a ze 3. třídy vstoupil jsem na
školy Piaristů, jež jsem 2 roky navštěvoval a ježto
jsem se dobře učil, rozhodnuto, že půjdu do Prahy
na studie. Na sv. Václava už si pro mne strýc
přijel a v Praze dal mner do semináře. Když mi
však sděleno, že budu muset po 12 let chodit do
škol, než to k něčemu přivedu, znelíbilo se mi to
a já raději utekl domů. Otec na mne zle se rozmrzel a pravil mi, abych si tedy nějaké povolání
vyvolil. Rozhodnul jsem se, že budu kupcem a
hned jsem našel místo na vaječném trhu v Praze.
Ale tam byla teprve zkušenost. Krám zůstal ote
vřený do Kd/o hodiny, a když jsem zavřel, naří
dili mi mládenci, abych lepil kornouty, což mi
někdy trvalo až do 2 hodin s půlnoci; v zimě pak
J. Dušánek z Clevelandu. O.
jsem mohl zmrznout. Také s kupectví jsem sběhl
a dal se do učení na sedlářství. Za 21/·’ roku jsem
se vyučil a šel “na vandr”, kdež jsem také 21/£ roku ztrávil. Potom rdveden jsem byl
k dělostřelcům. Leželi jsme nějaký čas v (,'. Budějovicích, odtud přišli jsme do Štýr
ského Hradce, kdež dne 19. března 1847 v noci přisel rozkaz, ráno vytrhnout. Nikdo
nevěděl, kam mašírujeme, až když jsme na Popeleční středu přitáhli k Palmanova, na
kteroužto pevnost hned jsme začali pálit a ve dvou hodinách ji zapálili. Pak jsme táhli
na Udine, kterou jsme také zapálili, nepřítel však druhou stranou města vytáhnul.
U Udine padl náš nadporučík, jehož mrtvolu vozili jsme po 4 dny na voze s prachem
a teprve u Verony jej pohřbili. Ve Veroně v arsenále leželi jsme 6 neděl, neboť Sardin
vymohl si Gncdělní příměří, jehož však použil k tomu, že u Piskery se opevňoval. Vy
hnali jsme jej však z toho opevnění za tři hodiny. Dne 18. června 1848 byli jsme ne
daleko Goito a v den ten bylo vedro k nevydržení. Táhli jsme podle velkého nějakého
zámku a tu náš “oberfeierwerker” požádal mne, abych tam zašel a o nějaké víno požádal.
I'poslechl jsem a vzal si s sebou našeho ševče. Když jsme přiběhli k vratům, viděli
jsme, jak jisi 20 sardinských vojáků měli na dvoře šafáře obklopeného, žádajíce na něm
peníze. Šafář však še vymlouval, že nemá žádných, pán že je odvezl s sebou. Když
jsme seznali, oč se jedná, vyrazili jsme dvířka ve vratech a hned do kuchyně. Tam
jsme našli “minestru” na ohništi v uhlí s hrncem a hned jsme se dali do jídla. V tom
přišel do kuchyně Taliján a já podal mu soudek, by nám přinesl dobrého vína. Zapíral,
že by měl nějaké v domě, ale když viděl, že to míním do ©pravdy, uposlechnul a já šel
do sklepa za ním. Na tmavých schodou do sklepa vedoucích rukama zdi se drže, nahma«
tal jsem v malém výklenku plechovou pikslu a strčil ji do kapsy a teprve třetí den ji
otevřel a v ní 1 stříbrný 5frank a 1 dukát rakouský nalezl. Když Taliján víno přinesl,
poručil jsem mu, aby se napřed sám napil, což on vskutku udělal. Napili jsme se tudíž
se ševcem bez obavy, že by nás mohl Vlach otrávit! a pak naplnivše si ještě naše nádoby,
pustili jsme se za našimi. Běželi jsme asi 2 hodiny cesty, když přišli jsme na křižo
vatku. Nevěděli jsme, kudy se máme pustit, ale ježto jsem vždycky slýchával, že pravá
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cesta je ta nejlepší, šli jsme v pravo. Slunce klonilo se už k západu a my šli až do2 ho
din s půlnoci. Ptát se, to jsme se neodvážili, byl “standrecht” a my byli bychom bývali
za sběhy prohlášeni. V zmíněnou shora hodinu přišli jsme na přední stráž husarského
pluku, kde jsem měl známého kováře. Voják zavolal mi jednoho muže, který mne ke
kováři dovedl. Ten jak mne shlédnul, divil se, jak jsem se u jejich škadrony octnul, ale
když jsem mu vše vysvětlil, vzal mne i ševče s sebou, přinesl deky, ale my nemohli
usnout, neb nám hrozil “standrecht”. Jak se jen rozednilo, hned jsme se sebrali a šli
hledat naši baterii. Nevěděli jsme, kam jdeme, až najednou octli jsme se u piemontských předních tráží. Nesměli jsme zůstat stát nebo jít zpátky, neb by byli po nás
stříleli, proto zahnuli jsme v levo a skočili do vinice a utíkali asi hodinu až přišli k cha
lupě jedné, kde byly dvě ženské a 4 děti. Ženské se nás lekly a ta mladší právě míchala
polentu. Požádali jsme o kousek a bylo nám vyhověno. Sotva jsme však začali jíst,
přihnali se přes mlat Piemontové. Toť se ví, že jsme nechali polentu polentou a ani
víno a minestru s sebou nevzavše, vyskočili jsme oknem a dali se na útěk a utíkali asi
3A hodiny, až jsme přišli na křižovatku a tam usedli, odhodláni dát se třeba zajmouti.
Vtom asi ve 4 hodiny slyšíme dusot koní a hnedle na to uzříme generální štáb. Když
tento předjel, běžel jsem ku “oberfeirwrkeřoví” a hlásím se. Teď záleželo jenom na
dvou slovech, říci, že jsme ohlášeni neb něco jiného, ale on povídá: “Vy jste mi nahnali
strachu, jen jestli vás hejtman nepohřešil.” Tu jsem si vzal koně a jel až k prvnímu
dělu, kdež řekl jsem dělostřelci jízdnímu, že má postranky příliš dlouhé, že při ústupu
mohl by všechno rozbít a povídal jsem to zúmyslně hodně zhurta, by to hejtman slyšel.
Ten se ohlédnul a ptal se, co se stalo. Řekl jsem mu, načež poručil zastavit, já pak
s k< ně seskočil a vojákovi pomohl. Bylo vyhráno. Když jsme zase v pochod se dali,
obrátil jsem^koně a sdělil “oberfeierwerkerovi”, že hejtman nic neví, ale že jsem se nic
nevyspal. Bekl mi, abych si vlezl do prázdného vozu na prach a-já snad jakživ pevněji
nespal. Na to hnali jsme Piemonty k Milánu, který když jsme dobyli, rozložili jsme se
na hradbách, později přišli jsme do Magenty na přední stráže a zůstali tam až do 18.
března 1849, když jsme dostali rozkaz, že nepřítel táhne přes Mantuu. Hned jsme mu
vytáhli naproti, ale on na most a my též a tu ta řežba zase začala, my však obrátili je
na útěk a hnali je asi hodinu cesty, kde měli za Mantuou náspy. Když jsme je dohnali,
zajali jsme jich 1600 a přitáhli potom do jednoho velkého dvora. Tenhle P. J. byl
obrštem u hulánů, tam jsem ho poznal, neb si tam dělal s dětmi špás. Měl čapku hulánskou plnou drobných, které házel mezi děti. Tyto se o ně praly, hoši poráželi děvčata a
generálové se smáli, až se za břicha popadali. Druhý den, 23. března, vytrhli jsme
k Novaře, kdež se strhla ta největší bitva. Z pluku Latour zůstalo jen málo mužů, naše
polní baterie ztratila 47 mužů. Pak nastalo vyjednávání o mír. Piemont vyjednával
s Radeckým o výměnu zajatců, na to uvolil se zaplatit 60 mil. válečných výloh, z nichž
polovinu složil v 8 dnech, za to však polovina vojska rakouského musela vytáhnout! ze
země. Tak se stalo, že 1., 2., 6. a 8. armádní sbor musely vytáhnout ze země. Odtáhli
jsme napřed do Milána a odtud do Verony, odkud jsem šel domů, ale dalo mi to hodně
práce. Byl jsem tam ve špitálu od 5. listopadu až do 25. března. Nabídnul jsem
vrchnímu lékaři za své propuštění z vojny 200 zl. a plukovnímu lékaři 100 zl., když
v tom dostal jsem dopis, v němž mi sdělováno, bych chvátal domů, že je matka na smrt
nemocna. Trvalo by dlouho, než bych vypsal všechny ty nesnáze, které jsem musel prodělati, než si mi podařilo, dostati se domů. Jel jsem přes Terst, Lublaň, Vídeň, Brno
do Prahy kdež mi přišla sestra naproti. Na otázku co dělá matka odvětila, že je jí
dobře, ale nevěřil jsem jí, pořád mi něco našeptávalo, že není živa. V Praze setkal jsem
se také s bratrem, který na tehdejším Koňském trhu pracoval. Nemohl mne poznat, za
to však setkání bylo tím dojemnější. Také ten pravil, že je matce dobře. Domů dostali
jsme se s formanem, protože dostavník už byl pryč. Když jsem konečně práh otcovského
domku překročil, rozhlížím se po světnici, ale matku darmo hledám Babička, její
matka, seděla dřímajíc na posteli a když jí sděleno, kdo jsem pravila: “To se tvá mati
čka na tebe načekala!” Už jsem věděl na čem jsem. Dal jsem se do nářku, když v tom
vešel otec do světnice. Rozvázal jsem svůj pingl, vysypal všechny peníze na stůl a poví
dám: “Tatínku, o to všechno se rozdělte, já si vezmu 1 stříbrný dollar a ráno odjedu
do Prahy, kde se dám znovu na vojnu.” Tu jal se mi domlouvat, že celé město ví, že
jsem doma a že by to byla ostuda, kdybych hned zase odešel, takže jsem si dal říci, ač
myslím, že bych byl lépe udělal, kdybych byl ještě jednu kapitulaci přijmul. Hned
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druhý den otec řekl mi, že se musím oženit a hned mi o nevěstě pověděl. A nechybil
jsem, žil jsem s ní spokojeně po 42 roků. Do Ameriky přijel jsem dne 23. dubna 1865 a
v Clevelandu bydlím už 35 roků. Patřím pouze k jednomu spolku a sice k řádu Jan
Hus, Č. S. B. P. J.

JAN HROBSKÝ. — Jedním z těch našich
“starých”, ačkoli starý tak zrovna není, jest kra
jan Jan Hrobský v Milwaukee. Narodil se 21.
července 1842 v Nové Cerekvi v Táborskú, kdež
se vyučil mlynářství u svého otce. Roku 1861 vy
dal se po plachetní lodi z Brém do Ameriky a sice
do Baltimore. Trvala mu ta cesta 46 dní a když
přistál ku břehu Nového Světa, měl v kapse zrov
na jeden dollárec. Někteří známí z rodiště lákali
jej mermomocí do Milwaukee, poněvadž však ne
měl na cestu, bylo mu asi 7 neděl v Baltimore
pracovat, aby si na jízdné vydělal. Dostav se tak
do Milwaukee, dřel se všelijak, jako snad každý
přistěhovalec, nežli se v Americe otrká; dělal prá
ci nádennickou, řezal dříví, až se dostal do práce
mlynářské. V mlýně setrval až do r. 1864 a rok
před tím oženil se s Marií Křížovou, rozenou
z Příkosic na Plzeňsku. Manželství to požehnáno
bylo dvěma dítkami — dcerou Libuší, nyní paní
Jan Hrobský z Milwaukee, Wis.
Melicharovou — a synem Theodorem, který jo
teď společníkem v obchodu hostinském, jejž p.
Hrobský začal r. 1884, vyučiv se dříve doutníkářství a dělav také nějaký čas “ve víně”.
Asi před 20 léty zařídil si obchod vínem a lihovinami, jejž s úspěchem provozoval až do
své smrti. Pro svoji skromnou, správnou povahu požíval nebožtík mezi krajany i mezi
jinonárodovci zasloužené vážnosti a byl po mnoho roků důvěrníkem Velkořádu Wiscon
sin C. S. P. S. a pokladníkem patronátu česko-americké síně od jejího založení. Když
přibyl r. 1861 do Milwaukee, mělo toto město, které dnes čítá 285.000 obyv., asi 50.000
duší. Cechové byli tu usazeni nejvíce na ulicích Prairie, osmé, Chestnut, sedmé, State,
ale roztroušeně až nahoru ke kostelu Josefskému. Z prvých známých, jež zde zastal, p.
Hrobský uvádí zejména krajany Josefa Fišera (jenž sem přišel ze všech Cechů nejdří
ve), Landu, Richtra, Vaška, Kapinusa, Satrana Brauna, a jiné. Vdobě jeho příchodu
do Milwaukee začal tam právě čtenářský spolek “Slovanská Lípa”. Ve spolku tom
záhy došlo k rozkolu, protože někteří členové byli pro zřízení spolku podpůrného, někteří
pak pro zachování původního účelu a rázu spolkového. Ti, kteří chtěli míti spolek pod
půrný, založili 16. března 1862 spolek Čechoslovan, který dodnes existuje. Zatím po
tom založen byl i “Sokol”, s nímž “Slov. Lípa” za několik roků splynula. Oba spolky
měly dohromady síň na ul. Prairie. Při samých začátcích českého života v Milwaukee
byl dle svědectví p. Hrobského společenský život krajanů družnější a pospolitější, nežli
nyní. Krajané scházívali se v příbytcích jednou u toho, podruhé u onoho a bavili se
při tom srdečněji, nežli jak se to p. Hrobskému teď býti zdá. Tomu rádi věříme. Ze
mřel dne 17. srpna 1901 u věku 59 let a 17 dnů ve svém příbytku č. 1118 Vliet ulice.
Truchlí po něm vdova, pí. Marie Hrobská, roz. Křížová, dcera Libuše, provdaná za p.
Josefa Melichara, a ženatý syn Theodor, který v poslední době vedl obchod společně
s otcem. Budiž zvěčnělému čestná paměť.

a p°hlavní zdravověda.
Svědomité a prospěšné rady i
------------------ předpisy při všech nemocech pohlavních, poučení o
lásce, pohlavní dospělosti a manželství, jakož i o následcích onanie, pohlav
ních výstředností a nákazy.
Sepsal N. Batista.
Kniha nad jiné důležitá,
kterou by si měl každý důkladně pročisti.
K druhému vydání ji přepracoval
Dr. L. Svoboda.
Zvláště trpícím a těm, kdož nemají hned po ruce lékaře,
je neocenitelným rádcem a chována bude zajisté co nenahraditelný poklad.
Cena 50c., poštou 55c.-

Francouzská neb metrická soustava měr a vah
Metrická soustava jest založena na délce Čtvrti zemského meridiánu. Desíti milionová Čásť této kruhové čáry
t»yla zvolena za jednotku měr délky a zove se metre. Kostka desáté části metru slove litre. Váha litru čisté
vody v největší hustotě její zove se kilogram, z čehož tisíci díl. čili gramme byl zvolen za jeduotku váhy. —
Násobenci těchto měr a vah postupují dle soustavy desítinné a užívá se k naznačení jich slov řeckých deka [10]
heklo [100], kilo [1000] a myria [10.000], kdežto dělcuí jich ua menši díly dle soustavy desítinné jmenuje se dle
latinských slov deci [10], centi [100] a milli [1.000.]
3víZ£ry iélky (ječLrxotlra. iMLetre.)
Rovná se
Fathomy
Mile
Palce
Tardy
Střevíce
Milimetre..........................
0.0010936
0.0005468 .. 0.0000006
0.03937 ...
0.003281
Centimètre .......................
0.39371
0.0109363
0.0 54682 .. 0 OIX10062
0.032809
0.0546816 .. 0.0000621
Décimètre..........................
0.1093633
3.93708 ..
0.328090
39.37079 ..
1.0936331
0.54681'5 .. 0.0006214
Métré..................................
3.280989
5.4681653 .. 0.0062138
Décamètre............... ...........
393. 70790 ..
10.9363306
32.809892
54.6816528 .. 0.0621:382
3937.0790· ..
109.363.3056
Hectomètre.......................
328. 089917
546.8165278 .. 0.6213824
39370. 790C0
1093.6330556
Kilomètre....................... .
3280. 899167
393707. 90000 .. 32808. 991667 .. 10936 .'3305556 .. 5468.1652778 .. 6.2138242
Myriamétre.........................
, (j ečLrxotlca, Litre.)
Čtver. pal.
Čtv. stř.
Bušle
Galony
Rovná se
Pinty
Millilitre, neo cubic centi- I
0,0000275
0,06103
0,00176
0,0102201
0,0000'35
metre.........
[
0,0002751
Centilitre, 10 cubic do........
0.61027
0,01761
0,0022010
0,000353
0,0027512
Décilitre, 100 cubic do..........
6,10271
0,17608
0,1220097
0, 003532
0,0275121
Litre, neb cubic Décimètre..
61.02705
1,76077
0,2200967
0.035317
0,2751208
Décalitre, neb Centi st ère....
17,60773
2,20 9668
610,27052
0,353166
2,7512085
Hectolitre, neb Decistére....
6102,70515
22,0096677
176,07731
3,531658
27.5120846
Kilolitre.uebStère,neb c.mét
.. 220,0966767
61027,05152
35,316581
.. 1.60,77311
.. 275,120845»
610270,51519
.. 22 0, 9667675
Myrialitre, or Décastére ....
353,165807
.. 17607,73414
Míry -válxyr, (j eá.aa.<r>tlca. G-ramme.)
Rovnâ se
Grány
Avoirdupois Ib Centn.—112 Ib. Tuny—20 cent.
Troyské unce
0,0000000
Milligramme.........
0,0000001
0,01543
0,0090022
0,000032
0,0000000
Centigramme.........
0,0000002
9,15432
0.0000220
0,000322
0,0000001
Decigramme.........
1,51313
0,0 >00020
0,003215
0,0002205
0,0000010
Grant me.................
15,43235
0,0000197
0.0022016
0,032151
0,0000098
Decagramme.........
154, 32349
0,0001968
0,0220462
0,321507
<,0009981
0,0 119684
Hectogramme.......
1543.23488
3,215'173
0.2204621
0.9009842
Kilogramme..........
15132. 34880
0,0196S41
32,150727
2,2046213
0.0098421
Myriagramme ____
154323, 48800
0,1968412
321, 507267
22. 0462126
plocli.57·, čyrsrco-Té (j eotlra. Are.)
Čtv. akr.
Čtv. palce
Čtv. roody
Čtv. yardy
Čtv. perches
Rovná se
0,0002471
Centiare, neb čtv. métré ....
0,0009885
10, 764299
1,196933 .
0,0395383
0,i 247114
Are, neb 100 čtv métrů........
0,0988457
107ň. 421914
119,603326 „
3,953°290
2.4711431
Hectare,neb 10,000 čtv. metrů 107642,993419
9,8845724
11960,332602 ..
395,3828959

Tabulka na přenášení francouzských měr a vah na anglické
Kilometry na
Metry na yardy mi
e a yardy.
m
1
2
3
4
5
6
Î
8
9
10
20
30
40
50
60
70
80
90
109
200
300
400
500

v
1.094
2.187
3,281
4. 374
5 468
6,562
7,655
8, 749
9,843
10. 936
21.873
32 809
43,745
54.682
65.618
76.55Í
87,491
98, 427
109,363
218,727
328 090
437,453
546.816

k
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Í0
:10
40
50
60
70
80
90
roo
21 Ml
300
41 Ml
500

m
0
1
1
2
3
3
4
4
5
6
12
18
24
31
37
43
49
55
62
124
186
248
310

y
1094
427
1521
8 5
1 8
1282
615
1709
1043
376
751
1129
1505
122
498
8 4
1251
1627
2 3
487
730
973
1217

Litry na
galony a kvarty.
1

ľ

0
1
o
0
0
3
0
4
5
1
1
6
1
7
8
1
1
9
2
10
20
4
30
6
40
8
50
11
13
60
15
70
80 17
90 19
100 9 >
200 44
300 66
4<M) 88
500 110

kv
0,880
1,761
2,611
3. 521
0. 402
1.282
2,163
3,043
3, 92'1
0.801
1, 60.8
2.412
3.215
0.019
0 823
1.627
2, 431
3. 235
0,0 59
0,07 i
0,116
0,155
0.191

Hektolitry na
kvarty a bušle.

h
kv
1
0
2
0
3
1
4
1
5
1
2
6
2
7
2
8
9
3
10
3
20
6
30 10
40 13
17
50
60 20
70 24
80 27
90 30
100 34
200 68
300 101
400 137
500 171

b
2,751
5,502
0,254
3.005
5,756
0,507
3,258
6,010
0,761
3.512
7, 024
2, 536
6,048
1,560
5,072
0. 585
4.097
7, 609
3,121
6,242
1,362
4, 4-3
7,604

Kilogramy na centnýře
čtvrtě libry a unce.

k
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
200
300
400
590

c
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
3
5
7
9

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

1b
*>»·*
4
6
8
11
13
15
17
19
22
16
10
4
26
20
14
8
2
24
20
17
13
10

u
3)4
6‘4
9?i
13
0t£
3/
r·t 8
10>4
13?í
0’X
1>2
3
;■ %

453
514
6
r*64 '-á
15
6
14
5

Hectary na
akry roody a poly.
a
2
1
2
4
3
7
4
9
5
12
6
14
7
17
19
8
09
9
24
10
20
49
30
74
98
40
50 123
60 148
70 172
80 197
90 222
100 247
200 '94
300 741
400 988
500 1235
h

r
1
3
1
3
1
3
1
3
0
9
Ï
0
3
2
1
O
2
1
0
0
1
1
2

P
35
31
26
22
17
12
3
3
38
31
28
21
15
9
3
37
3®
24
18
3f
1S
34
11

FEESIDE1TTI SPOľElTÝCE: STÁTŮ” AMEEIZ:^.

Prohlášení neodvislosti 4.Červ’ce 1776
Gen. Washington................ 1789 a 1793
Johu Adams....................................1797
Thomas Jefferson.................1801 a 1805
James Madison................... 1809 a 1813
James Monroe..................... 1817 a 1821
^ohn Quincy Adams......................1825

Gen. Andrew Jackson____ 1829 a 1833
Martin Van Bureu....................... .184.7
Gen.Wil. H Harrison (zem.4. dub.)1841
John Tyler (zvolen za místopres.) 1841
James Knox Polk............
1845
Gen. Z. Taylor (zemř. 9. če. ’ce ’50) 1849
Μ. Fillmore (zvolen za místopres.) 1850

Gen. Franklin Pierce......................18.53
James Buchanan..............
1857
A. Lincoln (zavr. 14.dub.’65) 1861 a 1861
A. Johnson(zvolen za místopres.) 186S
Gen. Uly4se«s S. Grant........ 1869 a 1373
Rutherford B. Hayes........................ 187T
Gen. James A. Garůeld, zvolen._..lB8í

IDócHÓVí a. Jeden z nejzajímavějších románů z amerického života, jaké za
’’
dlouhý čas v literatuře se objevily. Dle angl. zpracoval P.
Albieii. Čítá 380 stránek a jest ozdobou každé knihovny. Cena 75c., pošt. 80c.

-A-zng-licíšzé ei azxieriol^é

= 1 tekuté (fluid) drachmě
= 1 uncí "ounce]
= 1 pint
= 1 gallon i
4 gills ......................................... = 1pint
2 p in ty ....................................... = 1quart
4 quarty ..................................... = 1 gallon
36 gallon ů .................................... = 1 sud [barrel]
54 gallonň .................................... = 1 hogshead piva [1)4 sudu]
46 gallonů... ....................
= 1 hogshead vína
M íra úhelná, A n g u la r measure,
60 vteřin (Seconds)........................... = 1minuta
60 minut............................................. = 1stupen
30 stupííů ........................................... = 1znamení (Sign)
90 stupňů ........................................... = 1k •adrant. (Qu adrant)
4 kvadianty ..................................... = 1kruh (Great Circle.)

M íra te k u tin (F lu id m easure).

60 minims ...........................
8 drachem ..................................
20 uncí .....................................
8 pintů .......................................

4

4.840
43.560

Čtv. míle má 640 akrů neb

Akr ...................... 6.272 640

Čtvercová m íra povrchu.

160

10

. 3,097.600 102.400 6400 2.560

palců stop yardů
pólů řetězu rudy
Ctv. [square] stopa
l i l ..........................................................
Čtv. yard .............
1.296
9 .............................................
Čtv. rod, pole,perch 39 204
272)4
80)4 ....... ...............
Čtv. řetěz... ......... 627.264 4.365
484
16 ...............
Rood [čti ru d ].... 1,568.160 10.890
1 210
40
2)4

Míra délky.
Palce stopy yardy pólů řet. furl
3
Dian, palm,........
... ... __
4
Pěsť, hand,............
btopá, foot,............
12 ..... ..... ... ...
36
Yard.......................
3
...
... - ..
Red, pole,perch.... 198
16«/,
5*4
66
Řetěz, chain.......... 792
4
22
ió __
FnrloDg.................. 7.920 660
220
40
320
Mile........................ 63.360 5.280 1.760
80
8

Němec,
zeměp.
míle.
Ruská
versta.
Rakou
ská
míle.

zeměp.

1

I

Angl. statut, míle
Angl. zeměp. míle
Kiiametr franc....
Něm. zeměp. mile
Ruská versta____
Rakouská mile....

mile.
F ilom.
franc.

1,153
1,000
0,540
4,000
0,575
4,089

míle.
Angl.

1,000
1.153
0,621
4.610
0,663
4,714

Angl.

statut,

Míle anglické a jiné evropské.

1,609
1,855
1,000
7,420
1,067
7,586

0,217
0,250
0,135
1,000
0,141
1,022

1,508
1,7.8
0,937
6,953
1,000
7.112

0.212
0,245
0.132
0,978
0.141
1,000

a,

Zvláštní míry délky.
12 čárek, lineš............................................... =1 palec, incb
3 palce,..........................
=1 alaíí, palní
4 palce.......................................................... = 1 pěst’, nand
krok vojenský [páce]................................... =2 stopy,6 pal.
krok zeměměřičský....... ............................. =5 stop
sáh [fathom]......................
„....=6 stop
lano, cable.................................................. =240 yardů
stupeň (degree)........................................... =69& míle,
aneb 60 plaveckých uzlů neb zeměpisných mil,
liga (leaguc)............ .....................................=3 míle.
Kostková míra, Cubic or solid measure.
1728 kostk. palců............ = 1 kostková stopa (cub. fooi>
27
,, stop............... = 1 kostkový yard
128
,, stop............... = 1 cord dřiví
40
,, stop............... = 1 tona nákladu.
Míra sutá (Dry or Corn measure )
4 kvarty............................................. = i gallon
2 gallony........................................... = 1 peck
4 pecky............................................. = 1 buši
3 husle.............................................. = 1 pytel (sack)
12 pytlů.............................................. = 1 chaldron
8 bušlů.............................................. = čtvrť (Quarter. )
Lékárnická váha (Apothecuries’ weights.)
20 g ránu, grains...................... = 1 scruple
3 scruple................................ = 1 drachm=60 gránň
8 dračími............. ................. = 1 unce (ounce)=480 gr.
12 unci.................................... = 1 libra (pound) =5760 gr
Surové léčivé látky kupují se dle váhy avoir du pois.
Obecná váha—Avoir du pois (čti: evrdepoiz.)
27^ zrna (grains).. = 1 drachma
16 drachem.......... = 1 unce
16 uncí................ = 1 libra
8 liber............... = 1 kámen (stone) řeznický
14 liber............... = 1 kámen kouařský
28 liber................ = 1 čtvrť (qr. )
4 čtvrtě.............. = 1 centnýř (Hundredweight, cwt.]
20 centnýřů......... = 1 tona.

Zlatá váha, Troy weiglit
*
1-6 zrn............................................ =1 cara
zrna................................................ = 1 pennyweight
penny weights.............................. = 1 unce
uncí................................................ = 1 libra.
Míra času, Measure of Ti me.
60 vteřin (Seconds)......................... = 1 minuta (minute)
60 minut_________ ___________ = 1 hodina
24 hodiny....................................... = 1 don
7 dni.............................................. = 1 týden
30 dni.................................. ........... = 1 měsíc
12 měsíců 365 dni............................ = 1 rok
366 dni............................................ = 1 přestupný rok.

3
24
20
12

UÍQtflľip Ip7nvitl°l
niulUllu JuuUvIlUf

SePsal jeden z jich vychovanců. Zčeštil Fr. L. Čížek.
S mnoha vyobrazeními. Kniha, která jest pravým
pokladem pro každého, kdo touží vniknouti v tajné pikle a léčky, které kutili
pověstní Jezovité. Vypravování stejně zajímavé, jako poučné. Čtenář chvíli
žasne nad ukrutností přímo zvířeckou těch lidí, kteří se představovali co zástupci
nejvyšších ctností a za chvíli obdivuje vybranou a řídkou vychytralost, s kterou
ukrutní Jezovité hájili svá práva a unikali dosahu světské moci. Kniha tato,
obsahující 720 stran poutavé četby s četnými obrázky, stojí poměrně velmi málo,
a sice $2.50, vázaná v tuhé vazbě $3.50.
«

HIQÝnrU nf Rnhpmia by Robert H· vickers· 750 stran velkého formátu
lllulUlj Ul LI UIIUIIIIU 9 se zlatou ořízkou. Kniha, která by neměla chybět
v žádné česko-americké domácnosti. Musíme doznati, že ač anglicky psané,
jsou tyto dějiny přece jen jedny z nejlepších českých dějin, jaké vůbec máme.
Duch, kterým jsou provanuty, svědčí o výtečné znalosti spisovatelově jak vla
stenecké historie Čech, tak i zvyků a 'mravů téhož národa. Kniha tato ve
skvostné úpravě, která je ozdobou každé knihovny, stojí $3.00, se zásilkou
$3.25. K dostání u Aug. Geringera, 150 W. i2th St., Chicago, 111.

Tabulka mzdy na základě desíti hodinné denní práce.

.li
.1
• ii .24
.31 .5
.5
.74
.6» . 10
.121
.10 . 15
.ni .174
. 13Í .20
.221
.15

• li
.31
.61
.10
.131
.16Í
.20
.23t
.261
.30

.2
.4Í
.8i
.121
.161
.21
.25
,29i
.33Í
.371

,2Í
.5
.10
.15
.20
.25
.30
.35
.40
.45

.3
.6
.lit
.174
.23Í
.29Í
.35
.41
.461
.521

.31
.6Í
,131
.20
.261
.331
.40
.461
.531
.60

.31
.74
.15
.22Í
.30
.374
.45
.521
.60
.671

.41
.81
.161
. 25
.331
.411
.50
.581
.661
.75

.41
.9Í
.181
.271
.361
.46
.55
.641
.731
.821

.5
.10
.20
.30
.40
.50
.60
.70
.80
.90 .

.51
.11
.211
.321
.431
.541
.65
.76
.86#
.971

.6
.uf
.231
.35
.461
.581
.70
.811
.931
1.05

.61
.131
. 26Í
.40
.531
.66#
.80
.931
1.00 1.061
1.121 1.20

.61
.121
.25
.371
.50
.621
.75
-T

hodiny ............
hodina_______
hodiny í..........
hodiny_______
hodiny_______
hodin.............. ..
hodin________
hodin..... ...........
hodin ............. _
hodin..... ...........

Q
O

i
1
2
3
4
5
6
7*
8
9

5.00 5.50 6.00 6.50 7/00 7.50 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00

14H

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50

HODINY.

.81
.74
. 16Í
.15
.331
.30
.45
.50
.60
.66#
.831
.75
.90
1.00
1.161
1.05
1.331
1.20
1.35
1.50

DNI.
1
2
3
4
5
6

den_________
dni_________
dni__________
dni__________
dní__________
dní__________

.9
.181
.361
.55
731
.911
1.10
1.281
1.461
1.65

. 10
.20
.40
.60
:8o
1.00
1.20
1.40
1.60
1.83

1.831
3.661
5,50
7.331
9.1 0Í
11.00

2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00

•

1

. 16Í .25
.331
. 33Í .50
.661
.50 .75 1.00
.661 1.00 1.33Í
.83Í 1.25 1.661
1.00 1.50 2.00

.411
.83Í
1.25
1.661
2.08Í
2.50

.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00

581
í.iet
1.75
2.331
2.911
3.50

.661 .75
1.33Í 1.50
2.00 2.25
2.661 3.00
3.33Í 3.75
4.00 4.50

• 83t .911 1.00
1.661 1.831 2.00
2.50 2.75 3.00
3.33t 3.661 4.00
4.161 4.58Í 5.00
5.00 5.50 6.00

l.C8t 1.161 1.25
2.161 2.331 2.50
3.25 3.50 3.75
4.33Í 4.661 5.00
5.411 5.831 6.25
6.50 7.00 7.50

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

1.661
3.331
5.00
6.66#
8.331
10.00

VYSVĚTLENÍ,

Veliké číslice v hlavách sloupců vykazují obnos mzdy týdní, kdežto číslice pod tím značí obnos mzdy na hodiny a na dny. Když
tedy chceme nalézti, mnoho-li obnáší mzda na hodinu, když týdní jest $8, začneme hledati při číslici 1 (hodina) a jdeme dále v pravo
až přijdeme pod ohlavení $8, kde nalezneme na 1 hodinu 131 centu. Tak také nalezneme obnos mzdy na více hodin a na dny. Když
hledáme obnos mzdy na více hodin neb na den při týdní mzdě $13, 14, $15, $16 atd., tož najdeme si obnos při $6.50, $7,00, $7,50,
$8.00 atd. a násobme t > dvojkou.

Tabulka mzdy na základě osmiliodlnné denní práce.

1.00

Hodiny.

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

i
1
2
3
4
5
6
7

4
1
2
3
4
5
6
r*/
8

1.50 2.00

.1
.2
.4
.64
.81
.104
.121
.144
•

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

.li
.34
.51
.74
.91
.114
.13
.144

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

2.50

.2
.4
.81
.121
.161
.20
.25
.29

3.00 3.50

.24
.51
.104
.16
.214
.27
.324
.374

.3
.64
.124
.184
.25
.311
.371
.434

.31
.71
.144
.22
.29
.364
.434
.51

4.00
.4
.81
.161
.25
.331
.411
.50
.581

4.50 5.00
.411
.91
.184
.28
.371
.464
.564
.654

5.50 6.00

.54
.íol
.204
.311

.414
.52
.624
.73

.54
.111
.23
.341
.45
.571
.684
.834

.64
.121
.25
.371
.50
.621
.75
.871

7.00

8.00

10.00

11.00

.71
.81
91 .iol
.74
.64
.131 .144 .154 .161 .184 .201
.314 .331 .3 71 41 :y
.29
.27
.564 .621
.404 .434 . 46
.50
.581 .624 .661 .75
. 831
.54
.831
.931
.674 .73
.78
1.04
.814 .87 4 .934 1.00 1.124 1.25
.941 1.02 1.091 1.161 1.314 1.46

.114
.23
.454
.684

6.50

7.50

9.00

12.00

1.144
1.374
1.601

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

.10
.201
.401
.61
.814
1.02
1.224
1.424
1.63

.11
.224
.444
.661
.89
1.11
1.331
1.551
1.771

.911

Tabulka mzdy na základě devítihodinné denní práce.
. li
.21
.51
.81
.11
.14
.161
.194
.221

.14
.31
.7
.11
.144
.184
.224
.26
.291

.21
.41
• 9Í
.14
.184
.23
.271
.324
.37

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

.34
.64
.13
.201
.27
.34
.401
.471
.54

.34
.74
.14Í
.224
.291
.37
.444
.52
.594

.44
8i
.16»
.25
.331
.411
.50
.581
.66|

.44
. 9t

.184
.274
.37
.461
.551
.644
.74

.5
.10
.204
.304
.404
.51
.60
.711
.814

hr
.81
. i
.74
.94
.54
.64
.6
.
1
61 .181
.141
.11
.12
.134
.13
.224 .24
.274 .291 331 .37
.26
.551
.331 . 36
.41^ .424 .50
.39
.
661
.444 .48
.52
.554 .594
.74
.811 .924
.554 .60
.644 .69 4 .74
.66Í .721 . 77< .831 .924 1.00 1.11
.774 .844 .904 .974 1.031 1.161 1.291
.964 1.03| 1.11 1.184 1.331 1.48
.89

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

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

.161

.25
.331 .50
.50
.75
.661 1.00
.831 1.25
1.00 1.50

.331
.661
1.00
1.331
1.661
2.00

.411

.831
1.25
1.661
2.081
2.50

.50
1.00
J.50
2.00
2.50
3.00

.581 .661 . 7 5
1.161 1.33Í 1.50

1.75

2.00

2.25

2.331 2.661 3.00
2.911 3.331 3.75

3.5C

4.00

4.50

831
1.661
2.50
3.331
4.161
5.00

.911 1.00
1.83Í 2.00
2.75 3.00
3.6()1 4.00
4.581 5.00
5.50 6.00

1.081
2.161
3.25
4.331
5.411
6.50

1. 16i
2.331
3.50
4.661
5 831
7.00

1.25
2.50
3.75
5.00
6. 25
7.50

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

1.661
3.331
5.00
6.661
8.331
10.00

1.831
3.661
5.50
7.331
9.161
11.00

2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00

VYSVĚTLENI:—Tučné číslice v hlavách sloupci! vykazují obnos mzdy týdní, kdežto číslice pod tím značí obnos mzdy na hodiny a na dny. Když tedy chceme nalézti
mnoho li obnáší mzda na hodinu, když týdní jest $8.00, začneme hledati při číslici 1 (hodina) a jdeme stále dále v pravo, až přijdeme pod ohlavení $8.00, kde nalezneme na
1 hod. 16*3 ct. Též nalezneme obnos mzdy na více hod. neb na den při týdní mzdě $13, $14, $15 a $16 atd., tož najdemesi obnos při $6.50 $7.50, $8 atd. a násobme dvojkou.

Co nám zde pořád schází?
Tak táže se většina přistěhovalců do Ameriky, naříkajíc si, že se necítí tak silnou
a zdravou, jako ve staré vlasti. A přece tam neměli namnoze potravu tak výživnou,
ba mnohdy ani ne tak hojnou, jako tady. Vzdor tomu je však tělo stále jako zemdleno,
jídlo sebe lepší často ani nechutná, ač člověk je důkladně vypracován a sama mysl je
zmalátnělá, v srdci jakýsi pocit tesknoty, omrzelosti. .. Stav ten má dvě hlavně pří
činy a sice jedna leží, abychom tak řekli, ve vzduchu a druhá v žaludku. Nedá se
upříti, že povětrnost nové vlasti naší je drsnější a vyžaduje důkladnější výživu. Tato
však bývá zde tak hojná, že zažívací ústroje nemohou ji řádně ztráviti a tu pak často
nastává pravý opak toho, co silnou výživou mělo býti dosaženo: žaludek, střeva, játra
a ledviny se přebytkem potravy pokazí a náhrada sil, ztracených námahou, jest pak
nemožnou. Tělo, nedostatečně sílené, rychle slábne a bolesti a jejich zlé následky má
člověk, takto na saméni životě často ohrožený, ještě k lepšímu, nehledě ani k ušlému
nemocí výdělkuKdo chce podobně smutného stavu se zhostiti, a vůbec se ho předem
v čas vyvarovati, ten nechť raději dříve použije vhodného prostředku, který by zlé vlivy
zdejšího podnebí, stravy a vůbec celého způsobu života vyrovnával a osudné následky ne
přiměřené výživy odstraňoval. Nejpříjemnějším a poměrně i nejlevnějším regulátorem
takovým, neomylně působícím při osobách všeho věku a obojího pohlaví, v každém stavu
a při všech okolnostech, jest povždy skvěle osvěděené TBINĽROVO LÉČIVÉ HOŘKÉ VÍNO,
prostředek to prastarý, ale zdokonalený a pro ži
votní poměry zdejší přizpůsobený Jos. Triner e m, 799 S. Ashland Av., Chicago, který je první
uvedl do Ameriky a zde počal je vyráběti.
Jest to lék připravovaný z vína nejlepší jako
sti, již sebou samým přirozeně sílícího, jehož zdra
votní účinek byl ještě zvýšen přimíšením výtažků
z více než-li půl sta hořkých bylin, jichž hojivá
moc byla po celá staletí právem oceňována. Jsou
to součástky rostlin ze všech téměř zemí, upravené
přirozenou cestou, takže Trinerovo hořké víno je
skutečně čistým lékem bylinným, beze všech pří
sad chemických, které nepůsobí vždy právě pro
spěšně, zvláště při delším užívání.
Trinerovo hořké víno možno užívati třeba po
. léta s následky jen blahodárnými, jak dokázáno u
TRINER,
tisíců osob, které je učinily svým pravidelným
799 So. Ashland Ave., Chicago, lil.
lékem rodinným, chráníce se jím před hrozícími
stále zlými vlivy počasí, stravy i námahy a za tu radu let osvědčilo· se jako neklamně
vždy působící lék proti nezáživnosti, zácpě, hryzení, nadýmání, bolestnému průjmu a mo
čení a plynoucím z toho dalším příznakům ochuravění zažívacích orgánů, jmenovitě
žaludku,jako kyselu v ústech, pálení žáhy, krkání, říhání, závrati, nespavosti, nervose,
těžkomyslnosti atd. atd.
To se ukázalo v tisících případech nemocí již i zastaralých, pokládaných i za nevyhojitelné a potvrzuje’to sta vysvědčení, dobrovolně vydaných od osob, vynikajících vzdě
láním, postavením a věrohodností, jež užívaly Trinerovo léčivé hořké víno s plným úspě
chem v rozličných svých nemocech.
K dosažení takového zdárného skutečně účinku nutno však užívati jen pravé, pů
vodní Trinerovo hořké víno, které vyrábí pouze JOSEF TRINER, 799 SO. ASHLAND
AVE., CHICAGO, ILL., a nikdo jiný!
Dostati je lze v lékárnách pouze na láhve, opatřené ochrannou známkou a s po
dobiznou vyrábí tele na obalu, ale nutno žádati .rozhodně jen Trinerovo a jiné nebratí.
V menších místech přijmou se i jednatel é, kteří musí však býti čilí a spolehliví.
Pište si o cenník a podmínky.
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pátý sjezd jednoty Táboritů.

Fr. Kaboň
Jos. Sinkule
Jos. Dubský
Jos. Kroc
Frank Chýna
Jan Wolf
Petr Moravec Jan Vodák Jau Fuchs Anton Šrámek Ant. J. Záhřebský Karel Janda Matěj Kalina
Jan Hofreiter
Vojtech Čada
Fr. Kmínek
Fr. Horlivý
Josef Klika
Josef Burian
Em. J. Payer
F. J. Beneš

Jak ten čas prchá! Již přes dvacet let je tomu, co položen první základ ku pevné
mu spolusdružení těch jednotlivých Cechů, kteří úplně byli se vymanili z oněch pout,
jimiž svírán, obmezován a i umrtvován byl duch lidský ne po sta —; ale po celá tisíciletí·.
Byl to jen hlouček samostatně myslících, svérázných a porovnávajících Čechů, kteří dne
10. dubna 1880 sešli se v domě pana Jana Sedláčka na rohu ulic Fisk a 18. Plače v Chica
gu, aby založili spolek svobodářů, jehož předním úkolem by bylo, vymaňovati lid ze vlivu
kněžstva a jasem rozumu posvítit na černý mrak pověry. Netušili tehdy ovšem, že po
ložen tu základ k Jednotě mnohoslibné a mohutné a že již za devět roků odbývati se
bude sjezd sbratřených loží, jímž upevněn bude svazek je k sobě vížící a v němž rozšíří se
základy Jednoty vhodnými a časovými opravami.
První tento sjezd odbýván v Chicagu ve dnech 2., 3., 4. a 5. září 1889 a bylo v něm
zastoupeno šest loží 17 zástupci.
Druhý sjezd byl v Cedar Rapids, Ia., ve dnech 22., 23., 24. a 25. srpna 1892. Tu za
stoupeno již 8 loží 19 zástupci.
Třetí sjezd odbýván opět v Chicagu od 2. do 5. září 1895, v němž zastoupeno 13 loží
se 25 zástupci.
Čtvrtý sjezd byl v St. Louisu, Mo., od 26. do 29. září 1898 a v něm 23 zástupců za
stupovalo 17 loží.
Všechny tyto sjezdy byly do jisté míry památnými — nejpamátnější ale zůstane
nedávno ukončený sjezd pátý, který odbýván v Clevelandu, Ohio, od 16. do 20. září 1901.
Ve sjezdu tom zastoupeno 18 loží 21 zástupci a sice: Za číslo 1, zástupci Anton J. Zá
hrobský a Jan Vodák. — Za číslo· 2, zástupce Josef Sinkule. — Za číslo 3, zástupci
Josef Kroc a Ant. Šrámek. — Za číslo 4, zástupci Jan Wolf a Matěj Kalina. — Za
číslo 5, zástupce Frank Horlivý. — Za číslo 6, zástupce Josef Dubský. — Za číslo 7
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zástupce Josef Klika. — Za číslo 8, zástupce Jan Hofreiter. — Za číslo 9, zástupce žád
ný. — Za číslo 10, zástupce Petr Moravec. — Za číslo 11, zástupce Josef Burian. — Za
číslo 12, zástupce Frank Kmínek. — Za číslo 13, zástupce Frank Chýna. — Za číslo 14,
zástupce Emanuel J. Payer. — Za číslo 15, zástupce Frank Kabon..— Za číslo 16, zá
stupce Jan Fuchs. — Za číslo 17, zástupci Karel Janda a Vojtěch Čada. — Za číslo 18,
zástupce Frank J. Beneš.
Hned v prvním dnu zasedání pátého tohoto sjezdu bylo k pozorování, že jednotlivé
lože vyslaly zástupce nejen probudilé, svérázné, sebevědomé a výmluvné, nýbrž i svědo
mité, pilné a schopné k vykonání díla, které rozšířiti má a sesíliti základní kameny bu
dovy, na níž spočívá blaho a rozkvět celé Jednoty. Bylo zapotřebí rozpoznali požadavky
časové a opraviti i přispůsobiti stanovy tak, aby vzbuzovaly pevnou důvěru v Jednotu,
aby v souhlasu byly se zákony této země, aby správně a přesně určovaly práva a povin
nosti jednotlivých členů, loží a vrchní správy a aby upevnily pásku tyto k sobě vížící.
To byl ovšem úkol těžký a velká zodpovědnost spočívala na každém zástupci jednotlivém.
S potěšením však ais pocitem zadostučinění můžeme doznati, že zástupci ti dostáli
úkolu svému úplně.
Sjezd zahájil br. Jan Vodák, povzbuzujícím proslovem, načež zvolen výbor na pově
řující listy zástupců a sice bratří: Jos. Burián, Fr. Chýna a Em. J. Payer. Za prozatím
ního tajemníka zvolen byl br. V. Čada. Za stálé úřadníky zvoleni: Předseda Em J..
Payer. ~ Místopředseda Fr. Kmínek. První tajemník Vojtěch Čada. Druhý tajemník
Anton Šrámek. Průvodčí Josef Sinkule. Strážce Jos. Dubský.

Veškerá jednání byla nad míru zajímavá a zračil se v nich ten duch osvojenosti,
jaký charakterisuje celou Jednotu Táboritů. Stanovy, které tvoří základ spolků a Jed
not v té samé míře, jako zemské zákony a ústava tvoří základ ku řízení státnímu a spo
lečenskému, byly probrány článek za článkem a to s důkladností a svědomitostí, jaké
důležitý zástoj ten vyžaduje. V čilých a prudkých debatách vytříbily se náhledy a přišlo
se k jádru věci. Slušnost a důstojnost ovládaly a neopomenuto ničeho, co vésti mohlo
k objasnění čelícímu k potřebné opravě. Dbáno tu i čistoty řeči české, ladnosti slohu
a jasnosti obsahu.
Nejdůležitější změny učiněny ovšem v upravení podpory úmrtní i v pádu nemoci,
práva manželky v Jednotě pojištěné a v ustanoveních, jež směřují ku zabezpečení jistoty
a bezpečnosti ve stavu finančním. Aby Jednota stala se přístupnou všem třídám Če
chů amerických a vyhověla všem požadavkům a přáním jednotlivců, zavedeny na místo
posavadní jedné tři stupnice podpory v pádu úmrtí a sice: na $200, na $400 a na $600.
První stupnicí získá se mládež, která, jsouc osvojená, chce spolupůsobit! a spolupracovati
na té roli národní, nepřeje si ale vysoké pojistné a poslední uspokojí ty, kteří chtí rodi
nu pojistit, ale na příliš vysoké poplatky se zmoci nemohou.
Svobodný duch zástupců jevil se všude, hlavně ale v tom, že odstraněno heslo při
schůzích a slova “vládní” a “dozorce” přeměněna na “předseda” a “místopředseda”. He
sla nebylo zapotřebí nikdy, protože ve schůzích Táboritů neděje se nic, co by štítiti se
muselo jasu světla denního, nebo co by nemohla viděti a slyšeti celá veřejnost a celý svět.
S výsledkem tohoto sjezdu bude jistě každý spokojen, neboť vykonáno tu mnoho do
brého, jež musí vésti k rozkvětu celé Jednoty.
Na jednotlivých Táboritech nyní je, aby přiložili ruce k dílu a pilněji pracovali
k šíření krásných a užitečných zásad ve sjezdu tom přijatých.
Pracujme svorně a s láskou bratrskou a jistě dojdeme toho krásného cíle, jaký jsme si
vytknuli. Časopis “Svornost”, který zvolen opět za úřední orgán Jednoty, jistě bude
nám nápomocen ve všem.
Na konec dovoluji si provolati: Na zdar Jednotě Táboritů, která je pro svobodu
duševní, pro pokrok lidstva, pro rovnost, svornost a bratrství.
Na zdar Jednotě Táboritů, která pěstuje a fedruje nejkrásnější ctnosti lidské: lásku
a lidumilnost!
Na zdar Jednotě Táboritů, která potírá blud a tmářství, a povzbuzuje krajany k sa
mostatnému přemýšlení!
Hugo Chotek.

Jubielum Velkořádu Ô. S. P. S. v Illinois.
Čtrnáctý červenec roku 1901 náleží již minulosti. Byl to den plný ruchu a slávy.
Den ten zůstane Čechům celého státu Illinois dlouho v paměti. Dne toho slavily řády
č. S. P. S. pětadvacetileté trvání Velkořádu. Slavnost ta byla ozvěnou nedávno ještě
minulých dnů činnosti na poli svobodomyslnosti. Slavnost ta byla skutečnou manife
stací členstva mocné jednoty té národní. Účelem jejím bylo, sblížiti členstvo, ukázati
veřejnosti, že dosud žijeme. Podařilo se nám to v plné míře. Zjednali jsme slavností
tou povšimnutí národa našeho. Byla to slavnost veskrze důstojná, svou velikostí, svým
ohromným počtem pochodujících překvapila celou veřejnost.
Ano, byl to vítězný pochod·, před kterým pokrytectví kněžské ustoupiti muselo. Slav
nost ta dokázala také, že svobodomyslní mají přízeň a důvěru všech uvědomělých, vlaste
neckých vrstev, že řády Č. S. P. S. jsou jedním z největších činitelů v životě národním,
s nímž vždy se počítati musí. Přesvědčila různé ty nábožné pokrytce, že zaklínání
a hrozby peklem málo kdo se bojí, že neradno pomluvami drážditi dřímajícího obra, by
pak pykati se nemuselo za drzost takovou.
Vzácné té chvíle a nálady k prospěchu věci samé využitkováno bylo řádně. Na
místě výletním založen byl nový řád a počet přihlásivších se dostoupil 75. Slavností tou
připravila se i půda k dnešnímu rozmnožování řad svobodomyslných, jiskry přízně roz
meteny byly daleko široko a potřebují jen rozdmýchání — pobídnutí otálejících. Velkořád má za sebou 251e'tou přípravu, obstál v mnoha těžkých zkouškách a proto směle může
se těšiti na oslavu 501etého trvání s daleko násobnějším počtem členstva. Budou-li nové
haluze bujeti tak jako ona tvořící řád R. H. Vickers, budoucnost Č. S. P. S. zajištěna
je do nekonečna.
Než nyní přikročím k věci. Oslava zahájena byla průvodem, jehož súčastnily se řády: Věrnost č. 8; Praha č. 13; Rovnost ě. 14; Jiří Poděbradský č. 24; Osvěta
č. 27; Pravda ě. 37; Říp č. 41; Vyšehrad ě. 48; Vratislav č. 51; Lincoln ě. 52; Českonárodní č. 58; Darwin č. 61; R. H. Vickers č. 63; Pokrok č. 65, Jiří Washington č. 66;
Česko-dělnický č. 73; Čechů Synové ě. 80; K. Havlíček č. 87; Garfield č. 90; Česká Ko
runa č. 107; Chicagu č. 130; Čechové na Křižovatce č. 141; Vlastenec č. 142; Bratří Svo
body č. 148; Turnov č. 151; Lipany č. 169; Vltava č. 173; Jan Neruda č. 181; Josef
Barák, ě. 184; Samo čt 185; Krištof Kolumbus č. 193; Amerika č. 196; Pokrok Chicaga
č. 199; Soběslav 200; Čáslavi č. 205; Ladimír Klácel č. 33 z Braidwood, 111.; řád Horník
č. 128 z Coal City, 111., řád Karel Mladší z Žerotína č. 146 ze Streator, 111. a řád Rovno
právnost č. 194 z Kangley, 111.
Výlet odbýván byl do Santa Fé parku, velmi krásné to zahrady, poblíž průplavu,
asi 25 mil od Chicaga na západ vzdálené. Program byl následující: O 2. hodině odpoled
ní řečnil předseda Velkořádu česky a po něm p. B. Simek, profesor university státu Iowa.
Pak byly zápasy různé. Výsledek jich není znám, neboť nebylo možno všecky stopovati
a všeobecný rozruch vadil. V zahradě samé účinkovaly tři kapely. Jedna koncertní,
jedna pro tanec a třetí byla kapela indiánská. Obecenstvo bavilo se znamenitě až do
odjezdu. První z podobizen, které schválně pro tento kalendář byly vzaty, představuje
dav lidu, který se sešel ku Česko-anglické svobodné škole, odkud průvod vyšel. Mluví
sama za sebe a stvrzuje výmluvně naše tvrzení o velkoleposti průvodu. Druhý obrázek
představuje kapelu “Bělopernatých Indiánů”. Uprostřed stojí kapelník, snaživý p. Ja
kub Šindelář. Hudebníci jsou vesměs Češi a jsou členy klubu “White Feather Indián
klubu”. Hudba ta poutala po celém městě pozornost diváků, a ač nástroje její skládají
se pouze z tak zvaných “frkaěek”, hrála do kroku řádu R. H. Vickers výtečně a na výletě
samém měla mnoho obdivovatelů. Třetí podobizna vzata byla na rohu 18. ulice a Blue
Island ave., a ukazuje dobře četu českých městských strážníků a pak dcer členů řádů
Č. S. P. S. Kočár, který následuje hudbu, vezl předsedu, místopředsedu a Vysloužilého
předsedu. Měl též vézti slavnostního řečníka prof. Šimka, tento však přijel později a te
prve odpoledním vlakem dostal se na místo výletní. Čtvrtý obrázek ukazuje délku prů
vodu zatáčejícího se z 18. ulice po Blue Island ave. ku 19. ulici. Pátý obrázek před
stavuje dítky, pojmenované u řádu Neruda, s matkami. Jak vidno, vůz byl případně
dekorován a v průvodu vyjímal se velmi dobře. Šestý obrázek předvádí nám smělého
provazolezce na místě výletním, jak se připravuje ku jízdě na bicyklu po provaze.
Hmotný úspěch slavnosti odhaduje se přes tři tisíce dollarů a bude fond'em pro členstvo.
Výsledek tento bude zajisté povzbuzením pro Velkořád a nyní možno očekávati podob
ného vystoupení každým rokem. Ku zdaru jich přeje
Tomáš Vonášek, jednatel Svornosti.

Poštovní sazby
DOPISY. —Za dopisy adresované do kteréhokoliv
místa ve Spoj. Státech, Kanadě a Mexiku obnáší v
známkách předem zaplacené poštovné 2 centy za unci
neb zlomek téže; doprava na jiný poštovní úřad na
žádost adresáta bezplatně. Pakli zůstane dopis ne
doručen a je-li opatřen adresou zasílatele, navrátí se
tomuto bezplatně. Je-li adresa zasílatele vynechána,
dopraví se dopis do kanceláře mrtvých dopisů a od
tud navrácen zasílateli.
ZA REGISTROVANÉ DOPISY obnáší poplatek
8 centů dodatečně. Místní čili "drop letters”, to
jest pro město nebo town„kde složeny, 2 centy, kde
stává listonošského systému a 1 cent, kde takového
systému není. Známkované poštovní lístky, pokud
jsou vládní správou dodány, 1 cent za každý. Nalezá-li se na přední straně lístku mimo adresu něja
ké jiné připojení neb sdělení, obnáší poplatek jako
z obyčejného dopisu.
KOLKŮ PRO ZVLÁŠTNÍ DODÁVKU, v obnosu
10e., přilepí se dodatečně k pravidelné sazbě a tím za
bezpečí se neodkladné, okamžité 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 prohlédnout!, 1 cent za každé dvě unce.
POŠTOVNÉ ČTVRTÉ TŘÍDY.—Nesmí přesaho
vati 4 libry: takto lze zasílati zboží neb vzorky za
poplatek 1 cent za unci. Jiné věci, jako jsou: teku
tiny, jedy, zápalné nebo výbušné látky, živá zvířata,
hmyz atd. se přísně vylučují. Poštovné za semena,
kořeny, rostliny a větve se čítá 1 cent za dvě unce
neb méně. Sušené květiny však 1 cent za unci.

POŠTOVNÉ DO JINÝCH ZEMÍ.—Do všech zemí
a kolonií, které náleží ku světovému spolku poštov
nímu, obnášejí poplatky poštovní jak následuje: Do
pisy, vážící unce neb méně za předem zapravené
poštovné 5 centů. Poštovní lístky: za každý 2 centy.
Za časopisy a jiné tiskopisy za 2 unce 1 cent. Vzorky
zboží 1 cent za dvě unce; avšak sazba jest nejméně
2 centy, ať již zboží váží 4 unce aneb 1 unci. Popla
tek za registrování dopisů neb jiných zásilek obnáší
8 centů. Každá jiná korespondence mimo dopisů
musí míti poštovné alespoň částečně zapraveno. Ti
skopisy. jiné než knihy, které jsou přijímány poštou,
jsou od celní prohlídky osvobozeny.
POŠTOVNÍ POUKÁZKY (Postál Money Orders).
Touto cestou možno zasílati částku až $ 100. Poplatky
jsou následující:
Za poukázku nepřesahující $ 2.50.......... 5c
Za poukázku nepřesahující $ 5.00.......... 7c
Za poukázku nepřesahující $10.00........... 10c
Za poukázku od $10.00 do $20.00............12c
Za poukázku od $20.00 do $30.00............ 14c
Za poukázku od $30.00 do $40.00........... 17c
Za poukázku od $40.00 do $50.00........... 20c
Za poukázku od $50.00 do $60.00........... 22c
Za poukázku od $60.00 do $75.00........... 27c
Za poukázku od $75.00 do $100.00........... 32c
Do Švýcar, Německa. Belgie, Portugalska. Ka
nady, Newfoundlandu. Itálie, Francie, Alžíru, Nové
ho již. Walesu. Viktorie, Tasmánie, Nov. Zealandu,
Jamaiky. Nizozemí,Bahamských ostrovů, Trinidadu,
Tobago, ang. Queenslandu. 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 zásylký 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.

Úpadkový zákon.
(VYTAŽENO Z ÚPADKOVÉHO ZÁKONA SPOJ. STÁTŮ ZE DNE 1. ČERVENCE 1898.)

Oddíl 4. Kdo může se octnouti v úpadku, a) Každý, kdo je dlužen, vvjma korporace, má být k dobro
diní tohoto zákona jako dobrovolně úpadek učinivší oprávněn, b) Každá přirozená osoba (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, vydáváním novin
a tiskopisů nebo kupectvím a dluhující jeden tisíc dollarů nebo více, může býti uznána po nedopatření
nebo nestranném soudu za dobrovolný úpadek učinivší a podléhá ustanovením a oprávněna jest k dobro
diním tohoto zákona. Soukromí bankéři, nikoli však národní banky nebo banky inkorpo;ované pod stát
ními nebo územními zákony, mohou býti za dobrovolný úpadek učinivší prohlášeni.
Oddíl 7. Povinnosti úpadek učinivších, a) Úpadek učinivší (1) navštíví první schůzi svých věřitelů,
pakli mu tak soud nebo soudce nařtdí a slyšení na jeho žádost o propuštění· jest zaneseuo; (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) vy staví svému důvěrníku přenosy všeho
Svého jmění v cizích zemích: (6) okamžitě uvědomí svého důvěrníka o každém pokusu jeho věřitelů nebo
jiných osob, vyhnouti se ustanovením tohoto zákona, o kterém by se dověděl: (7) v případě, že by se
dověděl, že někdo křivý nárok proti jeho majetku provedl; uvědomí o tom okamžité svého důvěrníka:
(8) připraví, odpřisaline a zanese u soudu v deseti dnech, leda by delší lhůta 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 věřitelů s jejich obydlím, je-li známo (není-li, musí to býti poznamenáno), suma dlužná každé nu
z nich, na jakém základě dluh byl učiněn, záruka, pakli jaká jest držená od nich, a návrh na taková
sproštění, k nimž byl by 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,
podrobití 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 všeehny věci, které by se správy
a urovnání jeho statku týkaly; ale žádného jeho svědectví uebudiž 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 stopadesát 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 bylo nařízeno a úpadek
učinivší dostane své skutečné výlohy zaplacené z majetku, pakli vyslýchán nebo musel se dostavit! na
jiné místo než je město, otec nebo městečko jeho obydlí.

Až dosud stále na skladě.
Kadlecovy bez odporu nejosvědčenější léky:

Mariacellstó žaludečníApTyľ

“SLĽjíÍ

ludeční křeče, průjem, kolika, náchylnost k dávení, bolení břicha a ža
ludku, cholera, letní nemoci a pod. nemoci. Cena lahvičky 50c.
fL

Nepřekonatelný cibuiei
čistitel xrve.
krve.
Á>epieKuiid.Leiiiy

Léčí
nepojueci ne
řádky žaludku, jater, ledvin, tězkomysllnosti následkem nezáživnosti, zácpy, bolení hlavy, závrati a všechny z ne
čistoty krve pozůstávající nemoci. Cena 50 ctů.
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bvedske jaterm kapRy
*

Oesnový' plieni
balsám.
r

mu tak 1 zastaralému kasii, 1 nastuzenině, zapálení průdušnic, modrému kašli, ztrátě hlasu. Cena 25 a 45c.

rsi ·

Výtečný prostředek proti pakostnici, bolení v zá-

Olej sv. Cyrilla. de;h ykl^ h a Ppod. bp01estem. proti bolení
hlavy a zubů; velice účinný při pořezání, na otekliny, vymknutiny,
omrzlé nohy neb uši a pro kuří oka. Při bolení v krku tento olej by
neměl v žádné rodině scházeti. Láhev 50c.

Domácí to lék z nejjemnějších a nejpůsobivěji lécivých alpský h bylin, připravovaný od mnichů bene
diktinů, předpisovaný již po 200 roků. Užívá se při špatném zaží
vání, zejména při nechuti k jídlu, krkání, nadýmání, přecpání žaludku,
při nemocech střevních, při hypochondrii a zasmušilosti (následky po
rušené záživnosti), bolesti v kříži, obratlích a ledvinách i jater a jest
tudíž nejlepším a nejosvědčenějším prostředkem v domácnosti, rovněž
tak ji považovati sluší za nejvýtečnější chránidlo na cestách, honbách
a pod. Cena velké lahve 1.00.

lyilR ♦

U

Znamenitý prostředek pro veškeré rány, i zastaNedostižitelný prostředek na spáleniny, po
něvadž hned po prvním užití mírní a odstraňuje bolest. Neméně za
ručuje se výsledek co možná nejlepší při oznobeninách a omrzlých
údech. Mnoha popáleným neb opařeným dětem zachránila tato masť
život a následkem toho neměla by tato masť v žádné rodině chyběti,
aby v pádu potřeby mohlo jí býti ihned použito. Cena krabičky 25c.
Žádná kllfí oka více! Jistý, osvědčený prostředek, s mnoha stran odporučovaný, jímž se i stará kuří oka po několika dnech v koupeli vy
loupnou. Cena 25 ctů.
pravé Davidovo tbé proti chroni španělské tbé právě z Cech přive

linrla. TTI<Wl> rai^.

ckému kataru dýchadel a plic, zvláště
proti tuberkulím. Cena baličku jyc.

zené, proti bolení v hlavě a uších a
proti ostatním nemocem krčním.
Cena baličku jyc.

Žádný z těchto osvedčených léků
neměl by v domácnosti chyběti.

Bsa KÄDLECS PHARMACY,
Tel. Canal 1G8.

1500—4Oth Ave
—
CHICAGO, ILL.

LÁTEJTE SE starých zde usedlých krajanů, kým vypra
veni byli a Zajisté většina Vám potvrdí, že naším a našich
evropských zástupců prostřednictvím a tak jako po dlouhou
řadu let i na dále náš obchod věnuje té nejlepší pozornosti
dopravě cestujících.
Máme jednatelství pro všechny přeplavní linie, své vlastní
zástupce v přístavních městech a proto chcete-li aby cestnjící
Vaši aneb sami co nejlépe vypraveni byli, obraťte se přímo na
náš obchod. -- Pište jen a my podáme ceny a vysvětlení.

f. BRODSKY & CO.,
1389—2. Hve., JV6CCI YORK.

fíejstarsí český «
» » » velkoobchod v

vínem a lihovinami
-vlastní-------

SIKYTA,^
v čís. 582 Centre Avenue,
Všechny objednávky na venek vyřizuje rychle
a správně. Ceny vždy co nejmírnější.

.„pěstitelé vína...

California.

v Sonoma County»
Hlavní sklad pro východ:

684=486 UI. ntb St. Boulevard,
z.— Chicago, Til.
tel. Canal no.
Naše pravá přírodní vína jsou na prodej ve všech čelných hostincích. ZlNejsou-li ve
Vašem okolí k dostání, pište si o cenník. Máme na skladě výborné vinné brandy, jakož i
všeho druhu lihoviny a likéry. Ceny vždy co nejnižší.
Všechny objednávky na venek vyřídíme bez odkladu a správně.
Dopisy zodpovídáme obratem pošty.
Adresujte:

F. KORBEL & BROS.,
684 W. 12th St.,

-

CHICAGO, ILL.

JVIáte ve staré vlastí
nějakou pohledávku?
"■

"

·—

—————IP 1

"" " 1

Pak zajisté budete uvažovati jak nejlépe, nejrychleji a co možná při nejmenších výlohách, byste své peníze obdržel. Nebude tedy z místa upozorniti, ze vymáháme
veškeré podíly a pohledávky ve staré vlasti. Vy
řizujíce takových záležitostí mnoho, máme v tom
oboru důkladnou zkušenost a přímé spojení ve všech
okresních místech Čech, Moravy a Slezka. Vyho
tovujeme plné moce, kvitance, trhové smlouvy a
jiné úřední listiny a opatříme jich konsulátní ově
ření. Každý dotaz zodpovíme bezplatně.

1389 SECOND AVE.,

---------- NEW YORK.

NA FARMĚ..
I lidé na farmě trpí rheumatismem. Je to ta nejrozsáhlejší ze
všech nemocí a vzdoruje dovednosti obyčejného lékaře. Může
se ukázati v mládí občasnými prudkými záchvaty, které přijdou
a odejdou, aby se zase v nepravidelných dobách vrátily a léčí se
jako obyčejná nemoc. Ale nepřikročí-li se k léčení v čas a jedy
z tělesné soustavy patřičnými léky nevyhnány, usadí se hluboce v krvi.

Marešovy reumatické tabletky
podněcují ledviny,, až vy Čistí tělesnou soustavu této osoby pomocí moči. Nemôžete nikde žádného prostředku dostati, který by byl spíše výhradním lékem pro reumatismus v každé podobě. Ne vy léčí pouze
na několik dní, ale trvale. Cena 50c. škatulka pouze u lékárníka nebo poštou. (Neprodává se po donjech.)
7BAPM A
Neváhejte dopsati nám o zdarma zasílané léčeni na zkoušku, bud’ pro sebe nebo pro přítele.
L. UA t\±Tl za. který by trpěl reumatismem. Nijak nestáváte se dlužníkem, naopak jste to vy. který nám
svým dopisem prokazujete službu.
Adresujte:

Mareš Medicíne Co., 2876 Archer Ave., Chicago, 111.

zaručujeme každému, kdo převezme jednatelství pro naše
skvostné rámy, lovecké, krajinské, vlastenecké a nábožen
ské obrazy ve vodových neb olejových barvách a fotogra
fickém tisku.
16x20 palců veliké fotogravury (bez kraje) vyplacené po 50c.

Presidenti Spoj. Stálil a kapitol.

COPYRIQHT tooi·

Poplašené koni.

Pište nám hned a my vám bezplatně dokážeme, jak převzetím agentury na obrazy může si člověk
zajistiti bezpečné, výnosné a neodvislé zaměstnáni, bez námahy a zkušenosti.
V našem katalogu jest na sta
0. S. S1LBERMAN,
obrazů, jež odpovídají vkusu a
/rK
továrnici obrazů a rámů,
zájmu každého člověka,
A K ST PAUL MINN

# Jakub Šindelář, &
majitel skvostného

hostince a vinárny,
roh 18. a Throop ul.
Výtečné plzenské stále na čepu.
Veškeré druhy starých, nefalšova
ných vín a lihovin.
Teplý i studený lunč po celý den.

Dobrá
obsluha·

jnejstarší če8ká vinárna

Pravá kalifornská vina
té nejlepší jakosti a chutě.
Veškeré objednávky na venek se vyřídí rychle a správně.
Ceny vždy ty nejnjžší.
::::::

JOS. BERNARD,
Telephone Canal 842.

620 BLUE ISLAND AVE.
:: CHICHGO, ILL.

První a ten nejlepší výrobek v Americe, je na skladě
ve všech hostincích ve Spojených Státech. :: :: ::

ÚŘADOVSA/A-SKLADY: 831 So. Ashland Ave.
Telephone Canal 791.

^OHICAG-O, ILL.
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JNovinka! Čert v Americe! Novině!
Jest to iiejlepší a íiejjetiiiiější medicinální hořká,

%

vyráběna J. A. KOLÍNEM, která svojí jakostí a chutí předčí
všechny jiné dosud známé v evropských i amerických trzích.

Jak prospívá našemu tělu, když se správně užívá.
Dráždí chuť k jídlu a napomáhá žaludku při trávení pokrmů často špatně stravitelných;
jest dobrým hojitelem a obráncem proti zánětu ledvin, zlaté žíle, jaterním chorobám,
uervosnosti, bolení hlavy, vrhnutí a jest zvláště výborným konejšitelem v rozčílení.

Zkuste jej a přesvědčíte se sami na sobě
a jsem jist, že se vždy v budoucnosti “Čerta” přidržíte nebo on hojí jistě a dobře a nestojí
toiik co lékaři.

Žádejte jej všickni od svých obchodníků za své peníze a když jej nebude míti,

tedy pište přímo mně.

továrna jemných lihovin a specialit, 831 S. ASHLAND AVE.

188-190 zap. 20. ul., Chicago, III.

Umjnv notář a « «
Pozemkový jednatel
Půjčuje peníze na mírné úroky v část
kách jakýchkoliv, zvláště na gruntovní
majetek.
Prodává dlužní úpisy (Mortgages) na
spolehlivé a dobře vyplácející se ma
jetky.

Zasílá peníze do Evropy levněji než
pošta. Pojišt uje proti ohni a na život.
Obstarává přeplav přes Brémy a Ham
burg za ceny levné.

Prodává a kupuje majetky ve všech
částech města. Též má hojně lotů v
mírných cenách na prodej.
Zvláštní pozornost věnuje zkoumání
i hotovení abstraktů (knihovních záru
čních listin.) Vykonává veškeré notář
ské práce správně a levně.

Výměna peněz dle běžného kursu.
V liaždýčas Vásocliotně
obslouží
-----------------Vás ooliotný

I"
ívOuCrt 1^.
fJlttC.

Donatova

Q

LITHIA
WATER

jest výborným prostředkem proti rheumatismu časovému i
trvanlivému, proti chorobám ledvin a měchýře, bolestem
a řezavce při močení, proti zaražení močení a otékání
nohou, proti močení krve a písku a usazování se kamene
v měchýři, proti vodnatelnosti a všem chorobám ledvin.
Užívejte několikrát denně.
Na prodej ve všech hostincích jak na sklenky, tak láhve. Cena láhve 25 ctů.

Václav Donát, 576_ľJcbľ©,iu.
TELEFON

CANAL

760.

Objednávkám ni šumící nápoje věnuje se největší pozornost.

t

: jednou použito vždy užíváno je

DOBBINS-OVO
Gkhtrichc...

Bylo ono stálým společníkem paní Pod
nikavé po třicetsedm roků.

Bylo by to s paní Přihlouplou docela jiné,
kdyby byla užívala Dobbins-ova elek
trického mýdla.

Přesvědčte se, je-li hořejší obrázek na každém kusu.

Žádný modrý pondělek v nižádné
domácnosti, v níž se Dobbinsova
elektrického mýdla užívá.
Činí
praní lehkým, uchová prádlo a vy
pere je čistě a rychle. Naše ba
bička může Vám pověděti povídku
o jeho přednostech. Platívala deset
centů za kus.

JdÄMBURSKO-/\MERICKÁ SPOLEČNOST
HAMBURG AMERICAN LINE.
37 BROADWAY,

1229 WALNUT UL.,

159 RANDOLPH UL.

NEW YORK.
PHILADELPHIA, PA.
CHICAGO, ILL.
Rychlá, pohodlná, bezpečná a přímá jízda mezi

NEW YORKEM A HAMBURKEM.
na nových, nádherných dvoušroubových expresních parolodích.

Nová “XL "Deutschland"
jest 686% stop dlouhá, 67% stop široká a 44 stop hluboká; pojme 16,000 tun, má 35,000 koňských
sil a ujede 23% mořských mil průměrně za hodinu. — Hamburská paroplavební společnost
udržuje celý rok pravidelné spojení s evropskou pevninou dvoušroubovými loděmi.

.... Světoznámé dvoušroubové rychlolodě....

AUGUSTE VICTORIA, FUERST BISMARK A COLUMBIA
odjíždějí z New Yorku ve čtvrtek a vykonají cestu přes more za

6 dní.

Dvoušroubové pravidelné poštovní parolcdě: Alesia, Ambria, Aragonia, Batavia, Belgia, Belgra
via, Brasilia, Bulgaria, Graf Waldersee, Palatia, Patricia, Pavia, Pennsylvania, Phoenicia,
Pretoria, a j. v. odjíždějí

=z

Yorku do Ramburku každou sobotu.=

Hambursko-Americká paroplavební společnost vlastní 207 lodí, mající úhrnou snosnost 629,961
tun. Mezi 112 velikými námořními parníky jest 22 dvoušroubových, které zvlášť ku po
hodlí cestujících zařízeny jsou.—Cestující v mezipalubí obdrží úplnou postel se všemi potře
bami, náčiní k jídlu a výbornou stravu.

Co budeme čisti?
-------- ▼▼▼▼▼▼▼
Ano, co budeme čisti, čím si ukrátíme ty zimní večery, které nezdají se mí ti konce,
čím zaženeme ty dny, kdy venku práce nemožná, sníh se sype, vítr jako vzteklý se pro
hání? Kdo z měšťáků nebyl v zimě na farmě z některých našich států, hlavně na zá
padu nebo severozápadu, nemá ani ponětí, jak pomalu čas ten se vleče, zvláště když sně
hová bouře všechny cesty zavěje a z ubohého farmáře v pravém slova smyslu vězně
udělá. Tu pak takový shání se po něčem, čím by si dlouhý čas ukrátil a tu zajisté
není nic lepšího a užitečnějšího než četba, ovšem taková, aby mysl upoutala a zároveň
ducha šlechtila. A takovým my vycházíme vstříc, nabízejíce jim výběr z našich časo
pisů. Především je tu denník

“Svornost”
který počátkem října 1901 může se pochlubiti, že nastupuje 27. rok své poutě mezi
našimi krajany, stále větší obliby nacházeje. Musel prodělati tuhé boje, ale jelikož
účel jeho je poučovati naše krajany, oblíbenost jeho stále rostla a dnes už může se říci,
že marná zloba protivníků jeho. Rozumní svobodomyslní našinci vědí, ža Svornost
míní to s nimi upřímně a nedají se odvrátiti, naopak počet její čtenářů měsíc od měsíce
stoupá. Svornosť hledí především, aby jako to dělají denníky anglické, přinášela čte
nářům svým zprávy nejnovější, jak domácí tak zámořské, a přede vším z naší milé
vlasti české, nelitujíc při tom žádného nákladu. Kromě toho otevřeny jsou sloupce
její dopisům čtenářů, jsou-li tyto psány slohem slušným, nikoho neurážejícím. V kaž
dém čísle je původní článek některého z redaktorů vztahující se právě na stávající
přední otázku, ať už se tato týká naší země, našich vlastních zájmů nebo je významu
světového. Rozmanitost je tu veliká. Shledáme se tu s popisy důležitých vynálezů,
najdeme tu životopisy mužů o vědu, vzdělanosť, pokrok lidstva záslužných.. Nemine
jediného dne pro nás Cechy v dějinách důležitého, aby Svornost nepřinesla o něm
úvahu a tak v myslích čtenářstva ducha vlasteneckého udržovala. A pravidelně každý
týden může čtenář nalézti v sloupci listu původní dopis z Cech, kde schopný pozorova
tel tamnějších věcí sděluje nám věrně všechno jednání tamní. Pro malé vyhražen je
zvláštní sloupec, kde uveřejňovány jsou jejich dopisy, tak zvaná Besídka. Tím umož
ňuje se jim, aby se zdokonalovaly v pravopisu českém, ve vyjádřování se v mateřštině
a schopné síly podávají zase slohem lehounkým dějiny našeho národa, aby se v dítkách
jen láska k vlasti rodičů vzbudila. A na co nesmí se zapomenouti. Po celý rok běží
listem dva napínavé romány, nepočítaje v to množství kratších povídek. Romány ty
vybrány jsou vždy s největší péčí. Větším městům, kde hojnost Cechů žije, dán
zvláštní sloupec, rovněž státům, kde valná část krajanů přebývá, jako je Iowa, Nebraska, Texas. List je 8stránkový a občas vychází s přílohou. List v zimní době vy
chází s každotýdní přílohou. List ten jest dáván na poštu z rána, takže krajané ne
příliš od města zahrad a od železniční stanice vzdálení ještě ten den do ruky jej dosta
nou, v městě pak roznesou jej roznášeči do všech čtvrtí v několika málo hodinách. A
ať každý uváží tu jeho láci. V městě zaplatí týdně roznášeči bez Ducha Času 10c. a
s Duchem Času 13c., na venkově pak za celý rok $3.50 bez Ducha Času, tedy ani ne
jeden cent denně! S Duchem Času stojí pro venkov $5.00 ročně. Věru, těžko

říci, zdali je to plat za tu užitečnou četbu nebo za papír!

Majíce zřetel k těm krajanům, kteří nemají vhodného železničního spojení vydává
me pro ně dvoutýdenník

“Amerikán,”
jehož obsah brán jest zé Svornosti, ale se zvláštním zřetelem na venkovské krajany.
List původně vycházel jednou za týden o 32 stranách, ale jelikož vydavatel uznal, že
zprávy a telegramy nevyhnutelně musejí být už staré, nelitoval obětí ijeněžitých a práce
s tím spojené a jal se vydávat “Amerikána” dvakrát za týden číslo o 1G stranách, ale
ve formátu mnohem větším a sice 11^x17%. Kromě jiného obsahuje užitečné rady
rolnické, hospodářské, hospodyňky naleznou zde různé pokyny vhodné pro domácnost;
podávány jsou zprávy z vládních stanic o stavu osení v různých částech země, ceny plo
din v trzích, odhady sklizně a možno směle říci, že “Amerikán” včasným varováním
krajanů před prodejem nebo radou k němu mnoho dollarů jim zachránil. Také
v “Amerikánu” běží dva romány, jako ve Svornosti. Dopisů pak jsou tam celé strany
a to ze všech stran Soustátí a skrze Amerikána nejedni známí, kteří po léta o sobě ne
věděli, se našli. V dopisech hlavně od farmářů psaných, dozvědí se rolníci, jaké jsou
v jiném státu poměry, jaké vyhlídky, jaké úrody a jelikož naši dopisovatelé už seznali,
že dovedeme rozeznati pravdu od nepravdy, můžeme čtenáře ujistiti, že dle dopisů těch
bez obavy říditi se mohou. A vzdor tomu, že “Amerikán” tolik užitku přináší, před
platitel obdrží za doplatek cennou prémii; připomínáme jen důkladné šicí stroje, na
něž máme už na několik set pochvalných dosvědčení. Věru, nevěřili by tomu ve staré
vlasti, že takový list lze za $2.50 ročně poštou obdržeti. Stojí to též každému za po
všimnutí, že nabízí časopis náš celou řadu cenných prémií svým předplatitelům, z nichž
nejlacinější stojí 50 centů, a když ji předplatitel obdrží zdarma, stojí ho jeho časopis
vlastně jen $2.00 ročně a má jej dvakrát v týdnu s nejnovějšími vždy zprávami z celého
světa. A ten, kdo smutný a rád by se zasmál, předplať se na náš humoristický týden
ník lGstránkový

“Duch Času”
putující nyní na 24. rok světem česko-americkým. Duch Času sám o sobě stojí $2,00;
odběratelé Svornosti platí pouze 3 centy týdně. V listu hledí se čtenářstvu ukázati na
všechny ty nesrovnalosti v různých vyznáních náboženských, zároveň bezohledně po
ukazuje se na všechno bezpráví, jež knězi na svých osadnících se dopouštějí. Není di
vu, že list ten je v očích kněží solí a také proti němu s kazatelen horlí a čtenářům jeho
církevními tresty vyhrožují. Snažení jejich je však marné. Pravda potlačiti se nedá
a D. C. hlásá jen pravdu a to způsobem slušným a ne neurvalým, jak jo u strany kostel
ní zvykem. Kdo tedy u věcech víry chceš nabýti jasnějšího světla, předplať si a čti
Duch Času, výlohy a čas ztrávený stonásobný užitek ti přinesou. V první polovici
listu jsou náboženská pojednání od nejlepších spisovatelů, jednak původní, jednak
přeložená z nejlepších filosofů a protivníků všech náboženských nauk. Kromě toho
běží tu několik skutečně krásných románů a povídek, se zvláštní péčí vybraných, které
samy o sobě mají už mnohem větší cenu nežli celý list. V druhé části jsou pak vtipy,
žerty, různá žertovná vypravování, vše k smíchu, ale nic nemravného takže mládež mů
že Duch Času číst aniž by se mravně zkazila, jak kněží ovečkám svým namlouvají a
na kazatelnách, aby se nedověděly ovečky jejich pravdy, čisti zapovídají, ač sami si jej
přečtou a v obsahu jeho si libují. A komu by ještě všechno toto nestačilo, inu, snadná
pomoc, máme celý sklad spisů svobodomyslných, zábavných, vědeckých, potřebuje jen
nám dopsat a seznam si objednati, my s ochotou mu vyhovíme.

Z toho tedy vidět, že na otázku “Co budeme čisti?” jest odpověď velmi snadná:
Pro Chieagšťany přihlásit se poštovním lístkem nebo u roznášeče o některý ze shora uve
dených časopisů, u venkovanů buď dopisem přímo na majitele Aug. Geringera, 150 W.
12th St., Chicago, 111., nebo je-li jednatel náš v místě, u něho. Bude mu s ochotou
vyhověno. Rovněž objednávkám knih, divadelních kusů, hudebnin a pod. věnuje se
okamžitá pozornost.
S úctou
VYDAVATELSTVO.
"e=s~.3=^

Spolehlivé,
čisté, účinné,
vedecké.

Užitečné
v každé chorobě.
nepřítel bole
přes dvacet let Severův
sti.
Přináší
hlavní domácí
Olej sv. rychlou a trlék v tisících
rodin. Rozho
Gotharda,
dně vyléčí kaž
dý kašel, nastuzení, záduchu, matických chorobách, v neural
záškrt, chraptivost a všechny gii, křečech, ústřelu, bolestech v
kříži. Stuhlé a namožené svaly
nesnáze plícní.
rychle učiní silnými a pružný

sílí a osvěžuje
Severův
každý orgán
životní
soustavy a přiRíilcátn náší zdraví a
tsaisam sílu uemocné.

Severův
Balsám
pro plíce,

25 a 50 ctů.

50c.

mi·

mu. Vždy působivý ve všech
nesnázích žaludku, při zácpě,
mdlobách, žloutence; odstraní
všechny nepravidelnosti zaží
vání.
75c.

Severův
p^sobí
?f,lr“ťný í“?1
i
j
· přímo na tyto Severova
v « « v z žaludku. PodSllítel ledvill orgány,odstra- zaluaecni
póruje vyměšoa -jater
všechno
Unřká
áuí žaludku,
j
překrvení, pí
nvi rva, ypřispívá
k zaží.

SeVfirŮV
rychle vyléčí kaž« dou srdeční vadu
□lllTel a chorobu. Působí
QfdrA přímo na srdce,
oiuvc UpravUje oběh,
sek, přebytek krve v moči,-zánět vání, podněcuje ústrojí, zvyšuje sílí svaly srdeční a dodává síly
ledvin a přivádí ony orgány k chuť k Jídlu a přináší svěžesť a celému organismu.
zdravé a pravidelné činnosti.
mohutnost’ celé soustavě.

75c, a $1.25.

$1.00,

50c. a $1.00.

bolestem Severův
Severovy protihlavy
Laxoton,
Prášky
a neuralgii

pravý přírodní
lék počisťující.
Ideální lék pro
děti a 61abé
působí rychle a trvale při kaž lidi. Upravuje stolici, podpodém druhu bolestí hlavy a neu ruje vyměšování a zažívání. —
ralgie, při obtížích měsíčních a Velmi lahodné chuti a jistého,
příjemného účinku.
při všech horečkách..

25 ct.

25 ctů.

Severův
ženských neRegulátor
ním pro ženy. Uspořádá vštchny nepravidelnosti měsíčního
toku, odstraňuje překrvení, při
vádí orgány k zdravé činnosti a
zabraňuje vzniku obtíží během
těhotenství, porodu a změny
života.
$1.00.

Každý lék jest výsledkem mnohaleté zkušenosti a poctivého bá
dání, a jest připraven výhradně z nejčistších, léčivých součástí, na

jichž účinnosť lze v každém případě spoléhati.
Celý seznam léků v Severově kalendáři.

»O>O>O>O>O4O>O>OO <>+<^+<>+0+0+0+0+0+<>+<>+0+00+<>+0
Na prodej ve všech lékárnách a obchodech s léky neb u vyrabitele.
Zvláštní léky připravíme za $3.00. Pište si pro seznam otázek.

W. F. SEVERA,
český lékárník,

> CEDAR RAPIDS, Al A A A A

Al A A AA

- IOWA

A< A A A A .. AL A A A A

RÁL SÍLITELŮ

jest cista sloučenina sladového
extraktu, chmele a pepsínu. · «

Posiluje tělo, nervy a upevňuje zdraví. Nejjistější prostředek proti žaludečním
a střevním chorobám-, léčí revmatism a bolesti hlavy. K dostání v lékárnách,
v hostincích nebo přímo u vy rabi tel ň

Htlas Bretvíng Company,
680 Blue Island Hvc., Chicago, IU
Pivovár teuto vaří proslave
ná a nejzdravějií piva
v Americe a sice náhled lijící:

Ležák

4 exP°rt’
Magnet,
Granát.
Zvláštností těchto piv je přísná čistota, výborná chuť, říznost a bohatá
pěna, což jim získalo v krátkém čase jedno z prvních míst v trhu.

Zvláštní pozornost věnována našemu----------- —

LAíi VO VÉMU ODDĚLENÍ.
které dnes rozesílá pivo do všech částí Spoj. Států
Veškeré objednávky ve velkém řiďte na

::

Atlas Brewing Company,
Tel. Canal 323.

680 Blue Island Avenue,
CHICAGO, ILL.

