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Príčina proč.
Proč Dra. Petra Hoboko získalo si první místo jako ro

dinný lék v tisících domovech, po celém světě?
Protože má obdivuhodné vlastnosti a nikdy nemine se
účinkem.
Protože nejenom čistí životní tekutinu, ale novou, bohatou,
červenou krev tvoří.
Protože tvoří zdravé, pevné maso a buduje kosti a svaly.
Protože podporuje trávení a působí na játra.
Protože pravidluje střeva a posiluje ledviny.
Protože utišuje čivní soustavu a zdravý pot přivádí.
Protože je ve svém složení čistě rostlinným a naprosto ne
škodným.
Protože lze je podati s úplnou bezpečností slabému nemlu
vněti jak dospělému.
Protože je lacinějším než jiné přípravy, vezmeme-li za mě
řítko výsledky. Zkrátka, je to rodinný lék v každém slova
smyslu.
Dra. Petra Hoboko bylo v stálém užívání po více než 100
let a je lékem uznané zásluhy. Tisícové s radostí o jeho léči
vých vlastnostech dosvědčili. Zřejmě se různí ode všech jiných
léků a, ač může býti napodoben, nemá žádné nahrážky.
Nic nenavrátí chatrné zdraví, nic tak rychle a jistě nepři
nese úlevu a sílu, jako Dra. Petra Hoboko. Dítě v kolébce,
muž v poledni života, starý na sklonku dne, shledávají, že ono
je požehnaným zdrojem zdraví.
Jestli učení lékaři vzdali se vašeho případu jako beznaděj
ného, ještě nezoufejte. Mnohý, jehož případ prohlášen za bez
nadějný, navrácen byl zdraví a dočkal se vysokého věku, a to
užíváním Dra. Petra Hoboka. Nezapomeňte, že to není lék
lékárnický. S moudrým rozmyslem nebylo dáno do trhu jako
předmět obchodní, aby přišlo do rukou dohazovačům a obchod
níkům. Je dodáváno lidem přímo zvláštními jednateli, v každé
obci ustanovenými — osobami, jež znáte a jimž důvěřujete a
jež mají pro bolesti svých bližních srdce.
Osoby, které nebydlí v blízkosti jednatele a nikdy před tím
neobjednaly zkušební bedničku Dra. Petra Hoboka, mohou tuto
zkušební bedničku, obsahující dvanáct 35-centových láhviček
za zvláštní cenu $2.00 obdržeti.
O další vysvětlení obraťte se přímo na

DR. P. FAHRNEYS
1 12-1 14 SO. HOYNE AVE., CHICAGO, ILL.
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Kalendář' roční
V roce 190; Počítá se:
od
od
od
od
od
od
od
od
od
od

stvoření světa dle Calvisiusa_____ 5852
stvoření světa dle počtu židovského 5663
vystavění města Říma_____________ 2656
zavedení kalendáře Juliánského___ 1948
shoření Jerusalema_______________ 1834
začátku stěhování národů................... 1528
konce říše západořímské. ................... 1427
útěku Mohamedova (tur. počítání) 1319
počátku křižáckých válek_________ 807
vynalezení prachu a střeliva............. 523

od vynalezení knihtiskařství___________463
od objevení Ameriky___________________ 411
od zavedení kalendáře gregoriánského. 321
od vynalezení dalekohledu_____________ 295
od uzavření míru westfálského________ 255
od vynalezení parostrojů_____ _________ 205
od zavedení kalendáře opraveného____ 205
od prohlášení samostatnosti Spoj. Států 127
Opravený kalendář zaveden ve Spojených
Státech 21. zářím 1853, kdy poručeno
bylo místo 11. září psáti a čítati 21. září.

Letopisná znamení a čísla.
Nedělní písmeno_________
D.
Zlaté číslo________________________
4
Epakty____________
2
Sluneční kruh____________________________ 8

Římský počet___i_______________________ 1
Juliánský letopočet___________________ 66lů
Židovský letopočet_________________ 5663-64
Mohamedánský_______________________ 1321

F*oliyt>livé a stálé svátky.
Sv. tří králů.......... ...........
__6. ledna Velikonoční neděle______________ 12. dubna
Neděle Septuagesima...............
8. února Nanebevstoupení Páně_________21. května
Neděle Sexagesima_____________________ 15.února
Svatodušní neděle..............
31. května
Neděle Quinquagesima..............
22. února
Neděle sv. Trojice________________ 7. června
Úterek masopustní............................ 24. února
Popeleční středa. ............................. 25. února Božího Těla_____________________ 11. června
Květná neděle....................
5. dubna Všeobecné posvěcení chrámů____ 18. října
Zelený čtvrtek_________
9. dubna Frvní adventní neděle_______ 29. listopadu
Velký pátek.......... ...............
10. dubna Vánoční hod ve čtvrtek______ 25. prosince

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

21.
22.
23.
22.

března v 1 hodin ráno.
června v 9 hodin ráno.
září vil hodin večer.
pros, v 4 hod. odp.

Trvá 92 dní.
,, 93 „
i» 89 ,,
>» 89 ,,

23
6
21
3

hodin
5 5

»1

L
j Úhrnem
1 365 dní
j 5 h.

F’ŕelilečl roku 190«?.
Masopust trvá od
7 týdnů a 1 den.
Konec postu dne
Mezi vánocemi a

7. ledna do 24. února; tedy
Začátek postu 25. února.
11. dubna a trvá 46 dní.
popel, středou jest 62 dnů.

Zatmění.
V roce 1903 udají se dvě zatmění na slunci a 2 na
měsíci.
1. ) Kruhovité zatmění slunce dne 28. března, vidi
telné v Severozápadní Americe, n* Tichém Octanu
a v Asii.
2. ) Částečné zatmění měsíce dne 11 dubna, vidi
telné v západní Asii. Evropě, Africe, v Atlantickém
moří, ve Vých. Jižní a Sev Americe.
3. ) Úplné zatmění slunce dne 20. září, viditelné
v Jižní Austrálii, na Novém, Zealandu, v Indickém
oceánu a v Jižní Africe.
4. ) Částečné zatmění měsíce dne 6. října, viditel
né ve vých. Evropě a Africe.

Panující hvězdou pro rok 1903

je Králomoc.
Oběžnice králomoc je nejsilnějším článkem oběžnicové soustavy našeho slunce; je 1047kráte menší
než slunce, ale je 300 krátě větší než země. Oběžní
čas králomoci kolem slunce obnáší skoro 12 roků;
otočení se její kolem osy vyžaduje 10 hodin: násle
dek tohoto rychlého otáčení je, že králomoc je na
točnách silně splesklý a sice je jeho točnový prů
měr o 1-14 menší nežli rovníkový. Králomoc je po
Krásopaní nej jasnější hvězdou naší večerní oblohy,
má 5 měsíců, z nichž čtyři vnější hodně jsou jasné
a tudíž brzy po vynalezení dalekohledu od Galileiho objeveny, kdežto pátý (nejvnitřnější) teprve 9·
září 1892 od Barnada na hvězdárně Lickově silným
refraktorem byl objeven.

LEDEN
31

31

Nový rok
Ábela a Seta
Enocha

I Čtvrtek Nový rok
2 Pátek Makaria
3 Sobota Jenovefy

. První neděle po Novém roce.

4 Neděle Tita biskupa
5 Pondělí Telesfora
6 Úterý Sv. Tri Králů
7 Středa Luciana
8 Čtvrtek Erharda
9 Pátek Basiliše
10 Sobota Agatona

i8 Neděle Jména Ježíše
19 Pondělí 'Kanuta
20 Úterý Fab. a Šeb.
2 I Středa Anežky
22 Čtvrtek Vine, a Anast.
23 Pátek Zasnoub. P. M.
24 Sobota Timotea
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N
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•3Ä 7 38 4 35 vých.
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7 39 4 37 8 39
7 39 4 38 9 36

Délka dne 8 hod. 59 minut.

36 4
33 4
31 4
31 4
30 4
30 4
29 4

39
40
4’
42
43
44
45

10 34
11 34
ráno
0 36
I 40
2 46
3 53

Délka dne 9 hod. 16 minut.

Matildy
Reinholda
Hilaria
Felixa
Maura
Vladimíra
Antonína pou.

&

7
7
7
7
7
7
7

29 4
29 4
28 4
28 4
28 4
27 4
27 4

46
48
49
50
51
53
54

4 57
6 01
vých.
6 43
7 56
9 5
10 I I

Délka dne 9 hod. 27 minut.

Prisky
Sáry
Fab. a Sebest.
Anežky
Vincence
Emerana
Timotea

Čtvrtá neděle po Novém roce.

73 ®
CÚ 0
- §

a západ

>

7
7
Zjevení Páně
7
Melanie
Ä 7
Erharda
7
Marciala
7
Pavla Poust. * 7

Třetí neděle po Novém roce.

®
O
C
=

·>» v>

Isabelly
Simeona

Druhá neděle po Novém roce.

I I Neděle Hygina
12 Pondělí Proba
13 Úterý Leoncia
14 Středa Felixa
«5 Čtvrtek Pavla Poust.
i6 Pátek Marcela P.
17 Sobota Antonína P.
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Protestantů

•D
O

Východ

Katolíků

měsíce

Dni a týdny

Znamení

SVÁTKY A JMÉNA.

|

1

X-X-/’

7
7
7
7
7
7
7

26 4 55
26 4 57
25 4 58
25 4 59
24 5 00
23 5 2
22 5 3

7
7
7
7
7
7
7

2I
20
19
18
V
16
15

I 1 14
ráno
0 15
I 13
2 10
3 4
3 56

#3
Délka dne 9 hod. 41 min.

25 Neděle Obr. Pavla
Obr. Pavla
Polykarpa
26 Pondělí Polykarpa
27 Úterý Jana Zlatoúst. Jana Zlatoúst.
28 Středa Karla Velkého Karla Vel.
29 Čtvrtek Františka Sal. Valeria
Adelgundy
30 Pátek Martiny p.
Virgila
31 Sobota Petra Nol.

&
■v*

5
5
5
5
5
5
5

5 4 44
6 5 29
7 6 10
8 západ
10 6 31
11 7 30
12 8 28

Čtvrti měsíce.
čtvrt dne 6. ve
> 4První
hod. 48 min. večer.

©Úplněk dne 13. v 9 h.
9 min. ráno.
A Poslední čtvrť dne 20.
v 6 hod. 41 m. ráno.
©Nový měsíc dne 28. v
11 hod. 30 min. dopol.
Domnělá povětrnosť

Od 1. do 4. zamračeno, fi.
sníh a déšť.načež až do 16.
zamračeno a větrno. 21.
velká zima, 25. jasno a
studeno. 30. sníh a větrno
31. velká zima.

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

Židovský kalendář.
566 < — 9. ledna. Pfist
slavnost obležení Jerusa
lema, 29. I. Schebat.
Pořekadla.

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

Anqlicklj vuslovovatel
J V

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

neh! Spelljng B°ok učí jak se mají anglická slova
vyšlo vo vat i, slabikovat!, pnzvukovati a psati. Pro
Za 55 ctů. každému poštou od Aug. Geringera, 150 W. 12th‘

Velmi poutavý román.

Cena 55c. se zásylkou-

—Den

LEDEN.
Příjeím.

DOMÁCÍ ZÁPISKY.
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ŽIVOT JEŽÍŠŮV prostonárodně sestavený od Davida Friedricha Strausse. Pro český
lid přeložil Fr. B. Zdrůbek. Cena výtisku vázaného poštou 80ctů.

Praha a Ríin. Historický román od J. Svatka. III. dílj\ Cena $1.20, vázaný
$2 20, poštou $2.30. K dostání u Aug. Geringera. 150 W. 12tli St·, Chicago, lil.

UNOR
Dni a tvdnv.

SVÁTKY A JMÉNA.

Katolíků

Protestantů

Ignace

Ignace

Hromníc

Oběť Páně

Blažeje
Veroniky
Háty
Doroty
Romualda

Blažeje
Veroniky
Agaty
Doroty
Reinharta

Neděle Septuagesima.

Šalamouna
Apoleny
Školastiky
Evroziny
Eulalie
Kastora
Valentina

Neděle Sexagesima.

Neděle Faustina

i 6,Pondělí
17,Úterý
i 8 Středa
19 Čtvrtek
20 Pátek
2 I iSobota

Juliany
Šimona
Konkordie
Konráda
Eleuthera
Eleonory

Neděle Quinquagesima.

22 Neděle
23 Pondělí
2 4, Úterý
2 5'Středa
2 6 Čtvrtek
27 Pátek
2 8,Sobota

Washingtona
Eberharda
Matěje ap.
Popelec
Alexandra
Leandra
Romana

0
0

E CA
cť >©

x:

£E

>

®
0
e
CA

•°
CÚ

<D
0

rj ·»

7
7
7
7
7
« 7
·« 7

10
13
I2
i'
10
9
8

5
5
5
5
5
5
5

13
«5
16
17
18
20
21

Délka dne 10 lodin 13 111

8 Neděle Jana z Μ.
9 Pondělí Apoleny
IO Úterý Skolastiky
I I Středa Evroziny
I 2 Čtvrtek Eulalie
13 Pátek Jordana
14 Sobota Valentina
15

©
O

« T3
O

M

Čtvrti měsíce.

«
-CTS

CA

O N
·»
> «
”

E

Délka dne 10 hodin 3 minuty.

Pátá nedë’e po Novém roce.

I Neděle
2 Pondělí
3 Úterý
4 Středa
Čtvrtek
5
6 Pátek
7 Sobota

E
(D

7
7
«
7
íf 7
7
á* 7
6

&

7
<
4
4
2
1
59

5 22

5
5
5
5
5
5

23
24
25
27
28
30

9 27
1028
1131
ráno
0 33
> 38
2 42
llllt.

3 42
4 40
5 31
vých.
ö 39
7 48
8 <5

První čtvrť dne 5. v
5 hod. 4 min. ráno.
Úplněkdne 11.v 7 hod.
50 min. večer.
Poslední čtvrt dne 19.
vL v 1 h. 40 min. ráno.
Nový měsíc dne 27. v
5 hod. 11 min. ráno.

©

©

Domnělá povětrnoeť

Od 3. až do 5 velmi stu
deno. 6. sníh, 9. a 10. velká
zima. 13.a 14. bouře a sníh.
20.mírně, načež až do kon
ce měsíce déšť.
Dne přibývá od 10 hod.
3 min. do 11. hod. 10 min.

Židovský kalendář.
5663.-28 ťínora I Adar.
Dořelradla.

Únor bílý, pole sílí.
Pakli se bouřkami v úno
ru rohy býkovy neviklají,
Délka dne 10 hod. 31 minut.
nelze se dobrého roku na
dití.
Faustina
6
58
st
5 31 9 59 Když tě komár v únoru
*
Juliany
6 56 5 33 I I 0 za uchem zašimrá. poběhneš v březnu jistě ke
Konstancie
6 55 5 34 I i 59 kamnům
s ušima.
Konkordie
6 53 5 35 ráno Větrové severní ku kon
ci února zvěstují úrodný
Gabína
6 52 5 36 0 56 rok.
Oldřicha
6 50 5 38 i 49 Nechce-li severní vítr v
únoru váti, v dubnu se to
Eleonory
6 49 5 39 2 39 musí jistě státi.
Je-li v únoru zima a su
Délka dne 10 hod. 50 minut.
cho, bývá prý horký srpen.
hromnice. sedlá
Washingtona
6 47 5 40 1 3 25' kaTmavé
radosť: jasno-liale, sně
Serenia
6 46 5 41 ! 4 7 ží ještě.
Masopust na slunci, po
Matěje
6 44 5 42 4 46' mlázka
za kamny.
Popeleční
6 43 5 43 5 23 O bromnicích musí skři
van vrznout, kdyby měl
Lesky
6 41 5 45 západ zmrznout.
Leandra
6 40 5 46 6 2 i] Na sv. Valentina 14. nenasazuj husy, nebudou do
Romana
6 38 5 48 7 21 brá housata.

Kapesní slovník anqlícko-českti, °’3sal,.ujp dvampět ti,sí]c s,ov an1
J ’ glickych s českou výslovnosti s

překladem v kapesní velikosti: dobrý tisk, pohodlný ku hledání slov: nutná pomůcka
ku čtení novin anglických i všech spisu. Druhé vydání v snížené ceně $1.0u u AugGeringera, 150 W. 12th St., Chicago. 111.

“PÍSNĚ OTROKA.” Sensační básefí od Svatopluka Čecha, která dočkala se 28. vy■■
ních kruhů.

Cena 25c

dání, způsobila nevídaný rozruch a vzbudila i pozornost vlád
K dostání u A. Geringera. 150 W. 12th St., Chicago, 111.

Den

•ÚNOR.
Vydání.

Příjem.
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IVTíloAtflC dODlÔV aneb ‘‘Tajemník lásky”, obsahující příklody a vzo'
■
ry dopisů všeho druhu, jaké jen vůbec zamilovaným
psáti se navkytuje. 96 stran na růžovém papíře. Pro mladé lidi nevyhnutelná.
Cena 15c. K dostání u A. Geringera, 150 W. i2th St. Chicago.

První neděle v postě.

I Neděle Albíny
2 Pondělí Simplicia
3 Úterý Kunhuty
4-Středa Kazimíra
5,Čtvrtek Bohumila
6 Pátek Bedřicha
7 Sobota Tomáše A.
Druhá neděle v postě.

Zal. J. č· Bratří
6 36 5
Jana Wesl.
6 35 5
Kunhuty
6 33 5
Kazimíra
6 32 5
Fridolína
<■€ 6 30 5
Bedřicha
Ä 6 28 5
1 omase
6 26 5

««

49
50
51
52
54
55
56

15 Neděle Longina

I<3 Pondělí Heriberta
17 Úterý Patrika
18 Středa Eduarda
19 Čtvrtek Josefa p.
20 Pátek Jáchyma
2 I Sobota Benedikta
Čtvrtá neděle v postě.

22 Neděle Oktaviana
23 Pondělí Otty
24 Úterý Gabriela
25 Středa Zv. P. Marie
26 Čtvrtek Haštala
27 Pátek Ruperta b. 28 Sobota Guntrama kr.
Pátá neděle v postě.

29 Neděle Eustacha
30 Pondělí Kvirina
31 Úterý Kvidona

a západ

m ě s íc e

Čtvrti měsíce.

D

První čtvrt dne 6. ve
2 hod. 6 min. odp.
Úplněk dne 13. v 7 h.
5 min. ráno.
Poslední čtvrť dne 20.
v 9 hod. 0 m. večer.
Nový měsíc dne 28. v
8 hod. 18 min. večer.

©

Délka dne 11 hod. 10 minut.

8 22
9 24
10 27
11 30
ráno
0 33
i 34

Délka dne 11 hod. 30 minut.

8 Neděle Jana z B.
Radka
6 24 5 57
Crhy a Strach.
6 23 5 58
9 Pondělí Františky
Úterý
40
mučedlníků
10
Alexandra
áÉ 6 21 5 59
I I Středa Konstantina Dobromila
ÍÉ 6 20 6 0
Čtvrtek
Řehoře
p.
Řehoře
3ÄÍ 6 18 6 i
12
Růženy
6 17 6 2
13 Pátek Rosiny p.
Sobota
Matildy
Matildy
6 15 6 3
14
Třetí neděle v postě.

Východ

slunce

Západ

slunce

Východ

Protestantů.

!

j

Katolíků.

Znamení
měsíce

SVÁTKY A JMÉNA.

Dni a týdny

2 31
3 23
4 11
4 53
5 32
vých.
7 39

€

©

Domnělá povětrnosť

Od 2. až do 4. vítr a sníh»
7. až 9. déšť, 11. sníh, 12·
sychravo, 14. krásně, po
tom jasno a studeno, 20.
sníh, 24. až 27. krá*ně. na
čež až do konce déšť.

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

Židovský kalendář.
5663. — 12. března Půst
Purim, 13. Purim, dne 14
Schuchan Purim, 29.Nisan.
Pořekadla.

Délka (lne 11 hodin 48 min.

V březnu prach co zlato
a stříbro, ale sníh bývá pro
8 43 osení jed.
Mnoho dešťů v březnu
9 43 přivádí hubené léto.
Mrzne-li v den čtyřiceti
10 42 mučedlníků,
mrzne ještě
11 38 po čtyřicet nocí.
Mrzne-li v den sv. Gerráno trudy,
trvá zima ještě čty
dní.
0 30 řicet
Svítí-li slunce v den zvě
i 18 stování Panny Marie, lze
očekávati úrodný rok.
Délka dne 12 hod . 8 minut.
Březen bez vody, duben
trávy.
Jiřího z Pod.
6 i 6 12 2 2 bezKolik
březnových mlh.
Eberharda
5 59 6 13 2 42 tolik červencových lijáků,
Březen, za kamna vle
Gabriela
5 58 6 14 3 20 zeni
; duben, ještě tam bu
Xdtr
máj. vyženeme kozy
Vtěl. Páně
3 55 dem:
-IÙ*« 5 56 6 15
v háj.
Eman.
4 28 Studený březen. studený
tú*·" 5 55 6 17
duben, mokrý máj, bude v
Ruperta
5 53 6 18 5 i stodole
ráj.
J A Komenský
5 51 6 19 západ Na sv. Josefa, vyskočí
beran na vršek a poděkuje
Délka dne 12 hod. 2Sminut.
hospodáři.
sv. Řehoře, čáp pře
5 49'6 20 7 13 letíNapřes
Jetřicha
moře, žába hubu
Zosina
5 47 6 2 I 8 18 otevře, líný sedlák, který
neoře (12.).

Dluhoše
Jindřicha
Gert rudy
Edvarda
Josefa p.
Jach} ma
Benedikta

6
op 6
6
6
6
,6
6
1

13 6
11 6
10 6
86
76
56
36

4
5
6
8
9
10
11

a

Bohuvěra

AA 5 466 22 9 23

Pp^tůfiííni
JfPPťin T) ílfímíicno^fi
J. a. Sikuta. S četnými
Pěstováni květin
domácnosti. Napsal
rKblVVUlU,
tlVVlUl v
O (MHHUUWW.
iHustracemi. Odborný spisek tento

došel všeobecné pochvaly od znalců nejen zde, ale i v Cechách.

Cena 40c., poštou 45c.
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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

0 Chicagu a Cliicagčanech. Zajímavosti ze života a ruchu velkoměstského, líčí L
Flígl. 98 illustrací. 160 stran. Cena 30c., poštou 35c.

1 Středa Hugona bisk.
2 Čtvrtek Fiant, z P.
3 Pátek Richarda
4 Sobota Isidora

Theodora
Theodosia
Richarda
Brože

5 Neděle Čeňka
Emilie
6 Pondělí Celestína
Buška
7 Úterý Heřmana
Heřmana *
8 Středa Alberta
Albína
9 Čtvrtek Zelený čtvrtek Zelený čtvrtek
10 Pátek Velký pátek Velký pátek
11 Sobota Bílá sobota Bílá sobota

Hod Boží Vel.
Velikonoční
Ctibora
Obadia
Kalixta
Rudolfa
Valeriana

44 6
43 6
4i 6
39 6

23
25
26
27

o s ic e

a západ

m

I 0 26
II28
ráno
O 26

áí
á*
áÉ
A
A
«
«

5
5
5
5
5
5
5

38 6
35 6
34 6
33 6
3i 6
29 6
27 6

28
29
30
33
34
35
36

118
2 6
2 50
3 30
4 6
4 41
vých.

5
5
«9 5
5
5
5
5

qIC

256 37
24 6 38
236 39
226 40
21 6 41
196 42
17 6 43

7 28
8 29
9 27
10 2 i
1I I1
11 57
ráno

Délka dne 13 hod. 26 minut.

První neděle po Velikonoci.

Emmy
Sulpice
Anselma
Sotera
Jiřího
Albrechta
Marka ev.

Druhá neděle po Velikonoci.

26 Neděle Kleta
27 Pondělí Jaroslava
28 Úterý Vitalise
29 Středa Petra mučen.
3O;Čtvrtek Kateřiny S.

5
5
Ä 5
ťř 5

Délka dne 13 hod. í) minut.

Neděle Velikonoční.

19 Neděle Krescence
Sulpice
20 Pondělí
z
2 I Úterý Anselma
22 Středa Kajetana
23 Čtvrtek Vojtěcha
24 Pátek Jiřího
25 Sobota Marka ev.

>

Délka dne 12 hod. 48 minut.

Neděle květná.

I 2 Neděle Hod Boží Vel.
13 Pondělí Velikonoční
U Úterý Tiburcia
15 Středa Theodora
16 Čtvrtek Kalixta
17 Pátek Aniceta
18 Sobota Vernera

os >®
N E

Východ

Protestantů

Katolíků

-o
O®
o
r E

slunce

Dni a týdny.

—
C ®
(DO
E ®

Západ

SVÁTKY A JMÉNA.

t&L

11*

5
5
5
5
5
5
5

16 6 44
14 6 45
12 6 46
ii 6 47
9 6 48
8 6 49
6 6 50

0
i
1
2
2
3
4

39
16
52
25
58
31
3

Délka dne 13 hod. 44 minut.

Kleta
Pelhřima
Vitála
Sibily
Hildegardy

«

5
5
5
5
4

46
36
i6
06
59 6

51 4 37
52 západ
53 8 14
55 9 20
56, 10 20

První čtvrť dne 4. v
8. hod. 43 min. večer.

Poslední čtvrt dne 19.
v 4 h. 22 večer.
Nový měsíc dne 27. v
8. hod. 23 min. ráno.
Domnělá povětrnosť

Od 1. do 9. krásně, pak
ale nastane déšť a také
mrazíky, ku konci měsíce
pak proměnlivo.

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

Židovský kalendář.
1663.—12. dubna Začátek
velkonoc, Passah, 13. dru
há slavnost, dne 18. selmá
slavnost. 19. osmá slavnost
28. 1. Ijar.
Fořekadla.

Duben hojný vodou, ří
jen pivem.
Pakli mokrý a zimavý
duben, jest úroda na víno.
V dubnu-li valný vítr se
ozývá, seno i žito pěkné
bývá.
Po bouřce v dubnu při
padají mrazíky.
Je-li v dubnu krásně a
povětří čisté, bude v květ
nu nepříjemně jistě.
Na Tiburcia má se vše
zelenat (14.)
Je-li o sv. Jiří tak vyso
ko žito, že se v něm havran
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.

aneb: Hlavní rysy přirozeného světového řádu, jakož i mra
vouky na něm založené od prof. Ludv. Buechnera: ztlumočil F.
B. Zdrůbek. 256 str. Vázaná v plátně s barevnou ořízkou $1, poštou $1.10.
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.

»SíZa a hmota,

DUBEN.
<D
C
Q

Vydání.

Príjem.

DOMÁCÍ ZÁPISKY.

$

ct.

1 $

ct.

i
2

3

✓

4

5
6
7

-

8
/.

9

·

f

10

ÍL

1

12
...

13

14

· *

·

*

’·

..

15

16
17

18
19

20

·■

■

-

21

22
23

■

.

-

24

25
26
27
28
29
30

31
•

3ľ POHŘEBNÍCH REČÍ pro různé stavy a věky s pripojením řečí ku pojmenování
dítka, od Jos. Kaldy. Cena v ohybné plátěné vazbě 55 ctů.

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.

SVÁTKY A JMÉNA.

Dni a týdny
Katolíků.

Protestantů.

Znamení
mésice

31
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J= c
o =

·>» v>
>

-0 o.
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1 Pátek Filipa-Jakuba Filipa-Jakuba ■»,4 58 6~56 I i 16
íe'4 56 657 ráno
Zikmunda
2 S'bota Zikmunda
Třetí neděle po Velikonoci.

3 Neděle Nalez, sv. kř.
4 Pondělí Floriana
5 Úterý Pia V. pap.
6 Středa JanaDamiana
7 Čtvrtek Stanislava
8 Pátek Zjevení Mich.
9 Sobota Řehoře N.

Délka dne 14 hod. 1 minuta.

Nalezení kříže
Floriana
Gotharda
Jana Damiana
Bohumíra
Stanislava
Hioba

Čtvrtá neděle po Velikonoci.

IO Neděle Isidora
I 1 Pondělí | Mamerta
12 Úterý Pankráce
13 Středa Serváce
Čtvrtek Bonifáce
14
Pátek Žofie
16 Sobota Jana Nep.
Pátá neděle po Velikonoci.

áí
i!
5%

MS

4 55 6
4 54 7
4 52 7
4 50 7
4 49 7
4 4« 7
4 47 7

59 1
0
i
2
3
4
5

0 5
049
1 29
2 7
2 42
3 16
3 50

Viktora
Mamerta
Pankráce
Serváce
Bonifáce
Žofie
Peregrina

Ä0 4 461 7 6
iéé 4 45 7 7
4 44 7 8
.^ 4 43 7 9
4 42 7 IO
4 41 7 11
& 14 40 712

4 27
vých·
8 12
9 4
9 51
10 34
11 14

Délka dne 14 hod. 32 minut.

Neděle Ubalda

Šestá neděle po Velikonoci.

Délka dne 14 hod. 45 minut.

Zuzany
24 Neděle Johanky
25 Pondělí Urbana I. pap. Urbana
Bědy
26 Úterý Filipa Ner.
&
Ä
Středa
Magdaleny
Luciana
27
Vilhema
28 Čtvrtek Viléma
Pátek
Maxima
Maxima
29
30 Sobota Zdobení hrobů Zdobení hrobů
Neděle Svatodušní

T) První čtvrť dne 4. ve
2 hod. 18 min. ráno.
Úplněk dne 11. v 8 h.
8 min. ráno.

©

Poslední čtvrt dne 19.
v 10 hod. 10 min. ráno.

/jryh Nový měsíc dne 26. v
5 h. 42 min. večer.
Domnělá povětrnosť

1. se vyjasní, od 2. do 12·
teplo a krásně, načež ná
sleduje teplé, vlhké počasí,
od 21. až 29. zamračeno,
posle mí dni měsíce budou
studené.

Délka dne 14 hod. 18 minut.

Jošta
4 39 713 1150
Pondělí Venance i ® Liboři a
4 38 714 ráno
19 Úterý Petra C. - £ = Potenciany
lů*. 4 37 715 025
20 Středa Bernarda ) “ Athanase
4 36 716 i 0 57
Čtvrtek
Na nebe vs. P. Na nebe vs. P.
2I
l4 3 5 717 1 29
22 Pátek Julie
Helenky
4 35 718 2 I
Desideria
23 Sobota Desideria
4 34 719 2 34
17
18

Čtvrti měsíce.

4
4
4
4
4
4
4

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

20 1 3 10
21 3 50
22 západ
22 8 7
23 9 7
24 IO 1
25 IO 49

Délka dne 14 liod. 55 minut,

31jNeděle IHod Boži Sv. Hod sl. Svat.

U 30I7 26|i 1 31

Dne přibývá od 13 hod.
58 min. do 14 hod. 58 min.

Židovský kalendář.
1663. — 15. května LagBomer, 27. 1. Sivan.
Pořekadla.

Prší-li na 1. máje, nezů
stane půda dosti vlhká a
píce pro dobytek se nedaří.
Déšť v noci před sv. Valburgou naplňuje stodoly i
sklepy.
Déšť o Mamertu přináší
soužení (11.), neboť v něm
nic dobrého není, 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.

Velice poutavý a napínavý román. Z angl. přeložil M. Mašek. Cena
50 ctů. K dostání u A. Geriogera. 150 W. 12th St., Chicago, 111.
POD KOLEM. Vojenská novela od P. Albieribo. 176 str., 75c., poštou 80c.
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II. vydání. Od Dr. V. Kapra. Cena této
liceve užitečné knihy j est SOctu., s poštovní zásylkou 55ctú.
Tajemství Orcivalské. Napínavý soudní román z francouzského. K dostání u Aug.
•Geringera, 150 W. 12th St., Chicago, 111., za 55c. i s poštou.
ČLOVEK Á JEHO POMĚR KU PRÍRODE,

Svatodušní
I Pondělí Svatodušní
2 Úterý Erazima
Razima
Středa
Klotildy
[Klotildy
3
Čtvrtek:
Františka
K.
Kvirina
4
Vinfi ida
5 Pátek Bonifáce
Benigna
6 Sobota Norberta
Neděle sv. Trojice.

Elisea
Víta
Zbyňka
Laury
Miloty
Bohdala
Sila

Druhá neděle po sv. Trojici.

Třetí neděle po sy. Trojici.

a západ

m ě s íc e

slunce

Východ

ráno
O 9
O 45
i 19
i 54
2 29

&

4 27
4 27
427
4 27
4 27
4 27
4 27

7
7
7
7
7
7
7

30 ! 3 5
31 3 43
31 vých.
32 7 47
32 : 8 33
33 9 15
33 9 52

Délka dne 15 hod. 6 minut.

První neděle po sv. Trojici.

2 I Neděle Aloise
22 Pondělí'Pavlíny
23 Úterý (Edeltrudy
24 ^Středa Jana Křtitele
25 ■Čtvrtek Ivana poust.
26 Pátek Jana a Pavla
27 Sobota Ladislava

29 7 27
28 728
28 7 29
28 7 30
27 7 30
27 7 30

Délka dne 15 liod . 3 minut.

7 Neděle INejsv.Trojice Trojice Svat.
Medarda
8 Pondělí’ Medarda
Úterý
P'elisiana
Feliciana
9
Středa
Margarety
Laury
IO
Barnabáše
I I Čtvrtek Bož. Těla
Odu<fa
12 Pátek Basilida
Tobiáše
13 Sobota Antonína Pad.

U Neděle Basilia
15 Pondělí Víta mučen.
16 Úterý Benona b.
17 Středa Adolfa
18 Čtvrtek Marcela
19 Pátek Gerv. a Prot.
20 Sobota Sylveria

4
4
4
4
4
4

Západ

Protestantů

slunce

Katolíků

Východ

SVÁTKY A JMÉNA.

Znamení
měsíce

Dni a týdny.

Ä 426 7
SE 4 26 7
'S 4 26 7
M5426 7
ff* 426 7
4 26 7
14 26 7

34 IO 26
34 IO 58
35 I I 30
35 ráno
36 : 0 J
36 1 0 32
36 i 5

Délka dne 15 hod. 10 minut.

Aloise
fit 4 26 7 36 1 43
Achace
4 26 7 36 2 24
Ä 4 26 7 36 3 12
Edeltrudy
Jana Křtitele
4 26 7 36 západ
Prospera
427 7 37 7 49
Jana B.
4 27 737 8 41
Ladislava
4 28 l7 37 I 9 27
Délka dne 15 hod. 9 minuty

28 Neděle Lva II. pap. Lva
29 Pondělí Petra a Pavla Petra a Pavla
Pavla pam.
30 Úterý Pavla pam.

4 28 7 37 10 8
4 297 37 10 47
4 29 7 37 I I 22

Čtvrti měsíce.
První čtvrť dne 2. v
8 hod. 16 min. ráno.

Poslední čtvrť dne 18.
v 1 hod. 36 min. ráno.

Domnělá povětrnosť

Z počátku jinovatka a
sychravo až do 8 , načež
teplo až do 20., potom ně
kolik dní teplo, od 25. ne
stálé počasí až do konce
měsíce.
Dne přibývá od 14 h. 58
m. do 15 h. 6 min. a pak
ubývá do 15 hod. 10. min.

Židovský kalendář.
5663. — 1. šebuoth, 26.
1. Thamuz.
Fořelxadla..

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

od T. Paine-a, s doplňky z jeho ostatních spisů vybraných,
překladem F. B. Zdrůbka. Nebylo spisu, který by po
5 století býval kněžími více hanoben, ale není také spisu,
který by obsahoval větší zásobu zdravého semene ku vypučení duchovní svobody. —
208 str. V plátně vázaná 65c., poštou 7 0c. K dostání u A. Geringera.
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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.

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.

GERVENEG
(Lipen.)

JULY

31

Středa Teobalda
Čtvrtek: Navšt. P Mar.
Pátek Heliodora
4 Sobota Den neodvisl.
1
2
3

Děpolda
Kamila
Heliodora

4
«4
,4
|4
Den neodvisl.

Čtvrtá ueděle po sv. Trojici.

a západ

m ě s íc e

Východ

slunce

37
36
36
36

11 56
ráno
0 31
I 7

První čtvrť dne 1. ve
3 hod. 54 min. večer.
Úplněk dne 9. ve 12 li.
34 min. odp.

©

Poslední čtvrť dne 17.
ve 2 h. 16 min. odp.

«3 4 32 7 35 1 46
4
4
4
4
4
4

33 735
34 7 35
35 7 35
3 5 7 34
36 7 34
37 7 34

2 26
3 9
3 57
vých.
7 51
8 27

První čtvrť dne 31. v
2. h. 6 min. ráno.
Domnělá po větrnost

Od 1. do 8. chladno, 9.
až 12. vedra s chladnými
nocemi, 13. nastane sucho
jež potrvá až do konce
měsíce
Dne ubývá od 15 hod. 7
min. do 14 hod. 24 min.

Délka dne 14 liod. 57 min.

Pátá neděle po sv. Trojici.

Ladimíra
Markéty
Karoliny
Rozesl. apošt.
Ruth
Aleše
Arnolda

Šestá neděle po sv. Trojici.

-«a*-;

4
4
14
4
,4
,4

fâ 4

38 7
39 7
40 7
40 7
41 7
42 7
42 |7

34
33
33
32
32
32
31

9 i
9 32
10 3
10 34
II 5
( i 40
ráno

Délka dne 14 hodin 49 minut.

19 Neděle Vincence z P. Stella
20 Pondělí Eliáše proroka Eliáše
Daniela
2 I Úterý Daniela pr.
Máří Magd.
22 Středa Máří Magd.
Čtvrtek
Apolináře
Apolináře
23
Kristiny
24 Pátek Kristiny
Jakuba
Jakuba
Sobota
25
Sedmá neděle po sv. Trojici.

26 Neděle Anny
27 Pondělí Pantaleona
28 Úterý Inocence
29 Středa Marty
30 Čtvrtek Abdona a Sen.
31 Pátek Ignáce z Loj.

30 7
30 7
31 7
32 7

Čtvrti měsíce.

Délka dne 15 hod. 4 minuty.

5 Neděle Cyril a Metod. Filomeny
Jana Husa
6 Pondělí Izaiáše pr.
Úterý
Veleslava
Vilibalda
7
Středa
Kiliana
Kiliana
8
Čtvrtek
Brikcia
Brikcia
9
10 Pátek Sedm bratří Amalie
Pia
I I Sobota Pia p.
12 Neděle Jana Kv.
13 Pondělí Markéty
14 Úterý Bonaventury
15 Středa Jindřicha
16 Čtvrtek Marie Karm.
17 Pátek Alexisa
18 Sobota Symforosy

Západ

Protestantů.

slunce

Katolíků.

V ýc hod

SVÁTKY A JMÉNA.
Dui a týdny

Znamení
měsíce

31

3® 4 43 7 30 > 0 19
Ä
«
«
áÉ
á*

4
4
4
4
4
4

44 7
44 7
45 7
46 7
47 7
48 7

29 I 2
28 i 51
27 2 48
26 3 54
25 západ
24 8 i

Délka dne 14 hodin 36 minut.

Anny
Pantaleona
Inocence
Marty
Bořivoje
Hynka

4
4
4
4
4
4

49 7
50 7
51 7
52 7
53 7
54 7

23 8 42
22 9 20
2 I 9 56
20 10 32
19 11 8
is: li 45

Židovský kalendář.
1663.—12. července Půst
dobytí chrámu, 25. 1. Ab.
Pořekadla.

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

IZ><^<ÍÍČl<a.

Jeden z nej zajímavějších 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.
NOVÝ ROBINSON.

Velmi poutavý román.

Cena 55 centů se zásylkou.

červenec.
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H1EARCHIE A AR1ST0KRATIE aneb: Působení Jezuitů na život soukromý i veřejný.
Sepsal B. Hassaurek. Cena jest snížena na $1. Vázaná pevně a pěkně $1.50.
Ze 1001 nocí nejkrásnější báchorky s illustracemi. Pět sešitů za $1.00. K dostání
u A. Geringera, 150 W. 12th St., Chicago, 111.

Dni a týdny,

SVÁTKY A JMÉNA.

Katolíků

i Sobota Petra v ok,

Protestantů

> « E

Menandra

Osmá neděle po sv. Trojici

2 Neděle Alfonsa
3 Pondělí Stepána nal.
4 Úterý Dominika
5- Středa Marie Sněžné
6 Čtvrtek Pr. Krista P.
7 Pátek Kajetána
*1
Sobota Cyriáka

Čtvrti měsíce.

Délka dne 14 hodin 24 minut.

Gustava
Augusta
Dominika
Osvalda
ISixty
Alfry
Cyriáka

Devátá neděle po sv. Trojici.

«4 4 55 7 17

&

4
4
4
5
5
5

57 7
58 7
59 7
07
i 7
27

16 Neděle Rocha
V Pondělí Liberáta
18 Úterý Heleny kr.
19 Středa Ludvíka T.
20 Čtvrtek Bernarda
21 Pátek Anastasie
22 Sobota Timotea

Neděle Filipa b.

Dvanáctá neděle po sv. Trojici.

30 Neděk Rosy p.
31 Pondělí Raimunda

8
7
5
4
2
i
59

7
8
.8
9
9
10
10

37
6
37
9
42
18
58

Ä
*

<e<
á*
ář

5
5
5
5
'5
‘5
5

II 6
12 6
13 6
14 6
15 6
16 6
17 6

58 11 44
57 ráno
55 0 35
54 1 34
52 2 39
51 3 49
49 západ

Délka dne 13 hodin 32 minut.

Zdenka
24 Pondělí Bartoloměje Bartoloměje
25 Úterý Ludvíka kr. Ludvíka
.Adriána
26 ■Středa Zefyrina
Čtvrtek
Josefa Kal.
Jaromíra
27
Augustina
28 Pátek Augustina
Niceáše
Sobota
Jana
st.
29
23

2 42
3 34
4 28
vých.

ájfôjh Nový měsíc dne 22. ve
W' 2. hod. 22 min. odp.

Vi První Čtvrť dne 29. ve
-i' 3. hod. 26 min. odp.
Domnělá povětrnosť

Od 1. až do 8. krásně a
teplo, potom nepříjemně
až do 11., načež zase pě
kně až do 23., od 24. až do
konce bouřlivo, 31. déšť.
Dne ubývá od 14 hod. ti
minut do 13 hod. 9 minut.

Židovský kalendář.
5663.—2. srpna Půst, do
být! chrámu. 24. 1. Elul.

Délka dne 13 hodin 49 minut.

Hroze
Liberáta
Heleny
Sebalda
Bernarda
Hartvíka
Žibřida

Jedenáctá neděle po sv. Trojici.

25
8
54

Délka dne 14 hodin 7 minut.

Jaroslava
5 37
9 Neděle Donáta
fP*
Vavřince
Vavřince
Pondělí
10
5 47
Zuzany
I I Úterý Zuzany
5 57
Kláry
1 2 Středa Kláry p.
5 77
Hypolita
5 37
13 Čtvrtek Hypolita
Pátek
Eusebia
Smila
5 97
14
5 ioj6
Sobota
Nanebvz.P.M.
Na
nebevz.
M.
15
Desátá neděle po sv. Trojici.

16
15
13
12
11
9

O
I
I

dne 8. ve 3 h.
©Úplněk
46 min. ráno.
čtvrť dne 16.
C Poslední
v 12 hod. 14 min.ráno.

Sté

Ä
*
HEJ
«e

5 18 6 48 7 14
5 19 6 46 7 52
5 20 645 8 29
521 6 43 9 6
5 22 6 42 9 44
5 23 6 40 10 23
5 24 6 39 11 6

Délka dne 13 hodin 15 minut.

Přibíka
Raimunda

Druhou Čítanku Česhou

5 25 6 37 ii 51
5 26| 6 35 ráno

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
v příštím roce drahota.
Počasí na sv. Vavříne« a
nanebevzetí Pan. Marie s·
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.

f^01y ^-americké, sestavenou F. B.
Zdrubkem, o. opravene a rozmnožené vydaní,
dostati lze u Aug. Geringera, 150 W. 12tli St., Chicago, 111. Cena 75c. se zásylkou.
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Historický román Julesa Verne-a. Z frančiny přeložil
R. Růžička. 200 stran veliké osmerky. Pevně vázaný
poštou za 00c·, k dostání u A. Geringera, 150 W. 12th St., Chicago, 111.

30
SVÁTKY A JMÉNA.

Dni a týdny.
Katolíků

I| Úterý Jiljího
2 Středa Štěpána kr.
3 Čtvrtek Mansveta
4 Pátek Rosalie
5 Sobota Viktorina

Protestantů

Jiljího
Štěpána kr.
Mansveta
Rosalie
Heraklia

À

>*»

o .
s
o =
*»* M
>

5
5
5
5
5

27 |6
28 |6
29 6
30 6
31 |6

slunce

30
Západ

SEPTEMBER
Znamení
měsíce

ZABI

34 I
321
31
29
27 1

■0
0
.c

®
« «
a. —

"

N >aJ

>

-

0
1
2
3
4

E

39
30
23
17
13

Čtvrti měsíce.
Úplněk dne 6. v 7 h.
12 min. večer.
Poslední čtvrť dne 14.
v 8 hod. 5 min. ráno.
Nový měsíc dne 2. v
11 hod. 23 min. dop.
První čtvrť dne 28. v
8 hod. 0 min. večer.

Třináctá neděle po sv. Trojici.

Délka dne 12 hodin 56 minut.
Domnělá po větrnost
MB»
Boleslava
•tí*· ■5 32 6 26 vých.
Od 1. do 9. nepříjemno,

6 Neděle Anděl Strážce
7 Pondělí Dělnický den Dělnický den
8 Úterý Nar. P. Marie Naroz. Mar.
Brunona
9 Středa ;Gorgona
Čtvrtek
Mikuláše
Mikuláše
10
Prota
11 Pátek iGerharda
Lyra
I 2 Sobota [Kvidona
Čtrnáctá neděle po sv. Trojici.

20 Neděle Eustacha
2 I Pondělí Matouše
22 Úterý Maurice
23 Středa Tekly p.
24 Útvrtek Gerharda
25 Pátek Kleofáše
26 Sobota Cypriana
27
28

24
22
21
19
17 1
16

6 42
7 li
7 45
8 2i
8 59
941

jK5 5
Ä 5
« 5
« 5

39 6
40 6
41 6
42 6
5 43 6
áí 5 44 6
5 45 6

14
12
ii
9
7
6
4

10 30
11 24
ráno
0 24
1 30
2 39
3 50

Délka dne 12 hodin 19 minut.

Stacha
Matouše
Morice
*Tekly
lT
Jarmare
'Kleofáše
! Pravdo milý

Šestnáctá neděle po sv. Trojici.

fä

33 6
34 6
35 6
36 6
37 6
38 6

Délka dne 12 hodin 38 minut.

13 Neděle Jména P. M. Miloně
14 Pondělí Po v. sv. kříže Kornela
Mariany
15 Úterý . Nikodéma
Ludmily
16 Středa Ludmily
Čtvrtek
Lamberta
Lamberta
17
Tomáše
v.
Tita
18 Pátek
Sobota
Januara
Januara
19
Patnáctá neděle po sv. Trojici.

1^

5
5
5
5
5
5

3ÄC

riiíC’TOj

dKe

&
«e

5
5
5
5
5
5
5

46 6
47 6
48 5
49 5
50 5
51 5
52 5

2 5 i
i západ
59 6 59
57 7 38
56 8 17
54 9 0
52 9 45

Délka dne 12 hodin 0 minuty.

Neděle Kosmy a Dam. Kosmy a Dam.
Pondělí Václava krále Václava

Úterý Michaela arch. Michala
Jarolíma
30 Středa Jeronýma

29

&

5
5
5
5

53 5
54 5
55 5
56 5

51
49
47
45

IO 32
I I 22
ráno
0 15

od 10. do 14. krásně, od 21.
do 25. déšť, potom krásně
až do konce měsíce.

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

Židovský kalendář.
5664— 22. září Slavnost
Nového roku, 1. Tišri. 23.
září Druhá slavnost, 24.
Pňst Gedaljah.
Pořekadla,

Jaké počasí bylo na den
sv. Jiljí. tak vše zůstane
obyčejně po celý měsíc.
Je-li o Jiljí krásný den,
bude krásný podzimek.
V jakém počasí jde jelen
k 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, vlašťevek 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.

Nová země. Příběhy prvních českých přistěhovalců od Pavla Albieriho. Spisovate]
dlel delší čas v této zemi a jméno jeho má mezi námi dobrý zvuk. Zvláště ‘ ‘Nová země
neměla by scházeti v žádné domácnosti.
5 stran.
Cena $1, poštou $1.10. K do
stání u Aug. Geringera, 150 W. 12th St·., Chicago, 111
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POSTAVENÍ ZEN V CÍRKVI, pojednání o tom, jak se přičinila církev křesťanská
o snížení žen a zneužití jich ku svým účelům. Matice Svobody svazek VII. Cena 12 ctů.

KAPLAN a DÍVKA Z LIDU. Svobodomyslný román z něm. přeložil M. Mašek,
Cena poštou 35c. a k dostání u Aug. Geringera, 150 W. lžťh St., Chicago, 111.

<

h

Katolíků

Protestantů

■o
0

®

O

3

-=
1'

2

slunce

5«

Západ

Dni a týdny.

SVÁTKY A JMÉNA

■O T3 ®
0 re 0
·= “·“
« N *

Čtvrti měsíce.

Úplněk dne 6. v 10
©
hodin 15 min. dop.
I Čtvrtek Remigia
Remigia
5 57 5 42 i 9
Poslední čtvrt dne 13.
2 Pátek Leodegara
Leodegara
15 59 541 ' 2 3 C v 2 hod. 48 min. odp.
Ludomíra
|6 0 5 40 i 2 59
3 Sobota Kandida
měsíc dne 20. ve
©Nový
10 h. 22 min. dop.
Sedmnáctá neděle po sv. Trojici.
Délka dne 11 hodin 40 minut.
NI

> w E

I 1ÄK

4

Neděle Františka S.

5 Pondělí Placida
6 Úterý Brunona
7 Středa Justiny p.
8 Čtvrtek Brigity
9 Pátek Dionysia
IO Sobota Frant. B.

Frant. S.
Placida
Břenka
Libuše
Bryty
Diviše
Frida

Osmnáctá neděle po sv. Trojici.

I I Neděle Emiliána
12 Pondělí Maxmiliána
13 Úterý Edvarda
14 Středa Burkharda
i5 Čtvrtek Terezie
i6 Pátek Havla
17 (Sobota Hedviky

v*
fö)

i
2
3
4
5
6
7

5 39 1 3 55
5 38 1 4 54
5 37 vých.
5 36 . 6 19
5 32 6 59
5 29 7 41
528 8 28

Délka dne 11 hodin 21 minut.

Emiliána
Maximiliána
Kolomana
Burkharda
Terezie
Havla
Floriana

Devatenáctá neděle po sv. Trojici.

6
6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
áÉ'6
6
iE%|6

8
9
10
11
12
13
14

5 26 9 19
5 25 10 17
524' I I 20
5 23i ráno
5 20 0 26
518 i 33
5 17 2 42

Délka dne 11 li. 3 minuty.

Neděle Posv. cnrámu Lukáše
Pondělí
Petra z Alkant Ferdinanda
19
Vendelína
20 Úterý Vendelína
Voršily
21 Středa Voršily
Čtvrtek
Korduly
Korduly
22j
Lebíře
Pátek
Severina
23
Rafaela
24 (Sobota Rafaela
i8

615 .5
616 5
6 17 '5
6 18 5
6 IQ 5
62I 5
6 22 5

15 3 50
14 4 58
12 západ
TU
6 11
TU
10 6 52
9 7 37
7 8 24
Dvacátá neděle po sv. Trojici.
Délka dne 10 hod. 45 min.
^1623 5 6! 9 14
25 Neděle Krišpína a Kr. Vilemíny
6 24 5 4 10 6
PondělíjEvarista
Evarista
26
6 25. 5 3 11 0
Sabiny
27 Úterý Sabiny
28 Středa Sim. a Judy Sim. a Judy & 6 26 5 i II 54
6 28 5 0 ráno
Narcisa
29 Čtvrtek Narcisa
Hvězdoně
629559 0 48
Pátek
Marcela
30
Slavnost
ret.)
6 30I4 58 i 44
31 Sobota Volfganga
ríííC

První čtvrt dne 28. ve
i' 3 hod. 24 min. odp.
Domnělá povětrnost

Z počátku teplo až do 7.
od 8. do 13. zamračeno, 14.
a 15. krásně, 17. jinovatka,
18. mráz, 19. až 21. teplo,
od 27. až do konce měsíce
zamračeno.
Dne ubývá od 11. hod. 45
min. do 10. hod. 28. min.

Židovský kalendář.
5064.— 1. října Slavnost
smíření, 6. října Slavnost
pod zelenou, 12. října Slav
nost palem.
Pořekadla.

Je-li říjen mrazivý a vě
trný, bude únor též tak, i
únor mírný.
Vějou-li suché větry se
verní, obilí se v příštím
roce nepodaří.
Jasné-li počasí vpodletí.
jistě větry s zimou odletí.
Suchý den sv.Havla, zvě
stuje suché léto.
Před sv. Havlem musí
všecko semeno ze země býti
vybráno, v sklepě uscho
váno, přes zimu tam pone
cháno a dříve než kukačka
zakukala, opět na čerstvé
povětří 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.

KAJICNICE. Jeden z nejnapínavějších a nejpozoruhodnějších románů, co jich
zplodila kdy anglická literatura. Je to historie zničeného ženského srdce, v němž po
ctivost vítězí nad pudem rozkošnictví a tenaty lásky. Překlad český se svolením spiso
vatelovým opatřil M. Mašek. Velmi pěkné úpravy a má 372 str. Cena 75c. poštou 80c.

Den

RIJEN.
Nyfàvù.

Příjem.

DOMÁCÍ ZÁPISKY.
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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.

FRO MONT MLADŠÍ A RISLER STARŠÍ. Velmi zajímavý román z francouzského,
418 stran. K dostání za 70c. u Aug. Geringera, 150 W. 12tli St., Chicago.

Jednadvacátá neděle po sv. Trojici.

I Neděle Všech Svat.
2 Pondělí Památka dus.
3 Úterý Huberta
4 Středa Karla Bor.
5 Čtvrtek Emericha
6|Pátek Linharta
1
7· Sobota Engelberta

Všech Svat.
Pam. dušiček
Huberta
Karla
Emericha
Linharta
Engelberta

njC

Bohumíra
Bohdana
Martina Lutra
Martina
Jonáše
Diega
Levin a

29

Neděle Rufa

30

Pondělí Ondřeje ap.

Shíťkd

J

slunce

31 4 56! 2 42
32 455 3 40
33 4 54; 4 40
35' 4 53 5 42
36; 4 52 vých.
37| 451 6 23
381 4 50. 7 13

6
6
6
6
6
6
6

48 442 ' 2 44
49 441 i 3 49
50 441 i 4 54
51 440 5 56
52 4 39 západ
53 4 39 6 15
55 438 1 7 4

Délka dne 9 hod. 43 min.

Vojislava
■Klimenta
Chrysogona
Kateřiny

Den díkůčin.
Liboústa
Noah

6
6
6
6
>***- 7
7
17

56 4 37
57 4 37
58 .4 36
59 4 36
0 435
i 4 35
2 4 34

7 55
8 48
9 42
10 36
1131
ráno
0 28

Délka dne 9 hodin 32 minut.

Achace
Ondřeje

Čtvrt měsíce
dne 5. ve 12.
©Úplněk
h. 19 min. ráno.
čtvrt dne 11.
C Poslední
v 9 h. 3« min. večer.
Nový měsíc dne 19. v
W' 12 hod. 2 min. ráno.
7) První čtvrt dne 27. ve

J? 12 hod. 28 min. ráno.

Domnělá povětrnost

Počátek měsíce je krás
ně, 7. déšť, od 11. do 16.
déšť, načež 3 dni krásně,
potom nepříjemno až do
konce měsíce.

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

Židovský kalendář.
.»664. — 20. listopadu je
1. Kislev.

Délka dne 9 hod· 57 min.

Čtyryadvacátá neděle po sv. Trojicí.

První neděle adventní.

6
6
6
6
6
6
6

ÍC 6 39 4 49 8 10
641 4 481 9 13
6 42447 10 18
líió 43 446 I I 24
áí(6 44445 ráno
fcfe (6 45.4 44 0 31
5% (6 46(443; 138

(Lipolta
i5 Neděle Leopolda
16 Pondělí Otomara
Otomara
Úterý
Řehoře
D.
Bertolda
*7
i8 Středa Odona
Hildy
Čtvrtek
Alžběty
Elišky
19
20 Pátek
Felixe V.
(Edmunda
2 I Sobota Obět.P. Marie Smicha

Neděle Cecilie p.
Pondělí
Klementa p.
23
ÍChrysogona
24 Úterý
25 Středa (Kateřiny
26 Čtvrtek Den díkůčin.
27 Pátek Achace
2 8 [Sobota (Saturna

■=on
« ““

Délka dne 10 hod. 12 imin.

Třiadvacátá neděle po sv. Trojici.

22

■o o ®
0 ra 0

Délka dne 10 hod. 25 min

Dvaadvacátá neděle po sv. Trojici.

8 Neděle Bohumíra
9 Pondělí Teodora
Př. sv. Ludm.
IO Úterý
í 1 Středa Martina b.
I 2 Čtvrtek Martina p.
13 Pátek Stanislava
14 Sobota Serapiona

Západ

Protestantů

slunce

Katolíků

Vý c h 0 d

Dni a týdny.

Znamení
měsíce

SVÁTKY £L JMÉNA.

**

7 3| 4 34 I 25
7 4!4 34 2 23|

Pořekadla

Utni s buku třísku: je-li
však suchá, bude zima tu
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.
Mart ina, 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.
Kliment zimu oblibuje,
sv. Petr 22. února ucezuje.
Padá-li sníh o sv. Mar
tině. říká se, že přijel sv,
Martin na bílé brůuě.

ku v&em slavnostem spolkovým a národním, upravil J. Hájek. Poštou
-leden díl 80c.. oba $1.60. Spis tento obsahuje řeči při zakládání a uvádění
spolků, svěcení praporu, základním kameni, otevírání síní, při výročních, eleglckých a dámských slav
nostech, při sjezdech a různé jiné proslovy příležitostné. Každý, kdo je členem nějakého spolku anebo
jinak ve veřejnosti se pohybuje, měl by ji mlti.

LISTOPAD.
DOMÁCÍ ZÁPISKY.

čt.
1

Ny&Áx\\.

Příjem.

$

i

ct.

1
1

2
3
4

5
6
7

8
9

10
11

1

12

1
1

13
14

15

16
17
18
19
20

21

•

22
23
24

■ ‘

25
26
27
28

29
30
31
1

Křest SV. Vladimíra.
E. Lišky.

Stofí 50c. se zásylkou.

^egrenda z lu^é historie od Karla Havlíčka
Borovského o 10 zpěvech a 92 vyobrazeními dle
K dostání u A. Geringera, 150 W 12th St. Chicago

DECEMBER

i (Úterý Eligia
2^Streda Bibiány
3,Čtvrtek Františka X
4 Pátek Barbory
5 [Sobota J udity

Dluhoše
Bibiány
Kasiana
Barbory
[Sabaše

Druliá neděle adventní.

.6 Neděle Mikuláše
7 Pondělí Ambrože
8 Úterý Početí P. M.
^Středa Leokadie P.
io Čtvrtek Melchiada
I I: Pátek Damase
f 2 ’Sobota Sinesia
Třetí neděle adventní.

13 Neděle Lucie p.

14 PondělíNikasia
15i Úterý Irenea
16 Středa Albína
17 Čtvrtek Lazara
18 Pátek Gracíána
19 Sobota | Nemesia

Isidora
Ambrože
Kajícní den
Běleny
Jitky
Damaše
Donáta

«

7
7
áÉ 7
7
7
7
5% 7

94 4
10 4
4
I24
13 4
13 4
H4

33
33
33
33
33
33
34

Lucie
Duchoslava
Kristiána
Běluše
Lazara
Abrahama
Nemesia

7
7
7
7
& 7
l7
Í7

14 4
15 4
16 4
17· 4
isl
4
19 4
19 4

a západ

m ě s íc e

7 I
8 7
9 16
IO 24
11 31
ráno
0 37

20 4
21 4
21 4
22 4
22 4
22 4
23 4

34: i 41
34 2 44
34 3 47
34 4 47
34 5 45
34 západ
35 5 46
35
36
36
37
37
38
39

6 39
7 33
8 27
9 21
10 i 7
ii 13
ráno

Délka dne 9 hodin 16 minut.

Jana Evang.
7 23 4 39
Kastora
7 24 .4 40
Milady
fâ) 7 24 4 41
Davida
7 244 41
«
Sylvestra
7 24 4 42

Cesko=americkv zpěvník,
Obsahuje 291 písní.

0
i
2
3
4

dne 4. v 1 hod.
©Úplněk
4 min. odp.

Poslední čtvrť dne 11.
v 5 h. 45 min. ráno.

Nový měsíc dne 18. v
4 hod. 48 min. večer.
První čtvrť dne 26. v
9 hod. 14 min. večer.

Z počátku bouřlivo s ml
hou a sněhem, až do 9.,
od 10. až do 17. sucho, 18.
zamračeno, potom sucho,
sychravo a mrazivo až do
28., od 29. do 31. krásně.

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

Židovský kalendář.

Délka dne 9 hod. 16 minut

I7
7
7
7
7
7
7

Čtvrti měsíce.

Domnělá povětrnoBt

Délka dne 9 hodin 20 minut.

Neděle po Vánocích.

překladem.

Východ

«

20 Neděle Kristiny
Blahoroda
2 I Pondělí Tomáše ap. Tomáše
&
Blaženy
22 Úterý Zenona
Xïr·
Viktorie
23 Středa Viktorie p.
Čtvrtek
Adama a Evy Adama a Evy Můr24
UW '
25 Pátek Naroz. Páně Naroz. Páně
26 ’Sobota Štěpána muč. Štěpána

Neděle Jana Evang;
28 Pondělí Mláďátek
29 Úterý Tomáše bisk;
30 Středa Davida kr.
31 Čtvrtek Sylvestra

slunce

7 5 4 34! 3 24
7 64 34 4 27
7 7 4 33 5 31
7 7 4 33 vých.
Ä 7 8 4 33 5 58

Délka dne 9 hodin 25 minut.

Čtvrtá neděle adventní.

27

Západ

Protestantů

slunce

Katolíků

Východ

SVÁTKY A JMÉNA

Dni a týdny.

Znamení
měsíce

31

IO
8
9
i°
14

5664.-14. prosince Své’
cení chrámu, 20. 1. Tebet,
29. Půst, Slavnost obleže
ní Jerusalema.
Tř*ořekadla.

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

sbírka písní národních, společenských i zá
bavných, českých i amerických s českým
V trvalé plátěné vazbě stojí 55c.

Den

PROSINEC.
Vydání.
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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.

HILDA. TRESTANCOVA NEVĚSTA. Soudní román o 1392 stránkách.
v 15 sešitech $2.80, vázaný $3.80. poštou $3.90.

Nevázaný

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

Arnold 18. července
Bonifác m., Dobroděj. 14.
Amulf 18. června
května.
Arnošt 12. ledna
Bořek viz Tiburc
Arnoštinka 31. července Bořivoj viz Abdon
Arsenius, 19. července
Božena 29. července
Asterius. Hvězdon. 30.říj. Břeněk viz Bruno
Brigida, p., 1. února
Athanasia 26. února
Brigyda v.. Bryta, 8. října
Athanasius 2. května
Brož viz Ambrož
August p. 7. října.
Bruno b., Břenek 21. dub.
Augusta 29. března
Augustýn, cirk. 28. srpna Bryta viz Brigita
Burghard 11. října
Aurella 1. prosince
Bfthspěj 22. června
Aurelian 16. června
Aurelius, Z látko, 27. čerce’ Bušek viz Celestín
Cecilie 22. listopadu
Babylas 24. ledna
Cecilius 3. června
Balbina 31. března
CelestinP., Bušek 6. dub,
Baldomer 7. února
Celestin, p. a m. 19. květ.
Baltazar 6. ledna
Celina 21. října
Barbora 4. prosince
Celerinus, v.. 20. února
Barnabáš 11. června
Bartoloměj, ap., 24. srpna César z B. 15. dubna
Chranibor viz Servác
Baruch 30. května
Crha A. M. 9. března
Basiliše 9. ledna
Ctibor v. Honorát
Basilius, v., 14. ledna
Ctimír V. Čestmír
Bathilda, 26. ledna
Ctirad viz Honor
Bdín viz Vigil
Cyprián b. 14. září.
Beata viz Blažena
Beatrix, Blažena, lO.květ. Cyria 5. června
Cyriak m. 8. srpna
Bedřich 6. března
Cyrila 5. července
Bedřiška 6. října
Cyrin 12. června
Bělena viz Leokadia
Cyrus m. 31. ledna
Bělobor viz Alban
Čeněk viz Vincenc
Bělouš viz Albert
Česlav 20. června
Běluše viz Albin
Čestmír. Ctimír, 9. ledna
Benart viz Beuard
Benedikt, b. Beneš, 15. dub. Čestislav 16. června
Damasus 11. prosince
Benedikt 21. března
Benigna, Dobravka 9. kv. Damian 27. září
lienignus Štědrý, 6. června Daniel 21. července
David 30. prosince
Benjamin 21. března
Benno. Zbyněk, 16. června ; Deicola, Ctiboh, 17. ledna
Bernard,p., Benart20.srp. [ Delfín 24. prosince
I Deogratias viz Bohuslav
• Bernardin 20. května
; Bernhard T. A. 20. srpna Děpolt viz Theobald
j Berta. Perchta, 4. červce. Desider, Zdaň, Žádostiv,
23. května
| Bertram 17. srpna
Dettel, Ditlev. 31. března
Bertrand 15. října
Dětmar 26. září
Bibiana 2. prosince
Dětřich 6. května
Blahomír 13. října
Devota 27. ledna
Blahoslav 21. března
I Didakt 13. listopadu
Blahorod viz Eugenius
|
Blahovoj, Eustrates9.1ed. Dignus 18. prosince
Dionisius. Diviš, 9. října
Blandina 5. listopadu
Dismas 25. března
Blažej 3. února
Ditlev viz Dettel
Blažena, 22. prosince
Dluboš viz Lougin
Bojisláv 9. dubna
Dobeš viz Tosiáš
Bohaboj 15. dubna
Dobravka viz Benigna
| Bohachval 10. července
Dobroděj viz Bonifác
Bohdal d. 8. listopadu
Dobrohost viz Bonavent.
Bohdan viz Teodosius
Dobromysl. Euthymisius,
Bohdana viz Teodosia
11. března
Bohdan viz Teodor
Dobroslav viz Agaton
Bohdík 22. března
Dobrožizn. Eutropius, 11.
Bohpomozi viz Gotthelf
února
Bohuchval. Lausdeo, 10.
Dodá, abat. 24. dubna
července
Bohumil. Amadeus. 7.čce. Domician b. 10. ledna
Domicius 5. července
Bohumil 3. listopadu
Dominik 4. srpna
Bohumila 28. prosince
Domnína 14. dubna
Bohumír 13. ledna
Donatus m. 30. června
b. 8. listopadu
Dorota 6. února
Bohuslav. Deogratias, 22. Duchoslav viz Spridiou
března
Dulla 25. března
Boleslav viz Magnus
Ebba, ab. 23. srpna
Bonaventura, Dobrohost; Eberhard,Eberart 28. list.
11. července, 26. října
Eberhard, 23. února
Bonifác,p.,Vinfrýd,5.čva. 1‘ Edburka 12. prosince

Edeltruda 23. června
Edita 26. září
Edmund, are. 16. listop.
Eduard 18. března
Edvin, k., 4.
Egbert 24. dubna
Eleonora 14. února
Eliáš 20. července
Eligius 1. prosince
Eliseus 24. června
Eliška viz Alžběta
Emanuel 26. března
Emerencia 23 ledna
Emerich 5. listopadu
Emil 22. května
Emilla, 5. dubna
Emilian 11. září, 11. října
Emiliana p. 24. prosince
Emilius, 30. května
Emma 1. a 19. dubna
Engelbert 7. listopadu
Enoch 3. ledna
Erhard 8. ledna
Erik (Erich) m. 15. února
Ermelinda 25. října
Esther á9. května
Etbin 19. října
Eucharius 20. února
Eufemisa, Ofka, 13. dub.
Eufrosina 11. února
Eugenia 25. prosince
Eugenius. Blahorod 3.
července
Eulogius, Ložek, 3. čerce’
Eusebia, 16. března
Eusebius, Smil 14. srpna
Eustach. Stach, 20. září
Eustachia 29. března
Eva 24. prosince
Evald 3. října
Evarist, Blahoklas 26. říj.
Evermond 17. února
Ezechiel 10. dubna
Fabian 20. ledna
Fandila, m., 13. června
Fano b. 28 ’Újna
Faust 16. července
Faustin 15. února
Faustina 20. září
Felician 9. Června
Felicitas m. 7. března
Felix, b. a m., Šťastný
24. října
Felix 21. května
Felix Val. 20. listopadu
Ferdinand k. 19. ledna
Ferdinand k. 30. května
Fidelis28. dubna
Filemon 22. listopadu
Filip ap. 1. května
Filip N. 26. května
Filip b. 23. srpna
Filipina 16. února
Flavian m. 18. února
Florenc 7. listopadu
Florencia 10. listopadu
Florentin 27. května
Florian 4. května
Fortunat, 24. října
Frant, S. z As. 4. října
— B. 10. října
— de Paula 2. dubna
— Sales 29. ledna
— Xaver 3. prosince
Františka Ř. 9. března
Fridolín 6. března
Fridus viz Friedman
Friedman, Friduš, 10. říj
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Jan z Pf. 6. května
Frofcoaldus 12. září
— a Pavel, Jan Burian.
Frumencius 27. října
26. června
Fulgentius 1. ledna
Jan Křtitel 24. června
Fulko 10. října
— 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
Gelas Smich, 18. listop.
Jarloch, Gerlich, 5. ledna
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
Jonatan 29. prosince
Gilbert 4. února
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. Jovita 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
Juliana p. a m. 0. února
Guibert 28. května
Julita 15 června
Gustav 2. srpna
Guntíř. Vintíř. 28. listop. Julius p. 12. dubna
Justina, Pravomila 7. říj.
Hanibal 2. srpna
Justinian 26. září
Hartman 30. října
Justin 8. srpna
Hartvík 21. srpna
Justus Pravoslav, 9. září
Haštal 26. března
! Juta 3. listopadu
Háta 5. února
Juvenal Ml. 3. května
Havel 16. října
Kajetán 7. srpna
Hedvika 17. října
Helena, m.. Jelena 22. kv, Kamil 2. července
Kandid Bělouš 3. října
Heliodor 3. července
Herkules 5. září
Karel Borom. 4. listop.
— v. 28. ledna
Hermens 28. srpna
Karolina 14. června
Hermine 24. prosince
Herman 7. dubna
, Karolínka 5. července
I Kašnar 6. ledna
Hilaria 12. srpna
Hilarion 21. října
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
: Klement. Klimeš. 23. list
Honorát, Ctibor, 8. února Klementina 23 listopadu’
I Kleofáš 25. záři
Hubert, 3. listopadu
I Kletus 26. dubna
Hugo, b. 1. dubna
Hyacint, m.,Jacek 1 l.září i 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
Kolumbin 21. července
Inocenc 28. července
Irena 5. dubna
Kolumbus 9. července
Ireneus, Lubomír, 15. pr. Konkordia 18. února
Isak. 20. prosince
Konkordius, Svorný 1. led.
Kondrát, Kundrát 26.1ist.
Isabela 4. ledna
Konrád 19. února.
IsaiáŠ 6. července
Isidor, pr., 10. května
Konštancia 19, září.
Konštantin 11. března
Ivan 25. listopadu
Ivo 28. května
Kordula 22. října
Kornel 16. září
Jachim. 20. března
Jadocus, Jošt. 17. května Kosmas 27. září
Krescencia 15. června
Jairus, Jar. 3. října
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

Krisostom Zlatoústý 27. Martin 12. listopadu
Martina 30. ledna
ledna.
Matěj ap. 25. února
Krišpin, 25. října
Mathilda 14. března
Kunhuta z P. 3. března
Kuno, Kuneš, 29. května Matouš Ev. 21. září
Maura 21. září
Kvalbert 12. července
Mauric 22. září
Kvido 31. března
Maxmilián 12. října
Kvirin, m., 30. března
Maximus 19. května
Ladislav, 27. června
Lambert b. L. 14. Června Mechtilda 31. května
Medardus 8. června
Laura 17. června
Melichar 6. ledna
Lazar 17. prosince
Lebrecht Pravoži j., 20. ún. Michala zjevení 8. května
Leo v. p., Lev 11. dubna Mikleta 9. září
Mikuláš, biskup, 6. pros.
— p. 12.. 28. června
Milada 29. prosince
Leodegar 2. října
Leokadia, Bělena, 9. pros. Minart, Meinhard, 21. led.
Leonhard, Linhard 6, list. Mojžíš 3. září
Monika 4. května
Leoncia 6. prosince
Mořic 22. září
Leoncius 13. ledna
Myroň 16. srpna
Leonora. 12. dubna
Napoleon 15. srpna
Leonilla 17. ledna
Leopold, Lipold, 15. list. Narcis 29. října
Leopoldina 15. listopadu Natalia 1. prosince
Nathan 24. října
Levin 14. července
Nereus 12. května
Levina 24. července
Libor. Litobor, 23. červce’ Nestor 26. února
Liboúst. Liebmund, 27. Nicefor. p.. 13. března
Nicetas, Mikat, m. 15. září
listopadu
Nikodém 15. září
Libuše viz Amelie
Lidmila 16. září
Noe 28. listopadu
Norbert 6. června
Lid vina 15. dubna
Ligor 13. září
Nothburga 14. září
Longin, Dluhoš, 15. břez. Odila 1. ledna
Lot 4. ledna
Odon. a., 18. listop.
Lotar, Lideř, 21. dubna
Oktavia 22. března
Oktavian 22. března
Lucie 13. prosince
Lucian 7. ledna
Otdřich 4. července
Luciana, Světluše 30. červ. Olva 10. června
Lucius, 11. února.
Olympia 26. března
Ludomír, Leutfried, 3.říj. Ondřej, a., 30. listopadu
Ludovika, 30. ledna
Optatus 4. června
Ludvík T. 19. srpna
Osvald, k. 5. srpna
Luise 9. července
— 15. října
Luitgarda 16. června
Otilia 13. prosince
Lukáš 18. října
Otokar 4. listopadu
Lukrecia 7. června
Othmar 15. listopadu
Lydia 3. srpna
Otto, Udo, Otík, 23. břez
Magdalena 22. července
Pankrác, Vševlád, 12. kv
Magnus, Boleslav. 19. srp. Pantaleon 27. Července
Makar, Blahosl., 2. 15.led. Papin 28. listopadu
Malachiáš, 3. listopadu
Patricius 16 března ,
Mamert 11. května
Paula vd. 26 ledna
Mansuet, Miloslav, 18. ún.
— p. 18 června
Marceli 16. ledna
Paulina 21. června
Marcella 31. ledna
Pavla obr. 25. ledna
Marcellian 13. června
— poust. 15. ledna
Marcellin, 10. dubna
— pam. 30. června
Marcellina 17. července
— ap. 29. června
Marciál, Marciáš, 27. ún.
— a Jana 26 června
Marek 25. dubna
Pelegrin, Pelřín 16. kvéi
Mariána 15. září
Perpetua 7. března
Marián, Mareš, 30. dubna Petr AI. 19. října
Marie Zasn. 23. ledna
— Cel 19. května
— Nar. 8. září
— Ap. 28. června
— Sněžné 5. srpna
— st. v okov. 1. srpna
— Bol. 30. března
— m. 29. dubna
— Hromnic 2. února
— Nol. 31. ledna
— Zvěstování 25. břez. Petronilla 31. května
— Navštívení 7. čerce’ Pius m. 11. července
— u Hory 16. červce’ Pravota 21. prosince
— Na nebevz. 15. srp. Primus 9. června
— Obětování 21. list.
Priska 18. ledna
— Početí 8. prosince
Prokop poust. 4. červce
— Jména 15. září
Protas, Tas, 20. června
Markéta 20. července
Prudencie 9. března
Marta 19. ledna
Quinebert 18. května
Martin 11. listopadu
Ráchel 14. července
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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
Holand 9. srpna
Roman 28. února
Romana 28. února
Róza, Růžena 30. srpna
Rosalia, Rozára. 4. září
Rosina 13. března
Rudolf 27. dubna
Rosina, Růžena, 10. čvce’
Ruflnus, Ryšavín, 14. čva.
Rupert, Rauš, 27. března
Ruthard 16. července
Řehoř Naz. 9. května
— 02. března
— 27. listopadu
Sabas 12 dubna
Sabian 27 srpna
Salome 24. října
Salomena 7. dubna
Samuel m. 16. února
*
26. srpna
Sara 16. května

Sebald, 19. srpna
Serafín 12. října
Serapion 14. listopadu
Servác, Chranibor 13. kv.
Severlán 8. listopadu.
Slbilla 29. dubna
Sldonia, 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
Salomon 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.

I
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Valerian m., Jaroslav 24
dubna
Valtrud 9. dubna
Vavřinec 10. srpna
Venanc 18. května
Vendelín. Venda, 20. říjn.
Verner. Vernuš 18. dubn,
Veronika 4. února
Viktor A.. Vítězslav26. ún.
Viktor m.. 30. září
Viktoria, 23. prosince
Viktorin 3. září
Vilém, a. 6. dubna
Villibald. Veleslav 7.če’ce
Vincenc m.. Čeněk 22. led.
Vincenc Fer.. 5. dubna
—
z P. 19. července
Vít 5. června
Vladimír 24. července
Vojslava 22. listopadu
Vojtěch, Adalbert 23. dub.
Volde ar., 6. května
Volfgang, Vlk. 31. října
Voršila. 21. října
Zachar..pr.. Zachař6.září
Zeno m.. 22. pros.
Zikmund. 2. května
Zuzana p. a m. 11. srpna
— čistotná
,.
Zbislav 24. března
Zbislava 29. února
Zděnek 7. listopadu
Zdislava 29. ledna
Žofie. Žofka, 15. května

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

6.
8.
12.
14.
16.
21.
24.

26.
29.

1872 + Karel VI. Zap, učenec český.
1865 Zrušeno otroctví v Severní Americw
1858 t v Miláně Josef Radecký z Radče, polní
maršálek.
1829 t v Brně Josef Dobrovský, slavný učenec.
16421Galileo Galilei, přírodozpy tec a hvězdář.
1861 + v Praze Václav Hanka, badatel Český
a nálezce rukopisu králodvorského.
1814* v Kardašově Řečici Boleslav Jablonský,
básník český.
1794 t Edvard Gibbon, anglickj' dějepisec.
1862 t v Praze Bož. Němcová, Česká spisovatelka.
1852 t ve Vídni Jan Kollár, národní básník náš,
rodem Slovák.
1833 * v Praze Josef Barák svobodař a žurnalista.
1737 * v Anglicku Thomas Payne, americký svo
bodomyslný spisovatel.

Únor.
4.
5.
10
11.

12.
16.
18.
21.

22.
24.

27.

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

Březen.
4.
5.

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

7.
15.
17.
20.

22.
28.

1799 * v Strakonicích Frant. Lad. Čelakovský,
český básník školy národní.
1828 * Dr. Edward Grégr, politik český.
1882 t Ladimír Klácel.
1720 t 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 i v Praze Jan Svatopluk Presl, proslulý
přírodozpytec český.
1808 * Ladimír Klácel, slavný filosof a svobodář.
1865 Lee se vzdal u Appomatox.
1864 Maxmilián stal se císařem v Mexiku.
1865 Zavražděn Abraham Lincoln.
1826 * v Praze Vojta Náprstek, veliký lidumil
a český vlastenec.
1882 + Darwin, přírodozpytec anglický.
1420 * v Poděbradech Jiří Poděbradský, slavný
král český.
1822 * Ulysses S. Grant, generál a 18. president
Spojených Států.

Květen.
1. Dělnický den.
10. 1897 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 t 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.
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30.
31.

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

Červen.
1541 Veliký požár na Hradčanech, kdy shořely
desky zemské.
1848 Zahájen slovanský sjezd na ostrově Žofínském.
5. 1855 * v Praze spisovatel Eduard Jelínek.
7. 1835 * v Rychmburce Adolf Heyduk. profesor
v Písku a přední básník český, "slavík pootavský” nazvaný.
12. 1848 Vypukla v Praze revoluce.
14. 1798 * v Hoslavicích na Moravě František Lad.
Palacký, otec českého dějepisu.
1885 První hromadná návštěva amerických Če
chů v Praze.
15. 1754 Prokop Diviš postavil první hromosvod
v Příměticích na Moravě, tedy o 6 let dříve než
Benjamin Franklin v Americe.
16. 1887 Přijeli do Prahy za veliké slávy američtí
Sokolové.
1895 Přijeli američtí Čechové po třetí do staré
Vlastina “Národopisnou".
20. 1883 + v Litomyšli Alois Voj. Šmilovský, velmi
oblíbený spisovatel.
1884 + v Mariánských Lázních Vác. Beneš Třebízský, český po vídkář a miláček českého lidu.
26. 1861 + v Praze Pavel Josef Šafářík, přední bada
tel a jazykozpytec slovanský.
2.

Červenec.
1.
2.
4.

6.
9.
10.

11.

1 4.
16.
18.
24.

28.

1833 * v Praze El. Pešková, dramatická uměl
kyně a spisovatelka.
1881 Garfield, 20. president·, smrtelně postřelen.
1776 Prohlášena 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 * Kudlících Jos. Jungman, patriarcha novo
věké literatury České.
1870 Odhlasováno dogma o neomylnosti pape
žově.
1803 * Frant. Alex. Dumas starší, slavný spiso
vatel francouzský.
1869 + v Praze Jan Ev. Purkyně. český učenec
jména světového.

Srpen.
4.

5.
8.
12.
14.
15.

22.
23.
24.
26.

31.

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

3.
6.
7.
8.
12.

14.
15.
16.
17.
21.

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

Říjen.
2.
4

8.
9.

1 1.
12.
13.

18.
19.
22.
27.

31.

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

Listopad.
5.
7.

8.
10.
11.

15.

17.
18.

19.
21.
27.

28.
29.

1836 v Litoměřicích Kar. H. Mácha, básník čes.
1811 * v Miletíně Kar. Jar. Erben, básník český
a mistr slohu balladického.
1620 Bitva na Bílé Hoře.
1483 * Martin Luther, náboženský reformátor.
1759 * J Fr. Schiller, básník německý.
1734 * v Rychnově nad Kněžnou F. Mart Pelcl,
slavný český učenec.
1844 * v Kamenné Vysoké u Příbrami Josef Jiří
Stankovský, český dramatický spisovatel.
1887 Poprava anarchistů v Chicagu.
1670 +v Amsterodamě J. A. Komenský, nejsi.
učitel všech věků a všech národů.
1883 + v Praze Josef Barák, proslavený český
novinář, "otcem studenstva českého” 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 slovníkář
1688 + Bohuslav Balbín, slavný dějepisec český.
1378 + v Praze král Karel IV.

Prosinec.
1.
4.
10.

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

1845 Ferdinand V., korunovaný král český, se
poděkoval.
1896 + v Praze František Kolár, dramatický
umělec a spisovatel.
1817 * v Semilech Frant. L. Rieger, státník
čcslcý·
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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Vysvětlení. Písmeny v tabulkách pod ohlavením “Léta
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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k zjištění kteréhokoliv dne v týdnu v týdnu v době 200 let od zavedení nového kalendáře od r. 1758 do 1952 včetně.
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Otčím.*’
povídka ze života Čechů amerických.

napsal fiugo Cbotek.
KAPITOLA I. — Nemilé překvapení.
OS SV. ANTONÍNA” nazývá se řetěz ne příliš vysokých, ale po
severní straně velice srázných pahrbků, kdežto jižní strana kloní se v
mírném svahu ku mělkému, ale širokému potoku, který při jarních de
štích přemění se v dravou řeku a někdy zaplaví celé údolí, táhnoucí se
na mnoho mil do dálky. Je to údolí nad míru úrodné a celý kraj velice roman
tický. O příčině, proč pahrbky ty dostaly podivný svůj název, vypravuje legenda
následovní:
"Svatý Antonín byl sice velice hodný svátý, měl ale tu jedinou velkou chybu,,
že nemohl odolati půvabům ženské krásy. S velikou oddaností dobrovolně od
říkal se na mnoho dní jídla a pití, nedopřál si žádného pohodlí a bičoval se až
do krvava, dle stále na modlitbách a vzývaje pána boha. Při tom sbíral bylinky,
jež svařoval v léčivé nápoje a mastě, jimiž hojil nemocné a poraněné, udílel
dobré rady a byl velmi štědrým. Lid měl jej proto za svátého a hleděl říditi se
podle něho. To ale nelíbilo se čertu, který dávno již měl laskominy na něj,
protože ale nikdy nehřešil, nemohl se ho zmocniti. Tu mu napadlo, aby vzal na
se podobu krásné, mladé, dívky, plných vnad a lící růžových. Stalo se. Svatý
Antonín klečel právě na modlitbách, když do jeskyně vstoupí rozkošná děva^
v ruce majíc košíček s potravinami. V očích svátého to zajiskřilo a v hlavě zarojilo sto myšlenek čistě pozemských a tudíž hříšných. Dívka byla čím dále tím
milostnější a neupejpala se ani dost málo. Tím povzbuzen, objal sv. Antonín
dívku, v tom okamžiku ale uchopil jej ďábel a již byl s ním ve vzduchu, raduje se
nad svým vítězstvím. Cesta z Itálie do pekla vede ale přes Ameriku a je hodně
dlouhá. Sv. Antonín vzpamatoval se záhy ze svého leknutí a dal se do modlení..
Čert se mu ale jen smál a unášel jej dále. To by ovšem rozhněvalo i nejtrpěli
vějšího svátého a není divu, že v rozhorlení chopil se těžkého svého růžence a ním
začal bušit čerta do hlavy. Jakmile křížek od růžence dotekl se ho, ztratil tento
svoji moc a pustil sv. Antonína, pomstiv se mu naposled tím, že utrhl mu nos a
hodil na zemi. Hned ale tady byli anděle, snesli svátého z lehká k zemi a z nosu
♦) Co tuto vypravuji, je z největší části vzato ze života skutečného—zrovna jako všechny mé
původní povídky v “Amerikánu” a bývalých “K větech Amerických”. Vždy bylo mojí snahou
líčit život českých našich zákopníků tak, jak jse m byl jej sám seznal, bez přemrštěných frází,
nebo líčení vymyšlených údajů a činů, jež odpo rují a příčí se lidské povaze a přírodě, nebo stá
vajícím poměrům. Nepíši pru “effekt”, aniž proto, abych čtenáře co možno nejvíce rozrušil, roz
čilil nebo napínal, nýbrž proto, bych poučil jej o poměrech, v jakých žili první zákopníci čeští
v této zemi a s jakými poměry bylo jim zápas iti, nežli se domohli trochu té samostatnosti.
Poměry ty jsou zcela jinaké našich a pokolení nynější, jež žije ve stokrát větším pohodlí a
blahobytu, jak otcové jejich před 40 nebo 45 roky, nemá ani tušení o nich. Proto rád se jimi
zabývám a o nich vypravuji.
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jehc udělali rozkošnou a úrodnou krajinu tam, kde před tím byla poušť.
zanesli pak svátého Antonína do Itálie a jeho poustevny zpět.” —

Andělé

První osadníci, vábeni krásou krajiny, počínali usazovati se tu již v letech čty
řicátých. Byli to ponejvíce Němci a Skandinávci, vesměs katolíci. To zdá se
býti podivným, protože Skandinávci i Němci co celek jsou vyznání pro
testantského. Výjimka ta dá se ale vysvětliti nejen dlouhým předchozím poby
tem v jedné východní osadě katolické, ale i svazky příbuzenskými, jimiž většina
těchto osadníků byla poutána k sobě. Jelikož ale tito milují více hluboký les a
jsou raději více pro sebe, nežli pro velkou společnost, usadili se v pralesu, kte
rý táhl se severně od shora uvedeného údolí a řetězu pahrbků na mnoho, mno
ho mil daleko.
Čechové přišli sem až v roce padesátém a nejvíce jich mezi dvaapadesáti a
čtyřiapadesáti a jelikož milují volnost, široký rozhled a sluneční jas, osadili pahrb
ky a založili pěkné farmy jižně do údolí a severně až do okraje pralesu.
Vyhledávání a zakládání nových osad na severozápadu—zej mena pak v Nebrasce a Minnesotě (v kterémžto posledním se děj povídky naší odehrává) — spo
jeno bylo s bezčetnými obtížemi a nebezpečím a cesta ze států New York, Penn
sylvania nebo Illinois skrze ostatní státy trvala celé měsíce a konala se vozmo a
v karavanách. Železných drah bylo tu posud málo, ačkoli od stavby první (Bal
timore & Ohio), která pro dopravu otevřena byla v květnu roku 1830 a byla tehdy
pouze 14 mil dlouhou, uplynulo více jak 30 roků. K tomu pak museli první vystěhovalci a zákopníci stále býti pohotově a ve dne 1 v noci býti připraveni na od
raženi útoku divokých a krvelačných rudochů, kteří vzpírali se zakládání nových
osad se vší jim vrozenou krutostí a vytrvalostí. Proto všechny karavany těchto
statečných bílých osadníků a šiřitelů kultury byly vždy četné a dlouhé a vozů jich
při každé zastávce nebo přenocování použito jako hradby, v jejíž středu byli vystěhovalci více chráněni před šípy a kopími rudochů. Taková karavana obyčejně
skládala se z dítek přerůzných národností, mezi nimiž bylo vždy i několik rodin
českých, jež obzvláště četně osazovaly severozápad a střední čásť lowy. Kansasu
a Nebrasky mezi roky 1853 a 1870.
První z nich byly rodiny Jana Duška, Václava Drábka,
Tomáše Ad am c e a Karla Vaňka, a tito záhy lákavými dopisy
svými přivábili mnoho jiných, takže brzy celá osada zmohutněla. Založení ma
lého městečka na blízku nedalo na sebe dlouho čekati a jelikož založili je ob
chodníci průměrem zámožní, kteří kupovali a vyměňovali farmářské plodiny,
měli rolníci dobrý odbyt. Stáda vepřů a dobytka zaháněli si osadníci sami do,
něco přes osmdesát mil vzdáleného velkého města, kterážto cesta konala se jen
jednou v roce a trvala čtrnáct dní. Obydelná stavení, stodoly a stáje byly ve
směs vystaveny z hrubě sekerou otesaných kmenů obrovských stromů, poraže
ných v nedalekém pralesu a byly si podobné jako vejce vejci. Obydlí mělo pro
stor pro dvě světnice a několik postranních komor, v nichž spaly děti. Přední,
obyčejně prostornější jizba, sloužila za kuchyň, jídelnu i společnou jizbu a druhá
za ložnici manželů a za tak zvanou “parádní jizbu”, kam uváděni vzácnější hosté
a kde vyloženo vše, co nejpěknějšího a nejdrahocennějšího v domě a památky, přivežené z Čech. Tyto poslední zejména ošetřovali s pietou až polin utlivou a ne
opomenuli poukázati na ně, zavítal-li k nim soused Němec, nebo Skandinávec,
jenž pak dozvěděl se celou jejich historii od pra-pra-otce až na dnešní dobu.
Při úpatí jednoho z prostředních vršků, ale hodně vysoko nad malou řekou,
která nikdy nevyschla a v níž hemžilo se a prohánělo na tisíce ryb — hlavně
pstruhů, okounů a bělic — postavena byla farma rodiny Jana Duška. Vystěho
vali se sem v roce 1853 a bydleli tu již osm roků, — neboť povídka tato začíná
v pohnuté době roku 1861.
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Jan Dušek, tehdy 321etý, byl vzor pravého českého sedláka se všemi, jeho
pěknými i nepěknými vlastnostmi. Byl Pošumavan, pevný jako ta žula horská,
houževnatější jak houžev sama, pracovitý jako mravenec a nábožnější jak jeho
pan farář. O svobodném, samostatném myšlení snilo se tehdy málokomu, neboť
červánky duševní svobody počínaly teprve objevovati se na obzoru a jen jednot
livé paprsky jejich záře pronikaly doškové střechy do vnitra chalup rolníků a use
dlostí větších sedláků, osvětlujíce rozum jich obyvatelů a naplňujíce srdce
blahou rozkoší poznání.
Nad svoje sousedy vynikal Jan Dušek však tím, že přál pokroku a reformě
na poli hospodářství a stále přemýšlel, jak zdokonalil nebo zvelebil by to neb
ono, aby to neslo hojnějšího užitku, nedbaje posměchu sousedů, kteří tomu “no·
votáři” vždy prorokovali neúspěch na začátku, na konec ale přece jenom museli
doznati, že má pravdu a dělali pak po něm. Tak bylo to na příklad s pěstováním
ovocných stromů. Jabloně a třešně, ano, — ale hrušky a broskve ? K smíchu 1
Tato půda není pro ně! Jan Dušek jim ale dokázal opak a na podzim roku 1860
bylo v osadě stromů těch na sta a úroda hrušek a broskví znamenitá. Jediné,
co se mu nechtělo pověsti, byly ty velké vejčité blumy. Myslel, že tam, kde
daří se dobře švestkám, m u s í dařiti se i blumám, ale tu se sklamal. Za to
ale vydařila se mu dobře jiná myšlénka, jíž se sousedé jeho z prvu také posmívali
a jen na velkou jeho domluvu přiložili ruku k společnému dílu. Jednalo se
o zřízení velkého rybníku, pro nějž každý ze čtyř sousedů měl dáti jeden akr
půdy a vyhloubiti svůj díl ode dvou do deseti střevíců hloubky se stejnoběžným
svahem k prostředku. O rybí sazenice, zejména kapry, že se již postará.
“Častá změna každé potraviny je dobrá. Pstruh, okoun a bělice jsou výbor
né smažené, ale kapr na černo a s dobrým knedlíkem je ještě lepší. A jaký by
to byl štědrovečerní kvas bez kapra ?”
Tento poslední argument byl ten nej těžší. Farmáři dali se do práce a neli
tovali toho. Dušek skutečně postaral se o násadu kaprů, sumců a jiných ryb,
milující stálou vodu a za pár roků lovili se tu kapři až dvanáct i patnáct liber těžcí.
Rodinu měl četnou — šest dítek, z nichž nejstarší byl tehdy Jan, dvanáctiletý
a nej mladší Karel, jemuž byly tři roky. Terezii bylo jedenáct, Vojtěchu deset,
Bětušce osm, Julii šest a půl a Amálii pět. Manželům bylo ale toto “boží pože
hnání” vítané a pohlížeje na ty “živé schůdky”, pravíval s úsměvem:
“Však
ona ta chamraď vyroste a budeme pak míti dosti rukou k rozšíření naší farmy, i
kdybysme k naší stošedesátce přikoupili ještě druhou.”
Žel však, že se toho nedočkal, neboť zemřel za pět roků po příchodu v tato
místa, želen všemi, kdož jej znali. Uhnal si zápal plic při rybolovu a podlehl ne
moci té na vzdor pečlivému ošetřování dobré ženy a šestnáctileté dcery Terezie.·
Za těch pět roků byl se ale postaral o rodinu co nejpečlivěji a zvelebil farmu
tak, že byla jednou z nejpěknějších a nejuspořádanějších v celém kraji. Byla tu
stáda dobytka, ovec a vepřů, osm pěkných koní a čtyři hříbata a pak asi deset koz,
jichž mléko paní Terezka považovala za universální prostředek proti všem nemo
cem dětským, zejmena ale proti zárodkům souchotin, dýchavičnosti a úžení prsou.
Mladá vdova, — byla teprve 35 roků stará — z počátku div si nezoufala, jsouc
ale rázná, statná a sebevědomá, pokračovala u vedení fafrmy zcela podle způsobu,
jaký zavedl její manžel, při čemž velmi vydatně pomáhali jí nyní již sedmnáctiletý
Jan a šestnáctiletá dcera Terezie. Patnáctiletý Vojtěch a třináctiletá Bětuška ta
ké vykonali již hezký kousek práce a šlo proto na farmě vše, jako “na drátkách”.
Za tři roky na to bylo ještě lépe, neboť z Jana stal se již statný sedlák, jenž
dovedl vésti hospodářství a starat se o jeho rozkvět a z Terezie vyvinula se, poně
kud “hranatá”, ale růžolící, zdravá a silná dívka venkovská, která svým způsobem
byla dosti hezká. Byla pracovitou a spořivou po matce a převzala této velký díl
práce.------ - ----*
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Byl štědrý den roku 1860. Bylo ještě tma, když Jan a Vojtěch krmili koně.
Vojtěch svítil lucernou a podával pak bratru jednotlivé kusy řemení včera večer
již vyčištěného a vyleštěného a tento kladl je na hřbety dvou pěkných a dobře kr
mených koní. Matka jejich, paní Terezka, chtěla zajeti si do městečka, aby za
přebytečné máslo, smetanu, vejce a drůbež nakoupila co jí ještě chybělo k úpravě
štědrovečerní hostiny a na svátky vánoční a přivezla “osmičku” piva, které ob
chodník za velkých výloh vždy k vánocům, velkonocím a letnicím nechal přivézti
si až z nejbližší, ale přece na 35 mil vzdálené maličké železniční stanice. To bý
valo zvykem za starého, nyní již tři roky mrtvého hospodáře a vdova i nej starší
syn neodchýlili se od toho. Nechť byla povětrnost jakákoli, nechť sněžilo až byly
závěje po pás, anebo mrzlo, až sníh pod nohama vrzal, od Dušků vyjelo se na ště
drý den na úsvitě ven ze dvora na velkých, čtyřsedadlových saních, v nichž zapřa
žení dva statní běhouni — kteří i za nejhorší nepohody urazili osm mil za hodinu.
V saních pak, zabalená v teplý, zimní kožešinový oblek, seděla obyčejně mladá Te
rezka po boku Vojtěcha, kdežto Jan řídil koně. Paní Terezka starší zůstala vždy
doma, neboť úpravu kapra na černo a celé štědrovečerní hostiny nesvěřila úplně
ani nej starší dceři Terezii. Proto celá rodina byla velice překvapená, když v loni
chtěla paní Terezka do městečka sama s jedenáctiletým Karlem, tvrdíc, že Terezka
ji již zastane a Jana a Vojtěcha že je třeba na farmě. Při návratu přivezla ovšem
vše, co kupováno obyčejně a mimo toho pak různé, neobvyklé dárky pro jednot
livé členy rodiny.
To nebylo sice nic nápadného, neboť všichni věděli, že matka miluje děti své
vroucně a působí jim radost a potěšení, kdy a kde jest jen možné. Podivili se
ale přece, když Karel jim po straně vyprávěl, že matka nechala jej až do poledne
v obchodu Petersonově, že často viděl ji přecházeti kolem v průvodu souseda
Drábka a že tento na zpáteční cestě jel s nimi až k Adamcům, poslav potah svůj
domů najatým čeledínem. Letos byli však ještě více překvapeni prohlášením,
že paní Terezie pojede úplně sama, předstírajíc, že i Karla je třeba doma, aby dal
pozor na kozy. Marné byly všechny domluvy, že může býti na cestě překvapena
bouří, nebo tu a tam objevujícími se posud vlky — nedbala proseb ni hrozeb a
odjela přece sama, slibujíc dětem veliké překvapení na večér.
Byl krásný, zimní den. Sněhu plno kolem a mráz, že až kosti pronikal. Ran
ní práce na farmě byla již odbytá, krávy a kozy podojeny, dobytek nakrmen a Jan
a Vojtěch vyjeli si již na hon, aby k hostině štědrovečerní a na svátky zásobili dům
zvěřinou. Terezka s Bětuškou byly v kuchyni. Buclaté, od slunce poněkud sně
dé, ale krásně utvářené ruce Terezky propracovávaly těsto ve velké dřevěné míse
a Bětuška čistila kapry.
“Pospěš, holka,” pobízela Terezka sestru, “ať jsme do matčina příjezdu se
vším hotovy. Máme práce ještě habaděj a je už devět hodin.”
Bětuška neodpovídala; sklonila jen hlavu a pracovala rychleji.
Terezka pohlédla na ni starostlivě, odšoupla mísu s těstem do prostřed stolu
a s rukama zamoučněnýma přistoupila k sestře, pokračujíc:
“Slyš, holka, ty se mi nelíbíš. Kde je tvá veselost, kde tvůj zpěv a kde tvo
je živost? Chodíš po domě jako pavouk a sotva se usměješ na někoho. Mluv,
která slepice sežrala ti zrní. Hned jí zakroutím krk a uvařím z ní dobrou po
lévku.”
“Mně není do smíchu, Terezo. Tuším, že se něco stane, co nás všechny
znící.
“Ale jdi; vidíš strašidla za bílého dne. Co pak by se nám mohlo státí?”
“Což pak jste všichni slepí jako krtci, nebo právě narozená koťata, že nic ko
lem sebe nevidíte a nepozorujete? Což nevšímáte si naší maminky pranic?”
“Co je s maminkou?” zlekala se Terezka. “Zpozorovala jsem sice, že je již
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od loňského roku tak ňáká podivná, tak ne svojí, jako vždycky bývala, myslím
však, že je to k vůli starostem.”
•‘Ba, k vůli starostem ! Ale jakým?”
“Víš něco určitějšího? Mluv! Povídej!”
“Nemám posud důkazů pro nic; jen tak hádám podle toho, co pozoruji.
Přála bych si, abych se mýlila, a když ne — nu, však ňák bylo a zase bude!
Hele, Terezko, těsto ti uteče! Pospěš si s vánočkami, ať máme potom místa pro
koláče; víš, že jich musí být hodně.”
Terezka pokyvujíc hlavou, vrátila se ku své práci. Ač o celé dva roky star
ší, nebyla tak bystrozrakou a všímavou, jako Bětuška, jíž neušlo ani jediné hnuti
domácích. Terezka byla po matce. Nemyslela mnoho, konala vše zvolna, ale
důkladně a práce spravila za dvě. Bětuška byla tak zvaným “domácím rará
škem”; vše vyslídila, vše viděla, byla čilá a obratná, ale nerada konala těžší práci.
Nej raděj i pobíhala lesem, vyhledávala ptačí hnízda, četla zamilované romány a
snila o příštím krásném a pohodlném životě. Byla pevně odhodlána neprovdati
se za žádného farmáře, ale buď za doktora, nebo bohatého advokáta.
Jan a Vojtěch vrátili se domů kolem poledne s hojnou kořistí. Podařilo se
jim zastřeliti dva divoké krocany a jednoho jelena, jichž bylo tehdy v kraji tom
ještě hodně, ovšem že daleko od osady.
Paní Terezka přijela asi ve tři hodiny a přivezla s sebou mnoho dárků. Dív
kám každé na dvoje nové šaty, a výběr krásných pentií,· všem těžké, celovlnéné
spodní prádlo, Janovi pěknou “ulmovku” s dlouhým troubelem pravé višňovky,
pěkné stříbrné hodinky, vysoké gumové boty a mnoho jiných věcí. Vojtěch do
stal totéž, vyjma dýmku, na místo níž obdržel pěkný kapesní nůž, vykládaný per
letí. Nejšťastnějším ale byl jedenáctiletý Karel, jemuž maminka přivezla velkou
tahací harmoniku a housle, neboť byl náruživým milovníkem hudby a často již
toužil po těchto nástrojích. Všechny tyto dárky stály přes $65 a podivno — ne
panovala nad nimi taková radosť, jako nad loňskými, jež byly mnohem skrovnější.
I matka sama udílejíc je, byla jaksi zamyšlenou a zasmušilou. Všechny tísnilo
něco, jakoby ovzduší bylo olověné, — proč ale, nedovedl si nikdo vysvětlit. Jan
vypřáhl koně a postaral se o ně, Vojtěch snesl vše přivežené i s bečkou piva do
domu a matka se šla převléknout. Vrátíc se opět do kuchyně, pravila jaksi roz
pačitě a trhaně:
“Holky, dneska se hezky ustrojte; dostaneme hosty.”
, “Hosty?” opakovaly dívky s udivením. ‘“A koho pak?”
"Drábkovic budou dneska s námi večeřet.”
“Drábek? Jak ten k nám přijde? Snad jsi ho sem nepozvala, — toho suro
vého, falešného a odporného chlapa?” v rozhorlení zvolala Terezka.
“Ty mlč!” zakřikla ji matka. “Já jsem paní v domě a vím, co dělám. O
Drábkovi ale mluvte slušnějším způsobem, neboť------ neboť — možná — ano
skoro na jisto — stane se vám za pár měsíců mnohem bližší.”
Konečně to bylo venku a paní Terezie si oddechla. Dívky ale stály tu jako
zkamenělé; pak ale zachváceny byly hněvem, tváře jim zahořely a Terezka
zvolala:
“‘Co tím chceš říci, maminko?”
“‘Že musíte mít Drábka v úctě, protože za nedlouho stane se vaším druhým
tatínkem.”
“Oh, já to tušila.” zaúpěla Bětuška a dala se do pláče.
“Ty snad žertuješ, maminko: to přece nemůže být!” zvolala Terezka.
“A proč ne?” tázala se matka ostře. “Drábek je hodný člověk a------ ”
“Je to ochlasta a surovec, který hodnou svoji ženu utýral a přivedl do hro
bu předčasně,” za vzlykotu pravila Bětuška.
“Ty mlč!” zakřikla jí matka. “Jsi žába ještě a nerozumíš tomu.”
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. . “Bětuška má pravdu,” podporovala ji starší sestra, načež sepjala ruce a při
stouplé k matce, pravila prosebně a dojímavé:
‘“•Maminko, — drahá, dobrá maminko, — nedělej nám to. Uvidíš, že při
vedeš do domu zlého ducha a učiníš nás všechny nešťastny.”
“Ale jdi, bláhová,” konejšila matka. “Vy neznáte Drábka, protože jsme
se s ním málo stýkali. On má dobré srdce a bude vás mít rád; o tom ujistil mne
dnes ráno.”
“My ho ale nechcem a já uteču z domu!” zvolala Bětuška.
“Mějte pak přece rozum, holky,” tišila je matka. “Nám zapotřebí je stat
ného hospodáře a —”
“Jan je nejlepší hospodář daleko široko a — Vojtěch bude taky takový,” od 
porovala Terezka.

“To nepopírám. Ale koho tu budeme mít, až se Jan ožení? Co budeme
dělat s farmou tak velikou ?”
“Jeho žena může být u nás. Přistavíme dvě jizby a bude místa dost.”
“Až se ožení, bude chtít být samostatný,” odporovala matka.
V tom se otevřely dveře a do kuchyně vstoupili Jan a Vojtěch, a hned za nimi
Julka a Karel.
“Co je vám?” tázal se Jan, spatře plačící dívky. “Proč pláčete a na štědrý
den k tomu? Co se stalo, maminko?”
Terezie vrhla se na šíji Jana a Bětuška na prsa Vojtěcha. Obě daly se Jo
hořkého pláče a Terezka vyprávěla, vzlykajíc:
“Považ si, Jene, maminka chce se nám znovu provdat a přivést nám do do
mu otčíma!”

— 39 “Snad ne ?” žasli ostatní. “Ale jeli — maminka jen tak žertuje.”
“Terezka řekla vám pravdu, děti,” zvolna a vážně pravila paní Terezka. “Věř,
že jsem dlouho uvažovala a přemýšlela, nežli jsem se ke kroku tomu odhodlala.
Dnes ráno dala jsem Drábkovi své slovo a před započetím půstu bude svatba.”
“Drábka?” zvolal Jan, zblednuv. “Ty mu slovo to vrátíš zpět, matko, ne
boť žádný z nás nepřijme Drábka za otce. Je to chlap špatný a ty bys se měla
stydět za to, chtít postavit jej na místo dobrého našeho otce. Přijde-li on, půjdu
já z domu!” dodal.
“A já také — já též — já tu taky nezůstanu!” volali Terezka, Vojtěch i Bětuška skoro jedním dechem.
Paní Terezie sklesla na nejbližší židli a dala se do pláče. Takového odporu
neočekávala. Byla připravena na pláč a domluvy — neboť které pak odrostlé dí
tě má rádo otčíma, nebo macechu — že by ale odpor ten byl tak všeobecný a
prudký, toho se přece nenadála. Byla ale rozhodnuta, nepovolit, neboť,—pravila
si v duchu — činím tak pro dobro všech a svoje vlastní. “Jsem ještě příliš mla
dou — teprve 38 roků — nežli abych celý další dlouhý život ztrávila o samotě a
spokojila se jen láskou dětí. Tyto ožení a provdají se a co já pak si počnu
vším?”
Děti vidouce matku plakati, shrnuly se kolem ní.
“Utište se,” pravil Jan, “maminka si to ještě rozmyslí.”
“Ona už jej pozvala k dnešní večeři,” zvolala Bětuška.
“To je tím lepší,” mínil Jan; “alespoň se to dříve rozhodne, neboť my dáme
mu zcela zřejmě na jevo, jak o něm soudíme a že nechcem žádného otčíma — roz
hodně ne takového, jako je Drábek.”
Paní Terezii jako by někdo bodl; vyskočila a zvolala zlostně:
“Toho neučiníte 1 Ještě jsem paní v domu já a vy, moje dítky, jste povinny
míti vůli moji v úctě a býti poslušný.”
“I povinná poslušnost dítěte k rodičům má svoje meze,” odpověděl Jan váž
ně. “My jsme již plnoletí, — alespoň .já a Terezka — a nepřivolíme k tomu, aby
lecjaký darebný ochlasta a tyran propil a promrhal farmu, kterou dobrý náš otec
byl tak pracně zbudoval a na níž i my se nadřeli dost a dost.”
“Vám z toho nic neubyde! Vy každý dostanete svůj podíl· na pozemcích a
dobytku, — což zajistí se svatební smlouvou —- a já podržím si jen svůj vdovský
podíl. Myslím, že jsem k němu oprávněná, neboť pracovala jsem zrovna tak, jako
nebožtík tatík a více než vy všichni dohromady!” prudce mluvila paní Terezka.
“To ti nikdo neupírá, maminko,” odpověděl Jan mírně. “Uvaž ale jen, koho
si béřeš! Nepropil a nepromarnil Drábek celou svoji farmu? Má “kredit” něja
ký u obchodníků? Půjčí mu někdo jenom jeden dolar bez záruky? Víš přece,
jakou pověst má po celém kraji a ty bys nám ho chtěla dáti za otce? To se ne
stane — alespoň ne pokud budu já na živu !”
“Co je mně po lidech? Lidé přetřepají každého a všem nezachová se nikdo.
Těch pár dolarů dluhu co má lehce já splatím z mého podílu na dobytku a koních
a ani toho nepocítím. Co pak se toho jeho pití týče, to není tak strašné. Já znám
Drábka ještě z Cech a mohu se vám přiznat, že jsme se mívali rádi, nežli vzala
jsem si vašeho otce. Tehdá byl synkem spořádaným a nepil; dal se do toho ale,
když já si vzala Duška. Vím, že k vůli mně toho nechá a bude mně mužem hod
ným — vám pak dobrým otcem. Dětí mnoho nemá — jen tři — a jsou hodné i
pracovité. Jeho Žofka — je jí teď půl sedmnáctá roků — bude dobrou kamarád
kou pro Bětušku, a iSletý Michal
—”
“Je lenoch, ochlasta jako tatík, karbaník, rváč a kdož ví, ne-li co horšího ještě.
Pěkně děkuju za takového bratra!” ve zlosti přerušil ji Jan. Dívky svědčily a
dalv se zase do pláče.
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“Dost toho již pro dnešek,” pravila paní Terezka. “Nebudeme si kazit den
štědrovečerní a radost svátků vánočních.”
“Ty’s nám již pokazila!” vybuchla Bětuška.
“Ty mlč a jdi si po své práci!” poroučela matka a obrátíc se k ostatním, hlav
ně k Janovi, dodala: “Nechrne záležitosti té až po svátcích; potom budeme míti
času dost, abychom projednali jednotlivosti. Dnes ale pospěšte si, ať jsme se
vším hotovi v čas, neboť Drábkovic přijedou se soumrakem. A —■ děti, to vám
povídám,” pravila hlasem povýšeným, “ať mně neděláte žádné hlouposti a chováte
se ku Drábkovým uctivě, vlídně a slušně ! On vás bude mít rád, — jistě a vy tím
jen získáte.”
“Já s nimi za jeden stůl nezasednu,” pravil Jan, “a odjedu k Vaňkům. Bude
to po prvé, co nebudu na štědrý večer doma a jak se zdá, nebude to na posled!”
“Dělej, jak chceš, jsi plnoletý,” pravila matka, jsouc v duchu ráda, že odejde
ten, jehož přímosti a ráznosti se nejvíce obávala. Snad by do konce vyvolal i hád
ku v domě a to by pak byl krásný štědrý večer a pěkné námluvy; lidé by pak měli
teprve co klepat a klevetit.
Jan vyšel ven, následován Terezkou a Vojtěchem, kdežto matka s Bětuškou
a Julií pokračovaly v přípravě hostiny štědrovečerní. Za soumraku přijeli Dráb
kovic na rozviklaném voze farmářském, do něhož zapřažení dva vychrtlí koňové.
Václav Drábek byl teprvé 37 roků stár, postavy nízké, ale složité, malých,
myších očí, nízkého Čela, býčího krku a plných, smyslně vypouklých retů. V
nehezké, zasmušilé tváři jevily se všechny možné zlé vlastnosti a náruživosti, ja
kož i zvířecká ukrutnost a bezohlednost. Byl také znám i obáván, co muž mstivý
a surový a kdo mohl, vyhnul se mu s cesty. Hádankou věru bylo, jak se statná
a dobromyslná paní Terezka mohla zamilovati do tohoto člověka a že chtěla
pojmouti jej za manžela. Avšak srdce ženy je posud nerozřešenou hádankou ! Je
ště odpornější byl však pohled na zrzavého Michala, jemuž lid říkal “znamenaný”.
Byl teprvé iSletý, ale byl již notorickým opilcem, kouřil a žvýkal tabák až mu tma
vá šťáva po bradě tekla, byl karbaník a práč a sousedé dávali si naň dobře pozor,
kdekoli se objevil, protože ho měli silně v podezření, že krade dobytek a koně a
je spolčen s bandou koňských zlodějů. Byl to mladík bez citu a srdce a lenoch
tak příkladný, že na lenost svoji mohl si směle vzít patent. Největší jeho radostí
bylo, mohl-li trápit zvířata a psum a kočkám usekávati uši a ocasy. Byl nená
viděn všude a nikde hostem vítaným.
Pravým opakem byla Žofie, nyní šestnáct a půl roku stará. Byla to dívka
tak milostná, že každý se divil, kterak mohla dostat se do této rodiny. Ovšem
byla po matce, která byl taktéž něžná a cituplná, jakož i velmi hezká, ale při muži
svém vystála pravý očistec.
Aloisie byla teprvé 14 roků stará a počínala se z ní vyvíjeti dívka až nápadné
krásy.
Když vjeli do dvora, seskočil starý Václav Drábek s vozu hbitě jako mladík
a ohlížel se kolem, hledaje některého z mladých Dušků, aby postaral se o koně.
Nebylo po nich ale ani vidu a jen paní Terezie s Julkou a Karlem přišli uvítat ho
sty. Paní Terezka byla samý úsměv a otáčela se kolem o celý rok mladšího ženi
cha jako na “obrtlíku”.
“Vítám vás ve jménu Páně — tak přece jen slezte dolů a rychle do jizby.
Mráz jde do těla jako šidlo. Honem, Žofko a Lojzko — honem do tepla!”
Dívky bylv v okamžiku dole. Michal “přehodil” žvanec tabáku z jednoho
koutku úst do druhého, protáhl líné údy a zvolna slezl s vozu.
“Kde pak máte syny?” tázal se Drábek.
“I Jan odejel k Vaňkům. Chce večeřet dnes se svojí nevěstou—na podzim
budou už mít svatbu — a Vojtěch jel s ním,” v rozpacích odpověděla selka; po-

— 41 —
střehnouc pak, že Drábek chystá se k vypráhnutí koní, rozkřikla se na jedenáctiletého Karla:
“Což nemůžeš obstarat koně,lenochu ? — Pojďte jen dál, pojďte!
Karel jen s nechutí dal se do vypřahování bídných herek a ostatní následo
vali paní Terezku do jizby dobře vytopené.
“Odložte — odložte!” a sama pomáhala děvčatům z plášťů a kabátců. Po
Terezce a Bětušce nebylo vidu, ani slechu.
To bylo podivné přivítání příštího “otce” se strany nastávajících jeho nevlast
ních “dětí”, a bylo to až nápadné. Starý Drábek se zamračil a zrzavý Michal se
jen ušklíbl, žvýkaje trochu rychleji.
“Kde pak máte holky?” tázal se konečně.
“Ty dojí ještě! To víte, — máme tolik krav a je potřeba hodně času, než
jsou hotovy. Však bude lépe, až jim tuhle Žofka a Lojzka pomohou,’’ dodala,
nutíc se k veselosti.
Terezka s Bětuškou neobjevily se ale po celý večer a nepřišly ani k večeři;
matka marně vybíhala ven a je volala a hledala. Nebyly k nalezení. Rozhněvala
se velmi a posílala Julku a Karla, aby je vyhledali a přivedli — matka že to porouw/ v r v
ci pnsne.
“Rozumím, rozumím,” pokyvoval Václav Drábek. “Zlobí se, že dostanou
nového'tatínka. Nu, jsem-li zde tak nevítaným, tedy------ ”
“I jen je nechte; však ony se vytrucuj! a přizpůsobí se novým poměrům. Ne
divte se, Václave! Měly nebožtíka otce moc rády, protože se s nimi mazlil a jim
dělal všechno po vůli.”
“Hm, doufám taky, že nám přivyknou, jen až poznají nás blíže.”
Štědrovečerní večeře odbyta za všeobecné stísněnosti a očividné špatné nála
dy a bylo teprvé půl desáté, když Drábkovic vydali se na cestu k domovu. ,
“To jsou prachsakramentský námluvy,” cestou pravil Michal k otci. “To
nebyl kvas štědrovečerní, ale spíše večeře před pohřbem. Je vidět, že mají svého
nastávajícího tátu a svého bratra a sestry moc rádi.”
“Jen je nech; však já jim to oplatím, až jen budu v teple. Ti pyšní kluci —
Jan a Vojtěch —· a ty husy Tereza a Běta ať si dají pozor! Mně trucovat nebu
dou, za to jim ručím !”
“A já přisolím jim taky!” ušklíbl se zrzoun, vyprsknuv celý proud smrduté
šťávy tabákové na silnici.

KAPITOLA II. — Dvě svatby. — Drábkové vystrkují drápky. — Zlý duch
kazí mír bývalého ráje.
Paní Terezka nespala po celou noc zlostí. Naříkala na nevděk dětí, které ne
přejí jí slasti druhého manželství a pamatují jenom na sebe. Dcerám, když po je
denácté přišly domů, “vycinkala” co se do nich vešlo a Bětuška byla by málem
dostala pár facek. Jan s Vojtěchem přijeli až k ránu, aby nakrmili a napojili koně
a dobytek a zapřáhli koně do šestisedadlové bryčky, kterou pro lepší pohodlí ro
diny koupil ještě starostlivý tatík Dušek. Nebylo slýcháno, aby na “hod boží”
těch nebo oněch velkých svátků nebyla rodina Duškova v kostele, vystaveném
v nedalekém městečku. Čeští osadníci byli vůbec hrdi na to, že podařilo se jim
získati sem českého kněze — pátera Hynka — jenž kázal střídavě česky a něme
cky. Byl to farář, jakých po venkově posud velmi mnoho — vlastenecký a do
brosrdečný, ale pohodlí a dobré jídlo a pití milující. Jan o kostel mnoho nedbal.
Jemu byla milejší pěkná kniha zahradnická, nebo rolnická a i při poutavě psaných
cestopisech, nebo románech historických mohl proseděti celou noc. On nevěřil
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slepě všemu, co stálo v katechizmu aneb co “velebný pán” kázal a učil, nebyl ale
také nevěrcem, jenž vi, proč nevěří. Byl vůči náboženství vůbec chladným a lik
navým, staraje se jen o to, co viděl na vlastní oči a mohl rozumem svým pochopiti.
Poprvé, co živa byla, nechtělo se paní Terezce do kostela na hod boží vánoč
ní. Bylo jí, jakoby tušila, že dnes bude terčem pozornosti všech a dostane se ■·
mnoho pomluv i domlouvání. Bude první ohláška s kazatelny a tu celý kraj se
dozví, že ona za tři neděle stane se manželkou Václava Drábka. Dlouho otálela,
přemýšlejíc, má-li jeti do kostela, nebo ne; pak probudila se v ní ale stará vzdorovitost a rozhodla se, že pojede. Co je jí po lidech? Přispějí něčím ku její štěstí,
nebo pomohli by jí, kdyby se jí vedlo zle ? Co jim všem je po tom, jestliže Drábek
se jí líbí? Učiní-li ji nešťastnou — na což nebylo ani pomyšlení — bude trpěti sama a nikdo jiný. Děti nebudou zkráceny v ničem, — jen o ten její podíl
vdovský, který dá věnem Drábkovi — proč bála by se tedy zraků lidí a jejich ča
sto nevymáchaných hub? Nikoli! Ona okáže všem, že se jich nebojí a na kle
vety nic nedá. Zrovna na truc vyparádí se co nejvíc možno a navěší na sebe fá borů a pentií, co se jen na ní vejde. Drábkovi vzkázala po Karlovi, který k po
selství musel vzít nejrychlejšího koně, hned časně ráno, aby pro ni přijel, že poje
dou do kostela společně a čekala jej každou chvíli. Chtěla mít nej starší své dítky
kolem sebe, aby lidem okázala, že děti ty s její jednáním souhlasí. Bystrozraký
Jan to ale jaksi předzvídal a navedl Terezku, Vojtěcha i Bětušku, aby nešli dnes
do kostela za žádnou cenu. Paní Terezka zlobila se, vyhrožovala a plakala, —
ale marně. Drábkovic přijeli a ona pouze s nimi a s malým Karlem a Julkou vy
jela ve velké bryčce do kostela. Jak byla sobě umínila, vyfintila se co nejvíc.
Naškrobené šaty na ní jen šustěly; byla samý fábor a pentle, že vypadala jako íladice. Dojem příznivý zvýšoval ještě ten “zlatý” čepec a ten novomódní kožíšek
slušel jí taktéž výborně. Drábek div si nezamlaskl, když se na ni podíval a i sám
divý Michal zvolal:
“Panímámo, vy jste opravdu hezká panímáma!”
Paní Terezka se trochu zapýřila a pak pobízela k odjezdu.
“Panímámo! Nezbylo žádné pivo od včerejška? Já mám nehoráznou ží
zeň,” domlouval se zrzoun.
“I jo, je ho tam ještě dost. Jdi, a natoč si sám, co chceš; je tam.v koutě.”
Zrzoun nedal se pobízet, natočil si plný plecháč a lil pivo do sebe dlouhými
tahy. I starý Drábek nemohl odolat pokušení a přihnul si notně; pak teprve vy
dala se společnost na cestu. To bylo divení se, šuškání a pohlížení, když vdova
s vdovcem přijeli ke kostelu a když po prvé “spadli” společně s kazatelny. Far
máři se smáli a farmářky pohlížely na ni zlostně a jen zbožná úcta k místu zdržela
je od hlasitých projevů nevole. Vynahradily si to ale po “službách božích” ve
vedlejším “štóru”, kde byla i nálevna a o svátcích čepovalo se i pivo a pak cestou
domů. Drábkovic dovezli vdovu-nevěstu domů a zůstali na farmě Duškovic přes
oběd a až do večera. Jeník s Vojtěchem odjeli k Vaňkům a Terezka s Bětuškou
k sousedu Adamcovi, s jehož dcerami Antonii a Matildou byly úzce spřáteleny.
To nebylo již jednání urážlivé — to byl přímý projev opovržení a tudíž velké
hrubství. Paní Terezka div nedala se do pláče zlostí. Drábkům to bylo právě
vhod, neboť mohli chovati se tu “jako doma” a napiti se do sytosti. Před přísným
Janem a vážnou Terezkou se přece jaksi ostýchali. Zdrželi se, dokud bylo pivo v
bečce a kus pečeného jelena v troubě a pak se poroučeli, slíbivše, že příští neděli
přijedou zase. Dítky paní Terezky vrátily se domů za soumraku a když byly po
klidily dobytek a koně a všichni usedli za stůl k večeři, pravil Jan:
“Ty tedy stojíš na svém, matko, a vezmeš si opravdu toho darebu?”
“Já si takovou mluvu zapovídám! Mluv s úctou o svém příštím otci," zakři
kla jej matka.
“Těžko vynucovat úctu tam, kde opovržení je spíše na místě,” suše pravil Jan.
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“Když jsi se rozhodla ty, sdělím já ti také své rozhodnutí. Včera domluvil jsem
se s Toničkou a jejími rodiči a když zvěděli, že ty se budeš vdávat, svolili k tomu,
abysme měli příští neděli všechny tři ohlášky najednou a na to od úterka za týden
svatbu. Vaněk dá mi šedesát akrů půdy a já si vezmu svůj podíl na dobytku a
koních odtud. Do jara budu u Vaňků a až sejde sníh, pomůžou mně všichni po
stavit si domek, stáje a stodolu. Pobudu zde ještě čtrnáct dní a můžeš se tedy
podle toho zařídit.”
“Ty máš velmi na spěch, abys se dostal z domu,” trpce pravila matka.
“Ty vyháníš mne a vyženeš z domu také ostatní. S takovými lidmi
nevydrží ti naši dlouho pod jednou střechou.”
“Žofka a Lojzka jsou hodná děvčata,” namítala matka.
“Ty holky ano. Ty si ale bereš starého a ten jeho zrzoun, ten zname
naný ničema je šeredný přídavek k němu! — Ještě jednou tě prosím, matko,
rozmysli si to a nečiň celou rodinu nešťastnou. My tě budem nosit na rukou, ka
ždý z nás bude pracovat za dva a já vezmu svoji Toničku sem na pár roků, aby tě
zastala, než vyroste Julča.”
Všechny děti shrnuly se kolem matky, líbaly jí ruce a objímaly ji, prosíce
v pláči:
“Oh, maminko, drahá, dobrá maminko, nedávej nám takového otčíma.”
Paní Terezka byla pohnuta až do hlubin duše a plakala s nimi. Ona'milovala
dítky své vřele a upřímně a myslela to s nimi dobře. Chudinky mají tolik té dři
ny a ulehčí se jim, bude-li na farmě o osm pracovitých rukou více. Michala ovšem neměla ráda — byl “ryšák”, “znamenaný” a žvýkal stále jako kráva. To se
ale všechno změní, až jen ho dostane pod svoje “komando”. Proč zůstala by
vdovou do smrti? Proč zříkala by se slastí manželských, jsouc ještě tak mladá,
zdravá, silná, statná a hezká? Což není tisíce jiných šťastných i v druhém man
želství? Není Václav Drábek muž statný, mladší jak ona a pln síly? Nemiloval
ji již před dvaceti lety a nežádal si jí za ženu, než si vzala Duška? Jest sice
trochu slabé povahy a rád pije. To ale zavinila jeho zemřelá žena. Byla až pří·,
liš mírná, povolná, trpělivá a plačtivá. On musí mít ale na sebe “kantora”, ženu
ráznou a pevnou — takovou, jako ona — a ta pak udělá z něj muže dobrého a pra
covitého. Tyto myšlénky vířily jí hlavou mezitím, co dítky své objímala a s nimi
plakala. Po delší době teprve nalezla slov a pravila:
“Není to nic platné, děti; já slovo své nevezmu zpět — nemohu. Bude to
štěstím pro vás i pro mne.”
“Nuže, ať tedy neštěstí jde svojí cestou a ať vyplní se náš osud!” zvolal Tan.
“Za čtrnáct dní odstěhuji se k Vaňkům!”
“Oh, Jene, Jene, co z nás jen bude!” zalkala Terezka, vrhnouc se na prsa bra
tra, kdežto ostatní zaplakali hořce.
“Jste hloupé, nerozumné děti a nevíte, co je pro vás dobré a prospěšné,” pra
vila matka prudce, odcházejíc do druhé jizby, aby ulehla.
*
*
*

Na dvou farmách konaly se přípravy ku svatbě. Na jedné vesele a radostně,
na druhé smutně a jakoby spíše k pohřbu, nežli k “veselce”.
Tonička Vaňků byla samý zpěv a smích a očka její zářila jako diamanty.
Děvčata Adamcovic, Antonie a Matilda, byla více u Vaňků, nežli doma a pomá
hala strojiti výbavu pro nevěstu. Bylyť tři tv rodiny — Dušků, Vaňků a Adamců
— v úzkém přátelském spojení ještě v Evropě a zde v Americe se páska důvěrno
sti ještě sesílila. Jak šťastni byli by všichni, kdyby paní Terezka nebyla si vyvo
lila všude nenáviděného Drábka. Na farmě Duškovic bylo dusno, — jako před
bouří. Členové rodiny vykonávali obvyklé práce a povinnosti, ale jen jako auto
maty němě a bezradostně. Veselí vystěhovalo se vůbec odtud a i ta zpěvná a dovádivá Bětuška chodila po domě a farmě jako ptáče s přeraženými křídly. Tan
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chystal se k svatbě s velkou opravdivostí. Příští neděli měl tři ohlášky najednou
a matka s Drábkem druhou. I tentokráte byl nastávající otčím uvítán zrovna
tak, jako předešle. Zahořel proto na všechny děti prudkou nenávistí a v duchu
sliboval jim krutou pomstu. I Žofka a Lojzka cítily se chováním Terezky, Bé
tušky a Vojtěcha uraženy a na zpáteční cestě popustily úzdu své rozhorlenosti.
‘‘Jen je nechte, ty hrdopýšky,” pravil Drábek, “však já jim ukážu, zač je toho
loket, až jen budu pánem v domě. Oh, ty polezou ke kříži a jak rády·.”
“A já jim přisolím,” ušklíbl se zrzavý Michal, přehodiv žvanec tabáku z jed
noho koutku úst do druhého.
Tak pozvolna plynuly dny, — na jedněch místech smutně a na jiných radost
ně. U Vaňků byla by bývala radost ještě větší, kdyby nezkalily ji neutěšené po
měry u Dušků, ktéré přiostřovaly se čím dále, tím více. V pondělí před svatbou
Jana svolal tento rodinnou poradu, při níž jednalo se hlavně o podílu tohoto a vy
značení na něho připadající části na koních, dobytku a všem ostatním. Matka,
bratří i sestry byli jednohlasní v tom, aby Jan si vybral vše podle svého.
“‘Tys napracoval se tu nejvíc a máš mít tudíž podíl nejlepší,” pravila matka
a ostatní jí horlivě přizvukovali.
Jan tomu ale rozhodně odporoval.
“Naše koně, náš dobytek, pluhy a vozy jsou vesměs dobré a v nejlepším po
řádku. Nezáleží tudíž na tom, jaké kusy si vyberu, ale jen na patřičném počtu,
tak aby nikdo nebyl zkrácen. Terezka, Vojtěch i Bětuška pracovali zrovna tolik
co já. Ostatně na tom ani tak nezáleží, kdo jakou práci konal. Snažili jsme se
všichni společně a všichni máme tudíž stejné nároky na výsledek a ovoce naší prá
ce. Jedno však je jisto, že o děvčata a o ty menší musí býti postaráno. A jelikož
já Drábkovi v tom ohledu nevěřím, musí býti před tvojí svatbou, matko, vše pí
semně vyjednáno a zajištěno. Zítra je moje svatba a od zítřka za týden tvoje.
Nemáme tedy mnoho času na zbyt a najmul jsem proto advokáta Phelpse, aby vy
hotovil potřebné listiny ku sirotčinskému soudu, který pro neplnoleté určí poruč
níka. jak žádá to zákon.”
Paní Terezka zrudla hněvem a vyskočíc jako postřelená, zvolala:
“Tak? Došlo to již tak daleko, že už i soudy béřeš na pomoc proti matce?
Od které pak doby stal jsi se tak chytrým, ty mudrlante? Kdo je prvním a nej
přednějším poručníkem dětí? Já, jejich matka! Kdo vás všechny chránil a oše
třoval? Já, vaše matka! Kdo o vás pečoval a se o vás staral? Já, vaše matka!
Oh, čeho jsem se to dočkala!” Zakryla si obličej rukama a dala se do usedavého
dlouho trvajícího pláče. Ostatní, nerozumíce, oč vlastně se tu jedná,
stáli tu v rozpacích. Slova o soudu a advokátu zamrazila je a Terezka přistoupila
k Janovi.
“To že bys učinil? Tak daleko to přijít nesmí,” pravila.
“Ty tomu nerozumíš a ostatní tím méně. Poručník pro všechny nedospělé
měl být ustanoven už dávno, — hned po smrti otcově — tak žádá to zákon. Je
to proto, aby chráněny byly zájmy všech dětí stejnou měrou. Až dosavad nikdo
se o to nestaral, protože matka byla jediným pánem v domu a blaho všech její dětí
leželo jí na srdci více, nežli by mohlo jakémukoli poručníku. Teď se ale poměry
změnily. Sem přijde nyní nový hospodář a nový pán. Je žebrák, — ba horší než
žebrák, protože nemá nic než dluhy a kredit žádný. I on má děti a sem přijde
krásně do teplého hnízda. My máme hojnost všeho, ani jediný cent dluhu a ještě
asi tisíc dolarů rozpůjčeno na dobrou jistotu a nesoucí pěkné úroky. Není to zce
la přirozeno, že bude hledět si více prospěchu svých vlastních dětí a starat se o
jejich zájmy, než o zájmy naše? Co je mu po nás? On si béře jen naši matku
a její jmění a my jsme mu jen na závadu. Bude nás proto nenáviděti a vás, kteří
zůstanete doma, pronásledovati a trápiti a bude-li možno, i o váš podíl vás olou
pí a okrade. K tomu je chytrý dost a bezohledný též. Srdce jeho je z kamene
a on nemá citu šlechetného ani v jediné žilce svojí a lásky pro nikoho, vyjma pro
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sebe. On chce dobře žít a bez práce, on chce mít pohodlí, ale aby mu je připravil
jiný a on chce být bez starosti, spoléhaje na to, že my budeme se starati o něho
a jeho děti. Mně netřeba vyličovati jej dále — znáte ho vy a zná ho celé okolí —
a jen milená matka naše je tak zaslepená, že vše to nevidí a svévolně pracuje pro
zkázu nás všech.”
Dlouhá tato řeč pronešena byla zdlouhavě a vážně a velký dojem učinila na
všechny členy rodiny. I sama paní Terezka naslouchala napjatě, ale jsouc pod
vyšším vlivem probuzené náruživosti, nepopřála sluchu rozumným důvodům.
Naopak! Nezvyklý odpor syna podráždil j i ještě a ona skoro nepřátelsky a po
směšně vyjela na něj:
“Nu tak! Už jsi se vypovídal dost? Poučil jsi nás o všem, co máme dělat
a co ne? Hle, hle! — Kdo by byl tolik moudrosti hledal v tobě? — Ty jsi truc
advokáta! — Sám chceš mít volnost, ale mně — svojí matce — jí nepřeješ. Já ti
nebráním, aby’s se oženil, ačkoli máš na to času ještě dost —”
“Já ti též nebráním a byl bych i spokojen, kdybys jen byla si vyvolila jiného
na místě toho lumpa Drábka.”
“Zanech marných řečí; jsou to jen vytáčky. Kdybych si byla vyvolila jiného
— třebas i svátého — našli byste na něm zase chyby jiné. Vy mně přejete jen
dřinu a starosti, toť vše.”
“Nech, jak to je,” udobřovala Terezka. “Snad se mýlíme a maminka má
pravdu. Tak zlý přece snad nebude, aby nás chtěl okrásti?”
“Na to nechci spoléhati. Co nejstaršího z vás je svátou mojí povinností chrániti vás před zkázou! To bych byl pěkný bratr, abych tak nečinil. Do smrti
bych neměl pokoje a hryzlo by mně svědomí. Nemysli, že jednal jsem bez dobré
rozvahy a o své újmě pouze. Radil jsem se i s farářem Hynkem —”
“Ah! Ty roznášíš hanbu svoji po celém kraji? K advokátu přibral jsi si
i kněze —” přerušila jej matka, ale on hned jí odpověděl:
“Uvarovati je uchrániti a předejiti nemoc je snazší, nežli ji léčiti, když se by
la dostavila. Nechrne hádek ale. Věc je hotová a já myslím, že ještě dnes d *staneme zprávu od advokáta Phelpse, že jsem ustanoven poručníkem. Záruku
za mně podepsali Vaněk a Adamec. Ve čtvrtek rozdělíme řádně vše a každému
bude zabezpečen jeho podíl. Ty pak, matko, dobře uděláš, necháš-li podíl svůj
úplně pro sebe, abys byla neodvislou a na možnou nehodu připravena.”
“Nech si svoji radu pro sebe,” příkře odpověděla paní Terezka. “Myslím,
že jsem stará dost, abych věděla, co dělám.”
Po té vyšla ven, bouchnuvši za sebou dveřmi a ostatní také šli po práci.
Odpoledne přijela rodina Vaňkovic. Paní Terezka přivítala všechny vlídně
a políbila nevěstu na čelo. Tato pohlížela k ní uslzeným okem a líbala jí ruce
i ústa.
“Jeník povídal, že prý na svatbu naši nepůjdete, maminko,” pravila chvějícím
se hlasem. “Viďte, že to není pravda? To by bylo hezké, aby maminka mého
Jeníčka nebyla na naší svatbě. Já bych si oči vyplakala, neboť považovala bych
to za počátek nešťastného manželství. Bez požehnání matky------- ”
“Nic, nic, beruško moje drahá. Požehnání budeš mít tak jako tak, neboť mám
tě ráda, protože jsi hodná a toho zasluhuješ.”
“Proč tedy nechcete jít na naši svatbu?”
“Víš, holka, to je tak: Jan chce jít úplně svojí cestou, bez ohledu na mne a
pravil rozhodně, že na moji svatbu nepůjde.Není to urážka pro mne a pro mého
nastávajícího muže a jeho otce? Nuže, když on si postavil svoji hlavu, mohu já
co jeho matka, jednat jináče?”
“Co ale my za to můžem? Tím nepotrestáte jen jeho, ale také i nás, kteří
jsme vám ničím neublížili.”
“Dobře, dobře, beruško moje. Vyjednej to s ním. Slíbí-li, že půjde on na
moji svatbu, půjdu já na vaši. Ne-li, nemohu i já, nechci-li nastávajícího mého
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muže urazit a pohněvat ještě přeci svatbou. Rozhodnutí to je nezvratné a nezvi
klá je ani láska k tobě a k vašim.’’
Rozmluva ta udála se v postraní a mezi tím, co všichni ostatní šli podívat se
na malá telátka. Při návratu ovšem zpozorovali, — podle zamlklosti a uplaka
ných očí —- že dála se tu vážná rozmluva a zvěděvše, oč se jednalo a jaký byl vý
sledek, jali se na paní Terezku útočiti všichni. Bylo to marné, neboť tato zůstala
skalopevná. Odpoledne přijel z města jízdní posel od advokáta Phelpse, přináše
jící soudní ustanovení Jana jako poručníka nezletilých bratří a sester a to paní
Terezku popudilo znovu. Přece ale před odjezdem rodiny Vaňkovy zavolala si
Anničku do své jizby, aby jí požehnala a podarovala. Kolem krku dala jí až přes
prsa splývající řetízek z čistého zlata s velkým zlatým křížkem při něm, do uší za
věsila staromódní zlaté náušnice, na ruce připjala podobné náramky a na prst na
strčila zlatý prsten s opálem, kterýžto drahokam přináší prý štěstí. Do dlaně pak
vtlačila jí závitek papírových peněz v obnosu $200, “aby měla něco do začátku
a nemusela hned z počátku býti závislá na muži a na rodičích.”
Mladá nevěsta nad tou dobrotou přímo rozplývala se v slzách.
“Oh, maminko, — maminko! Nad všechny tyto drahocenné dary milejší
by mně byla vaše přítomnost při zítřejší naší svatbě. Což není------ ”
“Nech toho, beruško, drahá, nech. Znáš moje rozhodnutí i moje důvody
pro ně. Já ti žehnám a přeji ti, aby manželství tvé s mým synem Janem bylo
šťastné. A nyní pojď k ostatním !”
Bohatě obdarovaná nevěsta šla nyní jak se říká, “z ruky do ruky”. Vždyť
byl to poslední den panenského její stavu a zítra měla se státi ženou a blízkým
členem rodiny.
*
*
*

Byla to veliká a hlučná svatba, která odbývala se v úterý. Rodiny ženicha
i nevěsty nebyly sice bohaté, ale přece dosti zámožné a neodvislé a oblíbené v ce
lé osadě pro jich rozšafnost. Všichni sousedé, vyjma rodiny Drábka, přijeli hned
za svítání na farmu Karla Vaňka a dlouhý to byl průvod saní, bryček, farmerských
vozů a jezdců, již doprovázeli snoubence k oddavkám do vesnického kostela fa
ráře Hynka. A což teprve potom, to veselí při hostině! K účelu tomu musela
býti vyklizena velká stodola a upravena napřed v sál banketní a potom taneční.
Hudebníci — dva klarinety, dvoje housle a jedna tahací harmonika — sehnaní ze
všech končin osady, hráli neúnavně až do bílého rána. Unaveni, a částečně i
hodně “napařeni” odjížděli svatebčané k domovu až ve středu odpoledne. Svatba
ta byla by bývala ještě veselejší, kdyby se jí byla zúčastnila i paní Terezka, matka
ženicha. Byla sice omluvená jako “churavá”, většině ale byla pravá příčina zná
má až příliš dobře. Novomanželé nevyjeli si na svatební cestu. To nemůže a ne
smí dovolit si farmář, maloobchodník, nebo dělník, protože nemá k tomu času, ani
peněz. On musí si své “líbánky” takřka ukrásti a je spokojen, netíží-li jej staro
sti o uhájení živobytí v nejbližší budoucnosti.
Ve čtvrtek ráno přijel na farmu vdovy Duškové právník Phelps a sousedé
Karel Vaněk a Tomáš Adamec, by předsevzali patřičné rozdělení jednotlivých
podílů. Paní Terezka nevzpouzela se více ničemu; nemluvila a jen se trpce usmívala. Jan, Terezka, Vojtěch i Bětuška stáli na tom, aby matce zůstaly nejlep
ší kusy dobytka a nejpěknější koně. Jan ve jménu všech žádal ji pak, aby za ho
tové peníze, rozpůjčené na první záruku a nesoucí dobré úroky vykoupila matka
čásť dobytka a koní od dítek, alespoň těch mladších. Úmysl jeho při tom byl,
aby matka měla co možno nejmenší čásť hotových peněz po ruce, tak aby Drábek
neměl na co sáhnouti a na co se spoléhati. Předzvídal zcela správně, že otčím
pokusí se ze všech sil, aby opanoval matku a na ní vymámil vše, co se vůbec dá.
“Dělejte si, co chcete,” trpce na všechny návrhy odpověděla vdova. “Když
jste si vzali na pomoc advokáta a soudy, tedy si vemte všechno. Mv se s Drábkem snad uživíme nějak.”
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Jan, vida, že s matkou nelze promluviti rozumné slovo, jednal ve prospěch
všech dále. Věděl, že přijde jednou čas, kdy i ona bude mu za to povděčná.
Piávník Phelps vyhotovil všechny potřebné listiny, jež i pani Terezka bez
odmluvy podepsala a pak odejel, slíbiv, že se postará o zanešeni jich do knih
gruntovních. K večeru přijeli Drábkovic. Starý, zvěděv, co se bylo stalo, zu
řil a málem byl by přerušil celou svatbu. Lstivý Michal ho ale přemluvil, pravě,
že vdově zbylo ještě dost, aby mohli žít pohodlněji, než dosud.
“Však my jim to oplatíme všem, až jenom se dostaneme do hnízda,” vyhro
žoval, “a tomu Janovi přerazím nohy, jestli se mně na farmě ukáže.”-----V úterý na to odbývala se svatba druhá. Byl to pravý opak svatby první a
podobala se spíše pohřbu, nežli veselí svatebnímu. Ze sousedů nedostavil se ani
jeden a nebýt přísné domluvy Jana, byli by i Terezka, Vojtěch a Bětuška odjeli
z farmy. Do kostela jela jen vdova s Julkou a Karlem a Drábek se svými dětmi.
Obřady odbyty zkrátka a i farář Hynek, ač vdova dala na kostel celou padesátku,
měl jen řeč krátkou a skoro úsečnou.
Tiše a zachmuřeni vrátili se všichni na farmu, kde Drábkovic jídlem a pitím
vynahradili si vše s důstatek. Oba, — otec i syn — opili se tak, že nevěděli ani,
co dělají a skoro násilím museli být dopraveni na lože. Paní Terezky poprvé za
čínala zmocnovati se předtucha blížícího se neštěstí a ona na místě jasu a radosti
proplakala skoro celou noc. Ta blaženost druhého manželství začínala nějak po
divně '
Drábkové probudili se druhý den hodně pozdě. Byli mrzutí, neboť pociťovali
bolení hlavy. Po snídani první jejich prací bylo, prohlédnouti si stav farmy, do
bytka a koní.
“Je toho příliš mnoho,” pravil. “Měla bys něco odprodat, tak abych mohl
uplatit nejnalehavější dluhy na mé farmě váznoucí. Nerad bych ji prodal nvní,
neboť vyčkám-li nějaký rok, zpeněžím ji dobře. Dvě farmy nemůžeme držet sice
na dlouho, jeden, nebo dva roky to ale vydržíme. V nejhorším případu můžeme
ji pronajmouti.”
“O tom se poraditi, máme ještě času dost,” mínila paní Terezka.
Ale nebylo, neboť již za pár dní po svatbě počínali hlásiti se věřitelově, nalé
hajíce na zaplacení a vyhrožujíce nuceným prodejem farmy Drábkovy a jeho páiu
vychrtlých koní. Upomínání nebyla ale paní Terezka zvyklá a pomyšlení, co by
asi tomu řekl Jan, popohánělo ji k placení. Bylo jí hrozno doznati, že Jan i Te
rezka měli asi přece jen pravdu, když zrazovali ji od toho kroku a nesměli proto
zvěděti ničeho o tísni druhého jejího manžela. Sehnala kde jaké peníze byly v
domě a splatila požadavky nejnutnější.
“Však oni to vynahradí prací,” těšila se v duchu, ale mýlila se i v tom.
Michal se jen loudal po farmě, toulal se po celé noci a byl více v krčmě neda
leké vísky, než na farmě. Otec lhal, že pracuje na jeho farmě, ale tam vůbec ne
bylo nic na práci, protože dobytek i vychrtlí koně byli již prodáni a drů
bež rozutekla se po sousedech. Kde mladý zrzavý pobuda bral peníze na pití, se
nevědělo. Na farmě Duškovic nehnul ani prstem; tam přišel se jen najíst a ně
kdy vyspat, přenechávaje všechnu práci Vojtěchovi a malému Karlíčkovi. Otec
jeho také se nestrhal prací, ale jen poroučel a kouřil.
Žofka a Lojzka hrály si na slečny a byly by se nechaly obsluhovati, kdyby
Terezka a Bětuška byly k tomu ochotny jen dost málo. Tak na místě
pomoci, — jak paní Terezka doufala, bylo všem přitíženo ještě. Aby vyhnula se
vyčítavým pohledům dětí, pracovala dvojnásob jak dříve, dřela se až do úpadu a
po straně si zaplakala.
Terezka, nemohouc to déle snésti, před děvčaty Drábkovic vytýkala matce,
proč že takové lenošení trpí a sama se upracuje.
“Žeň je do práce a když nechtějí pracovat tady, ať si jdou na svoji farmu,
nebo do služby.”
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Žofka vyskočila a dala se do křiku:
“Co pak myslíš, ty Terezo hloupá, že přišli jsme sem se dřít? Vaše máma,
může být ráda, že si ji tatínek vzal, a------ ”
Nedořekla, neboť tu přiskočil k ní Vojtěch a dal jí tak prudkou facku, že od
letěla až ku dveřím. Vyběhla ven a jala se volatí o pomoc, co jí jen hrdlo stačilo.
Křik ten přivábil zrzavého Michala, jenž byl náhodou na farmě a zvěděv, jak
sestra byla za drzost svoji pokárána, pustil se do Vojtěcha. Tento ale byl mladík
statný a na stáří své nápadně silný. Pěstí odrazil jeho ránu a chytiv jej kolem
pasu, praštil ním o zem, až mu kosti v těle zachrastily, načež jal se mu bušiti do
tváře a hlavy, až mu krev z nosu a úst vytékala. Zrzoun ječel a řval jako posedlý
a svíjel se pod silnou rukou rozhněvaného junáka jako červ. Teprve když při
běhly ženské, s paní Terezkou v čele, byl od tohoto odtržen.
Utíraje si zkrvácený a rychle otékající obličej,' měl se zrzoun k odchodu,
zasyče:
“Tohle mně draze zaplatíš! A kdyby to trvalo leta, já se ti pomstím !’*
Na to šel vyhledat otce, jemuž nalhal toho, co mohl nejvíce.
Starý Drábek běžel domů a bylo snad štěstím pro celou rodinu, že Vojtěch
odejel na farmu Vaňků k Janovi. Přece ale byl to hrozný výstup, jaký způsobil
a byl věru div, že neztýral všechny.
Od té doby vystěhovaly se z jindy tak klidné farmy pokoj a mír úplně. Zrzavý
Michal se tu více neukázal, za to ale Žofka a Lojzka činily domácím, co jen mohly
na příkoř. Paní Terezka plakala nyní častěji a hubeněla i bledla vůčihledě.
Drábek na Vojtěcha nemluvil; jednou jen pravil drsně a výhrůžně: “Odvážíš-li se, ty kluku zatr...., jen jednou něčeho podobného, pak odbila tvoje po
slední hodinka, nechť následky toho jsou jakékoli. Žofka má recht! My jsme
sem nepřišli se udřít prací. Nestačí-li rukou vašich, najmou se pacholci a dě
večky. . Komu to není recht, ať si vezme svůj podíl a táhne k čertu. Bude to
stejné, má-li vás vzít čert dřív, nebo později.”
Nebýt matky, o niž měli nyní strach opravdově, byli by Vojtěch, Terezka
a Bětuška poslechli té rady a opustili farmu. Jak ale vedlo by se ubohé matce
potom? Otčím by ji pak nejen okradl o vše, ale snad i týral. Daleko k tomu
nebylo nikdy a jen jakýsi neurčitý strach před skalopevným Janem jej zdržel od
toho. Pak také nechtěl hnáti věci do krajnosti, alespoň ne po tak dlouho, pokud
nestal se neobmezeným pánem na farmě.

KAPITOLA III. — Věci se přiostřují. — Srážka otčíma s nevlastním synem
Janem. — Výměna dívek. — Dočasná změna poměrů.

Dnové plynou v radostech i bolu, v štěstí i neštěstí, v naději i zklamání a ať
se nám to líbí nebo ne. Čas neposlouchá nikoho, netáže se na nic, ale jde svojí
cestou dále, bez oddechu, věčně.
Na farmě Duškovic —tak jmenována posud, vzdor novému hospodáři —
nezměnily se věci, leda k horšímu. Drábek urputností svojí opanoval pole již
z větší části a přemýšlel jen na šikovný nějaký způsob, jímž odstranil by Terezku
a Vojtěcha z farmy.
Zrzavý Michal objevil se jen letmo a otec vymlouval to, pravě, že pracuje
na jeho — Drábkově — farmě. Nápadno však bylo, že kdykoli paní Terezka
vyslovila přání, podívati se na farmu, tu vždy vynašel Drábek sto příčin, jež tomu
bránily a návštěva odložena na dobu pozdější.
K čemu také třeba zvláštní dohlídky? V domku nikdo nebydlí, v stájích
není dobytka ani koní, a kurník prázdný. Tu orbu a setbu na těch pár akrech
zastane již Michal sám.
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“Dej tam tedy rentýře,” radila paní Terezka. “Ten ti přece vynese víc.”
“Toť! Aby mně zhuncoval farmu a naposled mne ještě okraď o rent,” oso
pil se muž na ni. “Myslíš, že jsem blázen?”
Paní Terezka nenamítala ničeho více a tak zůstalo vše při starém.
Druhá nápadná okolnost byla, že se jim počínal ztráceti dobytek. Ztratil-li
se jeden nebo dva kusy v lednu a únoru, nebylo to nic příliš divného. Zatoulal
se, spadl někde do hluboké závěje a zahynul. Mohl býti i vlky nebo medvědem,
jichž bylo v hlubokém pralesu a těžko přístupných horách tehdy ještě hojně,
zahnán a roztrhán.
Nyní ale bylo již na počátku dubna a sníh sešel úplně, a luhy, háje a lesy
počínaly bráti na se svůj jasný, veselý, zelený háv. Bařin tu nebylo a dobytek
také nezabíhal daleko do hor a lesů. O zlodějích dobytka nebylo tu slýcháno
po leta — a přece v posledním týdnu ztratily se tři pěkné jalovice, z nichž dvě
patřily Vojtěchu a jedna Terezce. To bylo přepodivné, věru.
Vojtěch osedlal si koně a zajel k Janovi, aby on s hochy Vaňkovými po
ohlédli se po krajině. Projeli hezký kus cesty, prohledali všechny rokle, úžlabiny a výmoly v lese, ale po zmizelém dobytku nenašli ani stopy.
Jan choval sice jisté podezření, nevyslovil je ale a předsevzal si dávat bedlivý
pozor. Jen Vojtěchu nařídil, aby okamžitě jej uvědomil, ztratí-li se ještě nějaký
dobytek.
Uplynul opět týden. Deštivé počasí ustoupilo jasu slunečnímu a byl čas
pomýšleti na jarní orbu a setbu. Práce na farmě se zmnohonásobily, ale starý
Drábek a jeho dcery, Žofie a Aloisie, nehnuli prstem. Starý jen rozkazoval,
chodil po polích a po lese, kouřil, jedl za tři a často zajížděl do nedaleké krčmy,
kde obyčejně se sešel se svým zrzavým synem Michalem, který zdál se tu býti
domovem.
Bylť krčmář ten, jenž vedle lihovin prodával i zboží střižní, grocerní, žele
zářské a řemenářské, jedním z oněch lidí bezcharakterních a nesvědomitých,
kteří pro svůj prospěch sedřeli by člověku kůži s těla, nemají slitování se žádným
a neštíti se žádného zločinu, mohou-li při tom získati peníze nebo míti prospěch.
Byl rodem Němec a jmenoval se Knechtl. Ženu byl již dávno utrápil a žil
nyní s jedinou dcerou, Hemengildou, čítající nyní dvacet osm roků. Byla po
stavy “hranaté”, neforemné, tváří hrubých, jakoby z nejhrubšího pískovce vy
tesaných, očí vypouklých a bezvýrazných, pysků ohrnutých jako u černošky
a vlasů ježatých a trochu přizrzavělých. Postrádajíc veškerého vychování,
byla řeči hrubé a nemravné a povahy divoké a přes míru smyslné. Snad
proto líbila se zrzavému Michalu, který udržoval s ní důvěrný poměr, ač byla
o mnoho let starší jeho. Pravilo se též, že nebyl on jediným jejím milánem a že
nečinila nižádného rozdílu, ať mladý nebo starý, ať svobodný nebo ženatý. Otec
její, starý Knechtl, neřestnému tomu životu nebránil, ale povzbuzoval ji k tomu
tam, kde kynul mu hodný prospěch z toho. Muselť každý tu chvilkovou lásku
k dceři náležitě zaplatiti — a peníze své u něho propiti.
Ženy a dcery vůkolních farmářů vyhýbaly se jí z daleka a litovaly jen, že
nebylo tu pranýře, na nějž by ji a jejího tatíka postavily.
Navzdor tomu dělal ale Knechtl dobré obchody, vlastnil mnoho pozemků
a dobytka a říkalo se o něm, že má i mnoho peněz rozpůjčených.
Možná, že to byla hlavní příčina, která lstivého zrzouna vedla do domu toho.
Hemengilda byla jediným dítětem Knechtla a tudíž jedinou dědičkou. Že byla
surovou a smyslnou, to zrovna hodilo se dobře k jeho vlastní povaze. On ty
“fnukavé” ženské — jak říkával těm jemnocitným a ušlechtilým — přímo nená
viděl a opovrhoval proto i svojí vlastní matkou. —----Jednoho rána pohřešil Vojtěch opět dvě jalovice, tentokráte své vlastní.
Neřekl doma ničeho, ale osedlal si koně a zajel k Janovi. Tento, vyslechnuv
zriávu bratra, vyhledal svého tchána, s nímž měl delší rozmluvu a hned po ní
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vvjeli on, jeho bratr Vojtech a starý Vaněk na farmu souseda Adamce, jejž vzali
taktéž s sebou. Jan vedl všechny přímo k velkému pastvisku krčmáře Knechtla,
k jehož ohradě dorazili po prudké jízdě asi kolem deváté, urazivše přes dvacet
mil za tři hodiny.
Seskočivše s koní, přelezli ohradu a dali se do prohlídky dobytka. Jan se
nemýlil, neboť za nedlouho spatřil Vojtěch obě své jalovice, jež lehce ztotožnil
podle vypálené svojí známky. Máť každý farmář nebo dobytkář svoje vlastní
znamení, podle něhož i ve velkém stádu jiných lehce rozpozná svůj kus a jež
nelze přeměniti nebo odstraniti.
Adamec, Vaněk i Vojtěch byli nálezem tím velmi překvapeni.
“Jak přišly ty jalovice sem?” tázal se Vojtěch.
“To nám poví Knechtl. Nyní ale rychle ven z ohrady. Je to ohrada a ma
jetek cizí a kdyby vás tu někdo viděl, mohl by Knechtl i spojení s ním Drábkové
míti výhodnou zbraň proti nám,” pravil vždy rozvážný Jan. “Víme, co jsme
chtěli vědět a teď rovně půjdeme ke krčmáři. Pamatujte si, že nesmíme doznat,
že jsme prohledali jeho pastvisko, ale řekneme, že obě jalovice stály u “fence”,
když jsme jeli kolem.”
Krčmář nezapíral ani v nejmenším; naopak vykázal se odkupní listinou,
podle níž jalovice koupil od zrzavého Michala Drábka a též i řádně a poctivě
zaplatil.
“Zde jsme tedy hotovi,” pravil Jan vážně. “Zbývá nám nyní jeti na naši
farmu a promluviti s matkou a otčímem. Takhle to dále jiti nemůže a nesmí.
Doufám, že vy, tatínku, a ty, Adamce, půjdete se mnou, abych měl svědky?”
“Toť se ví,” odvětili oba skoro jednohlasně. “Kdož ví, co by se stalo, kdy
bychom pustili tě samého! Jste oba tak horkokrevní —”
“Nemějte žádných obav; však já se dovedu ovládat,” pravil Jan.
Než dojeli na farmu Duškovic, byl již Drábek o všem uvědomělí, neboť
Knechtl vyslal jednoho čeledína jinou cestou a na rychlém koni k němu. Očeká
val příchozí před domem, kouře pohodlně z dýmky.
“To jsou vzácní hosté k nám. Má úcta! Má hluboká úcta!” pravil, ukláňěje se posměšně. “A co ty tu chceš, Jene? Já myslel, že jsme spolu hotovi?”
“To vám povím hned,” přísně odpověděl oslovený. “Nepřicházím sem jako
nejstarší syn tohoto domu, ale jako zákonem ustanovený poručník svých mlad
ších bratří a sester!”
“Tak? Pan poručník tedy? Jsi tedy nebo alespoň chceš být kaprálem nad
námi?” s jízlivým posměchem tázal se Drábek. “Já ti ale povídám, že my se
tady obejdeme dobře i bez tvého kaprálování a poručníkování! Ty’s od nás
odešel sám a svůj podíl vzal jsi s sebou, dávaje dobře pozor, aby to byl ten nej
lepší a největší.”
“V hrdlo lžeš, Václave Drábku!” v rozhorlení zvolal Jan.
V tom přichvátala s pole paní Terezka s dcerami.
“Pro milosrdenství boží, co se to zase děje?” zvolala, lomíc rukama.
“Nic více, než to, že žijete pod jednou střechou se zloději dobytka!” odpo
věděl Jan prudce.
“Koho tím míníš, ty zatrac .. . . kluku?” rozkřikl se Drábek, zatnuv pěstě
a popojda proti Janovi.
“Koho tím myslím? Toho tvého ničemu, toho znamenaného zrzouna Mi
chala. On krade zde dobytek, který patří mamince, Terezce, Vojtěchovi a Bětušce a prodává ho německému krčmáři, aby měl na chlast a lenošivý život.”
“Zadrž, kluku — nebo stane se neštěstí!” zvolal Drábek, odhodiv fajfku
a pozvedna pěstě.
Jan se však nezalekl; byl si jist své síly a své tělesní i duševní převahy.
Kromě toho chránil zájmy své rodiny, konal jen svoji povinnost a měl právo
a .zákon na své straně.
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“Nech vyhrožování, Václave Drábku; víš dobře, že se tě nebojím! Jak
jsem pravil, přicházím chránit majetek svých bratří a sester před zloději a dávám
ti na výběr, abys buď Vojtěchovi, Terezce a Bětušce tvým zlodějským klukem
ukradené jalovice nahradil nebo nechal dojít k tomu, aby tvůj syn Michal odve
den byl v poutech do kriminálu a odtud do káznice!’’
“A to se opovažuješ říci mně — svému otci — ty kluku zatrac . . . ?” zařval
Drábek, pozvedna pěsť.
Rána dopadla, ale ne na hlavu Jana, nýbrž jeho matky, paní Terezky, která,
chtějíc zabrániti násilnostem, vrhla se mezi syna a druhého svého manžela. Byla
to rána tak prudká, že slabá žena skácela se k zemi jako kláda a z úst i nosu vyprýštila jí krev. Jako blesk skočil Jan po nenáviděném otčímovi a zasadil mu
pěstí několik tak pádných ran v obličej, že i on. krváceje, klesl k zemi. Nebýt

Vaňka, Adamce a Vojtěcha, kteří přiskočili rychle, aby rozzuřeného mladíka
odtrhli od omráčeného, byl by Jan otčíma utloukl k smrti.
“Pamatuj se, Jene,” pravil jeho tchán, Vaněk. “Pomysli na následky!’
“Máte pravdu, tatínku.” odvětil Jan. “Především zaneseme maminku do
postele a budeme hledět přivésti ji k sobě. Pojďte, pomozte mi!”
Za hlasitého bědování dívek a za pomoci mužských odnešena paní Terezka
v jizbu a uložena na lůžko, kde po tření skrání a studených obkladech záhy při
šla k sobě. První její otázka byla po Janovi a druhá po Drábkovi.
Jan přistoupil k matce a hladě ji po tváři, pravil:
“Utiš se jen, matičko, utiš. Jak vidíš, je všechno v pořádku — alespoň se
mnou. Padoušský otčím dostal jen, co zasloužil již dávno.”
“Snad jsi mu neublížil?” starostlivě tázala se matka, povstavší zároveň.
“Nechť je tomu jakkoli, považ jen, že on je tvým druhým otcem!”
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■‘Oh, matko, matko, co’s nám to jen učinila! Vidíš nyní, že přišlo na má
slova! Ba je to ještě horší, nežli kdy jsem si mohl pomysleti!”
“Již se stalo a nedá se odčiniti,” s resignací pravila matka. “Kde je ale
Drábek ?”
“Eh, snad leží ještě na dvoře, padouch/’ zvolal Jan prudce. “Co mi po
něm ?”
“Snad jsi mu neublížil?” opakovala matka úzkostlivě. “Pojďte rychle, po
díváme se po něm!”
Všichni spěchali ven, ale Drábka tu již nebylo. Byl přiveden k sobě svý
mi dcerami, které při příchodu Jana a jeho přátel prchly z domu zadem a schovaly
se ve stáji a pak zrzavým Michalem, jenž byl taktéž skryt a svědkem celého děs
ného výstupu. Byl příliš zbabělý, nežli aby přispěl otci na pomoc a postavil se
proti Janovi; nebyl zapomněl ještě na lekci, jakou před nedávném udělil mu
Vojtěch a před Janem měl strach ještě větší.
Dcerami a synem podporován, dovlekl se Drábek až k velké kůlně, kde
usedl na voj vozu. V hlavě mu hučelo a on děsně proklínal Jana, svoji druhou
ženu, celou rodinu Duškovic a všechny sousedy, hroze při tom pomstou všem.
Když se byl dosti vyzuřil a se poněkud stišil, nastala porada, během které
začasté nechybělo mnoho, že by se byl otec serval s vlastním synem a dcerami.
Syn vytýkal otci přílišnou prudkost a tento jemu a dcerám lenivost a neopatrnost.
Všichni ale nahlíželi, že s Janem nejsou žádné žerty a že je dosti bezohled
ným, aby Michala přivedl do káznice.
“Takhle to nejde,” mínil Drábek konečně. “Musíme natáhnout jiné struny
a říditi se podle lišky, která nejde do kurníku s křikem, a skrze celé obydlí lidí.
‘Buďte chytří jako hadové,’ praví svaté písmó, a dobře uděláme, budeme-li se
říditi podle toho. Především ale musíš na nějaký čas úplně z této krajiny, Mi
chale. Což, abys podíval se na západ. Slyšel jsem, že ve státech Iowa a Nebraska je několik velkých českých osad a vládních pozemků ještě na výběr.”
“To se ti lehce řekne, jak se tam ale dostanu? A s holýma rukama k tomu!
Snad nechceš, abych se tam dřel, když mám tady život tak pěkný a pohodlný?
To by tak hrálo!”
“‘Do Iowy dostaneš se lehce po dráze a o nějaké peníze se ti též postarám.
Tereza musí vyrukovat s několika stovkami a ty hleď od Hemengildy vylákat,
co se dá.”
“Hm, tak by to šlo. A snad tam na dalekém západu dá se co dělat i s do
bytkem a koňmi.”
“Toho se chraň! Tam nedělají žádné dlouhé caviky a chytnou-li tě, budeš
viset na prvním stromě. A to by tě přece bylo škoda,” dodal s nádechem po
směchu.
“Tebe by asi taky litoval málokdo,” tím samým tónem opáčil něžný syná
ček, čemuž se jeho sestry daly do hlasitého smíchu.
Po dlouhé úřadě konečně usnešeno, že Drábek bude hledět pohnouti ženu
a Jana k peněžní oběti a Michal že “vyždímá” z Hemengildy Knechtlové, co se
“vyždímati” dá.
“Pro půl roku nebude zle, a aspoň uvidím kousek jiného světa,” mínil.
Jiná, ale mnohem tklivější scéna odehrála se mezitím v jizbě a sice mezi
paní Terezkou a její dítkami. Jan stál rozhodně na tom, že nechá zrzavého Mi
chala zatknouti a dotíral na matku, aby zadala za rozvod od Drábka dříve, nežli
bude pozdě.
Matka zapři sáhala jej ale, aby upustil od myšlénky té a byl shovívavějším.
Na rozvod že není ani pomyšlení; je křesťankou, a víra jí to zapovídá. Vzala-li
si na sebe kříž, že je též povinna jej nésti.
Jan odporoval. Netrpí prý tím jen sama, nýbrž celá rodina a příbuzní. Má
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jiné povinnosti, jež jsou přednější, a dítky její vlastní že mají první právo na
její lásku a péči.
“Nic bych neříkal,” pravil, “kdyby otčím byl mužem spořádaným, řádným,
pracovitým a poctivým a dítky jeho aby chtěly býti nezištnými sestrami a bratří
mi. Takto ale nemůžeš žádati na nás, abychom jej milovali a klidný/ přihlíželi
k tomu, jak strojí se zkáza nám všem. Za ty tři měsíce mohla jsi již vystřízlivěti ze svého opojení a přesvědčiti se o plánech celé rodiny Drábkovic. Řekli
ti to bez obalu a činy svými ukazují ti to každý den.”
“Bohužel, že máš pravdu, a já nemohu1 ti odporovat ani slovem,” pravila
paní Terezka a dala se do usedavého pláče. Postava její se chvěla jako strom
osykový, svěsila hlavu a div že neklesla poznovu.
Všichni se polekali a domlouvali Janovi, aby matku netrápil ještě více a on
svolil konečně, že prozatím od žaloby upustí; opakovat ale že se krádeže tv více
nesmějí.
Za nedlouho na to vstoupil do jizby Drábek v průvodu svých dcer. Žofka
a Lojzka — “s 1 e č n y”, jak je Terezka posměšně nazývala — přisedly k oknu,
něco si šeptajíce a se smějíce.
Drábek, s tváří opuchlou a čelem svraštělým, přistoupil k druhé svojí ženě,
na Jana ani nepohlédnuv a pravil:
“Michal chce odjeti pryč, daleko na západ, až do státu Iowa. Cítí, že je
vám tady jenom na obtíž a že mu nepřejete ani to sousto chleba a půjde vám
proto s očí.”
Janem to škubalo, čekaje ale na pokračování a kam Drábek asi míří, pře
mohl se a neříkal ničeho.
“Jelikož ale nemůže jít nahý a ,bez centu peněz tak daleko, musíme mu po
moci na cestu,” pokračoval Drábek.
Teď se ale nemohl Jan zdržeti více.
“Vždyť ukraď pět jalovic! Kam dal peníze, které dostal za ně? Prochlastal a probil!”
“Ty mlč! S tebou já nemluvím!” osopil se na něho Drábek, načež obrátil
se opět ku své ženě a pravil: “Co tomu říkáš ?”
Tato pohledla na Jana a s něho pak na ostatní dítky.
“Nezapírám, že byla bych ráda, kdyby odešel a hodně daleko, neboť on je
tady jen pro pohoršení; kde ale vzít peníze? Ty víš, že jsem ti dala skoro po
slední na uplacení tvých dluhů a do příští úrody je ještě příliš dlouho.”
“Jen to všechno vykdákej, co’š pro mne udělala,” hněvivě zvolal Drábek.
“Což nemáme dost koní, dobytka a vepřů a úvěru tolik, co si přejeme?”
Málem by byla povstala opět prudká váda a byla překažena jen rozhodným
vystoupením Vaňka a Adamce, kteří pro dobro osady a dobrou doposud její po
věst uvolili se dáti padesát dollarů každý. Jan, matka a Vojtěch měli taktéž
dáti po padesátce, s tou však podmínkou, že Michal písemně přizná se z krádeže
dobytka a zaváže se neokázati se v osadě po celých pět roků příštích. Přijde-li,
bude okamžitě zatčen.
“Do té doby snad zmoudří a lidé ho vycepujou,”’ mínil Vaněk.
Drábek považoval požadavek ten zprvu za hroznou urážku, slíbených ale
dvě stě a padesát dollarů pro syna bylo lákadlem příliš velikým. Slíbil to ve
jménu Michala a také na druhý den písemní přiznání to přinesl a zaslal Janovi.
Od té chvíle zmizel Michal z kraje úplně.
*

*

*

'

Na farmách našich známých bylo nyní klidněji a všude pracovalo se o závod.
Jarní orba i setba byly odbyty, dobytek mohl být pouštěn již do lesů a rolníci měli
trochu oddechu.
Jednoho večera byli obyvatelé farmy Duškovy překvapeni i vyrušeni pří
jezdem velkého cestovního kočáru, v němž seděl starší, velmi intelligentně vy
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padající pán a slabá, bledolící a jaksi chorobná dívka, v stáří asi osmnácte jar.
Když kočár stanul ve dvoře, skočil s kozlíku premovaný kočí a uctivě ote
vřel dvířka kočáru. Starý pán vyskočil ven první a starostlivě pomáhal bledé
dívce, pravě:
“Tak, drahá Adelo, jsme na místě. Doufám, že se ti tady bude líbit a že se
v pohorském a lesním vzduchu úplně pozdravíš.”
“Nevím, milý otče, nebude-li mi tu teskno a přivyknu-li tomu prostému ven
kovskému lidu. Budu pohřešovat svoje piano, svoji. . .”
Další slova přerušena byla příchodem paní Terezky a všech dítek, nevyjí 
maje ani dcer Drábka, jež jako ostatní, vyběhly ven ze zvědavosti.
Paní Terezka okamžitě poznala příchozí a spráskla v udivení ruce.
“I pro pána krále, to jsou k nám hosté!” zvolala po němečku. “Jen honem
do vnitř — je pro slečinku trochu sychravo! — Holky — udělejte větší oheň,
zabijte pár kuřat a honem něco k večeři!”
Paní Terezka byla samý oheň a samá živost. Vždyť její host nebyl nikdo
jiný, než velkoobchodník Otto Blumenthal ze vzdáleného velkoměsta, s nímž
osada tato byla v čilém spojení obchodním a jenž kupoval od farmářů koně, do
bytek, vepře a přebytečnou zvěřinu, platě vždy dobrou cenu a hotově.
Byl velmi pohostinný, vedl velký dům a farmáři, s ním obchodující, měli se
u něho po -čas jejich pobytu v městě znamenitě. Rodinu Duškovic měl nad
jiné radši, protože vynikala tato vyšším poněkud vzděláním, dobrým vkusem
a vzácným u rolníka společenským taktem.
Proto bvl také i jeho nenadálý příchod vítán s takovou radostí a Terezka
i Bětuška měly se čile kolem bledé jeho dcery Adely.
O koně a kočár postarali se Vojtěch s Karlem a oba pomohli pak kočímu
zanésti do vnitř těžké kufry, jež zvěstovaly zamýšlený delší pobyt hostí.
Při večeři, sestávající ze smažených kuřat, vajec, čerstvého chleba, másla,
medu, smetany a čaje, rozproudila se živá zábava.
Drábek doma nebyl a pan Blumenthal velice se divil druhému manželství
vdovy. Potom sdělil příčinu své návštěvy.
“Je to hlavně k vůli Adele,” pravil. “Je churavá již po delší dobu a lékaři
radí ku změně vzduchu a podnebí, zejména toho, kde je hodně stromů prysky
řičných. Kromě toho pak panuje u nás děsné rozčilení, které zle působí na roz
rušené čivy její. Je to následkem vypuknutí občanské války a sbírání vojska.
Jedna setnina táhne za druhou, bubnování, troubení, jásot a křik nemají konce.
Já sám i moje statná žena jsme z toho, nervósní a třídenní tato cesta sem udělala
mi velmi dobře. Žel, že musím zase pozítří zpět, dceru ale bych tady rád nechal
přes celé jaro a léto, až do podzimku. Měla by u vás místa dost a patřičné oše
tření ? Rozumí se, že chci za vše dobře zaplatit a kromě toho by mohla některá
z vašich dcer, nebo i dvě, vyměniti její místo a prodlíti po tu dobu v městě. Byla
by to pro ni nebo pro ně příjemná změna.”
“Zajisté,” odpověděla paní Tereza. “Jsme velice poctěni tím, že svěříte
nám slečnu Adelu na tak dlouho a přičiníme se, abychom zpříjemnily jí pobyt
zde co nejvíce. Viďte, holky?”
Terezka, Bětuška i Julka shrnuly se kolem bledé dívky, která projev ten
přijala s velkým vděkem, děkujíc upřímným a radostným pohledem.
“Vidíte? Ty budou přítelkv, že?” vítězně zvolala matka, pohlížejíc s pýchou
na roztomilé hlavinky svých dětí.
“Máte pravdu,” s úsměvem odvětil pan Blumenthal.
“Vy budete jistě unaveni po cestě tak dlouhé a obtížné,” pokračovala paní
Tereza, “a proto ostatní podrobnosti necháme si až na zítřek. Můj muž přijde
pozdě večer a pro Jana může dojet Karel. Já nerada bez něho co podnikám,
neboť on je tak moudrý a jeho rada je vždy dobrá. Kéž bych jen se byla podle
ní řídila častěji.”
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“Pravda, svätá pravda; znám ho dobře. Je to hoch velmi rozšafný a na
svá leta až príliš vážný.”
Krátce na to odebrali se všichni na odpočinek.
Karel odjel k Vaňkům, aby uvědomil Jana a Vojtěchovi ustláno na senní
ku, neboť muselo se udělati místo pro hosty.
Drábek přišel domů pozdě v noci a s radostí vyslechl novinku. Největší
potěšení způsobil mu slíbený plat, neb měl za to, že dostane jej sám do ruky.
O výměně dívek nechtěl ani slyšet, neboť kdo by potom pracoval na farmě? —
Jan s Karlem dostavili se časně z rána. Hosté ještě spali a proto na rýchlo
svolána rodinná porada. Matka chtěla, aby Terezka nebo Boženka odjely^s pa
nem Blumenthalern a přes léto si odpočinuly a v městě něco užily. Ať Žofka
a Lojzka je zastanou a jemné pracičky své také trošku natáhnou.
Terezka i Bětuška ale tomu odporovaly, tvrdíce, že nevlastní sestry nehnou
ani prstem, na matku ale že uvalena by byla tíže trojnásobná a to že nedovolí.
Jan dlouho nic neříkal; když ale všichni tázali se o jeho mínění, pravil:
“Souhlasím s děvčaty. Já srdečně bych jim přál trochu těch radosti, měst
ských, toho odpočinku a pohodlí v domě tak nádherném, jako je pana Blumenthala, ale jsem přesvědčen, že by rozkoš ta vykoupena byla smrtí naší milé matky.
Terezka, Vojtěch a Bětuška jsou nejvydatnější podporou matky a největší hyb
nou silou na farmě — jsou pravá její ruka a ztratíc tu, sesláblo by celé tělo.”
Děvčata ochotně souhlasila a Drábek, vida, že jde po jeho, opustil s uspo
kojením jizbu. Hned po jeho odchodu pravil Jan:
“Na to jsem čekal. Jde do kůlny, kde má celý gallon whisky ukrytý a při
hne si notně. Nechť si; aspoň nás tu nezlobí a nám nepřekáží. Pan Blumen
thal tedy chce vzít s sebou dvě z našich děvčat a mít je tam přes celé léto? Což
abychom nabídli mu Žofku a Lojzku? Ony půjdou rády a zde beztoho jsou jen
v cestě a pro zlost. Hleďte: vy již máte krávy podojeny a jinou práci jste vyko
naly, ale slečny hoví si posud na lůžku. Přijdou dolů jen se najíst, ohrnovat
nosy a pak si vyjít na procházku do lesa. Jsou trubci v úlu a budiž k ničemu na
farmě a ve mně to vře, když se na lenivé ty žáby jen podívám. Takto se jich na
čas zbavíme a pak snad i otčíma přivedeme na jinou cestu.”
S návrhem tím všichni souhlasili radostně a rozešli se pak po své práci.
Slunko bylo již hodně vysoko, když objevil se pan Blumenthal s dcerou
a za nimi teprve přiloudala se děvčata Drábkova, mnouce si ještě rozespalé
oči a vypadajíce jako kočky, když vylezou z pomejí.
Před snídaní přišel i Drábek.
Uvítání se strany Jana bylo velmi srdečné, neboť obchodník i jeho dcera
Adela měli jej velmi rádi pro jeho přímou a mužnou povahu a každý rok, když
s jinými přihnal dobytek a koně do trhu, chtěli zdržeti jej ve městě o pár dní
déle, ovšem že marně.
Žofka s Lojzkou vytratily se hned po krátkém pozdravu a krátce před sní
daní objevily se zase, ale ve svátečních šatech a vyfintěny, jakoby byl nějaJký
“hod boží” nebo při nejmenším neděle. Byla to děvčata nápadně hezká a pan
Blumenthal pohlížel na ně se zalíbením.
Zábava při snídani točila se hlavně kolem započaté občanské války, vyhlídek
na příští úrodu, stavu dobytka a tomu podobné. Všechny však nejvíce potěšila
zpráva, že jedná se o stavbě železné dráhy, která měla vésti osadou.
“Stane-li se tak,” pravil obchodník, “zakoupím pár tisíc akrů tohoto blízkého
lesa a postavím tu velkou pilu, velký mlýn a špýchary pro obilí, neboť osadnictvo
bude se tu množiti a osady růsti jako houby po dešti. Kraj je úrodný a k úplné
mu rozkvětu jeho je zapotřebí jen lepších prostředků dopravních a blízkých do
brých trhů. Každý z vás by tím získal mnoho, neboť vaše farmy vystoupily by
v ceně troj- i pateronásobně.”
Záležitost s děvčaty vyřízena velmi krátce a na vše strany uspokojivě. Žofka
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a Lojzka div se radostí nezbláznily a ihned počaly skládati si své šatstvo a prádlo.
Bylo toho málo a k tomu pro parádu velkoměstskou příliš chudičké — to dalo se
ale lehce doplniti až ve městě. Hlavní věcí byly při tom peníze a i tu šlechetnomyslný Jan uvolil se přispěti značnou částkou.
Že děvčata Drábkova byla tím celá poblázněna, nebyl žádný div, neboť tím
vyplniti se měl nejkrasší jejich sen: mít pohodlí a všeho hojnost, žít v přepychu
a bez starosti, užívat zábav a světa, nechat se obsluhovat a obdivovat, prožít v ra
dovánkách celé noci a vyspávat až do poledne. To vše kynulo jim nyní v domu
bohatého kupce alespoň na dobu šesti měsíců — a kdož ví, co pak se stane? Jsou
hezké — snad zamiluje se do nich nějaký boháč a ony pak budou mít takový
život až do smrti! —
Nyní měly se kolem Adely a pana Blumenthala co nejvíce. Setřásly se sebe
svoji lenivost a staly se svěžími, bystřejšími a živějšími. I paní Terezka a její
dítky se rozjařily a poprvé od vánoc zavládla na farmě radost trochu větší. Byli
všichni rádi, že alespoň na půl roku zbaví se pohledu na ty dva “trubce”, již byli
jim jen na obtíž a pro zlost. Člověk pracovitý a šetrný nerad má podle sebe
lenočha, mrhače a hýřila a vyhne se styku s ním, může-li.
Během toho a příštího dne navštívil pan Blumenthal známé mu rolníky,
obdařil každého bedničkou dobrých doutníků a výbornou samožitnou, projel
část blízkého lesa, který mínil zakoupiti a třetího dne časně z rána vydal se na
zpáteční cestu, provázen štěstím zářícími děvčaty Drábkovými.
Loučení se otce s dcerou bylo tklivé a dojemné, obou dívek s ostatními ale
radostné a skoro jásavé. I sám otec Drábek byl rád, že se na čas zbavil lenivých
svých dcerušek. —
Po odjezdu kupce zavládl na farmě zase jednou obvyklý klid a pořádek. Drá
bek, nemaje po boku zrzavého svého syna, který jej jen štval a sváděl a na očích
lenivé dcery, zmoudřel trochu a pustil se do práce. Do krčmy Knechtla chodil
nyní jen zřídka a ani tu mu pití nechutnalo, protože ztrpčeno bylo výčitkami —
k vůli Michalu, jemuž před odchodem skutečně podařilo se “vyždímati” na Hemengildě plných pět set dollarů — veškeré to hotové peníze, jež Knechtl měl
doma. Jak se to stalo, Hemengilda sama nechápala nyní. Věděla jen to, že
zrzoun přislíbil jí sňatek a že mu peníze ty půjčila na zakoupení svatebních šatů,
snubních prstenů, lepšího nábytku a tomu podobné. Po zmizení Michala zpozo
roval Knechtl ztrátu peněz, a způsobil děsný rámus, při čemž stloukl dceru tak, ·
že to odstonala. Drábek též dostal svůj díl a přešla mu chuť, chodit do krčmy.
Tak v klidu, plodné práci a větší radosti plynuly dnové a týdny. Drábek
převzal hodně práce Terezce a tato opět matce, která následkem toho se zotavila
a sesílila.
Adele se na farmě líbilo. Probíhala luhy a lesem, vyhledávala ptačí hnízda,
pomáhala při dojení, — což způsobilo jí velkou veselost i radost — pila třikrát
denně kozí mléko. Byla šťastna jako malé děcko, stane-li se mu po vůli. Dříve
bledé tváře její zčervenaly, matné oko zazářilo a vyhublá postava stávala se
plnější a okrouhlejší. Dopisy její rodičům byly plny svěžesti a přímo oplývaly
výrazy štěstí.
Vojtěch nepustil ji s očí a byl jí stále v patách, střeže ji jako své zřítelnice.
Adela ráda dlela v jeho společnosti a tak pozvolna, aniž by si toho byli vědomi,
vzplanula v srdcích jejich vroucí a čistá láska.
Bystrozraký Jan záhy zpozoroval změnu, jaká udála se s bratrem a vyčkav
vhodné příležitosti, jal se mu domlouvati.
“Měj rozum, bratře,” pravil k němu srdečně, “sám přece musíš uznat, že po
měry takové lásce nedovolují. Ona je bohatá, vyhýčkaná, nezvyklá práci a za
jeden měsíc spotřebuje víc, než ty vyděláš za celý rok. Pak je tu obrovský rozdíl
ve vzdělání. Ty znáš sotva číst a psát, kdežto ona je vysoce vzdělaná, hraje na
piano a maluje obrazy, a vyšívá krásné věci. Ty jsi zvyklý těžké práci ruční,
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ona jen hraní. Pak tu jsou její rodiče. Myslíš, že oni svolí jen tak lehce k to
mu, aby dcera jejich, na niž jsou hrdí, stala se ženou prostého farmáře?”
Vojtěch důvody ty uznal a stal se zádumčivým. Vyhýbal se Adele, kde jen
mohl, ale nepozorovaně střežil ji nadále, zejména když odvážila se hlouběji do
lesa, vyhledávajíc scenerie pro své kresby. Číhalo tu mnohé nebezpečí se strany
jedovatých hadů, vlků, divokých koček a často objevil se i medvěd. Tu bylo
třeba býti opatrným.
Adele vzdalování se Vojtěcha bylo nápadné. Přemýšlela, zda-li ho urazila
něčím nebo pohněvala a konečně tázala se ho zcela přímo, proč se jí vyhýbá.
On to zapíral, vymlouval se na mnoho práce a tížící starosti a tak ji upokojil
poněkud.
Vše šlo opět obvyklou svojí cestou a v práci a nových nadějích pro budouc
nost nalezli všichni uspokojení.

KAPITOLA IV. — Ruch válečný. — Vojtěch se dá na vojnu. — Život ve městě..
Od ukončení války s Mexikem, v roce 1848, až do dubna, roku 1861, byly
Spojené Státy v míru mezi sebou i celým světem ostatním. V celé, na tisíce mil
rozsáhlé zemi, šel každý klidně za svým povoláním, nemaje ani pomyšlení na
válku. Spojené Státy nebyly národem vojenským nebo výbojným. Jsouce od
Evropy odděleny širým oceánem Atlantichým, neměly zapotřebí vydržovati vel
kou stálou armádu. Duch vojenský, jenž vzbuzen první revolucí a poslední
válkou s Anglickem v míře tak velké, vymřel skoro úplně a jen v některých stá
tech severních zřízeny setniny dobrovolníků, — miličáků — kteří v nádherných
uniformách parádovali ulicemi, ku veliké radosti uličníků. V jiných státech
nebylo ani potuchy po vojenské organisaci. Lid, neočekávaje žádnou válku, ne
činil také žádných příprav k ní a nezbrojil. Farmář klidně kosil svoje seno, oral,
sel a sklízel úrodu; obchodník šel za svým obchodem, dělník po své práci a každý
vykonával povinnosti svého stavu a povolání, nemaje ani potuchy o tom, že stojí
na prahu velkých dějin světových a té největší války, jakou svět kdy viděl.
Z klidného toho snu byl pojednou vyburcován v dubnu 1861 útokem na
pevnost Sumter a střelbou na vlajku Spojených Států.
První krev prolita v ulicích města Baltimore. New York a jiné státy rychle
vyhověly vyzvání presidenta Lincolna a sbíraly pole. Patriotismus severních
států rozplameněn na nejvyšší stupen a buben i trumpeta verbířů zněly v každém
městečku a každé vísce. Všude sestavovaly se vojenské setniny a mladí i starší
nechali se naverbovati — buď na dobu tří měsíců nebo po celé trvání války.
Hvězdnatý prapor Spojených Států vlál z každého okna, se střech a pavlánů,
domů i paláců. Hlavní město Washington bylo ústředním bodem celého hnutí
a k němu spěchali obránci Unie se všech stran. Generál Butler, jenž krůtě po
rážel povstalce, kdekoli hlavu vystrčili, byl ustanoven velitelem pevnosti Monroe
a generál Banks převzal vrchní velení nad celou novou armádou. Pluk drsných,
ale chrabrých a statných Pennsylvananů utábořen byl podél cest, vedoucích
k pevnosti. Důstojníci i vojáci byli, co dotýče se taktiky vojenské, stejně nevě
domí. Kde by také vědomí to nabrali? Před třemi týdny ještě nalézali se buď
u pluhu nebo kopali uhlí v uhlodolech, nebo tavili železo v tavírnách a proto
veselé bylo podívání na vojenská cvičení jednotlivých oddělení. Velel-li důstoj
ník : “v pravo toč!”, obracel se každý jinak a nastal zmatek k nepopsání. Dů
stojníci byli právě tak nevědomí, jako vojíni. Přišel-li pluk před bahno, rybní
ček nebo náplavu, tu plukovník nevěděl, má-li jiti skrz nebo vodu obejiti, či vrátit
se úplně zpět. Škrábal se za ušima, pohlížel na vodu a zase na své vojáky a ko
nečně zvolal: “G e e round that mud puddle!” Mužstvo poslechlo·
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všichni v patřičný šik.
Ve Washingtonu panovalo děsné rozčileni a necvičené setninv a pluky vo
jenské hrnuly se sem se všech stran. Byl to zajímavý pohled na ně, neboť v jedné
řadě bylo lze vidět muže všech možných stavů a povolání. Byli tu básníci, malíři,
umělci, řemeslníci, strojníci, tiskaři, novináři, spisovatelé, bankéři, obchodníci
a i kněží, lékaři a právníci. Vojsko utábořilo se, jak se dalo, — nejvíce jich zaujmuli kapitol. Mnohému však se život vojenský nelíbil a když ráno ozvalo se
čepobití, byl by se raději na lůžku obrátil a vyspal si jeden “verš” ještě.
Generál Stone vyslán s několika pluky podél Potomacu až k Point of Rocks.
Generál Patterson byl na hořenním Potomacu, generálové McClellan a Rosenkranz, majíce pod sebou pluky z Ohia a Virginie, bojovali již u Rich Mountain
a generál McDowell připravoval se k pochodu k Manassas. To byli sami, veřej
nosti málo známí mužové. Patterson sloužil již ve válce mexické, ale lid na to
již dávno zapomněl. McClellan byl znám pouze co dobrý inženýr; generál Wood
byl stár a sláb. Nebylo tu tedy, vyjma generála Scotta, jenž dobyl si četných
vavřínů již v zápase s Anglickem v roce 1812 a mnoho roků 11a to ve válce
s Mexikem, žádného zkušeného válečníka a lid pohlížel k němu jako na Herku
lesa přítomné doby, ač neprávem, neboť 011 byl již tehdy pět a sedmdesát roku
stár, sláb a stále mrzut. Síly jeho byly ty tam a stará rána bolela ho často. Mohl
sotva chodit a byl ve všem zdlouhavý i v myšlení a pochopení.
Jižané naproti tomu zdáli se býti k válce dobře připraveni a počínali si dosti
systematicky. Hlavním městem a střediskem všech operací stal se Richmond, V a.
Jefferson Davis a jeho celý kabinet byli tu a konfederační kongres shromáždil
se tu též. Oiči celého jihu obráceny hlavně sem a každý měl za to, že Jižané
zmocní se brzy Washingtonu. Hlavní síla jejich soustředila se u Manassas.
majíc za vůdce generála Beauregarda, jenž od dobytí pevnosti Sumter slaven po
celém Jihu co velký hrdina a válečník. Vítězství jeho u Bull Run slávu tu ještě
zvýšilo. Ztracenou bitvou tou probuzen byl ale sever k vědomí a byv vyburco
ván ze své jistoty, poznal teprve nýní celý dosah války občanské. Počalo sbírati
se nové pole a nastala horečná činnost všude.------------------------------------------Tak stály věci, když i do osady, již obývaly známé nám již rodiny, zavítali
verbíři. Již od května vyvěšovány sice čas od času velké plakáty s vyzváním,
aby kdo může a je schopen nosit zbraň, přispěl na pomoc ohrožené Unii, pravi
delné a systematické verbování dálo se tu ale teprve až v měsíci říjnu. Bylo
toho také zapotřebí, neboť velký počet mužů, jimž prošla tříměsíční jejich lhůta
a jimž se na vojně nelíbilo, neobnovil své závazky, ale oni vystoupili z vojska
a šli domů, kde život pohodlnější a méně nebezpečný.
Vojtěch od své poslední rozmluvy s bratrem Janem byl velmi zádumčiv.
Uznával jeho důvody a vyhýbal se proto Adele, kde jen mohl. Srdce však nedá
si poroučeti a tlak na ně budí jen protitlak. V tom ohledu zcela pravdivá jsou
slova básníkova:
“Se srdcem divno hrát, —
tu jde a tu chce stát, —
tu sladce zaťuká,
pak div, že nepuká —”

A jemu zdálo se, že srdce jeho puká stále a divil se tomu, že je tak zdráv
a že žije posud.
Ve dne i v noci, jak byl jen trochu samoten, ve bdění i snění byl jen u ní, —
u své Adely — která byla pro něho bytostí vznešenou, nadpozemskou, božskou.
Oh, jaká by to byla pro něho rajská blaženost, kdyby tak mohl a směl přivinouti
ji k svému srdci a zvolati: “Tys m á !” Nestál by jediný ten okamžik za cenu
celého života? “T y s má !” — Oh, krásný ty přelude, krásný ty sne! — S ja
kou radostí obětoval by vše za jeho splnění! A přece to nejde — neboť probu
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zení z krátkého toho snu mohlo by býti osudné nejen pro něho, ale i pro tu mi
lovanou bytost, jíž přece by tak rád obětoval vše. Poměry jejich různily se od
sebe příliš, nežli aby pomýšleti se mohlo na jich srovnáni. Tak myslel on, mladý,
ale poctivý a dobrý junák.
Jinak ale Adeía. Ač vychována ve velkoměstě a v přepychu, zachovala si
přece nevinnost a důvěřivost dítěte. Bohatství jejího otc® a vědomosti nabyté
neučinily ji pyšnou a pohrdavou vším, co nebylo stejně skvělé s ní, ale vnímavou,
dobromyslnou a dobrodějnou. Nepřicházela do styku se živly zkaženými, duchu
i srdce otravuj čími a byla zvyklá na vše co ladné a krásné, i její mysl byla
ušlechtilá a vyvinula se z ní panna krásymilovná a prostomyslná. Dané slovo
bylo jí jako záruka jistá a spolehlivá, proto ani z daleka nepomyslela, že milovaný
mladík, na nějž jak pro bodrou a ryzou jeho povahu, tak i krásu tělesní pohlížela
jako na poloboha, mohl by snad se trápiti k vůli své lásce k ní. Ona naprosto
vyloučila každý rozdíl mezi sebou a jím, majíc za to, že to, co chybělo mu na
vzdělání literárním, dá se lehce dohoniti ještě.
Ze méně s ní mluvil a jí nevyhledával, to připisovala jeho plachosti a mladi
stvé ostýchavosti vůči “krásnému” pohlaví. Kromě toho pak měl příliš mnoho
práce a ona zase celé dny ztrávila v zahradě, na poli, v háji, lese a horách, takže
osobní nepřítomnost jeho sotva pociťovala, třeba i myšlénky její zaměstnávaly
se skoro výhradně ním.
Tak uplynul měsíc srpen a září. Největší a nejtěžší práce na farmě byly od
byty a celá sklizeň již pod střechou. Byla hojná, jakož i velký přírůstek na do
bytku a mohlo panovati tu štěstí a veselí, kdyby v Drábkovi nebyl probudil se zase
starý démon, jenž kazil rrtír a klid v celé domácnosti. Oddal se opět obvyklému
lenošení a snášel domů celé gallony kořalky, již uschoval si v kůlně a pil tajně. Jsa
přirozeně surový, stal se následkem pití i hašteřivým a stále vyhledával si příčiny
k vádě se ženou a nevlastními dítkami, ztrpčuje těmto život co nejvíce mohl.
Vojtěch trpěl tím dvojnásobně a stále přemýšlel, jak by z pekla toho vyváz
nul. Tu přišel do osady verbíř asi s padesáti novými obránci vlasti, již ve stejno
kroji oděnými. Provázela je veselá hudba a šikovatel, Němec Lustig, plamen
nými slovy vybízel zbraně schopné muže ku obhájení ohrožené Unie.
To bylo něco, nač Vojtěch čekal již po kolik měsíců. Vysvobodit se z do
mácího pekla, vyhnout se stálým stykům s Adelou a použít všechněch sil pro osvobození jiných z pout otroctví a pracovat tak nejen ku zachování celistvosti
Unie, ale i pro pokrok lidstva, to byly, tři vymoženosti najednou.
Ve vřavě bitevní, v tom ruchu válečném a mezi tisíci spolubojovníky nebude
mít času mysliti tolik na milovanou dívku a srdce jeho snad se uklidní. Doufal
též, že milosrdná kule nepřátelská zastaví jeho tlukot pro vždy.
Jako se vším, šel nejprve na radu k bratru Janovi. Tento se napřed zhrozil
toho kroku a jal se mu úmysl ten vyvraceti, důvody Vojtěcha ale přesvědčily jej
konečně a on sám pak rozhodnutí to schválil, pravě, že on a jeho švakři budou hle
dět práci jeho na farmě zastati.
Když k večeru toho dne vstoupili do kruhu rodinného a projevili rozhodnutí
Vojtěcha, bylo zle. Paní Terezie div nepadla do mdlob a Terezka, Bětuška, Julie
i Karel s pláčem objímali bratra, volajíce jeden přes druhého, že jej na vojnu ne
pustí.
Byl to tklivý, srdcelomný pohled na rodinu, která nechtěla ztratit milovaného
ůlena.
“Oh, už mne to všechno opouští a já, ubohá, zůstanu na stará kolena opuště 
ná a samojediná se svojí bídou a svým utrpením,” bědovala paní Terezie. “Jan
je už pryč, Vojtěch chce jít a Terezka se mi na jaře provdá. Kdo tu ještě u mne
zbude?’’
“Máš, co jsi chtěla — máš muže a my otčíma ,” trpce prohodil Jan ; hned
toho ale litoval a dodal: “Nermuť se, matko, proto. Já a moje Tonička i moji
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švakři vypomůžeme, kde bude toho zapotřebí, neboť na otčíma, který je víc opilý,
nežli střízlivý a vyhýbá se práci jako čert kříži, nemůžeme se spoléhati. Věř, že
bude takto nejlépe a to pro různé jiné příčiny.”
'“Pro jaké příčiny ještě?” dotazovala se matka celá polekaná. Pro své vlast
ní starosti neměla ubohá ani tušení o lásce Vojtěcha a Adely a pořekadlo, že ma
tka něco takového okamžitě pozná u svého dítěte, se tu nesplnilo.
“To zvíš až později,” klidně, ale určitě pravil Jan. “Vojtěch chce bojovat za
svobodu lidstva a celistvost Unie a takovému vlasteneckému nadšení nesmíme
klásti meze. Nyní ale musíme především spěchati s jeho výpravou. Dobře, že
jsem v minulém týdnu odprodal těch pár kusů dobytka a nemáme nouzi o peníze
alespoň pro začátek a bratr nebude odkázán zcela na svoji nepatrnou službu. Po
zději můžeme mu poslat víc.”
Marně však Jan i Vojtěch těšili matku, bratra Karla a sestry, již od té chvíle
nepřestali plakat a naříkat.
Večer sděleno rozhodnutí to při společném stolu. Starý Drábek se jen
ušklíbl a mínil suše: “Toť, lenochovi se už u nás nelíbí a musí zahrát si na pana
vojáka. Chce, abych já se dřel sám. To bych byl blázen, když mám takového
klacka v domě. — Já věru nepochopuji, že jej pustíš, Terezo — vždyť není ještě ani
plnoletý! — Mně ovšem není nic do toho, neboť má svého pana poručníka, který
je ustanovený slavným soudem a je tudíž.nad mámu ! Dělejte si ale co chcete, —
já budu též !” to dopověděv, praštil lžící a vyšel ven, aby se “posilnil” v kůlně.
Adela, slyšíc oč se jedná, zbledla na smrt a musela sebrati celou svoji sebevlá
du, aby se opanovala a nezpůsobila zármutek a zmatek ještě větší. Při tom sílila
ji naděje, že Vojtěch není ještě odveden a tudíž ničím vázán a jí že snad poštěstí
se jej přemluviti. Proto, jakmile vstal od stolu, šía ona bezohledně za ním a vy
zvala k rozmluvě, zavedouc jej na zamilované své místečko dole u říčky. Kráčeli
ruku v ruce a Vojtěch cítil, jak ona se chvěje rozčilením.
Když usedli na lávku pod velkou smuteční vrbou, kolem níž pnuly se vzhůru
Adelou tu zasazené pestrobarevné rostliny úponkovité, držané a upravené v ja
kýsi druh podloubí, tu jej náruživě objala, položila kadeřavou hlavinku svoji na
jeho mohutná prsa a vzhlížejíc k němu zrakem uslzeným, pravila smutně, do
jemně :
“Proč to chceš učiniti, miláčku ? Což nevíš, že život můj těsně souvisí s tvým
a že já zemru, stihne-li tě neštěstí ? Já přišla sem z města na smrt nemocná, ble
dá, hubená, znavená a vysílená; za těch pár měsíců mého pobytu zde jsem se ale
uzdravila a sesílila, tváře mi zrůměněly, tělo nabylo pružnosti a vytrvalosti, duch
můj rozjařen a mysl má povzbuzena k novým nadějím v budoucí štěstí životní. A
myslíš, drahý, že zázrak ten způsobily jen zdejší kraj a zdejší povětrnost? Nikoli ľ
Hlavní příčina byla probuzená láska k tobě! — Ano, ta všemocná, vše oživující
láska vlila v chorobné a smrti i zkáze propadlé mé tělo život nový, ona znovu r< v
proudila a znovu přetvořila krev již stydnoucí, a líně v žilách mých se vlekoucí,
ona vzpružila ochablého mého ducha k nové činnosti a ona naplnila uhasínající
srdce mé nevýslovným štěstím a blahem. A vše to chtěl bys nepředloženým jed
ním činem zmařiti?” ’
Tak a podobně mluvila Adela, Vojtěch ale zůstal pevný a vyvrátil jí každou
námitku. Poukazoval na své mládí a nezkušenost a nestejný posud poměr obou.
“Myslíš, drahá, že já miluji tě méně?” pravil. “Oh, ty ani nertiůžeš tušiti
pravý dosah mé lásky. Ale právě tato láska bude mi hvězdou na mé dráze životní
a bude povzbuzovati mne k největší námaze, abych stal se tebe hodným. Dnes
různíme se od sebe vzděláním, společenským postavením, jměním —vším! To
může vyrovnati se získanými zkušenostmi a vydobytím si cti a slávy na poli váleč
ném. Tři roky nejsou žádnou věčností. Během jich osvědčí se hloubka a trvan
livost naší lásky a my pak, milujíce i ctíce jeden druhého a jsouce jeden druhého
hoden, budeme spolu tím šťastnější. Pak i moudrý a rozšafný otec tvůj a dobro-
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tivá máti tvá nebudou proti našemu spojeni v té míře, v jaké vším právem mohou
býti dnes. Pamatuj, dívko má, že dobří rodičové tvoji nikdy nesmí litovati toho,,
že zavezli tě v tento kraj a svěřili ochraně rodiny Duškovic. Každé pomyšlení
na to bylo by trpkým pelyňkem v kalichu mé blaženosti a přerušovalo by naše
štěstí.”-----Tyto o podobné důvody byly příliš silné, jasné, moudré i přesvědčivé, nežli
aby dívka tak bystroduchá, jako Adela, je neuznávala. Přece ale vzalo to dlouhou
dobu, nežli se upokojila a spřátelila s myšlénkou na rozloučení. Od té chvíle ale
nebylo již o odporu řeči a za pár dní na to vyprovázen byl celou rodinou—vyjma
ovšem svého otčíma — a spřátelenými rodinami nejbližších sousedů do města, v
němž se pluk právě organisoval. Bylo to tklivé, dlouhé loučení a nebýt nutné

práce domácí, zej mena starosti o dobytek, byli by všichni zůstali tu až do druhého
dne.---------*

*

*

Jedné soboty přišel Jan 11a farmu své matky dříve než obyčejně. Byl velmi
rozčilen a svolav sestry a bratry dohromady, pravil:
“Považte si, co píše mně pan Blumenthal. Ani Žofka, ani Lojzka nejsou
více v jeho domě. V městě zvětřily, přišly do špatné společnosti mužské a staly
se samy špatnými.”
“To se dalo očekávat. Byly lenivé a lehkomyslné parádnice už tady a bažily
jen po požitcích, bez ohledu na to, jsou-li jim škodlivý neb ne,” prohodila Terezka.
“Slyšte, co pan Blumenthal píše,” pokračoval Jan, vyndav dopis z kapsy a jal
se čisti:
“Milý Jene!^ Musím podati Vám zprávu, která Vás asi málo potěší. Vaše
nevlastní sestry, Žofie a Aloisie, nejsou více v mém domě, neboť před čtrnácti dny
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z něho uprchly. Z počátku měli jsme z nich velkou radosť, neboť byly samý ži
vot, smích a žert. Chodily do divadel, na výlety a plesy a jelikož vždy byly po
hromadě a jak jsem viděl i ve společnosti slušných mladíků, přáli jsme jim zábavu
a nebránili jim. Ani jsme nepozorovali, že děvčata bývají často pryč celé půldne
a hned po večeři vyšly opět a přicházely až po půl noci, někdy až k ránu. To u
nás nebylo zvykem nikdy a moje choť jim proto domlouvala. Nebylo to však nic
platně a my pozorovali, žl· s děvčaty není vše v pořádku. Na žádosť mé choti
jsem je pozoroval a stopoval. S hrůzou poznal jsem, že padli v ruce největších
prostopášníků a zhýralců ve městě, kteří známí jsou i policii a že s nimi navštěvují
pověstný jeden dům, v němž scházejí se kleslé ženštiny a kde konají se orgie druhu
nejhnusnějšího. Přijda domů, řekl jsem to ženě a ta rozhodla, že musím děvča
ta zavézt opět k Vám a přivézt naši Adelu domů. Dívky přišly až ráno a byly opi
lé tak, že vrávoraly. My nechaly je se vyspat a když sešly dolů, tu řekli jsme jim,
že víme vše a aby se chystaly na cestu k domovu, neboť u nás nemohou zůstat ani
o den déle. Děvčata neříkala nic a odešla do svých pokojů. Od té doby jsme je
nespatřili, neboť prchly v noci z domu. Já po nich pátral po celý týden, ale mar
ně. Tu pojednou čtu v ranních listech, že policie vybrala jeden pověstný pelech
a zatkla asi půl tuctu kleslých děvčat, z nichž některé obviněny jsou i z krádeže.
Mne zmocnila se jakási předtucha. Sel jsem k policejnímu soudu a skutečně vi
dím tu obě naše dívky na stolici obžalovaných. Byly v první řadě a počínaly si
tak drze a nestoudně, že předčily i ty nejpověstnější z ostatních. Žofie byla tu na
dvě obžaloby. Jedna zněla na nepořádný život a druhá na krádež peněz a jedné
diamantové jehlice, již ukradla bohatému jednomu dobvtkáři, jenž byl návštěvou
v neřestném tom domě. —”
“Pro Kristovy rány! Tedy i zlodějkami se staly!” zvolala paní Terezka bo
lestně. “Jaká to hanba! Jaká to hanba!”
“Jsou zrovna takové, jako zrzavý jejich bratr,” dodala Terezka.
“Ovoce nepadlo daleko od stromu,” přitakal Jan.
“Na policejním soudu,” četl Jan dále, “jde vše velmi zkrátka, protože policie,
nežli zatkne někoho, postará se o nezvratné důkazy viny. Aloisie odsouzena k
pokutě deseti dollarů, jež zaplatil za ni jeden z oněch zhýralců a byla propuštěna
na svobodu. Žofii stihl trest větší a sice odsouzena k pokutě jednoho sta dollarů
a na půl roku do robotárny pro krádež.”
“Až do kriminálu to tedy přivedla!” opět zvolala paní Tereza a ostatní činí i
k tomu své poznámky.
“Jistě mně nezazlíte,” končil Jan, “že za takových okolností musel zanechati
jsem děvčata jejich osudu. Je to ovšem bolestné, musíme-li pohlížeti na zkázu
kvítečků tak krásných a nadějných a nemůžeme je zachrániti. Na to poslední
není ale ani pomyšlení, neboť dívky přišly do příliš špatných rukou a na cesty, jež
nevyhnutelně musí vésti do propasti. Co nás se týče, nalézáme útěchu v tom vě
domí, že nestalo se tak naší vinou. Manželka má bděla nad nimi jak jen mohla;
že na místě do divadla slavily orgie v té nejhnusnější společnosti, to ovšem nemo
hla věděti. Prosím, abyste smutnou zprávu tu podali jich otci co nejšetrněji. —
Adela ať se pomalu chystá na cestu, neboť přijedu pro ni asi za týden. Tedy na
shledanou!------ ”
Starý Drábek, uslyšev děsnou pro každého otce zprávu, zaklel hrozně:
“Jsou to potvory, jako ten můj zrzoun! Ať jdou třebas do horoucích pekel
— když to chtějí!” — Bouchnuv dveřmi, až se stavení otřáslo, šel přímo do kůlny,,
kde opil se tak, že musel být na lože odnesen.
Paní Terezka jen plakala a naříkala, proč že ji pámbu tak trestá.
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KAPITOLA V. — Dopis Vojtěchův působí zármutek. — Jeho návrat domů. —■
Úmrtí starého Drábka. — Vše skončí dobře.
Uplynul podzim, zima i jaro. Adela byla již dávno zase doma ve městě, byla
ale stále v písemním styku s Janem, jemuž důvěřovala a svěřila se se vším.
Na farmě Duškovic nezměnilo se mnoho. Pomocí Jana a jeho švakrů byly
polní práce lehce odbyty a vše šlo ku předu i na vzdor tomu, že Vojtěcha nebylo
doma a starý Drábek stále postonával.
Vojtěch psával domů často a živě popisoval život v táboru vojenském a bitvy,,
jichž se súčastnil a z nichž nejkrvavější byla nešťastná pro severní vojsko bitva u
Balls Bluff, dne 21. října. V bitvě té vyznamenal se tak, že povýšen na desátníka
a krátce na to na šikovatele. Poslední dopis datován byl dne 9. března 1862.
po bitvě u Pea Ridge, v níž byl lehounce poraněn.
Nyní byl již květen a posud žádná zpráva od něho. Paní Tereza i celá rodina
tonula ve starostech, zej mena když dočetli se v časopisech, že od března jeho pluk
súčastnil se více půtek.
Zavládla tudíž na farmě velká radost, když jedné soboty přinesla Terezka z
městečka dopis psaný Vojtěchem. Paní Terezka otevřela jej s chvatem a podala
pak nejstarší dceři ku předčítání. Byl to dopis velmi dlouhý a zněl následovně:
“Moji drazí! — Jak vidíte z dopisu, jsem živ posud, ač měl jsem již na mále,
a stále jsem myslel, že povolán budu k té “velké armádě”, kde není žádného ne
přátelství a žádných bojů více. Od posledního mého dopisu v březnu bylo nám
prodělati mnoho a překonati velké obtíže, neboť voje jižních generálů Alberta S.
Johnstona a Bragga byly nám stále v patách s ohromnou přesilou. Při srážce u
Newbern byl jsem opětně lehce raněn, z čehož nedělal jsem si pranic, jsa rád, že
dobyli jsme vítězství. Naše setnjna držela se statně a dobyla celou jednu batterii
dělostřelectva, která činila nám velkých škod. Za to na bojišti dostalo se nám
pochvaly od samého vrchního generála Williama T. Shermana. O hrdinovi tom
budu Vám vyprávěti mnoho, až přijedu domů zpět. Večer dne 8. dubna bylo v
našem táboru velmi živo, neboť kolovaly pověsti, že na příští den strhne se velká
bitva. Skoro každý napsal psaní pro své milé, jež mělo býti zároveň poslední vůlí
v pádu usmrcení a vyměňovány navzájem sliby, že o dodání dopisu bude postará
no hned po bitvě. — Pověsť o nastávající bitvě byla pravdivá. Bylo to dne 9.
dubna, kdy svedena s Jižany velká a nad míru krvavá bitva, která v dějinách války
občanské po věčné věky zaznamenána bude jako bitva u S h i 1 o h . Moje setnina byla na levém křídle a v hustém háji, v němž poněkud jsme byli kryti před ne
přátelskou dělostřelbou. Pojednou však obdrželi jsme rozkaz lináti útokem na
vysokou ohradu z těžkých klád a vypuditi za ní skrývající se rebelské ostrostřelce,
kteří na mušku brali si hlavně naše důstojníky. To ale nebyl úkol lehký, neboť
ostrostřelci chráněni byli po obou bocích silnými oddíly pěchoty a jízdy. Sotva
ukázali jsme se na okraji háje, zasypáni jsme byli celým deštěm smrtonosných ku
lí, které přední řady naše více jak zdecimovaly. My nedbali ale na nic, hnali se
ku předu, ztékli ohradu a zahnali ostrostřelce na vzdor hrdinnému jich odporu.
Tu musím doznati, že rebelové jsou z větší části praví rekové a nevím, jak by se
byla bitva u Shiloh skončila, kdyby hrdinný generál Jižanů, Albert S. Johnston
nepřišel k smrtelnému poranění. Pád milovaného vůdce způsobil zmatek a tako
vou paniku v jejich řadách, že tyto se trhaly a chrabří rebelové dali se na útěk, zůstavivše na bojišti přes deset tisíc mrtvých a smrtelně raněných. Náš velitel, ge
nerál Sherman konal divy statečnosti a sám generál Grant pravil hlasitě, že za
dnešní vítězství máme co děkovati jen jemu. — Nám nařízeno, pronásledovati pě
chotu, sotva ale přeběhli jsme jednu třetinu mýtiny, byli jsme zuřivě napadeni rebelskou jízdou, která nemilosrdně do nás sekala a nám postup zabránila. V prud
ké seči dostal jsem ránu šavlí, která proťala mně levou ruku tak, že tato musela
být amputována. Ležím v polní nemocnici — bez ruky sice, ale v nižádném ne
bezpečí života. Upokojte se proto. Ošetřování máme dobré a myslím, že asi za
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měsíc budu moci jeti domů, protože jednorukého vojáka Unie nepotřebuje. —
Nesmím opomenouti sděliti Vám ještě jednu novinku, která Vás asi málo potěší,
za to ale zbaví starostí pro budoucnost. Bylo to tři dni před bitvou u Shiloh, když
naše stráže polapili táborem plížícího se vyzvědače, vlastně špehouna. My všichni
srazili jsme se v kupu, bychom si jej prohlédli a považte, — jaké bylo moje podi
ve, když v třesoucím se chlapisku poznal jsem našeho zrzavého Michala Drábka,
nevlastního bratra. Nechtěje, aby mne viděl, ustoupil jsem do pozadí, v duchu
jsa pevně odhodlán, že pokusím se o jeho osvobození tou nebo onou cestou. Ne
zbylo mně k tomu však času, neboť k vůli zvláštním okolnostem, jednáno s ním ne
obyčejně rychle. Při prohlídce jeho osoby nalezeny u něho peníze uniové i jižní
u velké sumě, zlaté hodinky a prsteny i náprsenka a knoflíčky od košil u vel
kém množství. Při křížovém výslechu přiznal se, že zaměstnával se olupováním
mrtvol a poraněných na bojišti a při tom za dobrý plat že dělal špehouna
pro rebely. Do našeho tábora ale že vedla jej jiná příčina a sice touha po pomstě.
Chtěl vyčíhati a zastřeliti svého nevlastního bratra — tím mínil ovšem mne — pro
tože mu tento před dvěma roky ublížil a jej o podíl a lásku macechy — tím zas mí
nil Tebe, dobrá matičko má — okradl. Až padnu já, přijde prý řada na Jana a
Vás všechny. Po takovémto přiznání vojenský soud koná práci velmi rychlou a
za hodinu na to vyveden Michal za tábor a pověšen na nejbližší strom. Takovou
potupnou smrtí skončil nevlastní náš bratr a ač žádný z nás za to nemůže, přece
jenom musíme se styděti za to.—Jak se Vám vede, moji drazí? Jste všichni zdrá
vi? Nestýská se Vám po Adele? Ona mně psala několikráte,---------- nyní ale
bude asi všemu konec, neboť jednorukého---------- inu, musím i toto sklamání snésti a často myslím, že by bylo lépe, kdybych byl zůstal na bojišti co mrtvola.-----Pište mi brzo. Na shledanou! Váš Vojtěch.”

Terezka byla při čtení často vyrušována výkřiky úděsu i podivení a když jej
konečně přečetla, uzavřeno posiati jej okamžitě Janovi se vzkazem, aby ihned při
jel a poradil ,co dělat. Matka, Terezka i Bětuška byly rozhodnuty, že někdo z
nich musí k Vojtěchovi, aby postaral se o největší možné pohodlí a nejpečlivější
ošetření. Kdož ví, jak je hochovi a zdali nezapřel pravý stav věcí, jen aby je upo
kojil. Ztráta ruky není maličkostí a vždy jedná se tu ó život následkem ztráty
krve. — Tak mínila matka a všichni ostatní s ní souhlasili.
Karel nečekal na další, ale osedlal koně a ujížděl s psaním k bratrovi.
Starý Drábek byl zprávou o strašném konci svého syna celý zdrcen. Ač byl
tento synem nehodným a zvrhlým, přece jej jenom miloval tak, jak vůbec mohl
milovati někoho a kladl velkých nadějí pro něj v budoucnosti. Jako obyčejně
hledal i tu útěchu v kořalce a opil se opětně tak, že neznal světa.
Jan přijel na farmu ještě před desátou. Po úřadě se ženou a jejími rodiči,
bratřími a sestrami bylo rozhodnuto, že on sám pojede s Terezkou na bojiště, ne
boť nechat dívku samotnou vydati se na cestu tak dalekou, nebylo radno nikdy a v
těchto válečných časech teprve ne.
Paní Tereza odporovala. Chtěla jeti sama a na vlastní oči přesvědčiti se o
stavu její syna.
“Kdo může poraněného, nebo na smrt nemocného ošetřovat lépe, jak jeho
vlastní matka ?” pravila. “Kdyby byl i napolo mrtev, láska mateřská jej uzdraví!”
Jan dal jí za pravdu, tvrdil ale, že by tak dlouhou a obtížnou cestu nevydržela
a sama jsouc nemocná, nejen že by nemohla syna ošetřovat, ale jemu by se ještě
přitížilo proto, že by choval obavy o ni. ‘ Terezka je silná a otužilá a bude bratra
ošetřovati zrovna tak jako matka, ne-li lépe.
To byl argument, který uznala i paní Tereza a proti němuž nemohla namítati
ničeho, sama pociťujíc, že by tu cestu stěží vydržela. Po krátké úřadě odejel Jan
domů, aby připravil se na cestu, neboť chtěl-li vyjet večerním vlakem, museli z
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farmy brzy ráno. Byloť na nádraží hezkých pár mil, jež ujeti vzalo i dobrým ko
ním hodně času.
Na obou farmách spali této noci málo hodin jen a v neděli časně z rána byly
obě rodiny již na cestě.
Nejkratší cesta na Jih vedla přes město, v němž obchodník Blumenthal bydlel
a Jan, hodlaje se tu den pozdržeti, vzal lístky pouze až sem.
Celá rodina obchodníka byla příchodem Jana a Terezky nad míru potěšena,
zej mena Adela, která Terezku zavedla ihned do svých pokojů. Jak byla ale po
děšena, když zvěděla příčinu této návštěvy a cíl cesty obou. Zalkala srdcelomně
a seběhla dolů k rodičům, jimž Jan právě předčítal dopis od Vojtěcha a zvolala
prudce:
“Papa, já pojedu s nimi. Mé místo je u mého Vojtěcha a jestli kdo jej uzdraví, pak je to jistě má láska!”
“Ale dítě, — to se přece pro tebe nehodí a také se ani nesluší 1” kárala ji ma
tka. “Co by lidé tomu řekli?”
“Co mi po lidech!” odvětila dívka. “Jsem jeho snoubenka a té přísluší býti
u lože snoubence, je-li tento zraněn, nebo nemocen. Má láska a moje péče budou
nejlepšími léky pro něho.”
Jan jal se jí to vymlouvati, dovozuje, že zmrzačením Vojtěcha změnil se po
měr mezi nimi a že sám Vojtěch to uznal, když psal: “Nyní ale bude všemu ko
nec, neboť jednoduchého —”
“To jsou samé marné a hloupé řeči,” přerušila jej Adela prudce. “Je to je
nom jeho šlechetnomyslnost a až přílišná citlivost, která mu slova ta diktovala v
péro. Jeho srdce mluvilo jistě jinak! — O, papa — milý, dobrý papa! Viď, že
mne necháš jiti s Janem a Terezkou? Vždyť sám musíš nahlédnouti, že je to svá
tou mojí povinností býti u něho v jeho neštěstí a dodat mu posily a útěchy.”
Otec odporoval sice, ale již jen napolo a konec konců byl jako obyčejně.
Jak pak by mohl také svému mazlíčku něco odepříti?
Sama s Janem a Terezkou ale jeti nesměla; bude všechny sám provázeti. Má
v pluku i setnině Vojtěcha mnoho známostí a může jim býti prospěšným radou i
skutkem.
Tomu ovšem byli rádi všichni, vyjma paní Blumenthalové, která cestu po
dobnou a v těchto dobách považovala za nebezpečnou. Měla rebely za horší Zulukafrů. kteří zajatcům uřezávají uši a nosy a jinak je mrzačí. Manžel poučil ji
však o jiném a na konec dala si říci též.
*
*
*
Bylo to překvapení pro Vojtěcha, když jednoho dne vrchní lékař a ošetřo
vatel uváděl do sálu polní nemocnice všechny naše známé. Nechtěl ani svým očím
věřit a pohlížeje v milé ty jemu tváře, myslel, že sní sen krásný a blažený.
Adela, pomíjejíc všechny ohledy a společenskou etiketu, byla první u něho,
objala jej a usmívala se naň, majíc oči zalité slzami.
Vojtěch považován byl již za rekonvalescenta. Rána pěkně se hojila, měl
již chuť k jídlu a pití a smrtelná bledost pozvolna zatlačována nádechem růměnce,
který o mnoho procent zvýšen byl radostným překvapením tohoto shledání.
Po prvním objetí a výměně několika slov láskyplných, pokynul pan Blumen
thal svým průvodcům, aby s ním ustoupili trochu do pozadí a nechali milence pár
okamžiků pro sebe.
“Oh, miláčku můj, co úzkostí vystála jsem pro tebe od té doby, kdy zaslechla
jsem zprávu o tvém poranění. Jak dlouho trvala mi cesta sem a já přála si míti
křídla, abych byla tu dříve,” pravila dívka chvějícím se hlasem.
A neřekli ti, že —” tu smutně, ale významně pohledl na prázdný rukáv a těž
ké obvazky pahýlu levé ruky.
“Huš, — huš, drahý! Nemysli na to nyní. Já jsem šťastna, vidíc tě na ce
stě k úplnému uzdravení. To je hlavní a vše ostatní vedlejší. Ty i s jednou ru-

— 66 —

kou můžeš mne milovati tak, jako posud a když byli jsme na vaši farmě. Oh, jak
budeme šťastni spolu!” zvolala a obličej jen ji zazářil
“Nemela’s to učiniti’a jeti sem, milko má. My nesmíme býti sobě více jak
přátely, neboť bylo by to hříchem, upoutati tak mladý a krásný květ k mrzákovi,
jako jsem já nyní,” odpověděl Vojtěch smutně.
“Huš, huš, miláčku! O tom namluvili jsme se dosti, když přísný tvůj pan
bratr chtěl mne poučovati, koho mám míti ráda a koho se mám nyní straniti proto,
že bojoval za ideje lidskosti a celistvost Unie a v boji tom na oltáři vlasti zanechal
svoji ruku. Neopuštění, ale tím větší lásku a úctu zasluhuješ za to. Aj, miláčku
můj, myslíš, že nevíme jakým hrdinou byl jsi v boji u Balí Bluffs, Newbern a ko
nečně u Shiloh? Důstojníci tvého pluku a všichni, s nimiž papa mluvil včera, ne
mohou nalézti dosti pochvalných slov o tobě a major Winter pravil, že půjdeš do
výslužby jako poručík. Prý vyslovil se tak sám generál Sherman, podotknuv zá
roven, že lituje ztrátu vojína tak chrabrého a obezřetného. Odporučení, abys po
výšen byl ve stav důstojnický, je prý již dávno v rukou presidenta Lincolna a jeho
rozhodnutí nedá na se jistě dlouho čekati. Nu, ty přísný, mladý pane lajtnante,
nejste ještě spokojen?”
“Oh, milko má, co bych mohl přáti si více. Vždyť jsem tak nevýslovně šťa-‘
sten, že mám tebe, a že jsem tě neztratil zároveň se svojí rukou. Vše ostatní Je
pro mne věcí vedlejší. Nezapírám, že hodnost důstojnická, — obdržím-li ji —
bude mi milá, avšak jenom proto, že se pak rodiče tvoji nemusí styděti za svého
zetě.”-----Po výměně několika láskyplných slov přivolala Adela os'tatní k loži jeho a
nyní nastal živý a zajímavý rozhovor, dotazování se a odpovídání co vše kdo
prožil v poslední pohnuté době.
Adela měla pravdu. Otec, starostliv o štěstí a jistou budoucnost jediné své
dcery, hned po příjezdu sem vyhledal vrchního lékaře a poraněného nadporučíka ,

téže setniny, v níž byl Vojtěch co šikovatel a od těch dozvěděl se vše, co byla Ade
la vyprávěla. Zvěděl, že Vojtěch byl miláčkem setniny a sám přísný general
Sherman že nařídil, aby zraněný hrdina byl ošetřován co možno s největší pečlh
vostí. Pan Blumenthal znal sice Vojtěcha co mladíka šlechetného, pracovitého
a spořivého, slyše ale tyto pochvalné a nadmíru lichotivé zprávy, byl hrd na to, že
tento stane se jeho zetěm a pojistí blaho a štěstí jediného jich dítěte. Americký
důstojník je jako evropský šlechtic a nemusí se hanbiti zaň žádná rodina, přijímajíc
jej v užší svůj kruh domácí.
Otec Adely byl proto velmi vesel a u výtečné náladě vložil v ruce vrchního
lékaře pět set dollarů, jež věnovány býti měly na lepší ještě ošetření všech raně
ných toho sálu, v němž ležel Vojtěch, zejmena na zakoupení ovoce a mnohých la
hůdek, jež pozdravujícím se bývají tak vítány, na něž ale kuchyň strýce Sama není
připravena.
Za několik dní zlepšila se rána tak, že mohlo býti pomýšleno na odcestováni
k domovu bez obavy, že otřasy po cestě se rána zhorší a znovu rozjitří.
Že cestou jednáno s největší opatrností a že Adela i Terezka nepustily Voj
těcha s očí ani na minutu rozumí se samo sebou. Jan a pan Blumenthal měli dosti
času k poradám, jak zaříditi domácnost nastávajících mladomanželů. Bylo roz
hodnuto, že se svatbou počká se ještě jeden rok a mezi tím že Vojtěch bude na
vštěvovat obchodní školu, aby naučil se knihvedeni. U nich ve městě že prodlí
až do úplného pozdravení, pak půjde na pár týdnů domů, aby potěšil se s matkou,
bratřími a sestrami a vrátí se pak zpět do města, by doplnil tu obchodní své
vzdělání.
Mlienci byli se vším spokojeni, neboť uznávali prospěšnost kroků těch a těšili
se na krásnou a šťastnou budoucnost.
Paní Tereza byla telegraficky i poštou uvědoměna o všem a i na farmě za
vládly radost a veselí, na vzdor těžké chorobě starého Drábka, jenž nevzpamatoval
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se z rány, zasazené mu zprávou o děsném konci syna Michala a žalostném po
klesnutí jeho dcer Žofie a Aloisie, o nichž nebylo slyšeti ničeho více. Daly si asi
jiná jména a zapadly někde v bahně neřesti.
Paní Blumenthalová přijala Vojtěcha s něžností přímo mateřskou a jsouc již
telegraficky o všem uvědoměna, postarala se o největší pohodlí pro něho. Jaké
bylo uvítání na farmě, může si milý čtenář představiti lehce.

DODATEK.
Starý Drábek chřadnul a chřadnul a dříve ještě, nežli luhy, háje a lesy pokryty
sněžným příkrovem, uložen byl k věčnému odpočinku.
Vojtěch obdržel patent důstojnický krátce po svém příchodu do města a po
celý rok věnoval se studiu knihvedení, pomáhaje při tom v obchodu příštího svého
tchána, jehož společníkem měl se státi hned po svatbě.
A byla to ne jedna, ale tři svatby najednou 1
Terezka vzala si Jana Vaňka a Bětuška Tomáše Adamce.
Oba zeťové měli přejmout farmu Duškovic a paní Terezie měla jiti na zaslou
žený odpočinek a střídavě žiti na farmách synů a dcer a pak ve městě.
Byla nyní nevýslovně šťastna, jako všichni ostatní.

Babička.
Babičko, ach bábo naše,
bála jste se satanáše!

Ale přece, bábo milá,
pekel moc vás podskočila.

Od rorátů 'třemi sloupky
hnala jste ho od chaloupky;

Toho jste se nenadála,
když tak hezky dcerky vdala,

velkonoční rosou novou
a tou křídou tříkrálovou;

do světnice k vám že v mžiku
přijde diblík po diblíku.

od Božího těla věnci,
klokoěemi na růženci.

A že bude jich tam v krátce
jako kuřat na ošatce.

S kravským chvostem, konskou nohou,
vytáli’ ze vsi duši mnohou.

A vy pipláte je všady:
“Staloť se to z boží rady!”

Zdravice.
Buď zdráv, kdo věrný vlasti syn,
v zlu, dobru při ní stojí
a miluje ji ze hlubin
i ve štěstí i v boji;
kdo doufanliv a mužný jest,
když po všem zdá se veta,
a komu český krov a čest
jsou nad poklady světa!

Buď zdráv, kdo sněhy na hlavě,
má v prsou oheň juna
a komu v stáří jásavě
zní mladých zlatá struna. —
A zdráv buď jun, když hlaholí
mu k boji pověst dávná. —
A těm, kdo padli na poli,
buď na vždy paměť slavná!

Buď zdráv, kdo celým před světem,
je hrd na české jméno,
ač muž, se stane dítětem,
když láskou vysloveno;
však brání ostřím čepele
ji před každým a všady,
— a jest mi jizva na čele
pak nad královské řády!

Jos. V. Sládek.

JVIiláčck.
příběh z vesnice vypravuje V. Lužická.

napsáno pro kalendář “Amerikán”

Statek Havrdův byl ze vsi největší,
nej výstavnější a nejspořádanější. Pan
táta Havrda byl vzdělaný a důmyslný
rolník, který uměl plouti s dobou a no
vot se nelekal. Všechno zkoušel, nej
lepší si z toho vybral a použil toho na
zvelebení svého hospodářství.
Byl nejen bohatstvím, ale i mou
drostí prvním v Dobravíně a v uznání
předností svých zvolen za starostu obce.
Jeho žena, statná a pracovitá rolni
ce, která mlékařství, drůbežnictví i cho
vu dobytka .výtečně rozuměla, uznávala,
snad více, než celá obec, neobyčejné
vlastnosti svého muže a litovávala vždy,
že nestudoval, poněvadž by byl dojista
povýšil na ministra.
“To by byl nějaký ministr, paneč
ku,” říkávala, “ten by tam nahoře se
vším zatočil.”
Prof. Bedřich Jiří Nový.
Prozatím točil Havrda kolem obec
ní správy a to tak výdatně, že Dobravín rozhlášen byl daleko široko za nejpokročilejší obec a on za vzorného starostu
i rolníka.
Všechno se na něho sypalo v hojné míře, co Štěstěna ve svém rohu skrývá,
jenom na dětech nežehnala těm výtečným manželům. Jediná dcera oživovala
rozsáhlý statek, ale vynasnažila se za to ze všech sil svých, aby hlučnou veselostí
nahradila rodičům několik .bujných tvorů. Otec vedl si i ve výchově své jedinačky moudře, ale zamilovaná do ní matka mařila snahy jeho. Bohatství otco
vo a velký, krásný statek, který na dcerušku čekal, omlouvaly matčino ješitné
vypínání s dcerou.
Viděla v ní neobyčejného tvora a sotva začala žvatlati, vychovávala ji jako
dítě zemanské. Myslila s ní vysoko, tak vysoko, jako s manželem a protože je
mu, po jejím názoru, scházely studie k dosažení hodností nejvyšších, umínila si,
že svou Blaženku, pro kterou dlouho vybírala jméno v kalendáři, dá všemu vvučiti, čemu se děvče ve školách té doby naučiti může.
Žel, že rozumný a prozíravý Havrda zemřel tak záhy! Ne snad pro roz
množení věna své dceři, neb o to se snaživá matka starala dále, jako za jeho ži
vobytí, ale pro rozvoj jejího ducha a vytříbení karakteru.
Vdova Havrdová se neprovdala, ač byla šumná, mladá, sličná a měla ženi
chů, že by jimi bylo Labe se zastavilo, které poblíže statku teklo a Dobravín
ovíjelo svými vábnými břehy.
Žila jen pro dceru svou, jako se v ní zhlížela a v ní celé štěstí svého života
zakotvovala. Sotva první třídy vesnické školy prošla, poslala ji do města na vy-
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chovaní. Chtěla z miláčka mít slečnu, a to učenou, vycvičenou ve všech jemných
způsobech panských kruhů, aby ji jednou za pána provdati mohla.
Blaženka zdědila po otci výtečné vlohy k učení a prospívala ve školách tak,
že předčila všech spolužaček. Byla však také nemálo hrdou na své vědění a vy
pínala se nad ně, nejen vzrůstem, kterým je přesahovala, nejen krásným obliče
jem, ale svým věděním a domýšlivostí. Miláček maminčin nebyl miláčkem lidí.
Tato nectnost zahnízdila se v povaze její, kam byla zanesena marnivostí a
chloubou matčinou, která jak a kde mohla, učenost své dcery na odiv stavěla.
“Moje Blaženka hraje na klavír, jako svátá Cecílie na varhany,” chlubívala
se. “A vyšívá tak krásně, jakoby to vymaloval. A zná se v řečícli, jako nějaký
profesor. Dovede s každým promluviti, třebas přišel bůh sám ví odkud.”
Slovem, Blaženka byla v očích matčiných pravým divém světa i není s podi
vem, stala-li se i divém Dobravína.
S její učeností a domýšlivostí rostla však i její pýcha a nadutost. Když se
v létě vrátila domů na prázdniny, pokaždé byla o coul vyšší a hlavu nesla q píď
výše. Všechno ji bylo sprosté, se vším pohrdala, všemu se vysmívala, co viděla,
hanila.
Posléze odbývala pohrdlivě i svou matku, která se pro ni a na ni dřela, která
věno její rozmnožovala a k ní jako k vyšší bytosti s úctou skorém modloslužebnou vzhlížela. “Miláčku sem, miláčku tam, miláčku, chceš,” ozývalo se stat
kem celý den.
“Ach, tomu vy nerozumíte,” s povzdechem a útrpným úsměvem na rtech
říkávala, když ji matka v něčem napomínala a obracela se od ní s pohrdáním.
Často si matka v potají nad dcerou zaplakala ; ale její nerozumná láska, která
ji činila tak slabou oproti domýšlivé dceři, zase toho litovala, že Blaženku kárala.
“Ona je mně učenější,” omlouvala ji. “Já jsem jen prostá, necvičená selka
a neznám světa. Tak, jak si Blaženka vede, zajisté je panský zvyk i musím ustoupiti. Že se mně to a ono nelíbí, není důkazem, že by to nebylo moudré. Bla
ženka ví, co se patří.”
Ale Blaženka toho nevěděla a dobrá, ač slabá matka, která z lásky k dceři
ženu v sobě zapřela, nevdala se, obětovala se pro ni, měla úplné právo i povin
nost ji kárati a stýskati si do mnohého, co se ani jí, ani lidem ve vesnici nelíbilo.

II.
Čas plynul dále a unášel ve svém toku dny i roky. Blaženka rozvila se
v pannu, prostudovala mezi tím všechny třídy městské školy, pobyla dva roky
v Praze., i nadešla doba návratu k matce.
Blažence se nechtělo. Zatvářila se kysele při této zprávě a vyhrkla prudce:
“Co doma?! Snad se nezahrabu na ves!” dodala pohrdlivě.
Ale tu se poprvé matka vážně rozhorlila a svou autoritu uplatnila.
“Co doma!” zvolala s výčitkou a bolestným ve hlase záchvěvem. “Pomáhati matce v domácnosti, vyučiti se všemu, čeho třeba uměti řádné venkovské
hospodyni. A co zamýšlíš vlastně, že se nechceš zahrabat ve vsi? Kam chceš jít!
Tady jsi se narodila, máš zde domov, matku, to přece není hrob!”
“Ach, tomu vy nerozumíte, toho nechápete,” pohrdlivě hlavou pohodila
dcera.
“Ne, toho nechápu, ale tolik rozumím, že jsi zpyšněla, že se vyvyšuješ nad
svůj stav a pohrdáš svým domovem. Avšak pamatuj si, že trest nemine toho
člověka, který byl nevděčným a zhrdal rodištěm svým. Je to těžký hřích a to
mne trápí,” rozplakala se. “Jestliže ta vzdělanost zavádí na takové bludné cesty
a učí nelásce, neúctě, pak lépe by bylo, aby všechny knihy se spálily.”
“Jak to mluvíte! Kde by po té byl pokrok, kde osvěta?!”
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“Tomu nerozumím. Když bez toho my zde, na vsi, jsme živi, není to tak
nutné. Co do všeho, mizí-li ve světě dobro a láska! Jsem arci prostá, necvičená
selka, ale mám rozum a tím dobře dovedu posouditi všechno, co se kol mne děje.
Z tebe nemám radosti. Lituju, že jsem tě poslala na studie. Nejseš teď ani
rolnickou dcerkou, ani panskou slečnou, a ke všemu z té učenosti nemáš ani tolik
rozumu, abys věděla, že nejpřednější povinností každého člověka jest úcta k ro
dišti a rodičům. Tebe stihne jen zlo a neštěstí! A to mne trápí. Z té tvé pý
chy nic dobrého nevzejde. Pohrdáš vesnicí i selskou matkou svou!”
Havrdová za řeči spínala ruce a lomíc jimi, vzrušeně pobíhala po světnici,
“Prosím vás, maminko,” chladně větila jí dcera, “nedělejte z toho hned ta
kové kalendáře! To je řeči a stesku pro nic za nic! Jsem mladá, ráda bych
užívala světa! S kým se tady mo
hu pobavit, prosím vás ! Vždyť tu
není nikoho, kdo by mně rozuměl!”
“Mluv s nimi po česku a po
rozumějí ti!”
“Mýlíte se ... Ani po česku
ji neporozumíme! O čem pří
kladně mám hovořit s děvčaty! O
literatuře, o hudbě, o divadle? Ne
vědí o tom ničehož. Naše názory
se rozcházejí. Vysmály by se mně
. jen, kdybych začala. Beztoho se
mně vyhýbají a úkosem si mne
prohlížejí jako nějaké cizozemské
zvíře.”
“Proč by se ti vysmívaly?!
Mluv s nimi o tom, čemu rozumě
jí! Dívčí řeči jsou vždycky stejné.
Povídají si o šatech, o tanci, o ho
ších, o ženiších, o práci. A s ho
spodyněmi si zase můžeš pohovo
řit o úrodě, o polích, o —”
“Pia, ha, ha!” rozesmála se
Blaženka. “Ale, maminko, vždyť
tomu ani za mák nerozumím!”
John Swinton.
“Jak! Že tomu nerozumíš?!
Vždyť jsi vyrostla na vsi, máš, bohudík, dobrý zrak i vidíš snad, jak to obilíčko
roste a zraje! Což vás ve školách neučili znáti a milovati přírodu? Ty bys měla
všechno ještě lépe znát, než my a hezky nás poučit. Čemu jsi se tedy učila?”
“Vědám a.. . naukám ... ale ne rolnictví.”
“To tedy nepatří k učenosti, znát obilí, ovoce, zeleninu? Což slečny ani ne
vědí, z čeho je chléb, který jedí a jak se peče? To je mi krásné učení! .. . Tvůj
otec, dej mu pán bůh radost věčnou, byl chytrý, učený a přece byl rolníkem s tě
lem .a s duší! A vždycky mi říkával: ‘maminko naše, největším dobrodiním
člověka jest práce a nejvzácnějším pokladem půda, která mu dává chléb. Proto
si vážiti máme polností a s láskou pracovati na poli.’ A ty, ani nedovedeš o tom,
miláčku, promluviti.”
“Ach, kdož pak to tvrdí!” podrážděně ozvala se dcera a pohodila vzdorně
hlavou. “Promluvit bych o tom dovedla, ale nechci! Nebaví mne to ...”
“No, a co tě tedy baví?! Obstaráme ti to ...” se stupňujícím se ve hlase
rozhorlením zvolala matka. “Klavír máš, co tedy ještě chceš?”
“Duše, jediné duše, se kterou bych si mohla promluviti, která by mně roz
uměla !”
·
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Osten zabodl se za těch slov do srdce mateřského. Teprve ozřejmila si,
že sama vykopala propasť mezi sebou a dcerou. Bylo ji náhle teskno v duši
a mysl její ovanula děsná předtucha neštěstí, které se na ni hrne, zármutku, kte
rý ji schvátí, neshody, která z té černé jámy, dělící dceru od matky, jako příšera
vystupuje a na ni se šklebí.
“A já ... já . . . já ti nejsem ničím?!” žalostivě, se zlomeným hlasem zahořekovala. “Tolik roků jsem postrádala tvé přítomnosti, rozkoše spolužití s dítě ·
tem jediným, a teď když bych se ráda s tebou potěšila, zhrdáš mnou, nestojíš
o mne, nevidíš ve mně matku, tu jedinou duši z celého světa, která by ti nejlépe
rozuměla, se kterou bys upřímně, od srdce pohovořiti si měla. To jest smutné,
k pláči.”
“Ale, maminko, tak mně přece rozumějte! Vy jste z jiného světa, máte
docela jiné náhledy, nečtete, nejste tak vzdělanou, abyste mně dostačiti mohla.
Neznáte jiného, než život na vesnici, lopotu denní, hovor s kmotrami a sedláky,
malý klípek na zápraží. To mne nebaví! Ráda si také pohovořím, ale s druž
kami, mně duševně sourodými, vůbec se vzdělanci. Máme už docela jiné
chutě, maminko, a rozcházíme se ...”
“Ano, ano, s bolestí to pozoruji. Proto však musíš zůstat doma a také zů
staneš ! Nedám si vžiti dcery . .. Budeš teď doma, zapřáhnu tě do práce a to
tě vyléčí. Já už studovat nepůjdu a proto musíš se učit mluvit se mnou, selkou,
a s lidem vesnickým.”
“Vám se to mluví, ale být v tom ! Já tady steskem zahynu!”
Toho se matka ulekla. Aby jí tak ta jedinačka umřela!... Ne, toho ji
chrániž nebe! Co činit, co činit? Cítila ubohá matka, že dcery ztrácí. Nevyrve-li jí dceru smrt, vyrve jí dítě život. Temně v duši ozývalo se jí, že dítě
s matkou spojuje láska, a ta že sloučí a sblíží je v jednom citu, jako má jednu
řeč, které rozumí i prostá žena i učenkyně.
Co se vplížilo mezi ně? Co vyhostilo lásku ze srdce dceřina? Či zatvrdlo
její srdce v tom pásmu učenosti a rozumu, že nemá citu?!
To všechno a podobné matně se kladlo na mohutnost představ prosté, ale
dobré ženy a neklidem rozvířovalo její duši. Myšlénky trapné honily se jí v hla
vě jako černá mračna na obloze, z nichž čiší chlad a hučí bouře. A každá ta my
šlénka jakoby v oblázek se proměnila a padala jí na srdce.
“Půjdu na radu k panu faráři,” rozhodla se. “Jinému se nesvěřím s tou
tíhou svou . . . Měli by z toho ve vesnici jen radost. Máš-li, člověče, neštěstí,
o posměch se nestarej, učí staré přísloví.”

III.
Po této rozmluvě, ve které tak neočekávaně matka s dcerou se střetly, vy
běhla Blaženka ven do polí. Ubírala se stezkami a po mezích, jen aby se s ni
kým nesetkala.
Byl krásný den v plném létě. Slunko svítilo na obloze tak jásavě a zlaté
paprsky jeho poskakovaly si po keřích a travinách tak vesele, že se až srdce v tě
le radostí zachvívalo v pocitu blaženství.
Obilí už bylo sklizeno, jenom ovsy se ještě tu a tam na dlouhých lánech
bělaly a skláněly se jako v resignaci vůči blížící se k nim kose, která i jejich
stébla podetne a rozježené klasy k zemi sklátí. Jeteliště dýchala vůní květů,
motýli vzlétali a kroužili kolem chodkyně, včely bzučely na vzácné, sladké past
vě, ale Blaženka ničehož neviděla, nevnímala. Příroda jakoby byla svou svátou
knihu před ní uzavřela, se všemi svými taji a kouzly, jimiž ozdravuje, posiluje,
oblažuje a povznáší.
Neuměla vyvážiti ani ze hlubin této svatyně, ani ze studnice vědění onoho
základního kamene moudrosti života, o nějž se člověk bezpečně opříti může
v kolotání světa.
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Nebyla dosti nadaná, aby byla mohhla zažiti, co se ji podávalo z klenotnice
vědění, a zase byla dosti bohatá, aby chudoba jejího ducha zakryla se shovívavě
dary, zaslanými ze zásobárny statku. Ty drobty pak, které zapadly jí hlouběji
do mohutnosti představ, nedovedla ani sceliti, ani je v soulad uvésti.
Ocitla se tak v postavení obojživelníka, který se potácí mezi dvěma živly:
přirozeností a školní naukou. Z celého svého pobytu “na studiích”, jak mat
ka nazývala dceřin pobyt ve městě a v Praze, vyzískala jedině na svém zevním
vystoupení. Přisvojila si obratné, elegantní chování v pohybech i v mluvě,
uměla se zalichotiti, kde se jí to zdálo býti pro ni s výhodou, ukláněti se způsob
ně, usmívati se a zejména baviti pány. V tom byla mistryní.
Blaženka vůbec ráda a mnoho mluvila. Slov nevážila, o tom, co pronáší,
nerozumovala, ale její žvásty se mužům líbily. Ač kusé vědomosti, jež náhodou
jí v hlavě uvázly a neuprchly za ostatními, nebyly takové, aby se byla mohla
pouštěti do hovoru vážné
ho a posuzovati věci, jež
unikaly obzoru jejího du
cha, neostýchala se ani
dost málo, trousiti těmi
plevami sebevědomě, do
mýšlivě, chlubně, nejinak
než jakoby rozsévala zla
tá zrna.
Pánové se smáli je
jím názorům i jejím poloučeným výtažkům kniž
ním, ale odpouštěli jí a tí
hli za ní jako mušky za
světlem, protože byla roz
tomilá, hezká a bohatá.
Blaženka nebyla sice
kráskou, ale jádro v ní by
lo zdravé a prvotní prostá
výchova venkovská, kte
rou si otužila tělo, přispí
vala nyní v rozkvětu pa
nenství její kráse.
Byla vysoká, ztepilá,
pleti, jakou mívají Murillovy madony, vlasy měla
bujné, oko černé, úměrně
plné, vyvinuté tělo. Uviděla-li muže, rázem zapla
Jan Kubelik.
nula a zamilovala se. Do
toho byl tak žhavá, jako do učení a práce liknavá. — Již ve škole městské cvičila
se více v psaní milostných psaníček, než v úlohách slohových, a v Praze mívala
kolem sebe průvod ctitelů, ať šla ze školy, ať ze zpěvu, ať ze šití, nebo z taneč
ních hodin.
A toto žhavé, bujné děvče, plné života a nenasytné touhy, užívati světa, ve
kterém to bouřilo silou a planulo ohněm, by mělo nyní ve vesnici žiti, pracovati
a snad se za rolníka provdati ?!
“Já bych si zoufala!” řekla si v duchu Blaženka. “Raději bych skočila do
Labe, než tady živořiti!”
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Blaženka by si to byla sice dobře dříve rozmyslila, než by v Labi skončila,
ale v té chvíli, když se loudala rozmrzele polmi, zdálo se jí to býti nejjistším vy
váznutím z nudy vesnického života.
Došla k lesu, který útulně rozkládal se po mírné stráni a vábil ve svůj úkryt
tajemný. Usedla na pokraji, na omšený balvan. Před ní rozevíral se ladný
obraz krajiny, osvětlený sluncem, klonícím se k západu. Labe vinulo se za ves
nicí a za ním na druhém břehu v stromoví zasazený pyšnil se dvorec zemanský.
Opodál roztroušené domky vykládaly cestu ke kostelu, jehož věž třpytila se zla
tově v paprscích slunce. Na všem spočíval klid, onen božský klid, který ve pří
rodě tak dojemně zachvacuje duši.
Z povzdálí ozvalo se supění vlaku, jež prorývalo ticho. Za lesem vedla
dráha, po které vlak uháněl v šírý svět.
“Kéž bych mohla také tak letěti odtud, pryč, v dáli, do světa, do života!”
zaburácelo to v nitru dívky nespokojené. “Ale kam?” rozjímala. “A sama!”
Zadumala se. Sama, ne! Ale se ženichem, s manželem. Ó, kdyby tak
přišel ten, za nímž by šla do světa ráda, jak šťastnou by byla, jak by s ním prcha
la odtud z toho dusného ovzduší!
Blaženka vyvolávala si z mysle před zraky duševní celý voj pražských svých
ctitelů a přemítala, se kterým z nich by nejraději šla do světa. Ach, nerozmý
šlela by se dlouho. Byli jí všichni dosti milí, aby s nimi kráčela životem.
“Ten či onen,” řekla si, “který dříve přijde a mne odtud vysvobodí!”
Lesem zavanula kořenná vůně. Blaženka vytrhla se z dumání, setřásla
nelibost se své mysle a vstala. Zlá míra, navátá do skladu její myšlének, dosud
ji soužila a vrývala zlobné rýhy do její tváře.
“Však já se vyprostím,” řekla si a mávla rukou, při. čemž narazila na kmen
jedle.
Zabolelo ji to a malý ten náraz vyprostil ji úplně z vazeb hněvného vzrušení.
Třela si ruku bílým krajkovým šátečkem a sama při sobě zabručela:
“Protivný strom . . . .”
Úkosem tu pohlédla na nezdvořilou jedli, která se jí z cesty neuhnula. Při
tom uviděla po cestě, podél lesa se točící, blížiti se dvě postavy. Zaclonila si
rukou oči a vyhlížela, kdo to asi je. Poznala nosiče z nádražní stanice, který
donášíval cestujícím zavazadla, určená do blízkých osad.
Někdo přijel do Dobravína. Kdo asi?! Postavila se za jedli, o kterou se
udeřila a vyčkávala. Slyšela již hlasy a snažila se vyloviti sluchem i slova.
IV.

“Co je to tam za řekou za pěknou výstavnou budovu?” otázal se cestující
nosiče.
“Ach, to je velký a výnosný statek zemanský. Patří panu Malešovskému.
Panečku, to je vrchnost! K nim jezdějí i baroni na návštěvu.”
“To je tedy nejbohatší majitel v té krajině?”
“Hm, v Dobravíně jsou také boháči! Tady Havrdův statek vynáší také
tolik, ne-li více, protože selka si sama dohlíží i hospodaří a ve dvorci mají k to
mu správce a šafáře.”
“Který to je?”
“Ten největší, nejkrásnější, nejvýstavnější. Vypadá jako panský dům. Sel
ka vystavěla loni první poschodí a dala na statek novou střechu. To všechno
k vůli dceři, protože z ní vychovala slečnu. No, a taková slečna musí mít jinačí
pokoje, než selská dcerka! Ta musí lézt výš... No, uvidíme, kam až do
leze,” zasmál se. “Anebo sletí hodně hluboko . ..”
Blaženka tu vystoupila z lesa a uzmula mu další slova. Bvlať zaslechla zce
la dobře poslední čásť z jeho hovoru, co o ní a o statku mluvil. Dřívější zalétlo
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v les. Ostře přeměřila si mluvku, ale v ráz uhlatila obličej, bylať poznala v dru
hém chodci jednoho ze svých nápadníků pražských, který v posledním čase na
ni čekával, když byla ve škole pěvecké a všemožně se snažil, k ní se přiblížiti.
“Aj, slečna!” zvolal příchozí překvapeně a radost zasvitla mu v očích. “Ruku
líbám ...” a skláněje se k ní, dosvědčoval činem slova svá.
Blaženka ruky své z jeho nevy trhovala a nehněvala se ani dost málo, když
na ni vtiskl dva vřelé polibky. Vítězně a hrdě jen obetkala nosiče, který pln
nesnází s jedné nohy na druhou přešlapoval.
“Vidíš, ty hlupáku,” hlásal její pohled, “to jsem já!”
Hlasitě, zvučně vítala příchozího s patřičným důrazem na oslovení.
“Jaká to náhoda, pane baron e,” zašveholila. “Ráčíte-li být znám v této
krajině, že jste zavítal k nám, do Dobravína?”
“Nejsem dosud, ae toužím uvésti se zde v známost těm, k vůli nimž přichá
zím,” odvětil se zvláštním úsměvem a zazářením očí, před jejichž pronikavými
hledy Baženka zmámeně sklopila své zraky. “Přijel jsem navštívit pana Male
šovského ...” nabůhzdař prohodil.
“Aj, skutečně!” zvolala. “Tedy do Slavětína ráčíte?! Ale tam je ještě da
leko ... Proč jste nevedl pana barona hned k přívozu?” domlouvala nosiči.
“Milostpán mi poručil, abych s ním šel do Dobravína,” omlouval se nosič.
“Ano, ano,” šibalsky se usmívaje, mínil baron. “Podle mapky jsem sou
dil, že vede do dvorce cesta přes Dobravín.”
“Nemýlil jste se, jenom že jste šel dosti velkou oklikou k cíli.”
“Nelituji toho!” zvolal vřelé. “Za to mně štěstí přálo, že jsem mohl pozdraviti vás, ctěná slečno.”
“Smím-li nabídnouti vám zatímně malé pohoštění u nás ve statku?!” zvala
ho Blaženka. “Večer se blíží a do dvorce je ještě kus cesty od přívozu.”
“Slečno, toť velká čest pro mne.”
“Čest je na mé straně.”
“Ani nevíte, jak mne tím pozváním povznášíte . . . jakou radostí, jakou hrdo
stí mne naplňujete . .. Smím-li jen?”
“Nezhrdáte-li rolnickou domácností venkovskou, budete srdečně vítán.”
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“No, ta umí mluvit,” přemítal nosič. “Ti páni toho pro nic za nic napoví
dají! Rád bych věděl, ke komu vlastně přijel? Najal mne do Dobravína, že zde
má známé a teď prý jede do Slavětína, ač přece před chvilkou ještě ani o Malešovských ničehož nevěděl. Z koho si medle stropil blázny?!”
Ti dva zatím rychle kráčejíce v před, předstihovali se ve zdvořilostech a vir
tuositě slova. Než došli ke statku, přece se však shodli na tom, že pan baron
do zítřka u nich zůstane a po té teprve přeplaví se na druhý břeh do dvorce.
Selka Havrdová vracela se právě vyšňořená a rozjasněná z fary domů, když
se přiblížili, tak že se setkali v síni, do níž Blaženka s baronem vcházela dveřmi
ze zahrádky a matka z ulice.
Spatříc dceru v průvodu cizího pána, zarazila se a stanula jako přikovaná na
místě. Ostře si příchozího změřila nelibým pohledem a po té tázavě upřela
oči na dceru. Tato přispíšila k ní a vesele zvolala:
“Maminko, vedu vám vzácného hosta! Pan baron z Chuděnic,” předsta
vovala ho.
Selka Havrdová nebyla tím titulem omráčena, jak se dcera domnívala, ale
spíše nemile rozladěna. Úsměv a záře s jejího obličeje rázem zmizely a oči její
pátravě zahořovaly se do postavy příchozího pána, který s pitvornými úklonkami k ní se blížil. Pohladila svůj hedvábný fěrtoch šeříkové barvy, jakoby tím
pohybem urovnávala i rozházený té chvíle sklad svých myšlének.
“Milostpaní, co nejuctivěji ruce líbám,” zašveholil slaďounce, “jsem tak šťa
sten, že znám slečnu dceru a blahořečím náhodě, která mně přála setkati se s ní
a poznati vzácnou paní matku té vznešené . . .”
“Pěkně vás vítám,” pozdravila ho krátce a přetrhla perlovou šňůru jeho krasořečnických slov. “Jsem selka Havrdová a říká se mně “panímaminka”. Je
to hezké od tak velkého pána, že přišel k nám, do statku. Nejsem však zvyklá
vítati takové panstvo, i nevím, bude-li se to panu baronovi u nás líbit.”
Blaženka uznamenala, že matka kysele se zatvářila a že ji zachvátil pocit ne
libosti, když se k ní blížil pan baron, který se ještě stupňoval, jakmile začal
mluviti.
“No, co ta zas má,” zabručela sama při sobě. “Musím ho odvést, aby nevy
vedla nějakou hloupost a ještě mně ho nezaplašila. ..”
Nahla« zvala hosta líbezně šveholivým hláskem:
“Prosím, račtež vejiti k nám,”
Tím rázem matčin hovor přetrhla. Půvabně a dvorně ukázala mu na schody
a když on, ukláněie se, vstoupil na první schod, obrátila se k nosiči:
“Odneste věci páně baronovy do prvého patra!” A služce, zvědavě opodál
zevlující, nařizovala: “Mařko, otevři hostinský pokoj!”
Po té za veselého hovoru odváděla si hosta nahoru. Selka s údivem a obdi
vem se za ní zahleděla. Osten se jí však vrážel do srdce, byť i mysl její mile byla
zajata tím, že její dcera umí se tak po panskú pohybovati a poroučeti.
Jak dlouho selka tam v síni stála bez pohnutí, sama nevěděla. Ta návštěva
jí nějak padla na duši jako skála. Všechna radost, která rozlila se jí tělem za
hovoru s panem farářem, rázem zmizela, jako když ostrý průvan zaduje do světla
rozžatého.
“Co to tak na mne padlo?” povahovala. “Ani nevím, co se to se mnou děje.”
Blaženka, vracející se dolů, zastala matku dosud v takové polostrnulosti
v síni státi.
“Bože, maminko, co tu tak stojíte, jakoby vám chtěla duše z těla uletět?
To jste se tak lekla hosta!” zvolala.
Ve hlase zavanulo to jako fičení mrazivého větru.
“Lekla, lekla. Takhle že vypadají baroni?!”
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“No, a jak mají vypadat? Jsou přece lidé, jako my!” ostře dcera vracela
jí poznámku.
“To jsou,” klidně svědčila selka. “Ale dobrodruzi, tuláci a podobná čelád
ka jsou také lidé, jako my. Každý máme na sobě neviditelnou sice známku
původu, ale které nelze setříti a kterou přece rozpoznáme. Ten pan baron nevy
padá po baronsku ... Což ho znáš?! Víš dobře, kdo to je, že jsi mně ho do
statku přivedla?”
“Znám ... Tančila jsem s ním ve věnečku i na plesu.”
“A lidé mu říkali, pane barone?”
“Říkali. ..” uraženě větila jí dcera. “Což tomu nevěříte?”
“Ne,” odsekla selka.
“Vy jste těch baronů málo viděla, abyste mohla soudit,” zasmála se Blažen
ka útrpně. “Můžete ho zítra vyprovodit, až půjde k panu Malešovskému ...”
“Že půjde k Malešovským?!” zvolala selka. “Což je zná?”
“No, jede k nim, ale zašel si... Přece ho nepustíme už večerem ...”
.“To ne! Když jde k Malešovským, to je něco jiného ...”
A selka, jakoby náhle byla oživla, šla se svlékat a nařizovala v jednom dechu
všem služkám, co mají připravovat! k uctění.
V.
Ač se selce pan baron
nelíbil ani o stín více než
dříve, získal si ji tím, že
zná pana Malešovského,
bohatého statkáře.
Ne
chtěla aby ji tam pomlu
vil ale přála si, aby ji tam
vychválil.
Pan farář jí totiž po
radil vzácný lék pro Blaženčinu nemoc stesku a to,
aby ji provdala za hodné
ho a bohatého majitele
dvorce Slavětína, kde se
vedlo všechno po panskú.
“To by tak byl muž
pro vaši dceru,” mínil. “Čí
na je vzdělaná i musí se
vdát za muže, který by jí
rozuměl a vyhověl. On je
bohat, Blaženka také, va
še pracně nastřádané jmě
ní bylo by v tom sňatku
výhodně uloženo.”
“Ale .... on jí snad
nezná .. .”
“Kdož ví! Jak by jí
neznal?! Vždyť je z kraji
ny. Musíme je nějak svésti, aby se poznali. Já se
o to postarám,” sliboval.
To uvedlo selku do
devátého nebe. Rozvesele

v

Pavla Cechova-Kozlova.
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ná, šťastná vracela se domů, kreslíc si cestou obrazy luzné o sňatku navrhovaném
a o sloučení Havrdova statku s dvorem Slavětínským. Už dávno necítila takové
slasti v duši, už dávno nerozlévala se jí tělem taková radost, jako dnes.
A náhle sežehl mráz tuto radost rozvitou. Proti ní vchází do síně Blaženka
s cizím mužem. Snad jí nevede do statku nějakého milence, po němž se jí tak
zastesklo, za kterýmž chtěla utéci od matky do Prahy ?!
Ta myšlénka ji ochromila, že nemohla se ani hnouti, ani slova vydati ze
stísněných prsou. O tuto možnost nebyla dosud v mysli selka zavadila. Očeká
vala přirozený a obvyklý průběh vdavek dceřiných, jak se to vůbec děje, že se
přihlásí ženich a bude přijat, vyhoví-li všem požadavkům matky i dcery. A teď
by se byl svět zvrátil ... Blaženka bez vědomí matčina si vybrala ženicha a vede
jí ho do statku bez dovolení.
V selce se všechno vzepřelo proti domnělému milenci dceřině. Ani titul
barona jí neusmiřoval s hostem, jenž do statku vpadl tak z nenadání. Proto
také, ač konala přípravy k uctění jeho, všechno v ní vřelo i byla ráda, že Blažen
ka se vrátila, aby si na ní hněv svůj schladiti mohla.
“Pan baron se po cestě trochu upraví a já zatím prostřu na stůl k večeři.
K občerstvení okamžitému jsem mu podala víno s vodou. Co vaříte, maminko,
k večeři?”
S tím přiběhla Blaženka, červená jako nejohnivější pivoňka, udýchaná a
všecka vzrušená do světnice k matce.
Selka klidně ji vyslechla. K otázce její odvětila:
“Co bych vařila? Obětuju nějaké to kuře . . . Nebudu přece pro jednoho
člověka strojit posvícení.”
“To ne, maminko,” přísně ozvala se Blaženka. “Ale hosta máme slušně
přivítati i uctíti. Vy tomu ani nerozumíte a nevíte, co se patří. A také nechce
te ! Co proti němu máte ?”
“I, mám!”
“A co?”
Selka neměla slov pro to, co v duši temně cítia a co ji bouřilo proti vetřelci,
jak jej nazvala sama při sobě, ale nechtěla se prozraditi, i odsekla:
“I, že se k nám vetřel zadními dveřmi, jako nějaký poběhlík, a nepřišel, jak
se patří a sluší, hlavním vchodem.”
“Jclětež!” zasmála se dcera. “Což je to jeho vinou?! Vedla jsem ho po
zahradě. Šel za mnou . . . To je něco jiného.”
Ano, bylo to něco jiného! Jenom kdyby selka věděla, co!
“A proč jsi ho přivedla, co?” ostře na ni dorážela.
“Proč?!” větila Blaženka otázkou. Nevěděla také jasně, proč a co v ni
tru jejím se tajilo, nechtěla ani sama sobě prozraditi. “Protože se to slušelo,
abych ho pozvala. No, a není to od něho hezké, že pozvání přijal? To vám
přece může lichotit.”
“I, ba ne! Má panství?” otázala se.
“Nevím. Na to jsem se ho neptala.”
“Baroni mívají . . .”
“Ne všichni. A co na tom, má-li, nemá-li. . .”
“I já jen tak, že mně na barona nevypadá,” mínila selka. “Nu, když už
tady je, uctím ho pořádně, aby mne nedomluvil ve Slavětíně.”
Po té se odkolébala do kuchyně.
“Co té naší matce dnes vlezlo do hlavy,” přemítala Blaženka. “No, nechá
me to tam. Já se nemohu a nechci na ni ohlížeti. Sama si musím raziti drá
hu. Matka by mne provdala za sedláka . . . To tak ! . . . Proč mne poslala do
Prahy, abych se vzdělala?! Jenom kdyby baron za mou ruku požádal. Ještě
ráda by ho přijala .. . To přece krásně zní: ‘moje dcera, paní baronka’. . . Ach,”
povzdechla, “k tomu ještě cesta dlouhá ... A přece se mi zdá, že se mu líbím . . .
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Jak vřele na mne se díval a. . . ruce mi líbal ... Ty jeho oči, ty krásné modré
oči mně učaroval)’.. . Kdybych já dovedla také tak učarovati jemu . ..”
Usmála se. Vždyť se jí zdálo, že mu už dávno, v Praze, učarovala.
“Jenom kdyby mně to maminka nepokazila! Ale, já si ani poroučet, ani
bránit nedám. Nepovolí-li, vyvedu jí něco, co ji bude mrzet,” umínila si. A za
se vzdychala : “Jenom kdyby mne chtěl!”
Blaženka ani o výzdobu stolu se tak nestarala, jako věnovala péči svému
obleku. Chtěla být krásnou, okouzliti barona, zvítěziti a z tohoto ovzduší,
v němž duše její zkomírala, se vyprostiti.

Pavel Albieri.

Selka při večeři se ani neukázala. Baron odpustil jí tuto chybu proti jem
nému mravu společenskému i proti pohostinství. Netoužil po ní, nebo odpor,
jenž v duši její náhle byl vznikl, silou svou zachvátil i jeho. Čestný muž by
nebyl prodlel okamžik déle v domě, kde nebyl vítán, ale urážen. Pan baron byl
snad příliš si vědom své výše, že k němu nepatrná selka nedosahovala a neuznal ji
ani za hodnu, aby v duši své jí se obíral a obvyklé společenské měřítko na její
chování kladl.
Aspoň tak se zdálo, neb mu nevadila ani v nejmenším její nepřítomnost
u stolu.
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“Hloupé selské ostychy,” řekl si jen, a s chutí pojídal, co mu selka byla
uvařila.
Jenom když mu poslala Blaženku k zábavě. Bavil se výborně a Blaženka
jen zářila. Smáli se, žertovali, sbližovali. Její bílá a jak lichotivě ji nazval, ari
stokratická ručka libovala si v zajetí jeho silné, zavalité, spíše plebejské, než ari
stokratické ruky, která ji mocně tiskla.
Blaženka tonula v proudu rozkoše, dosud nepoznané. Tělem i duší rozlé
vala se jí blaženost, které se oddávala bytost její, rozvířená touhou mládí.
Byla to láska, či pud přírody, který ji vábil k tomu muži tak úlisnému, slad
kému, márnivému ? Připíjeli si na zdraví starým mělnickým, jež Blaženka ze
sklepa k uctění hosta vynésti kázala a horko začínalo vstupovat jí k hlavě. Tepny
jí bušily, srdce tlouklo, sladké chvění probíhalo jí tělem.
Slunce zapadlo a kladlo krvavé pruhy, jako stuhy, po modré obloze. V sadě
zazpíval opožděný ptáček a nedaleko ozval se kos.
“Jak krásně zpívá,” zašeptal baron.
“Ano,” vydechla.
“To zpívá nám . . . hymny lásky,” zašveholil.
A než se nadála, sevřel ji v náruči. Přivinul ji k prsoum a políbil ji.
Blaženka se mu prudce vyškubla jako poplašené ptáče. Polibek ji zalekl.
První muž, jenž se dotekl její rtů svýma. A jak pálily ty jeho rty! Ohromilo ji
to a přece zase jí bylo, jakoby nový život se jí vléval do všeho těla.
“Pojďme do zahrady,” rozpačitě navrhovala. “Je tu dusno ..
“Kam chceš, andělí,” šeptal tlumeně a tajemně. “Všady s tebou a za te
bou půjdu .. .”
Šel za ní, ale jen ku dveřím. Tam ji zase objal silnou svou paží a líbal,
líbal . ..
Neprčhala. Bylo to tak krásné, sladké, omamující a slibné. Polibky byly
pečetěny na smlouvu srdcí, která ji učiní baronkou.
“Budu baronkou,” prochvívalo ji slastně.
A aby jí byla, nebránila se ohnivým jeho polibkům, které jako ohnivé jiskry
na ni sršely.
Kroky a hlasy za dveřmi je vyrušily. Blaženka otevřela dvéře a půvabně
se před ním vznášejíc, vábila ho za sebou.
VI.

Selka Havrdová prošla celé hospodářství, udělila své rozkazy pro zítřejší
den, jak byla zvyklá denně před usnutím činiti, prohlédla, je-li všechno dobře
uzavřeno, pes na řetěze uvázán, oheň v plotně zalit a po té vyšla ještě jednou
na dvorek, kde si usedla na lavičku, aby v klidu, po odbyté denní povinnosti,
o tom všem, co na ni tak náhle přikvačilo, rozjímati mohla.
Měsíc krásně svítil, bylo teplo, vzdušno, vůně růží a květin opojně plnila
vzduch a z květinové zahrádky, proti ní se rozkládající, vanul jí v ústrety libý
dech. Zahleděla se do ní. Měsíc ji byl ostříbřil, že se přeměnila v nějakou
pohádkovou síni.
Selka sklonila hlavu, starostmi tak sklíčenou, a zamyslila se. Taká pohád
ka asi táhla duší její, že si přikyvovala k svému snění?
“Ba že je to pravda,” zašeptla. “Malé děti šlapou na klín, velké na srdce.
No, bohu poručeno! Už se stalo. Chybila-li jsem, musím trest snášeti. Jak
se říkává: 'pýcha předchází pád.’ Vysoko jsem s dcerou chtěla, nuže, co mi
zbývá, než pustiti ji tam, kam jsem jí sama ukázala cestu. Ona je učená, já
hloupá, neshodujeme se už. Musím ustoupiti... Jenom kdyby to všechno
vedlo k jejímu štěstí...”
Selka pozvedla oči k obloze, sepjala ruce a modlila se:
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“Utiš, ó pane, tu tíseň, která na srdce mi ulehla.”
A zase se konejšila: “Bude mi lip, až ten cizí člověk zítra odtáhne a bu
du s dcerou sama. Promluvím s ní moudré slovo ...”
V tom jí k mysli vstoupilo, čeho byla v hospodyňské činnosti opomenula^
aby se poohlédla po dceři. I vstala a měla se k odchodu. Oko její ještě jed
nou zabloudilo k zahrádce a utkvělo na dvířkách. Selka nevrle zabručela:
“Mařka zase nezavřela dvířka ...”
Hbitě popošla, aby je uzavřela, ale dříve vešla dále. Vábilo ji to tam.
Prošla si několik záhonků a postanula u krásné skupiny karafiátů.
“Karafiáty měl můj nebožtík rád . . . Utrhnu několik Ježíškovi.”
Selka se sehnula a trhala pěkně rozvité.
Tu zalehly tichem vlahého večera zvláštní zvuky k jejímu sluchu. Selka
se vzpřímila a bystře naslouchala. Zvuky nesly se k ní od kryté, zelením ob
rostlé besídky.
“Toť dceřin hlas,” lekla se. “Sedí tam snad s ním ...”
Hněv rozbouřil se jí v nitru. Chvěla se jako osyka, ale hlasu nevydala.
Tiše plížila se mezi záhony za besídku. Ano, byli to oni. Již rozeznávala
zcela jasně její i jeho hlas.
Mluvili sice tlumeně, jako láska ráda činívá, ale přece dosti hlasitě, aby
jich bylo slyšeti v tom tichu večerním.
Selka opřela hlavu o zelenou, rostlinnou stěnu besídky a naslouchala.
“Věř, drahý, miluji tě,” ujišťovala Blaženka.
Selce stydla v žilách krev.
“Jak, oni si už tykají?!” zlobně zavířilo jí v duši. Div, že nevykřikla
a ne vběhla k nim.
“Jak jsem šťasten!” jásal on. “Vždyť jsem si přišel sem pro to štěstí
a kdybys mne nebyla vyslyšela; nebyl bych se vrátil do Prahy. . .”
“Že ne?! A kam bys byl šel?”
“Tam, odkud se nevracíme ...”
“Ty zlý! Máš mne tedy tak tuze, tuze rád?!”
“A jak! Přišel jsem za tebou, nemoha bez tvého pohledu žiti. Praha
bez tebe byla pouští a já tou pouští bloudil, jako smyslů zbavený. Musel
jsem za tebou . . . Už jsem ti řekl, že jsem si dovolil tu malou lež s panem Malešovským ...”
“Ha, ha, ha! Budiž ti odpuštěna! Ostatně, co na tom záleží, znáš-li, či
neznáš-li ho? Jenom když ke mně budeš vždy upřímným! Zítra však musíš
odjeti, to ti povídám, drahý! Ale přijeď brzy a pak . ..”
“........ pak?”
“Pak požádáš maminku za mou ruku . . .”
“Jen svolí-li ?! Zdá se, že se jí nelíbím... Jakž, bude-li klást odpor na
šim tužbám?” prohodil chvějným hlasem.
“Ach, budu jejímu odporu čelit odporem svým! My jsme si slovo dali,
jsem tvou a ty mým! Neupustím od tebe ...”
“Drahá!” zvolal a pak hovor utichl.
Selka nyní slyšela jiné zvuky, jimiž se ohlašují vášnivé polibky. Jako roz
lícená lvice vrazila do besídky a odtrhla dceru od muže, jenž ji svíral ve svém
náručí.
“Styď se!” zahřměla na ni. “To jsi čistá panenka! A tomuhle jsi se
v Praze naučila? To je ta tvá vzdělanost, kterou jsi se dnes ráno tak vychlou
bala . .. Okamžitě jdi domů .... A vy, pane, ať jste odtud před svítáním!”
“No, a co se .zlobíte?!” ozvala se Blaženka. “Což je to něco zlého?!
Chci-li se vdát, musím mít milence. Máme se rádi, pan baron si mne chce
vzít, proč bychom se nepolíbili.. . Však vy jste se také s tatínkem líbávala.”

— 82 —

“Před svatbou, po námluvách, ale ne dříve ..
“Prosím, milostpaní, omluvte lásku!” žebronil baron.
“Panímáma Havrdová jsem,” odsekla. “Neomlouvám ničehož. Já lhá
řům nevěřím ...”
“To byla nevinná lež, lásky to malá lest. Té se každý jen zasměje. Moje
úmysly jsou opravdové, vážné. A kdyby nebylo to v době tak nevhodné, po
žádal bych ihned, na místě, zcela obřadně za ruku milostivé slečny dcery!”
“Odpovědi bych vám nedala. Dříve se musím na vás vyptati! Moje
dcera má velké věno i musím vědět, na čem jí je zajistíte. Máte snad nějaké
panství?” vyzvídala.
“Ale, maminko,” plačtivě ji kárala Blaženka.
“Nemám ... Jsem ... úřadník ...” dal jí baron v odvetu.
“Úřadník ... To tak ... To by byla pěkná partie! Ne, ne, ne! Pa
nečku, to by se moje pracně nastřádané peníze brzy rozlétly.... Na mou
dceru si nemyslete! .. .. A ty, pojď se mou domů ...” kázala dceři.
“Ale, maminko,” prosila Blaženka. “Jen se přece umoudřete! Však vy
si to rozmyslíte!”
“Nikdy!” zvolala selka. “Já od svého nepustím!”
“Dobrá .... Já také od svého neupustím,” vzdorovitě vyhrkla Blaženka.
“Budu tvou, drahý, jen tvou! Přisahám ti to při obloze nebeské! Dobrou
noc, drahý!”
“Dobrou noc!” zašveholil sladce a chvějně.
Selka pohodila vzdorně hlavou. Postrčila poněkud prudce dceru ku pře
du a zavolala Mařku, aby zavřela zahrádku, až pan baron se odebéře do své
ho pokoje.
A cestou, stále do Blaženky šťuchajíc, opakovala selka:
“Styď se! Jaká to hanba, líbat se s mužem, jenž není ani tvým ženichem,
ani manželem . . .”
“Vy tomu velkému světu nerozumíte!” pohrdlivě a chladně jí pravila dce
ra. “Máte své vesnické názory ... My jsme si dali slovo, jsme svoji, proč by
chom se nelíbali ?!”
“Proč?! Protože poctivá panna si hájí své cudnosti a cti...”
“No, proto jsem jí nepozbyla! Kdyby tak přísně a nerozumně svět sou
dil, nebylo by už teď ani poctivých panen ... Však vy jste dříve asi lepšími
nebývaly!”
VII.
Převálo léto, podzim se nastolil, vichry, jež provázely jeho vstup vladař
ský, ustaly a slunce mile i hřejně trvale zasvítilo na obloze. Ale ve statku Havrdově stále bylo bouřno. Matka s dcerou střetly se v boji o muže. Dcera
nechtěla ustoupiti, matka povoliti. Baron nesměl do statku, ale to milencům
nevadilo. Dopisovali si i scházeli se tajně v lese za vesnicí.
Selka se rozzuřila, když o tom zvěděla a Blažence zakázala každý s ním
styk. Střežila ji jako ve vězení, ale Blaženka toho nedbala. Dopisovala si
s ním, a čím přísnější zákaz, tím urputnější byl odpor dceřin. Zakazujme lás
ce! Jí se v takové půdě vzdorného odporu tím lépe dařívá.
Smutný to byl život ve statku. Dvě srdce, jež láska spjala, dvě bytosti
posvátností mateřství sloučené a nerozuměly si. Starosvětská žena se všemi
zvrácenými názory své a moderní dcera se všemi výstřednostmi nové doby.
Dcera trochu ovanutá kulturou, ale neprohloubená vědomostmi, neoži
vená duchem. Povrchní nátěr velkoměstký nezakryl té vnitřní prázdnoty, stroiená zpanštilost nepřeměnila selskou dívku v ušlechtilou bytost, nepovznesla
ji do jiného ovzduší cítění a smýšlení. Jádro v ní zůstalo, byť i skořápka se
ozlatila.
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Obrázek ze slavnosti zdobení hrobů na Čes ko-Národním Hřbitově v Chicagu,
Zákonitý svátek am erický připadající 30. května každého roku.

111.

Matka, na svém jmění si zakládající a na bohatství lpící, s onou hrdosti
svého stavu, kterou se vypínávají selky v malém, omezeném kruhu, jenž jest jím
světem, nedovedla se snížiti ani k dceři, aby jí ukázala aspoň povolnost a účasť
s jejím cítěním. Žádala neomezenou poslušnost, ve které ona sama byla vy
rostla a zapomínala, že poslala dceru na studie, aby se obzor její myšlénkový
rozšířil a vůle její posilnila, by si dovedla raziti novou dráhu života.
Propast’ mezi nimi stále se většila a den ke dni odpor jejich vzrůstal. Tip
vyšlehla láska v jejich srdcích, která je sblížila a ku smíru vábila. Ae zase rá
zem z téže výhně vyrazily ohnivé jiskry zloby a hněvu, rozlétajíce se hrozivě
v tom jejich rodinném spolužití.
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Selka jen plakala a plakala. Oči měla červené. Chod její pozbýval ob
vyklé, bývalé pružnosti, hlava její se klonila a hlas nabýval ostrosti. Práce ji
netěšila, hospodářství ji nezajímalo.
“K čemu bych se dřela?” rozumovala ve své sklíčené mysli. “Pro koho
střádati? Pro toho cizáka?! Ne, ne, milý Havrdo, neboj se! Nedovolím....”
Celá vesnice se účastnila v zápasu matky a dcery. Staří byli při matce,
mladý svět opět zastával se dcery. Tajně se však všichni u sebe smáli, jakého si
vychovala miláčka, s nímž se tak chlubívala.
“Blaženka dává špatný příklad obci,” řekl starosta jednoho dne panu
faráři.
“Musím je smířit,’’mínil farář. “S mladou není řeči, ale stará ještě věří
a dá na moje slova.”
I požádal selku, aby k němu po mši svaté zašla na faru, tam ji vyčastoval
a po té vpadl rázem do středu hovoru. Vylíčil jí, jak láska mateřská je moc
ná, velká a jménem té lásky přimlouval se za dceru a za svolení k sňatku
s mužem, jehož miluje.
“Milá paní Havrdová,” dodal. “Usmiřte se a povolte! Máte jen tu je
dinou dceru. Zeď hlavou neprorazíte. Aby se nestalo něco horšího ...”
“Nemohu, velebný pane,” zavrtěla selka hlavou. “Můj nebožtík každé
noci se mi ve snu zjevuje a prstem hrozí. ‘Nepovol, nepovol,” na mne volá.
Musím poslechnout, co mi ze záhrobí poroučí.”
“Ach, toť pouze vaše obrazotvornost, která vidí nebožtíka. Nemyslíte celé
dny na nic jiného a proto se vám o tom v noci zdá. Sen vás nesmí zaváděti do
bludiště, milá Havrdová. Je to vaše dítě. Nu, řekněte mi upřímně,'co proti
tomu pánovi máte? Je to přece baron.”
“Ach! Ale nemá ničehož nic. Na to baronštví nedám. Ostatně, kdož
ví, je-li baronem 1”
“Aby nebyl... Co to zas máte za myšlénky ?”
“I, není to na něm vidět. ..”
V J
»
“Jste proti němu zaujata, i vidíte ho v černém skle svých myšlének. Je
vám protivný.”
“Jak tenkráte vešel do síně, byl mně hned odporný. Bodlo mne u srdce,
jakoby mně tam byl náhle vrazil někdo nůž. Ztuhla jsem a nemohla s něho
očí spustiti. Děsila jsem se ho a přece jsem zraku od něho neodvracela. Po
křižovala jsem se . . . Bylo mi tak, jako bych viděla s dcerou vcházeti do stat
ku smrt která si pro mne přichází; ano, smrt v jeho podobě. Nenávidím ho.”
“Přemozte to! Z lásky k dceři.. . Nemá-li on ničehož, máte, vy pro oba
dva dost. A víte-li co?! Dojedu do Prahy a vyptám se na jeho poměry. Nebudou-li zprávy o něm příznivý, přestanu na vás naléhati a pak promluvím
s Blaženkou já!”
“Za to bych pěkně prosila! Ona nedá na moje slova. Já jsem necvičená,
sprostá selka, která jí nerozumí, nechápe. Snad jí spíše porozumí velebný
pán ...” hořce si požalovala.
“Pokusím se o to. Ale dříve v tajnosti, aniž by ve vesnici o tom kdo zvě
děl, dojedu do Prahy na výzvědy. Je-li hodný, byť i nebyl baronem, jak vý
še domníváte, pak mu raději miláčka dejte a ukončete rodinný spor. Radím
vám k tomu. Kdož ví, jak se všechno obrátí! Z housenky vzlétá motýl, ze
zármutku vykvétají květy radosti.”
“No, uvidíme,” zpola slibovala selka.
Po této rozmluvě nastalo mezi matkou a dcerou jakési příměří. Nemlu
vily o baronovi, ale obě dvě s ním se v mysli obíraly. Byloť znáti, že se obě *
dvě snaží udržeti dobrou míru v rodině a kloní se ku smíru.
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Pan farář se jaksi dlouho zdržel v Praze. Selka netrpělivě obcházela po
kostele kolem fary, aby se o něm něčeho dozvěděla; ale slyšela vždy jen stručné,
“ještě nepřijel,” zeptala-li se náhodou, je-li doma.
Za několi dni bylo po ránu na dvéře zaklepáno a na Blaženčino zvo
lání : “volno!”, vešel pan farář. Uvítala ho, překvapením nevědouc, co činiti,
a jen přemítajíc, co ta návštěva znamená mezi tím co mu nabízela sedadlo.
“Kde je maminka?” otázal se chvatně.
Než dořekla však Blaženka, že ji zavolá, vběhla už selka, která ze stodoly
ho uviděla přicházeti, do světnice.
“Pochválen pán Ježíš,” vyhrkla. “Nuže, jaké zprávy nesete?”
Blaženka se zarazila a udiveně zírala s jednoho na druhého. Instinktem
lásky vystihla, že je mezi těma dvěma nějaké tajemství a to že se otáčí kolem
ní a jejího milence.
“Špatné,” odvětil farář smutně.
“Pro umučeného Ježíše!” zvolala selka, spínajíc ruce. “Blaženko, jdi za
mne do stodoly,” nařizovala dceři.
“I, ať jen zůstane,” pravil farář. “Ať to slyší. Vždyť jde v prvé řadě
o ni.”
“O mne?!” zvolala Blaženka. “Co to znamená?!”
“To znamená zmar vašim nadějím, milá Blaženko! Muž, kterého milu
jete, bohužel, vás není hoden . ..”
“Nevěřím! Umluvili jste se s maminkou, abyste ho očernili. Ale to se
vám nepodaří,” vášnivě vybuchla Blaženka. “Ať je, jaký je, byť i vinníkem,
já od něho neupustím!”
“Z vás mluví vzdor.”
“Ne, láska a víra!”
“Pak jste stavěla na písku a mně nezbývá, než pomodlit se za vás, zblou
dilou duši!” vážně odvětil kněz.
“Co se stalo, pro umučeného, co se stalo?! Co jste zvěděl?” úzkostně
dotazovala se selka.
Blaženka hrdě a vzdorně pohodila hlavou. Trpký, opovržlivý úsměv za
hrál jí kolem úst.
“Aj, tak! Velebný pán byl v Praze na zvědách,” ušklíbla se.
“Ano,” větil vážně a zarmouceně. “Chtěl jsem přinésti vám ratolest smí
ru a dopomoci vám ku sňatku se svolením matčiným. A zatím přináším Jo
bovu žvěsť.”
“Umřel!” zoufale zvolala Blaženka.
“Neumřel, ale lépe by bylo, kdyby nežil. Vy se za něho provdati nesmíte.
Neníť ani baronem, ani úřadníkem, ba ani počestným mužem.”
“To není pravda!” rozkřikla se Blaženka.
“Můj nebožtíku, tys mne darmo nevaroval!” zvolala selka.
“Nemýlila jste se, panímámo,” pravil kněz. “Domnělý baron jmenuje se
Václav Barta, je vyučený hodinářství a narodil se v chudobě z rodičů dělni
ckých. Továrník, u něhož pracovali rodiče, oblíbil si Vašíka pro jeho úlisné
chování a uznamenav, že má nadání, poslal ho na studie. Trochu studoval, ale
nevystupoval. Továrník zemřel, i dal ho otec do učení k hodináři. Do řeme
sla se však zpanštilému hochovi už nechtělo, práce se štítil i hledal si, na místě
aby byl, pořádným tovaryšem, místo za písaře. Má krásný rukopis i byl přijat
v jedné advokátní kanceláři. Ale to mu ještě nedostačovalo. Začal'si hrát
na pána a s falešným jménem podváděl lidi. Vydával se tu za polského hra
běte, tam zase za barona a vždy dovedl si podvodem opatřit peníze. Byl již
dvakráte pro nepravé hlášení a pro podvod trestán. V poslední době uspo
řádal honbu na bohaté nevěsty. Přilákal k sobě několik dívek, ale rodičové
v čas mu překazili úskočné jeho zámysly a zachránili své dcery. Aby ne
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utrpěli na pověsti, raději to umlčeli, vykoupili se ztrátou peněz z ostudy a proto
také ničehož neudali k soudu . . .”
“Nu, a jak jste se ráčil o tom dozvědět, když to umlčeli?” ostře přeryla mu
Blaženka řeč.
“Jak? Protože právě je ve vyšetřováni pro nepravé užívání titulu barona
z Chudenic, při čemž se tak mnohé objasnilo. A nyní víte, co činiti! Ten
pán i vás vtahoval do svých sítí, abyste se z nich se ztrátou peněz musela vyprostiti. Není ničím, nemá ničehož, nemůžete se za něho provdati. Panímá
ma mu ráda dá nějaké peníze, aby vás déle nepronásledoval ...”
Blaženka stála jako v kámen proměněna. Matka plakala, spínala ruce
a naříkala. Náhle Blaženka protrhla se ze své ztrnulosti, zamávala rukama
a vyběhla ven.
“Pro Ježíše Krista, Blaženko, kam letíš?” zvolala matka.
“Přejte jí, aby se v klidu vyplakala,” mínil kněz. “Doufám, že se nyní
umoudří...”
“Dejž to pán bůh!” povzdechla selka.

VIII.
Blaženka se ncvvplakala. Sedla k stolu a psala milenci list, v němž mu
všechno vypověděla, co slyšela. Nevěřila tomu všemu. Myslila, že je to všechno
jenom nalíčeno na ni, aby se ho odřekla.
“Nezakládám si na tom, jsi-li baronem,” psala mu mezi jiným, “a odpou
štím ti tuto marnivost, jen miiuješ-li mne, jedinou mne, tak vřele a vášnivě, jak
jsi mi to líčil a sliboval!
“Na barona si už nehraj. Mně jsi stejně drahý, ať prostě se jmenuješ
Barta, nebo máš titul šlechtický. Chceš-li mne, přijeď si pro mne . .. Budu
tvou a násilím přetrhám všechno, co se mi v cestu staví. S matkou nyní teprve
nebude možno o sňatku našem mluviti, musíme jednati volně, odhodlaně, ráz
ně. Přijeď, sejdeme se na známém místě a usneseme se, co máme činiti. . .
Nestarej se o naši výživu. Mám velké jmění, větší, než si myslíš . . . Je-li
tvá láska upřímná, vyveď mne z toho zakletí vesnice. Život je zde teď hrozný,
za zimních tmavých dnů ... A smutno je mi, smutno, až k smrti. . .”
Blaženka chodila po tomto otřesu celé bytosti, kterou prochvěla zpráva
páně farářova, jako samohyb. Byla zamlklá, vážná, stále zadumaná. Matka
ji hladila a těšila:
“Utiš.se, miláčku! Bohu poručeno. Ještě dobře, že se všechno odhalilo
v čas. Unikla jsi neštěstí..
“Ach,” utrhla se na ni dcera. “Tomu nerozumíte! Jakému neštěstí?!
Mám ho ráda!”
‘"Věřím . . . Ale zapomeneš .. . Provdáš se za váženého, hodného muže
a budeš ho mít zase ráda.... Což pan Malešovský,” vyzvídala. “Chtěla
bys ho?”
“Ne . . .” vyhrkla Blaženka.
“Je to hodný pán, počestný,, bohatý, hezký ... Pan farář vás seznámí.”
“Nenamáhejte se! Nechci žádného...”
“Už 11a toho darebáka zapomeň!”
“Nejmenujte ho tak!” vzkřikla Blaženka, že se matka až zalekla a od ní
odskočila.
“Pro Ježíše Krista! Snad na něho ještě nemyslíš?!” děsila se.
“Myslím
...”
·
“Pozbyla jsi rozumu? Naposledy bys si ho ještě ke všemu vzala co?’”
“Vezmu . . .”
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Pomník francouzského jenerála Rochambeau ve Washingtonu.

“Tomu nedovolím! Trestance do poctivé rodiny nepřijímám, Prokleju
vás oba dva!'’ rozzuřila se selka. ‘‘Nepracovala jsem pro takového poběhlíka . . . Nezdárná, nevděčná dcero! Tak se mi odměňuješ za všechno!’’ zahořekovala.
Blaženka pohodila hlavou a ani nehlesla. Selka plakala, láteřila, a zase
žebronila, varovala. Blaženka seděla jako z kamene.
Po celou noc, jež sledovala tento hovor, selka nespala a slyšela, jak nahoře
i Blaženka přechází.
“Trápí se . . .” řekla si matka a politovala ubohou.
Druhého dne šla selka ráno do kostela s úmyslem, že se zastaví na faře.
Nevěděla si rady, co dělati.
“Nedovedu ji těšiti,” řekia si, “ba ani s ní nedovedu mluviti. “Musí za mne
mluvit k jejímu srdci pan farář.”
Vrátila se domů s lehčím srdcem. Aby jen přála dceři klidu, radil jí pan
farář. Bolest že se musí vybouřit
Blaženky nebylo doma. Odešla prý, zvěstovala Mařka.
“Kam ?!” otázala se selka.
“Nevím . . . Vyšla zahradou. Byla ustrojena, jakoby jela do města.”
“A ani mi ničehož neřekla . ..” zastýskala si selka.
“I, když tady panímáma nebyla . . .” chlácholila ji Mařka.
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“A ani mně ničehož nevzkázala?” po chvilce začala selka na novo vyzvídat.
“Ani nehlesla. A co by vzkazovala? Něco si jela asi koupit. Včera od
poledne si rovnala a prohlížela šaty. Nejspíše nějaké krajky nebo pentle
shání...
Selku potěšilo, že se stará o šaty. Bylo jí to známkou, že začíná se úklidňovati a mysliti na něco jiného. Šla po své práci denní; ale stesk jí nemíjel.
Nemohla pracovati a nikde neměla stání. Přebíhala semo tamo po statku a
zraky její bloudily ustavičně tu po cestě od stanice nádražní, tu po silnici vozni,
kde se objeví její miláček, vracející se z města.
“Tam snad se vezla, ale v poledne asi přiběhne pěšky. .. . Projde se. Je
dnes umrzlo,” povahovala.
Poledne minulo, zimní odpoledne se už sklánělo k zášeří a po Blažence
ani zdání. Úzkost selčina stoupala až k horečnému záchvatu hrůzy. Něco se
stalo; ale co? Něco děsného ... Snad si sáhla na život...
Tato hrozná myšlénka vehnala jí do hlavy všechnu krev. Selka se zapo
tácela a sáhla si k srdci. Chtěla promluviti, ale slova jí tuhla v hrdle. Vykřikla
jako zraněná lvice, že se to rozlehlo po celém statku a lomíc rukama, vylét
la ven. Myslela, že ji to udusí; spěchala na vzduch.
“Co se stalo?” přiběhli za ní všichni domácí, snažíce se ji ukonejšiti. Při
běhla i sousedka, soucitně se dotazujíc, co se stalo.
“Nevíme,” zněla odpověď domácích a selka lomila jen rukama.
Posléze vyrazila ze sebe : “Blaženka!”
“Není od rána doma,” přispíšila si s odpovědí Mařka.
“Což se chtěla dnes vrátit?” mínila jiná žena z vesnice, jež šla náhodou
kolem.
“Vrátit?” zablábolila selka. “Odkud... Co... co tím chcete říci?!”
“Přece dnes ráno odjela. Viděla jsem ji na stanici. Vsedali do vozu ku
Praze.”
“Kdo?! Kdo?!” zasípala děsnou předtuchou umučená selka.
“Nu, ona a ten pán, co za ní sem dojíždí . . .”
Selka vykřikla, sáhla si k srdci a už se kácela ve mdlobách k zemi.
“Utekla, utekla od matky za ním,” byla první slova, jež ze sebe vydala.
“Ona mi vrazila nůž do srdce ... Ó, já v něm dobře viděla smrt. . . To bylo
zjevení. . .”
Žal, bolest a stud v ní válčily s uraženou hrdostí matky a na svém jmění
lpící ženy. Nebyla k utišení a stálo to mnoho práce, než se podařilo advoká
tovi, faráři i lékaři ji přesvědčiti, že jí nezbývá jiného, než zlo zmírniti svolením
formálním k sňatku.
“Ale nepožehnám jim . . . Prokle .. .”
“Zadržte!” zvolal farář. “Je to vaše dítě. Pamatujte na věčnost a na ne
božtíka.”
Selka ztichla a všechno učinila bez odporu, čeho poměry žádaly, aby před
světem byla smazána vina se jména Havrdy.
Ale to násilí, jež si musela učiniti, podkopalo její zdraví. Chřadla a zvol
na umírala. Vykázala jim roční důchod, pokud dcera nenabyde práva zletilo
sti, aby mohla své jmění spravovati, ale už se o statek nestarala. Pronajala
hospodářství a jako bludný duch chodila jen kolem polí a na hřbitov k nebož
tíkovi, k němuž přijíti už se strojila.
“Tak vidíš, vidíš.” naříkávala u hrobu, “jak jsem špatně zasévala. Vyrostl
mi samý plevel a koukol z mé práce. Nemám dcery, dobrý muži! Ó, jak jsem
teď ráda, že jsi nebyl studovaným sedlákem. Byl bys mně také utekl.”
A tak se soužila, trápila, hořem zmírala opuštěná matka. A dcera se po
ní neptala. Matka dcery nevolala. Jak smutný to osud bytostí mezi něž roz
táhl se černý stín viny.
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Selka Havrdová nalezla klidu. Zemřela, aniž by se byla s dcerou rozže
hnala. Volala ji, telegrafovali pro ni, ale ona přijela pozdě. Matka už byla
více na onom světě, než na zemi Tu dětská láska živelní silou se hlásila k prá
vu. Blaženka klesla s pláčem na mrtvolu drahé té duše, která jí nerozuměla, ale
milovala.
“Odpustila vám,” konejšil její žal farář.
Pohřbili ji s největší slávou.
“Mohli byste se tady usaditi, paní Bártová,” navrhoval Blažence farář, do
provázeje ji po pohřbu do statku. “Lépe je být pánem statku, než písařem a
sloužiti jiným.”
Blaženka rozevřela na něho široce oči a uraženě odsekla:
“Můj muž teď bude redaktorem! Ostatně, i kdyby byl jen písařem, nezahrabali bychom se do vsi. Já selkou nebudu. A žít zde, mezi nevzdělanci,
ne, toho bych nesnesla! My chceme žít, žít a města užívat.”
“Já zde také žiju,” skromně poznamenal kněz.
“To přece něco jiného. Velebný pán odřekl se světa, ale my ne!”
“Statek by měl mít pána.. .” dovolil si ještě poznámku.
“Prodáme ho,” nedbale větila mladá paní.
“Škoda .. . Byl už po staletí v rodině Havrdově.”
“Může tedy zase přijití do jiné.”
“Ale . . .” poznamenal, “peníze se snadněji rozlétají a vydají, když se strží.
Jakž, až dojdou a třebas list zanikne, vhodné postavení se nenajde. Co pak?”
“Ach,” zamávala mladá žena nedbale rukou. “Až dojdou, koupíme si re
volver, střelíme se a bude konec. Ale do té doby chceme a budeme užívat svě
ta ... Dovedeme umřít, jako umíme vesele žít!”
K této bohaprázdné řeči neměl kněz odvety. Poroučel se jí a odešel.
Blaženka se dlouho ve statku nezdržela. Ještě týž den odjela se svým
mužem. Kráčela zavěšena v jeho rámě k lesu, kudy vede cesta k stanici ná
dražní. Ani se neohléla zpět. Nevěděla ani, že po cestě mezi poli prochází
se farář. Tento uzřev je, postanul, aby se s nimi nesetkal.
Zíral za nimi dlouho, dlouho, i když již zmizeli v lese.
“Ó, strome života,” zvolal, když zašli. “Jaké to teď plodíš ovoce?! Je-li
to dočasná choroba kmene tvého, či snad známka vnitřní hniloby tvé? Je to
zkáza, zmar — smrt!”
Po té pohlédl ke statku. Nad ním rozestíral se závoj večera a stromy,
hýbajíce se vánkem, skláněly své koruny na ním.
Z lesa zavíval sem ptačí zpěv.
Kněz potřásal smutně hlavou.
“Ptactvo zpívá hymny lásky a staví si hnízda. Lidé pak z hnízda ulétají....
Zvrácený světe! To jsou moderní tvé děti!”

Zrádná paruka
Klára má zas nápadníka,
je máj měsíc, lásky čas,
v mládenci je plno žáru
stále líbá její vlas.

Najednou se mladík zvedne:
“Je to pravda, nebo špás?
Drahá slečno, v kučerách zřím
vašich zrádný, šedý vlas.”

Matka si to pochvaluje:
“Ještě ujde tento hoch,
bude-li mít holka rozum,
navždy chytit by se moh’.”

Jako střela letí slečna,
chytí matku za ruku:
“Má, ten skandál nepřežiji,
já mám starou paruku!”
FR. J. ŠKALOUD.

Bába moudře poradila.
Vesnický obrázek.
pro kalendář “Hmeríkán” napsal J. C. Stuchlík.
Bětuška Váchova stála na žebříku a česala třešně. Podle ní na větvi visel
velký košík, clo něhož plné hrstě právě dozralého ovoce putovaly. Na cestě ve
doucí kolem plotu zahrady ozval se pružný, furiantský krok mužský a přicházel
biíž a blíže.
“Bětuško/ volal známý hlas, “nevidím vás pro listí; jste to vy nebo se matu,
protože stále na vás myslím ?”
Žebřík se pohnul, košík zakolébal a šťavnatou zelení listí prohlédl hezký,
zdravý obličej děvčete. Opravdu, u plotu stál Jeník široko rozkročen, ruce v kap
sách a s čepicí na ucho posunutou.
“Pozdrav pámbů, Jeníku,” vítá holka, “jsem to já sama a žádná jiná. Chcete
pár třešní ?”
“Děkuji; vy víte, že chci něco jiného, něco, co sedí uvnitř třešně.”
Hlasitý smích a již hází Bětuška pecky přes plot.
“Tohle sedí ve vnitř třešně, nic jiného. Já nesedím ve stromě, stojím na
žebříku a potom ani nevěřím, že byste mě chtěl.”
“Nežertujte! Víte to lépe nežli všichni ostatní. A abych vám hned řekl,
déle zde nevydržím. Půjdu do světa. Tak daleko, až tam, kde už česky nero
zumějí, třeba do Ameriky. Budete tomu zajisté ráda ještě více ale Václav
Hrabu. Beztoho stojím vám oběma v cestě, abyste se vzali. No — tak mi
aspoň poděkujte, Bětuško!”
Vzdech byl mu odpovědí. Potom sestoupilo děvče několik příček žebříku
dolej i.
“Teď vidíte, kdo žertuje, já nebo vy,” odvětila stísněně.
“Rozhodněte se tedy jednou!”
Zřejmé rozpaky jevily se na tváři její.
“Nemohu! Nechte mne být — počkejte!”
“Jak dlouho ještě, Bětuško? Až do konce světa? To by bylo trochu dlou
ho. Půjdu raději na vandr a přijdu-li o soudný den zpět, bude ještě času dost.
S bohem!”
Vzdorně nadzvihnul čepici a odešel. Chtěla jej zavolati. ale nechala toho.
S trudným, nerozhodným obličejem opřela se o žebřík.
Tak to šlo již týden za týdnem, měsíc za měsícem. Byli zde dva nápadníci:
Jeník a Václav. S oběma sedávala ve škole, Jeník lépe tančil, ale Václav byl zá
možnější. První měl malou chalupu, druhý velkou, tento jezdil s jedním, onen
se dvěma koňmi. A oba chtěli ji míti za ženu a měli ji stejně rádi. Pantáta jí říkal:
“Větší chalupa je lepší, ale ponechám ti na vůli, vem si kterého chceš.”
Moudře a opatrně řečeno, myslila si Bětuška, v tom ale vězela právě největší
obtíž, pro kterého se má rozhodnouti. Vdáti se chtěla ráda, čím dříve tím lépe.
Jakmile však rozhodla se pro Jeníka, který bvl hezčí a větší, polku jako kavalír
tančil, a klobouček výbojně na stranu nosil, napadlo jí jistě, že hospodářství Vác
lavovo jest rozsáhlejší, úhlednější a kapsa jeho dobře zásobená. Jaké prezenty ten
by ií mohl dělat, o bože — božíčku!
A duchu si zoufala, modlila se a očekávala znamení s nebes — vše marně.
Z hluboká vzdychnouc chtěla pokračovati v přerušené práci, když tu ozval se
skuli ravý hlas od plotu :
“Máš těžké srdečko, dceruško? Je ti milý nevěrným? Přijď jen ke mně, sta
lé, zkušené bábě, která již mnohým pomohla! Několik bylinek utržených na pa
loučku při záři úplňku — a bolest je pryč dříve nežli jitro se dostaví.”
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Zvuk slov zněl jako skřípot rezavých veřejí, ale Bětušku nepoděsil, znala jej
již.

“A co. má-li jeden hoch něčeho malo a druhý zase až moc, roste proti tomu
také nějaké koření, Bílková?’’
Nepokojně přelétla očka báby okolí.
“Víš, kde bydlím; stydíš-lí se ve dne, přijď večer. Bába jako já, zná všechno
a má radu pro každého. Kdy tě mám čekat?”
Bětuška nabrala hluboko dechu.
“Zítra,” vyrazila plaše. “A nebude-li v tom nic hříšného a přinese-li to ště
stí, budu vám moc vděčná!”
sic

Václav Hraba prohlížel koně, ale neradoval se z nich jako dříve. Myslil na
výtěžek úrody a ostal hostejným vzdor přírůstku stříbrnáků do truhly, který
slibovala.
Kdyby jen mohl tohohle mordianského kujóna Jeníka nějakým spůsobem
odstranit — tak nebo tak!
: J

Kil slavnostem odhaletí pomníku jenerála Rochambeau ve Washingtonu. Francouzský
Vice-admiral Fournier, válečná loď La Gaulois a vele vyslanec francouzský M. Cambon.
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Ač si to jen myslil, přece ohlednul se plaše kolem, jako by mu mohl každý ve
tváři čisti. Kdyby zde nebylo Jeníka, zval by již dávno Bětušku svou ženou a pe
níze, které holka dostane, mohly by už dlouho nésti úroky. Dárky jeho — posle
dně krásný, hedbávný šátek, za který on celé dvě zlatky s mnoha vzdechy vyklo
pil — sice brala, ale k určité přípovědi mu dosud nepomohly. Teď však má toho
dosti, chopil se nejzažšího prostředku. Bětuška musí být jeho. Vloudil se po
tajmu k staré Bílkové. Baba pomůže každému, to jest jisté, jen kdyby nebyla na
peníze tak jako čert na hříšnou duši. Každé slovo musil zaplatit a potom teprve
mu řekla: “Ve třech dnech, Vašíčku, jest čas. Měsíc roste a přibývá ho —
tak bude růst a přibývat láska Bětušky k tobě. Až uplyne třetí den a hodiny na
kostele odbijou jedenáctou, buď připraven k činu. Od oběda se posti. Jdi pomalu,
aby tě nikdo neviděl na hřbitov. V prostřed kolem velkého kříže roste bez.
Vstup na hřbitov pravou stranou, polož se do roští a nehýbej se dříve pokud ne
počne biti dvanáctá. Prvním rázem běž rychle ku kříži a ulom větvičku bezu.
Potom poklon se třikráte ve směru k měsíci. To vše musí býti hotovo v čase,
kdy hodiny bijí.”
“A co dále?” ptal se Václav kterému běžel mráz po zádech.
“Vyplní se ti vše, po čem toužíš, synáčku.” Babice rozšklebila ústa od jednoho
ucha k druhému a Václav odešel. Po dvě noci spal nepokojně a dnes netěšili jej
koně ani krásná úroda. Pomyšlení na hřbitov nechalo probíhati tělem horko
a zimu.
Nedávno nalezena byla v příkopu u silnice mrtvola jakéhosi ubožáka a po
hřbena u hřbitovní zdi. Celá ves si šeptala, že chodí nyní mezi hroby, stále něco
hledaje. Studený pot vyvstával Václavovi na čele, však koná to pro Bětušku,
a ony dvě zlatky za darovaný šátek nesmějí býti darmo vyhozeny! Neméně byla
rozčilena v týž čas Bětuška.
Dozví se konečně koho si má vžiti? Stará Bílková ji upokojila. Zná neklam
ný prostředek, který jí teď poví: Zítra v noci, půl hodiny před dvanáctou, má Bě
tuška — po celé odpoledne se postivši — jít tajně na hřbitov levou stranou, schouliti se do křoví a čekat, až bude tlouci dvanáct hodin. Prvním rázem má vysko
čit, spěchat k velkému kříži ulomit větvičku šeříku a poklonit se třikráte měsíci.
, “Jen tak učiň, děvečko moje a uhlídáš, že jsem tě nepodvedla. Hned bude ti
známo, za kterého z hochů se provdati máš.”
Tak skončila baba a když osaměla, mnula si radostí ruce. Počítala peníze —
tučné sousto!
Nemohla ubrániti se vítěznému úsměšku, když si vzpomněla, kterak se mladí
lidé v noci na hřbitově sejdou. Teplá letní noc při měsíčním svitu, bázeň před
místem mrtvých a touha zdravých těl vžene je sobě do náručí a spojí je. K tomu
ovšem není třeba lámání bezu a ostatních čárů, ale rouška tajemné moci scházeti
nesmí. O, Bílková je opravdu chytrá, moudrá bába!
*
*
*
Měsíček stál na nebi, však mraky jej často zakrývaly a země byla tmavá. Hlu
boké ticho panovalo na hřbitově. Jen keře šuměly. Občas zatřepetal se noční
motýl vzduchem a zachrastilo suché listí starých věnců na hrobech. Netopýr pře
létl prostoru, ze sousedních luk zněly chvílemi nejasné zvuky a sovy vylétaly na
lov.
Přikrčen v houští s potem strachu na čele, choulil se Václav nedaleko kříže
a čekal na ráz dvanácté hodiny. Vloudil se sem velikým obloukem kolem polí,
aniž by jej živá duše bvla spatřila. Žaludek mu vrčel, jazyk se lípal na patro a
srdce tepalo nezvyklou prudkostí. Jak živ neměl tolik myšlenek a obrazů v hlavě
jako nvní. Ve skutečnosti byl to jen logický následek strachu a hladu, působící
fantastickou směsici představ a divoký vír pocitů táhnoucích podrážděným moz
kem. Bětuška zjevila se mu v červeném šátku, tančíc mezi hroby s pohřbeným
vandrovníčkem, který ji ku konci kolem pasu uchopil, do povětří vyhodil a oba
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pak co netopýři vzduchem poletovali. Hrůza a mrákoty jej obestíraly. Otřel si
rukávem spocené čelo. Proklínal celou historii vůbec a bábu Bílkovou zvláště.
Pouze myšlenka na Bětušku, naprostá jistota, že bude jeho, vydrží-li na místě,
zabránila předčasnému útěku. Z opatrnosti, aby mu zlí duchové neublížili, zname
nal se každou chvíli křížem.
Mezi tím co zde seděl, vytratila se Bětuška z domu a loudala se ku hřbitovu
levou stranou.
Musila jiti kolem Jeníkovy chalupy. Ač bylo již po jedenácté, pronikala je
ště slabá záře matného světla okny. Mladý sedlák chtěl se právě uložiti. Prohlédl
chlévy, zavřel dvéře a ohlíží se, zdali vše v pořádku. V tom prokoukne měsíček
z mraků a on zahlédne stín spěchající po lukách. Část luk patří jemu. Rychle roz
hodnut strhne brokovnici a plouží se za tmavou postavou.
Možno, že nějaký dareba má zálusk na jeho nebo druhých sousedů seno; ji
stě ale nemá nic poctivého v úmyslu a ukradne někde něco jiného. V patřičné
vzdálenosti ostražitě a tiše Jeník následuje postavu. Pojednou se zastaví.
I, u všech všudy, vždyť je to ženská! A míří zrovna k hřbitovu ! Teď zmize
la za vroubením. Tohle je zajímavé, kdo by to řekl------Se zvýšenou opatrností postupuje dál, položí se nedaleko hřbitova na čekanou
tak, abv každou živoucí bytost tam se pohybující a odtamtud jdoucí spatřiti mohl.
Čekal, ale darmo. Stín se ztratil jako by jej země pozřela. Nic se nehýbe a noční
ticho jest nerušeno.
Bětuška neodvážila se ani dýchati. Podobně Václavovi na druhé straně,
schoulila se tiše za keřem do klubka a čekala s bušícím srdcem odbíjení hodin.
Víc a více zmáhal se jí zde, na místě mrtvých, divoký strach. Holka jinak jadrná
a kurážná, cítila se býti pojednou slabou a třásla se na celém těle. Také ona vzpo
mněla si na mrtvého, vandrovníka, chodícího mezi hroby a zuby jektaly jí hrůzou.
V tom zarachotilo s věže hrčení hodinového stroje. Polo mrtva, s klesající
mi koleny, pozvedla se -Bětuška. Mrak pokryl měsíc a temnota rozpostřela se
po krajině.
A nyní zahlaholil zvučně a vážně první ráz půlnoční hodiny. Děvče mělo jen
jednu myšlenku: vyrazit z úkrytu, ulomit ratolest a pak pryč, pryč, z tohoto stra
šného místa.
Sebrala veškerou zbývající sílu a letem kvapí ku kříži. Tu — kosti pronika
jící výkřik ! S opáčné strany blíží se k ní něco tmavého — jistě vandrovní, chtě
jící jí krk zakroutiti!
Jdou na ní mrákoty, přece ale zoufale jako liticemi hnána pustí se do běhu,
prorazí plot----------Spěchu lak velkého nebylo třeba, neb Václav uháněl ve stejném vzrušení
protivným směrem, až se za ním prášilo a nezastavil se dříve, pokud nebyl ve vsi.
Bětuška tak daleko nedošla. Sotva měla hřbitov za sebou, když ji znovu ně
kdo cestu zastavil: “Stůj!” Zbraň byla připravena k výstřelu. Poznala hlas a
při hustém šeru hned i osobu.
“Jeníku!” vykřikla.
V nezměrné bázni, usedavě vzlykajíc, padla mu na prsa.
“Zachraň mne! Zachraň mne!”
A on ji zachránil, nejen pro okamžik tento, ale i pro všechen ostatní čas ži
vota. Po šesti měsících vezl si Jeník mladou ženu od oddavek se spřežením,
které daleko předčilo koně Václavovy.
Tento skřípěl jen zuby. “Kdyby nebývalo toho vandrovnícka!” vztekal se.
“Ale sám čert vzal by před strašidlem do zaječích!”
Jen stará Bílková byla spokojena se vším, ač věc nedopadla dle jejího plánu,
přece jen řekla později mladé panímámě: “Vidíte, jaká já jsem moudrá bába,
až budete něco potřebovat!, přijďte jen zas!”
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přehmat.
Z vypravováni Kapitána, napsal 7. 3. SKaloud
Je to opravdu zvláštní věc. V některých případech jsou lidé pravými hrdi
ny a sotva že se obrátí, dávají se ovládat tou největší zbabělostí. Takovým člo
věkem byl náš Patrick Har. Nebylo lepšího policisty snad v celém městě.
Správný jako stroj, hbitý jako kočka a odvážný jako Napoleon. Ženské přidá
valy k tomu: a hezký jako panna.
Do tří i do čtyř loafrů najednou pustil se s takovou chutí, jako při večeři do
steaku. Běda tomu, koho si vzal na mušku. Mohl jistě přísahat, že ve čtyry
a dvaceti hodinách bude hledět na stanici ze mříží. Mezi mužstvem byl oblíben
jako málo kdo. Jeho veselé historky a vtipné anekdoty rozesmály nesčíslněkrát
i našeho zrzavého vozku Jacka, o kterém se povídalo, že se zasmál jen jednou
v životě a to bylo tenkrát, když ho udělali policajtem. A ten výborný hoch měl
tři chyby. Byl tvrdým republikánem, zbožňoval whisku a byl ženat. McKinley
se svým ochranným clem byl jeho bohem a když byl zvolen, pil náš Patrick tři
dny a tři noci v jednom kuse, navzdor své služební správnosti. Kdyby byl ne
chal politiku politikou, mohl být lehce kapitánem, ale takto bylo souzeno, že za
demokratické správy bude nosit do smrti paličku.
Druhá jeho slabost bylo pití. Ve službě byl temperenc, ale jak si odbyl své,
zapadl do nejbližšího saloonu a pil, jakby druhý den měla přijít kometa. Žena
dostala každou výplatu třicet dollarů, ostatní salooník. V obchodě byl stále dlu
žen skoro za dvě uniformy. Nejhorší jeho nectností však byla žena. Oženil se
v opici. Bylo to tak. Jeho bordynkbáska měla několik koček, k vůli kterým
svedl Patrick s ní mnohou patálii. Nic tak na světě nenáviděl, jako kočičí ple
meno. Jednou přišel ráno domů ze služby a na prahu svého bedrumu zůstal
zaražen státi, jakoby do něho udeřil hrom. Jedna kočka v nepřítomnosti své
paní vlezla na jeho postel a dala život několika strakatým koťatům. Patrick se
obrátil ve dveřích, šel do saloonu a nekřesťansky se natáhl. Při dvacáté whisce
přísahal, že se ožení s první ženskou, kterou potká na ulici, nebude-li totiž vdaná.
Vyšel ven a štěstí, vlastně neštěstí, mu přálo. Potkal starou, svobodnou rašpli,
z níž si často dělával žerty, že si ji vezme, až přijme městská rada ordinanci na
vyvážení starých panen do jezera a tím že ji zachrání od hanebné smrti. Teď
mu po jeho přísaze padla najednou do rukou.
"‘Slečno, chtěla byste si mne vzít?”
“Nedělejte si žerty, pane Hare!”
“Žádné žerty, myslím to upřímně.”
“Znám vás příliš dobře, přijďte zítra!”
“Zítra bych si vás třeba nevzal.Chcete-li, sedneme na káru a pojedeme na
íadnici pro povolení.”
“A myslíte to opravdu, docela opravdu, pane Hare?”
“Jako že je bůh nade mnou ! Pojďme !”
Vsedli do káry a jeli. Okresní klerk vydal jim povolení k sňatku a starý
partyka Murphy je oddal. Nehleděl na to, že je ženich jako kanón, jen když
dostal tři dollary. Před soudcovými dveřmi musela mu dříve přísahat, že v je
jich domácnosti nesmí se pod trestem smrti objevit kočka. Večer přišel na sta
nici jaksi zamlklý a povídá:
“Hoši, mně se zdá, že jsem ženatý.”
Všichni vypukli v bouřlivý smích.
“Nesmějte se. mám o tom silné tušení. Nemáte tu odpolední noviny?’”
Našli noviny a v povoleních k sňatku našli skutečně jeho jméno. Když se
dověděli, koho si vzal, zakroutili nad jeho jednáním povážlivě hlavami.
Vždyť to ani nebylo možno, aby takový hezký hoch uvázal si na krk starého
hastroše.
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Kolik opravdu krásných děvčat se zalíbením za ním pohlíželo, když ve své
uniformě jako ulitý vykračoval si lehce po ulici.
Byla to však pravda, smutná pravda a po krátkém čase objevily se hrozné
její následky. Patrick byl od své ženy bit. To byla teprve událost, které by byl
neuvěřil nejhloupější policajt na stanici. Jakže, ten srdnatý, odvážný člověk,
před kterým se třásli i nejnebezpečnější lotři, by strpěl, aby proti němu vztáhla
ruku ženská? A bylo tomu opravdu tak. Když přišel trochu nachmelený do
mů a chtěl si zazpívat, byla vojna, ve které ani nepomýšlel na obranu. Přede
dveřmi soudce Murphy-ho mu slíbila, že jí kočka nesmí přijít do stavení, ale za
týden měla těch potvor plný byt. Ubohý Patrick odbýval si očistec již na zemi.
Několikrát od ní utekl, ale musel se k ní opět vrátit. Došla si k náčelníku'po
licie, tam plakala a lomila rukama, jak je nešťastná a Patrickovi bylo pohroženo,
že bude propuštěn ze služby, nevrátí-li se k ní. Jako pevně ukutý řetěz svírala
.mu hrdlo a nikde anděla spásy, aby jej zbavil hrozných okovů. K dovršení vše
ho začala pít a v opici prováděla různé hlouposti. Vybíhala polooblečená na
.ulici a tam křičela, až se sousedé sbíhali.
Několikrát mu vyhrožovala, že si vezme život, ale nepospíchala, aby mu tím
.udělala zadost. Patrick schvaloval její úmysl z hloubi srdce. Byla pojištěna
u spolku a u společnosti Metropolitan, dva tisíce by nebyly k zahození.
Salooníkova dcera házela po něm už delší dobu okem a byla to pěkná holka.
. Když se podíval do zrcadla, seznal, že vzdor tolika svízelům, s kterými v životě
-musel zápasit, by byl ještě dost pěkným vdovcem. Jen kdyby ta stará chtěla
■ splnit své slovo. Slavný pohřeb by jí vypravil a pomník by jí dal postavit, krás,ný pomník, velký, těžký, aby byl jist, že už nikdy nevyleze z hrobu.
Slibovala mu, že ho bude chodit strašit, ale z toho si nic nedělal, jen kdyby
už byla tam. —
Jednoho večera měl službu na jezerním pobřeží. Bylo po desáté, hodině.
• Obloha byla zatažena černými mraky. V místech, kde patroloval, byla úplná tma.
Pojednou se mu zdálo, že slyší několik stop po pravé straně rychlé, drobné kroky.
Ohlédne se a vzdor panující tmě počíná rozeznávat obrysy ženské postavy. Pádila
k jezeru. Sotva si pomyslil, že se tu nejspíš jedná o sebevraždu, zaslechne s dru
hé strany ženský nářek. Ohlédne se tam a vidí rovněž ženskou postavu utíkati
*.k jezeru. Za kterou se nyní pustit? Je to jedno, ta nebo ta. Jelikož každému
člověku zdá se ono nebezpečí větším které spatřil první pustil se i Patrick za první
kandidátkou sebevraždy. Přišel v čas. S výkřikem se vrhla do chladných vln.
Nerozmýšlel se dlouho. Shodil těžký kabát a jako střela skočil za ní. Několik
kroků dále skočila do vody druhá. Srdnatý policista musel podstoupiti s. obětí
jezera krutý boj. Bránila se zoufale, škrabala, svíjela se jako had a nebýt dobře
mířené rány na její hlavu, která ji omráčila, kdo ví, jak by to bylo dopadlo.
Konečně se mu podařilo dostati ji na břeh. Položil ji opatrně na vyvýšené místo
a spěchal tam kde zmizela s výkřikem druhá. Voda tam byla klidná a ani
známka nenasvědčovala, že by ubohá byla mezi živými. Vrátil se k oné zachrá
něné. Rozepjal jí šaty a položil ucho na levou stranu prsou. Zajásal, srdce tlou
klo. Zase bude mít o jeden dobrý skutek více ve svém rekordu. Odešel k bud
ce, aby zavolal policejní vůz. Když složili nešťastnici na policejní stanici a vnesli
ji do osvětlené místnosti, vykřikl úžasem. Byla to jeho žena. Druhého dne mu
nastala smutná povinnost. Musel jít k policejnímti soudu svědčit. Po odbytých
formálnostech a vyslechnutí svědectví uložil soudce paní Harové zaplacení deset
dollarů pokuty a soudních útrat. Když to Patrick uslyšel, povstal s namáháním
a za všeobecného ticha pravil k soudci:
“Vaše ctihodnosti, promiňte jí pokutu a trestejte raději mne pro nepořádné
chování.”
“Vás, jak to?” tázal se soudce udiven. Oči právníků, bailifů a ostatního
přítomného obecenstva obrátily se rázem po hrdinném policistovi.
“Zmýlil jsem se, měl jsem vytáhnout! tu druhou.”

Vojín a dívka z r^ně^<
povídka z amerických pustin.
Vypravuje ]VL Masek.
I.
Na malém návrší, asi 25 mil na sever od pohraniční stanice vojenské Huacliuca v jihovýchodní Arizoně a na cestě odtud do staroslavného města Španělsko amerického, Tucsonu, vystavěna je renč, po kraji daleko široko známá jako renč
“Boston”. Nynější její majitelé jsou Američané, dějiny její sáhají však do dob,
kdy okolní krajinou proháněly se čety apačské a hrůzou plnily nečetné obyvatel
stvo mexické, neboť kraj tento až do r. 1853 patřil pod vládu mexickou. Pověst
d( konce vypravuje, že na renči té bývala zastávka čet španělských, které tudy,
provázeny misionáři, do krajin dále na sever ležících a stříbrem oplývajících,
výpravy činily- Renč v nynější své rozloze čítá několik čtverečných mil a majiielé její považováni za nejbohatší dobytkáře v území.
Ač renč stojí v pouhé pustině a zevnějškem oku příliš nelahodí, vnitřek
její, jak sám jednou měl jsem příležitost seznat, vybaven je nádherou, za jakou
žádný velmož by se styděti nemusel. V pokojích koberce ty nejdražší, ,na stě
nách hledí na nás malby, kopie mistrů nejslovutnějších, dlouhé police kněh a
krásné piano pak dosvědčují, že nynější majitel nezapomněl v této poušti na po
řekadlo: “spojovati užitečné s krásným.”
V době vypravování mého “vládnul” na renči p. Williams, muž vzdělaný a
společenský, který nejenom rozuměl dobře obchodu, ale dovedl také život v pu
stině té si zpříjemnit!. Byl majitelem několika tisíc kusů dobytka, trojúhelní
kem na levém zadku označeného a pasáků jeho čítalo se na 20. A tu snadno
nahlédne se, že stálého jeho dozoru bylo zapotřebí a skutečně také aspoň polo
vici dne ztrávil v sedle, objížděje své ‘'panství” a druhou část dne věnoval vyři
zování četné své korrespondence. Teprve podvečer vybral se na pavlač a po
kuřuje si vonný doutník, rozhlížel se s uspokojením na pustý kraj pomalu ve
tmu se zahalující a se zálibou naslouchal zvukům, jež dcera jeho, Inez, ze skvost
ného piana vyluzovala.
Inez Williamsova byla dívka asi i81etá, narozena byla na renči, ale' dětská
svá léta ztrávila většinou v klášterní škole v nedalekém Tucsonu, když pak do
stoupla věku 12 let, poslal ji otec napřed do San Francisca do vyšší dívčí školy
a potom na dva roky zavezl ji do New Yorku, kdež hlavně zdokonalila se v hudbě
na piano a citeru. Dávala na jevo veliké vlohy a učitelé její předpovídali jí skvě
lou budoucnost, ale osud určil jinak. Právě dostoupila 17 roků, když najednou
došel jí telegram, aby přichvátala domů, že matička její, které tak málo dosud
v životě svém užila, na smrt onemocněla. Zanechala všeho a jak jen rychle
mohla, odcestovala na daleký západ. Bylo to v létě a tu při strhání se mračen
na několika místech trať dráhy jižní tichomořské odplavena a když konečně po
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velkých útrapách a hodinách nepokojného chvatu dojela koňmo do Bensonu,
Ari., sděleno jí, že matka její den před tím už byla pohřbena.
A ku podivu, zpráva ta ji nepřekvapila, spíše na něco podobného byla při
pravena. Ale přece jen od tohoto dne stala se s ní změna, každému, kdo ji znal,
nápadná. Z dívky veselé během jednoho dne stala se mladá žena s tváří vážnou,
očí jako v zadumání hlubokém před se hledících.
Podivil se otec jejímu vzhledu, když zpraven byv o jejím příjezdu zvláštním
poslem, vyjel jí naproti na pul cesty. Když odjížděla z domova, byla dívkou
sotva dětským sukním odrostlou, tváří od slunce osmahlých, a hle! tu před ním
byla mladá žena, hrdě na bujném koníku sedící. Černý šat krásně její tváři
slušel a oči jako noc tmavé, poněkud se zamžily, když s koně ruku otci, jí sestou
pit pomáhajícímu, podávala.
“Tak už matinku svoji neuhlídám,” pravila a v dušený vzlykot vypukla.
“Neuhlídáš, dceruško!“ odvětil otec, láskyplně černé její kadeře hladě. “Če
káme s pohřbem na tebe. O, jak si přála, aby ještě jednou drahou svou Inez
viděla.“
Byl to dojemný výjev, jak dcera v pusté prérii spočívá na prsou statného
otce a pláče. I na tvářích otrlých pastevců jevilo se pohnutí.

4
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"No, jen se už utiš, dceruško,” pravil otec, jemně mladou dívku od sebe
odstrkuje. “Ukaž, že dcerou jsi zrozenou v pustinách a dovedeš ukrýti bol,
který je ostatně marný. Ach, myslel jsem, že’s za dlouhé své nepřítomnosti
hodně jsi matce své odvykla, ale zatím ku své radosti vidím, že rodička tvoje
přirostla ti těsně k srdci.”
“Jak pak bych mohla zapomenouti,” odvětila dívka, očima káravě na otci
spočinouc. “Jako bych viděla ty její oči, jak mne provázely, když jsem z rodné
renče do dalekého světa odjížděla. Jako by byla tušila, že naposledy patří na
malou svoji Inez, která jí byla na osamělé renči jedinou společnicí. Tehdy ani
mi nenapadlo, že nikdy více drahou matičku nespatřím, jinak bych byla obrátila
koníka svého a tryskem vrátila se a potlačila dětskou zvědavost po dalekém
světě. Než co plátno, musíme spokojiti se s tím, co osud přinesl.”
“Máš pravdu, Inez,” řekl otec a jakoby se mu bylo v srdci ulehčilo, s tro
chu vyjasněnou tváří vzhlédnul na dceru vedle něho hrdě na koni sedící. “Jsem
rád, že pojímáš život z tohoto stanoviska. Život přináší nám mnohé nepříjem
nosti i příjemnosti a blaze tomu, kdo dovede přijímati z rukou jeho dobré i zlé
se stejnou myslí. Tvoje odevzdanost do vůle osudu značně mne těší v této
kruté zkoušce a proto už bez obavy mohu ti říci, jaké plány mám pro tvoji nejbližší budoucnost.”
“Plány?” zvolala dívka a zvědavě na otce se zahleděla. “Myslím, že pro
zatím nemůžeš mysliti na nic jiného, než abys mne ponechal doma u sebe, bych
ti za zemřelou matku spravovala domácnost, aspoň prozatím. Kdo ví, co nám
budoucnost přinese.”
“Zrovna ze srdce mi mluvíš, dceruško moje,” pronesl statkář vřele. “Ani
nevíš, jak jsem na tebe hrdým. A potom, nesmíš si myslet, že budeš zde v této
pustině úplně beze vší zábavy. Nemine týdne, aby k nám některý důstojník
z tvrze H. nebo L. nezavítal; někdy celý hlouček jezdců tudy projede a tak na
renči přece jen cizí tváře uzříme. Ostatně poštu ze Sonoity každý den některý
z pasáků přiveze.”
“Hlavně to poslední mne těší,” pravila Inez, koníká svého k rychlejšímu
běhu pobídnuvši, jakoby rozmluvu v tom směru dále vésti si nepřála.
Jeli tak mírným klusem nějakou chvíli, ani slova mezi sebou nevyměnivše.
Palčivé paprsky sluneční pozvolna ztrácely na síle, když ten nebeský vozataj za
vrcholky nedalekého pohoří Santa Ritas zahýbal.
“Hle, Inez, jestli pak už vidíš naši renč?” ozval se náhle otec, koně přidržev
a ruce nad oči si klada. “Podívej se, jak bělá se tamto v levo od toho stromoví.”
“Abych ji nepoznala!” skoro s výčitkou obrátila se dívka na otce. “Tak
asi po celý ten čas nepřítomnosti představovala jsem si ji v duchu a v těchto
místech už jako malá dívka nejednou na koni jsem se proháněla. Ale co je to
tamto trochu dále na levo, už chvíli hledím na bělavou tu stavbu.”
“Ach, což neznáš starou renč Babacomori, nebo-li Barbacomu?” s úsmě
vem podotknul otec. “Jsou to přece naši nejbližší sousedé, ale mexičtí majitelé
už ji nemají. Koupil ji nějaký Vysloužilý důstojník vojenský, teprve nedávno,
mluvil jsem s ním teprve jednou a jmenuje se, tuším, Eastman. Za pasáky má
skoro vesměs Vysloužilé americké vojáky a na renči jeho prý je velmi veselo.”
“A u nás ještě žádný z nich nebyl?” otázala se dívka zvědavě.
“Nebyl,” odvětil, “a také je nezvu. Zdá se mi to být čeládka až příliš ve
selá. Onehdy vyprávěl mi šerif z Tombstonu, že pátrá po jednom z nich, který
v Contention z jednoho hospodského udělal si terč pro svůj revolver.”
“Víš, otče, skoro lépe se mi líbí surový, ale při tom upřímný americký pa
stevec, než ukrutný, při tom však potměšilý a pobožnůstkářský mexický vaquero.
Ostatně, nač bychom se o té věci rozšiřovali, naskytne se mi zajisté příležitost,
sama o blízkých našich sousedech se přesvědčit!.” —
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Slunce bylo už zatím zašlo za horu, ale i cíl cesty jezdců byl zcela na blízko.
Už mnohem větší houfy dobytka nasvědčovaly tomu, že renč je na blízku a sku
tečně také když malý průvod z hluboké cesty, malým lesíkem vedoucí vyjel, uzřel
před sebou starou “Boston” renč, nyní velitelky zbavenou.
Zbytek večera ztráven v hovorně a na verandě, na niž světlo plného měsíce
dopadalo. Inez brzo, předstírajíc umdlení, zcela pochopitelné, odebrala se do
svého pokoje a otec, prohlédnuv ještě kohoutky pušek a pistolí a pustiv psy, též
odebral se napřed do své studovny a pak na lůžko a brzy po dojmech uplynulého
dne pevně usnul.
Jinak však Inez. Vešedši do pokojíka svého, v němž už jako malé děvče
spávala a jenž byl nyní pro ni se vším pohodlím a nádherou vypraven, sklesla na
sněhobílé lože a pláč, po celý den násilně tlumený, vší mocí nyní vyrazil. Hojné
slzy stékaly jí po ubledlých tvářích, když při tlumeném světle lampy vzhlížela
na obraz matky, nad lůžkem jejím visící.
Dlouho tak stála, zraky upřenými na obraz hledíc a co dálo se asi v mladé
duši dívčí, kdož to ví ? Odstoupila pak k oknu a z hluboká si vzdychnuvši, vy
šla do měsíční noci za renč, kde v pěkně upravené zahrádce uviděla nově naho
zený rov.
Sklesla naň jakoby v mdlobách a zůstala tak ležeti, když již měsíc nad Santa
Ritou se skláněl a od východu chladnější větřík brzký východ slunce oznamo
val. Tu teprve se vzchopila a tiše do svého pokojíku vzklouznuvši, neodstrojena
vrhla se na pohovku a spala, unavena namáháním cesty, a dojmy zažitými tak pev
ně, že ani nespozorovala, když ráno otec její, k jízdě oblečen, k ní vstoupil.
Zahleděl se na ni a pak na obraz její matky a něžně černé její kadeře polí
biv, povzdechl: “Ubohá dceruško moje. Jsi věrným obrazem své zvěčnělé
matky. Kéž bys vyplnila v životě mém mezeru, její smrtí způsobenou!”

II.

Mezi vojáky jízdecké posádky v stanici H. nebylo příjemnější vyjíždky, kdy
koli vyjeli si na dovolenou koňmo, než byla renč Babacomori, čili jak vůbec
v kraji tom říkáno “Barbacoma”. Byla od stanice trochu vzdálenější, n až 12
mil a cesta tam nepříliš pohodlná, za to však majitelé renče, dva staří mládenci,
bratří Eastmanové, rádi viděli na své osamělé renči veselou společnost vojáků
a nějaká ta láhev staré brandy nebo méxického meskalu byla vždy po ruce. Že
mnohý při tom trochu přebral a ani cestou domů jak se patří nevystřízlivěl a po
případu i do “guardhousu” přišel, to nijak nepadalo na váhu. Sotva že byl na
svobodě, při nejbližší příležitosti zajel si opět “k Eastmanům” a třeba opětně ná
vštěvu tu zavřením a peněžitou pokutou zaplatil. Kde se jednalo o zábavu a při
tom tak o trochu v stanici přísně zakázaného napití, tam vojáci jezdeckého pluku
čís. 2. žádného nebezpečí se nelekali. Velitel, na kázeň neobyčejně přísný, jinak
ale všemožné svobody mužstvu dopřávající, nerad jen provinilce dotyčné trestal,
neboť sám nejednou byl na renči hostem a na jeho loveckých výpravách renč
“Barbacoma” byla vždy jednou z příjemných jeho zastávek. Ale železná kázeň
nedala mu jinak při “sumárním” soudu si počínati.
Bratří Eastmanové a zvláště starší, John, bývali rovněž v stanici častými
hostmi. Jednak si v tamním “suttlers’ štoru” opatřovali své potřeby a na poště
vyzdvihovali si zásilky, jednak opláceli důstojníkům posádky jich návštěvy. Ano
mezi vojáky šel klep, že John, který už neměl daleko do 45tky, zamilovaným
okem hledí po nej starší dceři plukovníkově. Ne že by byl mu někdo toho štěstí
záviděl! Nebyla ani hezká ani bohatá, tatík její vše, co mu ze služného zbývalo,
obětoval do pochybných podniků dolovních a staří “prospektoři”, kterým schá
zelo na dalších peněžitých prostředcích, potřebovali se jen přihlásit u “colonela”
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a měl-li zrovna něco peněz po ruce, putovaly jistě v mozolné ruce prospektora
— hledatele drahých kovů.
Nejednou slyšel jsem plukovníka, když roztrhanému dobrodruhu ruku na
rozloučenou podával, zvolati:
“Ale to ti kladu na srdce, Jime, Jacku nebo Johne, — nebo jak se dotyčný
jmenoval — jakmile jen dost malé stopy po drahém kovu nalezneš, nech mi vě
dět, jsem znalec a dovedu nález odhadnouti. Především ale jazyk za zuby.”
A plukovník čekal a čeká do dnes, jestli ještě živ, na bohatství z hor ari
zonských.
Nikoho zajisté nepřekvapí, když sdělím, že na “Barbacomě” během času
mexičtí pasáci skoro vesměs zaměněni byli americkými a mezi těmito velké pro
cento tvořili vysloužili vojáci. Od amerického jezdce v západních stanicích,
aspoň v dobách, kdy ještě rudý syn pouště život řídkých osadníků činil nejistým,
nebyl tak velký skok k pasáku. I on ztrávil většinu dne v sedle za stopou Apačů a koně jezdecké při příchodu k pluku nebyli o nic poddajnější a krotcí, než
mustangové nebo bronchos pasáků. A s larietem v prázdných chvílích i voják
se cvičil.
Stalo se pořekadlem mezi vojáky, že každý, když dosloužil svoji lhůtu u voj
ska, probral “post graduate course” na Barbacomě a buď navždy zůstal pastev
cem, nebo, nemaje do stanice daleko, vzal, jak se říkalo, “another blanket” —
nechal se nově naverbovati. Na Barbacomě byl každý vítán, ať už pracovati
chtěl nebo jen nějakou dobu návštěvou prodlel. Důstojníci říkali renči v žertu
“subpost” a věru že mohli. Neproklouznula kolem žádná sebe menší četa renegátů apačských, aby ji bylo zkušené oko pasáka-vojáka nevypátralo a v zápětí
už letěl s větrem o závod “hochům” v stanici to oznámit. Apačové po čase
z daleka vyhnuli se renči, které oni říkali “vojenská”.
Mezi všemi vojáky měli Eastmanové nejraději Mike-a Forda. Byl to muž
asi 3oletý, štíhlé postavy, vlasů jako noc černých, knírů pak, že mu je každý zá
viděl. Zvláštní byl výraz jeho obličeje. Jednu chvíli zdálo se, že nemůže býti
lhostejnějšího člověka nad něho, klidně a jako bez zájmu sledoval rozhovory
svých soudruhů, žertů jejich se neúčastnil, společnosti jejich nevyhledával. Do
kud byl u vojska, a ztrávil u jedné a téže škadrony celých io roků, bývalo o něm
povídáno, že býval kdysi — knězem. Jakého vyznání, na tom nezáleželo.
Jisto je, že byl od představených svých vážen, čehož důkazem povýšení jeho
na seržanta, ano řáděno mu, aby, když kongresem povoleno to bylo, složil zkouš
ku důstojnickou.
“K čemu to,” říkával, “kdybych byl toužil po nějakém dobře placeném
místě, nepotřeboval jsem hledati odvodní kancelář. V řadách mužstva jsem
nej spokojenější.”
Odkud pocházel, to nikdo nevěděl, pouze to bylo známo, že krátce potom,
když dolétla na východ ohromující zvěst, že v horách u řeky Little Big Horn
v záp. Montaně v nešťastný den červnový r. 1876 pobit snad do jednoho 7. pluk
jezdecký Custerův, přihlásil se v odvodní stanici st.-louiské vytáhlý mladík, jehož
čistá angličina a úhledné písmo nasvědčovaly, že v životě svém určen byl pů
vodně pro jemnější povolání, než byl drsný život jezdce u vojska Spoj. Států
na západních pláních.
A po celou dobu služby vojenské zůstal vždy hádankou svým soudruhům.
Nováčkové, vidouce jeho zdrženlivé a skromné chování, považovali je za bojácnost, ale brzy ku své škodě seznali, že s Májkem nejsou žádné žerty. Uměl pě
stí se ohánět, jako by byl někdy býval zápasníkem o cenu a ježto u vojska nic tak
prostým vojákům neimponuje, jako osobní statečnost,stal se Mike Ford brzy
miláčkem všech.
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A podobně měly se věci s ním i když po částečném výcviku v Jefferson
barracks, Mo., poslán byl ještě s mnoha jinými ku pluku v Arizoně. Hned
v prvních dnech viděli důstojníci škadrony, že rekrut Ford už asi dříve měl šavli
v rukou a rovněž že konský hřbet nebyl mu neznámým. Tak lehce nevyhoupnul
se ještě žádný nováček na koně, jako Ford a tak zručně ani “stará vojna” ne
dovedl šavli v rukou otáčet, jako nový rekrut.
Ježto pak i chováním svým důstojným na jevo dával svoji vnitřní převahu
nad soudruhy, netrvalo to dlouho, že povýšen byl na poddůstojníka. A byl-li
jako prostý od svých kamarádů milován, byl tím více jako jejich nejbližší před
stavený. Nezhrdnul, jako tak často u vojska se stává, naopak, stal se k sou
druhům svým sdílnějším a vždy se mohlo s určitostí říci, že měl-li kaprál Ford
dohled na nějakou práci, tato provedena byla ku největší spokojenosti před
stavených.
Nejmilejším jeho pobytem v dobách prázdných byla staniční knihovna, nebo
vyjel si za pěkné pohody, ale vždy samoten, do blízkých hor. A povídalo se
o něm, že jej viděli, jak na nejvyšším téměř bodu vrchu se usadil, malý zápisník
z kapsy vyndal a do něho si něco zapisoval. Našel zápisník ten jednou irský
jeden voják pohozený na posteli kaprálově a dušoval se, že jaktěživ podobného
písma neviděl. To ovšem nedodal, že písmo vůbec bylo mu věcí neznámou
a jedině kdy vzal péro do ruky, bylo, když jméno své na výplatní arch třemi
křížky označoval.
Nebylo snad jediného muže v škadroně, aby byl občas nějaký dopis poštou
neobdržel, jedině jméno Mike-a Forda zůstalo poštmistrové neznámo. Tak ja
koby ani přítelíčka na světě neměl nebo vstoupením svým do armády Strýce
Sama všechny styky mimo vojenské přerušil.
Co zavdalo podnět k domněnce, že byl kdysi knězem, byla ta okolnost, že
nebylo jediného vojína v staniční nemocnici, který těžce nemocen jsa, nebyl by
dostal častější návštěvu od Forda. Tu mluvil k němu vždy tak laskavě, těšil
a povzbuzoval, že slova jeho nemocnému mnohdy více prospěla, než všechny léky
vojenského lékaře. A v den zdobení hrobů byl Mike Ford prvním na hřbitově,
zaměstnán jsa okrašlováním hrobů i těch, kterých za svého života neznal.
“Třebas příště někdo bude zdobiti můj!” říkával, když mu přílišná horli
vost jeho připomenuta. “Kdo ví, kde ostatně kosti složím, ale bude-li to zde,
budu jist, že v tento den památky mrtvých ani na mne nebude od soudruhů
zapomenuto.”
Tak žil Ford den od dne v klidu, dosloužil jednu lhůtu, dal se na novo a už
jen něco málo měsíců scházelo do skončení druhé. Měl vždy v úmyslu, jak se
nejednou vyslovil, ztráviti celý svůj život na západních pláních u vojska, ač
zvláštním bylo, že žold svůj šetřil a vždy po větší částce na banku v San Franciscu k uložení zasílal.
Tu stalo se něco, co najednou celý jeho plán do budoucnosti změnilo. Až
doposud vším právem soudruzi jeho dobírali si ho, že jakživ nepoznal, co je to
láska k ženě, ale od onoho dne byly by bývaly výsměchy jejich na nepravém
místě.
Jeda toho dne z “detached service” — kurýrské služby zvláštní — z Tucsonu domů, jel kolem “bostonské” renče, když v malém úvalu prérie náhle, jakoby
přičarován, octnul se před spanilou jezdkyní, která na bujném koníku jedouc,
píseň nějakou si prozpěvovala.
Ale bylo by nepravdou říci, že jenom on byl překvapen — překvapení bylo
vzájemné. Dívka zočivší vojína, hned sáhla po klobouku, na rohu sedla upev
něném, a v rychlosti černý bohatý vlas při jízdě uvolněný trochu si urovnavši,
klobouk se širokou střechou na hlavu posadila. Ale v tom, jakoby náhodou,
bičík jezdecký z ruky jí vypadnul.
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Seržant docela již na blízku jako střela mrštně s koně se shýbnul a bičík
zvednuv, s lehkým úsměvem mladé jezdkyni jej podával.
Podíval se při tom dívce tak upřeně, do tmavých očí., že se tato v rozpacích
zarděla, ale nicméně na dvornost jí prokázanou nezapomenuvši, s lehkým úklo
nem hlavy Fordovi poděkovala, dodavši při tom:
“Díky, seržante, za vaši službu rytířskou. Ale tolik musím říci, že musíte
býti znamenitým jezdcem; zdvihnout takovou nepatrnou věc se země, aniž
byste s koně slez!, jest skutečně dovedné.”
“Děkuji za tu poklonu, spanilá jezdkvně,” odvětil seržant s úsměvem, mladé
dívce dle zvyku vojenského poctu salutováním vzdav. “Ale něco takového
u vojáka jezdce samo sebou se rozumí. Děláme na koních mnohem obtížnější
kousky.”
“Ach, to bych ráda viděla!” řekla dívka a oči se jí účastenstvím zajiskřily.
“Nic snadnějšího,” pravil Ford na to, s koněm svým blíže ke koni dívčině
přistupuje. “Potřebujete jenom na svém koníku k nám do stanice se zajeti po
dívat. Příjezd tak hezké dámy byl by v jednotvárné stanici naší novinkou.”
Dívka nad poklonou tou ještě více se zarděla, vzdor tomu švarnému vojínu
nezazlívala. A ostatně která dcera Evina mrzela by se proto, když její kráse
nějaký muž, zvlášiě je-li mladý a hezký, chválu vzdá.
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“Vidím, že i u vojska a v této pustině jsou pochlebníci,” pravila s úsměvem,
seržantovi pohrozivši, pak ale hned dodala: “Ale k čemu zde na pomezí nějaké
pochlebování, viďte, seržante!”
“Zajisté, spanilá dívko!” pravil tento. “V skutečnosti řekl jsem jenom
upřímně, co mi na mysli tanulo a jsem rád, že to také tak přijímáte. Jsem už
na desátý rok od východní civilizace vzdálen a třebas nevím, jak s dámami sluš
ně zacházet.”
“Ach, nemínila jsem vám žádné výčitky dělat, příteli! Vím, ač jsem jen
krátký čas z východu doma, že zde na pomezí mnohem větší upřímnost, než na
zpanštilém a malicherném východě a proto pravím vám upřímně, že nijak mne
vaše slova nezamrzela a nyní teprve budu na otce naléhat, aby zajel se mnou
jednou do stanice, bych z blízka poznala život lidí, kteří mládí své službě obtížné
pro vlast na hranicích obětují. A ještě něco, komu má Inez Williamsova co
děkovat za přátelskou službu?”
“Jsem seržant Ford od škadrony I. 2. pluku spolkové jízdy.”
“Tedy na shledanou v stanici, seržante Forde,” pravila dívka, vojínu ruku
podávajíc.
Ten lehce ji stisknul, ale než se ze svého překvapení probral, aby ještě něco
na rozchodnou pronesl, dívka netrpělivého již koníka pobídnuvši, letem k ne
daleké renči ujížděla.
III.
Uplynulo několik dní. V stanici konaly se velkolepé přípravy k oslavě pa
mátky prohlášení neodvislosti — ku dni 4. července. Měly se pořádat různé
hry, zápasy a především koňské dostihy. V stanici byly posádkou čtyry škadro
ny jízdy a od každé zvolen jeden muž, aby škadrónu při závodech zastupoval.
Od škadrony “I” vybrán seržant Ford, neboť všeobecně pokládán za jezdce vý
borného, váhou pak asi vyrovnal se třem ostatním soupeřům . Koně vybral si
každý ze své škadrony. Za stanicí na mírném svahu odměřena vzdálenost asi
12 set yardů, udělána závodní dráha, na níž se závodníci na několik dní před
tím cvičili.
Ford neucházel se o tu čest, aby při závodech 11a koni jel, ale když vybrán,
neodpíral, jenom tolik si vymínil, že pojede na svém “Ingomaru”. Samo sebou
se rozumí, že na závodech těch brala účastenství celá stanice, vojáci i důstojníci,
civilní vozkové i jiní zaměstnanci občanští, jmenovitě pak okolní majitelé renčí
a jejich pasáci. A ovšem, že též p. Williams z renče “Boston” dostal pozvání
a tu doufal Ford, že třebas se mu podaří spanilou dívku, která naň tak velký do
jem učinila, v den ten spatřiti. A jak už to bývá, že obyvatelé pustin západních
mají zálibu v sázkách, činěny už několik dní před závody sázky na jednotlivé
koně. Sázely nejenom škadrona jedna proti druhé, důstojníci jedné škadrony
proti oněm druhých, i civilisti v stanici prohlíželi si znalecky jednotlivé závodní
koně a pak dle toho sázky své pod různými podmínkami umístňovali. A oby
vatelé okolní až 1: samému závodišti den co den přijížděli a koně závodní sobě
prohlíželi.
“To ti povídám, Jíme,” pravil jeden nedbale ustrojený pasák, ostře jezdce
právě v lehkém trysku kolem se přehnavší pozoruje, k soudruhu lenivě v sedle
sedícímu, “že ten seržant na onom ryzáku vyhraje.”
“Myslíš.. Bille, tam toho, co nejposlednější v řadě?” odvětil soudruh pa
stevec, na vzdalující se vojáky jezdeckým bičíkem ukazuje.
“Ano, je to seržant Ford, a ty víš dobře, že já jsem dobrým znalcem koní.
Jak už nejednou také jsem o cenu jel a kdo pak loni dostal při “fiesta” v Tombstonu první cenu, překonav při tom domýšlivého Mexikána Martineza?”
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“No, nechrne hádky, Bille,” poněkud chlácholivě pronesl Jim a hned na to
jaksi s úsměškem dodal: ‘‘Ostatně, je-li víra tvá ve vítězství koně seržantova
tak pevná, nuže, jen vyklop poslední svoji výplatu, s radostí tvoji sázku přijmu.”
“Dobře!” jaksi podrážděně odsekl Bili. “A abys věděl, že jsem si vítěz
stvím jist, pravím ti, že svoji výhru dám u “Whisky” Smitha k lepšímu.”
A rozmluvy stejného druhu odbývány každého dne, takže než nadešel tou
žebně již očekávaný den, byli jednotliví koňové hojně obsazeni. A tu zvláštním
způsobem se stalo, že Fordův “Ingomar” nejméně nalézal obdivovatelů.
Jezdec jeho, zdálo se, že je k výsledku dostihů oněch lhostejným. Jiné my
šlénky probíhaly právě jeho hlavou. Jestli pak dívka z renče přijede! Jak pak
asi soudí o něm, zajisté že naň ani si nevzpomene, kdežto on v myšlénkách s ni
téměř stále se obírá. A což divu, že stal se nyní ještě zamlklejším a nepřístup
nějším a na soudruhy nejednou nevrle se osopil.
“Věřte mi, hoši,” pravil jednou kaprál McNally k několika na pavlači
v chládku si hovícím, “že ten náš kůň prohraje. Ford, jak se mi zdá, má něco
jiného v hlavě, než aby vyhrál.”
“Eh, to je už jedno,” mrzutě pronesl sedlář Knapp, “čert vezmi peníze, jež
jsem vsadil, jenom kdyby si mrzout ten něco poraditi dal.”
“Ach, co pak bys mu mohl také poradit?” vmísil se do řeči malý trubač
Hebling. “Snad ne, jak má na koni sedět?”
Slova ta pronesl právě jen proto, aby zlobivého sedláře, Němce jako on
sám, popudil. Byltě Knapp pro svoji špatnou jízdu v celé stanici příslovečným.
Bylo dobře, že právě dáno znamení na starý rozbitý kotel, že oběd hotov
a při takové vyhlídce hádka už začínající v zárodku potlačena.
Nadešel den 4. července; z děla vypálena rána 11a pozdrav vycházejícímu
slunci, hned na to pak hudba vojenská přehrála několik pochodů na místě obvyk
lého “reveille”. V plné záři vystoupilo slunce nad hory Dragounské, zaplašilo
lehké páry nad říčkou San Pedro se vznášející a poušť okolní probudila se k no
vému životu. Dal se očekávati parný den, ale v Arizoně v červenci není ani ji
nak možno.
Dostihy připadaly sice až na odpoledne, ježto však po 10. hodině začiti měl>
jiné závody a hry, sjížděli se hosté do stanice už v prvních hodinách ranních.
Seržant Ford byl dnes ještě zamlklejším, než jindy, a on snad byl tím jedi
ným. který na pohled na rozčilení všeobecném nebral podílu. Psal právě něco
do zápisníku, když najednou voják jeden otevřel dvéře a na několik přítomných
druhů volal, by se šli podívat.
“Takovou holku ještě, jsem v tomto “bohem opuštěném” kraji neviděl,”
pravil, na mladou jezdkyni v průvodu staršího muže koňmo se blížící, posuňkem
ukazuje.
“To je jistě ona!” vyklouzlo Fordovi z úst a zastrčiv zápisník do kapsy, za
ostatními vyběhl.
“I hrome! To je pán “Boston” renče, a nejspíše s dcerou, neboť pravil mi
onehdy “Křivonohý” Dick, jeho pastevec, že jim přijela domů miss,” řekl jezdec
McCarthv, švarnou jezdkyni očima pohlcuje.
Inez, neboť byla to ona s otcem svým, na něhož stále naléhala, až pozvání
velitele stanice, pluk. Kellyho, vyhověl, zdála se býti zabrána v rozhovor s otcem,
když najednou uzřevši vojáky na pavlači stojící a oba pozdravující, náhle od otce
odskočivši, poněkud blíže se přitočila.
“Halloh! seržante Forde!” pravila, ruku překvapenému vojínu s koně podá
vajíc. “Viďte, jste překvapen. Nemohla jsem tentokrát zvědavost svoji potla
čit, abych také uviděla jednou vojáky ten největší svátek americký světit.”
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Ford, jako dívka v rozpacích se zardívaje, nesměle na jezdkyni a pak na
jejího průvodce se podíval.
“Ach, tatínku, hle, to je ten dovedný jezdec, o němž jsem ti onehdy poví
dala 1” řekla dívka, na otce se usmívajíc.
Ten rovněž přijel blíže a ruku seržantovi podávaje, pravil:
“No, my se už známe, viďte, seržante ; hned jsem si myslel, že jste to vy, podle
podoby, jak mi vás dcera vypodobnila. Slyšel jsem, že vy jste jedním ze závod
níků, Forde, je to pravda?”
“Ano!” řekl vojín a znovu na dívku se podíval.
“No, budete-li vítězem, pak já sama vám tuto květinu na znamení vítězství
připnu,” řekla dívka a pak, jakoby se mrzela, že příliš volně se vyjádřila, dodala:
“Ovšem, jestli mr. Ford dovolí.”
“Ó, s největší radostí, ač vítězství je velmi nejisté,” řekl seržant; “už k vůli
tomu vyznamenání od vás rád bych zvítězil!”
“Hnedle se to rozhodne,” řekl p. Williams, chtěje rozmluvu ukončiti, neboť
pozoroval, že jsou předmětem pohledu houfu důstojníků, kteří na cestě podél dů
stojnických domků stojíce, na zřídka v stanici viděný zjev dívky na koni hleděli.
“Pojď, Inez, zavedu tě před domek plukovníka a tam drobet si po cestě od
dechneš.”
Dívka lehce ještě seržantovi hlavou pokynula a se slovy: “Doufám, že vás
ještě uvidím co vítěze,” k otci se připojila. U plukovníka Inez za pomoci otce
slezla s koníka a vešla do domku, kdež byla dcerou plukovníkovou, Magdou,
trochu starší než ona sama, srdečně uvítána. Magda, podobně jako Inez, neměla
více matky a domácnost otcovu řídila.
Mezitím co dívky různými malichernostmi se bavily, při čemž nestranný
pozorovatel mohl vidět, že se Inez do veselosti nutila, zavedl plukovník dobytkáře dovnitř do parloru, kdež při sklence dobrého vína hovorem se bavili.
“Dovolte, plukovníku,” zvolal najednou p. Williams, “co je zač ten seržant
Ford od škadrony “I”?”
“Co je zač?” opakoval plukovník, otázkou dobytkáře poněkud překvapen.
“Nu, co já jej znám, je to hodný voják, trochu samotář. Cím byl, než k vojsku
přišel, nemohu s určitostí udati, ale jisto je, soudě dle jeho vzdělání, že jistě ne
bylo jeho úmyslem, aby jednou nej lepší svá mladá léta v službě jezdecké v pustinách trávil” .
“Zdá se, že se moje dcera o něho zajímá,” podotknul Williams poněkud
starostlivě.
“Nu, odpusťte, myslím, že by tuze nepochybila. Zde na pomezí, kde v ny
nějších dobách obratem ruky z poměrného chuďasa, je-li chytrý, vytrvalý a je
nom trochu má štěstí, stává se člověk zámožný, ne-li dokonce boháč, takový že
nich, jakým by byl seržant Ford, může býti vždy vítaným. Přál bych si, aby
Magda moje takového muže dostala.”
“Nemyslel jsem dosud tak daleko,” odvětil majitel renče s tváří trochu již
vyjasněnou. “Bojím se jen, aby voják nepopletl děvčeti hlavu a pak ji ne
nechal.”
“Víte', p. Williamsi, za seržanta Forda bych ručil, ale ostatně, kdo ví, jak
věci si stojí, a vy třebas marně si starosti předěláváte. Dnes zvláště odložte
vše stranou. Dopijeme nyní a já vás trochu před obědem ještě po stanici pro
vedu.”
To řka, vzal plukovník služební čapku a provázen Williamsem, delší pro
cházku po stanici s ním vykonal. Zatím byl oběd a po obědě vydala se celá
společnost pěšky k nedalekému závodišti.
Tam bylo již živo, jak hory okolní ještě nikdy neviděly. A jaká různost
lidí byla zde zastoupena!
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Kromě celé posádky, vesměs z jezdců se skládající, byli tu důstojníci s že
nami a dětmi, zároveň pak návštěvy z okolních míst. Přijeli také okolní maji
telé renčí, někteří koňmo jenom, doprovázeni svými pastevci, jiní v povozech
s celými rodinami. Jednotliví pastevci, američtí i mexičtí, ze všech stran už od
prvního zábřesku dne se sjížděli a na nejednom z nich bylo viděti, že se až příliš
často po straně do sedla nahýbá a plochou láhev vytahuje. Ostatně už dopo
ledne v staniční kantýně málem by byli vyvolali rvačku. Přišli také z nedale
kého Tombstonu kovkopové, američtí i mexičtí prospektoři z okolních hor a aby
obrázek byl úplný, v pozadí tlačili se osmahlí obyvatelé pouští, domorodí Apačové, nesměle a udiveně pohlížející na všechny ty cizince, kteří nyní pány jsou
v nehostinných krajích, kde od nepaměti sídla rozložili jejich předkové.
A nade vším tím pestrým obrázkem vysílalo slunce paprsky tak žhavé, jaký
mi jen arizonské podnebí červencové vykázati se může. Vzduch horkem roz
pálený jen se chvěl a o bílé zdi stanice se odrážel. Však přítomným zdálo se
býti vedro lhostejným, každý jen upíral zraky ku stájím jízdeckým, když najed
nou zaznělo od úst k ústům:
“Už jedou!”
Ano, vyjelo čtvero jezdců, lehce oděných, na koních stužkami vypletených,
bez sedel; pouze deka popruhem každému z koní na hřbetě přitažena. A radost
bylo se podívat na koně ty, jak hrdě si vykračovali a netrpělivě hlavou si poha
zovali ! Byli si asi vědomi, že na rychlosti jejich nohou závisí dnes četné sázky
a sláva celé škadrony pro celý rok.
Poslední v řadě jel na ryzáku seržant Ford. Jezdec vzbuzoval v každém
důvěru, za to však kůň jeho u porovnání s druhými šel krotce, skoro možno říci
lenivě a mnohý v duchu už litoval těch, co na Fordova koně vsadili. Jezdec sa
motný nezdál se věnovati koni svému pozornost, ale rozhlížel se stále s koně po
zástupech, až najednou oko se mu zajiskřilo a kolem rtů zahrál mu úsměv.
Byla to Inez, která mu z hloučku důstojnických žen kynula. Jakoby byl no
vý život do něho vjel. Vzpřímil se, pohladil koně po krku a ježto už byl u sa
mého počátku dráhy, k ostatním třem do řady se postavil.
Jeden z důstojníků na tomto konci výstřelem pistole měl dáti znamení. Zá
vodníci ještě slezli na okamžik, prohlídli úzdy, přitáhli popruhy, tu a tam slovo
s kamarády promluvili, koně ještě jednou si prohlídli a čekali, až přítomní diváci
na konec dráhy se . odeberou. Na to vyšvihli se na koně, padla rána a koně
jako střela hnali se po upěchované dráze v před. Mezi diváky nastalo na oka
mžik ticho, ale hnedle bylo slyšet různé výkřiky, povzbuzování, klení, jásot po
chvalný.
“Caramba,” křičel polonahý vaquero mexický, “poslední peso vsadil jsem
na toho černého, ale mně se zdá, že ten ryzák ho dohání.”
“Čert vezmi Forda i s tím jeho koněm,” zabručel si do knírů kaprál McNally,
který, ač od téže škadrony, vsadil proti koni Fordovu. “Hle, ještě nejsou ani
v polovici dráhy, ale ryzák už je o celou délku napřed před černým!”
“Bravo, das is recht, sergeant!” zrovna řval starý sedlář Knapp, když kůň
Fordův jej minul. “Poslouchej, kaprále, to se za tvé peníze napijú.”
Tak a podobně bylo slyšet z řad diváků dráhu obstupujících, ale jezdci, zdálo
se, nevšímali si toho. Všichni, až na jednoho, poháněli koně k napnutí všech
sil, jediný Ford hrubě koně ani si nevšímal, teprve asi v polovici dráhy sehnul se
trochu a poklepal jej po krku. Kůň, jakoby mu porozuměl, několika mocnými
skoky vyrazil a dostav se v před, zmírnil běh, aby jej teprve až na konci zase
zrychlil.
A Ford zvítězil! O celé tři délky koně předhonil jezdce na vraném koni.
“Hurrah for “I” Troop man,” zaznělo po prérii, až se to v blízkých horách
rozléhalo a Ford zrovna od kamarádů s koně stržen. Ten však, jakoby se ho
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to netýkalo, rozhlížel se kolem a když uzřel tvář naň se usmívající a k němu spě
chající dívky z renče, předal úzdu vedle stojícmu vojáku a šel jí v ústrety.
‘“Přicházím vám blahopřát za sebe i otce,’’ pravila dívka, s hrdostí na štíhlé
ho seržanta hledíc, “a přijměte tuto květinku, uvadlou sice, avšak ode mne v mé
zahrádce pěstovanou, co upomínku na tento den.”
A s těmi slovy podala mu modrý kvítek, který on za polní klobouk si zastr
čil a na dívku významně se podívav, poděkoval jí za pozornost a zároveň podo 
tknul, že v nejbližších dnech pojede na hon k jejich renči a tu snad že mu bude
štěstí příznivo a setká se s ní, by jí ještě jednou, beze svědků, poděkovati mohl.
“Jezdím každé odpoledne touže cestou, kde jsme se naposledy potkali,”
pravila Inez a šelmovsky se usmívajíc, dodala: “Ale napříště musím si dát po
zor, aby v těch místech koník můj nebyl velkým koněm amerického vojáka po

plašen a já zase podruhé bičík neztratila. Tedy na shledanou, seržante. Bu
dete u nás vítán, otec by s vámi rád blíže se seznámil.”
A s těmi slovy zmizela v davu pestrém a k otci, který s důstojníky k stanici
se ubíral, se připojila.

IV.
Jak ani jinak nezdá se mysleti, stal se seržant Ford svým vítězstvím při do
stihách hrdinou dne. Kdekoli malý hlouček se sešel, zajisté jen rozmlouvali
o něm a o jeho koni, který tak mnohého o slušnou částku peněžní připravil.
V kantýně staniční bylo živo. Tam vyplácely se postranní sázky, pilo se na
prohru a výhru, slovo dalo slovo a hnedle viděti bylo, jak stráž o několika mužích
poklusem běží ke kantýně, by rvačku již již se stahující uklidnila a nejhorší buřiče
odvedla k vystřízlivění do chládku.
Důstojníci popřáli vojákům dnešní den k zábavě, ač dobře třebas tušili, že
k výtržnostem dojde, ale dokud jenom omezilo se to na podřízené jich, byli spoko
jeni, ráno nevěděli by tito o ničem a bylo by zase dobře; hůře však bylo, že různí
pohraniční dobrodruzi, pasáci, polokrevní Indiáni, Mexikáni, mezi vojáky se mí-
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šili a je k výtržnostem podněcovali a proto nařízeno, zavření nálevny pro ten den
vůbec. Ale vojáci, jednou pitím rozpálení, našli náhradu na nedalekých renčích
a výsledek byl, že ve dny po “džulaji” byl ’’guardhouse” jak by nabil a při příští
výplatě dobrá čtvrtina mužstva měla “fine” u výši až $10.
Nej chladnějším však poměrně zůstal po vítězství svém seržant Ford; nechtěj
hrubě ani o něm hovořit a jenom už počítal dny, které mu ještě ke službě zbývaly.
Bylo jich všech 35, a tentokrát byl si jist, že už Strýci Samovi dá výpověď na
dobro. Neviděl v životě tom žádnou pro sebe budoucnost, ztrávil už deset roků
života na pláních a měl z toho nějaký hmotný zisk? Nezdálo se mu každým ro
kem, že pořáde méně schopným se stává, vydělati si živobytí své vzdálen od vele
ní důstojníků, řečí drsných soudruhů, neslušných žertů a vtipů nezkušených ještě
nováčků, kteří čas od času ku škadroně z velkých měst byli posíláni ? Byl ovšem
tak dalece zaopatřen, ale co bude, až sestárne, až uplyne mu 30 dlouhých let, pakli
jej totiž dříve kulka zrádného rudocha nebo jiná nehoda při krušném řemesle
jízdního vojáka, v hrob nesklátí?
Takové myšlenky už od nějaké doby hlavou jeho probíhaly, ale až dosud
neviděl z nich jasného východu. Až teprve nyní nahodilé setkání se s Inez v hlu
boké cestě prérie jako by bylo bleskem duši jeho roznítilo. Tehdy když sám ujíž
děl k stanici, pomyslil si, že marně mladá svá leta obětuje v službě vojenské, tře
ba byl s ní dosud spokojen, pro něho že by bylo ještě lepšího štěstí ve světě, než
spokojiti se v této společnosti soudruhů často dosti hrubých, tráviti den se dne,
měsíc od měsíce, v sedle, v pustině, bez cíle, bez radosti, beze všeho uspokojení.
Teprve nyní byl si vědom, odkud ta stálá jeho zádumčivost. Byl nespokojen,
toužil po něčem lepším, vznešenějším a toho mělo se mu dostati — láskou.
Miloval, ač do dne dostihů myslil, že miluje, aniž by předmět lásky jeho o
tom věděl, ale v den ten, kdy s Inez po skončeném závodění na prérii se sešel,
jediný pohled do její očí přesvědčil jej, že i on není spanilé dívce bohatého dobytkáře lhostejným a vědomí to naplňovalo ho větší radostí než všechno to velebení
od soudruhů, k němuž beztoho hojně přimíšeno bylo sobeckosti. Ten kvítek z
ruky její mu věnovaný byl mu milejší, než když kapitán Parker později ho
zastavil a poklepav mu na rameno, pronesl:
“Seržante, vy jste výtečný jezdec, přičiním se, by vám povoleno bylo, podrobiti se zkoušce na důstojníka.”
Před samým večerem uzřel ještě Inez, jak obratně malého koníka řídíc, v
průvodu dcery plukovníkovy, která ji kousek cesty doprovázela, ze stanice za
otcem několik kroků před nimi s plukovníkem jedoucím, k rodné renči drobným
klusem uháněla. Viděl dobře, jak zahleděla se do oken kasáren čety “I” a kdyby
byl býval blíže, byl by viděl, jak se zarděla, když ji dcera plukovníkova na něco
upozornila.
V stanici za několik dní přišlo zase vše k pravidelnému běhu, n? dostihy
ovšem ještě nezapomenuto, ale mluvilo se o nich již chladně a teprve nyní i od
soupeřů přiřknuta Fordovi, vlastně jeho koni, přednost. Tento poslední ovšem
nezdál se míti ani dost málo vědomí k jaké slávě mezi svými druhy přišel, ale ko
pal se, kousal a hrál se svými čtvernohými kamarády na dvoře i na pastvě, jakoby
nikdy nebýval příčinou, že k vůli němu ještě před nedávném málem by bylo došlo
mezi vojáky ku rvačce.
Jednoho dne asi ve čtrnácti dnech byl’seržant Ford na “herdguard”. Objíž
děje pomalu roztoulané v nízkých křovinách, a po pastvině koně, zamyšleně hleděl
ve směru vzdálené země “Bostonské”, jejíž obrysy jen bystré oko na obzoru od
jednotvárné pustiny rozeznalo, když najednou vytržen byl ze zamyšlení dusotem
koně jezdce dosud neviditelného, který k němu opáčným směrem přijížděl.
“Ah, Mr. Williams!” zvolal vojín, když v jezdci pána “Boston” renče poznal.
“Jedete se zase na vojáky podívat?”
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Oslovený vlídně se usmál a koně, pěkné to zvíře plemene kentuckého, až u
samého vojáka zaraziv, tomuto ruku podával.
“Tak skoro,” odvětil dobvtkář. “A ostatně, kdybyste znal tu samotu naši,
ani byste se nedivil, že si rád mezi lidi zajedu. Zvláště od poslední návštěvy stani
ce je u nás o hodně smutněji!” a starý na vojína upřeně se zadíval.
Ford snesl pohled ten klidně na pohled, ale v těle každá žilka mu nedočka
vostí, vše zvěděti, hrála.
“Snad není vaše slečna dcera nemocna?” mimoděk uklouzlo mu z úst a aby
rozpaky své ukryl, koněm trhnul.
“Je i není!” odvětil Williams a opět tak nějak podivně seržanta si změřil. Do
dal pak ihned: “Neleží sice na lůžku, ale není více tak veselou, často přistihnu
ji v myšlenkách hledící k vaší stanici a celé dny by se na koni toulala.”
“Třebas je to jen dívčí rozmar, který jak rychle přišel, tak brzy zase odejde,”
mínil seržant, ač v očích jeho mohl každý pozorovat, že pronesl to jenom, aby
něco řekl.
“Také jsem si to myslel,” pravil majitel renče, ale hned dodal, poněkud roz
mrzele : “Přesvědčil jsem se však o jiném, když jsem včera pouhou náhodou zmí
nil se o dostihách vojenských a bezúčelně připomenul, že je vás škoda pro drsný
život vojenský. Tu vzplanulo jí rázem tmavé oko a celá její tvář se vyjasnila."
“A co dále?” ptal se Ford, a ve tváři osmáhlé bylo zřejmě viděti stopy čer
veně.
“Co dále?” opáčil pan Williams a co možná ještě ostřeji na vojína se zahle
děl. “Nic jiného, než že jsem poznal, že dcera moje ztratila mladé srdce své na
vás a že značně zasáhla v mé plány. Tu lásku k vám musí z hlavy vypustit,
neboť už od několika let, když ještě byla v klášteře Tucsonském. zaslíbil jsem ji
Alfredu Johnsonovi, synu mého přítele, zámožného obchodníka v starém tom mě
stě a manželce na smrtelném loži slíbiti jsem musel, že slovu dostojím.”
Seržant Ford znovu koněm trhnul, až tento udiveně na něho se ohlédnul.
“A je vaše slečna dcera s volbou tou spokojena?” zvolal hlasem, jemuž marně
pevnosti dodati se snažil.
“Neví ještě o ničem. Teprve tyto dny ji o tom zpravím. Ostatně čekám že
nicha každý den a právě jedu do stanice, není-li tam od mého přítele dopis, kdy
z Tucsonu na návštěvu k nám přijedou.”
“Ah, tak přeji vám, by se vám vaše plány vydařily,” řekl seržant a hotovil se
odjeti.
“Zdaří se, ovšem, nebudete-li vy hledět, dceři mé do cesty přijití. A teprve
teď musím se přiznati, že hlavním účelem mé dnešní cesty bylo, s vámi promluviti
a vidím, že mi štěstí přálo. Však nejhlavnější ještě přijde. Vím, že máte už jen
krátký čas k sloužení a tu věděl bych pro vás dobré místo v San Franciscu u
přítele, kterému i sem již o tom dopsal. Má velkou farmu, kde pěstuje koně zá
vodní a já jako výborného jezdce vás jemu odporučil.”
“Díky!” odvětil seržant. “Být toto odporučení z jiných pohnutek, přijal
bych je, ale takto musím odmítnouti. Nechci býti nikomu za štěstí své vděčen,
nemohu-li si ho sám zasloužiti.”
“Počkejte,” zvolal dobvtkář popuzeně, “vždyť ještě nejsem hotov. Platu by 
ste měl $75 měsíčně a celé zaopatření. Práci lehkou a život v civilizaci přece jen
lepší, nežli ve vojenských stanicích na pustinách.”
“Pane Williamsi, právě ten vzdělaný svět vyhnal mne do těchto pustin a mo ·
hu říci, že strávil jsem těch deset let spokojeně!” pravil seržant chladně, a na kaž
dé slovo důraz klada, dodal: “A v těchto pustinách míním i na dále život tráviti,
když i ne jako voják, tedy v jiném zaměstnání. To jest mé pevné rozhodnutí.
Ještě jednou vám za vaši laskavost děkuji a zatím mějte se dobře!”
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S těmi slovy lehce klobouku se dotknuv stisknul koni slabiny a jako střela
odrazil od překvapeného dobytkáře, který nemohl si v hlavě srovnati, jak mohl
pouhý seržant při platu $20 měsíčně tak skvělé postavení zamítnouti.
‘‘Moji dceru nedostaneš!” zabručel a k stanici zaměřil.
*
*
*
Dlouho ujížděl seržant prérií na bujném koni, sbíraje své myšlénky,, ale ne
mohl jaksi na něčem pevném se rozhodnouti. Překvapilo ano potěšilo jej, co je
nom tušiti se odvažoval, že není Inez lhostejným, ale ta odhodlanost dobytkáře
provdati dceru co nejdříve jej zarazila. Na to už nemyslil, že se ho chtěl pan Williams tak pohodlně, zbavit, jemu nyní především jednalo se o to, aby mohl s milo
vanou dívkou promluvit a jí o všem výstrahu dát a z vlastních její úst slyšet, že
mu srdce své zadala. To poslední bylo to nejhlavnější a na výsledku odpovědi
pak vše další jednání se zařídí.
Dospěv k tomuto rozhodnutí teprve koněm trhnul a rozhlédnuv se, viděl,
že hodně daleko od pasoucího se stáda zajel. Ze stanice zaléhal sem zvuk trubky
jezdecké, oznamující konec denní práce a tu musí si přispíšiti se stádem, aby v čas
přihnal je, než “stables” zazní. Obrátil tudíž koně a nejprudším tryskem vracel
se k netrpělivě již čekajícím vojákům. Koně, mezi nimi někteří praví veteráni,
věděli, že tentokráte držáni jsou na pastvě přes čas a majíce žízeň, umínili si přes
bránění vojáků s pastvy do stanice utéci. Jako na povel zdvihli se a než se pře
kvapení vojáci vzpamatovali, uháněli už koně v houfu, který se čím dále tím více
prodlužoval, dle toho, jak rychlých nohou který kůň byl, do stanice.
“Takový “stampede” nebylo nic neobyčejného, ač rozkaz velitele stanice zněl
proti němu.
Ještě tentýž večer seržant Ford ohlásil se u kapitána, by mu druhý den dovo
leno bylo až do času večerního čepobití vyjeti si s koněm svým, uveda za důvod,
že míní zajeti podívat se na Barbacomu, zdali by bratří Eastmanové nedali mu
zaměstnání, až doba jeho služby uplyne.
Kapitán blahosklonně svolil, neboť jak by byl mohl odepříti něco, seržantovi,
který jeho četu tak vyznamenal a také jemu ku slušné výhře při dostihách pomohl.
V.

Pln nejistoty vyjížděl druhého dne z rána ze stanice k západu směrem ku
Barbacomě seržant Ford. Bylo na něm znáti, že asi minulou noc hrozně málo
spal. A jak by byl mohl? Vždyť dnešním dnem třebas měl se rozhodnouti další
směr celého jeho života, v příštích hodinách měl zvěděti, zda ještě štěstí v tomto
životě jej očekává. Byl téměř jist, že se s milovanou dívkou někde v poblíží
renče setká a proto cestou tam nemínil se ani na Barbacomě stavětí. To nechal
si až na cestu zpáteční, vždyť byl přesvědčen, že u Eastmanů vždy zaměstnání na
jde. Dal se tudíž přímo přes prérie a koník jeho jako větrem měřil vzdálenost
ku horám Whetstone, od nichž trochu na levo renč “Boston” v modrém vzduchu
jakoby v spánek pohřížená se rozkládala. Už minul několik stád známkou Williamse opatřených, a zahnul konečně do hluboké cesty, kde byl prvně svoji Inez
spatřil. Nějaký vnitřní hlas mu pravil, že právě na tomto místě zase s předmětem
svých myšlének se setká.
Zastavil tudíž u širokého meskytového křoví, seskočil s koně a tohoto na
provaz uvázav, do stínu křoví se uložil. Ničím nerušené ticho v přírodě přivedlo
jízdou unaveného a po noci probdělé nevyspalého vojína ve spánek, z něhož ne
probudil se až když těsně u něho ozval se příjemný ženský hlas.
“Aj, to jste mi pěkný voják, koně bych vám mohla odvésti a nic byste ne
věděl. A dále, co pak se vám tak příjemného zdálo, že jste se ve spaní usmíval?”
A dívka při tom usmívala se, ač bylo viděti, že úsměv už dlouho nebyl na její
lících hostem.
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“Co se mi zdálo?” zvolal Ford, rychle povstana a ruku na pozdrav podávaje.
“Mám vám to říci? Skoro váhám.”
“Jenom povězte,” doléhala dívka, vrozenou ženám zvědavost zakrýti nemo
houc. “Ve sny nevěřím, tak nemůže co nijak škoditi.”
“Zdálo se mi, ale prosím vás, nedívejte se na mne tak upřeně,” ujal se slova
Ford, do úsměvu se nutě, “zdálo se mi, že jsem vás před smrtí vysvobodil a právě
než jsem se probudil, dával mi váš pan otec vaši ruku v odměnu. Proto můžete si
představiti moje překvapení, když jsem vás tak z čista jasna před sebou uzřel.
Ale ostatně, jak pravíte, sen je sen a jak pak já bych mohl doufati,pozvednouti
oči k jediné dceři zámožného dobytkáře!” A štíhlý seržant si povzdychnul.
“Co to pravíte? Nerozumím dobře vašim slovům,” zvolala dívka v tváři brzy
blednouc, brzy se zardívajíc.
“Porozumíte mi dobře,” odvětil seržant temným hlasem, “když sdělím vám,
že otec váš zakázal mi, bych vám nikdy v cestu nevkročoval, že má s vámi jiné
plány.”
“Plány?” zašeptala dívka a udiveně temné oči své k vojínu upřela. “Ráda
bych věděla, jaké! Ale nač státí zde na žhavém slunci, sedneme si tudy pod meskýt a vy budete tak laskav a blíže vysvětlíte mi, co jste právě pronesl.”
S těmi slovy, aniž by čekala, až jí seržant rámě nabídne, hbitě s koníka sesko
čila a tohoto nedaleko uvázala.
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“Tak a nyní povídejte! Věřte mi, že hořím netrpělivostí zvědět, co se za vaší
poznámkou skrývá,” řekla, do stínu se ukládajíc a široký sombrero s hlavy sní
majíc.
“Budu hotov hnedle,’ zabručel voják tiše. “Zkrátka a dobře, má prý pro vás
ženicha, bohatého, mladého a snad i hezkého, je to syn jeho dávného známého z
východu, nyní obchodníka v Tucsonu, p. Alfred Johnson, mladší------ ”
“Ach, to je ten mladík, o němž mi otec onehdy povídal, že vrátil se z výcho
du,” vskočila mu do řeči dívka a v černých očích se jí zajiskřilo.
“Ano, a přijede prý co nevidět sem,” dodal Ford.
“Jenom ať přijede, po celé dny se doma neukáži,” vzdorně podotkla dívka.
“Inez Williamsova nezadá svou svobodu prvnímu, kdo by se otci jejímu zalíbil.
V té věci chci rozhodovati sama. Ach, kéž by jen matička má byla na živu, u té
už bych našla radu i pomoc.”
A spanilá dívka rychlým pohybem setřela slzu z oka se jí deroucí.
Na několik okamžiků oba mladí lidé zachovávali mlčení. Fordovi dralo se
stále na rty slovo, jež po tolik dní už hlavním bylo předmětem jeho myšlének, ale
nemohl se k němu odhodlali. Jinak smělý voják váhal předstoupiti před dívku
a přímo říci jí, že ji miluje. Chtěl býti napřed úplně jist, že i ona je mu nakloněna
než by jí lásku svou vyznal, proto chtěl, se toho dozvědět oklikami.
“Slečno Williamsova,” pravil, když dívka konečně se utišila, a povstavší
k odjezdu se měla. “Přijel jsem, abych vám poděkoval za vyznamenání z vaší ru
ky o dostihách mi udělené a zároveň řekl vám, že v několika dnech doba má slu
žební uplyne a já snad na vždy z tohoto kraje se odeberu.”
“Co to povídáte! Vy že chcete odtud odjeti?” tázala se dívka jedním dechem.
“Ano, nevidím zde pro sebe žádných vyhlídek a také váš pan otec raději by
mne viděl daleko odtud,” s důrazem na poslední větu prohlásil Ford.
“Smím se tázati, proč?” dychtivě tázala se.
“Abych prý nestál v cestě vašemu štěstí!” vyhrknul ze sebe seržant.
“Vy — mně v cestě?” opáčila dívka. “Věru, nerozumím vám !” dodala, ale vý
raz její očí káral ji ze lži.
“Myslí, že jsem vám padl do srdce, miss Williamsová,” řekl seržant a z hlubo
ká si oddychnul, jakoby se mu byla velká tíže se srdce svalila.
S úzkostí čekal, jaký účinek slova ta na dívku míti budou, ale sotva osmělil se
doufati, že vše tak příznivě pro něho skončí.
Dívka v rozpacích hrabala bičíkem v písku, jakoby neodvažovala se k mladé
mu muži vzhlédnouti, pak ale jakoby jí nějaký vzdor myslí projel, pozdvihla hlavu
a kadeře s čela odhodivši, pravila:
“A což kdybych vám řekla, že ano, bylo by to nějaké neštěstí?’
“O nikoli, slečno Williamsova,” kvapně zvolal seržant. “Slova ta učinila by
mne tím nejšťastnějším ze smrtelníků, ač ani doufati v ně nemohu.”
“Jenom doufejte, seržante. Ač skutečně zdá se mi divným, že já, dívka, sama
vám mám říci, že jsem vám nakloněna, což pak jste ani dosti malé tušení neměl,
co děje se v srdci mém?”
“Neodvažoval jsem se k vám vzhlédnouti,” odvětil Ford hlasem rozechvě
ným, a pokročiv blíže, ujal dívku kolem pasu a polibek na ústa jí vtisknuv, do
ložil : “Tímto polibkem stvrzuji svůj slib, že na dále vynasnažím se, abych se vás
stal hoden, byste nikdy nemusela se stvděti, že podala jste ruku chudému vojínu.
Ostatně řeknu otci vašemu, že nežádám jmění, ale jenom vás.”
“Ach, to se vše spraví během času, Michale,” pravila, “jenom neodcházejte
odtud, co bych si tu počala samotna. Takto vždy, když mi bude smutno, zadí
vám se v tom směru, co je stanice a pomyslím si, tam dlí tvůj miláček, s nímž zase
brzo se setkáš a samota zdejší bude mi snesitelnější.”
“O Inez, povím vám ještě o lepším plánu, že mohli bychom se pak třeba den
ně vidati!” pravil Ford, lehce se usmívaje.
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“Nevěděla bych, leda byste vstoupil do služby otcovy,” odvětila dívka poněKud překvapeně, pak ale dodala: “Toho vy neuděláte a já bych si toho ostatně
ani nepřála!”
“Nic takového, vím o něčem lepším! Půjdu za pastevce k Eastmanům na
Barbacomu!”
Inez zajiskřila očima. Tleskla si do malých ruček, až se koník její ulekl
a usmívajíc se pravila :
“Výtečná myšlenka!” ale hned zase úsměv její zmizel s tváře a slaběji
pronesla : “Ale je to tak nebezpečné zaměstnání. Každou chvíli slyšet, že tam neb
onde zloději dobytka a po případě i Indiáni pasáka usmrtili.”
“Kdož bude myslet hned na to nejhorší!” konejšil vojín dívku a jako na
doklad doložil: “A což služba vojenská není stejně nebezpečná, a přece už io ro
ků jsem bez úrazu v ní strávil. To vědomí, že budu blízko u tebe, moje milenko,
dodá mi patřičné opatrnosti. Ale ovšem, víš-li ty o něčem lepším, jenom mi po
věz,” a vojín znovu dívku obejmul.
“Nevím, Michale,” zašeptala dívka, z náručí se mu vinouc, “a konečně my
slím, že takto bude nejlépe, aspoň prozatím. Musíme doufat v budoucnost. Láska
moje je tvá, podle toho plány své zařiď!”
“Děkuji ti, milko má, toť nejradostnější okamžik mého života,” řekl Ford,
očima plnýma lásky na dívku hledě. “Hoj, jak mi bude dnešní cesta domů veselá !
Nenadál jsem se ráno, že vše tak dobře pro mne skončí.”
“Já také jsem ráda, že vím, na čem jsem,” pravila dívka a ku koníku zaměřiv
ši, zvíře po šíji hladila. “Moje Rito, dnes poneseš domů už nevěstu,” řekla mu,
na milence se usmívajíc. Pak obracejíc se k Fordovi, dodala:
“A nyní musíme se rozloučiti, Michale, slunce už je hezky přes poledne
a já nechci, aby snad otec vyjel si, mně vyhledat. Dnešní blahý den nesmí býti
zkažen. Budeš-li chtít se mnou mluvit, zde v té cestě jistě každý den ráno ko
lem téže hodiny jako dnes, mne uvidíš. Zatím buď zdráv a nezapomeň na svoji
upřímnou Inez.”
“Měj se dobře, milko,” zašeptal seržant a objav ještě jednou dívku, na čelo
ji políbil, načež do sedla ji vysadil. “Ještě na zpáteční cestě stavím se u Eastmanů a službu si zjednám,” doložil seržant.
“Učiň tak! Michale, a teď buď s bohem!” zamávala ještě ručkou a již v letu
uháněla ku renči nedaleko se rozkládající.
Ford dlouho za ní patřil a dávno už zmizela svěží postava dívčí, když on z
blaženého přemýšlení ržáním netrpělivého koně svého probuzen, také se měl
k odjezdu.
Dle slibu daného zajel na Barbacomu, vlídně od Eastmanů byl přijat a služ
ba mu slíbena.

VI.
Přiblížil se konečně den, kdy seržant Mike Ford dovršil deset roků své služby
pro Strýce Sama. U večer před svým propuštěním vyšel si po západu slunce na
procházku za stánici na vrch a usednuv na vrcholí jeho na omšeném kameni, kde
již dříve mnohou chvíli byl prosnil, v zadumání zahleděl se na /stanici k vrchu se
vinoucí a na prérii směrem východním až k horám Dragounskjkn.
Nad Tombstonem právě vyšel plný měsíc a ostříbřil svým svitem celý
pustý kraj, jenž jakoby se zdál v lehkou mlhu zahalený.
Co všechno hlavou štíhlého jezdce táhlo, když tak do té nekonečné pustiny
hleděl! Třeba vzpomínal na doby, kdy jako študent mladý, pln ctižádosti po slá
vě, věnoval se studiím, aby z nich téměř na konci nepřízní osudu byl vytržen, mož
ná také, že probíral v mysli své všechna ta léta, jež v tomto kraji prožil, se všemi
těmi změnami, jež drsný život vojenský s sebou přináší. A skoro jisto je, že před
stoupil před duševní zrak jeho obraz dívky, s níž prozatím zasnouben byl, ne-
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bot náhle obrátil se v tu stranu, kde “Boston” renč za několika pahrbky ležela
a kol rtů pohrál mu úsměv — blažený ? Snad.
Konečně k odchodu se vzchopiv u vytržení zašeptal:
“Již naposledy hledím na tě, krajino pustá, v níž nalezl jsem útěchu a koneč
ně i lásku, lásku, která mi byla na světě vyrvána. Loučím se s tebou, živote jezde
cký, plný svízelů, ale také veselých dobrudružství, neboť v tobě poznal jsem, že
spokojenosti lze nalézti i v povolání nad jiné obtížném a nevděčném. Loučím se
s vámi, druhové, u nichž nalezl jsem zhusta věrnější přátelství než v kruzích, které
nárok na jemné mravy činí, Ještě jednou vyspím se pod střechou kasáren, abych
nastoupil dráhu, vydobýti na otci dceru, která jedině život můj učiniti může šťast
ným. Budu míti krutý zápas ale zvítězím-li, tím sladší odměna mně kyne. Kéž
by jen nadále štěstí v tomto kraji mi sloužilo! Pro tebe, Inez drahá, jsem odhodlán
podstoupit! vše, a třeba nebude-li jinak, a budeš-li chtíti, opustit otce s bohatstvím
jeho k vůli mně, zanesu tě někam do Sierry a tam zbuduji ti malou chýži a jenom
sami sobě budeme od světa odloučeni žiti.’
Vojín ještě chvíli postál, když v tom rozlehl se třesavý zvuk jezdecké trub
ky, upomínající vojáky, že v deseti minutách dlužno jim ještě zodpovědíti svá
jména, než denní úkol pro ně skončen.
Mike nechtěl, aby při posledním nastoupení ve vojsku byl ohlášen nepří
tomným a proto kvapným krokem seběhl s vršku a v čas do kasáren došel.
Ráno ještě očistil koně a mlčky se s ním rozloučil, poklepávaje jej po lesklé
šiji, když na pastvu ho pouštěl. Pak sebral všechny věci, jež vládě patřily a za
něž on byl zodpověděn po dobu jich užívání a odezdal vše strážmistrovi a po vy
střídání stráží šel si pro svůj “obšíd” do adjutantury. Dostal jej a mohl býti
spokojen. Všichni důstojníci přítomni podali mu ruce a zvláště kapitán litoval,
že ztrácí vojína a poddůstojníka tak horlivého.
“Myslel jsem, že podrobíte se důstojnické zkoušce, Forde,” pravil, před
seržantem stana. “Skoro byl bych ručil, že v ní obstojíte. Ovšem, muž, jako
vy, zásad tak vzorných, má v novém tomto kraji ještě lepší vyhlídky, než je dů
stojnický patent. Já, být ve vašich letech, snad bych při své nynější zkušenosti
také jinak neudělal. Jak jsem slyšel, přijdete za pastevce k Eastmanům, tuhá
práce a nebezpečná, ale přece jen vyhlídka na zbohatnutí. A drahých kovů
v horách okolních hojnost —”
“'To mi prozatím ani nenapadlo, kapitáne,” vskočil Ford svému bývalému
veliteli do řeči, neboť věděl, že kdykoliv kapitán začal o kovech, nebylo konce
jeho řeči — byl totiž kapitán, právě jako plukovník, ovládán touhou, nějaký bo
hatý důl nalézti. “Chci prozatím jen nějaký čas prodleti zde, abych o jistém plánu
uvážil a potom —”
“Ach, už vím,” přerušil mu důstojník slovo, šibalsky se při tom usmívaje,
“povídal mi onehdy plukovník, že prý vám dceruška pana Wjlliamse padla do
oka nebo spíše vy jí. Ale nemyslím, že p. Williams dá jedinou dceru svou sta
tečnému a poctivému pastevci, když se o ni uchází syn nejbohatšího obchodníka
z Tucsonu.”
A starý jezdecký hejtman, mysle, kdo ví, jak rozumně věc pojal, dal se do
smíchu.
Ford stěží jen potlačil hněv a maje jinak kapitána rád, přemohl se a skoro
s úsměvem prohodil, že asi slečna dcera bude míti v té věci rozhodující slovo,
ze zvyku zasalutoval a odešel.
Již před tím měl ujednáno s bratry Eastmany, že pron v den jeho propu
štění pošlou pasáka s osedlaným koněm, aby mohl na renč se dostati, skrovný
jeho pak majetek, hlavně knihy a něco .prádla a přikrývek na postel, jakož i růz
né maličkosti, jež po dobu svého vojančení po celém západu sebral, mělo počkati, až by někdy příležitost se naskytla a s vozem někdo z Barbacomy do stanice
přijel.

116 —
Na Barbacomě přivítán velmi vlídně od každého, ano pastevci, kteří až na
malé vyjímky osobně jej znali a mnozí též s ním u stejného pluku sloužili, umí
nili si oslavit jeho příchod malou pitkou a měli už také k tomu účeli něco pašo
vaného meskalu připraveno. I ieden z majitelů renče, John, — druhý meškal
za obchodem v Tucsonu—připojil se k veselící se chase a náhle chopiv se malého
kalíšku, meskalem naplněného, požádal o slovo a pravil:
“Připíjím na zdraví nově příchozímu pastevci, Mike-u Fordovi, svého času
seržantu u čety I, 2. pluku jízdy a jeho nevěstě, miss Inez Williamsové, dceři
našeho souseda. Kéž jejich láska dodělá se vítězství!”
Ozval se jásot asi z dvaceti hrdel, že ozvěna mnohonásobně v nedalekých
horách Whetstone se odrážela, jedině ten, jemuž přípitek platil, v rozpacích ne
věděl, co počít.
Neměl ani tušení o tom, že by láska jeho k Inez byla dostala se na veřejnost
a z počátku jej to skoro mrzelo a i p. Eastman viděl, že řečí svou nemile se ho
dotknul. Proto, aby dojem ten aspoň poněkud zahladil, pravil:
“Musím žádati za prominutí, že jsem bezděky tajemství dvou milenců pro
zradil. Považoval jsem to však za vhodné, zmíniti se o tom, aby Mike Ford
věděl, že nemusí se zde mezi svými druhy s pocity svými skrývati. Slyšel jsem
od p. Williamse různé poznámky, když jsem se mu onehdy, náhodou ho potkav
na prérii, zmínil o nově zjednaném pastevci, z nichž soudím, že mu ženich není
zrovna po chuti a právě proto činím Forda na to pozorná,, by v dalším styku
s jeho dcerou byt opatrnější, aby snad někdy něco nemilého se mu nepřihodilo.
Krajina zdejší skrývá dost lidí pochybného karakteru a Mexikáni Williamsovi
neberou zrovna prolití krve lidské tak na velkou váhu.”
“Za dobře míněný pokyn děkuji,” pravil Ford temně, “ač myslím, že nebez
pečí zvětšujete. Ostatně jsem všemu nebezpečí zvyklý a se zbraní umím dobře
zacházet.”
“Opatrnosti nikdy nezbývá!” dodal majitel a odcházeje, doložil: “Ostatně
moji lidé také dohlédnou, aby se vám něco nestalo. Je-li pravda, hoši?”
“'Ano, ano!” znělo se všech stran. “Mohl by se někdo opovážit, mému bý
valému představenému jenom vlásku zkřivit, těmato rukama bych ho /ozdrtil,”
kasal se hranatý Irčan, který kdysi v škadroně Fordově sloužil — že skoro polo
vinu času v “guardhousu“, na tom nezáleželo.
A Ford tolika důkazy přátelství se všech stran ujišťován, konečně zaplašil
nelibost a aspoň k vůli nastávajícím soudruhům oddal se veselí.
Ráno přidělen mu kůň a vytčeny mu povinnosti. Měl dvakráte za den
objeti západní hranice pastvin, kde tyto stýkaly se s Williamsóvými a sháněti
zatoulaný dobytek k domovu blíže. Měl podívati se, zda-li u pramenů někde
není v bahně uvázlý kus dobytka, měl dávati pozor na stopy koní, jež by minul
a vyptati se každého, co nového, zda-li Apačové jsou pokojní, není-li žádná rota
zlodějů dobytka přes hranice hnána atd.
Služba byla velmi jednotvárná, v úpalu slunečním velmi obtížná, ale pro
Forda byla příjemnou, neboť věděl, že v známém nám úvalu sejde se s vyvole
nou svého srdce a na chvilku v sladkém rozhovoru navzájem se potěší.
Inez, když prvně uzřela svého Mike-a v šatě pastevců, nemohla jej ani poznati. A aby zkusila, je-li také aspoň trochu marnivým, pravila, že mu oblek
vojenský mnohem lépe slušel. Ale sotva že slova ta vyřkla, dala se do smíchu
a vlídně milenci, rozpačitě se tvářícímu, do očí hledíc, pravila:
“Ach, to já jen chtěla jsem tě trochu pozlobit, ale to bych si byla nikdy ne
pomyslila, že dovedeš být také marnivým. Však nechrne toho, něco důležitého
ti musím říci. Jestli pak víš, že máme na naší renči hosty?”
“Hosty?” opáčil Mike, pln zvědavosti, na předešlý proň nepříjemný pocit
zapomenuv; “rád bych věděl, jaké.”
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“Z Tucsonu! Přijel kupec Johnson se synem, a mám prý se vdávat. Otec
silně na to naléhá a nemýlím-li se, nerad to vidi, že’s ty práci zde přijal. Vyjádřil
se nepřímo ku mně, že mám-li snad nějaké jiné plány, těch že se musím pěkně
vzdát, neboť on že neplahočil se v těchto pouštích, aby někdo s holýma rukama
usadil se v pěkném hnízdečku. Že mínil tím tebe, to jsem věděla, ale raději jsem
mlčela, abych ještě více jej nepopudila.”
“Dobře’s udělala,” temně zahučel Mike, hned pak, napnutě při tom na dívku
hledě, dodal: “A jakou jsi mu dala odpověď stran ženicha?”
“Řekla jsem mu, že prozatím nemám ani dosti malé chuti, abych po tak
krátké době opětně z rodné renče odcházela a při tom podotkla jsem, že ostatně
v tak důležité věci nemohu se hned rozhodnouti. Tím nabydeme času a snad
nějaká šťastná náhoda nám pomůže plány otcovy změnit.”
“Nebude-li jinak, unesu tě a renč ať si p. Williams nechá,” pravil Ford za
mračeně. “Bude aspoň' vidět, že o ni nestojím, nýbrž že chtěl jsem pouze tebe.”
"Ach, můj milýd” řekla dívka, k mladému muži blíže se tulíc. “Kdo ví, co
na nás ještě čeká! Věř mi, že mám z budoucnosti skoro strach. Nestane-li se
něco nepředvídaného, otec nikdy se neobměkčí. Opustiti jej, to se mi zdá kruté
a nevděčné, poslechnouti pak jej, tomu zase srdce mé se vzpírá. Kéž by jen
matička moje byla na živu, té bych si požalovala a ta by mi nejlépe poradila.”
A dívka dala se do pláče.
Mike dojat byl zjevem dívky na jeho prsou plačící, ale nevěděl, jakou naději
mohl by ji potěšit. Hleděl tak několik okamžiků na spanilou hlavu k němu
se vinoucí a sehnuv se, vřelý polibek vtiskl na havranově černý vlas. Odstrčiv
pak něžně hlavu její, nadzdvihl ji a láskyplně dívce do uslzených očí hledě, pravil:
“Usuš už slzy své, Inez, ani nevíš, jak mi srdce jimi rozdíráš. Zde nespomůže žádný pláč! Musíme vše nechat své vytrvalosti a šťastné náhodě. Kdo ví,
co se, třebas v nejbližší budoucnosti, nestane, co osud náš změní. Nesmíme
zoufat, dokud všecka naděje nezmizela. Zkusil jsem v životě svém nepřízní
osudu už dost, bylo by na čase, aby teď zase štěstí na mne jednou se usmálo!”
Podařilo se mu dívku tak dalece upokojiti a pohovořivše spolu ještě o růz
ných všedních věcech, rozešli se, když si byli napřed slíbili, že aspoň dvakráte
v týdnu na tomto místě se sejdou.

Den po dni unikal do moře věčnosti, život na renčích, jak “Boston”, tak
“Barbacoma”, plynul jednotvárně. Povinnosti byly den co den stejné, návštěvy
v těch pustinách jsou jen řídké, zloději dobytka nedávali o sobě už dlouho vědět
a také rudoši na San Carlos jednatelně už dávno neusmyslili si podniknouti “vý
let” do sousedního kraje. Nebýti toho, že tu a tam některý voják ze stanice H.
sem zabloudil, byli by bývali obyvatelé obou renčí ani nezvěděli, že ještě jiní
lidé jsou na světě mimo ně.
Ale byli dva lidé, kterým zdály se dny nekonečnými, byl to Mike Ford, pa
stevec v službě bratří Eastmanů na Barbacomě a Inez Williamsov^, jediná dcera
z “Boston” renče. Počítali téměř každou hodinu od té doby, kdy se rozešli, až
do toho okamžiku, kdy zase na kratičkou chvilku v hluboké cestě se sjedou.
Schůzky jejich bývaly jen krátké, neboť obávala se Inez, aby je nepřekvapil
otec a tak jedinou radost, která jí ještě zbývala, jí neodňal. Za to však pověděli
si vše, co jim na srdci leželo a byla to hlavně Inez, která vždy tolik toho věděla
a milence svého se vyptávala.
S potěšením naslouchával jí Ford, když mu vyprávěla, jak otec přestal na
ni naléhati, aby se za mladého kupce provdala, ale zároveň, jak jí zapověděl, by
nikdy si nemyslila,.že by muž, jako je seržant Ford, zváti ho mohl někdy tchá
nem. Chce-li býti jeho dědičkou, že musí aspoň tohoto muže vypudit z hlavy.
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A tak skoro vždy sdělovala, ukončujíc svoje výpovědi vroucím přitulením
se k štíhlému pastevci, který za to milovanou dívku zlíbal a znovu ji zapřísahal,
by jen vytrvala ve věrnosti k němu, naň že se může vždy spolehnout a osud snad
že vše ještě k šťastnému zakončení lásky jejich přivede.
Sám ze svého života nemohl jí nic, co by ji zajímalo, povídali. Znala dobře
sama ten život pastevců, který je jednotvárným pouze pro tyto, pro jiného však
byl by pln dobrodružství. A pokaždé na rozchodu připomenula mu, aby se
aspoň k vůli ní měl na pozoru před všelikým nebezpečím, neboť co že by ona,
ubohá, si tu počala bez svého ochránce, své útěchy, všeho toho, co jí život v těch
to pouštích činí snesitelným. Milence svého napomínala k opatrnosti, nevzpo
menouc, že ona sama vyjíždí si do prérie, nevědouc, co všechno ji může za jízdy
potkati.
Tím způsobem uplynuly milencům asi dva měsíce, aniž by se byli jen o krok
k cíli svému přiblížili. Tu však stalo se něco, co náhle nad celým osudem mi
lenců rázem rozhodlo.
Na severním svahu pohoří Whetstone táhla se do vzdálenosti několika set
kroků hluboká rokle, památka to z dávných dob sopečné činnosti tamního kraje.
Nijak nebyla ze zdálí znatelná, jezdec neznámý v kraji tom, nikdy by byl v tom
směru nějakou překážku své jízdě neviděl, za to však pastevci okolní za noci ra
ději hodnou okliku volili, aby do zrádné rokle se nesřítili. A ježto na dně jejím
viděti bylo hromady kostí zvířecích, bylo patrno, že někdy před dávnými léty,
kdy třebas v okolí některý mexický dobytkář stáda choval, dobytek poplašený
do rokle v běhu spadnul a zahynul, proto pastevci na renči Williamsově i Barbacoma měli nařízeno, dobytek od té strany odháněti.
Rokle tato nebyla příliš daleko od místa, kde se Ford s Inez sjíždíval
a mladí lidé byli rádi, že aspoň se strany od ní nikdy nebudou někým v rozmluvě
překvapeni.
Jednoho rána vyjel si Mike jako obyčejně na objíždku stád Eastmanových.
Nebyl dnes jaksi ve své míře, jakýsi neurčitý nepokoj a rozmrzelost nad svým
stavem stále se ho zmocňovala. V noci spal špatně, nepříjemné sny ho děsily,
ale nyní živou mocí na ně vzpomenouti si nemohl. Pořád mu připadalo, jakoby
dnes štěstí jeho mělo se rozhodnouti. Ale jak? To byla ta otázka, na kterou
marně se namáhal, nalézti odpověď. Nebylo-tudíž divu, že byl jaksi nevrlý a ko
ník jeho, silný a velmi bystronohý mexický mustang, také špatnou náladu pána
svého pocítil.
Letěl s ním zrovna větrem o závod po písčité půdě, takže dnes, mnohem
dříve k hluboké cestě se blížil, než kdy jindy.
Než co to? Koník náhle sebou trhnul a hned na to, frkaje a po celém těle
se chvěje, couval. Ford překvapen jal se jej konejšiti a v tom dolehlo k sluchu ·
jeho dunění, jakoby tisíce kopyt koňských v prudkém trysku se blížilo.
Rozhlédnul se kolem a skutečně! Směrem od renče Williamsovy blížil
se sem mrak a zaznívalo slabé bučení. Nebylo pochyby, jedno ze stád Williamsových se splašilo a hnalo se přímo k hluboké rokli.
Ford ztrávil už na planinách dosti dlouho, aby věděl, co to znamená a rov
něž bylo mu známo, že jen rychlým jednáním mohl by splašený dobytek od na
stoupeného směru obrátiti, tento pak, až by mu rychlým během dech došel, sám
od sebe by se zastavil.
Takové splašení celých stád dobytka bývá na pastvinách dosti časté, zvláště
tehdy, kdy pastviny bvly rozsáhlejší a ploty neohražené, stáda pak na počet čet
nější. Starší osadníci rovných plání západních východně od Skalných Hor až
k Mississippi, od hranic pak Kanadských až tam, kde Rio Grande veliký náš stát
Texas od republiky Mexika dělí, mohli by třeba z vlastní zkušenosti o něčem
podobném povídati. V Arizoně nikdy velká stáda dobytka, do mnoha tisíců
kusů sahající, nejsou k spatření, protože nedostatek pastvy tomu brání, za to

— 119 —
však nebezpečných propastí a příkrých skalnatých strání jeví půda útvaru sopečnatého tím více.
Fordovi v prvním okamžiku projela hlavou myšlénka, kdyby tak mohl na
svého rýchlonohého Ingomara se vyšvihnouti. Vojenský ten kůň jediný snad
mohl předhonit splašené stádo a obrátit je v jiný směr. Ale nebylo času na delší
rozmýšlení. Mrak pískový rychle se blížil.
1 přitáhnul Ford koni sedlo a vymrštiv se naň, zatknul mu ostruhy do sla
bin, až koník bolestí zařičel a jako zběsilý ku předu se hnal.
Zoufalý výkřik vydral se najednou z hrdla jezdcova. Uhlídal mezi před*
nimi roháči kmitnout se bílý šat a hned projela mu hlavou myšlénka, že jeho
nevěsta zastižena byla stádem a nyní je jím do jisté záhuby unášena.
Ani sám nevěda, co činí, vytáhnul pistol a pobídnuv znovu strachem již za
chváceného koně, který již pudem věděl, že jenom rychlost jeho nohou jej před

smrtí zachrání, zatočil poblíž přední řady uhánějících silných volů a vyhlídnuv
si toho, podle něhož Inez na koníku byla unášena, vpálil mu kulku do hlavy. Vůl
po několika skocích zapotácel se a sklesl, Ford pak do mezery takto povstalé
s koněm zahnul a rychle pistol za pás zastrčiv, k milované dívce se nahnul a je
diným trhnutím ji k sobě na sedlo vyzdvihnul.
Dívka, strachem přemožena, nezdála se ani věděti o jeho blízkosti, ale jak
mile ocitla se v jeho náručí, slabounce se usmála a pak omdlela.
To vše bylo dílem jenom dvou nebo tří minut, ale zatím také vzdálenost od
osudné propasti se zmenšovala a Ford s hrůzou pozoroval, že nepodaří-li se mu
v nejbližších dvou minutách dobytek trochu ze směru přivésti, že je nevyhnu
telně ztracen.
Pustiv koni úzdu, vytáhl opět volnou rukou pistol, v níž ještě pět ran měl
a jal se stříleti předním kusům přímo nad hlavami, neb vždy slýchal od pastevců,
že jen tím způsobem možno stádo poněkud říditi.
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A skutečně nejpřednější kusy, sotva že dvě rány vypálil, začínaly uhýbat
na stranu, bylo slyšet vzdor tomu dupotu, jak jim rohy o sebe chrastí a další
dvě rány ještě více v tom směru je obrátily. A byl nejvyšší čas!
Dobře si všimnul Ford, ujížděje s drahým břemenem v náručí, že zůstala
jim hluboká propast sotva několik yardů v levo a nyní že dobytek brzy v běhu
po silně k horám stoupající půdě umdlí.
A stalo se. Několik menších vršíků ještě dobytek přeletěl, ale pak už houf
řídnul, až konečně i přední řada, hrozně oddychujíc, stanula a mladí lidé byli za
chráněni.
Jenom koník Inezin prodral se řvoucím dobytkem a k známému druhu se
připojiv, zaržáním dal na jevo radost svou, že z hrozné té mačkanice rohů
vyváznul.
Stádo potem zpěněné, s očima krví podlitýma, pomalu rozcházelo se, hle
dajíc úkrytu někde ve stínu horských dubů nebo kaktusů před úpalem slu
nečním.
Ford teprve nyní pochopoval, z jakého hrozného nebezpečí vyváznul a účin
ky napnutí duševního i na něm bylo viděti. Jednalo se mu jen o to, aby ještě
vydržel, dojeti s omdlelou dívkou ku studánce, o níž trochu dále v horách věděl.
Podíval se na tvář dívky a smrtelná bledost její jej poděsila.
“Ach, kdo ví, jestli nedržím v náručí mrtvolu!” zašeptal a leknutím div že
se s koně neskácel.
A bylo štěstí, že studánka už byla tu a co nej hlavnějšího, že v ní byla voda.
V krajinách těch písečných ne vždycky bývá tomu tak.
S velkou opatrností seskočil s koně a položiv dívku do stínu nedalekého
meskytu, podložil jí pod hlavu sbalený svůj kabát a o koně se více nestaraje, vy
táhnul šátek a v studené vodě jej namočiv, třel jím rty a skráně dívky v bez
vládí ležící.
Byly to hrozné okamžiky pro něho, ani když hnal se s pistoli v ruce před
splašeným dobytkem, nebyla zoufalost a napnutí jeho vyšší než nyní, kdy budil
milenku svoji k životu. Ta myšlénka, že snad dívka nikdy více ty tmavé oči
neotevře, doháněla jej zrovna k šílenosti.
A stále marně pracoval.
Tu vzpomněl si, že měl v malé kantýně vzadu u sedla něco silné lihoviny
pro případ uštknutí chřeštýšem a ihned pro ni doběhl, chvěje se obavou, zda-li
snad při divoké jízdě ji neztratil. Myslil, že jedině od toho život jeho Inez
závisí.
Byla tu. Odepnul, zatřásl láhví, skutečně lihovina v ní byla. Nenadál se,
k čemu mu bude jednou dobrá. Nalil několik kapek dívce na rty a také podařilo
se mu trochu jí do úst vpravit, zbytkem pak jal se jí znovu třít skráně.
A tentokráte mělo býti namáhání jeho odměněno. Dívka slabě pohnula
rty, pootevřela víčka a musela milence svého poznati, neboť lehounce se usmála.
Mike radosti div nezajásal! Nadzdvihnul hlavu dívce ještě více a odkvapiv, přinesl jí v kantýně ze studánky studené vody. Přiložil hrdlo láhve k jejím
rtům a Inez několik kapek polknuvši, přišla k sobě a snažila se povstati.
Ford starostlivě k ní se sehnul a odhrnuv jí rozcuchané kadeře s čela, polí
bil ji a zašeptal:
“Drahoušku můj, nenamáhej se prozatím, až se zotavíš trochu, dojedu na
renč pro otce a sdělím mu celou příhodu. Ach, jen když jsi zůstala na živu!”
A opětně očima plnýma lásky na dívku se zahleděl.
Dívka však, jakoby teprve nyní na vše se upamatovala, kromě nadání Fordova rychle se posadila a ruku pastevci podávajíc, s úsměvem pravila:
“Tobě tedy děkuji za život? No, snad nyní otec nebude bránit mi, abych
ti ruku podala, neboť nebýti tebe, neměl by dnes dcery žádné. Snad už tomu
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osad tak chtěl, abych se dnes mezi splašený dobytek dostala. Ale kde pak je
otec, kue zůstal můj ženich z Tucsonu?”
A dívka kolem sebe pátravě se rozhlížela.
‘‘Nerozumím ti, Inez,” pravil Mike, “neviděl jsem jednoho ani druhého.”
“To ti věřím ráda, otec byl ode mne daleko, když se dobytek splašil, ale
pan Johnson byl blízko za mnou a je vidět, jak o mne stojí. Místo, aby mne byl
hleděl zachrániti, zůstal pěkně s koněm zpět, když jsem asi zjevem svým dobyu*k poplašila. Pamatuji se ještě, jak otec naň vzkřiknul, aby mi pospíšil na
pomoc. Měl pěkného koně a snáze to mohl ještě dokázat, než ty, můj drahý!”
A dívka znovu k milenci se přitulila.
“Ach, jen když takto vše šťastně se skončilo,” pravil Ford. A hned rychle
dodal: “A hle, to je právě ten sen, který jsem onehdy měl. Jen pakli se také
vyplní konec jeho?”
“A ten by bvl?” ozval se náhle za mladými lidmi pohnutý hlas p. Williamse
a než se tito ze svého udivení probrali, klečel už otec u dcery a jemně ji po tváři
hladě, jedním dechem promlouval:
“Tak, dceruško drahá, přece tě ještě vidím živou a zdravou? Jakým zá
zrakem jsi unikla? Povídej anebo spíše vy, pane Forde, sdělte mi, jak vy jste
se do společnosti dceřiny dostal. V hlavě mi to víří a nejsem s to, ze všeho nalézti východu!”
“To všechno vám, p. Williamsi, sdělím,” řekl Ford, k dobytkáři si usedaje
a jal se mu stručně vyprávět, jak se vše přihodilo, o tom ovšem se nezmíniv, že
neoctnul se v oněch místech pouhou náhodou.
Dobyikář pozorně každému slovu naslouchal a když Ford domluvil, nastalo
na několik okamžiků ticho. Williams hleděl na dceru, která zdála se mu nyní
ještě více než jindy zemřelou jeho choť na mysl předváděti a když pomyslil si,
že jen málo scházelo a on octl by se byl jako kůl v plotě osamocen v tomto světě,
zachvěl se. Ale hned na to k Fordovi se obrátiv, hlasem chvějícím, jemuž mar
ně pevnosti dodati se snažil, pronesl:
“Pane Forde, vím dobře, jaký poměr mezi vámi a dcerou mou panuje. Při
znám se, že nemile jsem to nesl, neb měl jsem s Inez docela jiné plány. Mladý
Johnson měl býti mým zetěm, ale osud tomu nechtěl. Dnes ukázal se býti
zbabělcem a ježto já, jako každý pravý hraničár, pokládám odvahu muže za nej
lepší bohatství, a vy dnes okázal jste se hrdinou, jakých málo v území tomto,
odkládám všechny námitky a pravím vám, že jste na mé renči vždy vítán. Jste
spokojen?”
“Ach, p. Williams,” hlasem radostí se třesoucím vypravil ze sebe pastevec.
“Slova vaše činí mne tím nejšťastnějším člověkem pod sluncem. Ale proti to
mu přece ohraditi se musím, abyste činu mému takovou zásluhu nepřičítal. My
slím. že co já udělal, udělal by každý jiný muž —”
“Jenom mladý Johnson to neudělal,” kvapně vskočil mu do řeči dobyt kář,
“a přece jednalo se tu o život jeho nevěsty. Pravím ještě jednou, že zbabělec
nechci pod mojí střechou ani spatřit. A potom chtěl býti hej sek ten mym
zetěm.”
A starý vypuknul v potupný smích, až Inez ze snění se probudila a udiveně
na otce hleděla.
“Ach, tatínku,” zašeptala, s namáháním na tvrdém lůžku se zdvihajíc.
“Jen se nenamáhej, dceruško,” řekl otec vlídně, něžně dceru po hlavě hladě.
“Viď, je ti divné, že mne zde vidíš, ale všechno ti vysvětlím, jen jak se dostanem
domů. Musíš si ještě trochu odpočinout a pak snad ten kousek cesty na koni
vydržíš. Vždyť přece jsi dívkou v pustině vyrostlou.”
“Myslím, že byla bych dosti silnou, v sedle se udržet,” řekla Inez a skuteč
ně se zvedla a posadila se. “Vše právě zažité přichází mi nyní jen jako sen. Ale
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kde je můj ochrance, p. Ford z Barbacomy? Jemu mám za svůj život co děkovati.”
“Ten je zde, drahá Inez,” ozval se Ford, trochu stranou stojící, takže jej
Inez viděti nemohla.
A postoupiv až k ní, pokleknul na jedno koleno a uchopiv dívku za podá
vanou mu ruku, hlasem, jemuž marně pevnosti dodati se snažil, dodal:
’‘Tvůj ochránce už dostal odměnu tu nejkrásnější, otec tvůj ptávě mi ozná
mil, že nic nemá proti naší známosti a tak sen můj do té nejmenší podrobnosti
se vyplnil.”
“Teď již chápu, ač podrobnosti jsou mi ještě neznámy,” a usmívaje se, dodal
p. Williams: “Nemyslel jsem, že p. Ford také umí vykládat sny, jako kdysi
Josef egyptský,” a dobytkář vtipu svému se srdečně zasmál.
Mladý pastevec trochu v rozpacích se zarděl, ale vpravil se v stav věcí,
a rovněž žertovně prohodil, že on sice ve sny nevěří, ale tentokráte že se mu sen
přece vyplnil a sice snad jen proto, že stále věcí tou se obíral. A vyprávěl, co
onehdy rozmar mu v prvních hodinách ranních kazilo.
Tak bavili se ještě chvíli a když Inez nyní nápadně rychle se zotavovala, po
mýšleno na cestu na renč Williamsovu.
Dobytkář zašel si trochu dále, kde měl koně uvázaného a zatím Ford nevě
stě své, blahem se rozplývající, do sedla pomohl a sám pak na kůň se vyšvihnuv,
zahnul směrem k “Boston” renči, kam krátce všichni tři přijeli, k velké radosti
pasáků, kteří již se chtěli vydat do prérie hledat pána a rozdupanou mrtvolu své
mladé velitelkv. Sdělil jim mladý Johnson, co se stalo, ale hned potom, ne
vyčkav návratu p. Williamse, na cestu do Tucsonu se vydal.
*

A co mám ještě dodati? Nemnoho. Pastevec Mike Ford stal se před
mětem obdivu po celém okolí; důstojníci ve stanici a hlavně jeho kapitán, byli
naň hrdi, soudruzi jeho pak v obdivu a chvále svého “Majka” se předstihovali.
Každý přál mu nevěsty tak bohaté a sličné, jedině dcera plukovníkova, Magda,
nemohla se ubránit závisti a se špatně tajeným vztekem pravila k otci, když jí
o statečném činu Fordově vyprávěl:
“Škoda, že není důstojníkem, pak bych čin jeho pochopila, ale takto pouhý
“enlisted man —”
A na Barbacomě “hoši” hleděli na Forda ne jako na druha jim rovného,
ale jako na vyššího a k vůli němu několik pořádných rvaček se strhlo s Mexi
čany v krčmě u “Whisky” Smitha.
Ford byl “cowboyem” už jen krátkou dobu. Odejel na to do San Francisca, tam vyzdvihnul si peníze na vojně ušetřené, nakoupil šatstva a různých
potřeb, nevěstě své pak překrásný dárek svatební.
A když starý rok s novým se vítal, odbývána na “Boston” renči svatba,
která, ač tomu již hezkých pár roků, pořád ještě je vzpomínána. Zúčastnilo se
jí několik důstojníků, i Magda, dcera plukovníkova, jako družička přijela, škadrona “I” vyslala téměř polovici mužstva, jež přijelo s kapitánem, snoubence
pak oddal velebník vojenský, jenž, mimochodem řečeno, kromě duchovními
věcmi, zabýval se i jinými, více světskými, jako kupováním koní, mezků a oslíků,
jichž pravý majitel však na neštěstí nic o koupi nevěděl a myslel, bůh ví jaká
zvěř že jej o jeho dobytek připravila.
A že byla svatba veselá, netřeba podotýkati, znalť nový pán “Boston” renče
dobře vkus svých bývalých soudruhů a nešetřil. A ještě po letech, kdy já ku četě
“1” přišel, vyprávěli mi staří kamarádi, jak se tenkráte iki “Boston” renči —
napili.
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Měl jsem příležitost asi dvakrát na renči “Boston” zastavit, kde vždy při
vítán jsem byl laskavě jak p. Fordem, tak jeho manželkou, která dosud libuje si
v jízdě na koni, ale nyní už je asi hodně velkými syny provázena. A nemine
ani jeden 4. červenec, aby se pan Ford o dostihy koňské ve stanici H. nepostaral
a k nim zároveň s rodinou se nedostavil. A byla-li dříve Barbacoma “Subpost
č. 1.”, je nyní Boston renč “Subpost č. 2.” a ještě hledanější, neboť majitel renče
rozumí povaze bývalých vojáků a umí jim vyhovět.

^vědomí.
Vánoční povídka

Pro Kalendář “JimmKán” napsal Pavel HlbierL

1.
“Zima byla, vítr foukal...” jak se povídá v písničce a Juraj Ondek smutně
koukal — nejbližší budoucnosti vstříc, neboť nic pěkného mu právě neslibovala i
Ze zimy a větru byl by si mladý, statný, sedmnáctiletý drotár, na všecku
psotu zvyklý a v ní otužilý, ani tak mnoho nedělal, ale byl zde — hlad, nejhorší
to věc, nemá-li člověk ani krejcaru v kapse, jak tomu bylo u Jury. A je-li hlad
vždycky zlou věcí, jest jí tím více o Vánocích, zvláště hodně studených, když
ubožák nemá, kam by hlavy své sklonil a výdělek nemůže žádný nalézti. Lidé
pro samé pilné přípravy, aby udělali svým milým radost, nemají smyslu pro ubo
hého Slováčka, hlásícího se nesměle za dveřmi libě páchnoucí kuchyně, nemají-li
co drátovat a odbývají jej namnoze mrzutě, že nemají teď času, aby jim dal pokoj.
Pravý drotár pak nežebrá po takovém odbytí — to dovedou jen někteří ti pobu
dové, po léta již po cizině se toulající a studu zbavení, jimž nejde o poctivý vý
dělek, ale o almužnu.
Také Juraj neprosil o nic jiného, nežli o práci a této se mu nedostalo v té
míře, aby mohl si vydělati na skrovnou existenci v nějaké hospůdce posledního
řádu aspoň pro ty dva, tři dny vánočních svátků, před nimiž byl právě do Prahy
zavítal. Tak se těšil na tu zlatou Prahu, milou a drahou i každému srdci sloven
skému, vyhlášenou v chaloupkách podtatranských jako město polobáječné, je
muž druhého není rovno krásou na celém světě a Juraj si byl umínil, že Vánoce
musí ztráviti již v té stověžaté máti českých měst, o níž mu kamarádi mnoho byli
vypravovali. Doufal tam nalézti i několik snad známých a myslil ztráviti svátky
v jejich společnosti a při tom se po Praze poohlédnouti.
Byly to vůbec první Vánoce, jež měl ztráviti mimo rodinný kruh, v dálce od
rodné vsi, v zemi při sebe upřímnějších stycích přece jen polovičně cizí a to zvlá
ště pro nezkušeného, chudého drotara. Nacházelť se na své první a bohdá i po
slední výpravě do Čech, a sice hlavně, aby se zde trochu podíval před cestou
přes Oceán, kdež nacházel se již od jara jeho otec. Tento s několika ještě přátely vydal se na práci za moře, kdež pracoval v železárnách a chválil si výdělky,
touže jen po tom, aby měl u sebe rodinu, nač pilně spořil. Na příští podzim,
tak počítal otec své úspory, měli tam všichni jeti, matka s pěti dětmi, z nichž byl
Juraj nej starší. Musil proto zastupovati letos otce při malém hospodářství, ale
jakmile bylo po žních, projevil rozhodný úmysl, že se vydá na zimu do Čech a do
Prahy, aby přece něco viděl a zvěděl a že se vrátí teprve k jaru, s nějakým snad
i výdělkem, který se dobře hodí na dalekou a drahou cestu.
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Posud však neměl ani krejcaru zaspořeno, neboť se více díval, nežli vydělá
val a pak zimní doba není drotaru příznivou, neboť musí přece jen něco utratiti
za nocleh a potravu, což v létě odbude laciněji. Juraj pracoval cestou, pokud
práci nalezl, jen tolik, aby se protloukl a spoléhal hlavně na vyhlášenou Prahu,
k níž měl neobmezenou důvěru, vnuknutou mu častým vypravováním, hodně
ovšem i nadsazovaným, jaké jsou tam dobré časy i pro drotara, který tam na
lezne spíše přátelské přijetí a podporu, nežli kde jinde, zvláště o Vánocích. Mnohé
pražské bohaté rodiny strojí prý drotarům o Štědrý den i stromek a po oba svát
ky jim dávají dobré obědy, za jiné platí opět zámožní pánové po ty dny v ho
stincích stravu, jakou chuďas od Trenčína nemá po celý rok a dobře je častují
i různým způsobem obdarují. Žádnému drotaru není prý zle v Praze v těch
dnech a jindy také nemusí být, stará-li se o výživu.
Takovými mnohoslibnými představami veden, spěchal Juraj poslední dny
ku Praze, jak jen nejrychleji mohl, sotva že se po městečkách a vsích, jimiž se
ubíral, zastavil o polednách a večer nějakou tou shánkou po kusu jídla a bídném
noclehu. Několik desetníků, které měl ještě z Moravy, z Brna, kde něco vydě
lal, takto utratil a do Prahy přibyl již v samý večer před Štědrým dnem. Přišel
sám — pár drotarům, s nimiž se po cestě sešel, se jeho směr a způsob zrychle
ného cestování nelíbil a proto nenalezl soudruha. S posledním desetníkem vstou
pil do zájezdní hospody na silnici před Prahou, přespal zde o hladu za pět krej
carů v konírně, ráno koupil si kus chleba a skleničku žitné a pak, úplně “dutý”,
jak se říká v Praze člověku zcela bez peněz, pustil se do labyrintu křivolakých
ulic shlédnouti tu krásu královského města nad Vltavou, po němž tolik toužil
a v němž čekal ne snad vyplnění nějakých pošetilých snů, ale aspoň vlídného
přijetí.
II.
Ulice pražské jsou pro venkovana zajisté vždycky zajímavými a jmenovitě
pro toho, kdo vidí život v nich poprvé a docela o Štědrý den, pravý, jak má býti,
s mrazem a osněženými střechami, s věžemi jako ocukrovánými a s tím tlumeni
obecenstva, v rychlosti nakupujícího poslední potřeby pro svátky, zatím co houfy
dětí a “mládenců” obcházejí, aby se pobavily podíváním na ten ruch a rej, v bla
hém očekávání večerních hodů. Všude veselo, ozářené obličeje, radostný roz
ruch v těch proudech lidí, v těch skupinách, obstupujících nádherné výklady krá
mu s vánočními dárky a všude čilý obchod.
Mladý drotár byl .tím jako omámen a ubíral se po živých ulicích,
jej oči
nesly, jak ho to jen bavilo. Jedna ulice byla širší, druhá užší, ale vimae bohaté
krámy a zvláště vystaveno všude veliké množství potravin, jaké Juraj nikdy ne
viděl, ba ani potuchy dosud o tom neměl. Celé hromady zvěřiny, pestrých ba
žantů, drůbeže, dlouhé pletence fíků, veliké sudy pomorančů a citronů, pytle růz
ných ořechů, kádě krásných ryb, celé hory jablek, hromady všelijaké zeleniny,
masa jako dříví — nebylo to věru ani pravdě podobno, aby to vše byli s to lidé
snísti, a kdyby jich bylo zde snad ještě více, nežli co Juraj viděl!
A mezi tou vší hojností kráčel chuďas bez jediného krejcaru v kožené, “borubiky” pošité brašně, aniž by věděl, kdy a kde bude mu dopřáno jediného jen
sousta potravy, zde všude kolkolem v takovém množství vyložené!
Z počátku byl mladý drotár nezvyklým podíváním tak zaujat, že si na tuto
okolnost ani nevzpomněl, neboť měl plně co dělat, aby si trochu všiml těch veli
kých domů, a zvláště kostelů a věží, kolem nichž se ubíral. Vstoupil do dvou,
ale byl překvapen, jak málo lidí zde nalezl, jaké ticho a prázdnota zde panovala
proti tomu životu na ulici. Každý se připravoval na oslavu narození syna božího
co nejokázaleji, ale na vlastní úctu boha svého, na modlitbu v jeho svatyni, si
málo kdo jen vzpomněl. Dnes projevováno bylo náboženské smýšlení jen pe
čením, vařením a nakupováním. Vlastní chrám, vlastní bohoslužba, byly dnes
na ulicích!
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Zvláštní skutečně náhodou, či vlastně nehodou, nepotkal Juraj dosud ani
jediného drotara, jak se těšil, a který by mu byl zajisté ve mnohém směru pro
spěl. Příčinou toho nebylo asi to, že by snad vůbec po ulicích nebyli, ale spíše
ono Jurovo omámení, pro něž se ani nemohl pořádně rozhlédnouti po tolika li.dech, všude se vlnících. Koukal více po domech a krámech, nežli po lidech,
z nichž ovšem žádného neznal a byli mu tedy zcela lhostejnými jako jednotlivci.
Tak chodil Juraj sám, bez cíle, neboje se zabloudění, neboť bylo mu jedno,
kam jej osud vrhne, do které ulice — na tom mu nezáleželo, jenom když by tam
byla vyhlídka na nějaký výdělek, aneb aspoň na trochu najedení. Pokud však
nepociťoval hladu, neohlížel se po ničem takovém, cele jsa zaujat podíváním.
Hodina ale míjela za hodinou a snídaně Jurova nebyla podle toho, aby po ní vy
držel člověk při zdravém žaludku, jakým bývá obyčejně chuďas obdařen, dobře
až do večera. Přiblížilo se poledne se svým hlaholením zvonů, na Juru zrovna
velkolepě působícím a pohled na ty hromady potravy jej čím dále, tím více dráž
dil. Žaludek počal velmi neodbytně připomínati, že ne jen podíváním živ je člo
věk. Při prázdném žaludku pak je hned i mnohem chladněji a mrazík byl právě
upřímný.
Poněvadž pak stále ještě nejevil se žádný spásný anděl pod velikým širákem
a hnědou huňkou, ověšený kotouči drátů, pastěmi, košíky a jiným drátěným zbo
žím, který by se Jury jako krajan bratrsky ujal a dle možnosti mu vypomohl, při
nejmenším dobrou radou, jak a kterak má si počínati, nezbylo nováčkovi v Praze,
nežli aby se pustil statečně do shánění práce sám.
Bez dlouhých okolků vstoupil tedy do průjezdu nejbližšího domu a počal za
prvními dveřmi, jež se mu naskytly, zpěvným hlasem provolávati:
“Máte-li co drátovat’?”
Avšak — volal marně! Dvéře se neotevřely, nikdo se neozval. Šel ke
dveřím druhým — stejný výsledek! U třetích zavolal dvakráte a hodně hlasitě.
Tyto se skutečně otevřely a v nich objevila se rozmrzelá tvář nějaké starší žen
ské, která vidouc drotara, zasmušila se ještě víc a vtáhla se okamžitě dovnitř.
Klika cvakla a klíč zaskřípěl v zámku jako výmluvná odpověď, že si Jurajových
služeb nikdo nepřeje.
Hoch, zkusiv takto “do třetice všeho dobrého”, myslil, že dům ten mu “ne
svědčí” a vyšed kvapně, vstoupil do vedlejšího. Ale ani tam nevedlo se mu lépe.
Hned u prvních dveří, o nichž se mu zdálo, že by mohly vésti do kuchyně, vyběhl
malý chlapec, asi tříletý, jenž spatřiv na chodbě “dráteníka”, jimiž v Praze strašívají v mnohých rodinách děti, dal se do prudkého křiku. Juraj se toho lekl
a jakoby spáchal něco zlého, vyběhl z domu rychle na ulici, aby neměl ještě snad
nějaké nepříjemnosti z toho.
Nyní šel kolem celé řady domů, dříve nežli se opět, hladem puzen, do jed
noho odvážil. Zdál se mu býti trochu lepší, aspoň podle zevnějšku, nežli ony
dosavadní a dodav si srdce, statečně vkročil dovnitř. Vše bylo zde pěkně zaří
zeno, koberce i po schodech, až se Juraj skoro bál jiti dále. Přece ale šel, aby
se — znovu zklamal, hůře než dříve!
Přišel ke dveřím kuchyně, jak prozrazovala již příjemná vůně, při níž “slyšel
andělíčky v nebi zpívat”, zatím co mu hladový žaludek v těle zcela jinak a méně
příjemně prozpěvoval, a velmi nesměle provolal svoji nabídku.
Místo přívětivé tváře nějaké kuchařky, kterou by byl Juraj nejspíše tak oče
kával, objevil se ve dveřích vráskovitý obličej nějakého starce, který s tvrdým,
cizím, podle všeho německým přízvukem se hrubě utrhl:
“Ani dnes nedáte pokoj s tou žebrotou?!” Jestli nepůjdeš, zavolám na tě
policajta!”
Toť bylo ovšem příliš otevřeně mluveno a Juraj ani nevěděl, jak se vlastně
z domu toho dostal.

— 127 —

III.
Byl zase na ulici, dosud hladov a dosud bez krejcaru, a co více — měl nyní
už i po kuráži, skoro se bál ještě někam vstoupiti, kdežto žaludek upomínal. Ke
všemu přidružil se strach před policajtem, neboť Jurovi napadlo, není-li snad
i v Praze zakázáno drotarům obcházeti po domech, jako v některých městech
s německou správou, která jeví zášť svou proti všemu slovanskému i takovýmto
malicherným upíráním práva na skývu suchého chleba synům chudé Slovače,
nabízejícím poctivě práci svou.
Nešlo mu to do hlavy, že by co podobného bylo i v té zlaté, vychvalované
Praze možno, ale — výhrůžka onoho dědka zdála se tomu nasvědčovati. Však
možná, že se to týkalo jen této doby vánoční, což zdálo se býti také v oněch jeho
slovech obsaženo! Ale právě tím pravděpodobnějším to Jurovi připadalo, takže
měl opravdový strach, aby při další obchůzce nestalo se mu ještě něco nepří
jemnějšího.
To bylo pěkné přivítání v městě, po němž tolik toužil! A drotara nebylo
zde k vidění, jakoby se byli propadli, ač se teď po nich už pilně ohlížel, jako po
nejvítanější spáse své. Bloudil opět ulicemi, zatím co hlad vždy více se vzmáhal.
Žádostivě patřil na ty hromady potravin, které v něm chuť k jídlu jen tím více
rozmáhaly a mimo ně a krajany přestalo jej vše už zají mati, neměl pro to po tu
chvíli smyslu. Bylo již po druhé hodině odpolední, doba oběda již uplynula —
pokud se dá na Štědrý den vůbec mluviti o obědě, který u většiny lidí nahražen
je hojnou večeří — a davy po ulicích dostupují tou chvílí obyčejně v tento den
svého vrchole. Ubohý Slováček proplétal se jimi teď již jako bez duše, se smut
nými myšlénkami a pramalou nadějí v srdci, s krutým hlodajícím hladem v nitru,
kamž se mu zároveň vtíral i trpký pocit nespokojenosti s uspořádáním tohoto
světa, kde jedni mají všeho přebytek, druzí pak s dostatek ničeho, nežli jen bídy
a psoty ...
Ano, je to pravda, připadalo Jurovi, víc a více umdlenému a vysílenému,
hladovému a rozmrzelému, úzkostlivému o nejbližší budoucnost — jest to čirá
nespravedlnost! Zde tolik lidí zrovna vyhazuje peníze za tisíce zbytečností a na
kupuje potravy, kterou zajisté ani nejsou v stavu snísti, kdežto on nemá sousta
a neví, kam hlavy své složí v posvátné té noci, kdy lidstvo radostně oslavuje na
rození Spasitelovo a rozplývá se v něžnosti.
Viděl vystrojené pány, vstupující s nabitými tobolkami do krámů a tlusté
ženské, které se až prohýbaly pod plnými koši jídla. Jurovi však ani nenapadlo
— na žebrotu nebyl zvyklý, ač přijímal ochotně dárek tam, kde mu jej podávali—
aby poprosil někoho. Nevěděl snad dosud ani, jakou moc mají na každé, trochu
jen citlivé srdce pravdivě vyslovená slova: “Mám hlad!”, provázená přiměřeným
vzhledem. Nedůvěřoval si a bál se též před policejními strážníky, jichž chocho
laté klobouky záhy poznal a jichž funkci uhádl. Vyhýbal se jim, jaksi již pu
dem veden.
Zase uplynula skoro celá hodina a Juraj byl posud bez rady a pomoci. Ke
všemu se mu zdálo, jakoby ulice počínaly se již nějak vyprázdňovati, krámy vyprodávati, zásoby z výkladů namnoze již zmizely. Hospodyně opustily již vět
šinou trhy a oddávaly se v kuchyních tajemným přípravám kapra “na černo” a ji
ných pochoutek vánoční kuchyně. I děti mizely již z ulic a chuďas cítil, že nyní
každým již okamžikem ubývá mu značně naděje na dosažení nějakého útulku
a posilnění pro dnešek, jak toho nutně již potřeboval. A?poň kdyby v tento
den ocitl se nějak mezi “svými”! Vždyť přece musí zde býti mnoho drotarů,
jak vždycky slýchal a schůzka s nimi byla by mu zajisté nejlépe v té tísni po
mohla !
Ale bylo to věru jako učarováno, že nikoho neviděl a ta okolnost byla Jurovi
tím patrnějším, jak se mu zdálo dokladem, že v těchto dnech asi nesmějí choditi
za výdělkem!
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Již skoro vrávoral, více než chodil po ulicích, na nichž počaly se jeviti už
předzvěsti brzkého soumraku ,po němž o Vánocích tak rychle následuje tma.
Teď mu ani více nenapadlo, aby se díval na okolojdoucí, neuzřel-li by snad ná
hodou mezi nimi známý typ dráteníka. Nerozhlížel se už žádostivě po krámech
s jich potravou, věda, že jej to pouze dráždí, hlad tím více mu připomíná a útro
by mu to stahuje, mysl otravuje.
Tu přišel opět k nějakému chrámu, k jehož ozdobnému vstupu, s krásnými
sochami, vedly široké kamenné stupně. Kostel zdál se býti otevřený a tu ubo
hému hochu napadlo, aby vstoupil dovnitř. Zbožná jeho mysl toužila po tom,
aby se mohla potěšiti a snad i zotaviti modlitbou, v jejíž účinnost nyní všecku
naději skládal. Bůh jej zajisté neopustí, snad niu vnukne dobrou radu, poskyt
ne mu pomoci! A zároveň se v chrámě snad i trochu ohřeje, bude se moci tro
chu vzpamatovati, neboť na ulici šla mu již únavou a zimou věru hlava kolem
a nebyl ani pomalu schopen už řádné mvšlénky.
Zvolna, jak mu přemrzlé již nohy jen dovolovaly, vystupoval Juraj na scho
dy, ale nedostoupil ještě hořejší již plošiny, když v tom někdo z vnitřku, patrně
ovšem kostelník, vrata kostelní hřmotně přirazil a pak zavřel na klíč, aby po
stranným vchodem odešel.
Bylo tedy po všem, ani sám bůh nedopřál chudému Slováku vstupu do sva 
tyně své, nechtěl slyšeti prosbu jeho, odmítl jej! I tato naděje Juru zklamala
a zrovna zdrcen zůstal státi před chrámem. Do očí mu vstoupily slzy, celý se
chvěl a nemohl sena okamžik ani hnouti.
V následující však již minutě se opět trochu vzpamatoval a utřev si zrak,
chtěl ovšem zase pokračovati ve své trapné pouti, když v tom-----Na jednom ze schodů se něco lesklo, bílého, kulatého!
Peníz! A podle velikosti celá — koruna, padesát krejcarů!
Netřeba snad ani připomínati, s jakou dychtivostí se naň Juraj vrhl. Přece
naň tedy dobrý bůh nezapomněl a odplatil mu již i jeho jen úmysl na modlitbu,
dokázal mu svoji prozřetelnost, přesvědčil jej o své péči, o své vševědoucnosti
ten, “bez jehož vůle ani vrabec se střechy nespadne”, jak praví písmo.
Avšak: jaké to zklamání hned po té radosti a vděčnosti! Peníz byl — falešný!
Nebylo o tom pochyby a to hned na první pohled. Byl to nějaký cizí mě 
ďák u velikosti rakouské koruny, či půlzlatníka a “postříbřený”, nejspíše však
jen pomocí rtutě, snad jen seškrabané se zadní části zrcadla, ale nyní již hodně
zas odřený, takže původní červeň kovu velmi podezřele vylézala. Člověk by
byl musil býti napolo, ne-li docela ze tří čtvrtin slepý, aby při maličkém jen po
všimnuti dal se jím napáliti!
To uznával i Juraj a zbožné jeho myšlénky se rázem pozměnily.
IV.
Takovou měl radost z toho “bohem mu seslaného daru”, jejž nejspíše někdo
jím napálený ve zlosti zahodil a tak kratičké měla jen trvání!
Juraj s falešnou korunou v ruce ubíral se zas dále. Jeden okamžik mu na
padlo, aby s proklatým penízem uhodil o zem, ale vrozená mu spořivost nedo
volila. Zdálo se mu, že bělavý měďák se zvláštním rázem může se mu hodit!
dobře na torbu jako smutná upomínka na hladový Štědrý den v Praze a umínil
si jej ponechati.
Na malou chvilku tím vším na hlad jaksi zapomněl, potlačil jej v sobě, ale
za to počal se žaludek nyní tím důrazněji zas ozývati, jakmile posunuta byla opět
tak mnohoslibná naděje na nasycení do nedohledné dálky! Tím hůře mu teď
bylo a všecky síly zdály se vypovídati službu.
Muj bože, co bude dělat? Večer blížil se nyní již kvapem. Kam se obrátí,
bez peněz, v městě zcela neznámém, kde dosavadní zkušenosti byly rázu spíše
nepřívětivého ?
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Na tyto své otázky nemohl si nikterak odpověděti a čas kvapil, neměl-li věru
zimou a únavou klesnouti na ulici, jak dobře na sobě cítil.
Jak mohlo být vše jinak, kdyby ten peníz byl býval pravým, dobrým! Zna
menalo by to třeba bídnou, ale přece jen nějakou večeři, nocleh zase někde v ko
nírně a zítra celý den “živobytí”, po případě i druhý nocleh. S penězi v kapse
byl by se již neostýchal, nebál, nikdo, ani policajt, nemohl by dle jeho mínění
nějak mu ublížiti. Měl na živobytí, nebyl tulákem, jak v Rakousku třídí lid
slavné úřady, o čemž z dosavadní cesty své již dobře věděl, o tom vždycky
slýchal.
To všecko znamenal pro něho ten půlzlatník, kdyby nebyl falešným — sebe
vědomí, naději, nasycení, snad i život!
Což ale, napadlo mu náhle, kdyby------ peníz ten mohl někde udati v pra
vé ceně?-----Zachvěl se poprvé při této myšlénce, ale vzdor tomu nemohl se jí spustiti,
až jej celého opanovala!
Bylo by to možno? Povedlo by se mu to? Snad!
Ale což kdyby se to nezdařilo? Kdyby byl chycen při takovém pokusu?
Zajisté dali by jej zatknouti!
Vzdor svému hladu a únavě třásl se Juraj strachem při takové vzpomínce.
Slýchával o tom, že ve vězení člověka nasytí a bylo by tam asi teplo, vyspal by se,
ale nezkažená mysl lekala se dalších následků. “Byl zavřen!” lpělo by na něm
asi po celý další život a co by tomu řekli rodiče? Jaká ostuda by to byla v celé
vísce, mezi celým příbuzenstvem! Kdo ví, zda-li by mu uvěřili, proč se octl ve
vězení a nehledali-li za tím něco mnohem ještě horšího, nežli byla tato nepo
ctivost !
Hoch byl tím celý rozrušen, ale právě následkem toho přišel jaksi opět více
k sobě a po první.chvilce rozechvění počal bystřeji uvažovati, veden jsa ovšem
hlavně hladem.
Což však je tak jisto, že by ho při pokusu o udání falešné koruny musili
vskutku chvtnouti? Jak peníz takto vypadá, šlo by to ovšem dosti těžce, ale
nedal by se více “vybíliti”, jak to dělávali doma s krejcarem? Malé zrcadélko,
jež by mu poskytlo potřebné k tomu “stříbro”, má v brašně. Stálo sice pět krej
carů, ale zde kynul by “výdělek” desateronásobný a pak — byla zde nutná po
třeba! Nepomůže-li si takto, bude musit žebrati a na konec zavrou jej přece!
Zde aspoň kynulo kus naděje na lepší zdar — tam však skoro žádná, jak se Ju
rovi aspoň zdálo.
Uvažoval: bylo by třeba zalézt jen někam za vrata, rozbiti zrcadélko a rychle
věc vykonati. Velikost peníze je asi tak dobrá a “barva” pak bude zde také.
Třeba jen po té vvhledati někoho, jenž by tak nejspíše peníz bez velkého pro
hlížení přijal. Nejlépe bylo by podstrčiti jej nějakému staršímu člověku, který
už dobře nevidí a v krámě co možná tmavém. Ano, tak by to šlo!
Vzdor tomuto, jak mu připadalo, velmi rozumnému a mnohoslibnému plá
nu zápasil však mladý Slovák dosud ještě s rozhodnutím. Cítil uvnitř dobře, že
jest to nepoctivé, že jest to podvod. Ale, co si má počít? Má padnouti vysíle
ním, či žebrati a dát se zavřití, anebo takto si pomoci? Neradoval se při prvním
spatření peníze, že mu jej seslal sám bůh? Nenalezl jej na samých stupních
chrámu ?
Není to však dar ďábla, určený k tomu, aby jej svedl, napadlo mu najednou
a nemálo se zarazil. Avšak — ten by přece nepoložil peníz před chrám, který
je místem posvěceným, a v tom směru se Jurovy obavy rychle rozptýlily!
Hůře bylo se strachem před zatčením. K čemu se ale báti, když posud nic
neprovedl? A neprovede, nebude-li k tomu velmi dobrá příležitost, při níž by
mohl býti skoro jist, že se vše vydaří, a nevydaří-li se, že bude — utéci!
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Ano, a tím v nejhorším případě tak mnoho neztratí, kdežto nabýti mohl tím
všeho!
Nejsa ani dosud řádně rozhodnut, že věc skutečně provede, pokus učiní,
vynalezl si již příhodný dům, tichý, jako opuštěný, do jehož průjezdu rychle
vstoupil a nikoho nevida, dal se za vraty rychle do díla, do “stříbření”. Věc se
opravdu povedla, peníz byl nyní opět bílý a obstojně vypadal, až byl Juraj potě
šen a v úmyslu svém tím více potvrzen.
A náhoda tomu chtěla, že jen asi o tři domy dále nacházel se v jiném, tma
vém průjezdu, malý kámek s pozlacenými ořechy, papírovými “řetězy” na vá
noční stromky, “čerty” a kominíky ze suchých švestek, několika kousky cukroví,
jablky a podobným “zbožím”. U krámku seděla pak celá schoulená babička
v odřeném kožíšku a s velkým “kapišonem”, hodně vatovaným, ohřívajíc staré
nohy v bačkorách nad hrncem se dřevěným, doutnajícím uhlím. Na scvrklém
nose seděly jí velké černé kulaté okuláry, ovázané nitěmi, ale i při nich sotva asi
dobře viděla.
Zde, anebo nikde! napadlo Jurovi, když ji spatřil. Nepodaří-li se, ta jej
aspoň tak snadno nezadrží a on, jakmile by viděl, že by mohl býti prozrazen, dá
se na útěk raději dříve, nežli později!

V.

'

Vše se povedlo, ač Juraj přikročil k činu svému velice rozechvěn, nesměle
a nerozhodně, pomýšleje plaše mnohem spíš na nezdar, nežli aby počínal si s dr
zou nenuceností, jaká v podobných okolnostech vede mnohem lip ke zdaru,
o němž nesmí ten, kdo věc podniká, předem již pochybovati. Avšak zdařilo se
to lépe, než by si byl mladý drotár sám pomyslil.
Váhal tak dlouho, až byl k jednání takřka přinucen, pokud se dá slova toho
zde užiti. Pozoroval stařičkou prodavačku dlouhou chvíli, opatrně, aby ho ne
zahlédla, až konečně viděl, že povstala a začíná sbírati chudičký svůj krámek,
aby se odebrala také domů, neboť po celou tu dobu nikdo k ní nepřišel nic již
koupiti. Tu bylo tedy třeba se pokusiti a Slováček přišoural se ke krámku, aby
si koupil za krejcar jablek.
“Tg jich moc nedostaneš, milý hochu!” pravila stařenka přívětivě. “Letos
jsou velmi drahá, po krejcaru je sotva jedno špatnější. Ale, abys měl na Štědrý
den přece jablíčko, vyber si to nejlepší — já sama už na to dobře nevidím!”
Juraj měl však pramálo chuti na vybírání a sáhl po prvním, které se mu na
skytlo, podávaje zároveň třesoucí se rukou babičce falešný peníz-----“Oh, co pak je to?” zvolala překvapeně, zvedajíc “korunu” ke starým očím.
“To je přec půlzlatník, ne?”
Hoch neodpovídal, boje se promluviti, ba ani nemoha samým rozčilením
a strachem, ale uchystán, že jakmile by stařena jevila podezření, hodí jablko na
zpět do ošatky a uteče.
“Milý hochu/’ pokračovala však babička zcela klidně, “ani nevím, budu-li
mít dost peněz, abych ti mohla dát zpátky! Počkej, uvidím hned!”
Sáhla do koženého kapsáře a vyňala hrst drobných, samých měďáků, až
snad asi na dva, tři “nikle”. Začala je vybírati a pomalu počítati, držíc “korunu”
v levé ruce, zatím co Juraj byl ovšem jako na trní.
“To jsi jistě tolik peněz od někoho dostal!” mluvila stařena mezi počítáním.
“Ne, ale nalezl jsem!” odpověděl hoch, trochu již zase osmělený, dle pravdy
a přece opět se zajíknutím.
“Nu, to jsi měl štěstí. To tě pán bůh obdaroval na svátky! Ale — snad
jsi to neukradl?”
“Ne!” odvětil Juraj rozhodně. “Já nekradu!”
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“To máš dobře! Dělal bys kamarádům svým ostudu. Říká se, že vy drá
teníci jste všichni poctiví! A co bys měl z toho? Zavřeli by tě a byl bys na
věky nešťastným člověkem. S tím si, hochu, nikdy nezačínej!”
ť
Jurovi sevřelo se hrozně srdce, ba celé nitro při těchto slovech a již již by
byl nej raděj i utekl, neboť pálilo jej to jako živý oheň. Avšak stařena byla již
v tom okamžení hotova s počítáním.
“Tak tu máš!” pravila. “Dej sem ruku! Tady máš deset, dvacet, pěta
dvacet, třicet krejcarů a ostatní ti musím dát v drobných. Měla jsem dnes špat
ný trh, kdo ví, utržila-li jsem celou zlatku. Jsou zlé časy, každý naříká a co má
me dělat my, chudí lidé!? Tak tady je čtyřicet a tady devět ještě krejcarů?”
Slováček se tak třásl, že mu div peníze z ruky nevypadly. Každé to slovo
bylo jako břitký nůž, bodající jej přímo pod žebra. Hned by byl peníze vrátil,
ale krutý hlad řádil příliš v jeho útrobách a smutná vyhlídka na dnešní noc po
tlačila všecko hnutí šlechetnějších citů. Ale bylo mu smutno, neskonale smut
no ! Kdyby jen desetník měl, ten by mu postačil k nasycení pro dnešek a na noc
leh a ostatní peníze byl by rád oželel, stařeně nechal, ale-----Marno myslit! Nebylo možno nic jiného dělat, nežli vše přijmout a jiti.
V jednom okamžiku mu napadlo, aby si ponechal jen oněch nutných mu asi
deset krejcarů, řekl babičce, jak nezbytně je potřebuje, jaký hlad má a slíbil jí,
že jí vše vrátí hned z prvního výdělku. Avšak kdo ví, zda-li by mu to udělala,
zda-li by mu uvěřila, byla tak ochotnou, zvláště když k ní přišel s takovým
podvodem ?
A což hoditi jí ostatní peníze na ošatku a utéci? Tu se však mohlo opět
státi, že by spustila přece jen křik a ten by přivolal lidi a policajty, kterých je všu
de plno a Juraj, nevyznaje se ve křivolakých ulicích, byl by zajisté brzo chycen
a zavřen.
A tak vše, co mu tak hlavou prolétlo, zaplašily opět obavy nejrůznějšího
druhu a nedaly zvítěziti lepšímu úmyslu. Mladý drotár měl na ruce drobné,
a zatím co babička ukládala “korunu” do· kapsáře, vyšel z průjezdu, skoro vrávo
raje, zvolna, aby nevzbudil podezření a nevěda, nemá-li se přece jen vrátiti a říci
pravdu. Peníze jej zrovna pálily, ale přece jen byl zas potěšen, že nebude bez
večeře a bez noclehu v posvátné dnešní noci...

VI.

Prošel asi dvě, tři ulice — nevěděl ani sám, stále svíraje dosud peníze v dlani
a ku podivu: posud nemyslil ted na jídlo, na něž vším tím rozčilením poza
pomněl !
Měl plnou hlavu a snad ještě víc srdce. Vše se mu povedlo, měl nyní pro
středky, ale za to uvnitř hroznou tíseň.
Ubohá stařena! napadlo mu teprve teď, jaký ona bude mít asi Štědrý večer,
až shledá, jak byla ošizena mladým drotarem, jemuž plně důvěřovala, jsouc pře
svědčena, že všichni Slováci jsou lidmi poctivými a neumějí nikoho okrástil
A přece se zklamala v jednom z nich, který ji oloupil o tržbu celého skoro dner
jednoho asi z nejlepších v roce při podobném krámku, odkázaném na lidi nej
chudší! Kdo ví, zda-li bude se moci, takto zkrácena, i najísti, bude-li míti na
to? Ba vůbec bude-li moci zaplatiti třeba i za věci na svém krámě, či koupiti si
jiné pro příště!
Buď jak buď, ocitne se zajisté v nemalé tísni, neboť i pro ni znamená těch
pár krejcarů celé jmění a snad všecko — právě tak jako: pro Juru.
A dospěv sem, počal Slováček uvažovati a porovnávati postavení svoje
s okolnostmi, v jakých se třeba následkem činu jeho ocitne ona vetchá babička.
Porovnání toto nebylo však, čím dále o věci přemýšlel, nikterak proň příznivým,
nýbrž právě naopak. On byl mladý, mohl něco snésti, hladem by snad přece
nezemřel. Jak ale bude slabé, podle všeho již i neduživé stařeně? Kdo ví, ne-
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má-li ještě i na starosti někoho jiného, třeba nemocného starce, svého manžela,
či chorobnou dceru nebo syna, které musí ze svého, zajisté velmi skrovného vý
dělku, ještě také živiti?
Co budou po případě lidé ti nyní dělati? Jak budou jej proklínati za to, že
jim takovou újmu způsobil! Budou musit strádati, kdež on, zdravý, statný,
pomohl si na jich účet k nasycení a k noclehu podvodným způsobem. Možno,
že to vůbec může míti pro ně i osudné následky a ty pak bude míti na svědomí
on, třeba se o ničem nedověděl, ale — však ono se to jednou přece nalezne a na
něm zle odplatí! Mohl by míti vůbec pak na světě nějaké štěstí? Zasloužil by
si ho? Nemusil by být za to dle zásluhy potrestán?
Jurovi se najednou zdálo, že falešný ten peníz, třeba byl ležel na stupních
chrámových, byl přece jen nastražen mu od zlého ducha, který jej chtěl pokoušeti a on mu také podlehl! Proč jen jej nezahodil daleko od sebe, dle prvního
vnuknutí svého? Nález ten zajisté nepřinese mu žádného požehnání! Již nyní
cítil na sobě patrně zlé jeho účinky a žádný dobrý! Neměl z něho radost, nýbrž
působil mu bolest, tíseň, strach, výčitky svědomí. Otrávil jej celého, vzal mu
i tu chuť na jídlo, po němž byl tolik toužil!
Mladý drotár nyní se opět jen vlékl ulicemi, ale teď ne ani tak únavou, která
zdálo se, že ustoupila při tom rozrušení, nýbrž nerozhodností, vzmáhající se, čím
více se od místa podvodného činu svého vzdaloval. Zdálo se mu, že bylo by do
bře, aby se ocitl co nejdále, jak také před provedením na to pomýšlel, ale nyní to
nešlo, nechtělo se mu! Bylo mu, jakoby každým dalším krokem ještě pokračo
val ve směru, jímž ubírati se neměl, jakoby páchal stále tím větší zlo, dopouštěl
se něčeho vždy hroznějšího. Šel volněji a volněji, jakoby mu nechtěly už ani
nohy sloužiti, jakoby se brodil vždy hlouběji a hlouběji a kráčel vždy s většími
obtížemi.
Vlastní tíha neležela však v nohách, nýbrž v hlavě, v duši, jak poznal, když
se konečně vůbec zastavil a — obrátil!
Teď opět jej to zrovna pudilo nazpět, ale naopak — šel nyní dosud zdlou
havě, nejsa posud úplně rozhodnut, co učiní. Nazpět ale jít musil, v tom nemohl
si pomoci — vzdalovati se dále nemohl, nedalo mu to!
Co ale činí? Jde vrátit peníze?( Co ale bude pak dělati on? A jak bude
přijat? Jak se pekelného toho nadělení vůbec zprostí?
Bylo-li Jurovi již před tím zle, bylo mu nyní tím hůře. Zápasilo v něm do
bré předsevzetí s rozumem a dle tohoto nemohl se, chtěj nechtěj, říditi. Kdyby
hned mu rozum říkal, aby nic nevracel, sice, že může stihnouti jej něco osudného
v tom jeho smutném stavu, nemohl si přece jen podvodné peníze ponechati, ne
měl k tomu potřebné síly a odvahy!
Marno bylo všecko vzdorování — moc, která jej pudila nazpět, byla silnější,
než sebe smutnější úvahy, cit byl mocnější, nežli sám strach, srdce zvítězilo nad
hlavou.
Jakmile se byl pak hoch konečně přece rozhodl, po delší teprve ovšem chvíli
a s nemalým váháním, šlo již vše rychle. Jurovi se odlehčilo a pevně odhodlán,
že se ke stařeně vrátí a vše jí sdělí :— nebo aspoň peníze do klína jí rychle hodí
a uteče, jak mu v hloubi duše připadalo mnohem snadnějším, možnějším a tedy
pravděpodobnějším — počal hledati ulici a dům.
Ač si byl právě dobrý pozor na cestu nedával, šel, jak se mu zdálo, skoro
rovně nazpět, jak byl přišel, což přičítal zázračné moci, která mu dala ono dobré
vnuknutí a posílila jeho odvahu k tomuto činu na usmíření zla, jím spáchaného.
Ubíral se dříve, prchaje od stařenky, kam jej oči nesly, ale nyní dříve, nežli si
Domyslil, že by už zde býti mohl, viděl před sebou průjezd, o němž byl přesvěd
čen, že jest to týž, který byl svědkem jeho podvodu.
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Avšak — průjezd byl prázdný! Po krámku babiččině nebylo již ani stopy!
Ubohá stařenka patrně zatím složila své zásoby a odebrala se do svého, velice
skromného asi domova a Jurovi bylo nemožno “očistu” svou vykonati, vinu svou
smířiti!
VII.
,
—
Kdyby pisatel těchto řádků chtěl podati nějakou mravoučnou vánoční po
vídku, měl by nyní nejkrásnější příležitost k hodně dojemnému zakončení.
Mohl by na příklad vylíčiti, kterak mladý drotár sháněl se po staré proda
vačce ovoce, což se mu na konec podařilo a byl svědkem velmi tklivého výstupu:
stařena s nemocným mužem, nebo dcerou, nebo konečně i se synem a po přípa
dě celým houfem malých dětí po synovi nebo dceři, či docela po obou, pláče o hla
du a celá rodina její laje nezbedníkovi, který ji připravil bídným kouskem svým
o štědrovečerní chudičkou večeři. V tom objeví se Juraj jako spasitel, žádá za
odpuštění, jehož se mu také milostivě dostane a sdílí pak s ubožáky drobet jídla
a povolen mu i nocleh. O nasycení a pohodlí nedá se ani mluviti, ale Slováček
odměněn je s dostatek vnitřním blahým pocitem, že se nedal svésti a že ubfihé
tyto lidi přímo zachránil.
Nebo druhá možnost, která by se snad mnohému lépe zamlouvala a byla by
veselejšího, více “vánočnějšího” rázu: Drotár shání se po babičce a přijde do
bohaté domácnosti. Tam se ho vyptávají, co vlastně stařeně chce a když vše
uslyší, pozvou jej na večeři. Stařena’bydlí v domě a také ona dostane nejen pe
níze, ale i večeři. Kdo by chtěl popisovati krásné zařízení, nádherný vánoční
stromek se skvostnými dárky, růžové, jásající dítky atd., měl by zde nejkrásnější
příležitost. Rozumí se v tomto případu samo sebou, že se zámožný ten pán o chu 
ďasa důkladně postará, třeba i za vlastního přijme, nemá-li náhodou snad rodi
nu, což by byl opět jiný východ z povídky, také třeba dosti zajímavý, podati ta
kové bezdětné manžele při jich večeři v posvátný den, obdařené náhlou návště
vou dráteníčka!
A komu by se ani to, ani ono nelíbilo a je tak trochu škarohlídem, pro toho
je zde celá řada ukončení jiného směru. Juraj na př. nalezne babičku, ale ta není
laskavou stařenkou, nýbrž místo dlouhé jeho zpovědi krátce jej chytne za ruku
a volá po strážníkovi, jemuž mladého podvodníka bez milosti odevzdá. Štědrý
večer za mřížemi na pryčnách policejní strážnice, vnitřní hněv hloupého, citlivého
drotara sama na sebe, úplná otrava duševní — to by vypadalo hodně realisticky
a třeba i naturalisticky, ve špatném souhlasu s romantismem vánočního období
a nálady, ale za to tím “moderněji” a “fin de siécle”.
Ostatně takových rozluštění, více méně přirozených, dalo by se nalézti a vymysliti libovolné množství, dle chutě a směru, ale pravda, jak ji sděluje o štědro
večerní příhodě své v Praze sám Juraj Ondek, dlící nyní již více roků v Ame
rice, kde setřásl se sebe hodný kus své bývalé slovensko-evropské sentimentál
nosti — bohdá však nikoli poctivosti — zní následovně:
Mladý drotár skutečně v návalu citů svých po stařeně se ptal, ale nikdo o ní
nevěděl. Lidé z domu se mu přímo vysmáli, když stál na svém, že v průjezdě
měla nějaká babička krámek — Juraj zmýlil se v domě! Hledal tedy ten pravý,
ale nenalezl, musil zblouditi!
Koho však při tom hledání nalezl, byl jiný drotár a to byla ovšem trefa. Tento
se už v Praze vyznal a když ani on nemohl Jurovi podati nějakou zprávu o sta
řeně, která beztoho již dávno odebrala se domů, šli spolu na “drátenický herberk”,
do dvora u Stromovky, kde je stálá “posádka” Slováků a kde také měli dnes upravenou ne bohatou, ale zaplať bůh, dobrou a hojnou večeři od nájemce dvora,
dobréh > a dávného přítele chudého lidu Podtatránského. Tam bylo postaráno
i o Juru, který nemusel utratiti ani krejcaru z peněz svých, k jichž původu se bez
mučení přiznal.

— 134 —

O svátcích vydali se dva nebo tři druhové s Jurou do Prahy, aby jednak jej
provedli, a za druhé aby pomohli mu nalézti onen dům, kde černý čin svůj spáchal.
Skutečně se jim to podařilo, že nalezli i dřevěný krámek v průjezdě, ale stařenka
tam nebyla. O svátcích se neprodává. Vyhledali ji však, doptali se na ni, neboť
peníze ony pálily Juru jako pekelný oheň a navštívili ji v útulném pokojíku v témže domě, v poměrech, které se chudáčkovi Slováčkovi zdály zrovna blahobytem!
O tom, že přijala falešnou korunu, ani nevěděla, pro ni zajisté Štědrý večer zkaže
ný neměla! Peníze vzala s drotárovou omluvou jako věc, která se v okolnostech
rozumí sama sebou, měla k němu ještě kázání a hoši od ní šli jako opaření.
A pro tu ženskou měl Juraj tak smutný Štědrý večer, celý zkažený výčitkami
svědomí. Pro ni nemohl ani pořádně vzpomenouti na své milé doma, na otce za
mořem! Tak ji litoval, tolik se pro ni trápil, mysle, že vinou jeho strádá!
Vzdor všemu však cítil, že vykonal svou povinnost, ba více, že překonal sám
sebe, své vlastní “já”, a sice v tom okamžiku, kdy se rozhodl na vrácení peněz, na
návrat ku stařeně. Opanovati své chtění, odepříti si něco, napraviti zlo, opraviti
sám sebe, toť pravé vítězství, úmysl heroický, který blaží a je zdrojem vnitřní spo
kojenosti. Další okolnosti pak jsou již vedlejší ....
Jakmile dospěl k tomu rozhodnutí a počal je prováděti, skončila vlastně naše
povídka o svědomí, skončila, jak má každá povídka, i vánoční, nejlépe skončiti:
v nejlepším!

eplač, holka, pro mě,
že jsem já na vojně,
neplač, holka, pro mě,
že jsem voják:
sedím na špalíčku,
pucuju šavlíčku,
natírám řemeny,
kouřím tabák.

í^od rouškou přáíebíví.
povídka.

Napsal Václav Lenoch.

V krásné a úrodné krajině středního Wisconsinu, na úpatí nevysokých, lesy
porostlých pahorků, rozkládá se přívětivé městečko Bellville, na jehož jižním
konci stojí dosti rozsáhlá továrna s vysokým komínem, v níž se vyrábí papír všeho
druhu. Řeka, která se rozkošnou tou krajinou vine, jest místy dosti hluboká a
přivádí s důstatek vody, by ve spojení s párou držovala velká kola továrny v ne
ustálém pohybu. Ve dne v noci pracují tu stroje, při nichž se dělníci v určitých
hodinách střídají, tak že šum a ruch zde panuje neustále, neděli jen vyjímaje.
As čtvrt míle stranou nalézá se výstavné obydlí továrníka, jež s vížkou nad
širokou verandou v předu do výše se pnoucí, podobá se nějakému zámku, jehož
lesklá okna v záři zapadajícího slunce se stkvící z velké dálky lze zříti. Pečlivě
řízená zahrada, s urovnanými sekacím přístrojem pažity, podobá se spíše nějaké
mu parku, než obyčejné venkovské zahradě. V dalekém okruhu objímá panské
sídlo, za nímž staleté duby a jasany rozkládají mohutné větve své a lahodí oku sy
tou, bujnou zelení. Upravené cestičky, vroubené sem tam keři, křižují travnatou
planinou před portálem, jehož štíhlé sloupy podpírají železným zábradlím opatře
ný pavlán. Řeka, jež dělí majetek fabrikantův od městečka a továrny, je v poblíží
překlenuta dosti silným mostem.
Bylo to k večeru teplého dne srpnového, roku 188*, když muž jakýsi blížil se
volným, zemdleným krokem k zmíněnému mostu po zaprášené cestě venkovské,
jež jako zažloutlý, nekonečný pás se táhla podél řeky k Bellville a dále do výše, kde
mezi pahorky mizela. Opíral se o tlustou, sukovitou hůl, hledě směrem k továrně,
odkudž až k sluchu jeho zalétal skřípot otáčejících se vodních kol. Byl as padesát
ník, statné postavy a mohutných plecí. Ve sluncem opálené tváři zračila se odva
ha a pevná vůle, kdežto zpod víček občas vyšlehl blesk pohrdání a prchlé povahy.
Kol úst mu pohrával škodolibý úsměv, pohlédl-li náhodou v tu stranu, kde se na lézal nádherný domov továrníka a obočí se mu při tom hrozivě stáhlo.
Zaprášený kabát visel mu přes levé rameno, pod nímž v ruce nesl kožený,
otřelý vak. Košile z modré látky, spjata u krku červeným šátkem, svědčila o del
ším užívání a neskvěla se přílišnou čistotou
jak na rukávech, tak i v předu na prsou, jež
obepínala černá soukenná vesta. Takovétéž spodky, na kolenou valně opelichané,
vězely ve vysokých holeních z tlusté kůže.
“Tam tedy je opět můj Bellville!” zahovořil po chvíli, ukazuje holí do dáli, kde
bělaly se útulné domky městečka, kynouce
jako na pozdrav příchozímu, jemuž při po
hledu na rozkošný ten kraj zjemněl obličej
a v očích se mu zamželo.
“Po deseti letech opět se vracím na
stará místa,” pokračoval dále ve své samo
mluvě, “kde tak dlouho jsem žil, pracoval
a cítil se šťastným, až-----“Zda-li pak ze starých dělníků mne ně
který pozná? Zajisté že mnohý z nich
odstěhoval se v jiný kraj Ameriky, anebo
odešel tam, odkud není žádného navrácení
Prof. Dr. Josef Schoebl.
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více. Můj starý prácidajce, Prosper Felton, žije-li dosud? Zajisté! Vždyť se
těšil vždy dobrému zdraví. Vracím se po dlouhé nepřítomnosti a bezúčelné toulce
světem do bývalého hnízda bez jediného centu v kapse . .. hahaha! Bah! Bude-li
nejhůře, vím, kam se obrátit, by devil!”
Po těchto slovech mrštil sukovkou do vysoké trávy, jež rostla podél cesty
a hbitěji si vykročil.
Stíny stromů, silnici vroubících, kladly se již do značné délky, když náš po
cestný dospěl mostu, pod nímž voda šuměla.
Zde stanul a opřev se o dřevěné zábradlí, zadíval se dolů, kde vlnky v posko
ku spěly drahou svojí.
“Zde to bylo, kde mne Robert Hardy přemlouval, abych se dopustil něčeho,
co se nesrovnává se ctí,” šeptal pro sebe a tvář se mu zachmuřila. “Já jej po
slechl. V toto místo vhodil onu skříňku, již jsem mu sem přinesl a kterouž před
mýma očima hodil tam do vln. Blázen! Zapomněl v rozčilení, že bednička je
plechová a dosud se snad, je-li živ, domnívá, že je pohřbena na dně řeky. Já ji
viděl, jak zmizela v proudu a po chvíli se tamhle u břehu vynořila. Měsíc jen za
bleskl se mraky, avšak to dostačilo, abych zvěděl, že skříňka zachycena proutím
vrby, nad řekou se sklánějícím, zůstala v něm vězeti. On odešel a já po chvíli ji
vyloviv, zde v poblíží jsem ji zakopal. Musely v ní být důležité listiny. Brzy na
to mne přinutil, abych opustil v jeho průvodu krajinu a zaopatřiv mne penězi, po
slal do světa, když jsem dříve přísahal, že tajemství ono u sebe pochovám. Zda-li
pak se dosud v těchto místech zdržuje? Kam by byl šel? Záviselť od přízně ne
vlastního bratra svého, Prospera Feltona, který byl bezdětek. Ostatně, kdybych
jej i zde nenalezl, obdržím práci u svého dřívějšího bosse, který mne zajisté ne
odmítne.”
“Co pak, že tak do té vody čumíte, cizince?” ozval se pojednou za ním hlas
a ruka jakás se mu položila na rameno. “Snad nechcete se odebrat tam dolů, na
věčnost?”
Náš cestující se rychle obrátil. Před ním stál stařičký muž s dobráckým
a zároveň šelmovským výrazem ve zvráskované tváři a usmíval se.
“By George! Mluvíte ke mně?” tázal se zhurta oslovený. “Myslím, že
v Americe volno každému koukat, kam a kde chce. Či ne?”
“Nu, nu, jen ne tak zostra, cizince!” usmíval se stařec; “myslím to jen žer
tem. Avšak čím déle na vás, milý příteli, hledím, tím povědomější se mi zdáte
být. Kdybych dojista nevěděl, že Bohemian Frank zahynul kdesi v Novém Me
xiku, řekl bych, že jste vy jím. Velmi se mu podobáte.”
Cizinec nahnuv se ku předu, zahleděl se na mluvícího několik vteřin, při čemž
mu hněvivý výraz s tváře mizel a on pojednou uchopiv starce za ruku, zvolal:
“Be d—d! není-li tohle Clayton, starý můj známý Clayton, s nímž opět se
po letech prvně setkávám. Avšak kdo vám řekl, starochu, že Frank, totiž já,
v Novém Mexiku zahynul?”
“Před dvěma roky as obdržel nynější majetník továrny, pan Robert Hardy,
zprávu, tak aspoň on praví, že v jedné bitce s pasáky byl Frank Kotek, totiž vy,
zabit.”
Ztrnulým zrakem, v němž se značilo nejvyšší překvapení, hleděl Frank, jak
se totiž cizinec nazýval, na starce po hodnou chvíli, až konečně ze sebe vyrazil:
“Kdo že je majetníkem oné továrny, již vlastnil Prosper Felton?”
“Již jsem pravil,” znaěla odpověď; “Robert Hardy, který po smrti bývalého
vlastníka továrny, Feltona, nevlastního bratra, vše dědil. Nyní je vše jinak a lépe
zařízeno. Pára, ve spojení se sílou vody, žene stroje, tak že mnohem rychleji se
pracuje, než za živobytí bývalého pána. Avšak, kam hodláte, Kotku? Do to
várny? Pochybuji, že byste u pana Hardyho zaměstnání obdržel; on vás nikdy
neměl v lásce, vždyť při obdržení zprávy o vaší smrti se vyjádřil, že prý lepšího
konce jste nezasloužil.”
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Kotek zaskřípěl příšerně zuby tak, až
se starý muž zachvěl, hledě uděšeně na kra
jana, jímž tento· opravdu byl.
“Robert Hardy je tedy majetníkem to
várny i onoho panského domu tamhle,”
pravil Kotek zasmušile, “a starý pán ode ·
šel na věčnost. A jak zemřel?”
Clayton pohleděv udiveně na Kotka.
odvětil:
“Pan Felton zemřel náhle a poněvadž
jiných příbuzných nebylo a žádná závěť se
nenašla, dědil Robert Hardy všecko.”
“Tak, tak!” mumlal Frank mezi zuby.
“Prosper zemřel náhle, bez závěti. A což
stará jeho hospodyně, mnoho-li ona z dě
dictví obdržela?” tázal se nahlas.
“Mrs. Bodrý,” odvětil stařec, “obdrže
la od Hardyho malý domek za sušárnou
Antonín Řivnáč.
k obývání a jakési výslužné, aby právě ne
zemřela hlady. Syn její, Viktor, je zaměstnán v pisárně závodu za malý měsíční
plat. To je vše. Hardy se nepředá jak ve mzdě dělníkům, tak i jinak. Je znám
sice co člověk správný, ale srdce tvrdého.”
“Nu, já přece zkusím, zda-li bych nějaké zaměstnání u něho neobdržel,”
pravil Kotek, přejeda si rukou hustý vous na bradě. “Víť, že jsem zručným
dělníkem a neodmrští mne.”
“Přeji vám, mistr Kotek, dobrého pořízení,” řekl Clayton, obraceje se k od
chodu, “avšak silně o tom pochybuji, že u Hardyho pochodíte. Good by!”
Potřesení rukou následovalo, načež ubíral se starý muž svojí cestou.
“Good by, Clayton!” volal Frank za ním; “možná, že vás zítra v Belleville
pozdravím co zaměstnanec pana Hardyho! A nyní ku předu, starý papírníku,
za hodinu zvím, jak věci se mají.”
Před nádherným obydlím továrníka se zastavil a podepřev se o hůl, pohlí
žel udiveně na krásný dům a vkusně zařízenou zahradu. Všude panoval pořá
dek, čisota a přepych.
“Vypadá to zde jinak, než před desíti lety,” začal a v očích se mu jiskřilo.
“Pan Hardy dovede si pořídit pohodlí a umí užívat, jen co je pravda. Cos po
dobného by si zesnulý Prosper nebyl dopřál, ač mohl. Prostředků má k tomu
ovšem s důstatek, vždyť dobrý Felton uměl šetřit a hospodařit. A pro koho?
Pro člověka, jenž neprávem tam sedí a který celého toho jmění šalbou a zloči
nem dosáhl. Felton ovšem zemřít musel, aby — avšak o tom až později Nyní
jej navštívíme, toho hodného pana Roberta, který mi přál prý království božího,
a pohovoříme si s ním, hehehe !”
Již zvedal po této samomluvě nohu k pochodu, když v tom spatřil skvostný
povoz, jak zatáčí a staví před verandou. Na kozlíku kočáru trůnil černoch, kočí,
v modrém obleku, řídě potah bujných, skvostným řemením ověšených koní.
Po chvíli se dvéře na verandu vedoucí otevřely a z nich vystoupila mladá,
sličná dáma v nádherném, elegantním úboru, provázena starším již pánem a mla
dým, dle nejnovější mody oděným hejskem. Všichni, zabráni jsouce v živý ho
vor, usedli do povozu, načež tento se hnul a klusem bral se ku brance, u níž stál
náš Kotek.
Když jej povoz míjel, změřil Kotek v něm sedící panstvo ostrým.zrakem,
aniž by byl pozdravil.
“Robert Hardy s rodinou,” pravil, hledě za odjíždějícími. “Málo se změnil
v obličeji, ale za to stloutl. To věřím, vždyť sedí v plném a má z čeho žít. Ško
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da, že odejel, byl bych jej navštívil v jeho bytu. Nu, zítra je též den a pak si
s ním promluvím. Jen kdybych věděl, kam dnes na nocleh.”
Po té vykročil a ubíral se k továrně, kde doufal najiti známého, u něhož
by přespat mohl. Po malé chvíli ozvalo se pronikavé zaječení parní píšťaly,
oznamující, že doba práce pro jistou část dělníků přestala, jichž místa během
nastávající noci zaujmou jiní zaměstnanci. Z prostranného nádvoří vyhrnul se
hned na to dav mužů i žen na ulici, kde rozptýlil se brzo na všechny strany. Kol
našeho krajana ubírali se též mnozí z nich, avšak on neznal ani jediného.
“Samá cizí tvář,” bručel do vousů. “Nový pán nejen vše změnil v závodu,
nýbrž i dělníky najal jiné. Tak to chodí v životě — sedření těžkou prací ubo
žáci se vyhodí a nahradí čerstvějším materiálem. Pryč s těmi, již nejsou více
k potřebě! Až tato mladá, silná těla v práci zdřevění a dosavádní pružnost je
opustí, až z nich boháč Hardy vyssaje krev a životní mízu, pak se jim dostane
toho samého vděku a odplaty, jako jich předchůdcům. Blázen, který pro bo
háče poctivě dře a nehledí si v čas svého vlastního prospěchu. Já aspoň jím
být nechci, nýbrž těžit z toho, co po deset roků nosím v mysli a srdci.”
Již chystal se po té, že dále půjde, když zrak jeho padl na mladého bledého
muže, jenž přes dvůr se blížil k místu, kde on stál. Jednoduchý soukenný ka
bátek kryl hořejší část štíhlého těla, jež s jakousi elegancí se neslo. Lehoun
ká čapka pokrývala rusé kadeře mladíka, pod níž ušlechtilý a zajímavý obličej
se jevil. Postava jeho nebyla obyčejného dělníka, to prozrazoval celý chod
jeho a pohyby vůbec. Výraz velkého modrého oka prozrazoval neobyčejného
ducha a energii. Došed Kotka, pozdravil příjemným hlasem, načež se uchýlil
stranou od továrny, kráčel úzkou stezkou až k silné lávce, přes řeku se pnoucí.
Okamžik za ním Frank jaksi udiveně hleděl, načež hned vydal se tou samou
cestou.
“Můj bože, tenhle obličej bych měl znát,” rozumoval, kráčeje za mladíkem.
“Připadá mi, jakoby na mne byl starý Prosper pohleděl; ten samý výraz v oku
i v tváři, jenže mladší, sličný byl obličej tohoto jinocha. Musím s ním mluvit,
stůj co stůj.”
Mladý muž, přejda lávku, dal se na druhé straně loukou, na jejímž konci
se nalézal malý domek, stojící v zahrádce, plné květů. Vešel doň.
Kotek v patách za ním, tak že za nedlouho octl se u dveří, jež vedly do vnitř.
V malé předsíni se zastavil a naslouchal. Uvnitř přední světnice zaslechl hlasy,
pročež nemeškal a zaklepal. Jasné “come in” se ozvalo, po kterémžto pozvání
otevřel pozdní chodec dvéře a vstoupil.
Překvapení pohledli obyvatelé domku na cizince, jenž vzpřímen tu stál s klo
boukem v ruce, pozdraviv hlubokým : “Good evening!”
Rodina zde bydlící sestávala pouze ze dvou osob; z obstárlé, čistě oblečené
ženy a z mladíka, již před tím zmíněného.
.“Chudý pocestný as, maminko,” pravil po chvíli mladík, když se z překva
pení, způsobeného cizincem, vzpamatoval. “Dej mu nějaký cent, zajisté že ne
má na nocleh.”
Slova tato byla pronesena v milé naší mateřštině.
Kotek se zachvěl radostí, slyše sladké zvuky své rodné mluvy a srdce mu
počalo rychleji tlouci.
“Odpusťte, drazí krajané!” zvolal, “nejsem žebrákem ze řemesla. Avšak
děkuji osudu, že mne hned po mém příchodu do tohoto místa dal sejít se s lid
mi, již byli kdysi mými dobrými přátely.”
“Vy jste Čech?” zvolala stará paní udiveně. “A jak sem, kam málo našich
krajanů zabloudí, jste se dostal?”
“Jak? Ani sám věru nevím,” odvětil cizinec rychle. “Snad proto, že mne
sem táhla touha, abych opět shlédl místa, kde jsem po několik roků pracoval.
Avšak,” dodal, hledě s úsměvem na oba; “což pak mne opravdu neznáte?”
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“Můj bože, jak bychom vás mohli znát, když jsme vás před tím nikdy ne
viděli!” pravila domácí paní, prohlížejíc si nenadálého hosta.
“Avšak já vás znám, paní Bodrá a tohohle též,” při tom ukázal příchozí na
vedle stojícího mladíka, “znám, když ještě nosil tašku s knihami do školy. Musí
to být Viktor, váš syn, jemuž bylo tehdy, když jsem odtud odcházel, as dva
náct roků.”
“Můj ty Ježíši!” zvolala stará matka “Vy jste — vy jste —”
“František Kotek, jinak Bohemian Frank zvaný, váš starý známý a přítel,”
dodal muž, podávaje hospodyni pravici, již tato upřímně stiskla.
Viktor též srdečně uvítal starého krajana a zval jej k usednutí ku stolu, kde
čekala jednoduchá sice, avšak chutně po česku upravená večeře. Kotek bez
okolků shodil se sebe kabát a postaviv vak do kouta, usedl k jídlu, jež mu při
pomínalo zlaté doby, kdy české stravy měl do sytá.
“Spíše bych se byla zřícení oblohy nadála,” začala domácí paní, “než ná
vratu bývalého dílovedoucího. Můj ty světe, jak se časy mění. Je tomu již
hezká rada let, co jste z Bellville odešel.”
“Deset roků uplynulo od té doby do moře věčnosti, kdy jsem se do světa
vydal. Prošel jsem celou Ameriku, avšak
nikde jsem stání neměl. Táhlo mne to
sem. Podivil jsem se té změně. Doufal
jsem vás najít v lepších poměrech, zatím
však vidím, že se vám též valně nevede.
Taký jest světa běh: dnes boháč, zítra
chuďas. Děje se ovšem též opáčně, avšak
to se stává řidčeji. K nabytí bohatství je
více namáhání zapotřebí, ač mnohý k ně
mu přijde slepě. Ostatně kdo hlavu a na
ději neztratí, vždy se něčeho dodělá. Tak
říkával bývalý můj pán Prosper Felton,
když obchod nešel, jak si přál.”
Stará paní při posledních slovech těch
to zakryla se oči a hluboce vzdychla: “Byl
to rozumný, a dobrý člověk, zvěčnělý pan
Felton.”
“Ano, byl,” dosvědčil Kotek, “a proto
Dr. Emil Holub.
je ho velká škoda, že tak náhle musel ode
jit. Já jsem ani Claytonovi věřit nechtěl, když mi o tom vyprávěl. Vždyť zdra
vím jen kypěl a o nějaké chorobě srdeční nebylo u něho ani řeči, když jsem od'
cházel z Bellville.”
“Ano, před dvěma roky se odebral na věčnost. Večer ulehl vesel jako kdy
jindy a když druhého dne jsem jej šla budit, nalezla jsem ztuhlou mrtvolu jeho.
Jak mi bylo, nemůžete si představit. Tehdy se můj Viktor nalézal na vysokých
školách v Milwaukee, kde studoval odbor stavitelský. Ach, na ten den, kdy
jsem dobrého svého pána mrtvého spatřila, nezapomenu do smrti.”
Po těch slovech se stará paní dala do usedavého pláče.
“Je ho škoda, ovšem,” pravil Kotek, “avšak je mi velice divno, že se lépe
o budoucnost své věrné hospodyně nepostaral.”
“Ani centu jsem z celého dědictví neobdržela. Robert, jeho nevlastní bratr
dostal vše. Žádná poslední vůle se nenašla, ba ani kousek papíru, který by byl
poukazoval k mému prospěchu. O nějakých úsporách pro mne, nebylo za živo
bytí starého pána ani řeči, anť čeho mi bylo třeba, a tuto pro Viktora, obdržela
jsem, vlastně vzala jsem si. Můj pán mně neoddělovat. Vyjma něco nábytku,
šatstva a šperků, jež mi Prospor daroval, neodnesla jsem z domu, v němž nyní
necitelný Hardy bydlí, ničeho. Aby mne tento však částečně odměnil za služby,
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jeho bratru prokázané, zaměstnává Viktora za malý plat v úřadovně a mně tento
domek v používání dal. Žijeme, abych tak řekla, z milosti nynějšího pána a ma
jitele továrny.”
“Ne matko!” ozval se v to syn a v oku se mu zajiskřilo, “my nežijeme z mi
losti Hardyho, neb za plat, který dostávám, pracuji více než s důstatek. Nemůže
tedy o jakés milosti se strany továrníka býti řeči.”
“Hardy je necita, znám jej!” řekl Kotek a zamračil se.
“Znáte jej ?”
“Právě tak dobře, jako jeho zemřelého bratra. Musím ovšem říci, že je Hardy
muž podnikavý a pln energie, avšak co činí, děje se jedině v jeho prospěch, ať
tím ublíží komukoliv. On svou bezohledností a na útraty svého dělnictva stane
se jednou mnohonásobným milionářem, pakli mu Nemesis nevstoupí v cestu.
S tou není radno žertovat, poněvadž spravedlnost každému aspoň jednou v živo
tě pravou mírou naměří. Já, co se mne týče, chci se zítra u něho o nějaké zamě
stnání přihlásiti.”
“Vy?”
“Ano!” zněla odpověď Kotkova. “Pracoval jsem v Chicagu, Novém Yorku
a jiných městech, když jsem pozbyl — avšak to sem nepatří. Rozumím novodo
bým strojům dobře a tudíž chci v jeho továrně pracovati, ovšem že ne těžko, neb
k tomu jsem již trochu starý.”
“Odpusťte, pane Kotku,” namítnul Viktor, “avšak já velice pochybuji, že u
něho zaměstnání obdržíte. Máme dost mladších sil po ruce, ba více nežli třeba
a tudíž myslím, že by bylo zbytečno jej o práci žádat. On spoří na všecky strany,
vzdor tomu dělá výtečné obchody a kdyby mohl pořídit vše stroji, vyhnal by vše
cky dělníky a vydal hladu a bídě v šanc.”
“Tomu věřím, vždyť jej znám, avšak kdyby Hardy každého odmítnul, mne
přijme.” Při těchto slovech se Kotek, šelmovsky a sebevědomě usmál.
“Nu, zkuste to, milý příteli!” Viktor opět, “avšak pochybuji-------”
“Nepochybujte, milý pane Viktore!” vskočil mu host do řeči, “mne vezme
do práce, věřte. Nu a nebude-li zrovna žádná po ruce, tedy pracovat nebudu, ale
v továrně přece zůstanu tak jistě, jako že jsem na Chrudimsku zrozen a Frank
Kotek se jmenuji!”
Matka i syn s úžasem pohlíželi na jednoduše a chudě oděného krajana, jenž
s takovou jistotou o zdárném výsledku svého tvrzení mluvil.
“Paní Bodrá,” pokračoval dále srdečným hlasem Kotek, “i ve váš prospěch
to bude, zůstanu-li. Pan Hardv zvýší plat vašeho zde jedináčka, při menší době
pracovní; o to se již postarám. Domek tento arci nevvhlíží tak špatně, avšak
pro paní, jež velkou část svého života ztrávila v lepších poměrech, se nehodí. Jen
mne nechte jednat a poznáte záhy, že nemluvím do větru.”
Po těchto slovech vstal a přistoupiv k domácí paní pravil: “Měl bych malou
prosbu k vám, milá paní. Dejte mi pro dnešek nocleh a nemáte-li postele, spoko
jím se ledačíms. Nebylo by to poprvé, že bych spal na holé zemi, avšak jak jistě
doufám, bude to dnes naposled, pakli opravdu žádného přebytečného lůžka v do
mě není.”
“Ach, pane Kotku,” zvolala hospodyně, “to by bylo hezké, abych starého
známého a přítele nechala na podlaze spát. V podkrovní světničce je lůžko, na
tom si pěkně odpočinete.”
Mezi touto řečí přistoupil starý papírník k oknu a vyhlédnuv jím ven, tázal
se, komu že náleží domek, jenž hned ve vedlejší zahrádce se nalézal.
“Ten určen jest pro zahradníka pana Hardyho,” vysvětovala domácí paní,
“má již pozítří se do něho stěhovat!”
“Nu, ten se prozatím musí ohlédnout po jiném bytě, anť já sám se v něm
usadím. Nehleďte na mne tak udiveně, ctěná paní, my budeme sousedy. Každé
ho večera se pak sejdeme a o starých časech si pohovoříme. Já mám dosud svůj
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humor a vtip, ač jsem o deset let sestárnul. Ano, ano, Bohemian Frank je srd
cem i mysli ten samý, jako před lety, hehehe! Nu a nyní dobrou noc, jsem vel
mi umdlen, za to si zítra více povime. Dobrou noc!”
Viktor, vyprovodiv hosta do podkrovní světničky, vrátil se v brzku k matce.
“Podivný to človek!’’ pravil, “tak sebevědomě vystupuje. Jaké tajemství jest
mezi ním a Hardym? Nepochopitelno.”
“Jak Kotka znám, milý synu,” řekla matka, “nemluví nikdy na piano, a přece
si z jeho slov nemohu nic vybrat. Připadá mi to, jakoby měl nad Hardym jakous
moc, jen že se domyslit nemohu, jakého druhu jest. Ten Hardy! Vždy, kdyko
liv jej shlédnu, bodne mne u srdce a pak celý den za nic nestojím.”
Zarmoucena klesla na židli a sklonila ustaranou hlavu k prsoum. Viktor po
hnut, přistoupil k ní.
“Nermuťte se, matičko. Dnes večer dokončím model svého vynálezu a v
nejbližších dnech jej nabídnu svému šéfovi. Můj vynález jest veledůležitým pro
rychlejší výrobu papíru; jím se ušetří času i práce, kdežto výrobky budou lepší
jakosti, než jaké se dosud zhotovují nynějšími stroji. Matinko, za bohatý výtě
žek dlouholeté své práce, zaopatřím ti bezstarostný život k stáru a pohodlné živo
bytí. Nepřijme-li Hardy můj vynález za cenu jakou určím, najdou se jiní továr
níci a podnikaví lidé. Jsem přesvědčen, že nám přinese příští doba kýžený blahobvt. Nvní jdi, matičko, spát a já budu ještě několik hodin pracovat. Dobrou
noc’”
“Dobrou noc, drahý synu. Kéž se tvoje přání uskuteční!”
Za nedlouho panoval v domku klid, rušený jen občasným klepnutím aneb
řezáním, jež ozvalo se z Viktorovy světnice, kdež se mladík zabýval dohotovováním svého vynálezu.
II.
Za ranního jitra již následujícího dne, vesel Kotek dolu do jizby s vyleštěný
mi botami na nohou, umyt a učesán, maje vyčištěný oblek na sobě. Čistá košile
vykukovala mu z pod vesty a místo včerejšího červeného šátku obepínal strakatý
“šlips” svalnatý krk. Nevypadal již tak ošuměle, ač chudoba oděvu nedala se ani
nej důkladnějším cíděním zakrýti.
Viktor uvítal jej s vlídným úsměvem a zval k snídani, sestávající z vařených
vajec, chutného chleba domácího, másla a kávy.
Po jídle Kotek vstal a nasadiv si klobouk na hlavu, chystal se k odchodu.
“Kam pak?” tázala se domácí paní, “do
továrny?”
“Ano, k panu Hardymu!” odvětil Ko
tek.
“Tam jej nezastihnete dříve, než až k
deváté hodině,” podotkl Viktor.
“Nu, tedy mne přijme ve svém soukro
mém bytu. Asi za hodinu jsem zpět a do té
doby good-by, drazí přátelé.”
Po té kývnul přívětivě hlavou a vyšel
ze dveří.
“Přeji šťastné pořízení!” volala za ním
stará paní, zavrouc dvéře, jimiž valil se zá
řivý proud paprsků slunečních.
“Tomu nerozumím,” pravil po chvíli
Viktor, stoje u okna. “Podívejte se, ma
minko, jak statně a sebevědomě si vykra
čuje, jako by jemu náležela továrna, a ne
Hardymu.”
Vincenc Brandl.
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“O tom jsem již v noci přemýšlela,” řekla jeho matka, hledíc za Ko
tkem ; “avšak nemohu se domysleti, co mezi oběma se přihodilo, že s takovou
jistotou náš krajan mluví o dobrém výsledku té záležitosti. Nu, do oběda zvíme
jak u Hardyho pochodil.”
Náš Frank mezitím přešel lávku a v malé chvíli se octnul u branky, vedoucí
do parku továrníkova. Kráčel vzpřímeně po písčité stezce až k verandě do
mu, a bez váhání vystoupil nahoru, kde otevřenými dokořán dveřmi vešel do
skvostně zařízené předsíně, v jejíž středu nalézaly se schody, vedoucí do prvního
poschodí. Nádhera panovala všude, kamkoli pohlédl. Asi minutu tak se roz
hlížel, nevěda, v kterou stranu se obrátit, když pojednou objevil se jakýsi sluha,
jenž přeměřiv chudě oděného cizince pohrdavě, tázal se jej úsečně, co by si přál.
“Chci mluvit s panem Hardym,” odvětil náš občan, hrdě se vypnuv.
“Můj pán jest od devíti do jedenácti hodin ve své písárně k nalezení; v
soukromém bytu nepřijímá žádných podobných návštěv, tedy-------”
“Tedy mne, pane hrubiáne, pěkně u pána okamžitě ohlásíte. You understand? Zde je moje visitka !”
Vytáhnuv z postranní kapsy špinavou tobolku, vyňal z ní lístek a podal jej
sluhovi. Ten však zdráhal se list přijmouti.
“Rychle, čiňte svoji povinnost, nechcete-li, abyste se dnes anebo zítra octl
před domem bez služby!” zvolal prudce Kotek. “Se mnou nejsou žádné žerty,
přicházím k pánovi v důležitých záležitostech a proto hezky zčerstva, nejsem
zvyklý čekati.”
Sluha, poněkud slovy cizince zaražen, vzal lístek a zmizel v jedněch z mno
ha dveří, jež ústily do předsíně.
Kotek po té jal se přecházeti zvolna, sem a tam.
“Jsem zvědav, jak mne Robert po tak dlouhé době přivítá. Těším se na
překvapení, jaké mu příchodem mým způsobím. Tedy v Mexiku mne zabili pa
sáci; počkej, ty kujóne!”
V Tom okamžení se ozval za ním šustot, a on obrátiv se, spatřil onu mladou,
sličnou dám,u kterou již včera viděl, jek běží po schodech, těžkým kobercem po
krytých dolů. Kotek mohl na rozkošném tom stvoření oči nechat. Elegantní
šat z hnědého hedvábí, halil štíhlé údy dívky, a na roztomilé hlavince jí seděl
malý lehounký klobouček, vzdušný jako pohádka. V sličném, půvabném obli
čeji jí zářilo dvé jako nebe modrých očí, v nichž zrcadlila se nevinnost a dobrota
srdce.
“Koho pak hledáte, milý příteli?” tázala se zvonivým hláskem, přívětivě
se k tomu usmívajíc.
Kotek zdvořile sejmul klobouk, jejž dosud měl na hlavě a uklonil se dámě.
“Pana Hardyho, drahá slečno !”
“Ah, ujce.! Nu, počkejte, já vás u něho ohlásím!”
Po těch slovech odhopkovala jako děcko, ač již mohla čítat bezmála osm
náct let. do komnaty, kam před tím sluha odešel.
“By golly!” zvolal Kotek polohlasně, “má ten pan továrník sličnou neteř!
A jak vlídně mne oslovila, ač nevypadám zrovna jako gentleman. A ten ajryšský
holomek se opovážil se mnou tak pohrdavě jednat ! Počkej, chlapíku, máš u
mně vroubek ! Ach, již přichází !”
“Máte drobet počkat, pán za chvíli vás přijme!” oznamoval sluha, hledě,
s jakýmsi respektem na ošumělou postavu, statného cizince.
“To jsem vám před tím řekl: Paddy, neb že jím jste, vidím na vaší ne příliš
sličné hubě! Neposuzujte vždy člověka dle kabátu, mohl byste se někdy po
čertech zmýlit. Spravil jsem na jihu mnohého cowboye, tak i s vámi budu
hotov. To je vše, co jsem vám říci chtěl, pamatujte si to.”
Aniž by se dále o sluhu, který za ním vyslal škaredý pohled, staral, otočil se
náš krajan a hleděl ku dvéřím, za nimiž se ozývaly hlasy.
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“Jdi, milé dítě, jdi!” ozval se odtud
silný, sonorni hlas, “já za čtvrt anebo půl
hodiny přijdu za tebou do zahrady.”
“Dobře, strýčku. Budu tě u kiosku očekávati.”
S těmi slovy vyšla ona mladá dívka z
pokoje a kývnouc kadeřavou hlavinkou,
pravila: “Jděte jen do vnitř, strýc vás oče
kává,” načež vyběhla na verandu.
Kotek po odchodu dámy se vzpřímil
a přejev si vous, vstoupil do přijímací sí
ně, kde pán domu, Robert Hardy, stál, drže
v ruce lístek, jejž byl od sluhy obdržel.
“Dobré jitro, mr. Hardy!” pozdravil
vstupující.
Továrník o krok ustoupil a obličej jeho
s důstatek prozrazoval nevoli nad návště
vou člověka, o němž se domýšlel, že dávno
Prof. Dr. Josef Thomayer.
někde zašel a ze srdce si toho přál. A tu po
jednou stojí v jeho “reception room”, kamž měli přístupu jen lidé slušného zev
nějšku. A zde takový trhan. Náš občan, ač postihl chmurný výraz v obličeji svého
protějšku, nedbal toho, nýbrž uzavřev pečlivě dvéře, aby nepovolané ucho ničeho
nezaslechlo, pohledl na Hardyho.
Tento statný muž stejného asi s Kotkem stáří, těšil se přiměřené objemnosti^
tak že mu nikterak nebyla na závadu v jeho pohybech. Pod vysokým čelem plálo
dvé očí plných energie a pevnosti vůle. Časem zableskla se v nich krutost a zlo
myslnost, již však dovedl v pádu potřeby zastíniti rouškou laskavosti.
“To jste vy, Franku?” tázal se jaksi překvapen.
“Jak vidíte, ano!” zněla odpověď tohoto a kol úst zahrál mu potutelný
úsměv.
“Já měl za to, že jste odejel do staré vlasti, do Čech, jak jste mi při odjezdu
byl slíbil. Svého času však četl jsem v novinách, že jste v jedné bitvě s pasáky
v Novém Mexiku byl zabit.”
“Hm, člověk míní a osud mění!” začal Kotek, “mně se do Čech, kde nikoho
nemám, nechtělo, a na onen svět též ne. V Chicagu, kam jste mne doprovázely
jen za tím účelem, zdali opravdu odjedu do staré kontry a vám na závadu více
nebudu, seznámil jsem se s jedním krajanem a ten mne vybídl, abychom šli na
daleký západ hledat zlato. Pochodili jsme však špatně. Mně v Cheyenne ukradli
všechny peníze, kdežto můj soudruh, když do posledního centu své dva tisíce prospekuloval, vydal se na cestu do neznámých končin. Slyšel jsem, že zmrzl v jed
nom blizzardu na vysočině laramieské, kde bláhovec chtěl najiti ten žlutý kov, pro
nějž se lidé vraždí. V Mexiku jsem ovšem byl a také raněn, avšak osud nechtěl,
abych odešel z tohoto světa, nerozloučiv se s vámi dříve, hehehe!”
“Nu, a co si přejete? Neobdržel jste ode mne značný obnos peněžní, když
jste odtud odcházel?”
“Arci, arci, avšak co pak je takový pakatel proti jmění, jež vy jste shrábnul?”
zlomyslně řekl Kotek.
“Já je správně zdědil po svém bratrovi!”
“ Nu arci, žádná poslední vůle pana Prospera se nenašla a tu jste vy se stal
dědicem. Kdo ví ale, nenalezala-li se závěť v oné skřínce, již jste tehdy hodit
s mostu do vody ?”
Továrník zbledl.
“Co tím myslíte?” tázal se kvapně.
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“Inu, že by se mohla jednou objevit, víme. Čert řece věř! Vy tehdy v rozči
lení jste zapoměl, že skřínka je plechová a že ji proud mohl někam zanést.Vidíte!”
Hardy byl mužem, jenž ovládal i svaly obličeje svého pevnou vůlí a pročež
stáhnuv zachmuřenou tvář k laskavému úsměvu, pravil: “Nechrne skřínky, milý
příteli, tu zajisté již nikdo nenajde, neb já sám druhého dne prohledl jsem oba
břehy na několik mil zdélí a ničeho jsem nenalezl.”
Kotek jen zamrkal víčky očí.
“Chcete zůstat v Bellville, Franku?” tázal se dále továrník.
“Prozatím ano, an si musím nějaký čas odpočinouti. Prosím vás, není to věru
žádná maličkost, márčovat z Nového Mexika pěšky až sem.”
“Kotku!” začal opět Hardy, a v očích mu hrál zlověstný oheň, při čemž sáh
nul do blízkého stolku psacího, “zde máte prozatím dostatečný obnos peněz, aby
ste se mohl opět slušně obléci a nějaký čas v Bellville k vůli odpočinku žiti; odjedete-li však co nejdříve do Nového Yorku, dám vám na tamnější moji banku
poukázku na deset tisíc dollarů, s nimiž si v Čechách budete moci pořídit spokoje
né a bezstarostné živobytí anebo nějaký obchod začít.”
Frank přijal bankovky a vstrčiv je do kapsy u vesty pravil nedbale : “Co bych
v Čechách dělal? Nikdo mne tam nezná a odtud se mi nechce. Zůstanu v Bell
ville a zařídím se po domácku. K tomu jest zapotřebí arci nějakého obydlí.”
“A to chcete, abych vám je opatřil?” tázal se fabrikant, zadržuje vztek, jenž
v něm bouřil.
“O tom jsem chtěl právě s vámi mluvit,” usmíval se Kotek, jakoby neviděl,
že protějšek jeho hněvem v tváři rudne. “Tam za řekou, zrovna v sousedství rodi
ny Bodrých, jejíž členové jsou mými krajany, stojí malý, úhledný domek. Ten by
se mi líbil.”
Jest však určen pro mého zahradníka!” zasípěl Plardy.
“Nu, dobrý ten muž,” řekl lhostejně náš občan, “si zajisté najde místo jiné;
vy budete tak laskav a necháte byt opatřit slušným nábytkem, abych se zafi stydět
nemusil. Rád bych se tam ještě dnes stěhoval.”
Továrník rozčilen přecházel komnatou. Bvloť na něm vidět, jak se přemáhá,
aby tajený vztek nedal na sobě znáti. Uznal, že dosavad je nucen podřídit se mu
ži, který znal jeho tajemství a s nímž nebylo radno si zahrávat aneb mu odporo
vat. Proto vší mocí vyjasniv obličej, řekl přívětivě:
“Dobře, milý Kotku, učiním jak si přejete. Avšak abyste nebyl též bez za
městnání a nijaké hloupé podezření v lidu nevzniklo, učiním vás inspektorem
strojů s platem padesáti dollarů měsíčně. Jste zrozuměn?”
“Sedmdesát pět je více a vám to neuškodí,” usmíval se Kotek.
“Nu, budiž!” svolil Hardy, “avšak nezapomeňte, že jste přísahal!” dodal
ještě.
“Budu němým jako hrob, dokud — však víte, co tím myslím. Nezapomeňte,
že dnes se chci do svého domku stěhovat. Good-by, mr. Hardv.”
“Good-bv, Kotku!”
Tento vyšel z domu a kráčel zahradou k brance, odkud se bral cestou k mě
stečku vedoucí.
Továrník za ním hleděl a kdyby zrak jeho byl měl ostří dýky, nebyl by náš
Čech vyšel živ ze zahrady.
“Jdi jen, jdi, milý příteli!” syčel vztekle a hrozná zášť znetvořila jeho obličej;
“však přijde jednou doba, kdy budeme spolu účtovat. Avšak ona skřínka mi le
ží neustále na mysli a nedá mi spáti. Že jsem ji tehdy hned nezničil. Aby napo
sled Kotek — zlořečený chlape, že jsem tě tehdy neposlal do řeky za ní! Měl
bych pokoj aspoň od tebe, když jiný přízrak za noci mne často mučí. Musím ven,
by jiné myšlenky mi přišly do čela a mne časem i v letě nemrazilo.”
Posadiv klobouk na hlavu, vyšel ven a dal se v onu stranu, kam mladá dáma
se před chvílí obrátila.
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III.
“Potřebujete peníze, drahá přítelkyně?’’ S tímto pozdravem vstoupil Kotek
do bytu vdovy Bodré aniž by odpovědi jakés očekával, hodil několik bankovek
na stůl.
"Jste dobrá kuchařka, paní sousedko — nyní mám právo vás tak nazývati —
jak z dřívějších dob mi známo, a proto připravte nám něco dobrého k obědu. Jste
Češka a ty jsou dosti známé na světě, že co postaví na stůl, nechť je to pokrm
nej jednodušší, je znamenité a záživné. Jděte mi s americkou kuchyní, té mám
již po krk.”
“Můj bože!” zvolala vdova, “kde jste obdržel tolik peněz?”
“Pan Hardy byl tak laskav!” smál se rozveselený muž, “a zásobil mne těmi
zeleňáky, hehe! Za nedlouho sem přivezou nábytek, jaký se sluší pro pana in
spektora. Včera jsem nevěděl, kam hlavy složit a dnes je plná kapsa floků. Vy
se asi divíte štědrosti lakomého Hardyho. Umí-li s ním člověk zatočit, pak neskrblí. Nu, zkrátka a dobře: on mne potřebuje a proto ze mne učinil inspektora
nad stroji s měsíčním platem sedmdesáti pěti dollarů. Později více o tom.”
V tom zahrčel venku těžký povoz.
“Vidíte, paní Bodrá!” zvolal Kotek vyhlédnuv oknem; “můj přítel je správ
ný a drží slovo. Nábytek je zde. O, já vě
děl, že se na něho mohu spolehnouti. Buďte
tak laskava, paní sousedko, a ukažte těm li
dem, jak nábytek rozestavit. Máte vkus i
zkušenost z dřívějších let.”
Stará paní z údivu nevycházela, vidouc
jak vše, co Kotek včera mluvil, se uskuteč
nilo. ------ - ---------------------------------------Nechrne prozatím nového pana inspe
ktora s paní Bodrou rovnat nábytek a po
ohlédněme se po Viktorovi, jenž asi o osmé
hodině, hned po odchodu krajana Kotka,
z domu vyšel. Nešel však onoho jitra oby
čejnou cestou k továrně, nýbrž oklikou blí
žil se zahradě svého pána v místa, kde že
lezná lávka klenula se přes řeku a kde roz
kládal se stinný háj, za nímž dále táhnul se
les. V okamžiku, kdy mladík chtěl na lávku
Ignát Hořica.
vstoupit spatřil na druhé straně neteř svého
pracidajce, Nelly, jak chystá se přejít k němu na druhý břeh. Oba však stanuli,
hledíce jeden na druhého.
Byla to náhoda nebo nějaké obapolné dohodnutí obou mladých lidí, že zde
v zátiší, kam málo kdo zabloudil, se shledali ?
“Nu, tedy pojďte!” volala sličná dívka přes řeku. “Co váháte?”
“Dámy mají přednost!” odvětil Viktor.
“Já ale chci, abyste mne převedl.”
“Dvě osoby nemohou po lávce vedle sebe jít.”
“Tedy mne přeneste.”
“V zahradě jsou dělníci a snadno by nás mohl některý z nich spatřiti.”
“Vy jste mi pěkný hrdina! Ostatně co jest mi do dělníků!” smála se roz
košná děva.
“Jde tu o vaši pověst, slečno!” Viktor opět.
“Nu, tedy rozpřáhněte ruce a já lávku sama přeběhnu !”
“A k čemu ?”
“Bože, vy jste nevtipný člověk! Abyste mne na druhé straně zachytil!”
“Nu, tedy pojďte, slečno Nelly!” zvolal Viktor třesa se blahem.
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“Stojíte pevně?”
“Jako zeď!”
“Tedy pozor, již letím!” smála se Nelly a již přeběhla na druhou stranu, pad
nuvši Viktorovi na prsa. Tento neodvážil se ji přitisknouti k sobě, ač v něm
každá žilka hrála a dech se mu úžil sladkou touhou. Ujav ji za ruku svedl ji na lou
ku, kde jen několik kroků bylo k prořídlému lesíku.
“Dobré jitro, pane Viktore!” pravila ve smíchu, podávajíc mu útlou ručku,
již on galantně políbil. “Vaším váháním jsme ztratili zbytečně pět drahocenných
minut. Pojďme dále!”
Obrátili se k lesíku.
“Scházelo málo, že strýc nešel za mnou. Byl však zadržen návštěvou jaké
hosi cizince, jenž mi právě vhod přišel. Jest chudobně oblečen, avšak obličej
jeho vzbuzuje důvěru.”
Viktor hned uhodl, kdo muž onen jest.
“Nyní máme bezmála půl hodiny času, než strýc se objeví. Eddy, můj bratra
nec, šel kamsi s puškou. Nu, před ním zajíci a divoké kachny strach míti ne
musí, hahaha!”
Nastala pomlčka. Mladý párek, jenž se zdál pro sebe jako stvořen, kráčel
hlouběji do lesa, aniž by kdo z nich promluvil.
“Pane Viktore!” ozvala se pojednou Nelly; “oněměl jste?”
“Ach, bože, slečno,” vzdechl mladík; “mám vám toho tolik říci, avšak ne
mohu najít slov v tomto okamžiku, a přece jak toužil jsem po sejiti se s vámi.
Když pomyslím na své postavení------ ”
“Vaše postavení! Čím pak byl můj ujec, nežli dědil po svém nevlastním
bratru? Jednoduchý stavitel. Jeho otec a otec mé zvěčnělé matky byli bratry
a neoplývali nijakým bohatstvím. Což můj zemřelý otec? Obyčejný, obilní špe
kulant, jemuž se z počátku též valně nedařilo, který však pílí a prozíravým du
chem obchodním se dodělal slušného jmění. Nezáleží zde na tom, jaké po
stavení okamžitě zaujímáte, po čase se z něho vybavíte a domůžete se vlastního a
lepšího. Jen ne zoufat, vždyť jste dle úsudku všech, kdož vás znají, dovedný ar
chitekt a takový se v Americe neztratí. Apropos, jak daleko jste se svým mo
delem?”
“Dohotovil jsem jej včera, slečno!”
“Nu a tu ještě naříkáte? Jak jste pravil minule, je to znamenitý vynález.
Žádejte zaň padesát tisíc dollarů, s kteroužto sumou v ruce se dá velmi mnoho
užitečného provésti.”
“O něm jsem chtěl právě s vámi mluvit, slečno Nelly, poněvadž vím, že se
o mne trochu zajímáte.”
“Trochu?” řekla dívka překvapíc se, ale hned se vzpamatovala. “Musíte si
se svým sdělením pospíšit, aby nás strýc nepřekvapil.”
“O tom, že vynález můj je velmi důležitý pro výrobu papíru, jsem pevně pře
svědčen, avšak mně schází osoba, která by mi vymohla patent ve Washingtonu.
Musela by mít peníze a vliv, neb mohlo by se snadno stát, že by mne v kapitolním městě tom tak zvaní patentoví žraloci mohli připravit o výsledek dlouho
leté mé práce, jak mnohému se již stalo. Proto hledám někoho, jenž by mi po
mohl, abych ideu svoji mohl v skutečnost uvést.”
“Obraťte se na mého ujce, vždyť víte, že je mužem podnikavým.”
“Též jsem na to myslel. Avšak v pádu, že by věc nepřijal. Jeť sám dobrým
architektem a mechanikem a třeba by v sestrojení stroje se mnou nesouhlasil.”'
“Nu, vždyť je ještě více lidí na světě, kteří mají podnikavost a peníze.”
“Neodkoupí-li jej pan Hardy, musím někam do Chicaga, ba třeba i do No
vého Yorku. Najde se přece některý zámožný člověk, jenž mi bude nápomocen !”*
“Odcestovat chcete? A proč?” tázala se překvapena dívka.
“Poněvadž by mi jiného nezbylo, kdyby mne můj pán odbyl.”
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“A na svoji matku nemyslíte, Viktore?” tázala se jemně Nelly.
“Právě tato myšlénka mne žene pryč. Moje postavení v továrně je tak ne
patrné a spojené s tak malým platem, že s matkou jen živoříme. Musím pryč,
abych jí mohl zaopatřiti lepší život a bezstarostné stáří.”
“Ne, ne,” zvolala Nelly a do krásných očí jí vstoupily slzy; “vy zůstanete.
S mým ujcem ovšem nechci o vaší záležitosti jednat, nesluší se to, avšak mám
jiný návrh. Jak víte, je strýc mým poručníkem, avšak nejdéle za půl roku jsem
plnoletou a pak mohu se svým jměním naloží ti dle své libosti. Počkejte až do
té doby a já vám zapůjčím peněžní obnos, jaký byste potřeboval. Co tomu ří
káte?”
V obličeji mladého muže zobrazila se nejvyšší radost nad nabídkou dobré
dívky.
“Slečno Nelly!” zakoktal.
“Vaši ruku, Viktore. Slibte mi, že zůstanete. Vy váháte? Ne, já se do
mnívala, že přece trochu přátelství pro mne —”
“Jak mohu podobného cos přijmout, šlechetná, dobrá Nelly!”
“Ale cestovat chcete a třeba nikdy se nevrátit. Nuž tedy jděte a já půjdu
též. Ještě dnes odjedu. Tak dobře to s vámi myslím a vy mne odmítáte. Pane
Viktore, nejsem zlá, ale v této chvíli bych si přála, aby nikdo vynález váš nepřijal.
Rozumíte? Sbohem!”
Utírajíc si bělounkým šátkem oči, obrátila se k odchodu. Viktor ji uchopil
za ruku.
“Nelly, vy jste anděl dobroty a laskavosti,” zvolal vroucně, “na místě bych
pro vás zemřel, abych vám dokázal —”
“Nu, dokažte to a zůstaňte!” pravila dívka s odvráceným obličejem. “Chcete
ode mně přijmout nabídnutí anebo lidí cizích, již by snad váš vynález využitkovali ve svůj prospěch ?”
Viktor políbil bílou ručku sličného toho stvoření a pravil:
“Podrobuji se vaší vůli, slečno Nelly!”
Tato honem se otočila a pohlédnouc mladému muži do očí, zvolala:
“Tak se mi líbíte, pane Viktore, zůstane tedy při tom. Nejprve ujec a pak já.”
V tom zaštěkal za nimi pěkný honící pes, jenž vesele poskakuje, lísal se
k Nelly.
“Strýc je na blízku,” zvolala dívka. “Jděte, milý Viktore a nezapomeňte, co
jste mi slíbil.”
Po té ujala psa za obojek a pádila
k místu, kde starý pán na ni čekal. Nemělť on o schůzce své neteře ani tušení,
pročež ji jako jindy přivítal laskavým úsměvem.

IV.

Jiljí J. Jahn.

V panském domě bylo po obědě. Do
mácí pán se uchýlil do svého pokoje, aby
odpoledním odpočinkem dopřál zažití na
plněnému dobrými pokrmy žaludku. Bylí
p. Hardy rozený labužník. Pohodlně nata
žen spočíval v měkkém sedadle u okna, z
něhož mohl přehlédnout záhony, plné kvě
tin a rostlin, z nichž vycházela opojná vůně.
U druhého okna stál mladý muž v jízdeckém obleku nejnovější mody; vypadalť
spíše jako jockey, než jako elegant.
“Co pak to máš opět na sobě za nový
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oblek, Eddy?” tázal se starý pán, měře mladého liejska od paty až k hlavě lho
stejným pohledem, zívaje při tom.
“Jízdecký, otče. Chci si drobet vyjet a podívat se k Hamiltonům. Dick
mi onehdy sdělil, žé si hodlá zajet do Milwaukee, kde má jakési důležité řízení.
Chce, abych jej provázel.”
“Znám to důležité řízení,” otec na to; “jsou to hazardní hry a holky po
chybné pověsti. Je mi divno, že starý Hamilton tomu dovolí, by syn jeho tolik
peněz utrácel. Dick je mladý zhýralec a nehodí se tobě za společníka. Nerad
vidím, Eddy, že lak často k nim zajíždíš, měl bys sobě hledět své krásné a bo
haté sestřenice, Nelly.”
“Dnes nemohu zůstati doma. Dal jsem své slovo Hamiltonově slečně
Maud, že si vyjedeme k Silver Lake. Pozvala mne a tudíž nemožno mi odříci.
Dále, otče —”
“Nu, co dále?” tázal se fabrikant, svraštiv obočí, poněvadž tušil, že syná
ček bude opět útočit na kapsu svého papínka. “Jsi zase na holičkách?”
“Ano, prohrál jsem při dostihách v Collinsburghu pět set dollarů a zaru
čil své čestné slovo, že dnes prohru splatím. Co by sobě moji přátelé o synu
boháče Hardyho pomyslili, kdyby nedostál slovu?”
“Proti tomu ničeho nenamítán, avšak nehřej tak často. Potřebuješ mno
ho peněz, Eddy, zejména poslední čas.”
“Ach, otče, takový pakatel vůči milionu, jejž vlastníte!”
“Jsem ovšem bohat, avšak i nejhlubší studně se vyčerpá. Ostatně, co jest
milion pro ctižádostivého muže, jakým jsem já, a který chce výš a výš, až do
oněch kruhů nejlepší americké společnosti. Moje touha se nese do velkoměsta,
kde bych mohl hrát důležitější roli, než v tomto hnízdě. Abych toho dosáhl,
kráčím s duchem času a podílím se na větších podnicích, než jakým jest můj zá
vod. Bohatství vede k důstojenství, jemu se otevrou brány senátu našeho spol
kového města, ba i na stolec presidentský možno se jím dostat. A proto jsem
zakoupil za velký obnos akcií měďařské společnosti, jejíž doly se nalézají v se
verním Michiganu. Až dosáhnu nesčetných milionů, jako zesnulý William
Vanderbilt, pak budu moci říci s ním: “The public be d—d.”
“Ach, to je skvostná myšlénka!” zvolal syn nadšeně.
“Tuto myšlénku jsem nepojal snad včera,” pokračoval spokojeně necitelný
boháč; “nýbrž již tehdy, kdy z milosti mého bratra Prospera jsem žil. O, jak
jsem jej nenáviděl, toho počestného muže. Zemřel právě v čas —” při tom se
fabrikant zachvěl a ztrnule upíral zrak do prázdna, jakoby tam vidění jakés zřel
— “a já stal se jeho dědicem. Tím umožněno mi opět k touženému cíli se přiblí··
žiti. To mi však nestačí. Chci zakoupit akcie jisté železniční společnosti, avšak
k tomu mi schází peněz, k nimž ty mně pomoci máš.”
“Jakým způsobem, otče?” tázal se syn dychtivě.
“Jednoduchá věc. Ožeň se!”
“K tomu je zapotřebí času a přemýšlení.”
“Já již přemýšlel za tebe. Ty víš, že když jednou se na něčem rozhodnu,
že od toho neupustím. Nelly musí být tvojí ženou. Povídám ti to proto, že se
mi zdá, jakobys šilhal za Hamiltonovic Maud.”
“Nu, a což není Maud sličná a bohata?” namítnul Eddy.
“O bohatství starého Hamiltona mám jiný úsudek. Před světem se dosud
drží, avšak za nedlouho celá ta sláva klesne v prach a Maud bude tak chudou,
jako mnohá dívka naší továrny. A tím jest Dick vinen, tvůj zhejřilý přítel, je
muž pošetilý otec nemůže ničeho odepříti. Nelly však zdědila po své matce půl
milionu a oněch peněz potřebuji k provedení svého záměru. Nyní vol mezi
Maud a Nelly. Pakli neuposlechneš a nepodvolíš se vůli mé, pak vztáhnu ruku
svoji od tebe a neobdržíš ani centu ku kavalírskému svému živobytí. Nyní víš,
jak jednat máš. Znáš mne !”
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Eddy chvíli hleděl před sebe, při čemž mu kol úst pohrával škaredý úsměv'
a v očích se mu zlomyslně zablesklo.
“Máte pravdu, otče!” pravil po chvíli. “Maud jest chudá. Budu se tedy
ucházet o přízeň sestřenice Nelly.”
“Já věděl, Eddy, že máš rozum,” pravil továrník přívětivě, “a abys viděl, že
u tebe neskrblím, obdržíš plný tisíc. Jsi mé jediné dítě a co činím, děje se pro
tebe. Řiď se vždy dle mé rady a dobře pochodíš. Pro peníze si za chvíli dojdi
do úřadovny, tam ti je odevzdám.”
Po té kynul Hardy rukou na znamení, že chce být sám, načež syn odešel ku
konírně, kde stál jeho zamilovaný vraník, jehož poručil osedlati.
Továrník po chvíli též odebral se do své úřadovny, by odbyl obchodní zále
žitosti, jež tam naň čekaly.
jj:

*

“Na zdar, paní Bodrá I”
Tato spráskla ruce nad hlavou podivením nad proměnou svého souseda
Kotka, když tento v z brusu novém obleku ve dveřích jejího bytu se objevil. A zjinačil se. Hustý vous s brady zmizel a jen silný knír zdobil hořejší ret, pod nímž
se stkvěla řada zdravých zubů slonovinou.
“Pro pánajána!” zvolala; “z vás se stal hotový pán, milý příteli!”
“Nu, přece co nový inspektor!” smál se příchozí, “nebudu chodit po Bellville jako tramp. Co pak by tomu řekli mí staří známí v městečku, již mne před
lety vídával v řádném oděvu. Jsem s panem Hardym spokojen. Práci nemám
takřka žádnou, jen že několikráte za den pohlédnu stroje.”
“Tahle štědrost pana Hardyho je mi velmi podezřelou,” myslila si hospody
ně. “Nu,” pravila nahlas; “je mi věru divno, že s vámi, jinak necitelný ten muž,
tak dobře zachází. Co za tím vězí, svěřte se mi.”
“Spekulace, nic jiného, než špekulace, milá sousedko,” smál se Kotek. “Pan
Robert Hardy špekuluje a já též. Více vám prozatím sdělit nemohu, avšak že
jsem vaším dobrým přítelem, ujištěna buďte, že u továrníka něco platím, víte,
proto chci toho docílit, aby Viktor, váš syn, měl méně práce a více platu. O to
se postarám, spolehněte se na mne. Možná, že v dosti krátkém čase se dozvíte,
co za tím vězí.”
Paní Bodrá znala Kotka sice co muže prudké povahy, avšak též co pravdo
mluvného a dobrého srdce, a proto se ustanovila na tom, že, an jest dobrým znal
cem papírnictví, jemu model, jejž syn její dohotovil, ukáže a vyslechne Kotkovo
dobrozdání o vynálezu.
“Poslechněte, milý příteli,” začala, “musím se vám s něčím svěřiti. Viktor
vynalezl jakýsi stroj na dělání papíru, jímž prý se mnoho času a práce ušetří, a
chce jej nabídnouti Hardymu ke koupi.”
“Vynález?” divil se Kotek. “A kde máte model?”
“Tam, v jeho světnici. On celou svoji naději naň staví a tvrdí, že je to vy
nález velmi důležitý.”
“Mohu se naň podívati? Jsem praktický muž a podobným věcem rozumím.”
“Vy budete první, jemuž jej ukáži. Avšak před Viktorem ani slůvka, on
věc dosud tají.”
“Nemějte starostí, matko, nejsem nerozumný chlapec a dovedu mlčet ja
ko hrob.”
“Nu, tedy pojďte!” pravila domácí paní a uvedla souseda (Jo jizby, kde syn
její se zabýval svým vynálezem v prázdných hodinách, ráno i večer.
“Zde je model a až jej prohlédnete, pak mi řeknete, co o celé věci soudíte.”
Ukázavši rukou na stůl, na němž stál dřevěný vzor stroje Viktorova, odešla
z pokoje.
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Kotek dlouho se zdržel prohlížením nového vynálezu a co chvíli draly se mu
z úst výkřiky úžasu a překvapení. Pojednou vešel do světnice a popošel k paní
u okna stojící.
“Paní Bodrá!” začal rozechvělým hlasem* “vynalezl skutečně Viktor onen
stroj ?”
“Nu ovšem, kdož jiný,” odvětila stará matka, hledíc naň napnutě.
“Vynález tento způsobí revoluci v papírnictví. Ďáble, já to znám, vždyť
jsem dosti dlouho v tomto oboru zaměstnán. Co strojů na výrobu papíru jest
v Americe, o jiných dílech světa ani nemluvě, žádný se tomuto nevyrovná. To
je myšlénka, to je genie! Nechť Viktor nabídne vynález komukoli, každý jej
koupí, není-li zrovna patentovaným oslem. Sto tisíc dollarů má vynález ceny,
ani vindry méně, jako že mi Bohemian Frank říkají. Hardy jej koupí a aby
nějaký machl s ním neprovedl a nedal jej bez vědomí vašeho syna na své jméno
patentovat, o to se postarám já. Čert mu věř, já ne. Máte po nouzi. Váš syn
nepotřebuje za mizerný žold sedět celý den v písárně a kazit si oči. Řekněte
mu, že jsem stroj prohlédl a co o něm myslím. Hněvat se proto na vás nebude
a jednou věc do veřejnosti přijde tak jako tak.”
Ustarané matce při slovech zkušeného muže zvlhly oči radostí a pohnutím
a ona v duchu děkovala osudu, že jim takového přítele poslal do domu.
“Tak a nyní musím opět po svém,” řekl Kotek. “Mám jakousi důležitou
záležitost dnes večer, která se nedá odložit. Nu, na sledanou zítra ráno.”
Podav ruku své sousedce, vyšel po těch slovech ze dveří a zamířil ku svému
obydlí.
K večeru o sedmé hodině přišel Viktor domů a již ve dveřích volal: “Ma,
zítra chce pan Hardy projilédnout můj vynález!”
“Mnoho-li myslíš, že má ceny?” tázala se matka a z očí jí svítila radost zc
syna.
“To záleží na tom, jak se osvědčí,” odvětil syn.
“Ne méně jak sto tisíc dollarů musíš žádat!”
“Máti, jak přicházíš na tuto myšlénku?” zvolal syn překvapen.
“Nu, mám též své myšlénky. Nekoupí-li jej Hardy, jsou zde jiní.”
Po těchto slovech odešla do kuchyně, aby pro syna upravila chutnou večeři.
“Nelly zde byla!” šeptal Viktor radostně pro sebe. “Jak by moje dobrá
matička mohla vědět, mnoho-li má vynález ceny? Jak šlechetná je neteř mého
šéfa, moje — moje sladká Nelly.”
Té noci mu bůžek spánku kouzlil ty nejkrásnější obrazy ve snu, o lásce, bohaství a šťastném životu po boku spanilé Nelly.
V.
Tmavá noc se snesla k zemi. Nástěnné hodiny v bytu našeho krajana Kotka odbíjely jedenáctou, když tento tichým a opatrným krokem vyšel z branky
své zahrádky a bral se směrem k mostu, na němž při příchodu do Bellville stál.
Pod paží nesl cos v šat zaobaleného, a při každém kroku se ohlížel, ač panovala
dostř hustá tma. Přešed most, dal se podél břehu, až dospěl v místo, kde řeka
se zatáčela k residenci jeho přítele Hardyho, jak továrníka posměšně nazýval.
U malé houštiny vrb, jež skláněly se nad vodu, se zastavil, hledě ostře kolem
sebe. U staré, zpráchnivělé vrby jedné se shýbnul, aby lépe mohl poznati, nalezáli se na pravém místě.
“Pět kroků k severu!” mumlal pro sebe, “od tohoto stromu, který již napolo
setlel, musí se nalézati kámen a pod ním v hloubi čtyř střevíců se skrývá Hardy
ho tajemství. Musím si pospíšit, budeť to kus tvrdé práce, odvalit balvan a ko
pat tak hluboko. Avšak ku předu, není času nazbyt.”
S tímto rozhodnutím přistoupil k naznačené jím vrbě a počítaje pět kro
ků, stanul před velkým kamenem . Kleknuv, ohmatal jej kolkolem a spokojeně
se usmál.
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“Je na svahu,” šeptal; “potřebí jen
pod něj vrazit rýč, jejž s sebou nesu a svalí
se k řece.”
To dořeknuv, vstal a vytáhnuv nástroj,
řádnou to lopatu, z pytle, v němž vězela,
podstrčil ji zvolna, aby kov nezacinkl, pod
kámen a vší silou zvedal. Balvan se zvol
na nahýbal k nižší straně půdy, až konečně
se překotil a svalil se s dušeným lomozem
o několik stop hlouběji.
“A nyní do toho!” zabručel noční cho
dec a jal se rýčem odhazovati dosti tvrdou
hlínu stranou.
Déle jak půl hodiny pracoval, až mu
krůpěje potu na čele vyrážely, když rýč za
vadil o cosi tvrdého.
“Ah, již tě mám!” zaradoval se Ko
tek, “jen ještě několik lopat a skřínku mám
Victor Hugo.
v rukou/’
Po chvíli ustál a sáhnuv rukou do otvoru, vytáhl namáhavě odtud malou,
čtverhrannou bedničku, jak dalece ve tmě zříti bylo možno.
“Victoria, sláva!” zašeptal; “že se mi dostala věc do rukou, jíž mi bude mož
no dopátrati se tajemství Roberta Hardyho.”
Po té, vstrčiv zablácenou skřínku do pytle, přehodil rýč přes rameno a ry
chlým krokem se bral pryč, vyhýbaje se světlejším místům, hledaje stín, by jej
nikdo na cestě k domovu nepotkal a náhodou nepoznal. Za čtvrt hodiny již seděl
u stolu ve svém bytu, očisťuje skříňku od bláta a rezu. Byla zamknuta, tak že
ji otevřít nebyl v stavu.
“Nu, zítra je také den, a poněvadž jsem po nezvyklé práci umdlen, půjdu na
kutě. Dříve ale bedničku uschovám, člověk neví, co se může stát.”
Po té vstal a zabaliv skříňku do pytle, vyšel do podkroví, kde vyzvednul dlá
tem již připraveným jedno prkno podlahy, vstrčil skříňku pod ně a opět v pře
dešlé místo prkno vtlačil, postaviv naň k vůli jistotě ještě starou skříň, jež v po
blíží se nalézal a kterou s nábytkem sem přivezli.
Po té sešed dolů, odebral se na odpočinek, když před tím ještě byl prohlédl
zámek u venkovních dveří, je-li klíč na západ otočen. Za chvíli ulehl k odpo
činku, avšak dlouho usnout nemohl. Té noci měl ošklivý sen. Zdálo se mu,
že se řítí s vysoké skály, na níž stojí Hardy a směje se zlomyslně.
Druhého dne se probudil celý spocený.
“Měl jsem to po čertech šeredný sen. To něco znamená,” zabručel mrzutě;
“vždy, když se mi zdá o mém přítelíčku Hardym, potká mne něco nemilého.
Ah, bah ! Sen je sen a k vůli tomu si apetýt kazit nebudu.”
Zvednuv se s lůžka, vešel do světnice, kde se ustrojil, když byl mezitím se
několikráte napil z malé láhve, jež na stole stála.
“V tomhle Bellville,” zlobil se Kotek, “člověk pořádný trunk nedostane.
To má být sour mash, fuj! V Chicagu, to si nechám líbit, tam mají šnábičku,
ale zde —”
Nedomluvil, nýbrž pohlédl oknem k sousednímu domku, kde stál Viktor,
maje objemný balík v rukou.
Postaviv honem láhev na stůl, vyšel kvapně ven, zavřev dříve na zámek, na<ež se bral k plotu, dělícímu od sebe obě obydlí.
“Dobré jitro, pane sousede!” pozdravoval již z dáli. “Kam pak s tím ran
cem, mladý příteli?” “Do pisárny!”
J
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“Je to těžké, co v ruce držíte?”
“Drobet,” odvětil Viktor, usmívaje se.
“Nu, tedy počkejte! Pomohu vám.”
S těmi slovy přeskočil plot a octnul se v krátce u mladého muže.
“Ukažte!” pravil; “já mám větší sílu a více unesu.”
Viktor se zdráhal, řka, že model unese, avšak Kotek beze všeho mu vzal
z ruky balík a dal si jej pod páži.
“A nyní pojďme!” pobídnul Viktora, kráčeje napřed.
Deset minut na to octnuli se na nádvoří továrny, kam zároveň s nimi vjel
lehounký faeton, v němž seděl syn fabrikantův a sličná jeho sestřenice Nelly.
Srdce našeho Viktora prudce bilo při spatření obou, jak jeden s druhým žerto
val. Byla to náhoda anebo jej Nelly zúmysně ignorovala? Zabolelo jej, že zbož
ňovaná jím dívka si ho zhola nevšímá.
Povoz zastavil před úřadovnou. Eddy vyskočil první a podávaje mladé dá
mě ruku, chtěl jí pomoci dolů. Tato však odmítla jej a seskočila sama lehounce
na zem. Při tom, jako náhodou, kývnula hlavinkou v tu stranu, kde oba naši
přátelé stáli a Viktorův obličej se vyjasnil.
Když párek zmizel v pisárně, tázal se Kotek Viktora, kdo že je onen hej sek.
“Eddy, syn Hardyho,” zněla odpověď.
“Vždyť vyhlíží, jako by jej z výkladní skříně modního obchodu oděvního vy
táhnul !” smál se Kotek. “A ono sličné, roztomilé děcko ?”
“Neteř pana Flardyho.”
“Nejsou spolu zasnoubeni?” tázal se opět zvědavý soused.
Ubohý Viktor sotva potlačil hluboký vzdech, když odpovídal: “To nevím.”
“Podobá se tak, poněvadž onen naškrobený panák jí prokazoval všecku
pozornost.”
Kdyby Kotek byl věděl, jakou bolest působí těmi slovy svému mladému
příteli, byl by zajisté mlčel.
Za nedlouho vyšel Eddy z pisárny se svojí sestřenicí, načež oba opět usedli
do faetonu a odjeli branou ven.
Viktor smutně za nimi hleděl, když v tom Nelly se ohlédla a zatřepala ru
kou. Eddy, domnívaje se, že pozdrav platí jeho otci, hleděl si bujného koníka,
jenž s nimi po cestě klusal, kdežto mladému architektovi se ulehčilo, když byl
takto přesvědčen, že Nelly naň nezapomněla.
V soukromé úřadovně továrníkově se nikdo nenalézal, mimo majitele sa
motného. Když Viktor s Kotkem vešli, přivítal je Hardv laskavým a srdečným
hlasem, podotknuv k tomu, že jeho inspektor má jiných snad lidí k disposici, již
by těžký model zaň nesli.
“Já se za práci nestydím, pane Hardy!” smál se Kotek.
“Avšak pro mého inspektora se to nesluší!” řekl fabrikant. “Musíte, pří
teli, chránit svoji autoritu.”
“Však já si respekt, pane Hardy, dovedu zjednat,” náš krajan opět. “Vždyť
vidím ve vás svůj vzor.”
“Dobře, dobře, milý pane Kotku!” usmíval se továrník laskavě. “Vím, že
to dovedete. — Pan Kotek, milý Viktore,” obrátil se k tomuto, “jest můj dlouho
letý přítel a věru mne těší, že po dlouhé době se vrátil do bývalého domova.
Nyní však odpusťte, Franku, mám jakousi záležitost zde s panem Bodrým. Za
hodinu vás najdu ve strojovně.”
“All right, mr. Hardy! Budu na místě.”
Po té se Kotek otočil a vyšel z pisárny.
Viktor po odchodu svého souseda rozbalil model, jenž mistrně byl sestaven
a ukázal naň svému prácidajci se slovy:
“Pane Hardy, zde je můj vynález!”
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Továrník byl nanejvýš překvapen, když spatřil důmyslně sestavený strojek.
Vzorek byl až do nej menších detailů propracován a dokazoval schopnost a ženiální myšlénku svého stvořitele. Viktor vysvětlil stručně sestaveni modelu
a jeho výhody před stroji dosud užívanými, načež podal Hardymu listinu, v niž
dopodrobna vše zaznamenáno bylo.
Tento přijmuv papír, položil jej na psací pult, u něhož stál. Viktor ustou
pil jaksi uleknut stranou, vida chladnou lhostejnost továrníka, o němž věděl, že
je odborník. Mladý architekt, který znal nesmírné výhody svého vynálezu, byl
tudíž jednáním svého šéfa nanejvýš překvapen.
“Milý příteli,” začal po delší chvíli fabrikant, “vaše myšlénka není zrovna
nejhorší. “Z vlastní zkušenosti vím, že některé stroje v papírnickém oboru ne
jsou dokonalé a mají mnoho chyb, jež jste vynálezem svým částečně odstranil,
avšak ne úplně. Však myšlénka vaše zůstane tak dlouho pouhou myšlénkou,
neuskuteční-li ji silná vůle a ruka; to víte sám dobře.”
“Zajisté, pane,” odvětil Viktor.
“Vy víte, Viktore,” pokračoval továrník s velkou srdečností, “že jest mým
přáním, abyste se časem domohl slušného postavení, a proto jest mou povinno
stí, abych nad vaší prací a působením bděl. Co jsou myšlénky bez peněz? Dým !
Váš vynález jest arci dobrý, avšak potřebuje zdokonalení a toto opět času. Stu
dujte a přemýšlejte dále a věnujte se svému vynálezu zcela, podporu obdržíte
ode mně, byste celý svůj čas a píli mohl věnovat svojí myšlénce. To jest, co jsem
vám chtěl říci, milý synu, a tím jest celá záležitost tato prozatím odbyta. Nyní
přejdeme k jiné. Paní Bodrá, bývalá hospodyně zemřelého bratra mého Prospera, jest vaší matkou?”
Viktor přisvědčil.
“Zvěčnělému panu Feltonovi jsem velkým díkem zavázán,” doložil, “anť on
jako vlastní otec řídil moje vychování.”
“Vím to!” řekl Hardy a v očích se mu pro okamžik objevil šeredný záblesk,
který však okamžitě zmizel. “Co on počal, já chci na vás dokončiti. Kdo byl
váš otec?”
“Neznal jsem jej, zemřel prý, když jsem byl ještě útlým děckem. Matka
mi vyprávěla, že byl přítelem pana Feltona a tento ji pak, když ovdověla, přijmul
k sobě za hospodyni.”
“Já též chci být vaším otcovským přítelem, jako nebožtík můj bratr,” pravil
Hardy laskavě, “a neopustím vás ani matku. Nyní však jděte opět ku své práci
— já ještě důkladně prohlédnu a prozkoumám váš vynález a sdělím vám vvsledek.”
Kývnutím ruky propustil mladého muže, jenž nevěděl, má-li doufat ve zdar
věci aneb ne. Nebyl spokojen, avšak z ohledu na matku a Nelly chtěl trpělivě
čekat nějaký čas. Opatrnost pánova v obchodních záležitostech mu byla úplně
známa a proto se v brzku upokojil. Kdyby však byl viděl továrníka v okamžiku
po svém odchodu, byl by seznal, že jiné důvody zdržely Hardyho od uznání vy
nálezu. Továrník dlouho stál u modelu ponořen v pohledu naň, vždyť hned
v prvním okamžiku poznal nesmírnou důležitost nového stroje tohoto, jímž bude
se dosavadní výroba moci zěstonásobnit při menších výdajích a úspoře času.
“Znamenitá to myšlénka!” mručel pro sebe. “Právo provozování ovšem
strhnu na sebe a to tím způsobem, že nikdo, ani Viktora nevyjímaje, mi je upřít
nebude moci. Musím hledět, abych lacino k věci přišel. Jeť to zásada každého
obchodníka, proč bych já měl činit výjimku. Malicherné ohledy mne nezdrží
od toho, abych nehleděl si svého prospěchu, třeba na útraty jiných. Chci dobýt
několik milionů, pročež ku předu, třeba přes těla mých nepřátel. Frank Kotek
jest jedním z nich, on jediný mne může zničit; avšak i jeho odstraním a učiním
neškodným. Ony dva domky na louce za řekou chovají v sobě osoby, jež nená-
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vidím na smrt. Musím s nimi zacházet laskavě tak dlouho, dokud nedosáhnu
svého cíle. Dosud jsem vždy vítězil a doufám, že i nadále tak se stane.”
Po té samomluvě usednul ku stolku a as hodinu pracoval, načež se odebral
do místnosti, kde stroje s velikými koly se pohybovaly. Tam našel Kotka, je
muž před dělníky velkou pozornost prokazoval a přívětivě s ním rozmlouval.
“Nu, milý Franku, myslím, že můžete být se mnou spokojen,” obrátil se
k tomuto, když sami stranou se nalézali; “hledím všemožně, abych vaše posta
vení zpříjemnil.”
“To uznávám a jsem vám již předem vděčným.”
“To dokážete mlčelivostí a věrností.”
“Nepochybujte o mně.”
“Vím, že jste řádný muž, který rodinné tajemství zachovati dovede.”
“Zajisté, pane Hardy.”
“Nu, jsem tomu věru rád. Z toho poznávám, že jste opravdu m ým pří
telem.” “To jsem vskutku.”
“Na shledanou tedy, milý Franku 1”
“Good morning, mr. Hardy.”
“Není přece tak zlý, jak jsem se domníval,” myslel Kotek, když odcházel
ze strojovny. “Nechám jej při tom, že skřínka je ztracena a budeme mít oba
pokoj.”
“Jen trpělivost,” šeptal si opět Hardy na cestě k domovu, sotva taje vztek
v sobě. “Ty brzo možná dohraješ roli inspektora a zmizíš. Ostraním jej stůj
co stůj, avšak aby nikdo o tom tušení neměl. Nebývá záhodno v jistých záležitotech užiti služeb cizích. Příklad mám na Kotkovi. Moje dosavadní zbabě
lost je toho příčinou, že již nešel k ďáblu, ten da—d Bohemian.”
Odpůldne téhož dne vstoupil v průvodu Kotka mladý Hardy do strojovny.
“Pane Kotku,” pravil, “dnes poprvé si chci prohlédnouti továrnu a stroje.
Před tím jsem o to nedbal, avšak když člověk chce začíti přece užitečný život po
omrzelých radostech světa, musí se něčemu přiučit.”
“To je chvalitebné rozhodnutí, pane Hardy!” přisvědčil inspektor, hledě
jaksi s podezřením na moderně oblečeného mladíka.
“Jaký to zajímavý pohled na parní stroje, když jsou v plné činnosti. Jak
jedno ozubené kolo do druhého sahá s nevídanou silou a rychlostí. Přímo zá
zračné jsou vynálezy lidské, jakoby duch jakýsi je oživoval.”
“To máte pravdu, pane Hardy!” přisvědčil Kotek, “jakoby neviditelná ruka
uváděla je v pohyb.”
Eddy, šlehaje jízdeckým bičíkem před sebe, zpozoroval, že strojník blíže
stojící vyšel z místnosti i přiblíživ se ku Kotkovi, jenž u samého řemenu velké
ho kola stál, pravil:
“Vysvětlete mi vše, pane inspektore, mne zajímá velmi strojnictví. Znáte
přece konstrukci každého stroje, není-li pravda?”
“Zda-li ji znám!” vypnul se hrdě náš krajan, načež počal svůj výklad.
“Ah! pochopuji!” zvolal Eddy. “A k čemu toto velké kolo, prosím, jest?”
S touto otázkou přistoupil těsně k železnému kolu, jež rychle se otáčelo.
“Pochybuji, že váš výklad je správný, pane Kotku!” řekl pak mladý švihák
úsměšně. “Zdá se mi, že o celé té věci víte as tolik, co já!”
Kotek naň zprvu vyvalil oči, překvapen náhlým chováním syna Hardyho,
pak ale zrudl v obličeji.
“Komu to povídáte, pane Hardy?” tázal se zlostně a z očí mu sršely blesky.
“Komu jinému, než vám,” zněla úsečná odpověď.
“Vy mizerný hejsku!” rozkřikl se náš občan, “a to se opovažujete říci mně?”
“Prokletý Čechu, tu máš!” zařval Eddy, vraziv mocně do Kotka, který zavrá
vorav a nemoha se udržeti v rovnováze, rukou zachytil se páky stroje, při čemž
šosy kabátu jeho uchváceny byly zuby rychle se točícího kola. Hrozný výkřik
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vydral se nešťastníku z úst — rychlostí blesku byl zdvižen do výše, spadl však
v nej bližším okamžiku na kamennou dlažbu strojovny zpět. Polovina kabátu
našeho Kotka otáčela se rychle zároveň s kolem.
Na výkřik nešťastného přiběhl strojník a s hrůzou hleděl na mrtvého, jak
se zdálo, muže. “Co a jak se to stalo?” tázal se ustrašen.”
“Přišla naň mdloba 1” vysvětloval zhýralec, “když mi vysvětloval konstrukci
stroje. Nahnul se více nad řemen kola a než jsem se nadál, uchopilo jej toto
zuby svými a mrštilo jím o zem. Odneste jej!”
Několik mužů přistoupilo k raněnému a zvedli jej. Byl v bezvědomí a zdálo
se, že život co nevidět uprchne.
Eddy rychle odtud odešel,.neb zdálo se mu, že každý na čele mu čisti může:
“Ty’s jeho vrah!”
Po jeho odchodu vynesli dělníci Kotka na čerstvý vzduch. Jali se jej křísit
vodou, avšak dlouho to trvalo, než jej přivedli k vědomí. Ubohý muž nevěděl,
co se s ním dělo, mumlaje nesrozumitelná slova; když jej chtěli nadzvednout,
sklesl opět v bezvědomí zpět.
Nešťastník odnešen pak do svého bytu, kde stařičká jeho krajanka a sou
sedka vzala jej do ošetřování. Přivolaný lékař.povážlivě kroutil hlavou, když
mu obvazoval ránu na hlavě. Opatřiv jej
takto, odebral se do domu továrníka, který
se jej soucitně tázal, jak se ubohému vede.
“Nemohu dosud s určitostí říci, uzdraví-li se neb ne,” odvětil novověký Eskulap,
“avšak zdá se mi, že utrpěl velmi prudké
otřesení mozku. Kdyby se hned uzdravil,
o jeho dobrém rozumu na příště však po
chybuji.”
Hardy uvnitř radostí zaplesal.
“To by bylo hrozné!” zvolal pokryte
cky, “aby tak intelligentní hlava měla pro
mne býti ztracena, na jejíž schopnosti v
obchodních věcech jsem se spoléhal. Čiňte
všemožné, abyste jej zachránil a na moji
vděčnost můžete spoléhati.”
“Učiním, co budu moci!” pravil léJ. Vojta siukov.
kař, načež odešel.
“Uzná-li doktor Kotka, že je choro.myslným,” pravil Hardy k synovi, “pak jej pošlu do blázince. Zůstane-li však při
rozumu, zbavíme se jej jinak. Co se ti nezdařilo dnes, může se stát zítra. K če
mu máš zbraň? Odkliď Kotka, člověka, který ti chce tvé jmění ukrást!”
*
*
*
Pátého dne na to shledáváme se s naším krajanem opět v jeho bytu. Lůžko
již opustil a sedě u otevřeného okna, hleděl ven do jasného dne. Paní Bodrá
vstoupivši do pokoje, zůstala s úsměvem na prahu stát.
“Nu, to mne těší, že jste již vstal!” volala potěšena, “toť znamením, že jest
již lépe!”
“Ach, ano, paní sousedko,” řekl Kotek slabým hlasem; “však hlava mne
pálí jako oheň, časem mne bolí, že bych se zbláznil! Posaďte se, milá přítelkyně.”
“Nemluvte tak mnoho, příteli, víte, že vám to lékař zakázal.”
“Co na tom, s vámi budu mluvit přece, vzdor zákazu mastičkáře. Mám cosi
na srdci, matko a komu bych se mohl jinému svěřit, než vám.”
“Nu, tíží-li vás něco, tedy si odlehčete. Dříve mi však řekněte, jak jste k úra
zu přišel. Mdlobou prý jste padl na kolo stroje a kdyby prý nebyl pan Eddy
vás z něho strhnul, byl byste nyní nebožtík.”
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“Kdo pak vám tohle namluvil?”
“Tak se městečkem povídá,” odvětila stará paní.
“Lid tak mluví, lim, hm! Já si dal dobrý pozor před kolem; milá paní, avšak
ještě větší jsem měl dát před mladým Hardym.”
“Člověče, co to mluvíte ?” zděsila se paní Bodrá.
“Co mluvím? Jen to, že by starý Hardy byl mnoho za to dal, kdyby mi kolo
hlavu bylo rozrazilo. Nehleďte tak na mne, co mluvím jest pravda.”
“Tam přichází doktor!” šeptala paní. “Nezmiňujte se před ním o svém pode
zření.”
“Žádné podezření, nýbrž holá skutečnost, drahá sousedko!”
“Nu, pane doktore!” zvolal Frank, když lékař vstoupil do světnice. “Jak to
vypadá s mojí hlavou?”
“Ne příliš skvěle, příteli. Požadujeť dosud nejpečlivějšího ošetření,” pravil
tento, když prohlédl hlavu nemocného a ovázal. “Nejlépe by bylo, kdybyste se
odebral do nějaké nemocnice.”
“Kdo pak si tak přeje?”
“Váš dobrý přítel, pan Hardy,” zněla odpověď.
“Tak? A jako pes tam pojít? Znám ty americké nemocnice a špitály, jak
tam s chudým člověkem umějí zacházet! Nějaký ten nápoječek a ubožák jde na
vandr, odkudž se více nevrátí, hehehe! Řekněte panu Hardymu, že mu za jeho
v pravdě přátelskou starost děkuji, ale že zůstanu u této mé nejlepší ošetřovatelky
a dost!”
Po těchto slovech v největším rozčilení pronešených udeřil na stolek před ním
stojící, až se tento zaviklal.
Lékař neodpověděv odešel z domku.
“Šílí, dojista šílí! Já věděl, že to s ním tak dopadne,” mručel cestou pro se
be, kráčeje rovnou cestou k residenci továrníkově.
“Nu, jak se vede mému příteli?” tázal se tento, když lékař vstoupil do kom
naty.
“Moje obava se vyplnila!”
“Co tím myslíte?”
“Váš inspektor sešílel!”
Otec a syn vyměnili mezi sebou významné pohledy.
“Lituji opravdu nešťastného přítele !” řekl pokojně továrník.
“Jakého druhu jest ono šílenství?” tázal se Eddy.
Lékař vyprávěl vše dopodrobna, jak se pacient choval.
“To jest ovšem velmi povážlivé,’ řekl továrník.
“Ano,” přisvědčil lékař, “a proto bych vám byl tou radou, abyste jej nechal
odvézti do některého ústavu pro choromyslné, dříve než se u něho zuřivost
dostaví.”
“Proveďte to sám, doktore, a já zaplatím všechny útraty s tím spojené. Vy dle
zákona co lékař máte k tomu právo a úřady vám budou k ruce.”
“Učiníme tak!” svolil lékař a když přijmul od boháče prozatímní honorář,
poroučel se.
“Tímhle způsobem se nebezpečného přítele nejlépe zbavíme, aniž by musela
téci krev,” zasmál se posupně továrník. “Lékař potvrdí, že je Kotek skutečně
šíleným, a pak ať tento chvástá co chce, kdo by bláznovi věřil! Nyní jdi a poruč,
aby se zapřáhlo. Vyjedeme si trochu.”
Za nedlouho odjížděli oba v průvodu Nelly do širého kraje, na návštěvu ku
Hamiltonům, kam byli pozváni.
*
*
*
Večer se již hluboko snížil k zemi, když Viktor vyjda z domu, blížil se ku za
hradě Hardyho. Ubohému mladíkovi přicházel celý život smutným a prázdným.
O jeho vynálezu se továrník dosud ani nezmínil a tudíž nevěděl, jak celá věc se má.
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Nelly též nenechala o sobě slyšet a proto nebylo divu, že se cítil opuštěným. Na
lávce vedoucí k parku se zastavil a hleděl do hluboké, temné vody pod sebou. Po
jednou se prkna lávky zachvěla a on vyhlédnuv, spatřil Nehynu služku státi před
sebou.
“Mr. Bodrý,” šeptala tato, “jste to vy?”
“Ano.”
“Dobře, že vás tady nacházím a nemusím až do domu k vám.”
“Nu, co je, co se stalo, Viky?”
“Slečna chce s vámi mluvit.”
“Vždyť jsem přece viděl, jak odpoledne v průvodu obou Hardyů odjížděla.”
“Před hodinou se vrátili a poněvadž starý pán obyčejně po večeři čte anebo
píše a mladý se baví hrou na kulečníku, myslí slečna, že je příhodný čas k schůzce
s vámi. Pojďte 1”
Mladý muž s tlukoucím srdcem následoval lehkonohou dívčinu, která jej za
hradou až k jakési besídce vedla.
“Počkejte!” zašeptala, načež zmizela v blízkém houští.
Viktor rozechvěn očekával, co se dále bude díti. Večerní dostaveníčko s dív
kou srdce svého, kde by se toho byl nadál; nečekal dlouho, mezi stromy se ozva
ly lehounké kroky a hned na to vstoupila Nelly do besídky, měla na sobě tmavý,
pláštík a též takovou kapuci stáhnutou přes hlavu. Popojdouc k Viktorovi, podala
mu ruku.
“Co to znamená, pane Bodrý?” zašeptala, “vy se třesete. Jste nemocen?”
“Ne, slečno Nelly, avšak to neočekávané štěstí vás dnes moci spatřiti.”
“A v tak pozdní hodinu, není-li pravda? Víte, že mne sem úzkost a strach
o vás žene?”
“O, slečno Nelly!” zvolal Viktor vroucně.
“Strýc chce, aby prý jste k dalším studiím odtud odcestoval.”
“Já vám dal své slovo, že nepůjdu. A proč mne chce z Bellvillle vzdálit?”
“K vůli mně.”
“Jáť bych nevěděl.”
“O, starý má ostrý zrak a dávno mne již tajně pozoruje. Když si pomyslím,
jak na mne naléhá, abych se s Eddym zasnoubila------ ”
“Můj bože!” zvolal mladík ohromen.
“Nebojte se, milý příteli, že bych si toho větroplacha a hýřila vzala, On chce
mé jmění, moje osoba je mu lhostejnou, právě jako on mně. To však není všecko.
Můj ujec mne chce poslat zpět do dívčího ústavu, pakli se nepodrobím jeho vůli.
Zítra se mám vyjádřiti, jak to se sňatkem míním — možná, že pozítří musím do
ústavu.”
“Musíme se tedy rozloučit?”
“A proto je dobře, že jsme se sešli, jinak byste se mohl domnívati, že jsem
na své slovo zapomněla.”
“Nelly a kdybyste chudou byla, odloučení od vás mi bude stejně bolestné. Já
dlouho bojoval proti vzmáhající se lásce k vám ve svém srdci, avšak podlehl jsem.
O, proč nejste chudou, pak-------”
“Nu, tedy dořekněte!” šeptala dívka.
“Pak byste‘musela být mojí------ ”
“Nu, tedy zde máte ruku moji pro vždy, vy nesmělý rytíři!” sladkými slovy
šeptala Nelly, “vezměte si ji!”
“O můj andělí!”
Vřelé objetí následovalo provázeno ohnivými polibky. Po chvíli se Nelly vyvi
nula milovníku svému z náručí a pravila: “Nyní víme, na čem jsme. Pošle-li mne
ujec do ústavu, dozvíte se jak se věci mají. Láska naše však, nechť je tajemstvím
dotud, dokud nenabydu plnoletosti a to se stane za půl roku. Váš model vezměte
pod nějakou záminkou zpět. Dobrou noc, Viktore!”
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“Dobrou noc, Nelly!”
Rty obou ještě jednou se spojily k vřelému polibku, načež Nelly odběhla
z besídky.
Viktor, celý zmámen láskou a štěstím, kráčel zpět po lávce a zastavil se upro
střed. Měsíc ještě nevyšel, hvězdy jen rozšiřovaly slabou záři, tak že všecky před
měty v nejistých konturách v přítmí se rýsovaly. Podepřev se o slabé zábradlí láv
ky, hleděl k hvězdám. Pod ním tiše šuměl hluboký proud. Dlouho tak pohřížen
sám v sebe hleděl k temnému nebi, když v tom postava jakási, zahalená v tmavý
plášť, objevila se u lávky a plížíc se jako had až k němu, tichými kroky, oběma pěstěma do něho vrazila. Ozval se praskot dřeva, tiché vzkřiknutí a na to mocný pád
těla do vody. Vlny v řece se na chvíli rozbouřily, pak ale utišily se a spěchaly dále
jakoby nižádný černý skutek zde vykonán nebyl.
Muž na lávce chvíli naslouchal a když nic podezřelého nezpozoroval, obrátil se
a spěchal zpět do zahrady, mruče k sobě: “Účel světí prostředky, já doufám, že
jsem svého účele dosáhl.” Po té zmizel mezi stromy.
Viktor, poněvadž dobrým plavcem zrovna nebyl, ponořil se po svém pádu
do vody dosti hluboko, a proud jej rychle unášel v místa, kde mocné stíny vrb
kladly se na řeku. Když se po chvíli vynořil, vzpamatoval se a uchytiv se silné
větve, držel se takto nad vodou, hodlaje dosáhnouti břehu. Avšak leknutí a náhlý
pád ochromily údy jeho tak, že sotva mohl větev v rukou udržeti a k tomu ještě
proud jej táhnul s sebou. Již se domníval, že mu bude opět klesnouti zpět, když
v tom zaslechl kroky a v malé chvíli objevil se muž jakýs, jenž zpytavě k vodě hle
děl. Měsíc, jenž až dosud se kryl za nedalekými pahorky, vznesl se zvolna nad
lesy a ozářil světlem svým kaj inu.
“Kotku!” ozval se sotva slyšitelný hlas z dola od vody.
Kotek, neb on byl tím mužem, rázem se sehnul k místu, odkud jméno své
zaslechnul. V záři měsíce, shlédl bledou jako smrt tvář, přítele Viktora, jak tou
žebně se k němu zvedá.
“Ďáble, Viktore !” bylo vše, co řekl. Po té vskočil do řeky a objav třesoucí se
tělo mladíka jednou rukou, druhou se zachytil tlusté větve a pomalu sebe i přítele
z vody vytáhl. Položiv jej chystal se jej křísit, avšak Viktor bez namáhání used
nuv pravil: “Ještě několik minut a byl bych klesnul ke dnu !”
“Viktore!” volal Kotek, jsa celý vzrušen, “spadl jste s lávky?”
“Ne, já byl shozen !”
“Ah!”
“Nebýti vás. byl bych zahynul. Však jak vy sem přicházíte v tak pozdní do
bu? Já mínil, že jste nemocen a nalézáte se dávno v posteli!”
“Mně bylo v jizbě dusno a pak mne rána na hlavě pálila i rozhodl jsem se, že
se na zdravém vzduchu projdu. Když docházel jsem v místa, kde ona lávka vede
přes řeku do zahrady našeho “společného přítele”, tu zaslechnu pojednou výkřik
a silné šplouchnutí. “To někdo spadl do vody!” pravím k sobě a již spěchám
sem. A koho tu nacházím? Vás, jak zápasíte s proudem. Nyní však pojďme, jste
promočen a mohl byste lázeň odstonat, kdežto mně prospěla. Bolení hlavy pryč,
jakoby uťal. Já vás povedu.”
Za nedlouho dospěli domku matky Viktora a vstoupili do vnitř. Matka leknu
tím ani promluvit nemohla, spatřivši syna v mokrém oděvu.
“Nic to není, matko!” těšil Kotek ustrašenou paní, “Viktor spadl do vody o
to je vše. Vy si lehněte, milý příteli, já za chvíli jsem zpět.”
Po těchto slovech odešel, aby se v krátkosti vrátil opět do světnice. Nesl pod
páží malou skřínku jakousi, kterou na stůl položil. Paní Bodrá spatřivši bedničku
slabě vykřikla.
“Můj ty Ježíši!” zvolala, když se z ustrnutí vzpamatovala, “jak jste přišel,
Kotku, k této skřínce?”
“Ukradl jsem ji!” zasmušile odvětil starý papírník.
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“Tato bednička patří mě!” pravila s pláčem hospodyně, berouc ji do ruky.
“Já to tušil!” řekl Kotek “a proto mi to nedalo pokoje a hnalo zpět do Bellville. Nyní poslechněte, jak se věc udála. Robert Hardy, jak vám známo, byl
mým soudruhem a přítelem v továrně, ač stál výše, jsa bratrem našeho prácidajce
Feltona. Já tehdy se domníval, že není lepšího člověka pod sluncem nad Hardyho
a slepě jsem se podroboval jeho autoritě. Jednoho dne mne pozval do svého do
mu a pravil: “Franku, jsi mým přítelem ?”
Já ovšem spěchal jej ujistit, že oddanějšího soudruha nade mne nemá.
“Nu, tedy,” pravil, “chci se po druhé oženit, poněvač syn můj Eddy potře
buje nějakou opatrovatelku, vždyť bez ženského dozoru roste jako dříví v lese.
V tom mi však překáží Maggie, služka mého bratra, již vzal do domu, aby hospo
dyni, paní Bodré vypomáhala. Měl jsem s ní, což tobě ovšem známo není,
jakési milostné pletky a často jsem jí dopisoval. Nedávno mne potkala a zastavivši
mne pravila, pakli se hodlám ženit a nevezmu si ji, že dopisy ty dá mému bratro
vi k přečtení. Tomu však já musím předejít plánem, jejž jsem vymyslil a k jehož
provedení máš též přispěti. Nyní poslouchej! Dnes večer, až bratr můj Prosper
s hospodyní a služkou budou u večeře, vnikneš ty do komnaty, kterou ti ukážu a
dopisy, jež jsou v plechové skřínce uschovány i s bedničkou z kufru jejího vezmeš.
Je to velmi lehké k provedení a já budu sproštěn dotíravosti sprosté Irčanky.
Chceš mi pomoci?”
Já, jemuž jsou Irčané trnem v oku, od příchodu mého do této země, jsem po
krátkém váhání svolil. Ještě téhož večera jsem vlezl do naznačeného mi Rober
tem pokoje oknem, jež otevřeno bylo a skřínku schovanou v kufru čekajícímu při
nesl. Po vykonané krádeži jsme spěchali opět k městu. Na mostě Hardy zastavil
své kroky a zvedná skřínku, mrštil jí vší silou do vody, aniž by ji byl otevřel. Za
pomněl však, že jest bednička z plechu a tak se stalo, že ji proud uchvátil a ku
blízkému břehu donesl, kde jsem ji později, když jsme se s Robertem rozešli, našel
a ještě té noci zakopal.”
“Pokoj ten a kufr, v němž se skřínka nalézala, nebyl však služky, nýbrž můj
a já později zpozorovala ztrátu,” naříkala stará matka.
“Tehdy jsem to, drahá přítelkyně, nevěděl, až když jsem se vrátil do Bellville
a zvěděl, že Hardy zdědil vše po svém bratru. Tu pojalo mne podezření, že Hardy
hrál špatnou hru se mnou, jinak by mne nebyl tak vší mocí vzdálil odtud, zaopatřiv mne penězi. Nyní vím, na čem jsem a
dle toho budu jednati. A co nalézá se v
oné skřínce? Něco asi velmi důležitého
pro vás, dojista.”
“Ano!” odvětila paní Bodrá, “snubní
list a poslední vůle mého manžela, Prospera
Feltona.”
Viktor se vztýčil při těchto slovech své
matky a ztrnule na ni hleděl.
“Já to tušil, já to tušil!” šeptal Kotek,
“vždyť Viktor je podoben svému otci ná
padně.”
“A proč?” ozval se po chvíli Viktor,
“tě můj otec neuznal již za svého živobytí za
choť svoji?”
“Společenské ohledy, milý synu!” děla
s pláčem matka, “ač jej to velmi bolelo. Ni
kdo by bohatému Amerikánovi, žádný z je
ho krajanů nebyl odpustil, kdyby veřejně
Nik. Ivanovic Kazanli.
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byl pojal za manželku prostou a jednoduchou Češku. I v obchodu by byl utrpěl
a proto z lásky k němu i já mlčela. Poznal mne v Antverpách, kde jsem u bohaté
rodiny jedné sloužila a s jejíž hlavou byl v obchodním spojení. Paní onoho Ho
lanďana si mne převezla z Karlových Varů a poněvadž jsem chtěla již dávno se po
světě ohlednout, šla jsem s ní. Ač mne otec tvůj přemlouval, bych s ním jela
hned, nesvolila jsem, až jak po delším čase za dobré uzná a jestli na mne nezapopomene. Mluvila jsem již tehdy dosti anglicky, bych se s ním dorozumět mohla.
Pan Prosper odejel, ale nezapoměl, za půl roku na to zaslal mi veliký obnos peněz
a já se odebrala přes moře do Baltimore, kde mne ženich můj již očekával. Tam
jsme byli sezdáni, avšak na cestě k domovu mne prosil, abych odpustila, že proza
tím mne nechá v Milwaukee, kamž bude ke mně dojíždět.
Jeho matka prý ještě žije, a ta by mne prý nikdy za snachu svo
ji nepřijala. V Milwaukee jsi se, Viktore, narodil. Tu radost jakou měl otec tvůj
z tebe! Po smrti matky jeho jsem se k němu přistěhovala a jemu co hospo
dyně sloužila. Chtěl mne veřejně prohlásit za svoji manželku, já však tomu ne
chtěla, poněvadž bych do kruhů, v nichž můj choť se pohyboval, nebyla měla
přístupu. Snubní list a závěť chovala jsem v této skřínce, až jednoho dne jsem
ji pohřešila. Svěřila jsem se mému choti, ten však mne upokojil tím, že prý vy
hotoví novou závěť, v níž mne a syna svého učiní jedinými dědici. Odkládal s
tím však tak dlouho, až bylo pozdě.”
“Však, nyní pozdě není!” pravil Kotek, celý rozčilen, “zítra půjdeme všichni
k čistému pánu Hardymu a představíme se mu. O, jak se na to těším, až jej zdr
títe slovy, že ne on, nýbrž tuto mladý pan Viktor Felton jest pánem továrny a
celého jmění.“”
“Ano, tak učiníme!” dodal Viktor, ‘a potrestáme ty, již nás chtěli připravit
c jmění a mne o život.”
“Jako mne!” dodal Kotek a vyprávěl o osudném setkání s mladým Hardym.
“Mně však, paní Feltonová, odpusťte, že nevědomky jsem se stal nástrojem pa
doucha, jenž chtěl mnou zkazit vás a připravit o jmění a jméno.”
“Odpouštím vám, pane Kotku!” pravila stará paní, “vždyť vím, že kdybyste
byl měl jen malé tušení o neprávu, jehož se na nás Hardy dopustil, byl byste ji
stě jej prozradil!”
“Tak jistě, jako doufám, že mi i nadále budete v přízni nakloněna. Přeji vám
nyní sladkého odpočinku a s tímto přáním se poroučím. Dobrou noc!”

VI.
Následujícího dne k osmé hodině kráčeli Kotek, Viktor a jeho matka k sídlu
pana Roberta Hardyho. Po malé chvíli octli se v předsíni domu, kde na ně slu
ha vyvaloval překvapením oči. Kotek ani se po něm neohlédnuv, vešel do přijí
macího pokoje, kamž jej matka se synem následovali. Vedle v jídelně, jak ote
vřeným dveřmi viděti bylo, seděl Hardy u kávy, kdežto Eddy a Nelly stáli ve vý
klenku okna, rozmlouvajíce spolu.
“Co to má znamenat?” vykřikl továrník, vyskočiv od stolu.
“Nebojte se, nejsem blázen, jako mnohý hejsek ve fraku a s bičíkem v ruce!”
pravil Kotek a zlomyslně se usmíval.
“To je drzost, vejít sem bez ohlášení!” zasípěl Hardy.
“Ah, blázni se neohlašují!” smál se nemilý host, “ti jdou jak a kam se jim líbí.
Nyní však je konec žertu. Roberte Hardy, před lety jsi ze mne učinil zloděje, a
před nedávném šílence.”
“Mluvíte opravdu jako šílenec! Avšak co chtí tam ti dva?”
“Mé jmění a moji čest!” zvolal Viktor, postoupiv do předu.
“Já vám prokazoval dobrodiní------ ”
“Ze strachu. Vám by bývalo milejší bylo, kdybych v řece byl utonul.”
“A mně kolo hlavu rozdrtilo!” dodal Kotek s tajeným vztekem.
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“Vy mluvíte ze šílenství!”
“Tak se aspoň tomu zdá, kdo neví, že jste ukradl celé jmění. Řeknu-li, že Ro
bert Hardy manželku o důležité listiny okradl, aby sám v její jmění se uvázal, tu se
mi celý svět vysměje.”
“Ah, vy chcete ze mne vymačkat hodně peněz? Proti podobným útokům
jsme opatřeni!”
Po těch slovech sáhl po revolveru, jejž měl vždy u sebe v postranní kapse
kabátu.
Jedním skokem se na něho Kotek vrhnul a zbraň mu vyrval.
“Co’s podobného leží v tvé povaze, lotře!” zařval Kotek, “a ty tam v koutě,”
při tom vztekle na Eddyho pohlednul, “ani se nehni, nechceš-li dostat kuli do své
prázdné hlavy! Tak! A nyní poslechni, Roberte, můj šlechetný dobrodince a
bývalý příteli. Já ti přísahal, že jisté tajemství pro sebe podržím, avšak zbabě
lému vrahovi se přísaha dodržet nemusí. Paní Feltonová tamto zná již celou tvojí
minulost a ví, kdo jí manžela sprovodil se světa—ah, ty bledneš! Což abychom
mrtvolu tvého bratra dali vykopat, jed v žaludku těla třeba spráchnivělého i po le
tech se najde. Podívej se, Viktore, jek bledne!”
“Hloupý žvast ztřeštěnce!” zvolal Hardy, s lící zsinalou jako mrtvola. “Kde
jsou papíry a listiny?”
“Zde!” ozval se Viktor, klepaje na prsa. “Uveďte bez soudu své záležitosti
v pořádek, jinak špatně pochodíte. Jste zlosyn, jakého kdy země nosila. I tam
to podařený váš syn není lepší svého otce, vždyť on to byl, jenž zákeřnicky mne
do vody srazil. Nu, není tomu tak, falešný bratránku?”
Tento, od něhož Nelly při vstoupení našich přátel se již oddělila, zaťal zuby
a ani se neohlédnuv, vyšel kvapně jedněmi dveřmi ven.
Robert Hardy vrhnuv strašný pohled na skupení jím k smrti nenáviděných
osob, otočil se a vejda do své soukromé komnaty, otočil klíčkem v zámku dveří.
V tom okamžiku ozval se krátký a ostrý výstřel a když Kotek po vypáčení stěžeji,
následován ostatními vkročil do pokoje, tu strašný pohled se zjevil jejich zrakům:
Robert Hardy ležel s prostřeleným mozkem na zemi ve své krvi. Z mnohonásob
ného milionáře stal se samovrah.
Eddy mezi tím nemeškal a vzav z pokladny továrny veliký obnos peněz, prchl
téže chvíle z Bellville, kde dosud hrál vždy první roli.
Za několik měsíců převzal, když vše u soudu urovnáno, Viktor Felton továr
nu, oženiv se v krátkém čase na to se svojí zbožňovanou Nelly. Paní Bodrá, nyní
Feltonová, byla šťastnou ve svých dětech a dočkala se vysokého stáří. Kotek zů
stal inspektorem a poctivě se staral o zájmy svého mladého prácidajce. Eddy Har
dy, jak později doslechli, byl zastřelen při jakési hádce v Chicagu. Mladý Felton
byl spravedlivým a laskavým k dělníkům po celý svůj život. Často však vzpo
mínal na toho, jenž jej chtěl připravit o jmění otcovské i o čest pod “rouškou
přátelství.”

Z květnice mládí v slunečný den
vylétá motýlí duše sen
v tajemné lítosti spěchu,
vylétá, vznáší se v zamlklou dál
jak v nocích májových květinný král
z pohádky růžina vzdechu.

Pestrá má křídla, zlato i nach
chví se mu jemných na blanách,
pel jejich září a svítí,
ale když vrátí se *z dalekých cest,
vidím, jak leský pel setřen mu jest
lupičskou života sítí.
Adolf Heyduk.
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Alpách oceapa.
Z denníku přítele námořníka, podává R. R.
TRAGEDIE NA MOŘI.
URIKÁN, který řádil na severovýchodním pobřeží Ameriky v listo
padu roku 1898 způsobil děsné ztráty na životech lidských i na majetku
a noviny po celé týdny nalněny byly zprávami o lidech zahynuvších
v hrozném tomto hurikánu.
Bouře tato několik dní trvající, dosáhla v neděli, dne 27. listopadu svého vr
chole. V té době nákladní parník “Cayuga” nalézal se na cestě z Bostonu do
Liverpoolu a divokou tou bouří zahnán byl ze směru své cesty asi 150 mil severo
východně až k Virgin Reefu.
Parník nebyl sice obklopen v bouři té mlhou, ale padající sníh, smíšený s de
štěm, tvořil kolem lodě téměř neproniknutelný závoj.
Velitelem “Cayugy” byl kapitán Birkenhausen, starý svědomitý to námořník,
který, vida hrozící nebezpečí, neopustil palubu parníku po celých osmačtyřicet
hodin a teprve když parník vyrazil z pásu hurikánu, kde bouře nej divočeji řádila,
tu vysílen a unaven téměř k smrti, odevzdal velení parníku druhému poručíkovi,
Metcalfovi. Prvý poručík byl totiž přeraženým lanem hned na začátku bouře po
raněn a ležel ve své kajutě.
Howard Metcalf byl ještě mladý muž a toto byla prvá jeho cesta, kterou ko
nal na parníku “Cayuga”; leč kapitán Birkenhausen seznal v něm svědomitého
námořníka a proto bez obavy svěřil mu řízení své lodě. Kapitán nestrávil ani
celé tři hodiny na loži a již opět spěchal na palubu, aby osobně v hrozné té době
parník řídil. Loď zmítána byla vlnami jako skořápka, sníh a déšť dosud tvořily
závoj kolem “Cayugy” a kormidélník marně snažil se dát nějaký určitý směr lodi.
Pojednou zavzněl z výhledního koše, umístěného na hlavním stožáru, va
rovný výkřik na stráži nalézajícího se tam lodníka. V několika okamžicích na to
objevila se před “Cayugou” jakás temná hmota a když tato octla se poněkud blí
že u parníku, tu kapitán s hrůzou zpozoroval, že je to veliký troj stěžňový plachet
ník a nežli ještě mohl dát jakékoliv rozkazy, tu již plachetník vlnami hnán narazil
přídou svojí do boku “Cayugy”.
Náraz tento přehlušil i vlny moře svým praskotem.
Na obou lodích ozvaly se současně zoufalé výkřiky.
“Bože, naše loď se ponořuje!” zněly hlasy z plachetníku.
“Zachraňte nás!” volali v srdcelomném zoufalství muži, pobíhající po palubě
klesající lodě.
Metcalf spěchal k onomu boku “Cayugy”, kam plachetník narazil, hodlaje
pokud možno pomoci tonoucím a v tom u zábradlí na tonoucí lodi objevila se
postava muže, nesoucího jakýs předmět ve svém náručí.
“Zachraňte nás!” volal prosebně muž tento k Metcalfovi, a vida, že parník
se vzdaluje nárazem vln od tonoucího plachetníku, tu hodil břímě, které nesl v ná
ručí, přes zábradlí směrem k Metcalfovi. Ten se naklonil tak daleko, jak mohl,
aby hozené mu břímě zachytil, leč podařilo se mu chytit pouze cíp pláště—v němž
zahlédl smrtelně bledý obličej jakés ženy.
Poručík s napnutím všech svých sil snažil se bezvládné tělo vytáhnouti na pa 
lubu, leč jeho tíha stahovala I10 přes zábradlí. Metcalf však toho nedbal a křečo
vitě držel oběma rukama cípy pláště, volaje zároveň o pomoc. Leč v hučící té
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bouři nikde jej neslyšel a když parník se naklonil na bok, tu Metcalf stržen byl
přes zábradlí a octnul se ve zpěněných vlnách moře i s bezvládným tělem ženy.
Nežli se opět vynořil na povrch, tu parník zmizel již z jeho dohledu a po plachetní
ku nebylo více památky.
Metcalfa neopustila však duchapřítomnost. Jsa od maličkosti na moři, byl
připraven na smrť, která mu nyní hrozila. Vzdor tomu však nechtěl poddati se
vlnám moře bez boje. Pozvednuv poněkud břemeno mu svěřené, učinil několik
mocných rozmachů ve vlnách a pojednou pravá ruka jeho narazila na jakýsi před
mět plovoucí v moři. Metcalf uchytil jej okamžitě oběma rukama. Byl to kus
vraku z nějaké lodě a na něm nalézal se ještě cár plachty a zpřetrhané provazy.
S velkým namáháním podařilo se mu vyšvihnouti se na tento vrak a položiv dosud
bezvládnou ženu vedle sebe, snažil se zachytit kus provazu, aby ji mohl přivázati
ním ku vraku. Podařilo se mu to a pak druhým kusem lana přivázal sám sebe,
neboť se obával, že by ho vysoké vlny mohly sraziti s vraku. Tak zmítáni a pro
močeni přes ně převalujícími se vlnami, pluli po vodách oceánu.

S velikým namáháním podařilo se mu vyšvihnout! se na tento vrak.
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Metcalf nedoufal v záchranu; leže na vraku, přemítal, jak dlouho asi zůsta
nou živi na tomto vraku, který mohl být ostatně každou chvíli vlnami rozmeten.
Při tom zahleděl se se soucitem na sličnou tvář vedle něho ležící ženy, pak uchopil
malou její ručku a pozoroval, zdali tepna její dosud bije a s uspokojením seznaly
že život dosud ze sličné té bytosti neuprchnul.
-.· ' '
Nad mořem snesl se závoj noci a s ním bouře se poněkud ztišila. Vrak plul
klidněji po vlnách, za to však ostrá zima prochvívala údy obou nešťastníků. Met
calf byl přesvědčen, že neuvidí již více světlo druhého dne, leč byl již tak vysílen,
že blížící smrt stala se mu lhostejnou a on si jen přál, aby se rychle dostavila. Z
této otupělosti vyrušily jej pojednou jakési zvuky. Metcalf pozvedl hlavu a na
slouchal a po několika okamžicích dospěl k náhledu, že jest to asi náraz vin na
skalnaté pobřeží. Tyto zvuky tříštících se vln probudily v něm opět prchající
lásku k životu. Avšak sotva že tato jiskra naděje zakmitla v jeho hlavě, tu již
zase počal pochybovati, že by pevná zem mohla býti tak na blízku. V poledne,
zrovna před onou srážkou lodí, svištěl severovýchodní vichr. Obrátil se snad
a spojen jsa s mořskými proudy zanesl je — kam?
Metcalf počal o tom uvažovati. Která pevnina byla parníku “Cayuga” nej··
bližší, když spadnul s jeho paluby? Ostrovy Bermuda byly vzdáleny asi 1500
mil, ne-li více od směru, kterým se parník bral a Nový Foundland asi 300 nebo
400 mil. Hukot narážejících a tříštících se vln nyní vzrůstal. Metcalf poněkud
uvolnil provaz, kterým se k vraku přivázal a posadiv se, hleděl očima svýma proraziti tmu noci. Zdálo se mu, že před ním cosi vzrůstá z vln moře. Hukot tří
štících se vln, které nesly vrak k této skále—jak se Metcalfovi zdálo—byl ohlu
šující. Již octly se u ní a v tom,-když Metcalf očekával, že vlny roztříští vrak o
stěnu této skály a oni musí zahynouti, tu pojednou vehnáni byli proudem vln do
jakéhosi otvoru. Když pak protřel své oči, zalité vodou, tu zpozoroval ,že nalé
zají se na pevnině. Bylo sice příliš tma, aby mohl poznati, kam byli vlnami zanešeni, leč to pro tento okamžik nemělo pro něj takové důležitosti, jako to posilující
vědomí, že jsou nyní v bezpečí. Vytáhnul svůj nůž a rychle přeříznul lano, kte
rým připoutal svoji společnici ku vraku a s namáháním dovlékl ji na poněkud vy
výšené místo, kam vlny nemohly více dosáhnouti a sotva se mu to podařilo, tu
vysílením sklesnul vedle ní a ztratil vědomí.
TAJEMNÁ JESKYNĚ.
Metcalf tak ležel několik hodin, když v tom ucítil, že jakás ruka tře jeho ruce
a obličej. S namáháním otevřel oči solnou vodou téměř zaslepené a v šeru zpo
zoroval, že jeho společnice sklání se nad ním. Když shledala, že otevřel oči, tu
vykřikla radostně: '‘Bohu díky, není mrtev!” a tiskla v záchvatu radosti obě jeho
ruce.
“Dosud nejsem mrtev,” odvětil Metcalf, “ale daleko k tomu nemám. Zdá
se mi, že pozvolna mrznu.”
“Vy nesmíte zemřít,” mluvila ona k němu něžně, hladíc jeho čelo a Metcalf
napnuv všechny své síly, povstal, aby pohybem rozproudil krev v nehybných
svých údech.
“Jak jsme se sem dostali a kde vlastně jsme?” ptala se ho ona po chvíli.
“Vlny nás sem zanesly,” odvětil Metcalf a doložil: “Kde ale jsme, to nevím
sám.” Při tom zároveň zíral kolem a poněvadž šero ustoupilo již paprskům den
ního světla, tu zpozoroval, že nalézají se v jakési jeskyni.
“Nemáte ani tušení, na které pevnině můžeme být?” tázala se ho ona dále.
“Nejspíše jsme někde na pobřeží Nového Foundlandu leč v které části nebo
končině, to nevím.”
“A jak dlouho’jsme zde již?”
“Také nevím, leč domnívám se, že pouze několik hodin.”
“Tedy to bylo včera, co se udála.ta hrozná srážka na moři?”
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“Zajisté, obě lodi srazily se krátce po poledni.”
“Vy jste náležel k mužstvu onoho parníku?”
“Ano, byl jsem druhým poručíkem na nákladním parníku Cayuga”.
“Naše loď byla plachetní trojstěžník “Bellflower”. Můj otec byl její kapi
tánem.”
‘ Tedy to byl on, jenž chtěl hoditi vás na naši palubu?”
“Ovšem, můj dobrý, ubohý otec! Co se s ním asi stalo?” A mladá dívka
hořce zaplakala při této vzpomínce.
“Možná, že “Bellflower” nebyl srážkou tak poškozen, aby následovalo nevy
hnutelně jeho potopení,” těšil společnici svoji Metcalf a doložil: “Byl bych vás
zachytil lépe, kdyby \lnv pojednou neodrazily obě lodě od sebe.”
“A vy tedy trpíte k vůli mě, že jste mně chtěl zachránit?” řekla ona něžně
a uchopila jeho ruku a vroucně mu ji stiskla.
“Konal jsem jen svojí povinnosť,” odvětil ji Metcalf.
“A co hodláte nyní učinit?”
“Dosud nevím, nejdříve musím vypátrat, kde vlastně se nalézáme.”
“Ach, jak mně pálí v hrdle,” vzdychlo si děvče. “Kdybychom měli aspoň
trochu vody!”
“Vodu zde snad někde nalezneme,” sečkejte jen, “podívám se.”
Ona jej zachytila. “Půjdu s vámi,” řekla odhodlaně, “nechci zde zůstati
samotna.”
“Dobře, leč musíte dát pozor, abyste nesklouzla. Držte se mého pásu. Tak,
a nyní pojďme.”
Metcalf učinil sotva patnáct kroků, když narazil ná stěnu jeskyně Byla to
zvláštní stěna plna prohloubenin a malých špičatých výběžků. Metcalf uchopil
jeden z těchto a s překvapením shledal, že výběžek v ruce jeho — taje. Ulomil
ho kousek a vložil do úst. Skutečně byl to led!
“Zde máte něco k uhasení žízně,” pravil ku své společnici, podávaje jí kus
ulomeného ledu. “Celé stěny jeskyně pokryty jsou ledem. Ano,” doložil pak,
když se ještě jednou důkladně přesvědčil o své domněnce, “my nalézáme se v le
dové jeskyni. Zde nezemřeme sice žízní, ale zimou,” řekl pak tiše k sobě.
“V ledové jeskyni?” zvolala ona zděšena.
“Beze vší pochybnosti.”
Dívka se rozhlížela kolem a pak pojednou ukazujíc rukou v jednu stranu,
zvolala: “Nezdá se vám, že tam jest poněkud jasněji?”
“Možná, že jest to denní světlo,” odvětil její společník. “Má-li tato jeskyně
též nějaký zadní východ, tu by to byla nanejvýš šťastná náhoda pro nás. Myslím,
abychom se o tom přesvědčili.”
Ona jen kývla na souhlas a Metcalf opatrně bral se ku předu a po několika
krocích octnul se u místa, kde jeskyně vybíhala v jakousi chodbu. Byla dosti
úzká, stěny její byly též z ledu, ale bylo zde poněkud jasněji, neboť paprsky slu
neční nad jich hlavami prorážely poněkud ledovou koru a osvětlovaly matně tuto
úzkou chodbu.
“Led zdá se být zde sušší nežli v jeskyni,” prohodilo děvče, hmatajíc po
stěnách.
Metcalf přisvědčil, pak obrátiv se ku své společnici, pravil: “Posečkejte
zde, pokusím se, abych sem vytáhnul onen vrak, na kterém jsme k těmto končinám
dopluli.”
Zima v jeskyni byla pronikavá a on se celý chvěl; společnice jeho musela trpěti ještě více, ač si nestěžovala. K zachránění jich životů museli míti nevyhnu
telně oheň a Metcalf chtěl se pokusit o rozdělání jeho. Oheň na ledě nebyl pro
něj něčím nemožným, neboť často když vydával se na lov ryb v zimě, rozžehal si
oheň na ledové hladině. Sirek, bohudík měl u sebe dosti, v pevně uzavřené ko>
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vové schránce a nepotřeboval tedy nic jen palivo. Rychle přiblížil se ku vchodu
jeskyně, aby se přesvědčil, je-li tam vrak ještě zachycen na výběžcích skály.
Skutečně vlny ho dosud neodnesly! Lanoví se šťastnou náhodou zapletlo na vý
běžku a Metcalf vytáhnuv nůž, opatrně počal rozřezávati provazy, aby ani jediný
kus dřeva mu neuklouznul a po namahavé, vysilující práci podařilo se mu celý
vrak vytáhnouti do vnitř jeskyně. Na vraku nalézalo se kus plachty, který opa
trně seříznul a rozložil, aby uschnul. Dříví nyní měl, leč to bylo vodou promoče
no a mimo to na jeho povrchu usazena byla tenká vrstva ledu, která při temperatuře v jeskyni panující, ani roztátí nemohla. Metcalf stoje nad hromadou tak
těžce nabytého dříví, hluboce se zamyslil.
“Jaké jsou to hrozící svízele!” zvolal ku své společnici, leč ta mu neodpo
vídala. Metcalf znepokojen zamířil k ní a nalezl ji ve spánku.
“Pro* bůh!” zvolal k ní, “vstaňte, vy nesmíte spát, musíte chodit, abyste udr
žela krev v oběhu, jinak zahynete.”
Ona namahavě vstala, nohy její byly však již tak ztuhlé, že jí vypovídaly
službu.
“Třete je a choďte,” kázal jí Metcalf; “jen nepoddávejte se onomu smrtícímu
spánku, pokud se nevrátím. Musím dokončiti svou práci a nějakým způsobem
rozdělati oheň.”
S těmi slovy od ní rychle odešel a postaviv se u vchodu jeskyně, pohlížel na
moře, které bylo již nyní úplně klidné Pátravě rozhlížel se kolem, u úpatí skály
plavaly ještě nějaké trosky, leč Metcalf nevěnoval jim mnoho pozornosti. Jeho
myšlénky zaměstnávaly se jedině tou důležitou otázkou, jak rozdělati oheň. Po
jednou oči jeho zabloudily do jakési vyhloubeniny, kterou dříve v jeskyni nepo
zoroval. Rozškrtnul opatrně o vnitřek svého nepromokavého kabátu sirku a ma
lý plamének její slabě osvítil tuto vyhloubeninu. Metcalf tam pohlédnul a pře
kvapením vzkřiknul. Spatřil tam ve vodě ležeti jakési tělo. Z prvu myslel,
že jest to mrtvola člověka, leč nahnuv se nad tento předmět blíže, seznal,
že jest to mrtvý tuleň.
Metcalfovy vyhrkly slze radostí s očí. Přece se mu podařilo nalézti něco, čím
bude moci rozdělati oheň. Tato naděj dodala mu nových sil a v několika minu
tách vytáhnul tuleně z prohloubeniny a přivléknul ho ku své společnici. Ostrým
svým nožem rozřízl jeho kůži na hřbetě a vyňal několik velkých kusů tuku, kte
rým také Eskymáci vytápí své chýše. Položil je na jedno z prken a rozhlížel se
kolem, zdali by nalezl něco, z čeho by mohl utvořiti knot.
“Nemáte něco lněného aneb bavlněného u sebe, nějaký šátek neb cokoli?”
tázal se své společnice.
Ona sáhla pod svůj nepromokavý plášť a vyňala z kapsy lněný kapesní šátek,
který byl ještě dosti suchý. Metcalf radostně ho uchopil a roztrhal na malé cáry,
které pak spletl do hromady a tak utvořil si knot. Nožem vyříznul díru do jed
noho kusu tuku, do ní vložil zhotovený knot a rozškrtnuv sirku, snažil se tento
zapáliti. Podařilo se mu to teprvé při druhém pokusu. Knot vzplanul a v něko
lika okamžicích tuk počal syčeti a roztavovati se a ve chvíli jasný plamen ozářil
jeskyni. Mezitím však jeho společnice klesla vysílena opět k zemi a Metcalf mar
ně se jí nyní snažil probuditi k životu.
“Ona zemře vzdor všemu mému namáhání”, pravil sám k sobě, nesa bezvlád
né její tělo blíže k ohni. Na to svléknul svůj těžký kožený kabát, který byl nyní
poněkud oschnul a zahalil ji do něj a nohy její přiložil zcela blízko k plápolajícímu
ohni. —
Ty byly studené jako led. Metcalf počal je tříti s napnutím všech svých sil
a konečně asi po hodině namáhavé práce, při níž vystoupil pot na jeho čelo, zdálo
se Metcalfovi, že se život vrací do jejího ztuhlého těla a skutečně dívka vzdychla
a pak otevřela oči, které udiveně se zadívaly do ohně.
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“Jak, vy máte oheň ?” zvolala překvapena. A pohlédnuvši na Metcalfa, dolo
žila s výčitkou: “svléknul jste svůj kabát pro mne, vždyť bez něj zmrznete!”
“To se nestane, pokud budu tak zaměstnán, jako jsem byl nyní”, odvětil ji
Metcalf s úsměvem a počal opět tříti studené její nohy.
“Oh, jak to bolí”, vzdychala ona, “prosím, přestaňte již!”
“Je mi líto, ale nechcete-li, aby vám nohy umrzly, tu musíte trochu té bolesti
ještě snést!”
“Jak jste dobrým!” pravila k němu něžně a doložila: “nežli jsem usnula, tu
se mi zdálo, že nohy se proměnily v kusy ledu a že se mi ulomí, jakmile udělám
krok.” A po slovech těchto bolestí opět zaúpěla.
“Jen ještě chvíli strpení”, konejšil ji Metcalf, “nohy počínají se již roztavovati,
až budu hotov, navlečete opět své botky, které jsem zatím nechal uschnout
a pak budete cítit mnohem lépe.”
“To poznávám již nyní, leč vám bez kabátu musí být strašlivá zima.”
“Oh, nemějte o mě starostí”, odvětil jí on, “hleďte, mě je téměř horko a pot
vyvstává mi na čele,” řekl pak s úsměvem. “Až budu s vámi hotov, tu rozsekám
dříví a rozložím ho u ohně, aby nám uschlo, pak budu muset vykopat malou stru
žku k odvedení vody, která ohněm z ledu taje a pak .... ”
“A pak?” opakovala ona, zírajíc na něj zvědavě.
“Upravím pro vás nějaký steak na rožni,” zasmál se Metcalf.
“Oh, nežertujte,” řekla ona smutně. “Kde byste vzal maso? Tak se mi zdá,
že je nám přece jen osudem souzeno, abychom zahynuli. Vyvázli jsme sice smrti
utopením a zmrznutím, ale hladu neodoláme,” doložila a slze maně vyhrkly jí s očí.
“Nežertuji,” ujišťoval Metcalf. “Maso mám, je to sice jen z tuleně* a bude
hodně tuhé, avšak v těchto okolnostech nesmíme si vybírati,” žertoval námořník.
“Nuž, budete-li tak laskav, tedy pokuste se s upravením toho steaku”, pobí
zela ho, “neboť, abych se vám přiznala, mám hrozný hlad.”
“S radostí,” řekl Metcalf a doložil: “položte nyní nohy na tento suchý kus
dřeva a nezůstávejte sedět příliš dlouho na jednom místě, aby led pod vámi neroztál, já zatím připravím maso.”
S těmi slovy povstal, přistoupil k tělu tuleně, vyříznul z něj obratně několik
řízků masa, napíchnul je na tenkou hůlku, již přiřezal z jednoho prkna a pak je
počal opékati nad plamenem. Trvalo to dosti dlouho nežli se mu tímto způsobem
podařilo maso propéci aspoň poněkud, aby ho bylo možno požívati. Nemělo sice
příjemnou chuť, leč v hladu, který zuřil jim v útrobách, považovali ho skoro za
lahůdku.
“Eskymáci se živí tulením tukem po větší část roku,” prohodil Metcalf
ku své společnici.
“Nemohu pochopit, jak to mohou vydržet,” poznamenala ona.
“Nutnosť naučí člověka mnohému,” odvětil ji s úsměvem.
“A jak se dostanete z této jeskyně, přemýšlel jste již o tom i” tázala se ho
pojednou.
Metcalf se této otázky obával, neboť předložil si ji již také sám a nemohl si
dát na ní odpověď, vzdor tomu odvětil však upřímně: “myslel jsem již o tom také,
ale skutečně dosud jsem marně namáhal svůj mozek touto otázkou. Proto však
nesmíme ještě zoufat. Náhoda až dosud nám byla příznivá v našem neštěstí a snad
zůstane nám i na dále. Až se poněkud zotavím, podívám se, není-li někde nějaká
trhlina, kterou bych mohl rozšířiti, abychom skrze ní unikli z této ledové ieskvně.”
“A jestli se vám to nepodaří?” prohodila ona trpce.
“Chcete se vzdát již předem naděje nežli se o tom přesvědčíme?” zvolal k ni
vyčítavě. “Jste tak mladá, celý život máte ještě před sebou, máte snad příbuzenské
svazky, které vás poutají k životu, kdežto já nemám nic a přece se nevzdávám
naděje a zápasím o ten holý život s osudem.”
“Ona chopila ho za ruce. “A nemáte na světě nikoho, pro koho byste měl
žít?” tázala se ho měkce.
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“Ani živou duši,” odvětil ji on, svěsiv hlavu.
“Nuž, žijte pro mě,” řekla k němu s plnou důvěrou, pohlížejíc v jeho oči a
doložila: “nemám nyní také nikoho jen vás, v koho mohu důvěřovat. Otec snad
zahynul a společné neštěstí učinilo nás nyní nerozlučnými přátely. Já cítím ve své
duši, že vám mohu důvěřovati.”
“To můžete,” řekl ji on vážně a vroucně tisknul malou její ruku.
Metcalfova společnice obula nyní úplně již uschlé botky své a libovala si, jak
příjemně nyní cítí. Společník její vystavil malou barikádu kol ohně ze dříví, aby
toto důkladně oschlo, také veškeré útržky provazů a plátna plachtového opatrně
rozložil kolem a když uschly, tu rozpletl je a utvořil z nich knoty k budoucí po
třebě. Aby oheň, tak nutně jim potřebný nevyhasnul, tu čas od času přidával do
něj malé kusy tuleního tuku a pak s pomocí své družky úplně stáhnul tuleně a po
ložil zbytky jeho těla na několik prken blíže k ohni. Konečně tak dalece, jak
mohl očistil stáhnutou kůži a nechal ji uschnouti, aby jí společnice jeho mohla
užívati při spánku jako přikrývku. To je zaměstnávalo po několik hodin, sotva
však byly s prací tou hotovi, tu dívka opět obrátila se k Metcalfovi s otázkou,
zdali se jim přece podaří nalézti odtud nějaký východ.
“Nevím, ale zkusím to,” odvětil ji on “a nepovolím tak dlouho, pokud nebudu
absolutně přesvědčen, že namáhání mé je marné. Kdybych měl nějaký Špičák,
tu bych se pokusil proraziti tam tu zecľ dole,” ukazoval Metcalf směrem k oné
chodbě, “ale bez Špičáku to půjde těžko.”
“Bohužel nemáme nic, pranic, co by nám přispělo k naši spáse,” naříkala ona.
“Mám svůj dobrý nůž a na vraku jsem nalezl špičatý, asi šest inčů dlouhý
klín, jestli se mi podaří připevniti jej nějakým způsobem k násadce, tu mi do jisté
míry nahradí potřebný Špičák,” vysvětloval ji on.
“Jakou máte vynalézavost’........” započala, leč nedokončila tuto větu. Jeskyní
ozval se pojednou hrozný jakýs hluk, tak že stěny jeskyně zdály se chvěti.
Ona přitulila se k němu, strachem se třesouc a uchopila obě jeho ruce. Rty
její se’pohybovaly, patrně že se jej něco tázala, leč on, ač byl u ní, otázku její
neslyšel.
Hrozný hluk ten panoval po několik minut a pak nastalo opět ticho.

NEVYSVĚTLITELNÉ ZÁHADY.
“Bylo to zemětřesení?” tázala se ona úzkostlivě.
“Tak se zdá,” odvětil ji on a dodal: “Nebesa, jaký to byl hrozný okamžik.
Každou chvíli jsem očekával, že se jeskyně na nás sřítí a že se stane našim hroj
bem. Ale zamětřesení na Novém Foundlandu jest něčím neobyčejným,” pokra
čoval, “asi před dvěma roky měly zde sice slabý záchvěv, leč to, co jsme právě
zažili, podobalo se vulkanickému výbuchu.”
“Může to přijití ještě jednou?”
“To nevím, ale přál bych si, abychom raději z této proklaté díry byly už ven
ku, neboť kdyby se ten záchvěv měl opakovati, tu kdo ví, jaké by to mohlo mít
pro nás následky.”
“Tiše,” zvolala pojednou ona, naslouchajíc, “zdá se mi, že jest zde kdesi na
blízku vodopád. Slyšíte jeho hučení?”
“Slyším. Musí to být veliký pramen. Je mi ale divno, že jsme dříve jeho
hukot neslyšeli. Patrně že zemětřesení změnilo směr vodopádu a přivedlo jej
•blíže k nám.”
“Jak jsou asi silné tyto stěny jeskyně?”
“Nevím a také mě to nezajímá tolik, jako otázka, jak asi jest silná ta stěna
v té úzké chodbě naší jeskyně. Zdá se mi, že jest utvořena z ledu a že tamtudy
bychom mohli nejsnáze uniknouti z této díry. Světlo, které zdá. se prorážetí
vrstvou onoho ledu, mě utvrzuje v mé domněnce.”
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“Leč nyní jest tam úplná tma tak jako zde,” namítala ona “a sice nastala tam
od onoho otřesu.”
“Oh, ne, setmělo se tam již dříve,” odvětil on. “Vy jste to ale nepozorovala,
kdežto já ....” Metcalf nedokončil a upřel oči své na stěnu v pozadí.
“Co jest to?” vzkřikl pojednou. “Vidíte tam onen záblesk světla?”
Ona, chvějíc se rozčilením, pohlédla v tu stranu, kam Metcalf ukazoval
prstem. Stěny jeskyně zdály se černé, ale na jednom místě zářil záblesk jakéhosi
světla. —
“Jest to hvězda, hvězda!” zvolala dívka. “Vidíte, vidíme ji zářit tím úzkým
piůlomem, který se patrně utvořil po tom zemětřesení v ledu!”
Oba pospíchali do pozadí jeskyně, do chodby a skutečně v ledu a sice ve
stropě jeskyně, utvořen byl úzký průlom. Čerstvý vzduch vanul jim z něj do
obličejů. Světlo hvězdy zatím zmizelo, leč oni přece jen zůstali ještě chvíli u prů
lomu a vdychovali do sebe ten čerstvý, silný vzduch, tak blahodárně se lišící od
vzduchu jeskyně, prosyceného kouřem, vycházejícím z hořícího tuku. Na to
Metcalf zavedl společnici svou opět k ohni a pravil k ní: “Osud zdá se nám býti
příznivějším nežli jsem očekával a naše záchrana jest nyní daleko snažší. Připra
vím nyní opět kousek steaku a pak se trochu posilníme spánkem. Až ráno vyjde
opět slunce, tu prohlédnu onen průlom, abych se přesvědčil, jak silná jest vrstva
onoho ledu a pak dám se do práce a učiním pomocí svého nože a klínu průkop,
bychom se mohli dostati z této jeskyně ven.”
Když požili několik kousků tuhého steaku z tuleně, tu Metcalf zahalil společ
nici svou v tulení kůži a sám, zabaliv se do kusu plachty z vraku, položil se poblíže
ohně a prodřímal noc. Trvalo to hodně dlouho nežli záblesk ranního světla prole
těl průlomem, leč sotva že se tak stalo, tu Metcalf rychle vstal a šel prohlédnouti
si, jak silná jest asi ledová ona zeď. Čerstvý ranní vzduch pronikl do jeskyně a
když se jej Metcalf s rozkoší nadýchal, tu počal prohlížeti průlom. Dle všech
okolností se mu zdálo, že ledová zeď, dělící je od svobody, jest asi šest stop silná.
Bylo to možno, aby se svými nedostatečnými nástroji prokopal se takovouto
tlouští ledu? Obíraje se touto myšlénkou, zašel opět ke vchodu jeskyně, aby se
podíval na moře. Očekával, že uzří příliv, leč překvapení jeho bylo veliké, když
spatřil, že voda za celýchposledních třicet hodin nestoupla ani o píď! Podivný
íento úkaz nemohl pochopiti a marně se jej v duši své snažil vysvětliti!
“Změnily se snad přírodní zákony?” tázal se sama sebe. “V jakém to podiv
ném konci světa jsme se octli?” uvažoval dále a doložil: “věru, že bych si přál,
abychom odtud již vyvázli.”
A s hlavou plnou myšlének šel opět do pozadí jeskyně a obaliv si pravici
kusem plachty, počal špicí úsilovně dlabati, aby rozšířil průlom ve stropě chodby.
Kousek po kousku se sice odlamoval pod jeho ranami, leč Metcalf přece jen viděl,
že potrvá to hodně dlouho nežli se mu podaří prokopati se touto stěnou ledovou.
Přece však neumdléval a pracoval dále. Až potud světlo pronikalo jen spoře
úzkým tím průlomem, pojednou však paprsky jeho náhle pronikly do jeskyně a
Metcalf stál ozářen u průlomu v plném jasu slunce.
“Nebesa!” zvolal překvapen, “co to znamená? Všechno zde jest tak tajemné,
nevysvětlitelné!”
Metcalf ustal ve své práci a pohlížel v myšlénkách do jasné záře. Pak ale
zakroutil hlavou a klínem počal opět dlabati do ledu. Tak pracoval asi hodinu a
učinil dosti velký pokrok vzdor nedostatečnému svému nástroji, neboť nože svého
nechtěl použiti, aby neotupil jeho ostří. Jsa takto pilně zaměstnán, ani nepozo
roval, že sluneční světlo, které jej tak překvapilo, počalo opět mizeti. Když však
v jeskyni nastávalo šero, tu se zprvu domníval, že slunce zahaleno bylo mrakem,
leč šero stávalo se temnějším až v jeskyni nastala úplná tma. V tak kratičké době
nastala opět noc! Metcalf upustil překvapením klín ze své ruky. Den trval málo
více nežli hodinu! Kde vlastně byli, kam je to proud moře zanesl? Metcalf se
zamyslil:
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“Tato jeskyně musí se nalézati na dně nějaké hluboké rokle, kam slunce svítí
za dne jen kratičkou dobu,” pravil sám k sobě, “a je-li tomu tak, tu je neuvidíme
opět po celých čtyři a dvacet hodin.
Uspokojiv se touto domněnkou, navrátil se opět k ohni a přiloživ několik
kusů tuku, počal opět připravovat! nechutný jich pokrm. Mezitím společnice
jeho se probudila a posadivši se, pravila k Metcalfovi: “dobré jitro, pane.”
“Mohla
byste
spíše říci dobrý večer,” odvětil ji on s úsměvem a dodal: “cítíte
VV
'
se osvezenar
“Znamenitě,” libovala si ona a pravila dále: “jak jste laskav, že pamatujete
tak pečlivě na snídani.”
“Spíše na večeři,” poznamenal Metcalf.
“Co tím myslíte, co pak není ráno?”
“Ne, je už zase noc, neboť u nás trvá den pouze něco málo přes hodinu.”
“Jak tomu mám rozumět?”
Metcalf na tuto její otázku vypravoval jí zažité své zkušenosti a zároveň sdělil
jí svou domněnku, že jeskyně musí se nalézati na dně nějaké rokle.
“Není to podivné,” zvolala ona. “Prospala jsem celý den a nyní neuvidím
zase slunce po celých čtyřiadvacet hodin. Avšak příště mě nenecháte spáti a
probudíte mne.”
Metcalf ji to slíbil. Ona vstala a protahujíc své údy, počala se procházet!
po jeskyni. Pojednou rychle přistoupila k Metcalfovi, zaměstnanému opékáním
masa a položila ruku na jeho rameno. Ten na ní pohlédl a zpozoroval, že obličej
její jest nápadně bledý a ustrašený.
“Co ste stalo?” tázal se jí.
“Pst, v jeskyni nalézá se ještě někdo mimo nás,“ šeptala mu.
Metcalf pohlížel na ní s udivením: “Snad se neminula rozumem?” myslel si
v duchu a nahlas jí odvětil: “to není možné!”
“Pojďte a přesvědčte se. Slyšela jsem jakýsi šumot ve vodě pod námi a
když jsem tam nahlédla, spatřila jsem tam plovoucího muže. Plave přímo k nám,
do jeskyně.”
“To se vám snad jen zdálo!”
“Nuže, vstaňte a uvidíte,” řekla mu ona a Metcalf beze slova již povstal a tiše
přiblížil se ke vchodu jeskyně.
“Vidíte, tam jest opět,” šeptala mu dívka, ukazujíc na malou lagunu, která se
bezpochyby záhadným zemětřesením utvořila poblíže jeskyně.
Metcalf napnul svůj sluch a skutečně slyšel šplouchání ve vodě a nahnuv se
nad vodu, spatřil v ní obrysy jakéhosi těla. Byl to nějaký člověk, či co to bylo?
Metcalf již zpozoroval obrysy hlavy a v rozčilení tisknul rámě své společnice, leč
záhy nabyl opět své obyčejné chladnokrevnosti a zbystřiv svůj zrak, snažil se rozpoznati, jaký to tvor plave ve vodě. Nyní spatřil již určitě tvary hlavy a z toho
seznal, že to není člověk, ale tuleň neobyčejné velikosti. Byla to samička, jež
vyplula nyní úplně z vody a vyhoupnuvši se na led, plazila se do jeskyně. Metcalf
tiše uchopil silné ráhno z vraku a opatrně, aby nevzbudil její pozornosť, blížil
se k ní. Tuleň ho nepozoroval a Metcalf, pozvédnuv ráhno, celou silou svojí
nechal je dopadnouti na hlavu samičky.
“Oh!” vzkřikla jeho společnice lítostivě, “vy jste zabil to ubohé zvíře!”
“Ano a jsem tomu rád, že náhoda sama zaopatřuje nás takhle nutným pali
vem a potravou,” odvětil Metcalf s uspokojením, neboť zásoby z prvého tuleně
by nám beztoho již příliš dlouho nevydržely.”
“Ubohé zvíře, patrně že hledalo v této jeskyni útulku jako my a nalezlo zde
smrt,” podotkla dívka.
Metcalf neodpověděl, ale vtáhnul tuleně dovnitř jeskyně poblíže k ohni a
když byl hotov s touto prací, tu pojedl kousek opečeného steaku a opět počal
dlabat průlom v zadní stěně ledu. Společnice jeho rhtěla mu pomáhati, leč když
ji Metcalf ujistil, že nemůže mu nijakým způsobem k dokončení průlomu přispěti,
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tu postavila se k němu a aspoň přihlížela, s jakým namáháním Metcalf dlabal
díru do ledu. Pojednou jako blesk jasné paprsky slunce ozářily jeskyni.
“Nebesa, co je to?” vzkřikl Metcalf překvapen.
“Slunce, slunce!” zvolala dívka radostně a dodala: “jaká to krása!”
Metcalf zbledl. Toto náhlé opětné objevení se slunce bylo mu nevysvětli
telnou záhadou. Bylo tomu teprvé asi čtyry hodiny, co zmizelo a nyní objevila
se opět jeho záře tak náhle a neočekávaně. Co to znamenalo ? Obrátilo se snad
slunce ve svém oběhu, anebo se země vyšinula ze své dráhy? Jak mohly paprsky
sluneční vniknouti sem dvakráte za den ? Či snad zemětřesení, které nedávno za
žili, změnilo zákony přírody? Zemětřesení? Ne, to nebylo zemětřesení, projelo
náhle Metcalfovým mozkem a srovnav v mysli své všechny ty nápadné a nevysvě
tlitelné úkazy dosavadní, přišel k náhledu, že se nenalézají na pevné zemi, že vlny
oceánu nezanesly je ku břehům nějaké pevniny, jak se zprvu domýšlel, ale na ně
jaký plovoucí ledovec! Toto přesvědčení, k němuž dospěl, učinilo naň tak mocný
dojem, že se zachvěl a zblednul jako mrtvola. Společnice jeho pohlédla naň1 s
úžasem a uchopivši jeho ruku, tázala se ho soustrastně: “pro bůh, co se vám
stalo?”
Metcalf neodpověděl, jen tiše zasténal. Nebylo pochybnosti! Oni byli vězni
na plovoucím ledovci, který byl poháněn větrem a vlnami moře po vodách oceánu
a stále a stále podemílán byl teplejšími jeho proudy! Ta pevná jeho naděj a
nezdolná důvěra vzhledem k tomuto hroznému faktu nadobro ho opustila. Spo
lečnice jeho, marně čekajíc na odpověď, naléhala znovu a to důrazněji. “Co se
stalo, povězte mi, prosím. Patrně že je to něco vážného a já mám právo, abych
to věděla. Co vás tak zastrašilo? Bylo to opět ono náhlé objevení se slunce?”
“Ano,” řekl Metcalf, “to přivedlo mne k hroznému přesvědčení, že nenalé
záme se na pevnině, ale na plovoucím ostrůvku, či vlastně na plovoucím ledovci.”
“Na plovoucím ledovci!” opakovala dívka a zakryla si rukama tvář.
“Tak jest, na ledovci, který se točí ve víru unášejících ho vln a my jsme uvěz
něni v jeskyni, jež byla v tomto ledovci vymleta vodou.”
“A ono zemětřesení, které nás tak ustrašilo ?”
“Nebylo žádným zemětřesením, ale patrně kus tohoto ledovce se zbortil a
sřítil s rachotem do vln oceánu.”
“A co nás zde očekává?”
*
“Těžko říci. Celý ledovec může se rozpadnout na kusy každou chvíli aneb
může plovati třeba několik ještě měsíců na vlnách moře. Poněvač to vzalo více
nežli čtyry hodiny času, musí být ledovec obrovských rozměrů a v tom poněkud
spočívá naše bezpečí aspoň na nějaký čas. Ovšem, může se také státi, že teplejší
proudy oceánu jej podemelou a pak musíme zde zahynouti. Vím, že jste statečná
a proto jsem vám řekl úplnou pravdu, dokončil své vysvětlení Metcalf.
“Jsem vám za to vděčna a prosím, abyste mi vždy sdělil úplnou pravdu, ať
jest tato jakákoli,” prosila jej ona s chvějícím se hlasem a pak dodala: “A co mí
níte nyní dělat?”
“Předně musíme se dostat ven z této jeskyně a pak musíme využitkovat nejbližší příležitosti, abychom unikli z tohoto ledovce.”
A Metcalf, uchopiv opět svůj klín, počal se zdvojeným úsilím dlabati do stěny
ledu až kusy lítaly kolem něho. Slunce po nějaké době zmizelo a v jeskyni na
stalo zase šero, leč Metcalf pracoval dále, aby co nejdříve dostati se mohli z nebez
pečné této jeskyně. Úsilovnou touto prací podařilo se mu vydlabati díru téměř
tři stopy hlubokou a teprve, když ruka jeho již únavou seslábla, Metcalf ustál a
odebral se svojí společnicí na odpočinek. Po posilňujícím spánku, trvajícím asi
čtyři hodiny, navrátil se opět ku své práci. Průlomem spatřil zář hvězd a to mu
bylo důkazem, že nastala noc. Tak pracoval celé tři dny nežli se mu podařilo pro
kopati díru, jíž se mohl protáhnout! ven. Domněnka jeho byla správná. Jeskyně
nalézala se na dně nepravidelně utvořené ledové rokle, asi padesát stop hluboké,
jejíž stěny byly tak hladké, že to bylo téměř nemožností dostati se po nich nahoru,
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kde nalézala se ledová plošina s mírným svahem. Metcalf zpozoroval, že ledovec
vyčnívá hodně vysoko nad vlny moře a to opět vzpružilo otřesenou jeho důvěru v
možné zachránění. Ovšem zachránění to bylo by skoro hotovým zázrakem, uva
žoval Metcalf, vzdor tomu však si pevně umínil, že nesloží ruce v klín a že bude
bojovati za život její a svůj tak dlouho, pokud sřícení se ledovce je oba nepohrobí
v severním moři.
NEMILÝ SPOLEČNÍK.
Společnice Metcalfova pohřížena byla v spánku, když tomuto se podařilo
prodlabati průlom do rokle. Když však se probudila a nikde v jeskyni ho nespa
třila, tu pojata byla strachem a úzkostí. Od onoho strašlivého zápasu s vlnami
moře až k tomu okamžiku, kdy vyvrženi byli do této jeskyně, byl jí Metcalf tak
mocnou oporou, že by bez něj byla se vzdala ihned toho unavujícího zápasu o
život a proto rychle vstala a běžela do pozadí jeskyně, volajíc: “Kde jste, pane?’’
Metcalfa nespatřila, ale když uviděla vydlabanou díru v ledu, jíž pronikaly
paprsky zimního slunce, tu se poněkud upokojila a snažila se prolézti touto dírou,
leč nepodařilo se jí to.
“Pane, jste nahoře?” volala do průlomu a za okamžik na to tvář Metcalfova
naklonila se nad díru.
“Co si přejete?” tázal se jí.
“Abyste mi pomohl nahoru.”
“Pro vás bude lépe, zůstanete-li dole u ohně, neboť je zde příliš velká zima,
kterou byste nesnesla.”
“Já však chci tam nahoru,” zvolala ona s dětinskou, leč roztomilou umíněností. —
“Budete toho litovat,” odporoval jí Metcalf.
“Nechci, nemohu zde zůstat sama,” přerušila jej ona. “Bojím se a .... a
stýská se mi po vás!”
“Nuže, dobře, avšak nepřikládejte mi vinu, budete-li přílišně trpěti zimou.”
Ona pozvédla své ruce a Metcalf, uchopiv ji za ně, vytáhl ji průlomem k sobě.
“Co to zde děláte?” tázala se ho.
“Tesám schůdky do ledu, abychom se mohli dostati nahoru na tu plošinu,”
odvětil ji Metcalf a uchopiv opět svůj klín, dal se znovu do práce.
“Pakli má pravice neseslábne, tu doufám, že ještě před večerem budu s touto
prací hotov,” vysvětloval ji dále.
“A myslíte, že tam nahoře budeme bezpečnější nežli dole v naši jeskyni?”
tázala se ho.
“Aspoň tak předpokládám.”
Dívka chvíli pohlížela na jeho práci mlčky, pak pravila žertovně: “vy jste
mě uvedl do pěkných rozpaků před chvílí. Chtěla jsem vás zavolati a nevěděla
jsem ani vaše jméno.”
“Odpusťte, ale v naši situaci zapomenul jsem na všechny ty společenské for
mality,” omlouval se mladý muž a dodal: “Jmenuji se Harry Metcalf.”
__ _
“A já Helena Barrierova. Je zde přece jen veliká zima,” doložila, chvějíc se.
“Neřekl jsem vám to?” vytýkal ji Metcalf. “Bude lépe, navrátíme-li se do
jeskyně a připravíte-li tam kousek steaku a la mode,” žertoval Metcalf, “mám
beztoho po této unavující práci hlad.”
“S radostí,” odvětila Helena a on, uchopiv ji za ruce, spustil ji do průlomu
a sám za ní rychle následoval.
Co Helena zabývala se přípravou masa, tu Metcalf zatím stáhnul kůži z dru
hého tuleně a očistiv ji, nechal ji důkladně oschnouti u ohně. “To bude pro vás
znamenitý kožich,” pravil své společnici.
“To bvch ráda věděla, jak byste ho zhotovil bez jehly a bez nití.”
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“Pořádný námořník není nikdy bez těchto potřebných věcí,” pravil Metcali
a vytáhnuv kožený váček z pod kabátu, vyndal z něj několik silných jehel a klu
bíčko pevných nití.
“Ah, výborně, dejte mi to a půjčte mi váš nůž, Harry a já se pokusím, abych
si zhotovila ten kožich. Nebude ovšem dle nejnovější mody, ale tady, na sever
ním pólu, na tom tak mnoho nezáleží,” smála se.
“Musím se dáti opět do práce,” pravil Metcalf, když pojedl s chutí několik
řízků tuleního masa, “nebudete se báti zde samotna, Heleno?” tázal se jí.
“Nikoliv, neboť vím, kde vás mám hledati. Kdybych vás potřebovala, tu
vás zavolám.”
Asi za dvě hodiny přiblížila se k otvoru průlomu a zvolala: “Harry, pomozte
mi nahoru.”
Metcalf sestoupil a vytáhnul ji průlomem z jeskyně.
“Zde mám něco pro vás,” pravila s jakousi pýchou, “koukněte se na ty ruka
vice, které jsem právě zhotovila a musíte přiznati, že žena dovede být tak vynalé
zavou, jako námořník, když toho káže potřeba.”
“Skutečně,” obdivoval se rukavicím Metcalf, “velmi pěkné a dosti měkké.
Jakým způsobem jste toho docílila?”
“Nahřála jsem kůži nad ohněm, když jsem ty rukavice šila,” odvětila mu a
myslím, že přirozené teplo vašich rukou udrží je hebkými.”
“Avšak vy' můžete ty rukavice lépe potřebovati nežli já,” bránil ie on.
“Nikoliv, vy pracujete zde v ledu, v takové zimě a já sedím u ohně a nedělám
nic, proto jen rychle je oblečte a ukažte, že si umíte mého daru vážit.”
Metcalf se usmál a natáhnul rukavice na ruce. “Začala jste pracovati již na
svém kožichu,” tázal se.
“Dosud ne, ale’vrátím se do jeskyně ihned a dám se do práce. Možná, že
mi také zbyde nějaký kus kůže na rukavice pro mě.”
Metcalf vysekal již schůdky do polovice rokle a Helena chtěla vrátiti se do
jeskyně, když pojednou pozornosť její byla upoutána ku zvláštnímu zjevu.
Hrůzou vykřikla.
Metcalf se k ní obrátil. “Co vás poděsilo ?” tázal se ji rychle.
Helena stála nehybně u ledové stěny a ukázala jen prstem svým vzhůru.
Metcalf pohlédl k vrcholí ledovce a spatřil tam obrovského ledního medvěda.
Veliká jeho hlava nakloněna byla nad roklí a očka jeho svítila hněvem a snad i
touhou po kořisti, kterou uviděl na dně ledové rokle.
“Navraťte se rychle do jeskyně,” kázal Metcalf Heleně, aniž by byl od med
věda odvrátil svých očí, neboť se obával, že tento král severu učiní na ně útok.
“Avšak, co učiníte vy .... ” tázala se dívka.
“Budu vás okamžitě následovati. Jen neotálejte již zbytečně.”
Metcalf neodvážil se již ani pohlédnout! zpět, zdali uposlechla jeho rozkazu,
ale opatrně pozpátku lezl po vydlabaných schůdkách ke dnu rokle.
Medvěd, jakoby uchvácen vztekem, že kořist’ zdá se mu unikati, naklonil se
ještě více nad rokli a mocně zařval. Metcalf nedbal více na schůdky a sešoupnuv
se po ledové stěně, dopadnul prudce na dno. Nedbal toho však a rychle postavil
se na nohy a stoje u průlomu, pozoroval polárního medvěda, kterýž dosud stál na
okraji rokle, jakoby uvažoval, má-li se spustiti po stěně dolů. Metcalf byl ozbrojen
pouze námořnickým svým nožem a to ovšem byla nedostatečná zbraň proti tomu
to novému strašlivému nepříteli, který jim zamezoval cestu k svobodě a činil je
i na dále vězni v ledové jeskyni. Co takto ještě uvažoval o této překážce, tu He
lena objevila se u průlomu a volala na něj: “Pojďte okamžitě dolů. Proč pak
vrháte se v takové nebezpečí ?”
“Chci vidět, co medvěd počne?” odvětil jí, upíraje stále oči na obrovské zvíře,
je?. kolébalo se na svých prackách a zuřivě bručelo.
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“Obavám se o váš život, Harry,” naléhala ona, “nechte medvěda a sestupte
do jeskyně.”
Metcalf uposlechnul.
“Sklouzne se k nám dolů,” tázala se ho, uchopíc ho úzkostlivě za rameno.
“Přijde na to, jak veliký jest jeho hlad,” odvětil ji Metcalf.
“Je to skutečně ledovec, na němž se nalézáme?” Jak by se mohl dostati po
lární medvěd na plovoucí ledovou horu?”
“To není nic zvláštního viděti medvěda na plovoucím ledovci,” vysvětloval
Heleně Metcalf, “viděl jsem jich již několik sám na svých cestách severním mo-

Medvéd jakoby uchvácen vztekem, že kořist zdá se mu unikati, naklonil se ještě
více nad rokli a mocné zařval.

řem. Polární medvědi pouští se na led na lov ryb a často jsou na utrženém ledov
ci odnešeni na vlny oceánu. Myslím však, že jsme v jeskyni před ním bezpečni,
poněvač průlom jest příliš úzký pro něho, aby jím mohl proklouznouti.”
“To jest aspoň jedna dobrá útěcha.”
“Útěcha, která má své stíny,” pravil Metcalf. “Sklouzne-li medvěd na dno
rokle, tu nebude se moci vyškrábati více nahoru a budeme se muset vzdát naděje,
že se odtud dostaneme ven.”
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Helena se zamlčela, pak po chvíli řekla: “Dám se nyní do šití toho kožichu
a vy mně můžete pomáhat, nemáte-li cos jiného na práci.”
Metcalf přisvědčil a oba počali pilně pracovati. Když kožich skoro byl již
dohotoven, tu pojednou vyrušeni byli oba z této práce silným otřesem, který pa
trně byl způsoben pádem nějakého tělesa. Hned na to ozvalo se zlostné bručení
medvěda.
“Už ho zde máme,” vzkřikl Metcalf, spěchaje k průlomu. “Já bych si přál,
aby si byl tím pádem spřerážel kosti,” dodal námořník, vyhlédaje opatrně prů
lomem.
Leč polární medvěd vyváznul bez pohromy a přiblíživ se k průlomu, nejdříve
jej očenichal a pak svými velikými tlapami počal odlamovati led na okraji průlomu.
Metcalf se zachvěl. Patrně zvíře bylo rozzuřeno hladem a chtělo rozšířiti
průlom, aby se mohlo dostati ke kořisti, kterou uvnitř čenichalo.
“Heleno!” zvolal tiše Metcalf, “medvěd se na nás dobývá.”
“Ona, jsouc s prací úplně již hotova, oblékla na sebe kožich, který podobal
se více pytli a spěchala k Metcalfovi.
“Co počneme?” tázala se ho, chvějíc se hrůzou.
“Musíme ho nějakým způsobem odehnati. Ale jak?” tázal se námořník
sama sebe a pojednou vzkřiknul radostně: “Již vím jak” a odskočiv od průlomu,
spěchal k ohni, vzal jednu lať z vraku, nyní již důkladně vyschlou, ovinul kolem
ní jeden ze zhotovených svých knotů, ponořil ho důkladně do rozpuštěného tule
ního tuku a tuto svou pochodeň zapálil.
“Co pak s tím chcete dělat?” tázala se ho Helena, pozorujíc jeho počínání.
Polární medvědi se prý bojí ohně”, odvětil ji Metcalf, přesvědčíme se o tom,
je-li to skutečně pravda.”
S těmi slovy přikročil k průlomu a jasně plápolající svou pochodeň vrazil
medvědu přímo do jeho očí. Medvěd vyrazil ze sebe řev a odskočil od průlomu
a neodvažoval se přiblížiti k tomuto, pokud pochodeň v průlomu hořela.
Helena zvolala s obdivem: "Jak jste důmyslným, Harry! Skutečně musím se
vám obdivovat! čím dále tím více.”
“Pro okamžik jsme zachránění,” odvětil jí on, “leč nyní nastává otázka, co
počít dále. Medvěd se nemůže dostat z rokle ven a my musíme zde zůstati uvěz
něni; možná, že konečně jeho hlad přemůže i strach před ohněm a pak ... ”
“Pak?” tázala se ho úzkostlivě Helena.
“Ah, nač na to myslet!” zvolal Metcalf, máchnuv rukou.
V tom okamžiku jakési temné hučení počalo k nim vnikati do jeskyně.
“Je to snad zase polární medvěd?” šeptala Helena.
On zakroutil hlavou. Hučení stávalo se silnějším, mocnějším.
“Oh, bože, co jest to?” volala ustrašená dívka.
“Něco neobyčejného, pro co marně hledám vysvětlení. Bude lépe, když
vylezeme na povrch, možná, že se naše jeskyně sesuje.”
“Ale tam jest medvěd . .. . ”
Metcalf namočil ještě několikrát svoji pochodeň do tuku, tak že nyní vydá
vala mocný plamen a uchopiv do druhé ruky svůj nůž, pravil ku své společnici:
“Následujte mne!”
Vystrčiv opatrně hlavu z průlomu, viděl medvěda skoro naproti sobě, takže
ho mohl téměř dosáhnouti svojí pochodní. Leč zvíře si ho nevšímalo a jaksi
úzkostlivě tisklo se k ledové stěně a kňučelo.
“Podejte mi ruce,” volal k Heleně, “abych vás sem mohl vytáhnouti; med
věda netřeba se nám pro tento okamžik obávati.”
Vytáhnul ji průlomem k sobě.
“Něco se děje v ledovci,” pravil ji, “vidíte i ten medvěd to tuší a bojí se před
tím, co přijíti má.”
Sotva tuto větu dokončil, tu ledovec se zatřásl pod jejich nohami.
“Hora se rozpadává!” vzkřikla zděšeně Helena a přitulila se k Metcalfovi.
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Pojednou zavzněl ohlušující výbuch a praskot a ledovec se divoce rozkolébal
na vlnách. .Helena měla pravdu. Ledový jich ostrov se rozlamoval. Metcalí
obejmul svoji společnici kolem pasu a druhou rukou uchopil jeden z výběžků
ledových. Oba se chvěli. Ledová, vysoko nad nimi vyčnívající špice, se naklo
nila ku předu, zároveň průlomem z jeskyně vyrazily vlny moře, Metcalf však se
svoji společnicí stáli poněkud výše a nebyli jimi na štěstí zasaženi, nýbrž jen
smočeni. Medvěd nalézal se na druhé straně, přímo v proudu vln a hleděl jim
uniknouti, škrábaje se zoufale po ledové stěně nahoru, leč vlny jej zachvátily ne
odolatelnou silou a strhly sebou a za krátko zmizel v jich proudu. Námořník a
jeho společnice unikly stejnému osudu skoro zázrakem. Kdyby bylo moře ještě
vstoupalo, tu by byli bývali vlnami strženi též do jeho ledových vod, avšak moře
tak rychle, jak vstouplo., tak rychle se zase utišilo a voda unikla obrovským prů
lomem, který si v ledovci vymlela. Hora se sice ještě kolébala, leč patrně při
cházela opět do normální své posice a oni byli na tu chvíli bezpečni. Teprvé nyní
pohleděl Metcalf do obličeje své společnice a zpozoroval, že hrůzou a strachem
omdlela. Položil ji něžně na led a zamířil k jeskyni, která jim byla až dosud útul
kem, leč vlny moře odtrhly celý kus ledovce, v němž se jeskyně nalézala a Metcalf
viděl jej plavati stejným směrem asi ve vzdálenosti půl míle od toho ledovce,
který se jim stal útočištěm i na dále. Na oné straně, kde dříve jeskyně se nalé
zala, tam utvořil se útržkem mírný svah, po kterém bylo možno dostati se na vrch
ledovce a Metcalf, vzav Helenu do náručí, rozhodnul se, že bez odkladu vyleze
nahoru, kde bylo daleko bezpečněji nežli na místě, na kterém se nyní nalézali a
jež vlny vzbouřeného moře mohly snadno dosáhnouti. Byla to hrozně namáhavá
cesta a Metcalf několikráte únavou klesl, leč přesvědčení, že slabosť jeho zname
nala by v tomto okamžiku jistou záhubu pro něj a pro jeho společnici, ta poháněla
jej dále a konečně octnul se na vrcholí ledovce, jenž pokryt byl, jak daleko mohl
viděti, silnou vrstvou sněhu.

NOVÉ PŘEKVAPENÍ.
Metcalf položil Helenu k jedné stěně, kde byla dosti kryta před větrem a počal
stavětí jeskyni ze sněhu po způsobu Eskymákův. Slunce již dávno zapadlo, když
teprvé svou práci aspoň na polo dokončil. Obloha potažena byla šedými mraky
a hustý drobný sníh počal padati. Metcalf zanesl Helenu do sněhové chýže, za
kryl vchod několika bloky, vyřezanými ze zmrzlého sněhu a pak snažil se přivésti
svoji společnici opět k vědomí. Trvalo to několik hodin nežli se mu to podařilo
a ač unaven byl téměř k smrti, tu přece jen se přemohl a bděl nad ní po celou noc
a když ona posilněna a zotavena vstala, tu teprvé hledal a nalezl nových sil v něko ·
likahodinovém spánku. Den již značně pokročil, když Metcalf vylezl z chýže,
aby se poněkud rozhlédnul po ledovém ostrůvku a především, aby něco nalezl, čím
by bylo možno zahnati hlad. Vydrásal se na špici pahrbku* u něhož postavil svou
jeskyni a zasmušile rozhlížel se kolem. Nalézal se asi šedesát stop nad hladinou
moře a mohl viděti daleko široko. Leč nikde na vlnách nespatřil ani plachtu ně
jakého škuneru ani kouř z parníku a také ne obrysy nějaké pevniny. V dáli na
ledovci východním směrem leskly se Špičáky pahrbku a zakrývaly m-u vyhlídku na
moře. Metcalf obrátil se proto k západu, jestli by na této straně nenalezl něco,
co by poněkud jej potěšilo a co takto se bystře rozhlížel, tu pojednou mezi dvěma
ledovými Špičáky, vyčnívajícími k obloze, jako dva obrovské prsty, spatřil něco,
co vyloudilo mu z úst výkřik údivu. Byl to vlající kus roztrhané látky, připev
něný na ráhnu!
“Je to signál, volající o pomoc!” zvolal Metcalf. “Na tomto ledovém ostrův
ku je tedy ještě někdo jiný mimo nás.”
A sestoupiv z pahrbku, zamířil bez váhání v onu stranu, kde signál třepeni
se ve vzduchu. Ač Metcalf rozčilením zapomenul na svůj Iťad a kráčel .rychli
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k cíli, vzalo mu to však úplné dvě hodiny nežli přiblížil se k jakési výhlubni v le
dovci a zde nalezl veliký škuner v ledu zamrzlý, z jehož předního stěžně vlál onen
signál, volající o pomoc. Metcalf zíral s úžasem na tuto lod, jež zdála se býti do
sti zachována, až na střední a zadní stěžeň, jež patrně vichrem byly zlámány a
zbytky· jich ležely na palubě. Lanoví a plachtoví, jakož i paluba pokryty byly ten
kou vrstvou ledu a sněhu. Loď zdála se pustá. Nikde na ní nebylo videti ani
nej menší známky života.
“Jak dlouho asi jest již zachycena v tomto ledu?” tázal se Metcalf sama sebe.
“Možná, že již několik měsíců, možná také, že několik roků. Je to podivuhodné”,
dodal v přemítání.
Chtěl si loď prohlédnouti blíže, leč vzpommuv si na svou společnici, již zůsta *
vil ve sněhové chýži, vydal se opět na zpáteční cestu.
“Půjdu pro Helenu a prohlédneme si loď společně,” pravil si cestou sám k
sobě. “Ten skůner jest naší spásou, možná, že nalezneme na něm palivo a nějaké
potraviny. Maso v krabicích vydrží v této zimě léta. Budeme-li jednou na pa
lubě této lodi, tu můžeme vzdorovati živlům, hladu a všemu 1”
Při tomto uvažování Metcalf div hlasitě nezajásal a pospíchal ku své společ
nici s takovou pružností, že vykonal zpáteční cestu daleko rychleji.
“Heleno,” zvolal, vstoupiv do chýže, mám pro vás překvapující novinu. Na
lezl jsem na tomto ledovci loď 1”
“Vy žertujete!”
“Nikoliv, neodvážil bych se učiniti v naší situaci tak ukrutný žert. Skutečně,
uvidíte ji sama, neboť se k ní okamžitě vydáme. Skůner patrně zamrzl v ledu a byl
tam zůstaven svému osudu a námořníci jeho bezpochyby že unikli na svých
lodicích.”
,
“Jaké to nenadálé štěstí!”
“Na lodi nalezneme útulku, možná i palivo a nějakou potravu”, vysvětloval
Metcalf své společnici dále “a kdyby se mělo státi, že by se ledovec rozpadnul, tu
na lodi budeme bezpečni.”
“Nuže, pojďme tam okamžitě,” vybízela ho Helena.
A oba vydali se na cestu. Helena byla ale tak sesláblá, že ji Metcalf musel
většinu cesty nésti v náručí.
“Je to ode mně hřích, že vám tak vyčerpávám vaše síly,” pravila mu se slzami
díků v očích.
“Oh, nemluvte o tom,” přerušil ji on. “Bylo by větším hříchem, kdybyste
se přemáhala a chtěla tuto cestu konati pěšky, neboť možná, že byste to zaplatila
životem”.
Helena mu vroucně stiskla ruku a Metcalf, napnuv všechny své síly, konečně
dosáhnul okraje výhlubně, v níž loď ležela a odtud po smírném svahu dostali se
na palubu skůneru. Metcalf musel nožem svým odlámati led, usazený na pada
cích dveřích, vedoucích do podpalubí a pak oba vkročili do kabiny, do níž dvěma
zamrzlými průsvitnami vnikalo šeré světlo. Byla dosti prostranná, uprostřed stál
silný stůl, nad nímž visely dvě velké lampy, veliká železná kamna stála v jednom
koutě a u nich vyplechovaná bedna, naplněná ještě uhlím. Také dříví zde bvlo k
rozdělávání ohně potřebné a když to Metcalf spatřil, tu vzkřikl: “Hurá! Ta stará
kamna roztopím, že se budete, Heleno cítit jako v nebi.”
A v deseti minutách plápolal v nich mocný oheň, rozlévaje příjemné teplo
po kabině.
“V našem neštěstí musíme říci, že máme ještě stále štěstí.” pravila Helena,
ohřívajíc se u kamen a pohlédnuvši na Metcalfa, dodala: “Jak jste bledý, obávám
se o vás, nestarejte se více o mne a odpočiňte si. Vidím, že je vám toho nutně
třeba.”
“Je pravda.že mi právě volno není,” připouštěl Metcalf. ale chci nalézti ještě
něco k jídlu pro vás ...”
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"Žádné ale.... ” přerušila ho ona, “vy musíte si odpočinouti a s těmi slovy
vstala a otevřevši kapitánovu ložnici, vzala několik dek, které se tam nalézaly a
rozestřela je u kamen.
“Nuže, Harry, dobrou noc!” pravila mu s velitelským tonem a on již více
neodporoval a sotva ulehnul, tu pohřížen byl v hluboký spánek. Bylo již k veče
ru, když se probudil a sotva otevřel oči, zvolal: “Jaká to božská vůně! Co to dě
láte, Heleno?”
“Polévku pro vás?” odvětila mu. Nalezla jsem celou bedničku nakládaných
potravin v kapitánových místnostech.”
“Posádka škuneru musila opustit loď buď ve vekém spěchu aneb měli potra
vin na zbyt, že zde bedničku nechali,” uvažoval Metcalf. “Leč na tom nyní nezá
leží, “my jsme jim díkem zavázáni, že jí zde vůbec nechali,” doložil s rozmarem
a přisednuv ke stolu, počal si pochutnávati na silné polévce.
Helena pojednou vyrušila ho otázkou : “Jak asi dlouho je tato loď opuštěna?”
“To uvidíme z lodních záznamů, jestli je zde kapitán nechal”, odvětil Met
calf, “ale pochybuji o tom. Lodní posádka měla dle všech známek dosti času
nežli loď opustila a tu bezpochyby že veškeré papíry vzala sebou. Kde je ta kra
bice extraktu, z níž jste upravila tu polévku ?” tázal se pojednou Heleny.
Ona mu ji podala.
On ji chvíli prohlížel a pak zvolal: “Extrakt naložen byl v roce 1895.'’
“To je teprve před třemi roky.”
“Tak jest. Není tomu tedy tak dávno, co skůner byl opuštěn.”
“Jaké pak jest asi jeho jméno?”
“To uvidíme hned,” odvětil Metcalf a povstav od stolu, vešel do kapitánovy
kabiny a zde v krátce pod jeho postelí nalezl bednu se signály, na níž namalo
váno bylo černými písmenami:

“THE NEPTUNE — LIVERPOOL”.
“Již jsem nalezl jméno skůneru,” zvolal Metcalf k Heleně a zároveň jí ho
oznámil. “Nyní si půjdu prohlédnouti loď důkladně,” pravil k ní dále. “Mu
síme vědět, v jakém stavu se nalézá a jaké má zásoby, abychom se dle toho ří
dili v budoucnosti.” S těmi slovy vyšel ven a zamířil nejprve do lodní kuchyně.
Tam nalézalo se vše v nejlepším pořádku, nový to důkaz, že loď opuštěna byla
beze všeho spěchu.
Z kuchyně odebral se Metcalf do podpalubí ,aby se přesvědčil, nalezá-li se
tam nějaký náklad zboží, neboť dle stavby lodi zpozoroval, že hlavním účelem je
jím byla nosnosť bez ohledu na rychlost’. Skůner byl neobyčejně důkladně sta
věn, aby mohl vydržeti nejsilnější tlak a patrně byl určen jedině k plavbě v arkti
ckých vodách. Loď velrybářská to nebyla, vzdor tomu, že naloženo bylo na ní
několik set soudků velrybího oleje, neboť na lodi nenalezl Metcalf žádnou pec
k vyškváření oleje. Mimo oleje nalézalo se v podpalubí několik balíků kostice,
značné množství balíků s různými kožešinami a zásoby mrožích klů. Byl to
náklad mající velikou cenu a loď patrně nalézala se již na zpáteční cestě, když
v ledu byla “skřípnuta”, jak námořníci říkají.
“Zdá se, že by Neptun byl úplně schopen k plavbě, kdyby se nějakým způso
bem zbavil ledového svého objetí,” pravil Metcalf sám k sobě. Loď nebyla po
rouchána ani v nej menším, pouze stěžně byly uraženy.
Kdyby v teplejších vlnách ledovec se rozpadnul a “Neptun” octnul se na
vodách moře, tu měli daleko větší naděj, že budou konečně zachráněni, a vedle
toho, kdyby loď podařilo se Metcalfovi dostati do nějakého přístavu, tu náklad
její byl by ho učinil zámožným, neodvislým mužem po celý zbytek života.
“Kdyby štěstí »mělo mi být tak daleko příznivo,” uvažoval v duchu Met
calf, “tu bych se vícekráte nevydal na žádnou plavbu. Tato poslední zkušenost
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znechutila mi moře na dobro. Koupil bych si někde úhledný domek —
ovšem poblíže moře — a kdyby Helena chtěla, mohla by ho sdíleti se mnou,” do
dal s touhcu od srdce.
“Achx jaký jsem to blázínek,” řekl po chvíli, “že stavím si takové vzdušné
zámky!”
Když byl prohlídku svou dokončil, tu nabyl přesvědčení, že “Neptun” byla
patrně obchodní loď, která sebrala asi svůj drahocenný náklad podél grónského
pobřeží.
“Nehoda mě učinila pánem značného bohatství,” pravil si Metcalf k sobě,
“ale vzdor tomu dal bych s radostí celý ten náklad “Neptunu” za to, kdybych na
lezl nějakou loď, která by nás dopravila na pevninu.”
Vystoupil opět na palubu, kde uvítala ho silná sněhová bouře. “Tak se mi
zdá, že tento ledovec jest hnán vlnami severním směrem, a je-li tomu skutečně tak,
pak mám hrozně malou naději, že “Neptuna” dostanu ještě jednou na vodu.”
mluvil Metcalf sám k sobě a rychle sešel opět do podpalubí, neboť sněhová bouře
čím dále tím více vzrůstala.
“Za krátko budeme zasněženi, potrvá-li bouře v této své prudkosti,” bručel
si Metcalf k sobě, scházeje po> schodech do kuchyně. “Já bych si jen přál, aby
chom zde nalezli ještě nějaké potraviny, neboť ta bednička nám dlouho nepotrvá.”
Helena ho již očekávala s netrpělivostí.
“Buďte opatrna s našimi zásobami potravin,” radil jí, “neboť dosud jsem bo
hužel nenalezl nic jiného, co by nás chránilo před hladem.”
“Venku musí býti velká bouře,” prohodila ona, “slyšíte, jak ten vichr hvízdá
a hučí?”
“Byl nejvyšší čas, že jsme tuto loď nalezli. Jakmile bouře ustane, podívám
se po ledovci, zdali bych někde nenalezl nějakého tuleně, jímž bychom své zásoby
rozmnožili. Možná, že napadnu ještě nějakého polárního medvěda, ten by nám
přišel právě vhod.”
“Doufám; že se to nestane,” přerušila ho ona.
“Ten by nám byl v našem postavení tou nej vítanější kořistí, neboť čerstvě
maso v tomto arktickém podnebí jest nám nanejvýš potřebným, abychom nedo
stali kurděje,” vysvětloval ji Metcalf a doložil: “Nenalezl jsem na “Neptunu”
žádnou střelnou zbraň, ale je zde několik harpun, jedno silné kopí, těžká sekera
a veliký nůž v kuchyni, s tím bych se už odvážil na medvěda, jen kdybych něja
kého nalezl.”
Druhého dne bouře ustála a Metcalf chystal se na svoji ohledací cestu.
“Nevydáváte se ale v přílišné nebezpečí?” tázala se ho Helena. “Můžete
zapadnout do nějaké rokle naplněné sněhem, aneb sklouznout do trhliny. Bylo
by lépe, kdybyste zůstal na lodi, kde nám nic tak dalece neschází.”
“To je sice pravda, ale vy zde přece nechcete zůstat stále a já také ne. Chci
vylézt na jeden z vysokých těch ledových Špičáků a tam připevním signál volající
o pomoc. Zde na tom stěžni to nelze spatřiti.”
“Je to možno, že by se zde, v zimě, v těchto vodách nalézala nějaká loď?”
“Možné to jest. Ovšem, že jest to možnost jen nepatrná, avšak vzdor tomu,
jest nutno, abych upozornil signálem, že na tomto ledovci nalézají se lidé potřebu
jící pomoci. Náhoda může do těchto končin přivésti nějakou velrybářskou loď
a ta by mohla být naší spásou.”
“A spočívá naše záchrana jedině v objevení se nějaké takové lodě?” tázala
se ho Helena.
“Ne docela. Změní-li se vichr aneb proudy vln, můžeme býti zahnáni k ně
jakému pobřeží. Pro všechny případy zhotovím nějaké saně, abychom mohli na
ně naložiti naše potraviny a kdyby ledovec narazil na pobřeží’ tu bychom bez od
kladu hleděli dostati se na pevninu a zde ovšem museli bychom vyhledati nějakou
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osadu domorodců, aby nám pomohli na jaře do některého prístavu a kdyby nám
štěstí přálo, tu bychom se někdy v létě mohli octnouti ve Spojených Státech.”
“Kdyby to již bylo,” vzdychla si Helena. Pojednou uchopila Metcalfa za
ruku a pravila: “Nezůstanu zde sama, půjdu s vámi na tu obhlídku.”
“Co vás to napadá, chůze po ledě jest nejen namahavá, ale i nebezpečná,
venku jest ohromná zima, budete zbytečně trpět.”
“Aťsi,” trvala ona na svém předsevzetí, “ve vaší přítomnosti cítím se bez
pečnější.”
“Nuže, chcete-li jít, dobře, avšak v tomto svém obleku nemůžete se vydat
na cestu, musíte se převléci do mužských šatů. Podívám se, jestli zde v kabi
nách nezůstalo nějaké šatstvo po důstojnících Neptunu”. S těmito slovy odešel
a za krátko přinesl náruč různých věcí.
“Zde vezměte si z toho, co se vám hodí,” pravil k Heleně, “já se půjdu také
převléci. Nalez.l jsem v kapitánově kabině starý jeho oblek, který mi přišel
právě vhod.”
Metcalf odešel a za nějakou chvíli se navrátil, maje sekeru a velký nůž za
pásem a v rukou držel dvě harpúny a kopí. Helenu nalezl již převlečenu.
“Jak se vám líbím, tázala se ho koketně.
“Zde, v našem království, nesmíme tak hleděti na krásu, jako na užitečnost
a pohodlí,” odvětil jí žertovně a oba na to vylezli z podpalubí, které pak Metcalf
pečlivě uzavřel a chutě vydali se na cestu po ledovci.
Tak šli několik hodin, až dostali se k druhému konci jich ostrůvka, aniž by
byli zpozorovali cosi zvláštního. Metcalf vylezl na jeden z ledových útesů a po
hlížel na moře, jež se před ním vlnilo. Na celém horizontu neviděl známky ně
jaké lidské existence. Již chtěl slézti, když na mírném svahu, sklánějícím se k mo
ři, zpozoroval něco, co zaujalo celou jeho pozornosť. Chvíli upřeně tam pohlížel,
pak vrátil se ku své společnici a pravil k ní tiše: “Máme zde souseda.”
“Jakého?” tázala se uleknuté Helena.
“Je to starý známý, polární medvěd,” odvětil Metcalf.
“Navraťme se okamžitě na loď,” naléhala Helena na svého společníka.
“Oh, co vás to napadá. Ten medvěd v tomto okamžiku jest pro nás neoce
nitelným. Podržte toto kopí a následujte mne z povzdálí,” velel Heleně a opa
trně slézal po svahu k místu, kde medvěd stál skrčen u díry utvořené v ledu.
“Ceká patrně na tuleně,” pravil Metcalf tiše ku své společnici, “tím lépe pro
nás. Jest tak pohřížen ve svůj lov, že si nás ani nevšimne.”
Medvěd pojednou mávnul svou přední prackou a vyhodil z díry pěkného tu
leně a nežli tento mohl uklouznoun, tu držel ho již oběma tlapama a spokojeně
mruče, zaryl své zuby do svíjejícího se zvířete. V tom samém okamžiku u tuleni
díry objevilo se jiné zvíře a Metcalf dle jeho hlavy již myslel, že jest to opět ně
jaký tuleň, avšak když vystrčilo svou hlavu úplně nad led, tu spatřil dva veliké
lesknoucí se kly.
“Co jest to za šeredné zvíře?” šeptala zděšena Helena.
“Mrož !” odvětil jí Metcalf.
Led zapraskal, rozlomil se a obrovské šeredné tělo mrožovo octnulo se poblí
že medvěda, jenž maje tuleně dosud pod svými tlapami, obrátil se proti mrožovi,
vztekle svítě očima, pojednou pak vyskočil a zasadil mu pravou tlapou svou
ohromnou ránu Leč ta mu neublížila příliš, neboť mrož rozehnal se proti medvě
dovi á jedinou ranou své hlavy odhodil ho asi na dvacet stop a zabořil své kly do
jeho těla. Led zbarvil se krví těžce zraněného polárního medvěda.
Mezitím Metcalf nezůstal nečinným a jednu ze svých harpún zasadil pevně
do ledu. Druhou přivázal k ní na silný provaz a s touto blížil se opatrně k mro
žovi, jenž úplně byl pohřížen v pozorování medvěda, který snažil se sice povstati,
aby pustil se v další zápas se svým nepřítelem, leč nemohl.
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Metcalf přiblížil se asi na pět yardu k mroži na ledě ležícímu, pozvednul svou
harpúnu a celou svou silou mrštil ní po něm. Ostrá špice její zasáhla mrože na
nejlepším místě, zrovna za hlavou. Z tlamy mrožovy zavzněl bolestný řev, obrov
ské jeho tělo zmítalo se na ledu. S rychlostí podivuhodnou'obrátil se v onu stra
nu, kde stál nový jeho nepřítel a hned na to zmizel v moři.
“Ten mě více neunikne,” jásal Metcalf, však sotva to dořekl, tu pojednou
pod ním zapraskal led rozlétající se na všechny strany a hlava mrožova ob
jevila se opět na povrchu. Metcalf byl na štěstí odhozen tímto nárazem asi tři
yardy daleko, jinak byl by ho stihnul týž osud, jako před tím medvěda. Mrož
rozvzteklen, lámal led nyní kly a snažil dostati se k Metcalfovi, jenž zatím rychle
opět povstal a držel se z dosahu poraněného zvířete.
“Pojďte pryč,” křičela na něj Helena úzkostí se chvějíc.
Metcalf přiběhnul k ní a uchopil kopí, pravil: “Neobávejte se, ta vzácná
kořist’ mi neujde. Maso mrožovo jest daleko chutnější, nežli tulení a Vystačí
nám na celou zimu. To nás zachrání před hladem.”
Na to se strany přiblížil se k zuřícímu zvířeti a vrazil kopí do jeho boku Z
hluboké rány vytryskla krev, mrož sebou chvíli ještě zmítal a pak tiše zůstal ležeti. Polovice těla jeho byla na ledu a druhá byla v moři.
“Zítra zhotovím saně a dopravím kořist’ na nich po částech na naší loď,” řekl
Metcalf pohlížeje s uspokojením na obrovské tělo mrožovo1. A vyprostiv obě
harpúny, doložil ku své společnici: “Tam na tu lednou špici chci připevnit náš
signál, který vezmu zítra s sebou, až pojedu pro mrože. Tam ho bude nejlépe
vidět.”
“Já nemám v to příliš mnoho důvěry,” podotkla ona. “Myslím, že jest to zby
tečná práce, kterou chcete podniknout.”
“Snad, ale vzdor tomu to vykonám. Jest to ovšem jen pranepatrná naděje,
že signál bude nějakou lodí zahlédnut, ale vzdor tomu jest to možné a právě pro
to nechci opomenouti ničeho, co by nás mohlo vyprostiti z tohoto ledového
ostrova.”
Oba v dosti růžové náladě navrátili se na loď a Metcalf pustil se ihned do zho
tovování saní. Na “Neptunu” nalezl bednu s tesařským náčiním, kterým každá
loď jest vypravena a vzdor pilné práci, podařilo se mu teprvé druhého dne saně
zhotoviti.
Následujícího dne chystal se na cestu a Helena s lítostí naň pohlížela.
“Nemohla bych jiti s vámi, Harry,” tázala se ho, “cítím se zde bez vás tak
osamocena!”
“Předně, jak sama pozorujete, jest zima stále krutější a váš útlý systém jí
nemůže tak vzdorovati, jako< můj. který jest otužilý a za druhé cesta jest tak na
máhavá a nebezpečná, že by to byl zločin, abych to dovolil,” odvětil jí Metcalf.
táhna pracně do vrchu své saně. Když po několika hodinách dorazil k onomu
ledovému Špičáku, na němž chtěl umístiti signál volající o pomoc, tu sekerou vy
tesal úzké stupně do ledu a do vršku Špičáku zapustil tyč se signálem, který vesele
třepetal se ve vzduchu.
“Na tom spočívá jedna naše naděje, že budeme odtud vyproštěni,” pravil sám
k sobě, opatrně slézaje s vršku. Vzav saně, ubíral se potom k místu, kde ležely
těla medvěda a mrože. Když se k nim blížil, několik mořských ptáků do těl klo
vajících, vylétlo do vzduchu, hněvivě krákorajíce, leč Metcalf si jich nevšímal a
naloživ s namáháním zabitého polárního medvěda na saně, vracel se s ním k lodi.
“S dopravováním mrože začnu zítra,” pravil si cestou, “beztoho mě to ve
zme několik dní, nežli budu hotov.”
A skutečně, nežli vítanou svou kořist dopravil na “Neptuna”, tu uplynuly
čtyry dny.
“Jsem tomu ze srdce ráda, že jste s tou prací hotov,” pravila mu Helena,
když skládal poslední náklad do lodě. “Aspoň nyní budete se mnou na lodi.
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Snášam máš ttrpký osud mnohem klidněji, když jsem ve vaší společnosti, dodala
důvěrně.
■“Lichotíte mně tím více,” odvětil Metcalf, “avšak vzdor tomu budete muset
být bez mé :společnosti několik hodin každého dne, neboť musím vydati se pravi
delně na obhledy k oné špici, na níž jsem připevnil náš signál, zdali bych někde
nezahlédl nějakou loď, která by nás odtud vyprostila. Také jest možno, že ledo
vec narazí někde na pevninu a tu nesmíme takovou príležitosť k uniknutí zameškatiľ” —
Jednoho dne když se byl Metcalf opět vydal na obhlídku “k majáku naděje”,
jak Helena žertem ledovou onu špici nazvala, tu spatřil z této ve vzdálenosti asi
půl mále, na plošině sklánějící se k moři, malé jakési zvíře, které semo tamo po
bíhalo po ledu. Vypadalo jako pes, avšak Metcalf nechtěl svým zrakům věřiti.
“Kde by se zde vzal pes?” tázal se sama sebe, leč přece zvědavost jej poháněla ku
předu, aby se přesvědčil, je-li domněnka jeho správná a skutečně, když přiblížil
se ku zvířeti poněkud blíže, tu zmizely veškeré jeho pochybnosti. Byl to pes !
Ten zpozoroval nyní také blížícího se Metcalfa a se štěkotem běžel naproti
k němu. Za okamžik na to objevilo se na plošině několik mužů, kteří patrně byli
skrytí pod nějakým ledovým útesem a ti zvědavě hleděli směrem, kam běžel pes,
pátrajíce po příčině jeho náhlého štěkotu. Metcalf se v prvém okamžiku zachvěl.
Byli to asi velrybáři, kteří na svém lovu zabloudili až do těchto končin — uvažoval
mladý námořník.
“Naše utrpení bude záhy skončeno,” těšil se pak v duchu, když rychlým kro
kem pospíchal k námořníkům, zvědavě si ho prohlížejícím.
Metcalf, přiblíživ se k nim, zpozoroval, že mají vytaženv dvě lodice na ledu
a blíže nich leželo několik zabitých tuleňů a loď jejich musela být zakotvena kdesi
na druhé straně ledovce. Vydali se asi na ledový ostrov proto, že zpozorovali zde
stádo tuleňů. Když však Metcalf prohlédnul bystře obličeje tak náhle objeviv
ších se lovců, tu počal skoro litovati, že se s nimi setkal. Byli to vesměs divoce
vyhlížející muži, se surovým výrazem ve svých obličejích.
“Well, vydal jste se na cestu po tomto ledovci pro své zdraví?” tázal se Met
calfa s ironií jeden z družiny námořníkův — patrně vůdce jejich.
“Byl jsem sem zanesen vlnami,” odvětil Metcalf, snaže se být chladno
krevným.
“Tam ta vlajka jest bezpochyby váš signál?”
“Ano, pane.”
“Jste zde již dlouho?”
“Od osmadvacátého listopadu.”
“U čerta! skutečně? To je již dosti dlouho, neboť máme dnes dvacátého
prosince.”
“Mně se to zdálo být celou věčností,” odvětil Metcalf s povzdechnutím.
“Co zevlujete?” rozkřikl se pojednou vůdce na námořníky, kolem stojící.
“Jděte po své práci, ať přece máme nějakou kořist’, nežli se “Artemisia” objeví.”
Námořníci beze slova rozběhli se po ledu ňa lov tuleňů.
“U čerta, jak jste to tak dlouho vydržel na tom proklatém ledovci?” obrátil
se opět k Metcalfovi kapitán tuleňářův.
“Byla to trpká zkušenost, ale člověk snese někdy více, nežli se domnívá.
“My jsme posádka z Artemisie — druhý rok na lovu, já jsem její kapitán.
Čím jste se zde živil ? Jste zde sám ?”
“Nikoliv, jsme zde dva,” vysvětloval váhavě Metcalf, “já, který jsem byl po
ručíkem na nákladním parníku Cayuga---------- ”
“To je mi lhostejno,” přerušil Metcalfovu odpověď kapitán Artemisie, “po
ručíků mám dost na své lodi, chcete-li se dostat odtud, musíte oba pracovat za
svůj přeplav.”
,
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“My bychom raději zaplatili za něj,” řekl Metcalf opatrně.
“Jakže?’’ zvolal kapitán a malé jeho oči náhle zasvítily.
“My máme loď tam dole, Neptun z Liverpoolu, s bohatým nákladem, ten
můžete pouze přeložit do své lodě a můžete jet domů.”
Kapitán Artemisie zrudnul ve své tváři. Patrně byl rozčilen.
“Nemluvte nesmysl!” vzkřiknul. “Neptun byl skřípnut v ledu před dvěma
roky, slyšel jsem o tom v Disco·. Jak by se mohl octnout zde?”
“Mluvím pravdu,” odvětil pevně Metcalf. “Žijeme v lodi, jež jest dosud sko
ro bez pohromy. Nákladem jejím budete bohatě zaplacen za náš přeplav.”
“Hm!” vyrazil ze sebe kapitán Artemisie, “to na věci nic nemění. Pracovat
musíte, nemám rád lenochů kolem sebe. A co se týče Neptuna, o náklad jeho
se postarám bez vás!”
Metcalf se s tíží přemáhal, aby neodvětil prudce na toto surové sobectví ka
pitánovo, neboť věděl, že od vůle tohoto muže závisí záchrana Helenina.
“Co se týče mne, podřídím se milerád jakékoli práci,” pravil na oko klidně,
“ale má společnice. .. . ”
“ Učerta! Je to ženská, kterou máte sebou ?”
“Co je to zač? Je to nějaká kůstka?”
Metcalf vzkypěl hněvem a trvalo to dosti dlouhou chvíli, nežli mohl odpovědít; “je to dcera kapitána, jež spadla s paluby při srážce s naší lodí.”
“Dcera kapitána — hm — tím lépe. To budou mít moji hoši radosť až to
uslyší, neboť neviděli již ženskou po dva roky!”
Metcalf rozechvěn se odvrátil od tohoto surovce a kráčel rvchle směrem
k Neptunu.
“Kam jdete?” zvolal za ním kapitán Artemisie.
Metcalf odpověděl mu jen pokynem prstu.
“To je v pořádku, my vás tam najdeme a podíváme se na náklad a na tu hol
ku !” smál se za ním surovv námořník.
Metcalf sotva zmizel s dosahu jeho očí, tu změnil svůj krok v rychlý běh. Ča
sem ohlédal se zpět, nejsou-li za ním lovci tuleňů, leč nespatřil žádného z nich.
V jakém novém nebezpečí se to opět octli! O něj nebylo, ale ubohá He
lena kdyby se dostala do rukou těchto surovců, co by se z ní stalo? Metcalf se
zachvěl nad touto myšlénkou. Jemu Helena bvla svátá a nyní měla by se stát
obětí tak surové družiny.
“To se nestane, pokud budu živ!” přísahal ve své duši, slézaje po ledovém
srázu k Neptunu.

NOVE NEBEZPEČÍ
Co měl říci Heleně? Konečně nalezli loď, jež je mohla zachrániti z tohoto
zoufalého postavení, leč jakou hroznou cenu byla by musela Helena zaplatit za
tuto svobodu! Jakým způsobem jí to měl vysvětlit? Zdálo se mu, že nenalezne
ani slov, aby jí řekl, co ji hrozí. Helena jakmile ho spatřila, okamžitě poznala,
že se událo něco neobyčejného.
“Co se vám stalo?” tázala se Metcalfa, přistoupíc rychle k němu.
“Na blízku nalézá se loď,” odvětil tento tiše.
“Skutečně?” zvolala Helena radostně. “Zahlédli snad váš signál?”
“Bezpochyby, leč pro to zde nepřistáli, nýbrž zajeli sem na lov tuleňů. Je
to loď Artemisia, která se zabývá jedině sbíráním kožešin.”
“Tedv nepřijeli pro nás?”
“Myslím, že by nás byli později hledali, kdybych se s nimi byl sám náhodou
nesetkal. Nyní sem mohou přijít každou chvíli.”
“Mám se tedy připravit na cestu neodkladně?”
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“Nevím skutečně, co bych vám měl říci. Mluvil jsem s kapitánem Artemisie — je to — je to surovec.’’
“Co tím chcete říci? Snacl nás zde nechce nechat zahynouti?”
“Oh, to nemyslím, ale obávám se. .. . Víte, Heleno, ten kapitán a jeho lidé
nevzbuzují ve mně důvěru. Vypadají tak surově, divoce. .. .’’
“Vy nemůžete očekávat, aby námořníci byli andělé!” zvolala s výčitkou He
lena. —
“To ovšem ne, leč námořník, jehož se zmocní vášeň, jest horším zběsilého
zvířete,” vysvětloval váhavě Metcalf.“ Heleno, o sebe nemám strach, ale o — vás !
Ona několikráte v rozčilení přešla kabinu, pak zastavivši se u Metcalfa a po
hlížejíc mu přímo do očí, pravila: “Proč mě neřeknete úplnou pravdu? Vy
jste mne až dosud chránil svým vlastním životem od všeho nebezpečí, byl jste mi
bratrem po celou dobu, co nás společné neštěstí svedlo, já vám důvěřuji, povězte
mi tedy upřímně, čeho se obáváte ?”
“Nuže,” vyhrknul ze sebe Metcalf, “obávám se o vaší — česť!”
Ona vykřikla a zakryla si rukama obličej.
“Bylo by to možno, bylo by to možno?” volala po chvíli zoufale. “Snad se
v těch lidech mýlíte? Snad nejsou tak úplně prosti všech jemnějších citů?”
“Kéž bych se mýlil! Však se o tom přesvědčíme, neboť očekávám je sem
každou chvíli. Půjdu na palubu a budu s nimi vyjednávat, aby nám kapitán pře
nechal svoji kabinu. Prozatím bude lépe, Heleno, když se vůbec neukážete,” do
dal Metcalf odcházeje.
Nežli vylezl na palubu, tu vzal sebou obě své harpuny k obraně. Při setkáni
svém s námořníky zpozoroval, že tito jsou ozbrojeni pouze okovanými obušky,
jichž používali k usmrcování tuleňů a harpúny v nejhorším případě, jehož se Met
calf obával, byly proti obuškům vydatnou obrannou zbraní.
Na palubu vylezl právě v nej vyšší čas, neboť tlupa tuleňářův se svým kapi
tánem v čele slézala ledový sráz k Neptunu.
“Ah, skutečně, náš nově nalezený přítel nelhal,” zvolal kapitán, vida Metcal
fa státi u zábradlí lodě, “to jest opravdu Neptun. Nuž, podíváme se na jeho ná
klad.”
“Dříve se podíváme na tu holku!” vzkřikl jeden z námořníkův a ostatní se'
surovým smíchem k tomu přitakali.
Metcalf křečovitě stisknul harpúnu ve své pravici.
“Máte pravdu, hoši,” přisvědčil kapitán Artemisie, “nejdříve dopřejeme si zá
bavu a pak teprve přihlédneme k obchodu. Vyveď ji ven!” velel k Metcalfovi.
Ten zrudnul ve tváři a rychle pozvednuv harpunu k vrhu, zvolal s chvějícím
se hlasem: “Ani o krok dále Kdo se přiblíží k lodi, toho probodnu touto harpůnou!”
“U ďábla, zbláznil jsi se, chlape?!” vzkřikl vztekle kapitán, “odhoď tu har
punu a to hezky rychle, anebo ti rozbijú lebku!”
“To byste se dříve musil dostat na palubu,” odvětil Metcalf s planoucíma oči
ma “Je vás sice mnohem více a vím, že mě můžete zmoci, leč budu-li muset
umřít, pošlu jich několik z vás se mnou !”
Tuleňáři v rozpacích hleděli na sebe a na okamžik nastalo ticho, pak kapitán
vzpamatovav se ze svého překvapení, zvolal na Metcalfa: “Ty proklatý blázne,
až tě dostanu do rukou, spřerážím každou kosť ve tvém těle,” a na to obrátiv se ku svým lidem, vzkřikl k nim: “Hoši, na něho, kdo dá mu z vás první rá
nu, dostane ode mě pět liber, tak jako že se jmenuj u Crowley!”
Námořníci se počali opatrně blížiti k lodi. V tom okamžiku objevila se vedle
Metcalfa, pozorujícího své nepřátele s planoucíma očima Helena.
“Tam je ta holka!” zavznělo z úst námořníků. “A hezká je, i v těch kalho
tách, které má na sobě,” dodal kapitán s hrubým smíchem.
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“U ďábla, zbláznil jsi se chlape?!” vzkřikl vztekle kapitán.

“Heleno, pro bůh, jděte dolů,” šeptal Metcalf k dívce, “oni jsou opilí a roz
vášnění až k šílenství!”
“Zůstanu u vás,” odvětila mu pevně. “Vezměte tento revolver, který mi dal
kdysi otec můj darem, abych ho užila, kdybych byla někdy ohrožena; je nabit,”
a s těmi slovy vložila do jeho levice krásně zpracovanou zbraň, o níž se mu byla
Helena nikdy před tím nezmínila.
Metcalf pustil harpúnu a uchopil revolver do pravice.
“Ku předu!” velel kapitán a sám hnal se první po nakupeném ledu k palubě.
Metcalf pozvednul revolver, který skrýval ve své ruce, namířil a střelil kapi
tána Artemisie do ruky, v níž třímal obušek.
“Proklatý chlap!” vzkřiknul poraněný námořník, skřípaje bolestí zuby. Obušek mu vypadl z ruky a on se zapotácel.
“Podruhé střelím, abych zabil,” zvolal Metcalf výhrůžně k tuleňářům, a proto
vás varuji, aby žádný z vás neodvážil se přiblížit! k palubě!”
Ti stáli na okamžik nerozhodnuti, co by měli počít, pak ale pomalu se vzda 
lovali, podpírajíce raněného svého kapitána, který proklínal Metcalfa při každém
kroku.
“My se s tebou, chlape, súčtujeme,” vzkřiknul vztekle, když se svými lidmi
octnul se na vrcholí srázu, “a až se vrátíme, tu vyhodíme tě i s tou proklatou lodí
do povětří!”
Metcalf neodpověděl a obrátil se ku své společnici.
“Myslíte, že se vrátí?” tázala se ho tato.
“Bezpochyby, proto musím zůstat na palubě na stráži,” pravil Metcalf a zde
vezměte svůj revolver, přál bych si, abych ho více nemusel potřebovat.”
Ona vzala podávanou jí zbraň váhavě do ruky, klopíc při tom oči, pak řekla
tiše: “Odpusťte, že jsem vám až dosud o revolveru ničeho neřekla; nosila jsem
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ho stále na těle v pouzdře, obávajíc se, že by mohla někdy nadejít příležitost, kdy
bych ho byla nucena použiti.”
“Rozumím,” řekl k ní Metcalf chladně, “jen si ho tedy nechte,“ a domluviv
rychle se vzdálil.
Byl uražen, že mu nedůvěřovala a nemohl zakrýt své roztrpčení. Helena se
navrátila do kabiny a zde vypukla v lítostivý pláč, odsuzujíc sama sebe pro neo
právněnou nedůvěru k Metcalfovi.
Jak mohla ho podezřívat z nějakého nešlechetného činu po všem tom, co byl
pro ní učinil? Nyní teprve poznala, jaká to byla čistá, obětavá duše.
“Urazila jsem ho a on mi to nikdy neodpustí,” činila si výčitky. “Jak jsem
mohla být tak nerozumnou? On je vtělená šlechetnost a statečnost’. S jaku
odvahou čelil těm lidským zvířatům a to jen pro mně!”
Doufala, že se Metcalf navrátí do podpalubí, aby ho mohla odprositi, leč on
zůstal na palubě. Hrozba poraněného kapitána způsobovala mu skutečné starosti.
Byl téměř jist, že se onen vrátí ještě s větším počtem svého mužstva a jak dlouho
mohl vzdorovati mnohonásobné a nyní zajisté již lépe ozbrojené přesile.
“Byl bych snad učinil lépe, kdybych ho byl zabil,” uvažoval v duchu, tuleňáři
bez svého kapitána byli by snad ztratili kuráž.”
Noc ale minula, aniž by se byl kapitán Artemisie se svými lidmi ukázal. Čas
ně ráno počal váti severní vítr velikou silou a sníh sypal se ze šedých oblak.
Helena přinesla Metcalfovi na palubu snídaní.
“Nejste unaven tím bděním?” tázala se ho.
“Poněkud, leč jaká pomoc, nesmím se odtud hnout. Jestli neodjeli s ledovce
ku své lodi, tu se sem jistě vrátí co nevidět, poněvač nenaleznou nikde útulku
před touto strašlivou bouří, jen zde na Neptunu a pak ovšem budou hledět se ho
zmocnit.”
“Harry, vezměte ten revolver, vy ho potřebujete, já ne,” promluvila proseb
ným hlasem Helena k Metcalfovi a uchopivši ho za ruku, dodala, zardívajíc se:
“Můžete mi odpustit mou nedůvěru?”
On vzal podávanou mu zbraň a skryl ji v náprsní své kapse.
“Urazila jste mne, Heleno, ale odpouštím vám”, řekl k· ní prostě, ale upřímně
a ona šťastna odcházela opět do podpalubí.
Bouře stále víc a více vzrůstala a okolo půlnoci musel Metcalf opustiti palu
bu. Zatarasil pevně dvéře, vedoucí do podpalubí a zůstal v chodbě, přecházeje
sem a tam, aby zahnal spánek. Pojednou zavadilo o ucho jeho žalostné vytí.
“Ta sběř se blíží,” pravil Metcalf k sobě a vyňav revolver, tiše vystoupil na
palubu. Jakmile se objevil, tu přiskočil k němu zasněžený pes, radostí kňuče.
“Ubohé zvíře,” pravil Metcalf, “to muselo v té bouři zkusit” a s těmi slovy
vpustil psa do podpalubí. Sám zůstal ještě nějakou chvíli nahoře, neboť se obával,
že mužstvo z Artemisie následuje za psem, když však ničeho neslyšel, tu opět se
stoupil dolů.
Zůstal ještě na stráži až do rána a když bouře byla čím dále tím zuřivější, tu
počaly obavy jeho mizeti, neboť v takovém počasí byl by musel každý lidský tvor
zahvnouti, kdyby se byl vydal i na sebe kratší cestu. Proto, neobávaje se více
přepadnutí, odebral se na odpočinek, který tak nutně potřeboval
Bouře zuřila po tři dny a změnila úplně vzezření ledovce. Tyč, na níž vlál
Metcalfův signál, zmizela a s ní ledová ona špice, byla patrně vichrem sražena.
“Musím vztýčiti nový signál,” pravil k Heleně “a to učiním ještě zítra ráno.”
Ona to považovala za zbytečnou práci, avšak neřekla to. K večeru vyšla
Helena ven se psem, který se jí stal nyní nerozlučným společníkem, aby se poně
kud osvěžila na čerstvém vzduchu po tolikadenním uzavření v podpalubí.
Metcalf zatím počal plniti olejem svítilny lodní a z tohoto svého zaměstnání
pojednou byl vyrušen výkřikem:
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“Harry, Harry, pojďte sem rychle!”
On odložil svítilnu a skokem spěchal k ní.
“Co se stalo, proč jste mne volala?” tázal se jí.
“Spatřila jsem loď — parník, pluje kolem ledovce!”
Metcalf vyběhnul na vršek ledového srázu; Helena jej následovala. Skute
čně, asi ve vzdálenosti pěti mil severně od ledovce plul parník, kouř z jeho komína
pomalu se táhnul k obloze.
Metcalf zíral na plující loď mlčky, pak zvolal: “Jaké to neštěstí, že signál
byl bouří sražen!”
“Viděl jste loď?” tázala se ho Helena, když se s namáháním dostala na vršek.
“Ano,” odvětil ji temně, pozoruje stále svýma očima parník.
“Můžete mu dát signál?” ptala se ho rozechvěným hlasem.
“Jak? Čím?” zvolal roztrpčen a dodal: “Když mohli jsme být zachráněni, tu
nás až dosud příznivé nám štěstí opustilo!”
“Snad přece naleznete nějaký prostředek, jak byste mohl dáti lodi signál,”
naléhala naň Helena, “jste tak neobyčejně vynalézavým a dovedl jste ještě v každé
situaci nalézti pomoc.”
Rozčilením dala se do pláče.

“Pokusím se o to,” vzkřikl pojednou Metcalf a již téměř letěl nazpět k lodi.
Zde vzal sekeru a počal rozbijeti lůžka námořníků a velikou tabuli, která byla v
kabině. Toto dříví vynesl ve svazkách nahoru na vršek a zde rychle učinil z něj
hranici, pak přinesl z lodě konvici oleje, polil jím dříví a zapálil. Sotva to učinil,
tu náhle počal padati drobný, ale silný déšť, jenž oheň, sotva vzplápolavší, ihned
uhasil. Pokusil se ještě několikráte o zapálení hranice, leč živly spiknuly se proti
němu a on konečně, uznávaje marnosti svého počínání, zanechal toho a vrátil se
s Helenou na Neptuna.
Helena usedla na lavičku, zakryla si rukama líce a tiše plakala.
“Ubohé dítě,” šeptal k ní Metcalf, “věřte, že bych dal za to svůj život, kdy
bych mohl parník přivolati zpět.”
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“Za tu cenu bych to nikdy nechtěla, to bych raději zemřela zde na tom ledě,’*
zvolala ona, položivši zároveň hlavu na jeho prsa.
“On ji k sobě něžně přivinul. “Heleno, v celém tom neštěstí jsem nejsťastnějším člověkem,” pravil k ní měkce a dodal: “Dostaneme-li se odtud živi a
zdrávi, tu budu žádat od vás jednou odměnu.”
“Jakou?”
“Vaši ruku!”
Ona ho objala s uzarděnhn a oba pohřížili se do plánů v budoucnost. .. .

Z nich vyrušilo je jakési temné dunění a zároveň záchvěv lodě.
“Snad to nehřmí?” pravila Helena, naslouchajíc.
“Jak by to bylo možno v tomto podnebí?”
“Nezpozoroval jste, že je venku mnohem tepleji nežli bylo? Vy jste byl ovšem
tak zaměstnán přípravou k onomu nezdařenému ohni, že vám to ušlo.”
Metcalf vyšel na palubu. Teplý déšť jen lil se s oblak. Loď pod nohami
jeho se opět zachvěla a zároveň zase zavznělo temné jakési dunění. Leč nebylo
io hřmění, jak se nyní přesvědčil, nýbrž dunění to vycházelo zevnitř ledovce.
Metcalf se navrátil rychle do podpalubí a přinesl do kabiny celou náruč
provazů.
“Budeme mít ptáci pro tuto noc,” pravil k Heleně a počal zároveň rozplétat!
jeden z provazů.
“K čemu to?” tázala se ho ona.
“V ledovci se něco děje a já chci mít naši loď připravenu pro všechny možné
případy. K tomu účelu potřebuji koudel z těchto provazů. Musím ní ucpat
veškeré štěrbiny, takže kdybychom se dostali na vodu, tu nebudeme v nebezpečí,
že se s Neptunem potopíme.”
Ona se jen nedůvěřivě usmála, avšak proto přece pomáhala mu pilně rozplétati provazy.
Ráno nad ledovcem se rozklenula modrá jasná obloha. Metcalf vyšel po
snídaní na vrchol srázu a sotva že se tam dostal, tu překvapením vzkřiknul. Le
dovec se rozlomil a oni pluli nyní na kusu, který nebyl ani s polovice tak velký,
jako původní hora.
“Musíme se vrátit na loď a okamžitě začít s ucpáváním štěrbin,” pravil Met
calf k sobě, “ledovec se patrně pod vlivem toho teplého deště rozpadává.”
Dal se neprodleně do práce. Ledovec patrně po poslední bouři, která přišla
ze severu, zahnán byl do mírnějšího pásma. Metcalf byl přesvědčen, že ledovec
pluje nyní jižním směrem a že teplo slunce a teplejší vlny budou tak dlouho účin
kovat! na ledovou horu až se úplně rozpadne. Z práce této pojednou vyrušil jej
zuřivý štěkot psa. Metcalf vyšel na palubu, pes běžel před ním. Na vrchu srázu
objevilo se pět mužů. Byli to tulenáři! Dva z nich sotva stáli na svých nohou
a museli být podpíráni svými soudruhy. Metcalf pohlížel na ně s úžasem, leč
beze strachu. Žádný z těchto mužů nebyl ozbrojen, ba ani svých obušků na
tuleně neměli.
Jakmile spatřili Metcalfa, stojícího na palubě Neptunu, tu jeden z námořníků
přiblížil se k němu s pozdviženýma rukama na důkaz, že nepřichází v úmyslu
nepřátelském.
“Patrně, že zde byli Artemisii zanecháni,” pravil k sobě Metcalf, “patrně že
nalezli někde útulku za této bouře a nyní přicházejí ke mně o pomoc. Či by to bylo
nějaké spiknutí proti mně,” uvažoval dále, ale hned zase zaplašil tuto myšlénku.
Artemisia nemohla zůstat v oné bouři na blízku ledovce, kde jí hrozilo rozdrceni
každým okamžikem. Ona musela prchat k vůli vlastnímu svému bezpečí. Aneb
bvla snad rozbita p ledovec nežli mohla se vzdáliti a toto jest čásť její posádky,
jež zachránila se na ledovci?”
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♦

Takové myšlénky probíhaly Metcalfovým mozkem, co se zatím malá družina
námořníků zvolna blížila k lodi. Nebylo pochybnosti, ti lidé museli v posledních
dnech přetrpěti těžkou zkoušku. Bylo to vidět na jich vyzáblých obličejích.
“Zůstaňte, kde jste,” volal k nim Metcalf krátce, nakláněje se přes zábradlí.
“Co chcete?”
“Pro bůh, kapitáne, dejte nám útulek na vaši lodi a něco k jídlu”, prosil prvni
z námořníků. “My nepřicházíme k vám ve zlém úmyslu, Artemisia musela
prchat před bouří a nás, již jsme se poněkud vzdálili, zde nechala. Jsme vysíle
ni hladem a zimou a téměř na polo mrtví.”
“Jak jste mohli přestátí tu hroznou bouři,” tázal se Metcalf.
“Obrátili jsme náš člun a ulehli pod něj. Sníh nás pokryl a tím bylo pod člu
nem poněkud teplo, tak že jsme nezmrzli,” vysvětloval mluvčí tuleňářův.
“Mějte milosrdenství,” prosil jiný, “my víme, že máte příčinu nám nedůvě
řovat, avšak v tomto okamžiku, přísám bůh, není v nás kouska falše a my chceme
být poslušní všech vašich rozkazů.”
“Proč jste se po bouři nevydali ve svém člunu na moře?”
“Nemohli jsme, jeden jeho bok jest rozbit.”
Metcalf se na okamžik zamyslil.
“Máte nějaké zbraně ?” tázal se pak.
“Naše nože a malou sekerku.”
“Pojďte sem jeden po druhém a odložte vše, co u sebe máte,” velel tulefiářům
Metcalf.
Oni s tíží se vydrápali na palubu; dva z nich měli nohy omrzlé a sklesli bez
vlády blíže Metcalfa.
“Zachovali jste se vůči mně hanebně, ale chci to zapomenouti. Pamatujte
si však, že vám nedůvěřuji a při prvním slově neb pohledu, který by projevoval
odpor, zastřelím každého z vás bez milosrdenství. Umístím vás v přidě lodi a
vykáži vám práci. Žádný z vás nesmí však vstoupiti do jiné části lodě. Kdo
zruší toto pravidlo, ten nebude mít příležitost, aby ho zrušil po druhé,” dodal
výhrůžně Metcalf.
Po těchto slovech zavedl je do přídy a upraviv zde pro ně lůžka, přinesl jim
potraviny, aby se nasytili a zotavili. Helena ochotně upekla jim medvědí maso
a vůbec jevila v dobrosrdečnosti své velikou o ně péči.
“Ti lidé toho nezasluhují od vás,” pravil ji Metcalf. “Je to lidská sběř, které
nedůvěřuji ani nyní.”
“Myslím, že jim křivdíte, za dobrodiní neodplatili by se nám snad nevděkem,”
namítala Helena.
“Vy takový druh lidí neznáte,” odvětil ji Metcalf, “avšak mě neoklamou,
budu je mít stále na očích.”
Když se oněch pět námořníků poněkud zotavilo, tu za vedení Metcalfova
počali důkladně opravovati loď, neboť ledovec se rozpadával stále víc a více. Led
od Neptunu byl odsekán a loď opřena o klády, jež se nalézaly v skladišti. Lanoví
a plachtoví bylo spraveno, kde to bylo možno a také střední stěžeň byl nahrazen.
Námořníci z Artemisie pomáhali Metcalfovi s veškerou ochotou a vykonávali
jeho rozkazy tak přesně, že byl donucen pochváliti je před Helenou. Ve dvou
týdnech byl Neptun úplně opraven a mohl vyplouti bez obavy na moře, kdyby se
k tomu byla naskytla příležitost. Pro všechny případy byl opět nový signál, vola
jící o pomoc, umístěn na ráhno na vrch ledového srázu, nalézajícího se u lodě a
odtud také každý den některý z námořníků musel konati obhlídku, zdali by nepo
střehl nějakou kolem plující loď. Metcalf, nemaje kompasu, nemohl určili sice,
jakým směrem ledovec pluje, ale mírnější počasí bylo mu důkazem, že pluje smě
rem jižním. Led praskal čím dále tím více a každého dne ledovec stával se men
ším a menším, jsa podrýván teplejšími proudy vody. Nebezpečí nyní vzrůstalo.
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Ledovec se otřásal a vlny, bušící clo jeho vnitřku, duněly jako vzdálené hřmění
hromu, [edné noci zavzněla strašlivá rána, pak zahučel praskot a ledová hora
před přídou Neptunu se rozpoltila ve dví. Všichni v rozčilení vyběhli na palubu
a zůstali zde až do rána. Otvor před přídou se stále rozšiřoval a druhého dne
Neptun se poněkud naklonil na bok, důkaz to, že ledová plocha pod lodí se pošinovala. Ledové Špičáky, vyčnívající kolem na sráze, se ulamovaly a
se s vel
kým rachotem dolů, avšak na štěstí žádný z těchto kusů ledu nezasáhl loď. Pra
skot stával se téměř ohlušujícím a Metcalf s Helenou, stoje na přídě, pozoroval
s rozčilením tyto předzvěsti úplného rozpadnutí se ledovce. Námořníci z Artemisie stáli na zádi Neptunu, aby byli pohotově k vykonání Metcalfových rozkazů.
K večeru se otvor v ledu před Neptunem počal šířiti rychleji a rychleji a vlny
počaly jím unikati a omývaly boky Neptunu. Pojednou led pod lodí se s íachotem rozdvojil a Neptun spadnul do moře. Vlny vysoko vystříkly a zalily celou
jeho palubu. Námořníci pod tímto nenadálým nárazem sklesli, Metcalf však
zachytil v čas stožár a jen se zapotácel. Helena se přivěsila k němu a držela
se ho pevně.
“Spusťte plachty,” vzkřikl Metcalf k námořníkům, rychle se zvédnuvším a ti
rychle vykonali daný jim rozkaz.
Vítr nadmul obě plachty a Neptun vyjel z otvoru v ledovci na širé moře.
Spoután po několik roků v okovech ledu, octnul se opět ve svém živlu ‘
ZACHRÁNĚNI.

Neptun, poháněn silným větrem, plul dosti rychle a záhy zbytky ledovce
nechal za sebou. Metcalf byl úplně spokojen s lodí, jen jedno činilo mu značné
starosti. Věděl, že pluje po moři, aniž by mohl dát Neptunu nějaký určitý směr.
Bral se k jihovýchodu v naději, že podaří se mu setkati se s nějakou lodí, avšak
po dvoudenní plavbě nezahlídnul dosud ani jediné plachty aneb dýmu z komína
nějakého parníku.
“Kdybych mohl aspoň poněkud vypátrati, kde se nalézáme,” stěžoval si
Metcalf Heleně, “tu bych po paměti hleděl dostati se Neptunem k pevnině a do
některého přístavu. Vezme-li nás ale některá loď do vleku, tu bude chtít pohltit
celý drahocenný náklad Neptunu.”
“Na tom mi dokonce nezáleží,” odvětila Helena, “jen kdyby se chtěla některá
loď vyskytnouti, tu bych byla šťastna.”
“Vy jste nepředložené děcko, Heleno, po všech těch útrapách, které jsme
zažili, tu měli bychom být odměněni a náklad Neptunu byl by znamenitou náhra
dou za naše utrpení. Leč co plátno o tom mluvit, musíme všechno další ponechat
osudu.” —
Oněch pět námořníků z Artemisie tvořilo přímo vzornóu posádku a bylo na
nich vidět,, že se chtí Metcalfovi zavděčit. Leč tento vzdor tomu byl stále ještě
nedůvěřivým vůči nim a bedlivě střežil každé jich hnutí. Třetího dne, když Met
calf po kratičkém spánku vyšel na palubu, nalezl všech pět námořníků pohromadě
v jakémsi důvěrném rozhovoru. Oči všech upřeny byly kamsi do dálky. Ná
mořník, stojící u kormidelního kola, změnil směr lodě, což Metcalf okamžitě zpo
zoroval. Zachvácen podezřením, íychle přistoupil k hloučku námořníků.
“Co to děláte?” vzkřikl. “Kdo se to odvážil změnit směr lodě bez mého
vědomí?”
S těmito slovy pohlédnul zároveň v onu stranu, kam dříve oči námořníků
byly obráceny a tam ve vzdálenosti asi čtyř mil spatřil dvoustěžňový skůner, kte
rýž bral se tímže směrem jako Neptun a maje veškeré plachtoví napnuto, plul
velmi rychle. Metcalf zůstal na okamžik zaražen, pak ale rychle obrátil se k ná
mořníkům, jichž oči věstily mu cosi nedobrého, takže ihned vytáhnul svůj
revolver.
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“Kdo to byl u kormidla?” tázal se Metcalf znovu.
“Lunclin, kapitáne,” odpověděl jeden z námořníků polohlasně.
“Proč jste mne okamžitě nezavolali, když jste uzřeli onu loď?”
Žádný z námořníků neodpověděl Všichni stáli pohromadě v hloučku a oči
své upírali na palubu.
“Zdá se mi, že jsem přišel v pravý čas, vy bídáci,” zvolal Metcalf a dodal.
“Je ta loď Artemisia?”
Ani na tuto svou otázku neobdržel odpověď, avšak nebylo toho třeba. Po
znal z jich tváří, že to je Artemisia.
Jeden z námořníků chtěl se k Metcalfovi přiblížiti ze strany, leč ten namířil
naň okamžitě svůj revolver.
“Jděte dolů všichni čtyři, jen jeden z vás ať zde zůstane,” rozkazoval jim ostře.
Námořníci se nehýbali.
“Jděte dolů, pravím vám naposled, neučiníte-li to okamžitě, zastřelím každé
ho z vás jako psaI”
“Ale, kapitáne .... začal jeden z. mužů.
“Ani slova víc! Dolů, pravím vám naposled!”
Nyní již neváhali více a tiše sestupovali do podpalubí do přídy a Metcalf
okamžitě zatarasil za nimi dvéře.
Na to se vrátil ihned zpět a přistoupil k námořníku, stojícímu zamračeně u
kormidla a pravil mu ostře:
“Artemisia nás mine patrně v malé vzdálenosti. Předpokládám, že budu
z ní osloven a já musím odpovědít. Řeknete-li při tom jediné slovo aneb dáte-li
Artemisii nějaké znamení, ano, pohlédnete-li vůbec, v onu stranu, tu proženu kuli
vaši hlavu ! Rozumněl jste mi?”
Na to zavolal Helenu, nedovolil ji však, aby vstoupila na palubu.
“Zůstaňte jen v kabině,” pravil ji, “náhoda nás svedla s Artemisii a hrozí nám
tím nové nebezpečí. Neptuna nepoznají, toho jsem jist a doufám, že mě také neí
Kdyby však zahlédli vás, tu se obávám toho nejhoršího.”
Metcalf byl téměř jist, že ho posádka z Artemisie nepozná. Nalezl před ně
kolika dny v kapitánově kabině břitvu a oholením jeho vousu, změnila se úplně
jeho tvářnost.
“Prosím vás, buďte opatrným,” radila mu Helena “a hleďte raději vyjiti s ni
mi po dobrém.”
“Bučíte bez starosti,’ ’řekl on, odcházeje opět ke kormidlu, v srdci svém jsa
odhodlán, že nedovolí žádnému z posádky Artemisie vstoupiti na palubu i kdyby
ho to mělo státi život.
Artemisie se rychle blížila k Neptunu. Bvl to neúhledný škuner, plachty
jeho byly černé a příď její celá odřená. Metcalf hleděl na ní s rozčilením. Nalezá-li se na palubě Artemisie její kapitán a pozná-li ho, tu je nezachrání nic před
jeho pomstou. Oni slezou palubu Neptunu a bude po svobodě, s takovým
utrpením vykoupené. O sebe se neobával, ale o Helenu. V půl hodině byly obě
lodě tak blízko u sebe, že mohl býti slyšán hlas z jedné na druhou.
“Ahoj!” zavznělo z Artemisie. “Co jest to za loď?” Zdáte se být v špatném
stavu.” —
“To je New Hampshire z Bostonu,” odpověděl Metcalf. “Poslední bouře
loď poněkud porouchala, al$ nebezpečí nám nehrozí.”
“Zdá se, že máte málo lidu.”
“Ano, většina mého mužstva jest nemocna.”
Kapitán z Artemisie obrátil se a dával nějaké rozkazy svým lidem, na to pak
opět vzkřikl k Metcalfovi: “Neviděl jste na cestě veliký plovoucí ledovec?"
“Asi před třemi dny, severně od nás,” odpověděl pevným hlasem Metcalf.
Kapitán Artemisie mluvil chvíli se svým kormidelníkem a pak opět zvolal:
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“Sečkejte, zakotvěte, chci se k vám podívat na loď!”
Metcalf se zachvěl a'oči jeho pronikavě utkvěly na námořníku, stojícím u
kormidla. Ten byl na polo obrácen, jakoby chtěl ukázati svou tvář posádce na
Artemisii.
“Odvraťte se okamžitě,” zašeptal k němu Metcalf hrozebně a přiložil revolver
k jeho spánku.
Námořník beze slova uposlechl.
Metcalf byl nanejvýš v kritickém postavení. Kdyby byl plul dále, tu by se
byl prozradil okamžitě a zakotvení znamenalo jistou zkázu. Mužstvo na Artemisie již chystalo se spustiti na moře člun. V tom napadla Metcalfa šťastná
myšlénka.
“Dobře, kapitáne,” vzkřikl k Artemisii, “přijďte a přineste s sebou nějaké
léky, potřebuji jich nevyhnutelně.”
“Jakou to máte nemoc na lodi?” tázal se kapitán Artemisie, vrátiv se opět
k zábradlí.
“Jedeme ze západní Indie a tam jeden z mých lidí to patrně zavlékl na loď
a ostatní se nakazili od něho. Myslím, že jsou to neštovice!”
“Neštovice?” zavznělo s Artemisie vztekle.
“Ano,” odvětil Metcalf a doložil: “a s léky mohl byste nám přinésti žlutou
vlajku, my nemáme žádnou. Budu vám velmi povděčen.”
Mužstvo na Artemisii odskočilo od zábradlí a kapitán mu dával nějaké roz
kazy, na to hned Artemisia odbočovala od Neptunu.
“Snad nás nenecháte bez pomoci, kapitáne?” volal za ním Metcalf.
Leč v odpověď přišla mu jen spousta kleteb a surových nadávek. Metcalf
vyběhl do špičky ve přídě a jakoby v úzkosti volal ještě za odjíždějící Artemisii:
“Snad nebudete tak bezcitným, abyste nám neposkytl ani té nejmenší pomoci?”
Metcalf již nemohl slyšeti, co mu kapitán Artemisie odvětil, ale viděl jen, jak
mu zdviženou pravicí hrozí. S utajeným smíchem vrátil se k námořníku, řídící
mu kormidlo a pravil mu: “Přijal jsem vás na loď a vysvobodil z jisté smrti a vy
jste mne za to chtěli zradit. Jste muži aneb jste skety horší bestií?”
Námořník sklopil oči a temným hlasem pravil: “Ať jsem proklet, jestli od
této minuty vám nebudu sloužit poctivě a věrně!”
“A já na vás nezapomenu až se octneme v některém přístavu,” řekl Metcalf
odcházeje do přídy, aby pustil na svobodu uzavřené tam námořníky.
Artemisie zmizela již s obzoru a nebylo tedy třeba držeti je déle ve vězení.
Metcalf navrátil se k Heleně a námořníci zůstali sami na palubě a když uslyšeli
od svého soudruha, jakým chytrým způsobem Metcalf vyvázl z nebezpečí mu
hrozícího, tu pojati byli k němu skutečnou úctou a učinili vzájemný slib, že více
se proti němu neprohřeší. Po několika dnech jednotvárné plavby, zavolán byl
jednoho rána Metcalf z podpaluby od snídaně.
“Na obzoru objevil se parník, kapitáne,” pravil mu hlídku mající námořník.
Metcalf i Helena vyběhli na palubu v rozčilení a skutečně daleko na obzoru
vinul se úzký pruh kouře. Všichni sledovali jej s napjetím. Parník zdál se blížiti v onu stranu, kde Neptun bral se svou cestou. Metcalf nechal okamžitě vztýčiti na přední stožár vlajku, volající o pomoc a netrvalo to dlouho a parník rychle
blížil se k nim.
“Heleno, konečně jsme zachráněni!” zvolal Metcalf radostně.
A ona, položivši hlavu svou na jeho prsa, plakala štěstím.

*

* . *

Byl to anglický nákladní parník, jejž šťastná náhoda uvedla Neptunu a jeho
posádce v cestu. Metcalf vyjednal s kapitánem jeho, že zaplatí mu 10.000 liber
šterlingů čili $50.000, když dopraví loď jeho ve vleku do nejbližšího přístavu a po
čtrnácti dnech zakotvily obě lodě v Halifaxu.
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Metcalf bohatě odměnil své námořníky za jich služby a rozděliv se o výtěžek
z bohatého nákladu s původními majitely Neptunu, stal se zámožným mužem,
neboť bylo mu přiřčeno rozhodčím námořním soudem 50.000 liber sterlingů
čili $250.000.
Po urovnání veškerých těchto záležitostí, navrátil se Metcalf do Ameriky v
průvodu Heleny. Oba byli šťastni, pouze jediný mrak zakaloval jasnou jich
budoucnost.
Zahynul-li v oné srážce otec Helenin či vyvázla jeho loď a on byl zachráněn?
Tato myšlénka zaujala jich duše a Metcalf vléval slova naděje v srdce Helenino,
ač sám v duši své byl téměř přesvědčen, že loď utonula.
Obavy jeho byly bohužel splněny fakty, které nalezli, když přistáli v New
Yorku. —
’
Helena ztratila dobrého otce, nalezla však šlechetného, statného muže a když
čas zahojil ránu, způsobenou vědomím o smrti otcově, tu štěstí její bylo úplné.

Hmerícký Sokol v praže.
Humoreska. JVapsal 3. V. Pražan.

Bylo to slávy, bylo to jásotu, když zavítali američtí Sokolové do Prahy! Ví
tání, vzletné řeči, spolky, deputace, prapory, čestné povozy, věnce, kytice a volání
slávy a “Na zdar!” bez konce. A to vše na uvítanou Sokolům americkým — ba
co Sokolům americkým — našim bratřím Čechům, kteří tam v dálné
cizině na svou vlast, na své bratry a matičku Prahu nezapoměli. Které srdce če
ské neposkočilo by radostí? Však si Praha této vzácné návštěvy také dovedla
vážiti, dovedla ji v plné míře oceniti!
Neodcizili se nám, ale zachovali v těle
srdce české, srdce vlastenecké! Vzpomínejte často na nás, bratří. Buďte nám
vždy srdečně vítáni! Na Zdar!
*

“Uf, uf!” oddychovala tělnatá sousedka Křepeláčková. Měla velice na spěch.
Co jí to stálo namáhání, než se do druhého poschodí doškrábala. Na každém stup
ni div že ducha nevypustila. Vrazila do dveří.
“Milá sousedko! Už jsou tady! A je jich jako much. Viděla jsem je na
své vlastní oči. Jářku, paní Kropenatá, sotva dechu popadám !”
“Tak se přece posaďte, Křepeláčková, a oddychněte sobě. Nevím, že se tak
hned rozčilujete; mohla by vás ranit mrtvice.”
“Vždyť abych už zase byla pryč. S pánem bohem.”
“Ale počkejte přece, povídejte, kdo je tady, koho jste viděla?”
“Jářku sousedko, chlapíci jakoby je vymaloval. Všichni rostlí jako jedle. A
to bylo slávy! Ale povídám vám, ty bezbožné ženské, ať svobodné ať vdané vše 
cky jsou po nich poblázněny. A považte, nic se nestyděly a házely po nich kytka
mi. Já být mužem, oči bych takové ženě vyškrábala.”
“Ale tak přece povídejte, Křepeláčková, o kom to vlastně mluvíte. Kdo je
tedy tady ? Kdo přišel ?”
“Inu o kom pak mluvím? Ti chocholové z Ameriky, co je tam také Ondráčkovic Kubíček, víte ?”
“A tak, tedy Sokolové!”
“Inu ovšem, chocholové. Lidu vám tam bylo, že by bylo jablko nepropadlo.
Ale musím domů, s pánem bohem.”
Ve dveřích se obrátila. “Tedy sousedko, buďte tak sladká a nezapomeňte.”'
“Načpak, paní Křepeláčková?”
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“Inu na ty peřiny.’’
“Na jaké peřiny?”
“Což jsem vám to ještě neřekla?”
“Bůh zachraň!”
“Inu, prosím vás, zapůjčte mi asi na týden trochu peřin, nic se vám na nich
nestane. Máte tak pěkné bílé povlaky a do těch mých drchniček ho přece nemo
hu položit!”
_
“I s radostí, jen pak mi přece už jednou povězte, koho?”
.
“Inu, toho Amerikána — chochola!”
“Prosím vás, Křepeláčková, kde pak jste sebrala Amerikána?”
“Což jsem vám to ještě nevyprávěla? Takhle vám jdu Celetnou ulicí, kdo
mne tu nepotká, jako kmotr Cicvárek. Zdaleka na mne volá: “Kmotra, drahá
kmotra, sám anděl mi vás poslal do cesty. Vy jste moje spása, vy mně musíte
pomoci, nebo vás zabijú. Chudáček, vím že by ani kuřeti pírko nevyškubnul a on
řekne, že mne zabije. Ale víte, Kropenatá, to jen tak špásem. Ani jsem vám
ještě šňupec nenabídla. Vidíte, jak jsem zapomenutá, to samou radostí. Šňupám
jen “půlmistra”. Opatruj vás tedy------ ”
“Ale vždyť jste mi ještě nepověděla, co je se strýcem a co s Amerikánem.”
“Vidíte, jak jsem zapomenutá, kde pak jsem jen přestala-------”
“Strýc vám řekl, že vás zabije!”
“I ne strýc, kmotr — kmotr, drahá Kropenatá. Ale nezabil mne; bůh jest
svědek, že mne nezabil.”
“To vidím, že vás nezabil. Tak přece už jednou povězte, co na vás chtěl.”
“Mám tady přítele z Ameriky,” povídá — “vy máte prázdný pokoj, povídá —
on nemůže nalézti nikde byt, povídá — všecko je přeplněno, všecky byty jsou za
dány, povídá. Vezměte mého přítele asi na týden do bytu, prosím vás za to. —
Vždyť je vám také nějaká ta zlatka dobrá. Ale peněz od něho nebeřte, zapravím
vše sám.”
“Jářku, vždyť nemám dost peřin a v těch mých drchnách on spáti nebude.”
“Co škodí, kmotra, vždyť si už nějak vypomůžete, takhle v sousedstvu, víte?”
“Však už musím běžeti, paní Kropenatá. Tedy k večeru ty peřiny, zajisté
že mi toho neodepřete?”
“Zajisté a s největší radostí vám posloužím.”
*
*
*
K večeru přišel americký host skutečně. Křepeláčková upravila mu vše k
nejlepšímu pohodlí. Byl úplně spokojen a po cestě jsa unaven, spal jako dudek
až do rána. Slunce již dávno rozlévalo své paprsky po světnici, když se probudil.
Probíraje se ve svých věcech, shledal, že se mu včera přetrhnul řemínek u
binoklu. Bude ho potřebovati. S Hradčan i s Letné jest rozkošná vyhlídka na
Prahu. Obrátil se na Křepeláčkovou se žádostí, aby se mu o správku řemene
postarala.
“Jakpak by ne! To se rozumí, s největší radostí. Toť maličkost. Chodívám
každého dne k svátému Ignaciusovi na mši svátou, tam mám známého kostelníka,
který jest vyučeným ančimochrem. Ten už bude vědět, co s tím. Po mši svaté si
zajdu k svému zpovědníkovi, panu páteru Anselmovi pro duševní potěchu a než sevrátím, řemínek bude spraven.”
“Ale, poslyšte, občanko, což jste se tady v Praze dosud nenaučili správně·
mluviti? Což nevíte, že se říká rukavičkář a nikoli ančmochr?”
“A co já stará osoba se ještě budu učiti; rukavičkář nebo ančmochr, to je·
vše jedno!”
“Když už tedy nechcete jinak než tou kuchařskou míchaninou, tož tedy aspoň
říkejte Handschuhmacher.”
“No tak tedy ančichmochr.”
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Náš host viděl patrně, že v té řeči s Křepeláčkovou ničeho nesvede, pro
hodil tedy žertem: “Už zase ančichmochr, proč ne ančmochr?”
“Kdo pak se těm pánům z Ameriky zachová! Řeknu-li ančmochr, chcete
miti ančichmochra, řeknu-li ančichmochr, chcete miti ančmochra. Ale takto nepři
jde řemínek ku správě. Raději už běžím” — a za dveřmi doložila: “Je to holt
chochol!”
*

*

*

Brzy vrátila se Křepeláčková s řemínkem, ale nespraveným. Neběžela s ním
také hned k našemu hosti, nýbrž nahoru ku Kropenaté.
“Uuf, uf,” oddychovala. “To je neštěstí — milá drahá sousedko — pro vše
cko na světě — pojdte — pojďte mi pomoci vypudit toho mouřenína.”
“Teď už vidím, Křepeláčková, že jste se pominula rozumem!” spráskla Kro
penatá ruce nad hlavou. “Včera jste našla Amerikána,, a dnes už dokonce mou
řenína !”
“Ba, to je on, ten Amerikán, mouřenín. O, já nešťastná osoba, ale toho vše
ho jest vinen ten prožluklý kmotr Cicvárek. A považte, ještě ke všemu jsem ho
položila do vašich peřin.”
“I tak pak přece vysvětete------ ”
“Svěřil mi řemínek, abych mu ho dala spravit. Šla jsem k tomu ančmochrovi,
co je u svátého Ignáciusa kostelníkem; ještě štěstí, že jsem na řemínek zapome
nula jako na smrt. Jdu si k panu páterovi Anselmovi pro duševní potěchu — ba
ten mne potěšil. Sotva jsem se pochlubila, koho v domě mám, spustil mi levity.
Že prý jsem bezbožná osoba! Jářku, já horlivá křesťanka prý jsem bezbožná osoba. Ti Amerikáni prý nemají žádného· pána boha, a jsou prý to sami mouření
nové, kteří mají třebas padesát žen. A považte, Kropenatá — já samojediná ženská
osoba bez ochrany muže v jednom bytu s mouřenínem.”
“Ale poslyšte, Křepeláčková, upokojte se přece. Vždyť ten váš Amerikán je
bílý jako sníh, jak jsem ho zahlédla, když z domu vycházel a mouřenín ten jest
černý jako Kladenské uhlí.”
“To nic nevadí, bílý nebo černý, zkrátka páter Anselm řekl, že je to mouře
nín, tedy je to mouřenín a neznaboh a šibal — a — a — a----- ”
“Ale vždyť ten váš Amerikán není vlastně ani žádný Amerikán, vždyť je to
Čech, přítel vašeho kmotra Cicvárka. Snad vám řekl páter Anselm, že je to
Mormon, ti mají mnoho žen, jak jsem onehdy četla v kalendáři.”
“Nemohu si pomoci, on musí z domu na tu chvíli! Však jsem si hned kou
pila u kostelníka svěcenou vodu a vajrauch. Vykouřím a vykropím, že tu po
něm nesmí zůstati ani čichu, jen prosím, sousedko, pojďte se mnou, já se sama
bojím!”
“Nu, abyste snad neřekla, že jsem špatná sousedka, půjdu tedy s vámi; však
obávám se ostudy!”
Šly tedy dolů.
Náš host odpočíval na pohovce i podivil se nemálo, když obě sousedky dc
světnice vstoupily. Křepeláčková držela v ruce hrnek se žhavým uhlím, na němž
praskalo a čudilo kadidlo, o němž nebylo možno posouditi, zdali voní či zapáchá.
Náš Amerikán byl nucen mimovolně kýchati. Pak omočila štětku v jiném hrnku,
v němž Kropenatá svěcenou vodu nesla i postříkala Amerikána tak důkladně, že
tento vyskočil — a jen že sousedky z dveří vyklouzly.
Teď nastala hádka a vyjednávání bez konce. Amerikán vně za dveřmi, Kře
peláčková zevně za dveřmi, neboť obě strany držely pevně dvéře. Amerikán, boje
se lázně, Křepeláčková bojíc se jeho sokolských paží.
Konečný výsledek byl: Křepeláčková uteče honem nahoru ku Kropenaté,
Amerikán opustí okamžitě byt.
Po půl hodině teprve odvážila se Křepeláčková dolů, avšak jenom s assistencí
Kropenaté. Vykouřila, vykropila i provětrala důkladně.
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Tam — ještě nechal ležeti nějaký papír. Jde blíže — desítka. Z brusu nová
desítka. Zapomněl ji tady anebo ji nechal schválně ležeti ?
“To z velkomyslnosti” — usoudila Kropenatá.
Křepeláčková nechtěla však o ničem slyšeti a ničeho se dotknouti, čeho se
byl dotýkal neznaboh mouřenín.
Vzala kleště od pece, sevřela do nich desítku a odnesla ji k svátému Ignáciusovi, aby jí tam do kostelní pokladničky hodila. Ani se panu páteru Anselmovi
nepochlubí. Však si raději zvolí jiného zpovědníka; tento by jí dělal do smrti
výčitky!
Než odešla, přikazovala ještě přísně Kropenaté: “Než se vrátím, pro všechno
na světě, sousedko, nechť jsou vaše peřiny pryč. Ale nezapomeňte je důkladně
vykouřit a vykropit!”
Ležel v nich neznaboh Amerikán — mouřenín.

O naších konsukcb.
(Článek pro kalendář Amerikán.)

Čtenáři kalendáře “Amerikán” denně čítají v časopisech o našich konsulech a tu
zajisté nebude nemístné, když podáme jim u věci té stručného vysvětlení a poučení. V do
bě, co tyto řádky psány, jedná se v senátu o znovuzřízení konsulské služby Spoj. Států
a projdouli navržené změny, zřízeno bude nějakých 300 pohodlných míst pro ctižádostivé
mladé Američany, kteréí už budou stát za to, aby se někdo o ně ucházel. Zamýšlí se rozděliti nynější různé konsulské úřady v deset stejných stupňů, od generálního konsula 1.
třídy s ročním platem $10.000 ku konsulu 6. tiřídy, který by dostával ročně $1.800. Ža
datelé museli by býti u věku mezi 21. a 55. roky a museli by složití s úspěchem zkoušku
z frančtiny, němčiny nebo španělštiny, jakož i různých předmětů, vztahujících se· na
obchod. Konsulské úřady staly by se doživotními, a ne jako dosud, aby s každou vládou
se měnily.
Takové znovuzřízení služby poskytlo by úradníkům rozkoše a výhody cestování za hra
nicemi. Každý takový konsul uviděl by hezký kousek světa, shromáždil by si zkušeno
sti, jichž by země jeho s prospěchem využitkovati mohla. Jak dnes konsulní služba je,
konsul jistým je ve svém úřadě jenom po dobu presidenta, který jej ustanovil a nelze oče
kávat, aby krátké lhůty té věnoval ku studování poměrů země, v níž dlí, jak by obchod
Spoj. Států v zemi té získati mohl, co by mohl pro krajany své odporučiti, zkrátka, aby
se staral, aby zemi svél stal se za tu dobu co nejvíce užitečným. Byla by ostatně všechna
snaha jeho v tom ohledu marnou, neboť sotva že se v poměry vpraví, bývá odvolán a ji
ným nahražen.
Nynější konsulární služba Spoj. Států je velmi zapletená. Zůstala skoro nezmě
něná od té doby,· co zavedena, před 112 roky. Po celém světě roztroušeno je 40 generál
ních konsulátů a gen. konsulové dostávají ročně $3.000 až $5.000. Kromě toho připadají
jim poplatky a ty na některých místech dosahují značné výše.
Nejlépe placeným místem je Paříž. Nynější gen. konsul obdržel loni na služném
a poplatcích dohromady $14.928. To je více, než každé služné úředníkii spolkových, vy
jímaje presidenta a velevyslance zahraniční, kteří dostávají $17.500, ale platí si z toho
své výlohy. Kromě toho všichni úředníci konsulární služby, kteří dostávají ročně více
než $1.000,ku své službě mají povoleno 20 procent z toho na nájem z úřadovny. Tento
často placen je z nájmu domu a úřadovna zřízena je v úřadní residenci.
Generální konsulát v Londýně jest rovněž slušně placené místo. Loni tamní gen.
konsul Osborne obdržel na služnélm a poplatcích dohromady $13.387.
Strýc Sam má po světě 253 konsulátů. které jsou nižší než generální konsul, ač ně
kteří konsulové dostanou na služném a poplatcích více, než mnohý gen. konsul. Nejlépe
placeným konsulátem v přítomné době je onen v Liverpoolu. Loni obdržel tam náš kon
sul, James Boyle, v celku $10.641, z čehož $5.641 byly poplatky.
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Konsulové naši v Hamburku a Brémách, jichž roční služné obnáší jenom $2.500,
obdrželi $7.826 a $8.241 dotyčně. Konsulát v Dawson City, na Aljašce, stojí za $3.935
v poplatcích, služné samotné je jen $3.000. Ale v celku je jenom 27 míst v celé konsulární službě, která nyní slibují poplatky více než $1.000 ročně.
Kaši gener. konsulové v Kahýře, Kalkutě, Carihradu, Rio de Janeiro a Shanghai do
stávají vesměs $5.000 ročně, ale poplatky jejich nepřesahují ročně ani sto dollarů. Gen.
konsul v Kalkutě, na př., obdržel loni na poplatcích pouze $91.50.
Nižší místo pod konsulem jsou místokonsulové', obchodní agenti, deputy konsulové,
agenti, maršálové, tlumočníci a konsulární písaři.
Až do r. 1856 skládal se plat konsulů a gen. konsulů pouze z poplatků, ale tehdy byly
poplatky větší, než jsou nyní, takže v Londýně obnášely někdy do roka kolem $50.000.
Hlavní prací našich konsulů je zanášení seznamu zboží. Na každou zásilku zboží do
Spoj. Států musí býti tři takové záznamy vyhotoveny. Jeden si podrží zasilatel, druhý
ostane na konsulátu a třetí jde se zbožím do celnice, za který zaplatí se určený poplatek.
Tento a další vzešlé poplatky úřední musí se zasiati do pokladny Strýce Sama. Veřejné
příjmy jsou také z vydání na konsulátu průvodních listů, dosvědčení manželství, zdra
votních listů, atd., začež platí se od 50 centů do $5.
Soukromé poplatky jsou kongresem zrušeny. Strýc Sam vlastní pouze šest ze svých
konsulátů a sice onen v Seoul na Korei; Tokyo, Japan; Bangkok, Siam; Amoy, Čína;
Tanger, Marocco a Tahiti, na Společenských ostrovech.
Povinnosti konsula nebo gener. konsula jsou mnohem více rozmanité, než ony které
hokoli úředníka ve spolkové službě. Americká kolonie v jeho území považuje jej za své
ho guvernéra a se všemi svými starostmi a strastmi k němu se utíkají. Narodí-li se ně
kterému Američanu dítě nebo některý jeho krajan zemře v jeho distriktu, musí to on do
svědčí ti. Posílá domů mrtvoly Američanů, dohlíží na poštovní zásilky pro Američany
a od Američanů, vyšetřuje, když někde Američané jsou při ztroskotání se lodi, pomáhá
námořníkům bez peněz vrátit se do Spoj. Států, urovnává rozepře mezi námořníky, za
mezuje, aby chuďasové a jiné nežádoucí osoby do této země se nestěhovaly.
V čínských místech je zvláštním ochráncem amer. missionářů. Kde je vězení pro
zavření Američanů, je on žalářníkem. On je soudcem, porotou a šerifem pro provinivší
se Američany. Soudí všechny občanské a hrdelní případy, týkající se Američanů v jeho
právomoci. On oddává, uděluje rozvody a vyřizuje závěti pro americké občany v jeho
území. Prázdný svůj čas musí věnovati sbírání zpráv o obchodních, hospodářských a po
litických věcech ve prospěch domácího obchodu. Má oznámiti všechny vynálezy a objevy
a uděliti Američanům pokyn, kde by byl pro jejich zboží dobrý trh.
Tyto zprávy docházejí denně do odboru zahraničního, kde jsou otisknuty a hned ro
zeslány jako časopis po všech vydavatelích novin a dopisovatelích.
Konsulární úředníci za hranicemi musí platit daně, kdežto velevyslanci a vyslanci
nikoli. Konsul není diplomatem. Co zatím velevyslanec nebo vyslanec nepodléhá zá
konům země, k níž je pověřen, takže cizozemci nesmějí ho soudit, ani jeho podřízené
nebo sluhy, ba ani je zatknout nebo potrestat pro zločin, gen. konsul nebo konsul podro
beni jsou místním zákonům.
M. M.

Červená vejce.
Červená vejce. Místo “o velikonocích” lid v Bud'jo»vicku říká “o červených vejcích”, a není snad chaloupky, kde by o boží hod velikonoční nebarvili vajec.
Děti chodí od tety k tetě (a u nás jest každá hospodyně všech dětí “teta”), aby jim
dala červené vejce. Zvláštní jest, že v jižních Cechách vůbec o šlehání prutem, o
pomlázce, binování, šmerkusu a pod. ničeho nevědí. Mimo červená vejce děvčata
dávají “chlapcům” svým také “straky” a “rejsky”. Straky si děvčata na boží hod
samy zhotovují takto: Do rozpuštěného horkého vosku namáčejí hlavičku hrubšího
špendlíku a malují čárky, na špičkách vajec se sbíhající, na vejce syrová. Potom
dají vejce do studené vody, v níž jest barva rozpuštěna, a když vosk řádně stuhnul,
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vaří straky v červené barvě. Tu se vosk rozpustí, a čárky voskem malované zůsta
nou bílé, takže skutečně jest vejce strakaté, straka hotová. Většího jest třeba umení
k výrobě rejsek. Ta se provozuje už více řemeslně. V každé vesnici jest některá
tato umělkyně, která za několik vajec bílých orýsuje dvé rejsek roztomilých. Rý
sování se děje na barvených vařených vejcích nožíkem zvláště k tomu zhotoveným.
Okrasy jsou velmi rozmanité, buď podoby lidské nebo zvířecí a květiny. Někdy
i celá psaní milostná bývají vyryta na dvojici rejsek. Třetí druh vajec velikonoč
ních jsou “párky”. Jsou to vejce obvinutá “dracounem” a okrášlená malými stuž
kami na špičkách i po stranách spojená v párek stužkou barevnou. Párky se vyrá
bějí z malých vajec od mladých slepic, nebo z vajec holubích, ale prázdných, z “fukanců.” Na boží hod podvečer “chlapci” přicházejí potají ke svých milým pro
“uzel”. Uzlem se vyrozumívá dárek v šátku svázaný, který dávají ten večer děvčata
svým miláčkům. Bývá to něco pečiva velikonočního, zvláště koblihy, červená vejce,
straky, rejsky nebo párky.
Každý hoch, který má známost s děvčetem, dostane od ní uzel, a jest to znám
kou opravdové přízně, když jest jím obdařen. Jednotlivé vejce, rejsky nebo straky
děvče dá ochotně každému hochu, který si pro ně přijde, ale uzel dá jen milému.
O pouti zase milenec vynahradil ten dárek “poutí”, perníkem, pamlskem nebo drob
nůstku ozdobnou. Nezřídka děvčata bohatší dávají do uzlu také dražší látku na
vestu, vyšívanou předničku ke košili nebo pěkný šátek na krk.
Vejce červená chlapci pojídají, ale straky, a zvláště rejsky a párky si uschová
vají jako památku drahou. Později ještě v noci, když byli chlapci od milých uzly
si uložili, sejdou se na návsi nebo v hostinci -a společně obcházejí od stavení ke sta
vení “po červených vejcích”, někdy i s hudbou a vždy za veselého povyku a výskání.
Hospodář již dávno odpočívá, ale nemá za zlé chase, že ho probudí, a zbudí-li mu
děti, však usnou zase! Každé děvče; ať dcerka hospodářova nebo služebná, dá chase
nějaké červené vejce, a hospodyně přidá pečiva do nůše, již některý z mladších chasníků nosí. Když obešli celou ves, chasníci se vracejí do hospody, kde pojídajíce
vejce a pečivo, hodují do rána, které se počíná již blížiti.
Jíry o vejce. Hry o vejce velikonoční jsou tyto: 1. “cikání”, t. j. ťukání
vejcem o vejce, nejprve špičkami, pak “zadky”; čí vejce zůstane na špičce neb aspoň
na jednom konci, když vejce druhé na obou koncích prasklo, neporušené, vyhrál.
2. ‘Sekání,” jež děje se takto: Krejcarem neb i jiným penízem hráč hráči hází do
vejce, jež tento drží v pěsti tak, že jen mezi palcem a ukazováčkem vejce z části vy
kukuje. Uváznedi hozený peníz ve vejci, vyhrává je ten, kdo házel; upadne-li peníz
mimo, patří tomu, jehož vejce nezasáhnul nebo jen tak, že v něm neuváznul. 3. “Čůkání”
koulení do vajec řadou na trávníku položených “kudrnou”, t. j. míčem z volských chlupů
uhněteným. Po celou zimu střádají hoši chlupy z dobytka, aby měli hodně velkou kudrnu. Někde na trávníku, obyčejně do rýhy, vejce se nasadí pořadem, každý hráč po
vejci. Potom se určí pořad koulících tím, že noži házejí ke kudrně, čí nůž doletí nejblíže
ke kudrně, jest prvním, ostatní dle vzdálenosti svých nožů následují po něm. Které kdo
vejce pak kudrnou zasáhne, jest jeho; ale vždy jen jedno smí si ivzíti, byť i několik jich
zasáhnul jedním hodem. Kdo se chybí, musí vejce nechati ležeti a hra počíná pořadem
starým na novo. Čtvrtý způsob hry jest “válení” vajec po šindelích nebo latích na způ
sob žlabu položených. Každý hráč spustí po žlábku tom vejce, které se pak válí dosti da
leko po zemi travou porostlé, neb i zvlášť k tomu upěchované. Čí vejce se nejdále zaku
tálí, jest prvým, a tak dále podle vzdálenosti svých vajec od žlábku řadí se hráči. Má-li
hráč vejce vyhřátí, musí některé z ležících ťuknouti vejcem druhým,jež spouští znova tou
že cestou po žlábku. Nejednou dochází tu k bouřlivým výjevům, když na př. při ťukáni
(cikání) se ukáže, že hráč nepoctivý má “smolíka”, t. j. vejce smolou ve špičce vyplněné,
které se ovšem nerozbije, ale špičky druhých nemilosrdně rozráží. Taktéž při čůkání a
válení neobejde se mládež bez hádek, když některý z hráčů vyhraje vejce cizí, které jest
častým nárazem valně již poškozeno a málem ve dví se nerozpadne. Takovým vejcím ří
kají “vdolák” a dokáže-li se, že někdo již vsadil nebo spustil vdoláka, musí ho nahraditi
vejcem dobrým, nebo jest ze hry vyloučen.
Z Roušína, u Č. Krumlova.
Prof. T. Planský.

Česká paříž.
Studie poměrů pařížských Čechů.
Pro kalendář Amerikán napsal R. J. Pšenka.
V PAŽÍŽI, v srpnu 1901.
Mým ideálem a mým snem již z útlého mládí, z toho věku, kdy sny a ideály a plány
do daleké budoucnosti jsou naším nej důležitějším bodem přemýšlení, bylo, viděti Paříž.
Již tenkráte, když hltali jsme překlady románů Julesa Verne-a a zameškávali tím vypracovati řádně početní úlohu, měl jsem jakousi neurčitou představu o ohromném městě
s nekonečnou spleteninou ulic, zahlédal jsem jako skrze mlhu sna, dlouhé, nekonečné
perspektivy boulevardů s hemžením šumícího davu, se chvatem pracujícího veleměsta,
s nádherou vysněných equipáží........
Můj sen se vyplnil. A vyplnil se tak, že nejenom viděl jsem Paříž, ale zůstal jsem
v ní, stal jsem se její obyvatelem, tvořil jsem jednu součástku toho nesmírného živoucího
celku, jenž zove se hrdě — a dle mého skromného úsudku též správně — hlavním mě
stem světa. Řeknu krátce, jaký dojem na mne Paříž učinila.
První rozhled, první procházka veleměstem mne uspokojila, ale nepřekvapila. Byl
jsem na Paříž připraven, již po léta před tím utvářel jsem si představu života dle spisů
o něm jednajících, jež jsem vždy dychtivě četl. Ty paláce zde byly, právě tak jak jsem
si je vždy představoval; ten život po ulicích, ano, asi tak jsem jej zahlédal ve svých snech;
ty zábavy, 'ten noční ruch boulevardů, ty řady povozů, ten blyskot šperků — to všechno,
zdálo se mi, že jsem již někde viděl;, byly to jenom moje představy, jež dostaly obrysy
skutečnosti. Teprve po třech, čtyřech měsících začal jsem poznávati a cítiti nesmírnost
a krásu Paříže,
Tenkráte, když jsem Paříž vídával pouze ve svých touhách, myslíval jsem, zdali
pak také najdu v Paříži nějakého Čecha. Nedivte se tomu; v ten čas nerozhlednul jsem
se ještě mimo úzký obzor rodného města, v zapomenutém koutě jižních Čech. Ale slý
chával jsem vždy, že Čecha najde všudy, u Eskymáků tak jako v Dahomeji a myslil
jsem si tedy, že bude v Paříži také nějaký. Později jsem se dozvěděl, že jest tam celá
česká kolonie.
Ten, kdo mi to řekl, nelhal. Našel jsem Čecha hned první den, ten mne představil
druhému, brzy jsem jich poznal pět, deset, pak jsem se dověděl, že jest tu i český hosti
nec s vepřovým a knedlíky se zelím, došel jsem si na jednu porci naší národní krmě, tam
ku svému úžasu jsem se dověděl, že jest tu českých hospod pět, že jest tu Sokol, Beseda.
Měl jsem radost z českých časopisů, vyvěšených v oněch hostincích — musím podotknouti, že před tím trávil jsem řadu le't v zámořské cizině a odtud moje radost, když
mohl jsem poslouehati český hovor. Cítil jsem se tak trochu doma. Jest to skutečně
příjemným pocitem jakéhos domácího tepla, moci hovořiti svým mateřským jazykem
daleko za hranicemi vlasti, shledávati se s krajany v tom nemírném moři cizích živlů,
v tom chaosu různorodých prvků, z nichž sestává Paříž.
Zajímavo jest pozorovati, že v cizině jest nám každý krajan známým. Slyšíme-li
stále a stále zvuk jiné řeči, byť bychom jí dobře rozuměli, uhodí-li nám pojednou v sluch
slovo pronesené mateřštinou, ohlédneme se rychle, a člověk, který ono slovo pronesl,
třebas bychom jej jakživi nebyli viděli, připadá nám známým, tak trochu příbuzným,
jedině za to jedno slovo. (Ovšem, že toto vztahuje se pouze na skutečnou cizinu, kde
jest Čech řídkým, a nemůže býti řečeno o městech amerických, kde jsou Češi “jako
doma”) A není to dnes řídkým případem, slyšeti hovor český v Paříži. Však počet
Čechů v Paříži bydlících nedá se ani přibližně odhadnouti. Proč? Jsou zde naši kra
jané, kteří již od dlouhého času vzdali se styku s ostatními, zapadli kapkou vody do toho
moře francouzského živlu, splynuli s ním, ztratili se pro nás. Jednou za několik let
přijdou se podívat do některé z našich zábav, představit svoje dorůstající dcerky —
dokonalé Francouzky, které neumějí česky ani slova· — svým krajanům, a zapadnou zas
do stínu zapomenutí. Nemějme jim to za zlé. Každý přizpůsobuje se okolnostem, a
rodinný život nedobře se snáší se spolkářstvím. Manželství přináší s sebou nové staro
sti. nové zábavy. Schůze a besedy ustupují večerům u domácího krbu, styky se širší
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veřejností zatlačeny uzavřeným domácím životem. To stává se u krajanů, kteří se žení
s Francouzkami. Ovšem ne vždycky; jako každé, tak i toto pravidlo má svoje výminky.
Ve velké většině případů zmizí však muž z české společnosti. Doma hovoří se ženou
francouzský, děti chodí do francouzské školy, aniž by se česky naučily — máme o jedno
ho krajana méně.
Jiným nedovolují poměry aneb vzdálenost bydliště, by čas od času do české spo
lečnosti zavítali, opět jiným není dán smysl krajanské pospolitosti. To vše jest příči
nou, že není naprosto možno, udati přibližný počet Cechů žijících v Paříži.
Za svého pobytu v Paříži poznal jsem Čechů asi tisíc, ale myslím, že se nemýlím,
odhadnu-li počet druhých, které jsem neměl příležitost nikdy viděti, aspoň na dvojná
sobný. Nesmí se tedy považovati za statistické datum moje číslice 3.000.
Škoda, že nemůžeme se optati úřední statistiky. Z té bychom se však málo dověděli.
Jsme většinou zapsáni pod krásným názvem Rakušanů — a není fcc nic divného. Bo
héme značí mimo Čecha ve francouzštině též cikána, pobudu nebo flámu. Není to tedy
pro nás pranic lichotivým hlásiti se někde do jedné z těchto tří kategorií lidského ple
mene, a každý nemá vlohy aneb okamžitou náladu, aby udělal hned dotyčnému Fran
couzovi přednášku, jaký je rozdíl mezi Bohéme a Bohéme. Reknete-li Tcheque. můžete
býti ve většině případů připraveni na otázku, nachází-li se dotyčná národnost v soused
ství Laponska anebo na jihu Brasilie. Dnes ovšem již jest slovo Tcheque známějším,
francouzský journalismus zajímá se o otázku českou, však do širších vrstev uznání to
doposud nevniklo, a snad bude to ještě dlouho trvati, než bude každý Francouz věděti,
že jest Bohéme šestimilionová země, a jejím hlavním městem že jest ono, které slavný
Humbold postavil na čtvrté místo nejkrásnějších měst na světě, co se polohy týče. Do
posud jsme pro Francouze cizinci právě jako každý Němec neb Rumun, což jest zcela
přirozeno.
Je-li pravdivo přísloví, že jest vlastenectví egoismem, pak si představte národ fran
couzský co národ 36 milionů egoistů. Odpočítal jsem od plného počtu Francouzů asi
2,000.000 oněch, kteří se obrátili na víru internacionalismu. Zbývá tedy 36,000.000
milionů lhostejných, po případě i nepřátel.
Pochopuji váš údiv nad slovem “nepřátel”. Rozumějte vsak, že nemluvím nyní
o celku národa, nýbrž o Češích, bydlících v Paříži. Ani cizinců do Paříže na návštěvu
přišedších se toto netýká, naopak nikde na celém světě není návštěvník tak vážen, tak
zdvořile obsloužen, jako jde, ať jest národnosti jakékoliv, třeba skutečně nepřátelské,
mluvíme tedy pouze o Češích v Paříži usazených. Řekl jsem, že. většina Francouzů
neuznává rozdílu mezi Čechy a ostatními cizinci. Proč ale jest Francouz nepřítelem
cizinců, namítnete mi. Odpověď jest snadná. Francouzský dělník jest dosti pohodlný
a rád se při tom dobře má. Raději pracuje hlavou než rukama. Neudělá všechno dnes,
aby mu také zbylo něco na zítřek. A při tak zvané “zednické” práci vydělal by si velmi
dobře na vše. co potřebuje — kdyby nebylo cizince. Přicházejí Němci, Češi, pro hrubší
práci Vlaši, lidé zvyklí usilovné práci, kteří zde vydělají dvakráte, třikráte tolik co
doma, jejich práce jest lepší...
Francouz jde z místa a jeho práci zastává cizinec. Máme dosti krajanů zde, zna
menitých krejčovských neb kožešnických dělníků, kteří vydělávají v prvních domech 100
až 150 fr. týdně v saizoně. A co tu francouzských, kteří pracují za pět nebo šest franků
denně. Jaký je toho výsledek?
Nenávisť dělníka francouzského k cizímu.
To jest
zcela pochopitelno. Přijde buržoasie. Francouzský bourgeois jest výhradně vlasten
cem. Co jest mimo hranice, to pro něho neexistuje. Ještě tak trochu Rus — ten jim
může být jednou dobrým. Němec je Prušák a Prušák jest vrah a zloděj. Angličan jest
canaille. Vlach jest bandita a anarchista — strašidlo pokojného huržoáka. Rakušan
patří do trojky. Amerikán by vyssál krev celému světu — zkrátka každý dostane svou
porci, cizinec není nikdy než cizinec. To jest mínění buržoisie. Co se elity týče, může
se rozděliti v aristokracii ducha a aristokracii krve. Šlechta jest spíše internacionální,
ale stará se raději o sport a zábavu než o politiku, a pak — my šlechty nemáme, jak pak
by o nás věděli? Zbývá aristokracie ducha, stoupenci věd a umění, třída myslící. Mezi
těmi jest ovšem velká většina těch, kteří mají správný názor o rozdílu národností, kteří
vědí, že existuje stát, kde jest zakázáno se hlásiti svým mateřským jazykem, kteří znají
rozdíl mezi Zulukafrem a Táborákem.
To jsou snad jediní, mezi kterými můžeme hledati přívrženců znalých poměrů
našich v Rakousku. Pro ostatní Francouze jsme Rakušany. Marno jest odvolávati se
na naši velkou historii, připomínati vřelé sympathie naše — konec konců jsme předci
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jenom příslušníky Rakouska. Vím dobře, že příčím se přiznáním tímto přesvědčení
mnohých, kteří slýchávali a čítávali o ovacích a manifestacích “národa” francouzského
připravených našim za různých sjezdů, slavností, atd. Píši však věci tak, jak poznal
jsem je za sedmiletého pobytu mezi Francouzy, jak vyšetřil jsem ze stálých styků s pří
slušníky velkého národa.
Francouz jest vznětlivým, a nic snadnějšího než strhnouti jej k ovacím, manifesta
cím, přípitkům a provolávání slávy. Nejsi Němec ani Angličan, to mu stačí. Jsi
nepřítel Němců, stiskne ti ruku a začne vyprávěti o zrádách z roku jedenasedmdesátého.
Ten jest tedy náš povšechný poměr k národu Francouzů. Ale provinil bych se
proti pravdivosti, kdybych opomenul podotknouti, že počítáme mnoho nadšených přátel
mezi muži vynikajícími, kteří podporují propagandu českou a dávají nás za vzor ná
rodní houževnatosti a vytrvalosti. Upřímné smýšlení těchto datuje se již od roku 1871,
kdy mnoho Cechů bojovalo v řadách vojska francouzského proti vpádu Němců. Dodnes
máme mezi Cechy pařížskými několik zákopníků, kteří nabídli svoje služby zemi, jež
byla jim druhou vlastí, kteří, přimíšeni do vojů francouzských, šli obětovat svoji krev
tak, jakoby učinili pro svoji vlasť. Znám jich několik, již chovají s posvátnou úctou
zažloutlé diplomy, jež obdrželi co uznání za svoje služby, a vzpomínají na císařství, na
obležení Paříže, na hrůzy komuny.
Tenkrát bylo Čechů v Paříži pouze několik. Pravá immigrace počala teprvé po
válce, 1870—71, když se začala Francie opět probouzeti ze strašné lány, a poznala ne
dostatek pracovních sil.
Dnes tedy můžeme počítati asi tři tisíce Čechů usazených v Paříži — z těch však
nouze asi polovina na dobro, ostatní jsou většinou mladí lidé, kteří přicházejí do metro
pole vkusu a umění zdokonaliti se ve svém oboru, a naučiti se něco francouzský, pobydou
rok, dva, a jdou zpět do vlasti aneb jinam využitkovati svých vědomostí. Zároveň po
važují Paříž — mnohdy s Londýnem — za jakousi přechodnou stanici mezi Čechami a
Amerikou. Jenom za poslední dvě léta mohu páčiti íia sta počet těch, kteří pobyvše
nějaký rok v Paříži, zamířili na druhou stranu oceánu, do Nového Světa. Jsou to
velkou většinou krejčí, pro které více než pro každého jiného jest Paříž hlavním městem
světa. Vkus vládne v Paříži, a rozšiřuje sc po všech městech, po všech zemích. Mohlo
by se to nazvati předsudkem, že pohlížíme na věc přišlou z Paříže zcela jiným zrakem,
nežli na výrobek odjinud. Ale předsudek ten jest již tak zakořeněný, a má na sobě
ostatně tolik pravdivosti, že bychom se marně proti němu bránili. S pařížskou módou
nekonkuruje posud žádná jiná vydatně. Pařížský střih kraluje doposud, a šat ušitý
v Paříži najde vždy svých obdivovatelů. Co na tom, byl-li střihač, jenž vypracoval
modetl a připravil elegantní soubor, Čech, co na tom, byl-li dělník, jenž hmoždil se po
několik dní s umělými kombinacemi ozdob, Čech nebo jiný cizinec, šat vypracován byl
v Paříži, má na sobě pařížskou etiketu, pařížský ráz, pařížský “chic’\ a basta.
Skutečně musí si každý povšímnouti, kdo pozoruje poměry Čechův za hranicemi,
že nejenom v umění, ale i v řemesle staví se Čech 'vždy do popředí. Většina krajanů
našich v Paříži skládá se ze řemeslníků, a z těchto co do počtu i důležitosti zaujímají
první místo dámští krejčí. Máme zde krajany, kteří dlouholetou usilovnou prací do
spěli tak daleko, že jsou majetníky dosti renomovaných salonů s vlastními zákazníky,
jiní jsou na cestě k tomuto cíli, vedou svůj zkvétající dům,-jiní opět pracují doma s ro
dinou neb s několika výpomocnými silami pro velké domy a shánějí si svoje zákaznictvo,
aby mohli též začíti samostatně. Pak máme hezký počet těch, kteří dosáhli místa střihačského a není řídkým případ, že celá velká firma závisí od několika Čechů-střihačů.
A pak ta legie dělníků krejčovských. A téměř všichni počítají sc k elitě pracovních
sil, a jsou namnoze zaměstnáni u světových firem, jakými jsou Worth, Paquin, Doucet
a jiní. Postavení těchto dělníků, ačkoliv snad není takové, jak bývá mnohými líčeno,
jest celkem dosti dobré — až na tu mrtvou saisonu, která nechává tisíce krejčích po celé
měsíce bez práce. Dobrý dámský krejčí vydělá si průměrně 10 franků denně. Nejsou
však vzácnými případy, že v domech, kde se pracuje od kusu, vystoupí účet dobrého děl
níka za týden práce na 100, 150, a i 200 fr. Zel. že jest těchto případů dosti málo, a že
mnoho dobrých sil musí se spokojiti se 7 až 10 franky denně. A pak jest již i zde jako
všude jinde ohromný přebytek sil, a jest dosti těžko místo dostati. Letošní téměř
dva měsíce trvající stávka neměla žádného výsledku a spíše, myslím, že dělnictvu
uškodila. Organisace ukázala se býti nedostatečnou.
Na druhé místo, co se počtu týče, postavil bych kožešníky, kteří žijí asi v podob
ných poměrech jako krejčí. Mnoho samostatných, z nichž několik stojí v čele velkých
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firem, pak mnoho “sakreisrů”, kteří pracují doma pro jiné velké domy, něco dílovedou
cích a zase celá řada dělníků, přišedších se do Paříže zdokonalit, aneb čekajících až
budou moci samostatně se zařídili. Poměry jejich jsou téměř stejné s poměry krejčů.
Mrtvá saisona jest strašidlem pro ty i pro ony. Pouze s tou změnou, že kožešníci mají
nucený odpočinek pouze jednou za rok, od ledna asi do dubna, kdežto krejčí si mohou
odpočinouti dvakráte. Jednou po vánocích a podruhé v letních měsících. Plat dělníka
kožešnického točí se kolem 8 neb 9 franků denně.
To jsou dvě kategorie řemesel, ku kterým patří většina pařížských Cechů. Město
osvěty dělí se, přirozeným shromažďováním toho neb onoho zaměstnání kolem jednoho
středu, v jakési čtvrtě dle rázu a povahy, čtvrtě, které nemají určitých hranic, které ale
tušíme dle zaměstnání, které tu převládá. Kolem Sorbony kupí se “quartier latin”,
čtvrt studentů a profesorů. Trocadero jest čtvrtí aristokracie. Montmartre jest sídlem
noční zábavy, Grenelle jest čtvrtí továren, Belleville jest čtvrtí bídy, Villette jest čtvrtí
banditů. Boulevardy jsou čtvrtí nádhery. Kolem Opery a náměstí Vendome kupí se
velkoobchod krejčovský a kožešnický, a zde také dlužno hledati velkou většinu paříž
ských Čechův. Ostatně tomu nasvědčují čtyři české 'hostince, skupeny tu v obvodu
asi půl druhého kilometru. Hlavním střediskem naším mohu tedy nazvati Palais
Royal.
Druhým střediskem Čechů jest okolí Bastilly s předměstím sv. Antonína, proslulým
svým truhlářským a řezbářským průmyslem. Tam skutečně jest zaměstnáno též mnoho
krajanů: řezbářů, truhlářů, klempířů, zámečníků a pod. Postavení (a poměry těchto
jsou velice různé. Některým jest se spokojiti s obyčejným platem pařížského dělníka,
G—8 franky, druzí vynikají rychle, uvádí v platnost svoje vlohy, a dávají si řádně
zaplatiti za svoji práci.
Dělník, jenž vynikne svou prací, může uvésti v zapomenutí, že jest cizinec, a
může imponovati svým chefům, kteří uznávají jeho práci. Většinou jsou placeni od
hodiny, a to 15 až 25 sous (centů) za hodinu.
Dále najdeme mezi zdejšími ČeChy hojně číšníků. Jsou povětšině dosti dobře po
staveni, poněvadž znají téměř všichni několik řečí. Přijedou z Londýna, kde se naučili
anglicky, pobydou zde tak dlouho až se naučí francouzský a zmizí zase, hnáni tou touhou
do širého světa... Vlohy Čechův k naučení se cizích řečí jsou nepopiratelný. “Sa
mospasitelnou” zná téměř každý již z domova, a k ostatním — trochu dobré vůle, trochu
cviku, a jde to samo. Čeština má sama v sobě tolik nesnadností, jak gramatikálních
tak ve výslovnosti, že se nám zdá každá jiná řeč lehkou.
Mimo výše uvedená řemesla má zde téměř každé jiné zaměstnání nějakého stou
pence v řadách Čechův. Závažnou veličinou, se kterou dlužno počítati. jsou naši
umělci, kteří si zvolili za sídlo Metropoli umění.
A kde jinde měli by tu příležitost’ pokračovati ve svých studiích, tříbiti svůj vkus,
když ne v Paříži, kde nesčíslná musea, salony, výstavy, otvírají dokořán gvoje dvéře,
by dovolily vám porovnávati největší poklady výtvarného umění? Paříž jest dnes
druhým a lepším Římem pro umělce. Tím se lehko vysvětluje, proč žije dnes tolik
vynikajících českých umělců zde. Citujeme na prvním místě nedávno zemřelého mistra
Brožíka, kterému byla Francie druhou vlastí, který zde si založil rodinný krb a vyjádřil
přání, aby pochován byl na pařížském hřbitovu, ve francouzské půdě. Byl majitelem
kříže řádu Čestné Legie (největší státní vyznamenání) a při jeho pohřbu nastoupila četa
francouzského vojska, by mu co rytíři vzdala poslední poctu. Nad rovem jeho proslo
veno bylo několik řečí, z nichž zajímavo jest podotknouti, že Francouzi počítali jej tak
dobře za svého umělce, jako Češi. Mimo jiné promluvil také vynikající mistr
dekorativní malby Mucha, který jest také již úplným Pařížanem. Reputace Muchova
jest dnes ohromná. Nazývají jej králem affichí, obroditelem harmonie dekoru. Mucha
jest jedním z těch našich krajanů, kteří svým vlastním geniem a svou nezlomnou energií
se dopracovali světového jména. Mucha má svoje přednášky na pařížské Akademii
krásných umění, má svoji vlastní školu, jest rytířem Čestné Legie, jméno jeho jest zná
mo od každého, kdo aspoň trochu si všímá pokroku umění. A mimo tohoto musel bych
jmenovati celou řadu českých umělců, srostlých již jaksi s Paříží, zakořeněných v tom
městě světla. Mimo vynikajících mistrů máme tu slušnou četu dorostu, studentů i ab
solventů akademií, jež všechny přivedla sem touha, jež vábí orla vždy výš a výš k slunci,
touha, jež žene žíznivého k pramenu. Ovšem že každý z nich sem nepřijde za skvělých
podmínek. Jsou četný případy, kde mladý, nadějný umělec musí zaprodávati svůj 'talent
a pracovati za mizerný plat, aby uhájil životní potřeby, aby mohl zůstati u pramenu a
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čerpati z něho doplnění svého umu. Mnozí z těch, kteří dnes mají svoje domy a jichž
jméno jde od úst k ústům, musili prožiti trpký čas za svých studií, kdy byli ještě pou
hým nepatrným atomem v tom nesmírném ovzduší uměleckého světa, musili mnohokrát
napnouti veškery vzpruhy života, aby překonali materielní nesnáze, jež klade osud
v cestu chudému umělci, bylo jim často podrobiti se a vzpomenout! velkých příkladů,
aby neupadli v hloubi beznadějnosti . . .
Tolik o českých umělcích v Paříži.
Zbytek obyvatelstva skládá se z majitelů několika závodů, z obchodního personálu,
několika hudebníků ze řemesla, a dělnictva všech možných jiných řemesel, jež jsme výše
nevypočítali.
Materielní poměry pařížských Cechů mohou se označiti co uspokojivé. Mohly by však
býti mnohem lepší, kdyby nebylo zdejší příslovečné drahoty. Drahota jeví se nejlépe na
bytech. Slušný světlý byt o třech pokojích, v třetím poschodí ve středu města, v čisté
ulici, stojí 1200 až 1800 franků ročně ($240—360). Za 300 neb 400 franků nemůžete reflektovati než na dvě podkrovní světničky v pátéim neb šestém poschodí s krkolomnými
schody.
Drahota potravin jest v přímém poměru s cenou bytů.
Kilogram hovězího
masa stojí 1 fr. 40 (28c.), za kilo dobrého bifstekového masa zaplatíte až 4 fr. (80c.)
Cena chleba jest 40 centimů klg. (4 centy libra). V restaurantech přijde oběd neb
večeře průměrně na 1 fr. 50. Kubický metr plynu stojí 30 cm. (6c.) Těchto několik
ukázek cen podávám proto, by každý mohl si utvořiti pojem o ceně životních potřeb
v Paříži. To snad nebude ale každého čtenáře tak zajímati, jako když se zmíním o dra
hotě piva. Tento s českým žaludkem nerozlučitelně splynulý nápoj se prodává ve vět
šině kaváren a restaurací skoro jako medicína. V nesčetných kavárnách boulevardů
vidíte množství lidí, kteří hoví si na terasách u kulatých stolků. Před každým z nich
vidíte buď sklenici třadicionelního absintu, aneb malou, sotva čtvrtlitrovou číšku piva.
Této drahocenné slze říkají Francouzi “bok” bez ohledu na barvu piva. Tato krůpěj
Gambrinova moku se platí 30,ve velkých kavárnách 50 centimů (10c.). Zavítáte-li tedy ně
kdy do Paříže a dáte se svésti velkými návěštími “Biére Pousset”, “Biére de Munich”,
“Biére de Pilsen”, nelekněte se, když si poručíte “bok” a když vám přinese ve fraku vě
zící číšník nepatrnou skleničku, která vám sotva stačí na ochutnání. Naopak lekne se
číšník, když se chopíte skleničky a vlejete drahocenný obsah do vyschlého hrdla jedním
douškem, neboť Francouz srká pivo, jako se u nás srká šampaňské, a vydrží seděti u jed
noho takového “boku” třebas hodinu, tak dlouho, že na povrchu žluté tekutiny není již
ani známky po bílém kolárku, že poslední atom síly již dávno uprchnul z chmeloviny.
Chcete-li býti obslouženi půllitrem, totiž, abych se nemýlil, “skoro” půllitrem, musíte
si poručiti “un demi”, půlku. Skutečně podařilo se již spojeným silám Čechů a Něm
ců, že se již ve většině kaváren čepuje pivo i do větších sklenic, jež sie pyšní jménem
“půllitr”. Ale zde není ve zvyku u nás obvyklé čárkování tácku; s každou sklenicí vás
obštědří vlídný číšník jedním táckem, tak že, jste-li při chuti, roste podstavec vaší skle
nice, tácky se kupí, nahromaďují. Mohu vám ale dáti jednu radu, totiž zdá-li se vám,
že již máte dost tácků a ještě málo piva, zaplaťte jednoduše a — pijte na novo. Jinak
by vám mohla vyrůsti vaše sklenice do výše Eifelovky — a to by bylo škoda, poněvadž
byste na ni nedosáhnul.
Vzpomínám na jeden podobný případ, jehož jsem byl svědkem loni o výstavě. Bylo
to v kavárně Tourtel na boulevardech, kde každého večera je možno poslechnouti zna
menitý koncert pařížské kapely. Obecenstvo jest tu vesměs elegantní, většinu tvoří
’ dámy, jež nazvem jednoduše “Pařížankami”. Prozatím vám povím, že Pařížanky jsou
povětšině hezká stvořeníčka, obyčejně v krásných, někdy nádherných toilettách.
Seděl jsem v rohu kavárny s jedním přítelem, a mezitím co jsem naslouchal hou
pa vým zvukům nějakého valčíku, těkal můj zrak po přítomném publiku. Obecenstvo
boulevardových kaváren je totiž znamenitou látkou k pozorování. Na druhé straně
sálu, kam jsem od svého stolku dobře viděl, byl jeden stůl prázdný. Teď k němu při
sedli čtyři noví páni, kteří zasluhovali naší pozornosti. Jeden jako druhý pěkně okrouhlá
bříška, na nichž se houpaly zlaté řetízky, tváře osmahlé a na tlustých šíjích, skládající se
do kulatých záhybů kůže, znamení blahobytu. Na první pohled zkušených fisiognomistů, pohybujících se odjet v tom Babylóně mezi směsí všech národů, jsme odhadli jejich
národnost. “To jsou Češi,” řekl jsem já. — “Od Poděbrad,” dodal můj soused.
Noví příchozí potvrdili brzy svým jednáním naše mínění.
Sedli si ku stolu, a od té doby byl číšník, jenž tento stůl obsluhoval, v stálé činnosti.
První čtyři sklenice zmizely s povrchu zemského jako na komando. Brzo na to násle-
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doválo drulié vydání toutéž cestou do veselých bříšek. Při třetí sklenici se páni roz
dělili, některý vypil rychleji, jiný si dal více záležet, tak že měl číšník, pokaždé když
jednu nebo dvě sklenice přinesl, hnedle práci, jiti naplnit druhé. A k tomu měli ti
páni ten nápad, že dávali všechny tácky doprostřed stolu na sebe. Byl jich již hezký
sloupek. Sklepník lítal jako člunek v stavu tkalcovském, od výčepu k jejich stolu, od
stolu k výčepu. Již si utíral pot s čela. Pivo bylo dobré, našim krajanům oči jen ji
skřily. Sloup tácků rostl.
Zajímali jsme se s mým sousedem o statečné bojovníky na poli chmelu, a ačkoliv
jsem asi třikrát chtěl jiti domů, zadržel mne můj přítel vždy: “Počkej ještě, dej si
ještě jednu, já bych rád věděl, kolik jich vypijí.” Dal jsem si ještě jednu a čekal jsem
dále. Mezitím začalo si veškeré obecenstvo, jež srkalo pomaličku svoje “boky”, též vší
mali našich hrdinů. Pyramida tácků na stole před nimi byla dosti výmluvná. Nej
více se o ně zajímaly výše zmíněné “Pařížanky”, jež tušily zlatáčky v kapsách cizinců.
Židle se posunovaly, místa se měnila, a brzo se podobal stůl bodrých Polabanů velké
kytici, v níž uprostřed snůšky růží — svěžích i povadlých dcer Evy, trůnily čtyři hlavy
bodláků, náš čtyřlístek. Bylo dvanáct hodin. Jedna· sklenice za druhou mizela v jíc
nech žíznivých návštěvníků, pyramida tácků rostla, rostla, číšník se rozplýval potem,
a těšil se na dobré zpropitné od takových kavalírů. My také ještě čekali, “kolik jich
vypijí” a nepozorovali jsme ani, že při tom čekání také naše sklenice vystupují na ro
stoucích podstavcích. Konečně o půl jedné zavolal jeden z nich, na kterém bylo viděti,
že jest “kápo” sdružení, sklepníka, zaplatil čtyřiapadesát sklenic — vlastně tácků, jimiž
byl stůl pokryt, hodil kavalírsky sklepníkovi pětifrank zpropitného, a pevným krokem,
jakoby byli vypili láhev sodovky, ubírali se naši hrdinové ku dveřím. Celé obecenstvo
kavárny je sledovalo zraky napnutě, každý myslil, že není možno, aby se šlo rovně s to
lika piva v břiše. A tu se stalo něco neobyčejného. Když vešel “kápo” do dveří, jež
před nimi sklepník uctivě držel otevřeny, dal nějaký šelma znamení k potlesku — hip,
hip, a celá kavárna spustila ohlušujícím rythmovaným potleskem, jenž utichl rázem, tak
jak byl na znamení začal. A tu se náš “kápo” obrátil, a vyseknul francouzskému pu
bliku velikánskou poklonu, jako direktor divadla, a vyšel za svými soudruhy ven. V ka
várně trvala veselost dále. Nic není snadnější, nežli strhnouti Francouze k potlesku,
k obdivu. Teď po odchodu čtyř cizinců ptal se jeden druhého, co to as bylo za kraja
ny. Hádalo se to a ono, a konečně usnesla se většina na tom, že jsou to Bavoráci. My
jsme ale byli přesvědčeni, že to byli Češi, kteří si popřáli v Paříži za jeden večer za 27
franků piva. Co by tu bylo u nás piva za 13 zlatých. Kde pak jsi, ty “sedmikrejcarová”?...
Tomu, že šli naši bodří sousedé z kavárny “jako šňůra”, jsme se s přítelem nedivili.
Francouzské pivo jest slabé, a většinou také špatné, jen sem tam najde se sklenice do
brého piva a tu musí Člověk piti rychle, asi jako ti oslavenci toho večera. Za pět mi
nut vyčichne.
Pak se tomu také nedivte, že jest v Paříži také “Plzeň” k dostání. Napřed měl
plzeňské pouze starý český restaurant Makovského, v Palais Royal, na jehož místě dnes
trůní manželé Svobodovi. Pak se poznenáhlu plzeňské pivo dostalo do druhých českých
hostinců, pak do jedné francouzské kavárny, a dnes můžeme již počítati aspoň deset vel
kých kaváren, nad jejichž vchody čtěme: “Biére de Pilsen”. Sklenice plzeňského
stojí v Paříži 50 neb 60 centimů (10—12 centů).
Laskavý čtenář mi zajisté odpustí, že jsem se tak dlouho zdržel u piva — či u vý
kladu o pivě, ale můj náhled jest, že tento Čechy oblíbený mok si zalouží, aby mu byla
věnována aspoň stránka mého líčení.
Jak jest viděti, není pivo hlavním nápojem Francouzů. Jest ode dávna známo,
že Francie jest vlastí nejlepších vín. Jest to již jaksi požadavkem podnebí, že si ne
možno představiti jídlo bez vína. I chudý dělník popřeje si ku každému jídlu čtvrt litru
rudého moku.
Víno aspoň není tak drahé jako pivo. Před zrušením akcízního poplatku stál litr
obyčejného vína v Paříži 60 centimů až 1 frank. Od nového roku jest však poplatek
ze vstupu vína do města zrušen, a dostane se litr dobrého červeného vína za půl franku
(10c.). Bílé víno bývá o 10 centimů (2c.) na litru dražší, než červené.
Vezme-li se víno v sudu domů, přijde litr pouze na 25—30 centimů (5—6c.), což
jest cena skutečně každému přístupná.
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Pohlédneme-li na statistiku spotřeby různých druhů potravin a nápojů, vidíme, že
národy patřící do rodiny latinské, spotřebují nejvíce vína, a to v poměru přímo ohrom
ném. Přijdeť na Jednoho· Španěla ročně 157 1. vína, na Francouze 130 V·? 1. a na Itala
108 1., kdežto v Německu spotřebuje jeden člověk průměrně 4^ 1. a ve Spojených Stá*
těch pouze 2% 1., v Rusku 13A 1.
Jest zde viděti ohromný skok mezi národy latinskými a národy germánskými a slo·
vanskými. Jak jsem již řekl, jest to jaksi požadavkem podnebí, krajiny, vzduchu, způ
sobu života a mnoha jiných okolností, jimž se člověk přizpůsobuje, béře na sebe zvyky
a mravy dotyčné země, stává se poznenáhlu takým, jakým jsou tamnější obyvatelé. Jest
to jakási pozvolná assimilace člověka, kterou na sobě nepozorujeme při jejím vývinu,
kterou ale konstatujeme k svému úžasu po létech. Tak se nám děje všady, kam při
jdeme. ať jest to v Německu ať v Paříži, ať v Americe nebo Africe. Jsme nuceni přizpůsobiti se tamnějšíníu životu, staré zvyky přicházejí v zapomenutí, přibíráme nové,
jež čerpáme ze svého okolí a nalézáme praktickými, do mateřské řeči míchá se spousta
slov vzatých z onoho jazyka, jenž hlučí kolem nás, tím tvoří se nové nářečí, kterému
ten, který z Cech nevyšel, těžko rozumí, stávají se z nás jacísi mestici, smíšenina krve
tamnější a zvyků zdejších. Vidím, že mnohý čtenář pcdívá se trochu nedůvěřivě na
moje prohlášení, že se naše mateřština míchá s cizími slovy, a že si myslí, kdyby mne
měl po ruce, že by mi řekl, že my tady mluvíme právě tak správně česky, jako se mluví
v Praze nebo v Čáslavi. Rád bych viděl onoho citlivého čtenáře, kdyby mu nějaký pa
řížský Čech vypravoval jedním dechem: “Na Gare de 1’Est se dnes stal malheur. Trén
ze Choisy byl tamponován lokomotivou, jejíž mašinista se trompíroval signálem.” My
slím, že by se právě tak dobře dalo říci: “Na východním nádraží se dnes stalo neštěstí.
Vlak ze Choisy se srazil se strojem, jehož vůdce se zmýlil výstražným znamením.”
A teď již vidím, jak onen čtenář mi namítne: “To se tak možná mluví v Paříži,
ale ne zde v Americe.” Neráčte se mýli ti, jsem přesvědčen, že americký Čech si s pa
řížským pranic nezadá:. Onehdy požádal mne jeden známý, jenž již po 10 let bydlí
v Americe, bych jej doprovodil na nádraží. Došli jsme až na náměstí Trinité, kde jsem
chtěl vžiti omnibus. Musili jsme chvíli čekati, poněvadž všechny povozy, jedoucí smě
rem k nádraží, byly nabity. Pojednou se ke mně obrátil můj krajan a pravil: “Co pak
tamhle ta kára nejede k tomu nádraží?” Ohlížel jsem se na všechny strany, hledaje'
zraky “káru”, o které mluvil. Viděl jsem omnibusy, tramwaye, drožky, jiné povozy,
ale káry jsem neviděl. Myslím, že nemusím podotýkat, že károu mínil onen Američap
elektrickou tramway.
Podobný případ může se státi každému z nás, když setká se s krajanem, žijícím v ji
ných krajinách^v jiném živlu.
Takové míchání cizích slov do mateřštiny neděje se pouze v soukromé rozmluvě, ale
i ve společnostech, i ve spolkovém jednání. Našinci, jenž po delší dobu jest na podob
nou řeč zvyklým, nepřipadá tato míchanice ani dost málo podivnou, ale nový příchozí
divně otvírá oči na zvláštní rozpravu, z níž se mu každé desáté §l(5vo zdá býti španěl
skou vesnicí.
Ostatně zdá se nováčkovi, přišedšímu do Paříže zrovna z Čech, leccos podivného
v našem spolkářství. Rádný český spolek jest zde pouze jeden, a to jest “Sokol Paříž
ský”. Jednoty “Sokola” ve vlasti jsou stanovami svými zdržovány každé: akce politické.
A my zde jsme poznali s úžasem, že vlastně jsme spolkem politickým. Ne sice podle
stanov, ale podle jednání a veřejného vystupování. Pařížský Sokol jest jedním ze zá
kladních kamenů propagandy české ve Francii. Jméno “Sokol” jest známo již od ná
vštěvy našich na gymnastickém sletu v Nancy, a od té doby mají Pařížané dosti často
příležitost viděti projiti ulicemi několik řad bujarých Sokolíků s červenobílým prapo
rem v čele.
Den ode dne stává se známějším jméno a účel Sokola, a tento činí se, by si své' po
věsti zasloužil.To se děje vystupováním jednoty na různých patriotických slavnostech,
jako na příklad na památný den čtrnáctého července, výroční den narození Idee Svo
body. Zde poznávají Francouzi svoje přátele, a zde zapamatují si to jméno “Sokol”,
representující národ, jenž trpí pro tytéž Idee, a plá za těmitéž cíly, a má s nimi společ
ného nepřítele.
Důkazů, že jednota pařížská jest účinlivou v politickém životě, jest dosti, však bu
du citovati pouze jeden, nejvýznamnější. Každý pamatuje si, jaký rozruch způsobilo
ku konci roku 1899 zrušení jazykových nařízení. Otřáslo to mocně hrudí každého Če-
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cha, a k hlavám stoupala pěna rozbouřených citů, celá bytost chvěla se ošklivostí, opo
vržením nad tím státem, kde doposud vládne pěstní právo, řekl bych téměř otrokářství.
Hanebnosti páchané vládou na stejném právu všech národů, zachvěly celým světem,
a nemohly nás zde v Paříži nechati lhostejnými.
’’Sokol” uchopil této myšlénky,
a svolal na den 13. prosince 1899 manifestační schůzi, ku které sezval veškery Čechy
v Paříži dlící, ať členy či nečleny, bez rozdílu.
Na 500 Čechů sešlo se ve spolkové místnosti, všechna mínění zastoupena, každý
mohl mluví ti, každý projevil svoje mínění. Vyslechli jsme horlivé vlastence, slyšeli
jsme socialisty, mluvili radikálové, i klerikál nějaký si omočil, a anarchisti zde měli
také svého řečníka. Schůze byla bouřlivá. V různých otázkách neshodovali se řečníci,
odporovali si a vyvraceli protivníkovy důkazy. V jednom bodě se sešlo ale mínění
všech a shoda byla úplná, co se týče posouzení činů rakouské vlády a českých poslanců.
Jak nacionál, tak socialista, i radikál i anarchista, ano i ten klerikál, nazvali jednání
vlády hanebným, a jednání poslanců českých zločinné liknavým. Resoluce, jež zněla
v tom smyslu, zaslána do českých novin. Byla tak ostrá, že většina časopisů ji neuve
rejnila, a ty listy .které ji přinesly, ucítily zase jednou rameno rakouské “spravedlno
sti” — podléhly konfiskaci. Inu, jde to u nás jako za doby Jezovitů. Jen o poznání
— hůř. Málem bychom již musili měnit přísloví asi v tento smysl: “Všude špatně,
doma nejhůř” ....
Manifestace Čechů pařížských nalezla ozvěny ve všech zahraničních spolcích Če
chů, a došla tedy žádoucího cíle aspoň v tom smyslu, že dáno krajanům ve vlasti na
vědomí, že ty nesčíslné/legie vystěhovalců v různých světa dílech také ještě vzpomínají
na svoji vlast, že mají také ještě srdce, které zachovalo náchylnost ku svojí kolébce,,
a chví se nevolí při zprávách o tyranismu vládnoucím nad souchotinářským soustátím....
Tím způsobem hledíme zde působiti, a dle možnosti působíme v cestě vytknuté vel
kými zakladately myšlénky sokolské. Sokol Pařížský čítá téměř 100 členů. Stanovy
jeho jsou skoro tytéž, jako jednot žijících ve vlasti. Zúčastňuje se ve krojích a s prapo
rem různých slavností, závodů, sletů francouzských gymnastů, manifestací atd. Spol
ková místnost nalézá se v restaurantu br. Svobody — kde by člověk nenašel nějakého
Čecha Svobodu! — v Palais Royal.
Mimo “Sokol” jest zde jeden spolek bez ustanovení a stanov. Jest to “Beseda”,
která má svoje sídio v taverně “Coq ďor”. Beseda jest vlastně skupina několika po
kojných sousedů, kteří nemilují veřejný život a scházívají se ve svém “Coq ďor-u” na
partičku karet a poklepnutí o politice. Zemre-li některý vynikající Čech, dají mu
skvostný věnec, doprovodí jej k poslednímu odpočinku, a zapadnou zase v zapomenutí
u své partičky dardy.
Beseda bývala vlastně předchůdcem “Sokola”, byl to činný, živý spolek, jenž měl
uvědomění, že má mimo partičky dardy také jiných povinností, ale Beseda se rozpadla
a ze zřícenin jejích vzlétnul Sokolík za svým cílem a jenom několik starších občanů
zbylo u stolu, kde bývávala tehdá ta pravá Beseda.
Několikráte učiněn pokus založiti také dělnický spolek Čechů pařížských, ale oby
čejně nedošlo ku provedení myšlénky, a došlo-li, rozpadnul se spolek záhy liknavostí
členstva. To nám podává důkaz, že idea socialismu není ještě dosti vyvinuta a zakoře
něna v zdejším českém dělnictvu.
Ať tomu jakkoliv, musíme uznati, že vzpomínky na starou vlast a láska ku domo
vině má stále ještě převahu nad každou jinou myšlénkou, a že Čech, byť i na tisíce mil
od vlasti byl vzdálen, nosí hrdě svoje jméno, a hledí, by zaujímalo dobrou stránku v pa
mětní knize národův....
*
*
*
Od doby, kdy článek tento byl psán, učinila propaganda česká ohromný krok a jmé
no “Tcheque” a “Sokol” již nejsou dnes tak ignorovanými, jako před rokem. Súčastnění se francouzských delegátů městké rady pařížské na čtvrtém sletu všesokolskéhn,
nepopsatelné ovace, jimiž Francouzi v Praze byli vítáni, pak vyslání měšťanosty a dele
gace pražské na slavnosti Victora Huga do Paříže, to vše vzbudilo živý zájem francouz
ské veřejnosti o věc českou, a během jednoho roku učiněno pro rozšíření jména “Tche
que” více, než jindy za celá desítiletí. Konám příjemnou povinnost, opravuje se, a do
dávaje. že brzy bude jméno “Tcheque” známo každému Francouzovi, a že nebude nám
více při příchodu do Paříže zapotřebí držeti přednášky o rozdílu mezi Bohémea Bohéme.

Drobty společenské.
O DOPISECH.
Jsou lidé, kteří si rádi dopisují se známými. Jejich korespondence jest částicí
jejich života. Jsou zase jiní, jimž sebe kratší dopis jest potíží.
Jsou tak zvané “krásné a poetické duše”, které si ulevují v dopisech dorážejícím
na ně citům. Ti píší, vlastně vylévají duše své, odívají myšlénky v ladné, líbezné formy,
zahrávají slovy a rozsévají símě své učenosti. Častým dopisováním nabudou takového
cviku, že se jejich dopisy podobají poetickým pracím, do tisku připraveným. Mnohým
zase působí dosti práce a přemýšlení, mají-li napsati sebe kratší dopis.
Dopisování jest tepnou života společenského, jako rozhovory, ať přátelské, obchod
ní, milostné, obřadné, ať jest vzpruhou dopisu cit, či pouhá zdvořilost, nebo obchod.
Společenský způsob má svoje zvláštní pravidla pro dopisování, jako pro osobní styk
s přáteli a známými. Dle účelu a příčiny dopisu roztříďují se na listy: zvací,
prosební, d ě k o v a c í, o z n a mo v a c í, blahopřejné, soustrastné, ro
dinné, přátelské, milostné, »poučné1, obchodní, obřadné.
Nej vzletnější jsou listy milostné, nejsrdečnější rodinné.
Rodinné listy jsou tak důvěrné, vřelé, cituplné a upřímné jako, rodinné hovory.
V nich se udílí nepřítomným právě členům rodiny rada, útěcha, sdílně se jim svěřují
domácí útrapy a události, povzbuzují se k práci, studiím a tak podobně.
Avšak jakkoliv důvěrné jsou tyto rodinné dopisy, nesmíme nikdy se zření pustiti
zdvořilost, úctu a zavedený způsob dopisování. Zejména sluší bedlivě dbáti, aby se star
ším. a váženějším členům vzdala patřičná úcta, jak v oslovení, tak i ve slohu, mluvě
a podpisu.
Rodinné listy jsou náhradou těm, již v cizině dlí, za teplý hovor domova, v kruhu
milých sourozenců a v ochraně rodičů. Zprostředkují ľ výměnu názorů, myšlének, citů
mezi manželi. A přece jsou mnozí, již se vyhýbají, co nejvíc možno, psaní takového
dopisu, anebo nutný velice krátce odbývají.
Naše doba, bohužel, trhá bezohledně i nejintimnější svazky rodinné; zápas životní,
v němž se křižují jen zbraně, zasévá i do rodin símě zkázy, jež za sebou vleče každý boj.
Bývalá prostota, vřelost citu, síla něžnosti k starším, mizí ze světa. Nemohou se ni
jakž upravili v té rozkopané půdě společenské, plné rozvratů, tísní, tedy lidé si navzájem
jen život ztrpčují závistí, zradou, nenávistí, nepřízní. Jeden ve druhém vidí jen soka,
nepřítele.
Naše pokolení má jiné sporty. Dopisování jim ustoupilo. Druhdy duše nečinné,
z nudy, nebo ješitnosti, nemajíce zaměstnání, psaly dopisy. Bývaly takové vzletné a pro
hloubené, že již zasahovaly do literatury a nyní mnohou kulturní stránku badatelům od
krývají. Za našich dnů, kdy se lidstvo předstihuje v závodech o přední místa, v honbě
za slávou a požitky, nebo za výdělkem, tyto krasořečnické dopisy vycházejí z mody.
Lví podíl v psaní dopisů připadá ženám. Zeny, jak rády mluví a vypravují, tak
i také píší. Dopis však bývá nebezpečným zrádcem člověka. Již slovo pronesené
-kodívá tomu, jenž je pronesl; ale slova nelze zachytiti a uschovati, aby svědčilo
i po čase proti svému pánu, a nelze provésti důkazu mluveného, jako psaného. Dopis
i po letech zničiti však může toho, jenž jej psal. Lidé se mění, a ti, již dnes k nám se
lichotí, nás zbožňují, tváří se přátelsky, láskou nás zasypávají, zítra při nejmenším do
teku jejich citlivosti obrátí list a v ráz přemění se v nejzuřivější naše odpůrce a ne
přátele. Těm pak bývá vítanou příležitostí, pomstíti se odkrytím tajemství napsaného.
T radila bych všem ženám, aby než větu napíšou, dobře uvážily, mohou-li ji i po
letech za svou přijati, aniž by jim uškodila. Zradě a zlobě lidské i při největší ostraži
tosti se nevyhneme v životě. Ta bují v cestě, jako 'to býlí. Proto buďmež opatrné^ve
volbě slov a pamatujme, že z každého nepromyšleného výrazu vyrůstá nám žaloba. Ča
sto také mnohé slovo, zběžně, v zápalu svěřování a zvýšení citů napsané, čte se jinak,
než s jakým citem bylo psáno a jak vlastně bylo míněno. Jak často dodává posudku
nebo nějaké novině, se kterou se se známými sdílíme, jiného, ba i opačného významu.
Mnoho, mnoho přátelství již bylo nepředloženým dopisem zrušeno, a ještě více mi
lostných známostí ztroskotáno. Slovo mluvené je živé, psané mrtvé·. Slova mluvená
provází výraz obličeje, vřelost slova i posunu; ale psaná slova musí sama za sebe mluvjti.
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Proto jest záhodno, abychom dopis, než jej odešleme, spíše dvakráte přečetli, čtě
me jej chladně, nevkládejme do něho svůj cit a vřelost a pozorujme soudně, jak působí
na nás písmo mrtvé. Přemítejme: “zda-liž asi tomu dobře porozumí?” “Nebude-li si
to vykládat jinak?” Vmysleme se do postavení toho, jemuž píšeme, uvědoměme si je
ho povahu, cit, názor na život, citlivost, než napíšeme, co by se ho mohlo dotknouti.
Vystříhejte se též dopisů frásovitých. To jsou suché listy, jež padají se stromu
života, slina nebezpečí zrády, neporozumění a jiných nepříjemností, jež vedou z přátel
ství do nepřízně, uvádí slovo nešťastně volené, nepromyšlené v nebezpečí podezřívání
a podceňování našich úmyslů i povah.
“Ta nemá srdce,” nebo “ten nemá nejmenšího způsobu,” jest to nejmenší, co si
utržíme z podobné neopatrnosti.
Zdařilost i opatrnost žádají na nás, abychom psali tak, jak bychom si přáli, aby se
o tom a onom případě psalo nám. Představme si při psaní dopisu soustrastného, jak by
nám bylo, kdyby podobná bolest rozvlnila nitro naše a jaká slova by nás potěšila. Nikdy
nelejme oleje do ohně, ale vždy chlácholivě umírfiujme rozbouření jiných.
Dopisy blahopřejné bývají z pravidla, byť i samo srdce je psalo, poněkud
všední, obyčejné. A ký div! Vždyť musíme sáhnouti vždy k těm několika slovům
a obratům řeči, jakýchž lze vůbec k tomuto druhu písemného obcování s jinými použiti.
Totéž pozorujeme i při dopisech soustrastných a není s podivem, napíše-li kdo pouze slovo: “Blahopřeju!” či: “Projevuje soustrast” a pod. na svou navští
venku, nebo dá-li si je vytisknouti.
V tom je všechno obsaženo, co je více, je hledané, často nepravdivé a neprocítěné.
Slova, slova, slova! Láska a přátelství najdou nějakou tu perlu slova, jež tlumočí cit,
ale blahopřeje-li nám cizí, je to vždy tuctové zboží, nebo přemrštěné lichocení.
Největším úskalím dopisování bývají takové blahopřejné dopisy, jimiž projevujeme
účasť nad nějakým vyznamenáním, oslavou, štěstím, výhrou, povýšení v úřadu, nebo
— což zejména lze pozorovati piři blahopřání žen — k sňatku družky, i známé. Tu je
třeba velké opatrnosti, aby ani jediné slovo neporušilo souladu a nevedlo ku klamným
závěrům. Jak snadno by mezi řádky mohla prozařovati žárlivost, závist, lítost, že nám
štěstí nepřálo, jako těm, jimž z ohledu společenské slušnosti, ač s myslí sklíčenou, pro
jevujeme radost, účasť i přání k dalšímu šťastnému životu! Utržíme si tím však jen
výsměchu, vystihnc-li čtoucí, že se nám vpletla do péra žárlivost. A ten, jenž ve svém
štěstí vždy v opojné bývá míře, oceňuje je ještě více, vystihne-li, že mu závidíme.
Ach, štěstí je tak vzácné na tom světě, že není s podivem, zachvátí-li toho, jemuž
nepřeje, lítost na místě radosti z úspěchů jiných. Je to lidské, ale není radno slabosti
této ukazovati. Pročež odměřujme slova a hledejme nejvíelejších, chceme-li šťastným
blahopřáti. Ten pak, jehož závisť otrávila jedem svým, že nemůže se uklidniti, učiní
nejlíp, když se v dopise dlouze nerozepisuje; nutno-li, aby blahopřál, z ohledů společen
ské zdvořilosti, nechť raději použije telegramu, nebo navštívenky. Člověk ani neví,
jek snadno mu vklouznou do dopisu slova, která se přimísila do vět. běžných a vyšlehla
z nitra, v němž ujmula se závist a nenávist k šťastnému! Chceme-li zvěděti, jakou zá
ští závistníci k nám planou, čtěme jen pozorně jejich dlouhé, blahopřejné dopisy. Ne
může odolati pisatel, aby do nich nevsunul nějakou narážku, která zabolí. Buď připo
mene, jak dlouho to trvalo, než byl uznán, povýšen a t. pod., co přetrpěl, a přání, aby
jen to a ono štěstí také užil a ve zdraví se z něho těšil, a jiné, jiné bodavé poznámky,
které rozhodně do toho dopisu se nehodí.
Má se jen blahop'ráti a projeviti účasť. Jak se šťastnému v novém štěstí dále po
vede. jak je štěstí pomíjející, jak dlouho to trvalo, než se Štěstěna na něho usmála,
jestliže pozdě, nebo brzy, to všechno je zbytečné a známkou, že mu toho štěstí nepřeje
me. Proto se má takový dopis opatrně psáti, aby v něm nebylo trnů bodavých.
P o s e b n é d o p i sy bývají pravou zásobárnou frází, chvály, lichocení, května
tých slov, která se stupňují až na nejvyšší, přímo nemožný bod. Třetí stupeň už tako
vým lichotivým patolízalům ani nestačí ku skloňování. Kdo tomu věří, jest k polito
vání, nebo obraz, jejž prosebník nakreslí o něm ve svém dopise, jest tak skvělý, vzneše
ný, že snadno může slabých duchem a nezvyklých soudnosti, zavěsti k domýšlivé samolásce.
Kdo takto píše, není upřímný. Buďmež opatrní! V takovém lichotníku, který
sype nám na cestu květnatou mluvu prázdných slov, můžeme už předem vytušiti nesmířlivého odpůrce, nevyhovíme-li jeho žádosti.
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Z toho plyne poučení, abychom při psaní podobného dopisu prosebního vyvarovali
se všech upřílišněných výrazů a hledaných, nepravdivých, neprocítěných slov i vět, kte
rými z pravidla na toho, k němuž s prosbou se obracíme, se útočívá. Úmysl a účel v té
spoustě slov ostřeji vystupují a pozbývají účinku.
Chraňmež se též s prosbou slučovati stesk a žalobu do osudu, že nezaslouženě sé nám
už dávno upírá, oč prosíme. Tím si jen utrží pisatel nelibosti a poškodí svou věc. Ne
slibujme, že budeme vděční, nezavazujmež se díky! To je zbytečno psáti. Děkovati
za to či ono dobrodiní, za vyslyšení prosby, za přízefi. a tak podobné, jest společenskou
zdvořilostí. Vděčnost jest povinnost citu a srdce. Slibujeme-li toho, co nezvratně učiniti máme, může se z toho upozorovati závěra, že v případě oslyšení prosby odměníme
se nevděkem, jestliže ne ještě záštím a hněvem.
Co anonymních dopisů, plných hany, vyhrůžek a projevů mstivé zloby sleduje osly
šené prosbopisy! Nebylo nám možno vyhověti, poměry toho nedovolily, ale my za to
trpíme! A co dopisů, protkaných výčitkami uražené hrdosti přihrne se na toho, jenž
nemohl sloužiti všem! Nikdo nevzpomene, že není on j e d i n ý, který za něco žádá
a že na jednoho šťastného, jehož jméno bylo vytaženo z osudí, padne až na sto, i více
těch, již byli oslyšáni.
Děkovací dopisy jsou vzácné, velmi vzácné. Bráti lidé ještě umí, ale dě
kovati bývá mnohým za těžko. Vzdělaná paní a dívka nemá toho nikdy opomenouti,
ale právě u žen jsou přípisy děkovací dosti vzácné.
Běkujeme-li v dopise, budiž psán vroucně, ale opatrně. Nesmí být ani chladný,
ani výstředně přemrštěný. Neplýtvejme slovy, ale nebuďmež také skoupými, aby ne
sváděl dopis k domněnce, že se jen zhošťujeme společenské zdvořilosti, ale v srdci že
necítíme ničehož.
Nejtěžší ze všech dopisů jsou li s t y d o p o r u č o v a c í. Jest pravidlem spo
lečenské slušnosti, že se odevzdávají těm, jichž doporučujeme, otevřené1. Tu arci nutno
si vésti opatrně, aby se vyhovělo i pravdě i samolibosti našeho chráněnce. Musíme slo
va dobiře uvážiti, abychom neřekli více, než chceme říci, a než se s pravdou shoduje.
Též nesmí naše doporučení být nejasné, neurčité, aby neuškodilo více, než by prospělo.
Obchodní dopisy mají být krátké, určité, jasné a rázné. Tu každé slovo
musí se podobati kamenu v mosaice. Ani o jedno více, ani méně a vždy ono, které přes
ně označuje, co chceme říci. Lidé obchodní, jimž takové dopisy svědčí, nemají času,
aby bludištěm bezúčelných slov prodírali se k jádru. Jim je čas nad peníze, jejich mi
nuty jsou rozpočtěny i nesmíme jich olupovati o ně.

O milostných dopisech psáti bylo by nevděčné. Nenapovídá-li je píší
címu srdce, nemají ceny. Z pravidla bývají po většině protkány květnatou mluvou,
často z kněh a “rádců” vypsanou, na effekt vypočtěnou. Tyto dopisy se podobávají jako
vejce vejci. A přece je třeba opatrnosti při psaní. Měnívají se po čase ve zrádné ža
lobníky a škůdce štěstí. O tom však nelze stručně pojednávali. Zasluhujíť si pro
svou důležitost a pro to, že zasahují hluboko do života těch lidí, již je vyměňují, aby
se jim věnoval zvláštní článek.
Radím všem ženám, aby raději méně dopisů psaly a spíše ústně všechno vyřizovaly,
pokud je možno a poměry toho dovolují. Vyžaduj e-1 i toho nutnost a poměry, aby dopisy
psaly, nechť píší málo. Napsaný dopis nechť do druhého dne odloží a než jej odešlou,
ještě jednou přečtou. Tu se nejlépe uvidí, když nadšení a jistá dopisní horečka ochlad
nou, je-li dopis tak psán, aby nikoho nezranil, neurazil, nezarmoutil a pisateli neuškodil.
Při dopisování musíme mít též vždy na zření zevní formu dopisu a hleděti, aby byla
v souhlase s obsahem a s účelem našeho dopisu. Nesmíme tudíž podcenovati toho, co ve
příčině dopisů ukládá nám společenský mrav a slušnost. Zejména na ženách jest, aby
pečovaly o uhlazený vzhled dopisů a vyhovovaly zavedeným pravidlům dopisování. Co
vyjde z ruky ženiny, má být úhledné, ladné, čisté, pořádné a prozra
zovat! ušlechtilou duši.
V.Lužická.

f>FO sn)ůh)é cHĺk.
Zlomyslnost.

Na kom to záleží.

— Ach, podiv se, mužíčku, tamhle jde
moje nejlepší přítelkyně, paní Boháčková,
ve svém novém klobouku, udělej mi to po
těšení a obdivuj ten klobouk hodně.
— Ale proč já ho mám obdivovat?
— Protože jsem ji ještě včera ujistila,
že nemáš d’očista žádný vkus.

Pro každý případ.
Mladá paní: Drahý mužíčku, nikdy
bych nemohla bez tebe žiti . . .
Ty, ... ale vzdor tomu se dáš přec do spol
ku na život pojistit, viď?

— Mně je líto, kuchařko — ale vaše
jídlo
mému muži nechutná ....
Vzdělání.
— Tím je vinen pouze váš muž . . . .
Městská slečinka na venku: Tady roste Vezměte si jiného, milostpaní.
všady tráva, ale kde vlastně roste seno?

V Čechách o posvícení.
Omyl.
Soudce ku svědkovi: Proč vy pláčete,
svědku ?
Svědek: A jo, vždyť já dnes vlastně
nejsem obžalovaný!

Nakažlivá.
— Doktore, řekněte mi upřímně, jest
nespavost nemoc?
— Ano,, a dokonce nakažlivá nemoc.
— Nakažlivá nemoc! Vy se chcete
smát, doktore?
— Ani dost málo,... Já mám jednu
sousedku právě nad svým bytem. Když na
ni přijde nespavost, hraje a zpívá do tří
hodin do rána. V ty noce nespím taky.

Až potom.
— Poslechni, příteli, dnes na tebe jdu
s prosbou. Půjč mi dvacet dollarů.
— Já ti je půjčím, ale až přijedu ze
San Francisca zpátky.
— Ták, já ani nevěděl, že jedeš do San
Francisca.
— Vždyť já tam taky nejedu!

“Tobě přej vyrazili ve rvačce všecky
zuby?” — “Už jo neřádi! Když jsem se do
ničeho neplet, řekli, že jsem jako stará baba,
a když jsem se pro to do nich dal, natřeli
mně dásně tak, že jsem teď kolozubý jako
opravdová stará baba!”
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Ze soudních síní.
Soudce: vy jse byl zatčen pro tuláctví.
Jakpak trávíte vaše noci?
Tulák: Dost dobře, pane soudce, děkuju za optání. Spánek jest dobrý ...
— Vypravujte mk praví soudce přísně,
váš uplynulý život. Řekněte mi upřímně,
co vás sem přivedlo?
— Četník, pane soudce, četník, odpo
vídá tulák.

Soudce: Obžalovaný, řekněte nám, kde
jste ztrávil noc ze 14. na 15. září. Kde jste
se nacházel mezi dvanáctou a druhou ho
dinou?
Obžalovaný: Já se nemohu dobře upa— Vy trdlo jedno, co to máte v hlavě, matovati... ale zeptejte se mého advokáta,
ten ví všechno.
,
prosím vás. Drtiny!
— Milostpaní snad nechce, abych za
Soudce: Tedy vy žijete od krádeží.
5 žl. měsíčně tam měla kaviár!
Proč nepracujete? Nevyučil jste se žádnému
řemeslu ?
Zloděj: Pane soudce, já neumím ruka
ma nic dělati.
Soudce: To není žádná příčina, abyste
je strkal do kapes jiných lidí.
Dva advokáti řeční střídavě proti sobě
v jednom procesu o majetnictví studně. Je
den z nich začne hájiti svého klienta širo
kou, zvučnou řečí.
— Ale, praví soudce, jen mluvte zkrát
ka, věc není tak důležitá. Vždyť se jedná
Ke všem čertům, co pak ji dneska ne jen o trochu vody.
— Račte odpustit, pane soudce, praví
zdvihnú, tu mříž? Včera jsem ji zdvihnul
advokát, neráčte podceňovat důležitost otáz
jako nic!
ky. Jedná se, pravda, pouze o studni, ale
musí se uvážiti, že oba soupeři jsou mlíkaři.

Jak se soudí.
Soudce: Obžalovaný! Byl jste již ně
kdy trestán?
— Ne, pane soudce.
— Dobrá, sedněte si, tedy budete.
Pán mezi 35 a 40 léty stojí před sou
dem, co svědek. Soudce se jej ptá: Pane
X... co děláte ?
— Nic, pane soudce.
— Jakpak, nic? Muž vašeho stáří bez
zaměstnání ?
— Já jsem totiž vládní úředník, paDe
Paní: Dovolte, pane, mohl byste mi soudce.
říci, jak daleko jest tady nejblíže stanice?
Kmotr Pařil: Proč pak ne, jemnost— Vy jste čerstvější, nežli tyto krásné
paní, ale já vám to neřeknu ani na kilome květiny, slečno.
try ani na metry. Jděte touhle ulicí a po
— Tak děkuju za komplement. Ty tady
čítejte salony, za dvanáctým salonem je to. již stojí čtrnáct dní v tom hrnci.
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Jak pak by ne!

Lehká pomoc.

Paní: A umítc-li pak také dělat sně
hové hubičky?
Kuchta: Ale jakpak by ne, milostpaní!
Všechny možné hubičky, nejenom sněhové.
— A jak pak budeme vědít naší váhu?
. . . Sedm let na faře, milostpaní, to je
— Ty jsi ale hloupý, staroušku, rozdě
škola!
líme celou váhu na polovic.

V restauraci.
— Sklepníku, podívejte se, ‘vlas v mé
První:
omáčce.
jsem poslal
Sklepník: Ještě jeden? To je báječné! přijmut.
A já již vytáhl dva, když jsem vám ji nesl.
Druhý:
První:
Já nekouřím . . .
jeden rok.
Jednomu pánovi upadne cigáro. Mla
dý tulák se jej okamžitě zmocní.
— Tedy, ptá se pán, ty se neštítiš kouřiti po mně?
— Já nekouřím, odpoví tulák, já žvý
kám.

Mezi “literáty/’
To můj první příspěvek, který
do “Ducha Času”, byl ihned

Ták? A co to bylo?
Poukázka na předplatné na
________

Tyranství.

Povolný.

— Ták! Ty čuně jedno! Polejt mi no
Oh ti lidé, krutí lidé>, trpce naříká uvě
vou sukni. Hned bych ti jednu vlepila.
zněná zelená žabka. Tady mne moří, bych
— Ale ženuško, ženuško, počkej alespoň jim předpovídala počasí, a za půlák by
až doma!
mohli mí ti barometr.
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Nejlepší prostředek.

Ti muži.

Při zkoušce zvěrolékařské ptá se profe
sor kandidáta: Kdybyste byl zvěrolékařem,
a někdo k vám přišel, že má jankovitého ko
ně, co byste mu poradil?
— Aby se ho hleděl co nejdřív zbavit,
odpověděl rychle kandidát.

Vyznejte se.
Emma: Alma mně řekla, že jsi jí řekla
tajemství, co jsem ti řekla, abys jí neříkala!
Irma: Né, to je holka! A přec jsem jí
řekla, aby ti neříkala, že mi řekla, co jsi jí
řekla, aby mi neříkala.
Emma: Já jsem jí řekla, že ti neřeknu,
že mně řekla, co jsi jí řekla, že jsem ti řekla,
abys jí neříkala. Tak jí neříkej, že jsem ti
to řekla!

Americká mládež.
Jeden bohatý farmář na západě obával
se zemětřesení a proto poslal svoje dva ho
chy k jednomu 'známému do Chicaga na
nějaký čas, až nebezpečí přejde. Za čtrnáct
dní psal onen chicažský přítel farmářovi:
Takoví jsou ti muži: Před svatbou ří
Milý příteli! Vezmi si svoje dva hochy
kal
ten
můj: pro tebe bych chtěl umřít. A
zpět a pošli mi raději zemětřesení.
teď nechce ani jíst, co mu uvařím.

Tu máš.
— Sestřenko, hloupějšího muže
si’s už vybrat nemohla!
— Nu ovšem, když ty’s mne nechtěl?!

Na vybranou.
— Já tomu nemohu věřiti, že by se
byla Berta zasnoubila s Arnoštem. To nebyl
ani dost málo její ideál.
— Ano, ale, víte mezi ženichem pod ru
kou a ideálem ve vzduchu nemohla váhati.

Poklona.
— Já bych si přál býti vaší hvězdou,
slečno.”
— Oh já taky bych si to přála, abyste
jí byl.
— Skutečně, slečno?-A proč to?
— Poněvadž bych vás viděla svítit na
několik tisíc mil daleko od sebe.

Neslýcháno!
— A jak to přijde, pane Rychlý, že máte
ještě zcela černé kníry, a již tak šedivé
vlasy ?
— To je zcela přirozené, slečno. Moje
vlasy jsou přece o hodně starší, nežli moje
vousy!

Krejčí: Pane Holásku, já jsem slyšel,
že jste zaplatil mému konkurentovi, a mne
jste ještě za jeden převlečník a jeden oblek
dlužen.
Pan student Holásek (v strašné zlosti) :
Kdo to řekl ?... Přiveďte mi člověka, který
by mi mohl takové sprosťáctví dokázat.
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Nebezpečné.

Svatí mu pomohli.
Starý mrzout, jenž v tom vedru trochu
přebral, se pokouší vylézti na koně, ale na
darmo. Po každém pokusu skutálí se zase
na trávník.
V zoufalství volá svaté z nebe, by mu
pomohli.
“Svatý Petře, přitlač, Svatý Jakube
vysaď mne, svátý Ignáci buď mi nápomo
cen 1”
A pak oddán ve vůli svátých patronů,
vyhupne se na valacha, ale tak prudce, že
spadne po druhé straně dolů.
“Pomalu, pomalu,” praví, pokoušeje se
vstáti, “ne všichni najednou.”

Muž.
— A zapamatujte si dobře toto, praví
pan baron X. ku své nové milence. Já ne
Zvěrolékař: Nemůžete mi tedy říci, jsem žádný mluvka. Já neslibuji nic, a já
jak se to vlastně stalo, že vaše kráva se držím vždy svoje slovo.
rozstonala ?
Farmář: Já myslím, že to bude tím, že
A: Pročpak tamhle ten plešatý pán
tadyhle oblizla tvář jedné městské slečince. vždycky tolik pije. Vždyť jest vždy druhý
den na to nemocen.
B: To on dělá z koketerie, aby se mohl
Z bálu Národní Besedy
druhý
den pochlubit, že jej bolí vlasy.
Pan Klubíčko dotančil valčík se svojí
dámou, a dvorně dovedl ji na její místo.
Neohroženost.
Když si usedla, zůstane předl ní státi za
ražen.
— Vy něco hledáte, pane? ptá se jej
ona slečna.
— Můj klak, slečno, který má tu čest
nacházeti se nyní na téže židli, co vy.

Dva notáři, kteří dostali výprask, sepi
sují žalobu:
Kteřížto vrahové se na nás vrhnuvše a
nám spílajíce, říkali, že jsme: holomci, lo
tři, zloději;
Což tímto potvrzujeme.
Podpisy.

Chytrák.
— Dejte mi dvě libry chleba, zde jsou
peníze.
— Musíš mi dáti o dva centy více, hošíčku, ode dneška je chlebíček dražší.
—Dejte mi tedy včerejší, pane pekař.

— Můj tatínek je bohatší, nežli tvůj,
hé!...
— To není pravda, můj tatínek je bo
hatší.
— A abych dokázal svoji neohroženost,
— Můj tatínek má tři domy, tvůj nemá dal jsem se fotografovat právě před ohrom
ným lvem, který se chystal ku skoku na
žádné.
— Můj tatínek má morkyče na domy mne. Byl by se zcela jistě na mne vrhl,
tvého tatínka, hé ....
a mne rozsápal, kdyby ............
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Dobré srdce.

.... několik mříží, které jsem však
neuznal za potřebné na fotografii uváděti,
mu v tom nebylo zabránilo.

— Tati, dej mi dva centy! Dole stojí
takový ubohý hoch!
— To víš, že dám, jen bud’ vždycky
tak útlocitným a dobrosrdečným. Tumáš.

Ty děti!
Opisovati za trest celou stránku, není
pro žáka příjemné. Nepříjemnější jest ale
přiznati se matince, že má trest. A nejne
příjemnější, udati, za co ten trest padl.
Ale děti vyznají se znamenitě ve vy
světlování těchto příčin. Zvláště desítiletý
Milánek jest pravým umělcem v tomto obo
ru. Vykládá to někdy široce a dlouze, ale
vypadne to vždy tak komicky, že se musí
matinka dáti do smíchu — a kdo se směje,
jest odzbrojen.
U večeře. Milánek, jako by si na něco
právě vzpoměl, praví: To je mrzuté, co se
dnes stalo ve škole!
— Co pak?
— Pomysli si. Mezitím, co se pracova
lo, překotil někdo lavici. To udělalo strašný
hluk ... A tu učitel... Ah, ten učitel, kdy
bys věděla! ... On dal opsat sto řádek za
trest všem co na té lavici seděli!... To je
trošku hloupé, co?
A maminka, která zná dobře svého sy
náčka, se ptá:
— Bylo vás hodně na té lavici?
— Milánek, trochu zaražen, váhá, a pak
řekne nedbale.
— Oh ne, nebylo nás moc.
— Kolikpak?
— Já jsem byl sám.

(Dole): Tadyhle máš dva centy, a
támhle Thomovi nařežeš, co se do něho ve
jde!
Jeden kuřák nabízí svému sousedu
v právo svoje pouzdro s doutníky: Je libo?
— Ne, díky, já nekouřím.
Obrátí se tedy k svému sousedu v levo
s tímtéž zdvořilým nabídnutím.
— Děkuji srdečně, já nekouřím, zní
opět odpověď.
Jeho žena se k němu nakloní a še
ptá mu: Copak panu Holému nenabídneš?
— Ah ne, ten kouří!
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Vysvětlení.

Jedovatá otázka.
Paní A: Můj muž musí co nejrýchlej i
na venkov.
Paní B: Kdo mu to přikázal, jeho lékař
nebo jeho advokát?

Spolehlivost.
Host v hotelu: Zítra ráno mne nemusí
te budit.
Sluha: O, to se na mne úplně spolehne
te, že to přesně vykonám.

Na plesu.
P. Tlvížďálek: Prosím vás, jak to může
te dokázat, bavit se tam s tou ohyzdnou naparáděnou ženskou po celou hodinu, aniž
byste se jí do očí vysmál?
P. Pískálek: Zcela dobře, to je moje
žena.

V pivní páře.
—
—
—
—
—

Sej, policajte, doveďte mne domů.
Kde bydlíte ?
Halsted.
Které číslo?
To stojí na domě napsáno, ťulpase!

Leknutí.
— Není tamta dáma vaší tchýní?
— Pane Kůrčičko, to jest ponejprv, co
— Mojí tchý— ... ne... Teď bych
jdu na hon, a ve svém živobytí jsem ještě
neměl flintu v ruce. A přece bych nechtěl vám hned dal jednu — jak můžete člověka
dělat nováčka. Řekněte mi, proč zavíráte pro nic za nic takhle polekat!
jedno oko při míření ?
— Bože, zlatý pane Mastičko, protože
— Vaše tchýně skočila z okna. A vy
kdybych zavřel obě, tak bych nic neviděl!
jste nic neučinil, aby jste ji zadržel?
— Račte odpustit, pane komissaři, já
U fotografa.
jsem honem běžel o poschodí níž, abych ji
— Myslíte, že bude fotografie hezká? zadržel, ale přišel jsem o minutu pozdě.
— Já nevím, bude-li se vám líbiti, mi
lostpaní, ale mohu vám zaručiti úplnou po
dobnost.”

Dá se to spravit.
Strýc: Ne, Emánku, dokud jsem živ,
nedostaneš ode mne ani centu. Ovšem, až
jednou zavru oči...
Synovec: Ale strýčku, zavři prozatím
aspoň jedno!

Záhada.
Ona: Řekni mi, prosím tě, muži, co
z toho pití máš, jaký je to požitek?
On: A to ti just neřeknu, kdybys to
věděla, pila bys taky.

Musí to být zlost pro doktora, když se
při vystavování úmrtního listu zmýlí, a
podepíše se do rubriky “příčina smrti.”

— Neráčte si vzít koflík černé kávy, než
půjdete na přednášku pátera Boubala?
— O, srdečné díky, ne, já po černé kávě
nemohu spát.
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To tak!

Dobráček.

Paní Bčlozoubková: Ale vy se s vaším
Ale ženuško, celý den již hubuješ a na
dáváš, řekni alespoň, co tě tak dopálilo, a mužem od rána do večera hádáte — proč se
nedáte rozvést?
já budu nadávat s sebou.
Paní Černooká: To tak, aby si potom
teprve dělal, co by chtěl. I ne!
Dobrý příklad.
Pan Mazafka radí mladému muži v ho
Paní Klepavá jest u doktora. Tento ji
stinci: Jak vám povídám, zůstaňte řádným
mužem a střežte se opojných nápojů. Vez prohlédnul, proklepal, a pak praví: To ne
měte si příklad ze mně. Kdybych nebyl bude nic. Vy máte zapotřebí klidu.
— Ale, pane doktore, vy jste se mi ne
v mládí žil tak střízlivě, nebyl bych se do
stal tak vysoko, že si teď mohu každodenně podíval na jazyk.
— Váš jazyk má také zapotřebí klidu.
koupit tu nejdražší opici.

Lázeň.

— Hm, trošku jsem
pil a tak se mi zdá, ja
ko bych byl kapku umazán v ciferníku.
Trošku umejt by snad
neškodilo....

— A to už mám hla
vu ve vodě. To jsem
myslel, že to snad bu
de studenější!

— No, když člověk
zůstane takhle deset
minut ve vodě, to sta
čí. Příliš dlouhé lázně
nesvědčí zdraví.

— Na moutě duši, nic
člověka tak neosvěží
jako lázeň. Já se cí
tím svěží jako fialka.

Co se nemá.

Ty děti.

Paní Durandová vrátivší se jednou z
procházky, jest přivítána pozdravem papou
ška, který však místo obvyklého: “bonžůr
madam”, na ni spustí: “táhni k čertu, ostudo!”
Když se úcty hodná paní ze svého ohro
mení vzpamatovala, zavolá si povedeného
synáčka Karlíčka, neboť jiný to nemohl být,
co to papouška naučil.
Okamžitě zmocní se ucha malého ne
zbedy, a v zlosti se ptá:
To ty jsi, darebáku, naučil papouška
takové věci, viď?!”
“Já, mami?” uraženě zvolá Karlíček,
“oh ne, naopak, já jsem mu celé ráno opa
koval, co nemá říkat.”

— Ale Karlíčku, ty musíš býti vždy
zdvořilým a přívětivým ku starším dámám.
— Ale teto, ty přece nechceš být star
ší d á m o u ?

U soudu.
— Vaše zaměstnání, obžalovaný?
— Spisovatel, pane soudce.
— A čím se živíte?

Špatná poklona.
Dáma (tak mezi 18 a 40 lety, blíž k po
slední číslici): Já jsem se rozhodla, nikdy
se nevdávat.
Pán: Oh. slečno, vy jste anděl dobroty.
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Skrývačka.

Je krásnou Elsa, pracý skvost,
a nápadníků má též dost,
i v tomto skryty v obraze,
čtyři z nich vyhledati lze.

Na venkově.

To jinak nejde.

— Ani mi o tom
to kříž. Je to mrzuté
všem. Již celý týden
všechno mléko prodat

Farář: Klepetáči, Klepetáči, už zase
nemluvte... mám já
k vůli dětem a nám jdete z hospody?
Klepetáč: No to se ví, pane farář, po
jsem nucen posílali
řád tam přece zůstat nemůžu.
do města.
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Využitkovati okamžiku, toť umění života. Pastor, udiven poněkud nezvyklým divad
Mladý francouzský vystěhovalec, Geo.
Labineaux, s veselou myslí, ale nadmíru
lehkou kapsou, opustil palubu velikého par
níku “Transatlantic” společnosti a stanul
na nábřeží Nového Orleánsu. Bloudě mě
stem, octnul se konečně u modlitebnice methodistů a vešel právě, když hubený pastor
kázal o milosrdenství a štědrosti, jako cnostech vzájemně se doplňujících. Francouz
postavil se poblíž něho a napjatě poslouchal.
Když bylo pak kázání u konce, tu sáhl co
možná nápadně do kapsy, vyňal odtud po
slední zlatý peníz a nějaký stříbrný dolar
a vložil oba do svého klobouku. Po té s tváří
skroušenou, jakoby kázání kdo ví jak na
něho účinkovalo, obcházel s kloboukem, na
stavuje jej přítomným. Tito zmámeni ště
drostí neznámého mladíka, nechtěli se dáti
zahanbiti a pilně přihazovali, jak mohli.

lem, chtěl tomuto způsobu almužnictví sice
zabrániti, ježto však se domníval, že cizinec
peníze vybrané jemu odevzdá k plnění skut
ků milosrdných, nezakročil nikterak. Fran
couz vážně obešel shromáždění a došed ku
dveřím, vysypal hbitě obsah klobouku do
svých kapes, načež se ubíral klidně ven.
“Nuže, kam pak tak naspěch?” volal za
ním kdosi, jemuž svítati počalo.
“I po svých,” odsekl Francouz, dodáva
je: “Bratří milí a zbožní, dokázali jste prá
vě, že jste křesťany milosrdnými a štědrý
mi. Vskutku jste vystihli náležitě smysl
výborného kázání svého ctihodného kazatele
a prokázali jste dobrodiní nuznému bratru
svému. Podržím si tudíž váš dar, za nějž
vám vřele děkuji.”
Domluviv, zmizel.

Zázračná přemetla,

čili povstání Evy z Adamova žebra.

(Volně dle Darwina.)

Host: Sklepníku! Ten váš beefsteak
“Máte před svojí popravou ještě něja
není ale skutečně velký!
ké přání?”
Odsouzenec: Ano, chtěl bych si nechat
Sklepník (s úsměvem) : To je pravda,
od
nějaké
cikánky hádat budoucnost.
ale uvidíte, že si při něm posedíte, než ho
sníte.
Boženka: To je hodný pán, ten pan
Stříbrný, viď, maminko.
Obžalovaný: “Já se nepamatuji na nic.
Maminka: Ano, drahoušku, a proč tak
Já byl tehda tak opilý, že nevím, zdali jsem myslíš ?
někoho uhodil.
Boženka: Pomysli si jen, maminko,
Žalující; Jakže, on že nikoho nepozná včera večer v zahradě řekl Julče: Vám musí
val? To je lež. Důkaz toho je, že když mne být zima. A hned ji zahalil do svého svrchviděl, křičel: Pojď sem, lotře, ať s tebou níku... Že je to hezké od něho, viď... a
ani si nedal čas jej svléci.
zatočím!
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Změna smýšlení.

pane, jak jste laskav, skutečně . . .

Inu, Vendelín.

Tatínek (k Vendelínovi, jenž nedělá při
stole dobrotu): No počkej kluku, po večeři

ti zase jednou pořádně vyklepu kalhoty!

vr □ im ,
>
v
, , , , v
Vendelín: Tak prosím te, tatínku, když

chceš být tak laskav ...
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Kosa na kámen.

Útlocitní Indiáni.

Otec k synu, jenž se nedávno oženil:
— Jak se daří tvé ženě?
— Děkuji, a tvé?
— Nu tak, miláčku, co pak ti mám dát
k svátku?
— Ale ... nic, drahoušku!
— Ach, bože, ty mne přivádíš na zna
menitou myšlénku.
Pepáček si tak zvyknul viděti sestřičku
lézti po rukou a po kolenách, že vykřiknul
jednoho dne zděšeně:
— Mamá, mamá .. . pojď sem, honem ..
Titinka se staví na zadní nohy!
— Jakpak, vy již jste zase zpět z moř
ských lázní?
—■ Ano, já jsem zpozoroval, že mořský
vzduch dělá náramně dobře mojí tchýni, a
proto jsem ji přivezl zpět.

— Řekněte mi, prosím vás, co to je
“slepé střevo.”
— Hm... Viděl jste už někdy bicykli
stu, jak vráží, jako pitomý do lidí? To je
“slepé střevo.”

Jeden americký velmož dával hostinu.
I indiánští náčelníci byli mezi pozvanými.
Při skvostné hostině seděli rudokožci klid
ně a pohrdavě se dívali na vše kolem, jako
by se ničemu nedivili, mluvili málo a jedli
hodně. Jeden mladý náčelník viděl, že
všichni běloši brali si jen zcela málo hořči
ce — totiž oné husté hnědé omáčky, již na
stole ve kbelíku viděl, a myslel proto, že to
bude nějaká zvláštní lahůdka. Mlsností sve
den vzal si ji též, a to hodně více, než si ji
běloši brali, a když se přesvědčil, že se naň
nikdo nekouká, strčil hned celou porci do
huby.
Syn pustin pocítil ihned děsné pálení
na jazyku, ale aniž by sval v obličeji stá
hnul, spolknul vše — teď ale tomu nemohl
zabrániti, že mu vyskočily slze z očí, a po
červených tvářích se kutálely do talíře. Sta
rý náčelník, který seděl vedle něho, pohléd
nuv na něj, ptal se, proč pláče. “Já pláči,”
pravil mladý bojovník, “poněvadž jsem si
právě vzpomněl, že můj ubohý otec ve
vlnách Huronu právě před rokem zahynul.”
Starý náčelník neodpověděl nic, a jedl dál.
Za chvilku měl tentýž nápad co mladý.
Ochutnal hořčici týmž způsobem, a spolk
nutá lžička měla tentýž výsledek, že se slzy
koulely po tvářích starého bojovníka. “Sta
rý otče, proč ty pláčeš?” ptal se jej nyní
potměšile
mladý náčelník.
Vy jste mi jedno nemehlo, nešikov
né trdlo, budiž k ničemu; takhle mi spleskat
“Pláči proto,” odpověděl klidně starý,'
večeři, že to nikdo nemohl jíst. Všichni ho “že jsi se společně s tvým otcem v Hurón
sti myslili, že jsem to uvařila já sama.
ském jezeře neutopil.”

O prvé pomocí při náhlých nehodách a úrazech.
Říkává se ne bez příčiny: “Lepší malá pomoc, nežli velká nemoc.” Pravdivost
toho pořekadla potvrdí každý, kdokoliv se někdy namanul při jakékoliv nehodě, úrazu a
p. Bezhlavá bázeň, jakáž se při tom obyčejně diváků zmocňuje, působí neblaze a tak
nakažlivě, že nešťastník vyžadující rychlé pomoci mnohdy bývá ztracen, ačkoli by byla
bezodkladná pomoc život zachovala. Přispěchá-li na místo takového neštěstí zkušený
lékař — a lékaře přivolati bývá v takovém případě nejpřednější povinností každého —
pak se ihned rozčilené mysle utiší a jistota výdatné pomoci i jakési bezpečnosti a naděje
zmocňuje se davu dříve na piano bědujícího a bezúčelně rokujícího. Stejnou měrou
uvésti by se to mohlo o každém, který v nepřítomnosti lékaře účinně a rozumně hledí
postiženému pomoci, dokud nepřispěchá povolaný lékař, který někdy nebývá hned na blí
zku. Aby se tak stalo spůsobem prospěšným, dlužno znáti prostředky, jimiž při různých
nehodách, úrazech a neštěstích lze působiti bez ublížení nešťastníkovi, neboť ve vážném
případě nijak nestačí pouhá dobrá vůle, i přílišná horlivost může uškodit.
Proto jest nad míru pro každého potřebno, ne-li nezbytno, aby věděl, kterak si má
v nepředvídaném případu počínati, neníť nikdo bezpečen před nehodou a jak často přiházívá se neštěstí zvláště na stavbách, v továrnách, větších dílnách i v domácnostech,
kde při neopatrném zacházení s vařící vodou, petrolejem atd. mívá jakékoliv zanedbání
prvé pomoci žalostných následků.
Stůjž zde několik vyzkoušených pokynů, jak třeba si počínati do příchodu lékaře,
který — výslovně budiž podotknuto, nechť je vždy co nejrychleji povolán se vzkazem o
jakého druhu případ se jedná, by mohl sebou vžiti potřebné léky, nástroje, obvazy.
Zapamatováním si těchto pokynů možno rychlým i rozvážným zakročením postiže
nému zdraví i život zachovati, rovněž ale váhavostí a neznalostí poměrů, jakož i nepři
měřenou pomocí velice jemu uškoditi. Chraniž se proto každý při náhlém úrazu pokusy
konati, neb prostředků používati, o jichž užitečnosti přesvědčen není.
*
*
*

O POMOCI PŘI RANÁCH KRVÁCEJÍCÍCH.
Dle nástroje, jimiž byly způsobeny, rozeznáváme rány řezem, bodnutím, sečné a
střelné. Bány stávají se životu a zdraví nebezpečnými z následujících příčin:
1. porušením ústrojí proi život velice důležitých, jako jsou mozek a srdce aneb
2. mocným krvácením, aneb
3. znečištěním rány látkami jedovatými.
Poranění srdce následuje okamžitá smrt, zranění mozku bývá taktéž pro život a
zdraví nebezpečným; nastane-li zhojení dosti často následují různé nehody těžké, na př.
padoucnice, němota, blbost a jiné. První pomoc týká se z pravidla jen ran čerstvých;
čerstvá jest rána bezprostředně po úrazu, aneb v nejbližších 12 nejvýše 24 hodinách.
Krvácení stává se za krátko smrtelným, trýská-li krev z rány proudem, aneb když
z ní krev proudem vytéká, tak že za několik minut kaluž krve se utvoří. Následkem moc
nějšího krvácení opouští zraněného rychle síly tělesné, obličej zbledne, zraněný počíná
zívati, naříká na míhání se před očima a zatemnění zraku a při pokusu hlavu pozvednouti, ztrácí vědomí a omdlévá. Tu jest rychlá pomoc neodkladná.
Především hleďme raněného křísiti silným vínem, koňakem, rumem neb Hoffmanskými kapkami, třeme jej na prsou, spáncích a čele klůcky v studené vodě smočenými
a zaviňme každou nohu až po kolena zvláště do suché, teplé pokrývky. Hlava zraněného
budiž v nízké poloze ponechána, neboť pozvednutí hlavy spojeno jest vždy se záchvatem
vysilující mdloby.
Především nutno rychle utišiti krvácení dle možnosti do příchodu lékařova, kterýž
bude pracovati teprve o trvalé stíšení krve podvázáním cév zraněných.
Aby se prudké krvácení zastavilo, jest třeba, by rána a bezprostřední okolí její tak
pevně byla stlačena, že krev způsobem mechanickým se zastaví ucpáním, podobně jako
při ucpání nějakého otvoru, z něhož tekutina vytéká.
To lze provésti tlakem prstů, dlaní neb vhodnými obvazy.
Hlavním pravidlem jest ráně neuškoditi, chrániti se nečistoty, zameziti vniknutí
cizím tělískům, a proto nesmí se použiti k čistění a obvázání rány žádné cupaniny (charpie) v dřívějších dobách zhusta užívané, neb upotřebování hub, aneb dokonce špinavých
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hub, nečistého plátna; hlavně musí se brati zřetel na očistění prstův, to jest celé ruky,
a věnovati velikou pozornost nečistým nehtům, neboť nečistým jest každý, kdož se před
dotknutím se rány řádně neomyl a může tudíž způsobiti tímto opomenutím bolestné hni
sání a zanícení rány, což obé jakékoliv hojení velmi stěžuje.
Bána a její okolí očistí se nyní důkladně desinfekčním prostředkem a není-li nic ji
ného po ruce, alespoň svařenou, vychladlou vodou. Není-li však rána silně znečistěná
a povážlivě nekrvácí, ponechá se raději v klidu, poněvadž se kolem utvoří krevní sraže
nina, kteráž další krvácení zamezí. Tu se pokryje čistou, tuku zbavenou vatou nebo
čistým plátnem a pevně zaváže.
Při menších poraněních silně krvácejících hodí se palec rukou nejlépe ku stlačení
rány krvácející. Větší rány stlačí se jednou neb oběma dlaněmi.
Tento tlak nesmí
povoliti do příchodu lékařova a je-li pomáhající zemdlen, nechť ho někdo vystřídá.
Přitiskne-li se však na krvácející místo kus čistého, suchého plátna v chumáč sba
leného pak pomocí podél složeného šátku pevně se k tělu utáhne.
Je-li však poškozena nějaká tepna, tu ani tyto uvedené prostředky nestačí, z tako
vého poranění trýska vždy pramének krve ne stejnoměrně a neustále, nýbrž v rychle za
sebou jdoucích odstavcích, dle toho, jak mohutně srdce pracuje. Zde nejlépe prospěje
stlačení tepny nad ranou, aneb otočí-li se vícekráte kolem zraněné končetiny nad ranou,
pevně pružná roura gumová, neb pružný řemínek, na př. šle neb z nouze i delší provazec,
tak že se krev sevřením všech měkkých částí zastaví.
Tak lze hlavně pomáhati při větších ranách strojem nějakým povstalých, při utrže
ní ruky neb nějaké končetiny, při rozmačkání údů válci zubovitými.
Dlužno zmíniti se ještě o krvácení z tak zvaných křečových žil, jenž na dolních kon
četinách leží velmi povrchně i bývají proto velmi často pramenem větších ztrát krve.
Praskne-li taková žíla, chorý uloží se rychle na lůžko neb vůbec vodorovně, třeba na zem
a krvácející místo se podloží nějakým šatem, by výše leželo nežli tělo a utáhne se rána
čistým šátkem kapesním, který se pevně přiváže. Krev se pak rychle zastaví.
Při krvácení z nosu není šnupání vody na místě, nejlépe se zastaví ucpáním otvoru
nosního čistou vatou.
Krvácení z dutiny ústní staví se studenou vodou.
Krvácení z otvorů zubních po vytržení zubu staví se nejlépe stlačenou houbou jodoformovanou, již lze v každé lékárně obdržeti.
Výslovně budiž pedotknuto, že prvá pomoc řídí se vždy dle toho, jak velké' krvácení
nastalo; to bývá v některých případech tak mohutné, že dostaví se příznak největšího
vykrvácení, jež může míti v zápětí okamžitou smrt. A není-li zdroj krvácení přístup
ným, dlužno omeziti se na pomoc nepřímou. Nejlépe postiženého nešťastníka duševně
upokojiti a přemoci jeho strach nadějí, že nebezpečí minulo. Pak uloží se na lůžko,
by z polovice seděl, při čemž hlava i trup jsou náležitě opřeny. V mluvení budiž mu za
bráněno. Užívá se ledu neb studených náčinků na hrudník a hlavu, nejlépe vak ledem
naplněný. Vnitřně dobře působí zmrzlina aneb kousky čistě vypraného ledu.
Hrozí-li při tom nebezpečí smrti, třeba činiti pravý toho opak a tu se končetiny
musí zahřívati, podávají se lihové nápoje, aby se rozproudila činnost srdeční a nešťast
ník alespoň do příchodu lékařova by byl při životě zachován.
Krvácení ze žaludku staví úplný duševní klid, vak naplněný sekaným ledem na kra
jinu žaludeční, požívání zmrzliny a čerstvé limonády.
■k·
*
*
O PRVÉM OBVAZU RAN LÁTKAMI JEDOVATÝMI ZNEČISTENÝCH.

Každá větší i malá rána stává se nebezpečnou, dostane-li se do ní jakýkoliv jed. —
Nechť každý, kdo obírá se látkami jedovatými střeží se bedlivě každého poranění. Rány
uštknutím jedovatého hada způsobené nutno důkladně vyssáti aneb taktéž rožhaveným
železem vypáli ti.
Při píchnutí hmyzem (včelou, komárem, vosou) nakápne se na místo zardělé a bo
lestivé ammonia, načež se žihadlo pozorně odstraní.
Leč otrávení ran ne pouze uštknutím neb jedem v běžnétn smyslu slova stává se ne
bezpečným, jedy, jako kostík, otrušík, cyanovodík zřídka do rány se dostanou, jest ale
jiné ještě otrávení ran, zhusta se přiházející, čemuž 'třeba nemalé pozornosti věnovati.
Jsou to různé druhy zvláštní plísně, která z jemných, kratičkých vlákének čili bak
terií a z tečkovitých zrnéček čili mikrokobů se skládá, a jest lékařským bádáním zjištěno,
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že plíseň ta jest příčinou, že se rány, dot nichž byla vnikla, zaněcují. Větším rozplemeněním bakterií v ráně vyvolává se hnisání rány, horečka, ba i rozklad krve. I třeba proto
každou ránu chrániti této plísně, již pouhým okem spatřiti nemožno, a jejíž zárodky na
cházejí se všude lpíce na všech předmětech kolem nás a zvláště ve výměšcích a odpadcích
lidských i zvířecích. Neškodnou jest na povrchu 'těla našeho, není-li pokožka zraněna,
avšak vniknuvši do rány, rychle počne se rozmnožovati v ráně samé i kolem místa a když
do oběhu krve se dostane, tělo lidské otráví a těžké onemocnění způsobí.
Proto na ranhojičských klinikách zavedeno jest tak zvané léčení antiseptické, čili
protihnilobné, to jest, že lékařové i pomocníci jejich úzkostlivě šetří nejvyšší čistoty a
a operace rány vykonává se za jemné sprchy vody karbolové, ničící hnilobné zárodky,
a takovým způsobem se léčení dodělalo skvělých a překvapujících výsledků.
Z 'toho lze vžiti následující dobré ponaučení.
Velmi nesmyslně si počíná, kdo na ránu obvyklé dříve u lidu věci přikládá, jako jsou
pavučina, koňský trus, černý kořen se silničním prachem na drobno rozmělněný, zvířecí
chlupy atd. Bána se tím otráví a nepovolaný lékař uškodí tam, kde měl v úmyslu prospěti. Jet účelem první pomoci píři zranění udržeti ránu čistou a chrániti ji, aby ško
dlivé látky do ní vniknouti nemohly. Není-li jiných prostředků po ruce, postačí, umyjeli se rána čistou sudenou vodou a přikryje kouskem čistého bílého plátna, nežli se obsta
rá nezbytná pomoc zkušeného lékaře.
Praveno již, že kyselina karbolová ničí zárodky plísní hnilobních a proto používá se
k čistění ran a k napouštění látek k obvazům. Podobně působí i kyselina thymolová a
salicylová, jodoform a jiné. Veškeré tyto látky jsou však jedovaté a proto nechť jich
nikdo nepoužívá bez předpisu lékařova.
*
*
*

JAK POČÍNAT! SI PŘI TĚŽKÝCH PORANĚNÍCH NEKRVÁCEJÍCÍCH.
Prudké udeření tupého nástroje, jako jsou: kyj, tupý kámen, hlaviště ručnice
a pod., mívá za následek těžká poškození kloubů, kostí, svalů, atd. aniž b.y vždy na povr
chu otevřené rány bylo lze spatřiti. Kost jest zlámána, kloub vymknut, měkké části
pohmožděny— a přece na kůži nápadných známek viděti není. Také jinak povstane po
hmoždění neb zlomenina, na př. pádem s výšky nějaké, zasypáním, přejetím. Není na
místě pátrati, jakého druhu je poranění, toť jedině věcí lékaře. První pomoc má za účel
vzkřísiti poraněného, je-li bez vědomí ,a postarati se, aby další pohromy ze svého úrazu
nevzal. Při jakémkoliv úderu tupé síly na tělo lidské povstává bezvědomí obyčejně otře
sením mozku, někdy též natržením vnitřních ústrojí, na př. jater, sleziny, což vždy spo
jeno se silným krvácením vnitřním.
Kříšení nešťastníka budiž provedeno s největší šetrností, vyloučeno· jest veškeré
tření a mačkání a k vůli rychlejšímu výsledku arci velmi pochybnému nesmí se tělo
otřásati, tím se stav zraněného vždy jen zhorší. Jest především třeba uložiti ho na bez
pečné místo, podložiti mu hlavu poduškou, odstraniti šatstvo, načež se mu spánky a če
lo omývají octem, vínem neb studenou vodou. Na prsa přiloží se těsto křenové a nohy
.zahřívají se teplými, suchými pokrývkami až do příchodu lékaře.
Poněvadž tyto a podobné zlomeniny a pohmožděniny mají tu společnou vlastnost,
že pochroumané místo působí značné bolesti, bedlivě budiž postaráno, by ubožák další
škody ze svého úrazu neutrpěl. Nesmí se tudíž část bolestivá ohýbati aniž natahovat!,
aby snad zlomená kost násilným pohybem měkké části nad sebou neprorazila a k pů
vodní zlomenině nová ještě rána se nepřidružila.
Může-li poškozený jiti, nechť se především odvede do kryté místnosti a vyčká přícho
du lékařova. Nemůže-li povstati, nechť jest co možno nejšetměji odnesen na útulné
místo. K odnesení dospělého vzrostlého muže třeba jest tří osob; dvě z nich podají si
pod zadní částí těla poškozeného ruce a zvednou ho tak, že se poškozený jednou nebo
oběma rukama jich přidrželi může, načež ho sedícího odnesou. Nohy při tom jsou svi
slé. Je-li však některá z dolních končetin bolestivá, pak jí třetí osoba při pochodu ve
vodorovném směru udržeti má, aby v klidu setrvala a pohybem pohromy nevzala. Třeba
pak zraněného s velikou šetrností na lůžko uložiti, při čemž vždy zřetel budiž brán ku
přáním a pokynům jeho. On sám zajisté nejlépe udá dle libosti své, kterou polohou se
mu nejsnáze ulehčí. Na zraněnou část bud’tež přikládány ve studené vodě smočené
a řádně vyždímané každých 5 minut čerstvé náčinky.
Není dobře v takovém případu dovolávali se pomoci pokoutních pomáhačů, kteří
nejednou nemotorným, “napravováním” zaviní zmrzačení nebo smrt svého svěřence;
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do příchodu lékařova počínejme si následovně: První pomoc omezí se na uklidnění
studeným obkladem, na mírné a rozumné stažení obínadlem neb třírohým šátkem.
Při tak zvaných boulích zatlačíme tvrdým a studeným předmětem (střenkou nože,
držadlem lžíce) místo poranění a docílíme tlakem a chladem jednak zamezení dalšího
krvácení do podkožního vaziva, jednak nutíme tlakem krev, aby se rozprostřela po okolí
a takto lehčeji vstřebána byla.
Otřesení mozku. Raněný položí se vodorovně s hlavou níže umístěnou, uvolní se
šat, tělo se pokryje teplými pokrývkami a nohy se zahřívají teplými šátky; vrátí-li se
vědomí, podá se mu teplého čaje neb něco málo koňaku.
Při otřesení míchy třeba rovněž tak si počínati.
Při jakémkoliv vymknutí kloubů třeba přiložiti studený obklad a další ponechati
lékaři.
*
-k*
KÝLA,
jinak tiéž průtrž břišní, opatřena-li vhodným páskem, dá se dobře tlakem do dutiny bři
šní vpraviti. Jestli však nastane uskřinutí kličky střevní, prozrazuje se velikou bolesti
vostí v krajině nádorku i po celém břiše, třeba tu povolati lékaře, by chorého spasil a
do příchodu jeho pomocník chorého tomuto podloží kříž vysoko a hlavu nízko a káže přitáhnouti ku trupu ohnuté dolení končetiny; nádor, který v tomto případě do dutiny
břišní nejde zpět vpraviti, násilně se tam tlačiti nesmí.
*
*
*
PRVÁ POMOC PŘI SPÁLENINÁCH.

Chytne-li nešťastnou náhodou šatstvo na osobě ženské, nutno především, aby osoba
ona bez rozpaku k zemi byla stržena, zde pak válením jejím plamen byl udušen. Je-li
vody po ruce, důkladně ji polejme, aby voda šatstvem až na kůži pronikla. Třeba si při
tom počínati s velkou rozvahou a duchapřítomností, neboť slepým pobíháním a nářkem
se situace zhorší. Popálí-li se kdo lihem neb petrolejem, hleďme ho předem zachrániti
a pak teprve nechť se pomýšlí na uhasení povstalého snad požáru. Je-li větší část po
vrchu těla zaujata bolestnými spáleninami neb opařeninami, pak je to i životu nebez
pečné.
Především nechť se popálený uloží na lůžko s tvrdou podložkou, bud’ slaměnou neb·
žíněnou, nikdy do peřin. Pak nechť se obnaží popálené části. Nejlépe bývá oděv nůž
kami sestříhati, aby lehce s těla spadl, kde šatstvo nechce povoliti, nesmí se nikdy ná
silně strhnouti, neboť tím strhují se puchýře, ba i kusy kůže. Spálená místa se natřou
olejem lněným neb čerstvým máslem aneb se připraví masť ze stejného množství vody
vápenné a oleje lněného. Tím se bolesti značně zmírní. Je-li větší plocha nešťastníkova
těla popálena, neb opařena, nechť se mu podává teplých a dráždivých nápojů, jako jsou
hovězí polévka, teplé víno, horký čaj.
Aby totiž ubožák rychle neustydnul, při čemž by značně klesla jeho tělesná teplota
a tlukot srdce, by uslábl až k úplnému ochrnutí. Je-li po ruce dostatek teplé vody, při
praví se teplá lázeň a popálený neb opařený posadí se do ní.
Osobu spadnuvší do jámy s hašeným vápnem, třeba co nejrýchlej i vytáhnout i a
spláchnouti studenou vodou, a možno-li, je dobře posaditi ji do chladné lázně, ovšem
pouze na dobu dvou neb tří minut, načež budiž ihned postaráno o čerstvý suchý šat a lé
kařskou pomoc.
Podobně se třeba zachovati, popálil-li se kdo kyselinou sírovou, jsou-li však pouze
menší místa na těle popálena, nechať se pilně obkládají čistou studenou vodou, v níž
jest něco sody rozpuštěno.
Louhem neb jinými žíravinami popálená místa na těle obkládají se klůcky, smoče
nými ve studenou vodu, smíšenou s octem. Při popáleninách vyššího stupně je záhodno
napjaté puchýřé k vůli zmírnění pocitu napjetí vyprázdniti, což se učiní čistou (před tím
rozžhavenou) jehlou, kterou puchýř naj spodině nabodneme, na to propíchnuté místo po
kryjeme měkkým, poddajným obvazem. Popáleniny takové jsou vlastně rány a tu lze
s prospěchem použiti následující mastě, jak výše udáno, sestávající ze směsi vápenné
vody a lněného oleje, k čemuž ve vážnějších případech přidá se 1% thymolu aneb 10%
jodoformu.
Pak-li někomu vápno do oka padlo, působí zde k výdatnému umírnění bolesti vkapávání cukrové vody do oka.
*
*
*
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PRVNÍ POMOC

PŘI

UTOPENÍ.

Každý plování neznalý má míti na paměti, že se člověk může sám nad hladinou vody
udržeti i po delší dobu, když tělo jeho na vodě zaujímá takou polohu, že jest o něco málo
lehčí než množství vytlačené vody a to jest v případě tom 1. když se položí na záda a hla
vu tak přehne, že ústa směřují do výšky. 2. Když plíce hlubokým dechem a krátkým
výdechem vzduchu naplníme a 3. když ramena ponechá pod vodou.
Vědomí neznalosti plování způsobuje rozčilení a béře člověku nutný klid a chladno
krevnost, člověk sebou zmítá, vyzdvihuje ruce nad hladinu a pak dolů klesá.
Všeobecně má se za dobré počínati si v zachraňování tím způsobem, že zachránce
volaje na tonoucího: “Jsi zachráněn!” blíží se k tonoucímu ze zadu, provlékne svou levou
ruku pod levým jeho ramenem, uchopí ho za pravý kloub zápěstní a takto jej drže, při
táhne ho k sobě a pluje na zádech ku břehu. Tak nemůže tonoucí svému zachránci
v plování překážeti. Jestli se to přece stane, pak se musí zachránce potopiti, a když
tonoucí povolí, (poněvadž ten vždy nad povrchem udržeti se hledí) opakuje svůj pokus
zachraňovací.
Teplé počasí letní jest příznivější k zachránění utopených, nežli zimní, neb tu zima
smrt urychluje a led přístup znesnadňuje. Plování měl by se každý dle možnosti vyučovati, neboť otužuje tělo, budí samostatnost a ráznost osobní.
Jestliže kdo na ledě se probořil a nemůže se sám ze svého kritického postavení vy
svobodit!, podá se mu žebřík neb prkno neb dlouhé bidlo, které se mu po ledě přišoupne;
tímto spůsobem obtěžká břemeno širší plochu, rozdělí se na širší objem a probořený se
může takto ku břehu dostati.
Není-li ničeho po ruce, musí zachránce sám probořenému se blížiti tím způsobem,
že k nešťastníkovi leze po břichu vyzbrojen dřevem neb veslem. Toto dřevo vloží pak
pod obě ramena a blíží se k nešťastníkovi a může býti jist, že příčným dřevem na po
vrchu hladiny se udrží i kdyby se probořil.
Spadne-li kdo náhodou s lo,di do vody, nechť se mu podá lano nějaké, aby se na ně
zachytil, neb rahno, veslo, nechť zachránce rychle svlékne kabát, přihodí tonoucímu ru
káv jeden a druhým v ruce pevně sevřeným nechť tonoucího vytáhne. Z otevřené vody,
na př. z rybníka, z řeky a pod. člověka tonoucího vytáhnouti může pouze plavec a to tím
způsobem, že jak výše uvedeno, opatrně ho ku břehu přistrkuje, neboť kdyby jím byl
zachycen, pak sotva by sám vyvázl.
Vytažena-li osoba z vody bezvědomá, za nedlouho po utonutí, nechť se s ní nakládá
jako se zdánlivě mrtvou a nechať še všemožná péče vynaloží ku jejímu vzkříšení. Uto
penec nechť se vodorovně položí na suchou podložku, na př. na trávník, na slámu atd.
a vysvlékne se z mokrého šatstva. Tělo se osuší suchým šatem, dutina ústní i nosní
vyčistí se (nejlépe prsty) od bláta, bahna i písku, a jazyk se povytáhne, by vchod do
chřtánu byl volný. Obnažená prsa a údy trou se neustále suchými šátky a měkké pa
tro, chřtán i nos se pomocí pírka neb brku neustává drážditi. Neprocitne-li utopený,
nesmí se otáletí, nýbrž se ihned zavede umělé dýchání, t. j. nápodobení skutečného dý
chání, což se děje následovně:
Utopenec se položí na znak, zachránce poklekne za jeho hlavu, uchopí obě ramena
nad lokty, pozdvihne tato a vede je stejnoměrně přes hlavu, v této poloze podrží se ho
řenu í končetiny dvě vteřiny. Po dvou vteřinách vedou se touže cestou paže zpět a
přitisknou se šetrně, ale pevně na dobu dvou Vteřin lokte ku postranní ploše hrudníku,
tím docílí se toho, že výdech a vzduch z plic byl vzbuzen. To nechť neustále a stejno
měrně opakuje až do příchodu lékaře aneb až se pravidelné dýchání samo dostaví. Dobře
jest také tříti tělo šátkem namočeným v octě neb kořalce a v čas nechať je postaráno
o suché prádlo a šatstvo.
Stavětí na hlavu se utopenec nesmí, tím se zmaří poslední jiskra života, pak-li se
v něm vůbec ještě nacházela.
V zimě nechť se provádí veškeré tyto výkony v místnosti chladné a jest třeba tříti
utopence mokrými plenami a sněhem, hroziť tu smrt nejen utopením, než i zmrznutím.
Teprve, jeví-li nešťastník známek života, přeneseme ho do místnosti teplejší.
*
-x«
*
POMOC OBĚŠENÝM
záleží v tom, že se nešťastník vyprostí ze své kritické polohy, t. j. přeříznutím předmětu
krk svírajícího, resp. provazu, jenže nesmí se při tom zapomenouti, nešťastníka obejmout
volnou rukou, aby snad pádem se nezranil tak, že by i následkem toho smrt nastati mohla.
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Pak se položí, šat se uvolní a dráždí se jeho čivové nervy roztokem čpavku, aetheru
a podobně, obličej a prsa postřikují se studenou vodou, jak u zdánlivé smrti utopením
vylíčeno. Nepomábá-li to, nutno zavěsti umělé dýchání. Jinak se dlužno dále zachovati jako při těžce nemocném a nebudiž opomenuto povolati lékaře.
*
*
*

PŘI ZMRZNUTÍ.

Čím mladší jest člověk, tím snáze zmrzne, lidé tělem mohutnější zápasí obyčejně
déle se smrtí zmrznutím. Hodlá-li se kdo důkladně opatřiti proti účinkům mrazu, nechť
se v čas opatří řádným oděvem a přiměřenou stravou. Uzená slanina se sucharem a
k tomu trochu silného, červeného vína neb rumu, bývají nejlepší zbraní proti mrazu.
Třeba však chránili se nestřídmosti v pití. Opilý člověk rychle zmrzne.
První stupen omrznutí jest všeobecně znám; nepříjemný pocit bolestivý na bolt
cích ušních, předcházející později v bezcitnost. Prsty zblednou (říká se tomu též, že
“zašlo za nehty”), kůže stává se vráskoví tou, citlivost ubývá, a čím náhlejší změna
chladna se změnou tepla se stala, tím více pak prsty naduří, kůže zčervená a dostavuje
se tvrdošijné svědění a brnění.
Nejlépe tříti postižené údy sněhem a varovali se náhlého zahřátí. Dále jest prospěšno si zapamatovati, že těsně přiléhající části oděvu, jako rukavičky, botky a pod.
neblaze působí na oběh krve a že vývoj omrzliny jen podporují.
Zcela úplným zkřehnutím celého 'těla může nastati buď zdánlivá smrt zmrznutím
neb smrt skutečná.
Poněvadž ale známo, že lidé i několik dní zdánlivě zmrzlými byli, plyne z toho pra
vidlo, že jest nutno u každého takového nešťastníka o vzkříšení se pokusiti, třeba by ani
stopy po tepu srdečním nalezeno nebylo, což díti se musí s největší opatrností; zahří
vání musí se díti ponenáhlu.
Především se nešťastník dopraví do místnosti chladné, nevytopené, uloží se na zem
neb nějakou lavici, při čemž dlužno jednati s velikou obezřelostí, by se křehké, nehybné
údy neulomily.
Pak pomocí nůžek a kapesních nožů sestříhá se oděv na těle tak, aby sám spadl, a
obnažené tělo počne se tříti sněhem, ledem na drobno tlučeným neb šátky smočenými
v studenou vodu, až údy tuhost svou ztrácí a poddajnějšími se stávají. Pak zavádí se
umělé dýchání jako při utopených. Když se přece konečně podaří, dýchání samovolně
vzbuditi, neb když dokonce vědomí se navrátilo, podá se nešťastníkovi k pití trochu
studené vody, do níž jest přimíšeno několik kapek vína, rumu, koňaku neb Iloffmannských kapek, pak se opět tře studenými a vlhkými plenami, až se sinavá kůže počne
barvití do červena. Pak teprve odnese se vzkříšený do místnosti teplejší, měřící asi 55
st. F., položí se na lůžko a podá se mu několik lžic teplé polévky. Když pak si po ně
kolika hodinách nemocný — který jest nyní skutečně churav — počne stěžovati na mra
zení, jatopí se v místnosti, ale jen asi do 63 st. F., 'aby se vzduch oteplil.
Části těla zimou stuhlé, bolestné neb modravě prosvítající, opatrně se pokryjí ple
nami, v studenou vodu smočenými a náležitě vyždímanými, které nutno často obnovovati.
Zůstávají-li však údy stále bezcitnými, zamodralými, naduří-li a vyvinou-li se pu
chýře, nastává nebezpečí sněti. Tu nutno ovinouti údy obínadlem a umístiti je ve vy
soké poloze, tím se podporuje oběh krevní a nejednou se zachrání končetina před sesnětivěním.
Zmrzlého, kteréhož se podařilo vzkřísiti, není nikdy radno pokrývati těžkými peři
nami, nýbrž lehkými pokrývkami vlněnými neb slamkami.
*
*
*
POMOC PŘI UDUŠENÍ.

Příznaky dušení, neb zdánlivá smrt udušením jeví se takto: člověk zmodrá v obli
čeji, oči vystupují z důlků, blábolí nesrozumitelná slova, zmítá rukama, sahá si na krk
nebo do úst, ztrácí sebevědomí a klesne na zemi.
V případech takových nutno nejrychleji jednati, by se ani vteřina neztratila!
Levou rukou stlačí se postiženému nosní otvory, čímž se docílí okamžité otevření
úst; na to se ihned ukazováček a palec vpraví do dutiny ústní co nejhlouběji možno a
hledí se za kořenem jazyka vězící cizí předmět neb sousto vybaviti. Nezdaří-li se to,
postaví se nešťastník ku stolu neb skříni, o kterýž se tento hrudníkem a břichem opře

— 22V —

a dá se mu několik silných ran do zad, v krajině lopatkové. Vzduch, který se tím způ
sobem z plic vypudí, strhne proudem svým často sousto neb uvázlý předmět sebou.
Nesmí se ale omeškati, poslali bez prodlení pro lékaře, a sice se zprávou, o co se
jedná, aby si mohl vžiti vhodné nástroje pro případné snad vykonání tak zvaného,
hrdlořezu.
K tomu připojen budiž zvláštní dodatek:
Z oka lidského možno nelékaři odstraniti cizé těleso jen tehdy, když toto volně ve
vzduchu sedí, cípem navlhčeného šátku kapesního. O odstranění cizích těles z ucha
lze se pokusiti pomocí tak zvané větší ušní stříkačky. Tu uchopí se levým palcem
a ukazováčkem boltec ušní a mírně se natáhne jen tak, by se zevní sluchovod vzpřímil,
pak se středním tlakem stříkne voda proti stěně zevního sluchovodu, aby paprsek vody
bubínek nepoškodil.
Z nosu odstraní se cizí těleso tím, že se volná strana nosu stlačí a postiženému se
káže, aby silně vysmrkl a takto proudem silného vzduchu cizí těleso z nosovodu odstra
nil. Při udušení jakémkoli předchází, nežli smrt nastane, krátká doba smrti zdánlivé
a z této možno nešťastníka opět povzbuditi, když se především umožní pravidelné dý
chání čerstvého vzduchu. — Oběšený se rychle odřízne, klička s krku odstraní a konají
se pokusy umělého dýchání jako při utopených a zmrzlých.
Do místností, kde se nalézá svítiplyn, nesmí se vniknouti s hořícím světlem neb
doutníkem. A vyžaduje-li nutnost, by někdo do místnosti škodlivými plyny naplněné
vnikl, uváže si zachránce před ústa šátek namočený v octové vodě neb ve vodě vápenné
a aby snad přes bezvědomého neupadl, spěchá nejprve otevřití okno, nalapá se vzduchu
a pospíší k oknu druhému, a teprve když zjednal přístup osvěžujícímu vzduchu, odstra
nil nebezpečí i jemu hrozící, proto jest dobře nechati i dvéře otevřeny, aby i průvan měl
přístupu, pak teprve lze se obírati udušeným, jemuž pak, když byl na čerstvý vzduch
vynesen, při neustálých pokusech umělého dýchání spustí se na obnažená prsa proud
studené vody s výše asi yard, neb třou se prsa klůcky smočenými v ostrý ocet neb
křenem čerstvě nastrouhaným a do tenkého plátna zabaleným.
Je-li třeba pro udušeného spustiti se do sklepa neb šachty škodlivými plyny napl
něných, nebudiž nikdy opomenuto té opatrnosti, opatřiti se ochranným lanem, pod ramenoma uvázaným a lanem signálním, jehož konec jeden v pravé ruce se drží, aby v pá
du nebezpečí mohlo se dáti znamení a jakož výše uvedeno, houba v octě neb vápenné
vodě napuštěná i přivázaná na ústa jest vždycky při tom nezbytná.
Aby jedovaté škodlivé plyny nalézající se na dně šachet, jam, propastí a studní, po
stiženému nešťastníkovi i zachránci jeho staly se méně záhubnými, tlřěba vzduch roz
proudili, by se náležitě rozřediti mohly. Toho se docílí výstřely (rozumí se, že na sle
po), házením do jámy hořící slámy neb hořícího papíru, spouštěním zavřeného a vyta
hováním rozpínajícího se deštníku. Pak se tam vleje větší množství vody, jmenovitě vá
pence, neb se tam házejí slaměné víchy namáčené ve vápenném roztoku.
To měl by si zapamatovali každý, jehož zaměstnání nutí, spouštěti se do hloubky
podzemní, na př. studnaři a zajisté méně nehod, ba i neštěstí dalo by se jednoduchým
tímto pravidlem předejiti.
Zdaří-li se po delším úsilí udušeného životu navrátiti a počne-li polyká ti, tu při
otravě výpary z uhlí odporučuje se hlavně podávání silné černé kávy, pozdvižení hlavy
a užití studených obkladů na hlavu.
•X·

-X·

-X·

PŘI ZÁŽEHU A ÚPALU.

Pivním příznakem chorobného zjevu — zážehu či úpalu — jest trapná žízeň, velká
umdlenost, závrať a stísnění v hrudi. Kůže jest horká, obličej zrudne, jazyk vysýchá,
tep se zrychluje a oslabuje, dýchání stává se obtížným. Jazyk je těžký a postižený
nedoslýchá.
Prvá pomoc záleží v tom, by tělo rychle bylo ochlazeno a nemocný by obdržel do
statečné množství nápoje. Dopraví se proto nejdříve a co možno rychle na stinné mí
sto, kdež se položí e vyvýšenými zády a hlavou, veškeré šatstvo se uvolní, načež se hledí
něčím, třeba šatem, vzduch kolem něho rozprouditi, by povstal občerstvující vánek.
Ochlazení se docílí poléváním studenou vodou, aneb studenými obklady na hlavu a prsa.
Může-li polyká ti, podá se mu hojně dobré, čerstvé vody, aby se napil.
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Přestal-li ale již dýchati, zavede se lined umělé dýchání a ruce i nohy třou se pilně,
načež při procitnutí podává se dráždidlo, na př. víno, kořalka atd.
Takovouto nehodou bývají hlavně stiženi ženci pracující na poli a vojáci na po
chodu, ale je-li okamžitá pomoc piři ruce, lze snadno předejiti zlým následkům, kdežto
nevědomost okolostojících aneb nedostatečná jejich duchapřítomnost přivodí nejed
nou smrt nešťastníka.

*

*

*

ZRANĚNÍ BLESKEM.
Lidé a zvířata mohou býti bleskem tak zasáhnuti, že i celé údy od nich odděleny
býti mohou. Toto však není pravidlem. Obyčejně sveze se po těle lidském na nějaké
místo a na nešťastníku zůstanou popáleniny v podobě klikatých, semo tamo rozvětvených
hnědočervených pruhů. Spáleniny tyto vyžadují téže pomoci jako jiné popáleniny, a
obrny s nimi spojené vyžadují lékařské pomoci.
Byl-li ale někdo bleskem přímo zasáhnut, zhyne obyčejně okamžitě.

-x-

*

*

V BEZVĚDOMÍ,

které nastává po zranění mozku, při mrtvici, mdlobách, zážehu neb otravách tak zva
nými narkotickými jedy, třeba úzkostlivě šetřiti následujících pravidel:
1. Musí se především vyzkoumati, co jest příčinou bezvědomí, zda-li nešťastník
upadl, spadl, byl-li udeřen neb zraněn, jestli se opil atd.
2. Důležité jest zapamatovati si polohu, ve které byl nalezen, k vůli podání svě
dectví.
3. Pak se zjistí, po čem dech nemocného páchne, při čemž nebudiž zapomenuto,
že i vysoký stupeň opilosti může býti sdružen s poraněním mozku aneb mrtvicí.
4. Nechť se bez prodlení odstraní svírající šatstvo (límce, nákrčníky, pásy, šněrovačky, povolí se tkanice), poněvadž odtok krve z hlavy jest tímto obtížen.
5. Nešťastníku třeba výdatného přítoku čerstvého vzduchu, taktéž zbyteční diváci
se odstraní.
6. Tělo se položí na záda a hlava nízce, jestliže obličej bledým jest (jako při
omdlení následkem vykrvácení neb zakrvácení, zkrátka po ztrátách krve) ; hlava se umí
stí výše, jestliže jest obličej zarudlý.
7. Při padoucnici obličej zmodrá, před ústa vystoupí pěna a jazyk nezřídka mezi
zuby se uskřině; i musí se proto nemocný podložiti měkkou podložkou, aby se neporanil
a mezi zuby vpraví se mu nějaký měkký předmět, na př. zátka z korku, kapesní šátek,
by se překousnutí jazyku zabránilo, načež se klidně vyčká, až záchvat přejde. Zaťaté
pěstě nesmí se nikdy otvíriati, aniž tišiti jeho křeče, to stav nemocného jen horší, jeli
kož ho to velice dráždí.
8. Pak-li onemocnělý více nedýchá, což pozná se dle zrcadélka před jeho ústy po
drženého, že se nezakalí neb dle bílého lehkého pírka, drženého mu před ústy a nosem,
třeba hned zavěsti umělé dýchání.

*

PRVÁ

POMOC

*

PŘI

*

OTRAVÁCH.

záleží v tom, odstranili jed z těla a uleviti otrávenému, trpí-li značných bolestí a křísiti
jej, ztrácí-li vědomí.
Výsledkem prudké otravy jsou hlavně veliké bolesti v žaludku a v životě, k čemuž
přidruží-li se ochrnutí, přivodí smrt.
Aby se 'tomu předešlo, třeba urychliti dávení, jímž se jed z těla vypuzuje. Kdyby
však zvracení bylo slabé neb se dokonce nedostavilo, bývá to vždy nedobrým znamením
a třeba je uměle vzbuditi. K tomu jest třeba drážditi chřtán pomocí pírka, brku, neb se
dá otrávenému vypiti čtvrt litru vody, smíchané se lžičkou hořčicového prášku. Též
mydliny svojí odpornou chutí vyvolávají dávení.
Když je zvracení dostatečné, podá se ubožákovi sklenka vlahého mléka neb vody,
smíšené s dvěma bílky vaječnými.
Počíná-li ubožák ztráceti vědomí, třeba ho úsilovně křísiti. Proto pustí se mu
proud studené vody na temeno a na prsa, k lýtkům přivážou se křenová těsta, prsa dluž
no ťříti vínem a lihem, taktéž se mu drží pod nosem láhev čpavku.
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Při otravě ostrými kyselinami (n. p. kyselinou dusičnou, neb kyselinou sírovou (vitriol) podává se tlučené křídy neb dvoj uhličitanu sodnatého (sody) ve vodě k pití.
Při otravě louhem prospěje limonáda citrónová neb slabý ocet.
Otrávenému kostíkem, t. j. hlavičkami od sirek seškrábanými, nesmí se nikdy dáti
oleje neb mandlového mléka, protože se v tom kostík rozpouští a tím snáze usmrcuje.
Zde jest prospěšné hojnost vlahé vody aneb bílku s vodou. Za dávidlo nechť se používá
modrého nickamínku, totiž modré skalice, jež se utluče na drobný prášek a na špičku
nože ve vodě ropuštěna najednou. Více se nikdy nesmí podati, neboť pak účinkuje též
co prudký jed.
Otravy otrušíkem (utrýchem, arsenikem) mírní se užíváním pálené magnesie a
podává se jí plná lžíce do teplé vody namíchaná. Rovněž s prospěchem užívá se teku
tého hydrátu kysličníku železitého, jejž lze obdržeti y každé lékárně, z nouze připravu
je se takto:
J unce zelené skalice rozpustí se ve čtvrt quartu horké vody, v jiném čtvrt quartu
horké vody rozpustí se 3 unce sody (dvojuhličitanu sodnatého) a slejí se pak oba roz
toky v třetí prázdnou nádobu, do níž se doleje tolik vody, aby vše měřilo celkem 1 quart.
Vždy po několika minutách podává se otrávenému dotyčné teplé tekutiny k pití.
Při otravách jedovatými houbami, rulíkem, bolehlavem, blínem a jinými omamujícími jedy rostlinými třeba co nejrychleji vyvolati dávení poskytnutím výše uvedeného
dá vidia z modré skalice, ale ve přesném množství tam uvedeném. Nemocného ať zachranitel hledí voláním a otřásáním zdržeti od spaní, ať omývá ho studenou vodou, vodí
po světnici a udržuje při vědomí postřikováním obličeje vodou studenou, třením pomocí
plen v ocet smočených, přidržováním přes chvíli čpavku pod nosem, přiložením čerstvých
křenových těst na týlo, záda, prsa a lýtka, a vnitřním podáváním černé kávy v silnějším
odvaru (2 unce kávy mleté na koflíček odvaru, připraveného pouze spařením horkou
vodou).
Proti dtravě petrolejem podává' se stále k pití oleje tabulového (u lidu brabantského neb provenckého zvaného). Při všech otravách nechť přihlíží se k tomu, co nejdříve
dovolali se pomoci lékařské a jest dobře vzkázati lékaři, o jakou věc tu jde, i po případě,
jakým jedem se otrávení způsobilo.
*
*
*
.
O DOPRAVĚ NEMOCNÝCH.

Jest třeba veliké opatrnosti, aby se stav onemocnělého při dopravě do nemocnice,
do bytu atd. nijak nepoškodil.
Pro kratší dopravu stačí tři osoby, dvě jej nesou, třetí dohlíží a bdí nad nešťastní
kem, po případě některého nosiče vystřídá.
Nakládání na nosítka děje se následovně: Nosítka postaví se do jedné čáry s ne
mocným, takže část pro nohy určená, za hlavu jeho se postaví. Postaví-li se nosítka
vedle nemocného, překáží tím, že nakládající mohou o ně zakopnouti a upadnouti i s ne
mocným. Nejlépe nositi je popruhem jdoucím přes ramena, ale nikdy nesmí nosítka
býti na ramena vyzdvižena, poněvadž nemocný lehce spadnouti a zemříti může.
Nesmí nosiči kráčeti stejným krokem, takto jest nemocný se strany na stranu zmí
tán; musí vykročiti nestejnou nohou a kroky jejich musí býti krátké a nenáhlé, by šlo
všecko jako na pérách. Prospěšno bývá, jsou-li nosiči co možno stejně velicí, a nelze-li
tomu požadavku vyhovět!, nechť se prodloužením popruhů ten nepoměr vyrovná.
Při dopravě do vrchu hlava nemocného nese se z předu; při dopravě s vrchu mají
býti nohy napřed, když ale dolení končetina jest zlámána, děje se opáčně, by se tíže těla
vymítila a uspořilo se nemocnému bolesti. Sejmutí chorého s nosítek děje se tímtéž
způsobem jako nakládání jeho na nosítka.
Kde není nosítek, nechť se vypomůže, jak to jde.
Vynalézavý člověk pomůže si snadno, ale neobratný za to nebude viděti pro samé
stromy lesa.
. V obydlených domech jsou postele, pohovky, rámce postelí, prkna, dvéře, okenice,
lavice, žebříky, stolice.
Rozumí se samo sebou, že takové tvrdé předměty musí býti dobře vystlány peři
nami, poduškami, houněmi, slamou, senem, šatstvem.
Není-li ale ničeho po ruce, tu dva muži stačí k dopravě, když na spojených hoře
ních končetinách pod stehny a za zády nemocného chopí na spojená předloktí, při čemž
nemocný oba nosiče kol šíje obejme. Je-li však nešťastník ve stavu úplného bezvědomí,
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nezbývá nic jiného, než dopraviti jej tak, že jeden obejme jeho hoření část těla provle
čením rukou pod jeho ramena a na hrudníku je sepne, a druhý, který jde napřed, uchopí
obě dolení končetiny pod své páže, načež ho velmi pozorně a zvolna nesou.
*
*
*
POZNÁMKA.
Nebude zajisté od místa, podá-li se zde stručný seznam předmětů, jenž by pro případ
první pomoci neměly chyběti v žádné továrně i větších závodech.
Mají to býti zejména:
1. Jednoduchá nosítka s popruhy k odnášení raněných.
2. Pro případ poranění: a) láhev s několika quarty 1% vody karbolové, dobře při
léhající zátkou uzavřená; b) balíček s čištěnou bavlnkou neb balíček gázy; c) několik
trojcípatých šátků; d) pružné obínadlo a pružná roura Esmarchova k rukoum lékaře.
3. Ku kříšení omdlelých a zdánlivě mrtvých: a) láhev se silným octem a kus
houby lázeňské, již se ku třetí těla použiti má; b) lahvička s čpavkem; tato se podává
k čichání pod nos omdlévajícímu; c) láhvička s Hoffmannskými kapkami, jichž se po
dává co kapek s cukrem neb ve lžíci vody; d) láhvička skořicových kapek; těchto užívá
se na kávovou lžičku při mdlobách, hlavně při krvácení.
4. Proti spálenině a opařenině tyglíček čisté vaseliny *k natírání a masť připra
vená stejným dílem vody vápenné’ a oleje lněného.
5. Dlouhé a ostré nůžky k rozstříhání šatstva.
6. Prázdný džbán s dýnkem pro vodu a sklenice.
Tato hotovost pro první pomoc nevyžaduje velikých výloh, postačuje úplně a neměla
by tedy v žádné továrně neb podobných závodech scházeti. Musily by ovšem veškeré
tyto věci býti uschovány ve zvlášť pro ně určené místnosti a musely by se rovněž udržovati v stálé evidenci.
Toť asi vše, co podáno zde ve stručném, leč úplném a každému srozumitelném vý
kladu.
Vezme-li se náležitý zřetel na tyto vyzkoušené a důležité pokyny, dle nichž jest jed-,
nati v každém případě neštěstí a nehody, pokud nedostaví se na rýchlo povolaný lékař,
neboť výslovně zde budiž podotknuto, vlastní léčení úrazů jakýchkoli nikdy nespadá
v obor jiných lidí, jimž držeti se jest v mezích přesně stanovených, aby práci lékařeodbomíka nejen neztížili, leč mohli by poškozenému a chorému nešťastníkovi nenapra
vitelně ublížiti na těle neb na zdraví.
Dle toho nechť se tedy každý řídí, jen tak, ve spojení s předchozími pokyny bude lze
docíliti prospěšných a blahodárných výsledků.

XDěti.
V neděli ráno laskavá matka
oblékla děti v smuteční šat,
za duši otce modlit se půjdou
v chrám, kde se duší ukájí hlad.

Pěkná je vdova. V zrcadlo hledí,
zdali jí sluší černý ten šat,
čumilů budou celé stát tlupy
na blízku starých, kostelních vrat.

Nedávno zemřel ubohý otec,
nechal tu vdovu, siroty dvě,
v ochranu Boha poručil všechny,
aby je chránil v milosti své.

“Ať se mi děti modlíte zbožně,
tatínek s nebe vidí až sem,
zda se za jeho modlíme duši,
tělo když jeho pohřbeno v zem.”

Majetek pěkný zanechal tady,
u tří byl spolků, záslužná věc.
Ptáky své může opustit ptáčník,
jen když jim nechá plnou zde klec.

“A proč se modlit,” odvětil hošík,
“když je pá v nebi přes týden už?
Zbytečnou prací trápí se vždycky
přihlouplý člověk, slabý jen muž.”

“Je, ty jsi hloupý!” sestra mu řekla,
“za otce nejdem modlit se v chrám,
ale jen proto, aby bůh milý
jiného papá brzy dal nám.”

Fr. J. Škaloud.

Jak založíme si umělý roj včel.
Podává fll. Cbuma v Chrudimi.
Umělým rojem mohli bychom nazvati každou nově utvořenou rodinu, ať je to roj
přirozený neb umělý; neb i roj, který bez přičinění včelaře úl opustil; není vlastne nic
jiného, než oddělek přirozeně povstalý. Známoť, že každému včelstvu naleží královna
s větším nebo menším počtem pracovnic neb dělnic. Roj vystaví si sám sve dílo a o zú
rodnění královen mladých postarají se trubci z jiného sousedního včelstva. N’a stáří
dělnic se při roji nehledí, neb každá dělnice pomocí svých žláz obstarává živení plodu,
k čemuž jsou starší i mladší dělnice stejně způsobilé. Dokladem k tomu jsou nám ode
dávna roje přirozené, které sestávají z většiny starších neb i mladších dělnic, jak to
zvlášť u druhorojů shledáváme. Choeme-li tedy utvořiti oddělek, třeba jen přiměřené
množství dělnic z některého silného včelstva do vystrojeného úlu přenésti a mladou zú
rodněnou královnu jim připojiti.
Avšak tím bychom cíle svého ještě úplně nedosáhli, neb by se mnoho včel opět do
svého bývalého úlu, z něhož jsme je přenesli, vrátilo. A právě tato vlastnost· včel, že se
vrací do svého původního obydlí, jest překážkou, že nemůžeme jen tak zhola včelstva
nově usazená ve včelníku z místa na místo překládati. Chybujíť začátečníci, když t‘ak
Hbovolně činí.

Nápadná vlastnost včel je, že se po přirozeném vyrojení zcela jinak chovají; neb
postavíme-li úl s rojem na kterékoliv místo ve včelníku, třeba hned vedle úlu, z něhož
vyšel, nemusíme se obávati, že se značnější počet včel do bývalého, mateřského úlu vrátí,
zůstanou věrny svému novému obydlí. Ze zkušenosti víme, že včely jen k vůli své krá
lovně, která s nimi vyletěla, na nové obydlí si na vykají, avšak na své bývalé sídlo při
tom nezapomínají; neb kdybychom jim královnu odňaly, hned vrátily by se včely do
svého bývalého obydlí.

Včely, připravující se k rojení, jsou v stálém rozechvění, staví pilně trubčí buňky,
Čemuž včelař může jen tím zabrániti, když jim úl vyplní buď samými plásty dělničími
neb umělými mezistěnami. Roj usazený do úlu plásty vystrojeného, uvyká brzy novému
svému obydlí a přizpůsobuje se snadno a klidně této domácnosti.
Smeteme li včelstvo z plástů a dáme do nového úlu a takto sebraný roj pak přene
seme na několik dmi do tmavé místnosti — na nř. do sklepa neb do tmavé komory —
můžeme jej zpět přenésti na kterékoliv místo ve včelníku, aniž bychom se obávati musili,
že se včely do> svého bývalého obydlí vrátí. Když jsme sebranec tento dali do tmavé
místnosti, hleďme je pilně rozředěným medem krmiti; tím stanou se včelami rojivými,
a naplní si váček medový potravou podávanou tak, jak to včely přirozeného roje činívají.

Roj přenášíme z tmavé prostory do včelníku teprv k večeru, a postavíme jej zcela
klidně vedle ostatních úlů, aby se včely znova nepobouřily a nerozlétaly. V chladném
tichém vzduchu sklepním se včely značně utišily a to mnohem dříve než venku pod
širým nebem. A jakmile vdýchaly do sebe čerstvého vzduchu, oživnou opět velmi rychle,
což každý musil pozorovat!, kdo včely v temné místnosti přezimoval. Že v úle tom nastal
čilý život, poznáme již dle horkého skla na okénku. Včely zvyknou si brzy na nové po
měry života a počnou záhy na pastvu vylétovati a potravu snášeti.
Dzierzon a jiní zkušení včelaři přenášejí oddělky neb sebranec na jiné stání as 2 ho
diny vzdálené.
To však každému není možná.
K účeli tomu dobře se osvědčuje
pěstovaní mladých královen v plemen áčkách do zásoby. Když si oddělek připravíme, vychytneme tuto zúrodněnou již královnu, dáme do klícky a připojíme ji včelám před vece-
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rem přímo do chumáče — buď klícku s královnou dáme na plást, aneb ji připevníme,
dá-li se to dělat, po straně plástu. Druhý den, když seznáme, že včely klícku obklopují,
odhradíme víčko klícky, aby královna mezi včely vylézti mohla.
Při dělání umělých rojů neb oddělků řiďme se tedy zásadou: 1. Než si oddělek zří
díme, hleďme si opatřiti mladou zúrodněnou královnu a když tuto včelám umělého roje
připojíme, nesmíme již jiné včely roji tomu přidávati. 2. Sebereme-1'i včely z různých
úlů a dáme do jiného úlu, brzy se seznámí, aniž by se k sobě nepřátelsky chovaly a při
jmou připojenou královnu bez obtíží. 3. Vystrojíme-li úl plásty a mezistěnami a dáme
do vnitř mezi včely ‘zúrodněnou královnu, nalézající se na plodovém plástu a takto zří
zený umělý roj dáme na místo některého silného včelstva, aby se sesílilo. 4. Silná včel
stva, z nichž chceme umělý roj založiti, hleďme vydatně rozředěným medem krmiti, <-.bv
s naplněnými již medovými váčky do nového úlu přeneseny býti mohly. Takto nasycené
včely se mezi sebou lehce snesou.

Horská
Byla to srdečná, upřímná radost, kterou jásal lid londýnský, když dne 1. června 1902
rozezvučely se veškeré zvony nad ohromným veleměátem, hlásajíce skončení bůrské vál
ky. Ne nadarmo hlučely veškery ulice hlavního města Anglie bouřlivým rykem radostí
bláznících zástupů, ne bez příčiny tonulo vše ve vlasteneckém opojení — lid anglický
měl důležité důvody vítati hřímavými projevy radosti zprávu o ukončení války s náro
dem Bůrů.
Žádná válka, co jich v historii zaznamenáno, neztýrala hrdou Britanii tak, jako ‘tato
poslední, vedená proti nepatrnému národu sedláků, nad nímž při započetí nepřátelství
britičtí diplomati krčili rameny. Jako červíka prý jej zašlápnou, a hračkou rozeženou
bandu šílených sedláků, kteří si'troufají vzdorováti nezdolné moci ohromné Anglie. Jenerálové, kteří s kořistichtivým vojskem odjížděli do jihu Afriky, slibovali jednohlasně,
že za tři měsíce pokoří veškeren vzdor Bůrů. Jak lichými ukázaly se býti veškery ty vý
počty! Dvě léta a osm měsíců trvala vražedná válka. Na sto tisíc vojínů ztratila Anglie
v zápasu tom, na padlých, raněných, zemřelých a zajatých. Jeden tisíc, dvě stě a padesát
milionů dollarů vyhozeno z kapes lidu na tuto uchva’titelskou výpravu. A to ještě nejsou
ty nejbolestnější rány, které si Anglie v boji tom utržila. Mnohem mrzutějším je pro ni,
že během dlouhého zápasu toho odhalila slabé stránky svého vojenského zřízení, že vítr
zavanuvší z Jižní Afriky odfouknul nádherné roucho, a ukázal celému světu hliněné
nohy, na kterých stojí britická “nepřemožitelnost.” Co jest též mrzuté, že stal se obáva
ný a vynášený národ poddaných Victorie a Eduarda VII. během své loupežné výpravy
do Jihu afrického národem ode všech nenáviděným, stal se terčem vtipů a úsměšků celé
ho světa, a John Bull stal se smutným hrdinou, vracejícím se z bojiště s potlučenou
hlavou a pošramocenými údy. Podmínky míru uzavřeného dne 31. května 1902 ukazují
zcela zřetelně, že Anglie ve válce této nezvítězila. Ohromné ústupky jaké Bůrům uči
nila, nasvědčují tomu, že Anglie musela se podvoliti, a mimo práva pustiti uzdu svojí
hrabivosti v dolech Bandu, nezískala ničeho — naopak ještě platí jakýsi druh válečné
pokuty za spálené farmy, za zpustošení úrodné země.
•X·

Utvoření říše jihoafrické, která by mimo kolonií Kapské a Natalské zaujímala dvě
republiky, Oranžskou a Transvaalskou, bylo ode dávna snem státníků anglických. Za
brání těchto dvou republik po dobrém bylo naprostou nemožností, neboť země ty osazeny
byly pracovitým národem milujícím svoji vlast a samostatnost nade vše, nenávidícím
Brity pro jejich uchvatitelské choutky. Ku 'zmocnění se těchto dvou zemí bylo zapo
třebí války. Vláda anglická hledala tedy záminku k válce. Loupežný vpád Dr.
Jamesona na území Transvaalu r. 1895 dopadl pro Angličany nešťastně; s krvavými
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hlavami vyprovozeni byli vlastenečtí lupičové přes hranice zpět. Teprve r. 1899. na
skytla se Britům vítaná příležitost Transvaal k válce donutiti. Poddaní angličtí a pří
slušníci jiných států bydlící v Transvaalu, a to hlavně v obvodu zlatých dolů “Randu”,
známí pode jménem Uitlanderů, stěžovali si u vlády anglické do zákonů transvaalských,
které, samo sebou, jim nedávaly tatáž práva, co pánům země. Anglie chopila se této
příležitosti a zmařila veškery pokusy Bůrů urovnati spor smírnou cestou. Transvaal?ká vláda podala návrhy na dohodnutí, však anglický ministr kolonií, Chamberlain, od
mítnul návrhy ty, řka, že se o nich nedá vůbec rokovati. Na to dne 12. října vyhláše
na válka mezi velmocí anglickou a malou republikou transvaalskou. Na základě smlou
vy mezi Transvaalem o svobodným státem oranžským r. 1897 uzavřené, chopili se i obča
né tohoto druhého státu zbraně a válečné operace nastaly. Z počátku neměli Angličané
v kolonii Kapské a Natalu než asi 20.000 mužů, kdežto Bůrové připraveni na válku, zna
menitě vyzbrojení moderními děly a rychlopalnými puškami, stáli hned v moci 30.000
mužů, vesměs výtečných střelců, na hranicích, pod vrchním velením jenerála Jouberta.
Bez rozmýšlení vrhnuli se do kolonií anglických, a zaplavili Natal i Kapsko. Na zá
padní hranici oblehnul Cronje se 6.000 Bůry město Mafeking, a hned na to Kimberley,
kde dlel Cecil Rhodes, jeden z původců války, osoba Bůry nejnenáviděnější. Na vý
chodě zatím jenerál Joubert se svými Bůry porazil anglického jenerála Symonse, a při
nutil jenerála Whita k ústupu do Ladysmithu, kde jej oblehnul.
Jenerál Methuen spěchá na pomoc Angličanům obleženým v Kimberley. Jest však
poražen od Bůrů u Belmontu (23. listop.) a marně pokouší se překročiti řeku Modderu.
Štěstí přálo zbraním bůrským a celý svět, mimo Anglii jásal nad jejich vítězstvími, jež
sledovala jedno za druhým, jako rány hromu. S velkými ztrátami odražené výpady
Angličanů z Kimberley, bitva u Magerfonteinu, kde lord Methuen na 1000 mužů svého
vojska ztratil, porážka Gatakrova u Stormberku, krvavý výprask, který anglický jeneralissimus Buller na přechodu řeky Tugely u Colenso utržil, to vše byly rány, jakých
Anglie doposud nezažila. Kdyby byli Bůrové vy užitkovali zmatku, který následkem
těchto stálých nezdarů ve vojsku britickém panoval, a neschopnosti vojevůdců angli
ckých, byli by vtrhli na jih, do srdce anglických kolonií, a roznítili hollandské obyvatel
stvo těchto ku všeobecnému povstání. To však bylo od jenerálů bůrských omeškáno, a
strategická chyba tato se na Bůrech vymstila.
V Anglii přijímány byly zprávy o porážkách s rozhořčením, však tím více podněco
vána bojechtivost Britů, kteří se naděje v konečné vítězství ani na okamžik nevzdávali.
Nové a nové sbory vysílány do Jižní Afriky, z Canady, Austrálie povoláváno domorodé
vojsko, a jenerál Roberts, vítěz ve válce Afganistanské, ustanoven vrchním velitelem
sil britických na poli válečném, a lord Kitchener, Sirdar armády egyptské, za chéfa
jenerálního štábu. Mezitím poražen opět jenerál Buller při pokusu osvoboditi Ladysmith u Spions kop, kde v krvavé řeži 2300 mrtvých a raněných ztratil. Bůrové ani tento
kráte vítězství svého nevyužitkovali, a nechali Angličany za řeku Tugelu ustoupiti.
Tito sestavili se opět, však ani nyní nedařilo se jim lépe. U Valkranzu odrazili je
Bůrové znovu. Nyní však vystoupil na jeviště lord Roberts,
vrchní velitel armády anglické, jehož se Anglie odhodlala na
bojiště posiati. Armáda anglická čítala již 150.000 mužů.
Prvním úspěchem jeho bylo zajetí jenerála Cronje se 4300 Bůry.
Hrdinná obrana se všech stran sevřených, neustálou palbou deci
movaných Bůrů u Paardebergu vzbudila úžas po celém světě.
První tento úspěch Robertův měl v zápětí osvobození Kimberleye a Ladysmithu. Bůrové ustoupili k hranicím Natalu.
V tento čas spadá též vystoupení na jeviště války mnoha jinonárodovců, kteří přispěchali pomoci Bůrům v hájení svobody.
Byli to hlavně Francouzi, kteří doposud zastoupeni byli všady,
kde idee Svobody volala do zbraně, mnoho Američanů a Němců.
Zvláště němečtí a francouzští důstojníci prokazovali Bůrům do
bré služby, a mnoho z nich zrosilo svojí krví cizou tu zem.
Z nich nejvíce se proslavil neohrožený francouzský colonel de
Villebois Mareuil, jenž jmenován byl vládou transvaalskou jenerálem a velitelem sborů cizinců. Však nebojoval dlouho hrdina
Generál Kronje zajat
tento za vytknutým cílem. Dne 5. dubna zabit byl v prudké šarAngiičany.
vátce u Boshopu, kde oddíl, jejž vedl, ohromnou přesilou angli
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ckou napaden byl. Při pokusu prosekati se se svými bojovníky řadami Britů sklesnul
krváceje z mnoha ran a dokonal k nemalému zármutku Bůrů, již v něho mnoho nadějí
skládali. Dne 13. května vtrhlo vojsko anglické do Bloemfonteinu, hlavního města
svobodného státu Oranžského, a tento >za anglickou kolonii prohlášen. Obě republiky
žádaly nyní za mír, však žádost jejich od vlády britické ostře odmítnuta. Deputace
vyslaná Bůry do- evropských států, pak Ameriky, nevedla též k žádnému cíli, neboť
Anglie prohlásila, že nepřijímá žádných zprostředkovatelů. Nezbylo tedy než pokra
čovali v boji. Po smrti jenerála Jouberta přeneseno vrchní velení nad vojsky bůrskými na jenerála Bothu. Boberts postupoval mezitím zvolna. Dne 18. května vy
svobodil Mafeking z obležení Bůrů, a 5. června obsadil bez překážek Pretorii, hlavní
město Transvaalu. Bůrové podněcovaní k odporu presidenty Kruegerem a Steinem,
ustoupili na sever k Lydenburgu. Velitelově Botha a Dewet, vyhýbajíce se vážnému
boji, znepokojovali stále anglické vojsko, a dělali’mu citelné škody.
V ten čas začala drobná, tak zvaná gerillová válka, která se až do května 1902 pro
táhla, a v níž se bůrští velitelově, jmenovitě nepolapi telný všudybyl Dewet proslavili.
Mezitím, co obsazoval lord Boberts Pretorii, byl Dewet postrachem menších anglických
oddílů v jižním Oranžsku. Za to dal Boberts spáliti bůrské farmy. To však jen Bůry
rozčililo, a k dalšímu odporu popudilo. Bozptýlená “commanda” bůrská napadala ne
dosti silné čety anglické, obírala je o střelivo, zbraň, potraviny a šatstvo; poněvadž ne
měli nyní Bůrové stálých sídel, a nemohli vláčeti s sebou na svých rychlých pochodech
válečné zajatce, propouštěli je, odebravše jim napřed zásoby a zbraň. Zvláště Dewet
prováděl Angličanům neuvěřitelné kousky. Všechny chytré hlavy jenerálů anglických
se sešly, a vypracovaly plán, dle kterého se chtěly obávaného velitele bůrského “zcela
iistě” zmocniti. Plán vypracován,, vrchním velitelem Bobertsem schválen, a na za
čátku července obklíčen byl Dewet kol dokola silnými sbory anglickými. Pojednou
však byl ten, o kterém mysleli, že již jest zajatcem, mimo kruh, a ještě při tom zajmul
100 vojínů, Boyal Welsh karabinníků. Druhá honba na Deweta, vedená Kitchenerem,
Methuenem a Smithem v srpnu nezdařila se o nic lépe než první. Dewet vytřel jim
zrak znovu (17. srpna), a hned1 na to “ztratilo” se Angličanům 5 kompanií, 2 děla a 1
škadrona jízdy.
Však mezi tím tenčily se též sbory bůrské. Prinsloo se 4100 muži a Olivier s 1500
muži zajati; Boberts postupoval s ohromnou přesilou severně a štěstí počalo se kloniti
na stranu Angličanů — může-li se to nazývati štěstím, když jde na jednoho deset. Dne
1. září prohlásil Boberts 'zabrání obou republik Anglií a dne 25. října prohlášení toto
v Pretorii slavnostním způsobem opakováno. President Krueger odjel na to na 'lodi
vyslané královnou Vilhemínou hollandskou do Evropy, by pokusil se o přimění některé
velmoci, by ve prospěch Bůrů zakročila. Po celé cestě vítán byl nesmírným nadšením
všeho lidu, jmenovitě jeho vjezd do Paříže, kde statisíce lidu vítalo jej provoláváním
slávy chrabrým Bůrům, byl pravým triumfem. Kdyby bylo šlo podle vůle lidu, byly
by se některé státy evropské vrhly na chtivou Anglii, by jí vyrvaly kořist — však
vlády byly neoblomný, prosby a vyjednávání stařičkého presidenta zůstávaly nevysly
šeny. Německý císař jej vůbec ani v audienci nepřijmul. Krueger zůstal pak v Hol'andsku, nevzdávaje se naděje na konečné vítězství práva. Však jeho vroucí modlitby
nebyly slyšány tím bohem, v něž skládal
veškerou důvěru. Věc spravedlivá pod
lehla přemoci jako v tisíci jiných přípa
dech, aniž by byl ten všemohoucí prstem
hnul.
Drobná válka vedena v Africe dále.
Dewet prováděl1 stále svou. Třetí honba
naň učiněna veliteli Bartoněm, Knoxem
a LeGallaisem v listopadu 1900. Dewet
uklouzl ale znovu, zanechav v rukou Bri
tů svých 8 děl, která mu nyhí v rychlých
pohybech jen překážela. Mezitím odejel
lord Boberts, který myslil, že prohlášením
republik za anglické kolonie jest vše ho
tovo,
zpět do Anglie. Velitelství po něm
President Krueger se ženou.
přejal lord Kitehener. Štěstí zdálo se zase
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nakláněti ku zbraním bůrským.
Konec r. 1900 a začátek 1901 označen byl třemi dosti značnými
vítězstvími Bůrů. Po celé léto a
podzim (na jižní polokouli jest
leden, jak zajisté čenářům zná
mo, měsícem letním) bojováno
na všech stranách. Na začátku
zimy, dne 2. června dobyl pojed
nou bůrský velitel Kruitzinger
města Jamestownu a doplnil svo
je zásoby na útraty Angličanů.
Nej vroucnější přání Britů zmocniti se Deweta, mělo být kone
čně splněno čtvrtou honbou, na
níž súčastnilo se několik silných
sborů. Anglie třásla se nedočka
vostí, až bude míti tohoto nebez
pečného ptáčka v pasti, celý svět
chvěl se úzkostí o hrdinu, který
prý byl obklopen se všech stran
tak hustě, že bylo nemožno, by
opět vyváznul, kruh kolem něho
se sužoval a telegramy o každém
hnutí vojska anglického zrovna
hltány. Mají ho už? Ještě ne?
byla otázka dne. A když se kone
čně železný kruh Britů sevřel
nad očekávanou kořistí, dívali se
udivení lovci jeden na druhého
— Deweta v kruhu nebylo. Na
Bůrští generálové.
posměch, jakého se jim tenkrát
Herzog.
DeWet.
se všech stran dostalo, tak brzy
Kruitzinger.
Delarey
Angličani nezapomenou. Zrovna
taková past nalíčena byla na Bothu, a zrovna .takové sklamání britských vojínů, když
jim oběť uklouzla. Mezitím vyjednávalo se o mír mezi Bothou a Kitchenerem, kteří
se osobně blíže Lydenburgu dne 28. února sešli. Anglií navržené podmínky byly však
Bůry dne 22. března zamítnuty, a v drobné válce pokračováno. Dewet překročil zno
vu jižní hranice Transvaalu, na západě držel se neméně statečný Delarey proti Angli
čanům. Delarey ztratil 200 mužů v bitvě u Hartebeestfontain, ale hned na to porazil
jenerála Dixona u Blackfontainu způsobiv mu ještě větší ztráty. Však ani tato tak
statečně vedená guerillová válka nemohla Bůrům pomoci. Angličané vidouce, že tím
to způsobem s chytrými Bůry ničeho nesvedou, začali se svým systémem Blockhousů.
Strategické body byly obsazeny, a mezi těmito pohybovaly še stále tak zvané létací
kolony. Celé krajiny obepnuty touto sítí, jež pro jistotu obklopena ještě silným
plotem z ostnatého drátu. Tímto způsobem mělo býti docíleno, aby různé oddíly
bůrské (comanda) nemohly se spojovat, a zároveň, aby se nemohly 'zásobovat. Bůrové
byli nyní tísněni a štváni se všech stran, však dosti často podařilo se jim liniemi An
gličanů proraziti. Mezitím nabývaly smutné pověsti jenerálem Kitchenerem zařízené
koncentrační tábory, do nichž uzavírány ženy, děti a bezbranné osoby bůrské, kde
mořeny tisíce nevinných obětí války hladem, nečistotou a nemocemi. Po stech umí
rala tam děcka bůrská, postrádavší nejnutnějšího zaopatření. Celý svět s netajenou
nevolí díval se na hnusné divadlo, jež britská tvrdošíjnost mu představovala. Se
strany Angličanů poukazováno na nutnost podobného zařízení v této válce, a na ne
možnost činiti lépe.
V zemi pokračováno zatím v drobné válce, kde Bůrové hrdinně dokonávali pod
stonásobnou přesilou. Bekovnost Bůrů neznala mezí. Spojena s ostražitostí a zna
lostí krajiny, předhazovala Angličanům mnohý tvrdý oříšek k rozlousknutí. Dewet již
-asi po desáté prorazil “neprostupnými” liniemi jejich, použiv 'zvláštního způsobu ku
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proražení hradby z ostnatého drátu. Sehnal velké stádo hovězího dobytka, a se svými
věrnými štval za tmavé noci ustrašený skot před sebou proti ohradě. Slepé pádící stá
do prorazilo ohradou jako stěnou papírovou, a za ním, povstalým otvorem Dewet se
svými jezdci ujeli z nastražené pastě. A honba začala znovu. Rok 1902 nepřinesl
Bůrům žádné značné změny. Bravúra jejich válku pouze prodlužovala, však nerozho
dovala. Rozhodná vítězství jejich u Klerksdorpu a Tweboseku byla brilantními vý
kony zkušených tak dlouhým válčením bojovníků — ale více nic. U Tweboseku rozprá
šil dne 7. března sbor jenerála Delareye výpravu anglickou silnou 1200 mužů pod
velením jenerála Methuena, ukořistil několik děl, a zajal raněného vojevůdce. Raněný
jenerál byl však hned na to Delareyem propuštěn, poněvadž Bůři neměli lékařů, by
jej řádně ošetřili. Velkomyslnost tato došla uznání i v Anglii, a jednohlasné mínění
bylo, že takový nepřítel zaslouží si veškeré úcty. To bylo poslední velké, vítězství
Bůrů. Britové měli nyní v poli na 300.000 mužů, 243.000 koní — a Bůrů bylo všeho
všudy nanejvýš 15.000. Jeden proti dvaceti.
Tu uznali i ti nejvášnivější bojovníci bůrští, že prodlužování boje by bylo zbyteč
ným plýtváním drahou krví. Kdyby i stále vítězili, záplava vojskem anglickým byla
neodvratnou. Dne 23. března zahájeno opětné vyjednávání o mír. Angličané, po
učeni nyní tuhým odporem Bůrů, ukázali se býti povolnějšími, a i Bůrové transvaalští
byli k míru nakloněni. Jedině ještě bojovníci oranžští, a hlavně president Stein, byli
odhodláni bojovati dále. Však museli se poddati většině, jež byla pro mír. Mezi vy
jednáváním, jež nyní mezi lordem Kitchenerem a bůrskými veliteli nastalo, válčilo
se ještě se střídavým štěstím, však démon války utichal, a dne 1. června 1902 zmlknul
docela. Rozlétlať se světem zpráva, že boj o samostatnost Transvaalu dobojován, že
ratolest míru sklonila se nad horečnými skráněmi dvou národů — a při radostné zprávě
této oddychnul si celý svět z hluboká. Ulice Londýna a všech anglických měst roze
zvučely se jásotem lidu, jejž tížila tato válka jako ošklivý trapný sen. Mír uzavřen a
smlouva podepsána dne 31. května.
Podmínky míru jsou podepsán.y od lorda Milnera, vysokého komisaře Jižní Afriky
a jenerála lorda Kitchenera za anglickou vládu a od jenerálů Bremnera, Deweta.
Schalk-Burgera, Reitze, Louis Bothy a. Delareye a soudce Hertzoga za obyvatele obou
bývalých republik.
Bůrové ztratili, jak se jinak očekávati nedalo, svoji samostatnost. Samosprávu
jim však ponechána, nosení zbraní k osobní obraně povoleno, všichni zajatci co nejry-
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chleji zpět do země přivezeni, žádná daň iválečná od nich nepožadována, naopak povo
lila ještě vláda anglická tři miliony liber sterlingů na znovuzřízení zničených farem a
zaopatření jich potřebným dobytkem. Rebelově kapští ponecháni kapským soudům
s podmínkou, že žádný z nich nesmí býti trestán na hrdle. Celkem vybojovala si
Anglie s nesmírnými oběťmi pouze neobmezené právo na vykořisťování zlatých a dia
mantových polí, na nichž si chce vážně pošramocené finance vyléčiti. Bůrové vrátí se
nyní ku svým rolím a stádům, zdecimováni, však bohatší o jednu nesmírně cennou
zkušenost. Za tříletého zápasu svého seznali, že čirým bláznovstvím jest spoléhati na
spravedlnost boha, jehož tak vroucně a z takovou důvěrou vzývali, jsouce přesvědčeni
v těch duších, že “On” nemůže dopustiti, aby hrabivost anglická zvítězila a přemohla
jejich hrdinnou a oprávněnou obranu spravedlivé věci. Však jako vždy, tak i tento
kráte držel “On” se silnějším, neslyšel všechny ty modlitby a mše za Bůry po celém
světě konané, nepovšimnul si úpění žen a děcek hynoucích v koncentračních táborech,
spínajících vyhublé ručky k “Jeho” nebi, “On” neviděl slzy perlící se po skráních še
dých kmetů, již nad hrobem museli přihlížet! ztrátě samostatnosti své země. “On”
zůstal tvrdým jako ta žula, a lhostejně dílval se ňa to, jak jedna rána za druhou padá na
hlavy nejvěrnějšího jeho stáda, nejnábožnějšího národa na světě. Ci neviděl to vše?
Vždyť jest vševědoucím! Či nemohl zakročiti? Dětinnost! Jediným pokynem vše
mohoucí ruky své mohl rozpoutati Oceány a ztroskotati loďstvo vezoucí vražedné ná
stroje a po (vraždách toužící žoldáky, jedna ze sedmi egyptských ran byla by na ochro
mení moci dobyvatelů stačila. Ne! Ten, jenž z pouhého rozmaru nechal padati déšť
ohně na nevinné město a zničil čtyřicet tisíc životů jako hoch sfoukne kartový domek,
jejž -vystavěl, ten, jenž posýlá cyklony, povodně, mor, nemoce, na nevinné tvory, ten
zůstal hluchým k úpěnlivým prosbám věrného svého národa, ten jenž jedině vůlí svou
mohl zamíchati svědomím mocných tohoto světa a zabrániti dalšímu vraždění, nechal
téměř po tři léta zabíjeti a vyhuboivati své ovečky. Zel, že tak krutá naučení musí
zasahovati národy, aby je ponaučila o bláhovosti víry v nějakou prozřetelnost a spra
vedlnost božskou. A ještě se najdou lidé, kteří vzdychnou: Nevyzpytatelné jsou cesty
prozřetelnosti páně.
“A bezedná jest hloupost lidská,” dodáváme těmto.
Kéž mír věnovaný práci ve spoléhání na vlastní síly vynahradí národu bůrskému
s úroky to, o co připravila jej válka a důvěra v kéhos boha.
R. J. Pšenka.

pokyny pěstitelům ovoce.
1. Abychom zajíce a ovce od stromů na pastvištích a jiných místech otevřených
odvraceli, učiníme nejlépe, obvážeme-li kmeny trním. Jednodušeji však dospějeme k té
muž cíli, když stromy natřeme rozmělněnými a vodou rozředěnými ovčími výkaly do
výše asi 5 stop.
2. Stromům mladým, které ve vzrůstu nečiní náležitý pokrok, jakož i stromům
•větším, když jsme je přesadili, dodáme nového života, když kmen celý obvážeme mechem
a tento za počasí suchého, zvláště v létě, občas svlažujeme.
3. Ponravy a jiné červy zahubíme, když půdu z jara posypeme popelem z kamen
ného uhlí a tento zaryjeme nebo zaoráme.
4. Veliké stromy, které pro bujnost nerodí, učiníme plodnými, když kořeny u kme
ne odhrabeme, nej tlustší z nich sekerou štípací a klínem rozpoltíme a ránu tuto pomocí
-vsunutého kamene otevřenou ponecháme.
5. V hubené půdě písčité, kde višně často choří, dodáme stromům nové výživy a síly,
když nanesem k nim půdy lesní nebo třísla koželužského a je zaryjeme.
6. Vlašské ořešáky jsou tím úrodnější, čím více slabé větve při česání otloukáme
a čím méně půdu kolem kmenů vzděláváme.
7. Veškeré stromy špalírové v poloze jižní zůstanou zdrávy, postavíme-li ku kme
nům prkna, chráníce je tak před sluncem a posypeme-li půdu před nimi listím nebo
■stelivem.
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S. Padlí (mamiu) na krscích zahubíme, když ihned, jakmile se zlo toto objeví,
špičky všech letorostů uštípneme.
9. Broskvoň bude mnohem úrodnější, ořezáme-li ji krátce před úplným květem,
réva, řežeme-li ji, když ukazuje hrozny květů.
10. Veškeré choulostivější stromy přečkají zimu v lepším zdraví, nenecháme-li je
přivázány ani u kolíků ani na špalírech; mohoů-li se tedy volně pohybovati.
11. Abychom kmeny stromů udrželi zdravými, nesmíme vlky z nich vyhánějící potlačovati ihned, když se objevili, nýbrž musíme zbaviti je dříve vrcholků, oklestiti, a te
prve v roce nejbližším úplně odstraniti.
12. Kde dobytek a pluh přichází se stromy do styku anebo se do kmenů zahradni
ckým náčiním tluče, a lpící na něm hlína sráží, tam nesmí se naříkati, že stromy jsou
choré.
13. Ovocný strom jest jenom tehdy skutečně zdravým, nena]ézáme-li na něm žádné
ho mechu ani lišejníků. Nejlepším prostředkem k očistění je vápenný nátěr.
14. Strom úrodný zůstane zdravějším, když při česání ovoce ulamujeme spolu malé
snítky; ale strom bujný stane se úrodnějším, když při česání šetříme každé větévky.
15. Stromy šikmo stojící musí býti na ploše hořejší části kmene ovázány slamou,
anebo nutno strom takový sbitými prkny chrániti před vlhkem: jinak je se obávati, že
kmen bude zahnívati.
16. Ovocné stromy, stojící ve vlhku, zůstanou mnohem zdravějšími, jsou-li kmeny
jejich pokryty listím břečtanu nebo divokého vína.
17. Abychom stromy staré opět omladili a úrodnými učinili, větve staré hluboko
seřežeme a odstraníme, necháme vyvinouti ve vlky a tyto roku příštího roubujeme jiným
úrodným nebo týmž druhem ovoce.
18. Strom v kmenu příliš vysoký, přes 10 střevíců, nikdy není tak úrodný, jako
strom s kmenem nižším.
19. Strom, který žene dole mnoho výhonů, uvolní a posilní se tím, že se v koruně
zkrátí, a když pak se půda kol něho až na kořeny odhrabala, veškeré výhony i s kořáním
a očka s nich se odstraní.
20. Pravé krsky stávají se neúrodnými, jsou-li zasazeny tak hluboko, že také kmen
ušlechtilý může vyháněti kořeny. Aby se tomu zabránilo, nutno buď kolem stromku udělati jámu a nechati ji otevřenou — ale v zimě radno ji přihrábnouti — anebo každoročně
z jara kořínky ony 1ěsně při kmenu odříznouti.
21. Afělko zasazené stromy budou vždy zdravější a úrodnější, nežli hluboko vsazené;
tyto budou brzy odumírati.
22. Zalévání starších stromů ovocných má účinek až počátkem měsíce července.

Z F)aUcckovýcb kapitol o “psychologií” vybral a v češtinu
uvedl 7osef Čermák.
Každé dítě ví, že cvičením sval sílí. Člověk může býti přírodou nadán sebe
silnějším organismem, nevykonává-li práci tělesnou, nevyvine sílu fysickou do takové
míry, jako když vykonává práci, vyžadující svalovou činnost. Totéž říci možno
o vůli člověka. Každý tvor přináší si na svět přirozený pud — krocení pudu, zvyky,
pevná vůle, bývá: v pozdější době jen výsledkem cviku. Cvikem sílíme svoji vůli,
jako sílíme cvikem svalstvo. A nejdůležitějším úkolem silné vůle člověka jest: při
svojit! si dobré mravy, dobré zvyky, které pak stávají se naší druhou přirozeností.
Tyto osvojiti sobě můžeme jen pod záštitou pevné vůle — bez ní stává se člověk hříč
kou pudu, hříčkou vášní. Chceme-li v zahradě míti pestrá a vonná kvítí, musíme
je pěstovati -— pouze bejlí roste všude bez veškerého pěstění.
Celá naše čivní soustava jest v mladém věku velice poddajnou a přístupnou
zevnějším vlivům, takže lze na ni působí ti tak, že okolí, v jakém dítě žije, okolnosti,
jaké naň působí, rozhodují o jeho budoucí povaze — o jeho celém životě. Dlouhými
•výzkumy bylo nade vší pochybnost dokázáno, jak možno působiti na povahu, zvyky,
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FŮli člověka, působí-li se na jeho čivní soustavu ve věku útlém — a čím déle mladý
muž odkládá zřeknutí se zlých návyků a přisvojování si mravů dobrých, tím těžší
bývá proň práce, chce-li způsob života svého změniti v letech pozdějších — a začasté
veškeré pokusy ve směru tomto činěné ukážou se býti úplně marnými. Nervová sou
stava a mozek náš přirovnal trefně učenec jeden k rozředěné sádře, kterou můžeme
lehce přetvořiti, do jakékoliv formy si přejeme — však později stává se práce obtíž
nější, až posléze sádra ztuhne tak, že stává se nepoddajnou. A tak se to má i s ce
lou naší čivní soustavou. Člověk po třicátém roce věku svého zřídka mění své ná
vyky; možno směle říci, že v roce dvacátém má člověk svoji povahu, své zvyky již
tak ustáleny, že pak provázejí jej po celý jeho život. Člověk, jenž jeví se nám
drsným v dvacátém roce, zůstane jím nadále — i když octne se v jiném ovzduší.
Drsná slova budou sesmekovati se mu se rtů, i kdyby zevnějšek jeho zdál se býti
sebe uhlazenějším. Pečlivý pozorovatel zajisté si všiml, že člověk často svým ze
vnějškem, svým chováním prozrazuje své zaměstnání. Lékař, vojín, právník, učitel,
kněz, obchodník osvojí si jisté způsoby, zvláštní jejich povolání. Pokusy, přeměniti povahu dospělého muže neb ženy ve věku pozdějším, jest nevděčná a z pravidla
bezvýsledná práce. Když po delší době povaha člověka se ustálí, veškeré pokusy
působiti na ni, zůstávají bezvýsledný. Statistiky nám dokazují, že z tisíce opilců,
kteří pokusí se o nápravu, pouze tři setrvají na nastoupené cestě k lepšímu životu
— ostatní dříve Či později oddají se opět svým zlým náklonnostem.
Chce-li kdo osvojiti si dobrý mrav a sloučiti ho jaksi nerozlučně se svým “já”,
musí veškerou mysl svoji naň soustřediti a z mysli vvpustiti veškeré jiné myšlénky,
které by pozornost jeho obracely v jiný směr. Při tom musí mu býti nápomocny
jiné vedlejší představy, znázorňující jemu všechen ten prospěch, všechny výhody,
jako vyplynou mu z toho, když si žádoucí dobrý mrav osvojí. Však myšlénky, které
by předsevzetí jeho oslabovaly, musí násilně z hlavy vypuditi. A zde jest vidět, jak
mocným faktorem stává se pevná vůle. Chce-li si ňa příklad člověk odvyknouti
nemírnému pití, musí se na prvním místě vyhýbati hostinské místnosti, která jej
neodolatelnou mocí k sobě táhne, musí vyhýbati se společnosti, která by mu připo
mínala rozkoše zažité při bujných pitkách. Chlapec, jenž má dobrý úmysl věuovati
den svým školním pracím, musí vyhýbati se veselým kamarádům, chystajícím se
právě ku hře míče — neboť dobrý jeho úmysl snadno podlehne pokušení.

Mnozí lidé zůstali pevni zásadě své jen proto, že opatrně vyhýbali se veškerému
nebezpečí — všemu pokušení. Známa jest pověst o Ulyssesovi, z níž možno vžiti
sobě v životě dobrý příklad. Společníci jeho znajíce neodolatelný zpěv Sirén, zale
pili uši své voskem, aby ho neslyšeli. Ulysses však zpěv zaslechl, kouzlu jeho podlehl
a kdyby nebyl býval násilně soudruhy svými zadržán, byl by zahynul. Když octl se
z doslechu vábných zvuků svůdných Sirén, byl opět svým. Nespolehejme se tudíž na
svoji sílu, že jsme s to pokušení vzdorovati — ale raději se mu vyhněme. Známé jest
přísloví: “Nemalujte čerta na stěně...” Kdo jednou octl se v mocném pokušení,
ten zajisté nebude podceňovati jeho moc. V boji jest hrdinou ten, kdo neprchá, ale
vytrvá na místě nebezpečí — zde však jest tomu právě naopak. Ten jest hrdinou
pravým, kdo prchá, spatřiv blížící se pokušení a jen slaboch a zbabělec obyčejně na
místě vytrvá. Chvíle, kdy počínáme osvojovati si dobrý mrav, jest pro každého do
bou velice kritickou. Musíme při pokusu tom býti neúprosnými — nepřipouštět! žád
ných výjimek. Člověk, jenž umínil si vzdát se kouření a ve společnosti přátel přece
vykouří “jen jeden dobrý doutník”, nebo takový, jenž odvyknouti chce pití a jako Rip
Van Winkle “vezme si jen ještě jednu, kterou nebude počítati”, má velmi nedosta
tečný pojem o zákonu, jenž řídí naše zvyky, mravy a náklonnosti. Jako vše, tak
i osvojování si mravu musí řízeno býti jistým zákonem — jistým pravidlem, od něhož
se nesmíme uchýliti. Chce-li se někdo přiučiti nazpaměť abecedě a opakuje dnes
a, b, c, zítra a, c, b a pozítří c a b, — nikdy se abecedě nenaučí v tom pořadí, jak ná
sleduje. Někdy člověk, jenž nikdy nemíval svél věci na místě, umíní si pojednou zvykati si pořádku. První dva dny má vše na svém místě — třetího dne však má na
spěch, pozdě vstal a následek toho jest starý, bývalý nepořádek. Jak málo kdo chápe, že
toto jediné opomenutí zničí práci několika dnů. Toť malá, illustrace, jak neúprosný
mi musíme býti, chceme-li si jistý mrav, jistý chvalitebný zvyk osvojiti. Jakmile si
jej osvojíme tak. že stane se částí naší bytosti, nemusíme mu více věnovali žádné po
zornosti. Působí v nás přímo automaticky.
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Nezavírejme očí svých před na pohled nepatrným zlým návykem, nezahrávejme
si s náklonností, která se nás častěji zmocňuje a kterou máme posud ve své moci.
Byl jednou jistý boháč, jenž choval si v domácnosti mladé lvíče. Když jej přátelé
upozorňovali na nebezpečí takové hračky, odpovídal s úsměvem, že má mladé lvíče
úplně ve své moci a že mu toto ublíži ti nemůže. Ale lvíče rostlo, mohutnělo, sílilo»
— za nějaký čas octl se pán v jeho moci a dříve než se nadál, stal se jeho obětí. A tak
má se to také s naší vášní, kterou, dle našeho náhledu, máme dnes ve své moci. Ona
roste, mohutní, sílí — právě jako ono lvíče — až konečně seznáme, že nejsme více dosti
silnými, abychom ji nřemohli.------Učme děti, aby všemu, cokoliv konají, věnovaly veškerou svoji pozornost. I zde
nápomocnou nám jest pevná vůle. Člověk méně nadán schopností, více docílí, nežli
tak zvaný genius, věnuje-li se úkolu svému s veškerou svojí pozorností — s celou silou
svého ducha. Nadaný člověk by docílil úspěchu mnohem dříve, kdyby byl s to ve
škerou pozornost svoji na jednu věc upoutat. Však jemu jeden úkol, jeden cíl nepo
stačuje — jako motýl musí míti celá luka pestrých. květů. A jest to také mnohem
půvabnější oku našemu, pozorovati pestrého motýla hbitě poletovati s jedné květiny
na druhou, nežli dívati se na mravence čile pracujícího — ale mravenec si ustřádá
na zimu mnohem více, nežli krásný a těkavý motýl.
A zde opět pevná vůle napomáhá nám při tom, aby veškerá pozornost, celá mysl
naše zaměstnána byla pouze jedinou věcí — aby duch náš netěkal s jednoho předmě
tu na druhý. A kdyby pozornost naše odvracela se od započaté práce devět-a-devadesátkráte, silou vůle své donuťme ji devět-a devadesátkráte k tomu, aby se vrátila. Kdo
však cítíš, že pozornost ochabuje umdlením, vezmi útočiště k odpočinku. Zapřáhneme-li hříbě ponejprve do vozu, chce toto běžeti hned na tu a hned na onu stranu ulice,
však pokaždé prudkým trhnutím otěží uvedeno jest zpět na své místo a tak naučí se jiti
rovnou cestou. Pozornost jest jako hříbě; chce-li se dáti jiným směrem, trhněme vždy
otěžemi, až jako hříbě naučí se kráčeti vytčenou dráhou.
Stává se velmi zhusta, že vůli svoji, oslabujeme tím, že vytkneme si jakýsi cíl, ale
úmysl náš v zápětí neprovází skutek. Nejodpornějšími lidmi také bývají náin tací,
kteří stále “hotoví se k nějakým činům”, vsak zůstávají jen při pouhých slovech. Tací
také vždy mají pohotově nějakou výmluvu, proč to neb ono nevykonali. Jeden vyni
kající továrník praví, že rozděluje si své zřízence ua dvě třídy; do první třídy vřadí
ty, kteří vykonají, co si vytknou neb co jim jest nařízeno, do druhé pak ony, kteří vždy
naleznou nějakou výmluvu, proč přidělený jim úkol nevykonali. Kdykoliv najme
nové zřízence, určí jim jistý úkol a ti, kteří přijdou později s výmluvami, jsou z pra
vidla propuštěni. Proto také v závodě jeho zaměstnávány jsou vždy síly spolehlivé
a s takovými silami závod, prospívá.
Za každými dobrým úmyslem má následovati čin — ten nejkrásnější úmysl bez
skutku jest úplně bezcenný, jako jest bezcenný na jevo vystavovaný cit, za nímž ne
následuje skutek. Ta nejkrásnější slova soucitu chudinu nikdy nenasytí. Známa
jest historka o jisté vznešené ruské dámě, která rozplývala se v slzách při provozování
nějaké truchlohry, kdežto její kočí, jemuž byla poručila, aby v třeskutém mraze na ni
před divadlem čekal, na kozlíku zmrzl. Dámě oné mohlo její citlivé srdce puknouti
nad vymyšleným utrpením vybásnené hrdinky na jevišti — ale pro svého ubohého ko
čího citu neměla. Jak hnusným jest jemnocit druhu podobného a jak často s tako
vým v naší společnosti se shledáváme. Vštěpujme v útlou mysl dítek tu šlechetnou
zásadu, že pouhým povzdechem neosušímc jediné slzy na líci nešťastného! Tisíce
lidí mají dosti citu, aby nad chudým lidem truchlili, avšak jen jeden z tisíců má dosti
vůle, aby pokusil se skutkem nějakým bídě svých bližních ulevit i- Neznáme lepší
školy pro cvičení pevné vůle, jako když časem nutíme se. ku konání něčeho nepříjemné
ho. Profesor James praví, že každý člověk měl by konati aspoň jednou denně něco,
o čem ví, že by se tomu jinak rád vyhnul, a byť to byla pouhá maličkost. Podobné
otužování se jest jakýmsi placením pojistného pro případ nehody neb neštěstí. Cvičíme-li vůli svoji v takové! škole, seznáme, jakou vydatnou oporou nám bude v případu
skutečné nehody. Kdežto náš soused bude vésti nářek nad rozlitým mlékem, my
s vůlí na nepříjemnosti uvyklou, nebudeme mařiti času nářkem, nýbrž v době, kdy
soused stojí, nevěda si rady, my již zaměstnáni jsme dojením jiné krávy. V žádném
válečníku snad nebylo soustředěno tolik pevné vůle, jako v Napoleonu, který vůbec·
neznal nemožnosti. Když octl se u nebetyčných Alp, překročil je s lidem svým.
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kdežto jiný vojevůdce by nevěděl, co pocíti. Napoleon měl takovou nezlomnou
vůli a jednal s takovou energií, že vždy zanesl válku do nepřátelské země. Život
náš jest téměř nepřetržitým řetězem nepříjemností a dlužno se proti ?iim náležitě
obrniti. Jen pevný karakter, muž pevné vůle kráčí neohroženě v před a ta nejprudší
bouře životní není s to přivésti jej s jeho dráhy. V tuhém boji životním klesají oby
čejně jen slabé povahy — pevný karakter rány zasazené vůbec necítí. Člověk při
chází na svět jako ruda a teprv vypěstováním kärakteru razí se z něho cenný peníz.
Stává se sice často, že okolnosti, v nichž se náhodou octneme, vykrystalisují hrubou
rudu v cenný kov — však největší cenu dodáváme jí svým vlastním přičiněním.
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Otázka dělnická otázkou kulturní.
Pro kalendář Amerikán napsal Josef Buňata.
Dělnictvo všech zemí pokročilých se domáhá
zlepšení svého stavu, ku kterémuž účelu se organisuje v nejrůznější spolky. Předním cílem to
hoto hnutí dělnického jest zvýšení mzdy, tedy do
sazení lepší obživy, čili většího kusu chleba. Pro
to se zdá, že hnutí dělnické má účel jen materielní,
čemuž‘ale ve skutečnosti tak není. Hnutí dělni
cké má význam kulturní, vzdělávací, ku pokroku
všeho lidstva čelící. Zkrácení doby pracovné slojí
sice v programu linutí dělnického na místě prvém,
avšak postaveno tam jen proto, jelikož mzdu trvale
zvýšiti nelze, pokud velká část lidu pracujícího
zahálí a volna jest pracovati za každou cenu. Po
žadavek zkrácení doby pracovné má základ mate
rielní. jest to prostředek k dosažení lepší mzdy,
ale zároveň má výsledek kulturní, neboť dělnictvo
kratší dobu zaměstnané má více času ku vlastnímu
vzdělání a věnování se rodině. Bedlivé pozorování
života dělnického ukázalo nade vší pochybnost, že
zkrácení doby pracovné mělo za následek umrav
nění a vzdělání dělnictva. Ač mnozí škarohlídové
předpovídali, že zkrácení doby pracovné poskytne
Hip. Soběslav Pinkáš.
dělníkům jen více času k pitkám a hýření, osvědčilo
se, že pitek a hýření ubylo. Proti zkrácení doby
pracovné dnes již nenamítá nikdo ničeho a bylo by zajisté provedeno v celém vzdělaném
světě, kdyby bylo možno sjednotí ti všecky zaměstnavatele k tomu účelu. Již i samy vlá
dy evropské jsou tomu nakloněny a započaly mezi sebou vyjednávání za tím účelem, aby
ve všech zemích zároveň doba pracovná na jistou míru zkrácena byla. Není zajisté doba
ta daleká, kdy ve všech zemích kulturních doba pracovna na 9 neb 11a 8 hodin denně
zkrácena bude. Poněvač se osvědčilo zkrácení doby pracovné pro hmotný i duševní stav
lidu pracujícího výhodným, podán tím důkaz, že původně materielní požadavek má i kul
turní a morální výsledky.
K podobným výsledkům směřuje celá dělnická otázka. Zvýšení mzdy nemá za ná
sledek jen lepší obživu dělnictva, nýbrž i dosažení vyšší kultury, nebi dělník za část vyšší
mzdy si zaopatřuje časopisy, knihy, obrazy a jiné vzdělávací pomůcky. Zároveň však
jest při vyšší mzdě umožněno mnohým dělníkům, že mohou dítkám svým poskytnout i
vyššího vzdělání. Je známo, že v těch nejnižsích vrstvách lidu se rodí nejvíce nadaných
duchů. Mezi třídami zámožnými, které mají prostředky ku vzdělání dítek svých, zřídka
se vyvine člověk vysoce nadaný, kdežto z tříd chudých se vyvinulo veleduchů bez počtu.
Takových veleduchů však by se vyskytlo tím více, čím více by se vzdělání stalo i těm nejehudším přístupným. Zde ve Spojených Státech jest ovšem přístupno vzdělání největší
části obyvatelstva, ale vzdor tomu přece tisícové chudých otců ze stavu dělnického i rol
nického nemohou dítky sebe schopnější do vyšších ústavů posílati. poněvač nemají pro
středků a dítek těch potřebují ku obživě rodiny. Vyšší mzdy dělnické by zajisté poskytly
tisícům dětí dělnických prostředky ku vyššímu vzdělání, tak že by průměrná úroveň
vzdělanosti daleko stoupla.
Aby si dělnictvo vyšší mzdu udrželo, vyžaduje také obmezení práce dětí a žen. Při
zdokonalených strojích bývá práce tak zjednodušena, že ji i malé dítky zastati mohou
a kapitalisté toho v hojné míře využiikují. zaměstnávajíce raději děti a ženy, aby nabyli
laciných sil pracovných. Tomu se staví dělnictvo na odpor jak pomocí unií svých, tak
pomocí sboríi zákonodárných. Ač má dělnictvo na zřeteli v první řadě zbavení se láci
nýcli konkurentů v práci, jest přece výsledek dosažený rázu kulturního. Nemch u-li
dítky do jistého stáří zaměstnávány býti v továrnách, jdou do školy a tím zajisté získají
duševně. Agitace pro odstranění dítek z továren s? stává stále účinnější. Nejpive -o
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žádalo odstranění z továren dětí pod 10 roků stáří, pak byl zvýšen požadavek ten do 12,
1-1 let a nyní se z busta ozývají hlasové žádající, aby pod 15 ba i 16 let staré dítky v to
várnách zaměstnány nebyly. Tak jako se docílilo v četných zemích. a státech, že dítky
do 12 neb 14 let v továrnách zaměstnány býti nesmějí, tak se později docílí toho, že mlá
dež do 16 ba i více roků nesmí býti do práce najímána a bude náležeti škole. Ze tím
vzdělanost průměrná stoupne, leží na bíledni a tím tedy hmotný požadavek dělnictva
dopomůže celému národu k vyššímu vzdělání.
Aby lid dělnický snáze své požadavky prosadil, za tím cílem se organisuje a aby organisace zdárněji pokračovala, agituje se slovem i písmem. Každá dělnická národní
neb mezinárodní unie má nyní svůj vlastní časopis co orgán, v něnřž se členové téže orga
nizace po celé zemi uvědomují o všem důležitém, co se v organisaci děje a poučují o všem,
co členům prospěšno býti může. Kdežto ještě před 50 lety byl časopis dělnický vzácno
stí, jest nyní ve všech zemích pokročilých časopisů dělnických hojnost. Nejen že si
odborové organisace vydržují své odborné orgány, ale různé směry hnutí dělnického mají
své časopisy, jimiž zásady své šíří. Tak jest dělnictvo poučováno všestranně, což zajisté
na jeho duševní stav bez účinku není. V dílnách, kde lomoz strojů rozhovor dělnictva
neruší, vedou se rozpravy a hádky o všem na světě, co právě denní časopisy přinášejí.
Z řečí těch se méně vzdělaní poučí zase od těch vzdělanějších a zkušenějších, tak že obor
vědomostí všech těchto dělníků stále se šíří. Podobně se děje ve schůzích dělnických,
v čítárnách i při zábiavách. Snaha po dosažení vyšší mzdy, většího krajíce chleba, vede
tedy i v tomto směru ku vyšší kultuře.
Vezměme však v úvahu vědu a umění. Ty se zvelebují tím více, čím větší podpory
se jim dostává. Jsou sice jednotliví boháči, kteří štědře podporují vědy a umění, avšak
největších podpor se jim přece dostává od národa, od množství lidu. Od chuďasů bídně
své živobytí protloukajících nelze se učencům a umělcům nadít i podpory, té se jim dostati může jen od lidí zámožných. Cím více lidí zámožných v národě bude, tím více věda
a umění podporovány budou a tudíž tím více se budou rožvíjeti. V každém národě tvoří
dělnictvo značné procento a leží tedy na bíledni, že ve vědě a umění od téhož dělnictva
dostane tím větší podpory, čím toto bude zámožnější a vzdělanější. Vyšší mzda a zkrá
cená doba pracovna docílí toho, že dělnictvo bude více kněh, časopisů, obrazů a j. v. kupoyati, divadla, koncerty a musea navštěvovati a tak vědě i umění k dalšímu rozkvětu
napomahati.
Otázka dělnická jest tedy otázkou kulturní á nikoliv jen ‘žalúdkovou. Od její ře
šení závisí celá budoucnost národů a jich vývin duševní. S dělnickými požadavky stou
pá také úroveň vzdělanosti. Vyšší mzda má za následek vyšší vzdělanost a vyšší vzdělá
nost opět vyžaduje vyšší mzdu. Tak se obé doplňuje, stále stupňuje, až konečně majetek
i vzdělanost stejnoměrně rozděleny budou po celém národě. Bude-li celý národ sestá
vat! z lidí zámožných, pak zajisté věda a umění dojdou veliké podpory a budou se vyví
jeli v míře netušené. Proto kdo jest přítelem pokroku, musí nejen s hnutím dělnickým
souhlasiti, nýbrž toto i ze všech svých sil podporovat!.

Kdo je oprávněn volit při národních volbách.
Často nás docházejí dotazy od krajanů nedávno do této země přišlých, zda-li smějí
volby národní se zúčastnit a tu podáváme čtenářům “Amerikána” přehled nařízení o
volbách, která 1. lednem r. 1902 vešla v platnost. Volit smějí při takových volbách
muži, kteří 21. rok svého věku překročili. Někde také ženám přiřknuto hlasovací
právo, což také při dotyčných státech připomenuto. V jednotlivých státech platí ná
sledující pravidla :
ALABAMA : Přistěhovalec musí prohlásiti úmysl státi se občanem a bydleti rok
ve státu. 3 nu sice v okresu a 1 měsíc v precinktu.
ARKANSAS : Podobně jako v Alabamě.
CALIFORNIE: Přistěhovalec musí býti 90 dní před volbou občanem, 1 rok ve
státu. 3 měsíce v okresu a 1 měsíc v precinktu bydleti. Musí dovést číst Ústavu Spoj.
Států anglicky a míti zaplacenou “Poli Tax”.
,

— 247
COLORADO: Přistěhovalec musí na 4 měsíce před volbou prohlásiti úmysl, stati
x>e občanem, bydleti 6 měsíců ve státě, 3 měsíce v okresu a 10 dní v precinktu. Také
ženské smějí voliti.
CONNECTICUT: Volič musí býti občanem; musí uměti anglicky číst a bydleti
1 rok ve státu, 6 měsíců v okresu a 1 měsíc v precinktu.
DĚLAWARE: Musí býti občanem; zaplatit $1 za registrování; 1 rok ve státu,
3 měsíce v okresu a 1 měsíc v precinktu bydleti.
FLORIDA : Musí býti občanem, všechny daně zaplacené, 1 rok ive státu a 6 měsí
ců v okresu bydleti.
IDAIIO: Musí býti občanem. Také ženy hlasují. Volič musí bydleti 6 měsíců
ve státu, tři měsíce v okresu, tři měsíce v townu a 10 dní v precinktu.
ILLINOIS: Musí býti občanem, 1 rok ve státu, 3 měsíce v okresu a 30 dní
v precinktu.
INDIANA: Musil svůj úmysl, stát se občanem, prohlásit, 1 rok ve Spoj. Stá
tech, 6 měsíců ve státu, 2 měsíce v okresu a townu, 20 dní v precinktu bydleti.
IOWA: Musí býti občanem, 6 měsíců ve státu a G0 dní v okresu bydleti.
JIŽNÍ DAKOTA: Musel prohlásit úmysl stát se občanem, 1 rok ve Spojených
Státech, G měsíců ve státu, 30 dní v okresu a 10 dní v precinktu.
JIŽNÍ KAROLINA: Občanem, musí dovést přečíst Ústavu a psát, zaplatit PollTax nebo musí dokázat, že má majetku dani podléhajícího nejméně za $300. Musel
býti nejméně dvě léta ve státu, 1 rok v okresu a 4 měsíce v precinktu.
KANSAS: Musel prohlásit úmysl, že se chce stát občanem, 6 měsíců ve státu a
30 dní v presinktu bydleti.
KENTUCKY: Občanem, 1 rok ve státu, 6 měsíců v okresu a G0 dní v precinktu
bydleti.
LOUISIANA: Občanem, musí umět číst a psát, míti majetku dani podléhajícího
v obnosu $300; byli-li jeho děd nebo otec 1. ledna 1871 k volbě oprávněni. Musí bydleti
2 roky ve státu, 1 rok v okresu a 6 měsíců v precinktu.
MAINE: Občanem a 3 měsíce ve státu a v precinktu bydleti.
MARYLAND: Občanem, 1 rok ve státu, 6 měsíců v townu a jeden den v pre
cinktu.
MASSACHUSETTS: Občanem, umět číst a psát, 1 rok ve státu a G měsíců v
precinktu.
MICHIGAN: Občanem, nebo před 8. květnem 1892 prohlásiti svůj úmysl stát se
občanem. Musí býti 6 měsíců ve státu a 20 dní v precinktu.
MINNESOTA: Musí státi se na 3 měsíce před volbou občanem, bydleti 6 měsíců
ve státu a 20 dní v precinktu.
MISSISSIPPI: Občanem, umět přečíst Ústavu a rozuměti jí, 2 roky ve státu a
1 rok v precinktu.
MISSOURI: Občanem, nebo musel 1 rok nebo 5 roků před tím prohlásiti svůj
úmysl, státi se občanem, 1 rok ve státu a 60 dní v precinktu bydleti.
MONTANA: 1 rok ve státu a 30 dní v precinktu.
NEBRASKA: Občanem, nebo 30 dní před volbou prohlásit svůj úmysl, státi se
jím, 6 měsíců ve státu, 40 dní v okresu a 10 dní v precinktu bydleti.
NEVADA: Občanem, 6 měsíců ve státu a 20 dní v precinktu.
NEW HAMPSHIRE: Občanem a 6 měsíců před volbou v precinktu.
NEW JERSEY: Občanem, 1 rok ve státu a 5 měsíců v okresu.
NEW YORK: Na 90 dní před volbou občanem, 1 rok ve státu, 4 měsíce v okresu
a 30 dní v precinktu.
OHIO: Občanem, 1 rok ve státu, 30 dní v okresu a 30 dní v precinktu.
OREGON: 1 rok před volbou prohlásit úmysl, státi se občanem a 6 měsíců
bydlet ve státu.
PENNSYLVANIE: Nejméně 1 rok občanem, 22 let věku, 2 roky platit daně,
1 rok ve státu a 2 měsíce v precinktu bydleti.
RHODE ISLAND: Občanem a 1 rok majitelem půdy, 2 roky ve státu a 6
měsíců v townu bydliti.
SEV. DAKOTA: Občanem, 1 rok ve státu, G měsíců v okresu a 90 dni
v precinktu.
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SEV. KAROLINA: Občanem, 1 rok ve státu, 90 dní v okresu.
TENNESSEE: Občanem, 1 rok před volbou platit Poli Tax, 1 rok ve státu
a 6 měsíců v okresu.
TEXAS: Svůj iimysl stát se občanem, prohlásit na G měsíců před volbou, 1
rok ve státu, 6 měsíců v okresu a v precinktu bytí usazený.
UTAII: Zeny i muži mají hlasovací právo. Musí býti rok ve státu, 6 měsíců
v okresu a 60 dní v precinktu.
VERMONT: Občanem, 1 rok ve státu, 3 měsíce v townu a 30 dní v precinktu.
VIRGINIE: Občanem, 1 rok ve státu, 3 měsíce v townu a 30 dní v precinktu.
WASHINGTON: Musí býti občanem nebo bydleti v území dříve, než se stalo
státem; 1 rok ve státu, 90 dní v okresu a 30 dní v precinktu.
WEST VIRGINIA: Občanem státu, 1 rok v něm, 60 dní v okresu a precinktu
býti usaizen.
WISCONSIN: Musel prohlásit úmysl, stát se občanem, 1 rok ve státu a 10
dní v precinktu.
WYOMING: Muži i ženy volí, musí býti 1 rok ve státu, 60 dní v okresu a
10 dní v precinktu. Musí dovést přečíst Ústavu.
Z předneseného viděti, že většina jižních států černochům brání ku provádění
hlasovacího práva, protože vyžadují jistý stupeň vzdělání a mohovitosti, čímž nej
větší díl barevných vykázati se nemůže. Mimo to jsou skoro ve všech státech usta
novení, kterými choromyslní, na almužnu odkázaní a zločinci nesmějí hlasovjat.
V některých státech nesmějí se také vojáci a námořníci na volbě podíleti, nepatří-li
na místo. I v Ohiu bylo podobné omezení volebního práva přijato. V Sev. Karolí
ně vyloučeni jsou také ti, kteří boha zapírají.
V celku jsou volební zákony v jednotlivých státech pro přistěhovalce příznivé.

proti dne a rheumatismu.
(Neprospěje-li, neuškodí.)
Brusinky jsou léčivým prostředkem proti rheumatismu. Jejich léčivý účinek týká
se hlavně rheumatismu, této trapné a dnes tak rozšířené nemoci. Nejen brusinky zadě
lané v chutný kompot mají léčivou sílu, že po delším jich užívání neduh se mírní, ba
docela zahání, ale i celá rostlina, listy, stonky a kořeny spařené horkou vodou, skýtá po
levující nápoj. Brusinkového thé pije se každé 1—2 hodiny půl koflíku a nějaký čas se
v této léčbě pokračuje, i kdyby byly již bolesti mezitím vymizely. Toto prodloužené
léčení skýtá ochranu proti vrácení nemoci, jež tak často se stává a to následkem sebe
menšího nachlazení. Bud’ ale podotknuto, že brusinky jako kompot naložené, hojně
kyseliny citrónové obsahující, povzbuzují chuť k jídlu a proto se zvláště nemocným
a pozdravujícím vůbec odporuěují.
Léčení celerem jest jednoduchým prostředkem proti dně, rheumatismu atd. Uvař
me denně dva velké kořeny celeru, vypijme šťávu z něho a možno-li, snese-li to nemocný,
ať sní i celer samotný (uvařený). Dobrý účinek brzy se objeví. Jsou známy případy,
kdy lidé rheumatismem zkřivení a schromlí, požíváním celeru úplně se pozdravili. Tento
prostředek jest levný a zároveň je také výživný.
Angrešt jest dobrým prostředkem proti rheumatismu. Tuto léčivou sílu angrc-štu
objevil sám veliký přírodozpytec Linné a to náhodou. Sděluje ve svých zápiscích vlast
ního životopisu, že byl jednou silným rheumatickým návalem trápen, jedl angrešt, na
nějž dostal zvláštní chuť a hned ucítil polevení bolestí. Dal si přinésti angreštu více,
načež klidně usnul a v krátkém čase byl úplně zdráv. V následujícím a třetím roce léčil
se dále požíváním angreštu a to se skvělým výsledkem. Linné měl mnoho následovníků,
kteří se stejným úspěchem o léčivé/ síle angreštu se přesvědčili. Když některý prostře
dek jest s to vyléčiti již vypuklou chorobu, jest zajisté jeho používání nejlepším prostřed
kem nemoci takové předejiti.
Účinek včelího jedu. V něm. pražském lékařském týdenníku píše Dr. Sere z Marburku na základě vyzkoušení u 100 pacientů toto: Můžeme použiti včelího jedu (že dá
me nemocného včelou píchnouti) při všech rheumatických chorobách. Při chorobách
zastaralých, které často se vracejí, vede k cíli teprve asi sté bodnutí. Přinese ve všech
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menších případech uzdravení, v případech těžkých použije se ho teprve, když chemické
prostředky se s účinkepi minuly. Cím složitější a trvalejší jest choroba, tím více je
léčení včelím jedem na místě; přináší pomoc i při rheumatických úbytích, zvláště při
rheumatické chorobo srdce. Jen trpělivost neztráceti. Ze včelí jed proti rheumatismu
působí, potvrdí každý včelař, poněvadž není známo, že by, jsa častěji bodnut, rheumatismem trpči.
Podstata rheumatických bolestí jest hromadění se jedovatých látek v těle, jež roz
kladem bílkovin vznikají a jež musí se v těle Tozložiti a odvésti pryč ledvinami. Lze si
pak účinek v tomto článku uvedených prostředků tak vysvětliti, že rozklad a odvádění
oněch jedů podporují.

Uzpomínky životopisné k našim podobiznám.

Karel Novák.

Antonín Peka.

KAREL NOVÁK — ANTONÍN PEKA. — Nikde snad v ohrožených krajinách
našich starých vlastí nemusel svésti živel Český s většinou německou tak prudký boj
o svou existenci, jako v hlavním městě Moravy, Brně, kde řízení města nachází se úplně
v rukou Němců, a to nejzuřivějších fanatiků v akci protičeské. Bylo tomu nedávno
dvacet pět let, co vlastenci brněnští zahájili zápas o školy české s obcí brněnskou. Na
žádost za zřízení první obecné školy české bylo r. 1877 odpověděno, že není v Brně žád
ných českých dětí. Byla tedy otevřena soukromá škola česká v Besedním domě, zřízena
“Školská Matice Brněnská”, pod jejím řízením otevřena r. 1880 pětitřídní škola obecná,
v níž zapsáno již 568 dětí, na to vybojována první škola veřejná, a dnes donucena již obec
brněnská silou zákonů ku vydržování šesti obecných škol českých, do nichž zapsáno jest
2516 dětí. V houževnatém zápasu tom proti přesile germánské vyznamenali se nynější
předseda brněnské Matice Školské, Karel Novák, ředitel generálního zastu
pitelství pojišťovny “Praha” pro Moravu a Slezsko, jenž zvolen byl v uzná
ní svých zásluh za předsedu r. 1899, a místopředseda Matice, p. Antonín Peka, vrchní
inženýr Moravské vzájemné pojišťovny, jen'ž jest místopředsedou již od r. 1891 a mimo
toho čestným členem Brněnské Matice Školské.
PROFESOR BEDŘICH JIŘÍ NOVÝ. (K vyobrazení na str. 69). Na chvalně
známé universitě michiganské (v Ann Arboru) jest již po několik roků profesorem kra
jan náš prof. Bedřich Jiří Nový z Chicaga. Během posledních let nabylo jméno jeho
zvuku světového, a vyslovováno jest s nejhlubší úctou v těch nejpovolanějších kruzích
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lékařských. Profesor Nový již po delší dobu byl znám jako jedna z nejpřednějších au
torit v oboru bakteriologie, však svým novým vynálezem, chemickou smíšeninou. žvanců
“Benzozone”, upoutal k sobě pozornost kruhů nejširších a veškeré listy odborné, před
povídají krajanu našemu uznání celého světa za jeho objev, kterým mají různé choroby,
jako hlavnička, úplavice a j. zbaveny býti veškerého nebezpečí pro tělo lidské. Při pro
váděných zkouškách.docíleno bylo neobyčejných úspěchů a znalci již nyní prohlašují, že
lek ten učiní neobyčejný obrat v léčení různých vnitřních chorob. Cena, jakou anti
septický lék ten pro celé lidstvo bude míti, nedá se ani dostatečně naznačiti. Někteří
lékaři vyslovují naději, že i souchotě a rakovina budou léčeny prof. Novýho “Beňzozonem”. Cechové američtí mohou právem býti hrdi na svého krajana. Ač rozen v zemi
této a vychován pouze v anglických školách — zůstal po dnes dobrým a upřímným Če
chem a mateřský jazyk ovládá dokonale. Bedřich Jiří Nový narozen byl v Chicagu dne
9. prosince r. 1864. Bodiče jeho, Josef a Františka Nová, pocházejí z městečka Čistá,
okres Královice a přistáli v Baltimore roku 1861, hned v témž roce přijeli do Chicaga,
kde podnes žijí. Syn Bedřich navštěvoval zde grammarní školu a vyšší školu, kterou
vyšel v roce 1882. Jakožto žák ve vyšší škole zabýval se vědeckými studiemi, obzvláště
lučbě věnoval pozornost. Po skončených studiích ve vyšší škole vybral si universitu mi
chiganskou, jakožto vyšší učiliště, kde možno se nejlépe zdokonaliti ve vědě. Toho času
českých studentů na universitách amerických mnoho nebylo a rodiče mladého Nového
jeli s ním do Ann Arboru, aby měl pravý domov při svých studiích. Jakožto žák uni
versity věnoval čtyry roky lučbě a roku 1886 obdržel diplom “Bachelor of Science in
Chemistry”. Po absolvování byl jmenován assistentem v organické lučbě, však místa
onoho se vzdal r. 1887. V tomto roce byl jmenován professorem lučby a fysiky v státní
ďakotské “Agricultural School”. Však před odjezdem na nové místo zařízena byla nová
stolice zdravovědy a fysiologické chemie v Ann Arboru a Nový byl požádán přijmout mí
sto co instructor neb docent těchto odborů, což učinil. Rpku 1888 strávil léto ve studiích
bakteriologických v hygienickém ústavu v Berlíně pod světoznámým prof. Kochem. Zá
roveň procestoval Německo. Rakousko, Francii a Nizozemí. V Praze u Náprstků sezná
mil se s četnými odborníky českými. Po návratu do Ann Arboru zřídil s professorem
Vaughanem první hygienický ústav v Americe. Poněvadž znalost lékařství byla nevy
hnutelná v studiích bakteriologických, věnoval svůj čas studiím medicíny. Boku 1890
byl jmenován doktorem vědy (Doctor of Science) a v následujícím roce obdržel hodnost
doktora medicíny. Zároveň byl povýšen co assistent frofessor hygieny a fysiologické
chemie; roku 1893 nabídnuto mu bylo místo· professora v Bush Medical College v Chi
cagu, ale nové místo a titul junior professor bylo pro něho zřízeno v michiganské univer
sitě, kdež Nový i na dále zůstal. Boku 1894 konal další studie v Praze, obzvláště v pathologii pod professorem Hlávkou. Co vyslanec státní zdravotní rady navštívil mezi
národní kongres zdravovědy v Budapešti. Boku 1897 opětně byl na dalších studiích
v Evropě- a obzvláště pracoval v světoznámém ústavu Pasteurově v Paříži. Zároveň
účastnil se mezinárodního sjezdu lékařů v Moskvě, kdež byl zvolen místopředsedou
v sekci “pro zdravovědu”. Však i zde čekalo naň uznání, neboť v době, co meškal v Evro
pě, bez svého vědomí byl jmenován guvernérem Pingree-em členem státní zdravotní
rady. V lednu téhož roku byl telegraficky požádán od vlády washingtonské jakožto je
den z tříčlenné komise k vyšetření moru v San Franciscu. Hygienický ústav pod říze
ním prof. Nového v Ann Arboru se tak rozvětvil, že universita započala minulého pod
zimu novou stavbu pro laboratoře, kteráž bude stati přes sto tisíc dollarů. Polovice této
krásné budovy bude odevzdána účelu zdravovědy a fysiologické chemie pod vedením prof.
Nového. Prof. Nový jest i literárně činným a z větších jeho prací literárních na poli
vědy uvádíme následující: “Cocaine and its Derivatives”. Detroit, 1887: “Ptomains
and Leucomains”, Philadelphia, ve čtyřech vydáních (s professorem Vaughanem);
“Laboratory Work in Bactericlogy”, Ann Arbor, ve dvou vydáních; “Laboratory Work
in Physiological Clvmistry”. též ve dvou vydáních. Mimo tyto sepsal více spisů o svých
vědeckých vyšetřováních. Mezi těmito isou: “Toxic Products of the Hg Cholera
bacillus”: “A new Anaerobic nathogenia bacillus” (též vydána v Německu) ; “Apparatus
for the cul ti vati on of anaerobes” (též vydána v Německu): “Etiobgy of Diphtheria”;
“Etiology of Yellow Fever”: “The Tmmunizing Action of Nucleohiston”: “The Aetion
of Formaldehyde on Enzvmes”: “Th"> disinfection of Rooms”: “The Bubonic plagae”;
“The Bacforiology of th° bubon i a nlague”: “The Report of the H. S. Plagne C· mmission”.: — Též četné jeho přednášky jsou vydány tiskem.
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JOHN SWINTON. (K vyobrazení na str. 71.) Jolin Swinton. vynikající ame
rický filosof, filantrop, básnik a žurnalista, narcdil se ve státu Illinoisu r. 1830. V útlém věku vyučil se řemeslu tiskařskému, později však studoval lékařství a právo. Záhy
zabočil na pole novinářské a r. 1860 shledáváme se s ním v redakci Newyorských Timesů,
kde zaujímal místo prvního redaktora až do r. 1860. Pozoruhodnými články svými upo
zornil na sebe v době té jednoho z nej přednějších žurnalistů, ITorace Greele.y-ho, který
získal Swintona pro svoji “Tribunu”. Swinton však nevydržel zde dlouho a vstoupil
do redakce N. Y. “Sunu”, kde setrval až do doby, kdy založil svůj vlastní list zvaniý
“Jchn Swinton’s Páper”. V listě tom věnoval veškerou pozornost tenkráte zmáhajícímu
se hnutí dělnickému, a ve prospěch lidu pracujícího neúnavně pracoval perem i slovem.
V oddanosti k věci dělnické neměl sobě rovna a ačkoliv po dlouhou řadu let byl činným
v životě veřejném, ani jeho nepřátelé nebyli s to nalézti nejmenší poskrny na jeho cha
rakteru. Swinton obětoval svoje výnosné postavení svým ideám, ztratil veškeré úspory
svoje ve vydávání vlastního dělnického listu, však ačkoliv nepodporován dělnictvem, je
muž život svůj věnoval, vytrval, až do posledního okamžiku, kdy smrt o vánocích r. 1901
vyrvala jej z řady žijících velikánů a bojovníků za myšlenky šlechetné.

JAN KUBELÍK. (K vyobrazení na str. 73.) Jednou z nej vzácnějších a nejcen
nějších návštěv, jež kdy k nám ze staré vlasti zavítala, byla ona slavného mistra Jana
Kubelíka, jenž již v chlapeckém téměř věku zaujal místo mezi prvními světovými vir
tuosy. Jeho umělecká cesta státy Severoamerickými byla jedním triumfem. Jeho
úspěchy přetřásány kde jakým listem všech řečí, a jeho jméno zaujalo místo v dějinách
hudby vedle nesmrtelných velikánů, jakým byl Paganini, Vieuxtemps a málo jiných.
Mistr Kubelík povolán byl do Ameriky podnikateli Frohmanem a Goerlitzem z New
Yorku, a zaručen mu slušný honorář $100.000 za 60 koncertů. Umělec však musil mno
ho koncertů přidati, a proto též obnos honoráře téměř o polovičku vzrostl. Kubelík uči
nil neslýchaný rozruch v americkém světě hudebním, a vrcholem jeho úspěchů byly jeho
koncerty v Chicagu, kde pořádal šest koncertů, což ještě žádnému umělci dopřáno ne
bylo. Kubelík koncertoval v Chicagu ve dnech 16., 18., 25. ledna, 1. února, 14., a 15.
března. Dne 1. února pořádalo mu chicažské české obyvatelstvo nadšenou slavnost, při
níž v průvodu kočárů za slavnostního osvětlení vožen byl po české Plzni, a nezapomenutel
ný večer ten zakončil oslavovaný umělec návštěvou rodině pana Aug. Geringera, vyda
vatele “Amerikána”, “Svornosti” a “Ducha Času”, kde několik hodin v příjemné zábavě
strávil. Ze své umělecké cesty po Spojených Státech odvážel si mladý mistr množství
krásných a cenných darů, věnovaných mu různými vlasteneckými spolky. Slavný mistr
Jan Kubelík narodil se v Michli u Prahy dne 5. července 1880, kde jeho otec byl zahrad
níkem. První vzdělání hudební dostal od svého otce, dobrého houslisty, a záhy odhalilo
se jeho neobyčejné nadání, věštící velkou budoucnost. V 8. roce koncertoval již veřejně
v sálech Zofínských v Praze. V 11. roce byl dán do konservatoře, kde z něj znamenitý
professor Ševčík vychoval dnešního velikána. V 18. roce věku svého začal svoji uměle
ckou pouť světem a kam přišel, “zahral a zvítězil”. Slavil triumfy v Německu, ve Ví
dni,«v Uhrách, v Itálii, v Anglii i v metropoli umění. Paříži. Hrál před císařem rakou
ským, královnou Viktorií anglickou, královnou Rumunskou, jež jej sama na pianu pro
vázela a od papeže dostal řád rytířský. S největším úspěchem, jak morálním, tak materielním. setkal se ale v Americe, kde jmenovitě v New Yorku mu pořádány nevídané
ovace hlavně dámami, a v Chicagu stal se miláčkem hudby milovného obecenstva. Če
chové američtí, kteří měli příležitost poslechnouti zázračné zvuky j.ho houslí, nezapo
menou nikdy jeho návštěvy.
PAVLA ČECHOVA (Vlasta Charlotta Kozlova.) (K vyobrazení na str. 77.) Z
bolestných ztrát, jež způsobila nám za předešlého roku smrt, kosíc v řadách našich, jest
jednou z nejbolestnějších úmrtí slečny Pavly Čechové, mladé obětavé literátky českoamerické. Pavla Čechova (Vlasta Charlotta Kozlova) narodila se v Chicagu r. 1874
a dostalo se jí velmi pečlivého vzdělání školního. Již v obecných školách vynikala ne
obyčejnou bystrostí a když byla s úspěchem prošla vyšší školu, domnívala se býti u cíle
svých dávných tužeb, neboť státi se učitelkou bylo vždy jejím vřelým přáním. Ve 14. roce
věku svého napsala pěknou povídku “Dvě sestry”. Po odbytí přípravné školy obdržela
místo učitelky ve škole Cooper, však zrádná choroba, která již tenkráte v nitru jejím se
uhnízdila, donutila ji. že byla nucena místa svého se vzdáti a později oddala se pracem
literárním. Když svého času meškala návštěvou v Cechách, zaslala do našich listů řadu
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tak pěkných příspěvků, že budily všeobecnou pozornest. — Když později byla odkázána
téměř sama na sebe, počala přispívat do našich časopisů, byvši vždy za každou práci
slušně honorována. Zároveň přispívala překlady českých povídek do různých anglických
listů a měsíčních sborníků a jak snad mnohým čtenářům známo, byl od ní uveřejněn též.
v zdejším “Inter Oceánu” zajímavý příspěvek “Foltýnův Buben”. Posledně pracovala
na zdramatisování Hálkových “Dědiců Bílé Hory” a těšila se jako dítě na večer, kdy to
bude poprvé provozováno. — V poslední době jala se přispívali do “Svornosti” články
“Zkazky české mládeži” a články ty byly psány tak obratně, že i mezi literáty českoamerickými těšily se velké pozornosti a často s mnoha stran vyslovena byla pochybnost,
jsou-li články ty opravdu psány dívkou. Mělo se totiž za to, že psány jsou některým
zkušeným literátem českým, jenž za pseudonymem Pavly Čechové se skrývá. Pavla Če
chová byla jednou ze zakladatelek nedělních Besídek, dále pěv<?ckého spolku “Vesna”.
Bývala též dobrou silou ochotnickou. Z prací jejích nejlépe známy jsou ve Svornosti
uveřejňované články: “Vše co ženu zajímati a ku prospěchu jejímu sloužiti může”,
a “Vzkazky ženské mládeži”. Co u Vlasty Kozlovy každý nejvíce obdivoval, byla ta okol
nost, že ač zrozena v cizé zemi a do školy české nikdy nechodila — láskou k všemu, co
českého, puzena, osvojila si tak správně mluvu českou, že mohla mnohým v Čechách vy
studovaným býti vzorem. Pavla Čechova rozvinovala čím dál tím plodnější činnost li
terární a byla by zajisté dosáhla na dráze té úspěchů netušených, kdyby zrádná smrt dne
28. října 1901 nebyla učinila všem jejím nadějím, všem tužbám navždy konec. Budiž
jí v prsou každého Čecha a Češky zachována nehynoucí pamětí

PAVEL ALBIERI. (K vyobrazení na str. 79.) Dne 21. října 1901 zabit byl ve
Smithville, Texas, vlakem jeden z předních spisovatelů českých, jehož hlavním působi
štěm byla Amerika, Pavel Albieri, dobře známý čtenářům “Amerikána” ze zajímavých
jeho povídek, z nichž aspoň jednu každý ročník přinášel. Jan Muček, — tak znělo rodné
jeho jméno, narodil se dne 6. srpna 1861 v Jaroměři, kde nabyl prvního vzdělání školního
a navštěvoval reálku. Již v mladém věku pudila jej touha na pole literární a sotva že
dospěl 22. roku svého stáří, založil časopis “Ratiboř” v Královém Hradci. Vedle novinářství zabýval se nejraději psaním vojenských povídek, kterýmiž záhy upozornil na .
sebe kruhy literární a jelikož se v kruzích vojenských nejraději zdržoval, sepsal povídek
ze života toho celou řadu. R. 1889, když uspořádána byla v Paříži výstava světová, meškal
v tomto hlavním městě Francie, kde byl jaksi rádcem, ubytovatelem a i průvodčím Čechů,
kteří na výstavu pařížskou zavítali. Po svém návratu z Paříže zatoužil po Americe a jal
se vyjednávati s vydavatelem t. 1., p. Aug. Geringerem. Krátce před výstavou světovou
nastoupil msto jako spoluredaktor “Svornosti”, kde působil déle nežli jeden rok. načež
odejel do St. Paulu, kde přijal místo redaktora tam v době té vycházejícího “Obzoru”.
Nezdržel se zde však dlouho a vrátil se do Chicaga, kde působil nějaký čas u “Chicag'
ských Listů” (nyní již zaniklých) a později, zanechav úplně novinaření, zabýval se pouze
pracemi literárními, hlavně pro vydavatelský závod Aug. Geringera. Roku 1893 odejel
zpět do Čech, kde vstoupil do redakce “Národní Politiky”, když ale otevřena byla výstava
národopisná, vstoupil do administraČního sboru výstavy jako náměstek riditele pana
Šuberta, jenž byl jeho strýcem. Po skončení výstavy jal se vydáva ti Časopis “Reforma r
dle vzoru amerického a snažil se zavěsti různé změny v českém časopisectvu venkov
ském, však podnik ten se nevydařil a za krátký čas na to shledáváme se s ním opět v Ame
rice, kde v New Yorku počal vydávati měsíčník pod názvem “Sborník Americký”, jehož
vyšly v jmenovaném městě dva sešity a další tři sešity pak vydal v Chicagu, kam se mezi
tím přestěhoval. Jelikož ale podniku tomu se valně nedařilo, vstoupil do závodu p. Ant.
Nováka v Milwaukee, Wis., kde pokračoval ve vydávání “Sborníku” až do čísla 8. Z
Milwaukee odejel do Clevelandu, kde stal se redaktorem “Američana”, avšak působil
zde jen krátkou dobu, načež vrátil se opět do Chicaga, kde vstoupil do závodu n. Jos.
Trinera, vyrabitele hořkého vína, pro kterýž častěji obchodní cesty konal. Ku konci
měsíce října odejel do Texasu a po několika dnech pobytu tam přišel zdrcující telegram,
že Albieri byl na nádraží Smithvillském, když čekal na vlak, jiným vlakem, jedoucím
opáčným směrem přejet. Mrtvola jeho byla do Chicaga dopravena a zde slavnostně na
Česko-Nárcdním Hřbitově pohřbena. Po dobu svého pobytu v Americe byl Albieri
stálým přispívatelem pro kalendář “Amerikán” a každý ročník měl aspoň jednu z jeho
zajímavých novel. Hlavní z jeho prací jsou: “A temno posud”, rokoko novella: “Na
kastellu”; “Kukské povídky”; “Nevěsta za 50 dollaru”; “Nová země : “1792 1í94 (vu-

jenské povídky z velké doby) ; “Povídky pátera Cyrina”; “Pod k-oleni’’; “Stráž na Rýně”;
“Utíkejte, Prajzi jdou”; “Z amerických toulek”; “Z různých šiků”; “V zajetí Armidy”.
V Duchu Času uveřejněny následující: “Pod kolem”, “Nová země” (původní); “Pá
ter Julius”, “Dědička” (překlady) ;
českých domovin”; “1886”, vojenské novelly: “Povstáeí v Bosně”; “1848—1866” (Rakousko v Itálii); “Z Čech pro Čechy”; “Toleranční
patent” (Ústř. Matice); “Kopidlanský” a v Chicagu sestavil též malý spisek “Památ
ník starých českých osadníků chicagských”. Mimo tuto uvedených prací napsal řadu
feuilletonů pro různé pražské listy. Jméno jeho zachováno bude v paměti součastníků
i potomkům.

POMNÍK GENERÁLA ROCHAMBEAU (k vyobr. na str. 87). — Jednou z důleži
tých událostí uplynulého roku bylo slavnostní odhalení sochy francouzského generála
hraběte Rochambeau v hlavním městě Spojených Států, Washigtonu, dne 24. května
1902. Jean Baptisté Dontien de Vimeur comte de Rochambeau — toť jméno chrabré
ho bojovníka francouzského, jenž celý svůj život prožil na poli válečném, a když utisko
vaná britickou vládou severní Amerika podnikla válku za svou svobodu, přispěchal s vo
jem nadšených krajanů, by zároveň s generálem Lafayettem nabídnul služby své a věhlas
svůj mladé republice. Amerika, vzpomínajíc vděčně služeb jím prokázaných, postavila
ve vládním městě jeho sochu, a slavnosti odhalení súčastnili se zvláštní vyslancové fran
couzští, kteří přijeli na válečné lodi “Le Gaulois” (vyobr. na str. 91). Byl to vrchní
velitel armády francouzské, genrál Brugére, dále generál Chalander, jehož dědeček byl
pobočníkem Rochambeau-ovým ve válce za neodvislost, místoadmirál Fournier, a více
prominentních Francouzů. Gen. Rochambeau narozen byl ve Vendome ve Francii r.
1725, v Americe bojoval od r. 1781 a zemřel r. 1807.

Těžkou, přetěžkou ztrátu utrpěla česká věda lékařská úmrtím profesora Dr. JO
SEFA SCHOEBLA (vyobr. na str. 135). Dvorní rada prof. dr. Josef Schoebl narodil
se dne 17. srpna 1837 v Plzni jako syn krajského pokladníka. Gymnasijní studia zapo
čal v Jičíně a skončil je v Praze, kamž byl otec jeho přeložen. Již jako gymnasista lnul
•obzvláštní láskou k vědám přírodním, a po vykonané maturitě dal se zapsati na fakultu
filosofickou. Leč později přestoupil na medicínu a také r. 1861 byl povýšen na doktora
lékařství a za rok na doktora chirurgie. Jako mladý lékař sloužil nejprve v porodnici,
potom stal se assistentem prof. Hasnera, přednosty oční kliniky, v kterémžto postavení
již vynikl svými pracemi, hlavně pak svou injekční methodou praeparátů. V této ne
měl sobě rovného. Po letech assistentury stal se praktickým lékařem v Poličanech, až
roku 1867 povolán byl na místo zemského očního lékaře. Když pak r. 1883 zřízena byla
česká universita, stal se na ní profesorem očního lékařství. Proslavil se celou řadou
vědeckých rozprav v oboru očního lékařství a stal se ve světě lékařském autoritou a vě
deckého jeho úsudku dovolávala se i daleká cizina. Jako operátor nabyl světové pově
sti, a když dne 6. dubna 1902 zemřel, přinesly veškerél vědecké časopisy po celém světě
dlouhé nekrology.
ANTONÍN ÉIVNÁČ (k vyobr. na str. 137). — Knihkupec a nakladatel pražský,
Antonín Rivnáč, zvolen byl před nedávném presidentem obchodní a živnostenské komo
ry pražské. Jméno Antonína Rivnáče je dobře známo v obchodních kruzích jako po
volaného a platného činitele v odborných záležitostech obchodních, jako zdatného a ráz
ného pracovníka. Pro široké) znalosti svoje byl povolán do sboru znalců ve věcech práva
autorského a svěřena mu řada čestných, ale velikých zkušeností a takéH skutečné práce
vyžadujících funkcí v různých ústavech peněžních i obchodních. Členem obchodní
a živnostenské komory, na jejíž presidentské křeslo nyní byl povolán, jest již od roku
1884 a byl mezi lety 1889 a 1894 jejím místopředsedou. Narodil se 23. října 1843 a při
plné svěžesti životní neustává se zdarem pro dobro všeho toho, k čemu životem, srdcem
i zkušenostmi svými se připjal, pracovati stále.
DR. EMIL IIOLUB (k vyobr. na str. 139). — Komu ze čtenářů nebylo by známo
jméno Dr. Holuba, proslaveného cestovatele afrického ? Kdo z nás nechvěl se účastí při
četbě jeho svrchovaně zajímavých popisů tisíce dobrodružství, jež na svých potulkách
neznámými končinami světa zažil? A o tohoto hrdinu obrala Morana český národ, vy
škrtnuvši jej dne 21. února 1902 ze seznamu živých. Dr. Emil Holub narodil se 7. října
1847 v Holicích, studoval v Zaťci, lékařství v Praze, kdež r. 1872 promován. Již za
studií universitních zabýval se horlivě studiem věd přírodních a velkolepé výsledky
vest Livingstonových působily nan tak, že se odhodlal věnovati své síly prozkumu “čer-
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né pevniny”. R. 1872 odcestoval do Jižní Afriky a tu z Eliščina portu odebral se d··
démantonosných kopanin v území západních Griqů. Odtud podnikl první, pak druhou
a r. 1875 nejdůležitější třetí výpravu do vnitrozemí’a teprve r. 1879 po nesčetném strá
dání vrátil se do vlasti a vydal svoje zápisky pod názvem “Sedm let v Jižní Africe”, jež
brzo byly přeloženy do mnohých jazyků evropských, a přinesly autorovi četná vyzna
menání. Chtěje zůstati neodvislým, JI. nepřijal vyzvání krále belgického, aby vedle
Stanleye vstoupil do služeb státu konžského, ale chystal se, vyzbrojen četnými vzácný
mi zkušenostmi, na novou, rozsáhlejší výpravu do vnitra Afriky, kterou nastoupil 22.
listopadu 1883 v průvodu své choti. Výzkumnou tuto cestu, z níž vrátil se do Evropy
r. 1887, popsal v díle “Druhá cesta po Jižní Africe. Z Kapského Města do země Mašukullumbů”. Vědecký význam této druhé výpravy jest mnohem větší než první, při které
sice H. podal mnoho vzácných detailů, ale celkem nepričinil mnoho nového ku pracím
cestovatelů dřívějších; kdežto druhá cesta jeho severně od Zambesi brala se územím
vědeckému světu docela neznámým a zprávy Holubovy o Ma-Tocích a Ma-Šukulumbech jsou jedinými, jež o národech těch existují. Výstava africká, kterou pořádal 1892
v Praze a kterou sluší nazvati vzorem výstavy přírodovědecké a národopisné, ač nepři
nesla Holubovi užitku hmotného, dosud je nám v dobré paměti. R. 1894—95 pořádal
přednášky ve Spojených Státech, byv sem vyzván vládou Washingtonskou. Od několi
ka let žil ve Vídni, však churavěl stále poslední dobou, maje zdraví podkopáno pobytem
v bažinatých a zimniěných krajinách jihoafrických, až dne 21. února 1902 učinila smrt
konec jeho plodnému životu.
VINCENC BRANDL (k v.yobr. na str. 141). — Má-li dnes Morava společné zájmy
se zemí Českou a tytéž-li jsou tužby obou zemí i s bratrským Slezskem, jest to hlavně
zásluhou Vincence Brandla, jehož nám neúprosná smrt skosila dne 23. prosince 1901.
V prvé polovici devatenáctého století byla sesterská Morava Čechům úplně odcizena.
Uvědomění dějinné i kmenové příbuznosti Čech a Moravy naprosto bylo vyhaslo, naopak,
živena byla jakási choutka separatismu a vzájemné odcizování,, ba opovrhování. Postu
pu tohoto zvráceného směru učinil přítrž Brandl. A tvůrcem, zakladatelem této Brandlovy snahy, oživiti styky a společné city Čechů a Moravanů, byl náš nezapomenutelný
poeta-myslitel, Klácel, tehda člen řádu august janského v Brně^ Brandl oblíbil si jiz
v mládí čtení dějepisné — ve čtvrté třídě gymnasia jal se čisti Šafaříkovy “Starožitno
sti” a potom i Dějepis Palackého — zvolil si později na universitě obor dějepisný za
životní povolání a vytknul si za speciální úkol pěstovati historii domácí. V 25. roce
věku svého uveřejnil, jakožto supplent obecní reálky brněnskéí. první studii svou o O t ě
Černém, k n íž e t i Olomúckém, načež následovala celá řada zajímavých děje
pisných článků. Když mu bylo 27 roků, proslavil se sporem s moravským historiografem Bědou Dudíkem o polohu starého sídla velkoknížat moravských, Velehradu. Brandl
ve vědeckém tomto zápasu vyhrál, a rázem dostal se tak do předního Šiku učenců a vla
stenců moravských. Po tříletém učitelování stal se Brandl zemským archivářem moravsko-slezským, a zůstal jím téměř 40 let. A v tomto úřadu věnoval se výhradně
práci pro vzájemnost česko-moravskou a odstranění předsudků mezi dvěmi bratrskými
národy. Činnost jeho nesla hojně ovoce, a když ku sklonku jeho života zákal obou očí
přinutil jej odložiti pilné péro, mohl klidně dívati se na výsledky práce. Odpočinku
neužíval dlouho; zemřel z nenadání dne 26. prosince 1901 u věku 67 let, vida zelenati
se luhy moravské, jež za jeho mládí spjaty byly mrazem strnulosti, vida mohutněti živel
český v rodišti svém, a růsti jednu baštu Slovanstva za druhou na půdě milé Moravy.

PROF. DR. JOSEF THOMAYER (k vyobr. na str. 143). — Uprostřed zdárné
a úspěšné činnosti své v plné mužné síle slavil předešlého roku tiché, leč významné ju
bileum jeden z prvních mužů našeho vysokého učení, universitní profesor Dr. Josef
Thomayer — dvacáté páté výročí svého doktorátu. Thomayer narodil se 23. března
1853 v Trhanově pod Čerchovem. Gymnasium vystudoval v Klatovech a r. 1871 počal
studovati lékařství na universitě pražské, kdež roku 1S76 povýšen na doktora lékařství.
Potom externoval v jednotlivých pražských ústavech, načež stal se assistentem prof.
Eiselta. jenž řídil tehdy jedinou českou kliniku; v postavení tom vytrval až do r. 1883,
kdy se habilitoval pro vnitřní lékařství. 1886 jmenován byl mimořádným profesorem
a přednostou české universitní polikliniky, v kterémžto postavení až do dnešního dne
působí. R. 1897 dostal titul a charakter řádného profesora. Je členem české’ akade
mie věd a umění. Jest zakladatelem “Slovníku lékařského” a “Slovníku poliklinické
ho”, rediguje “Sbírku přednášek a rozprav z oboru lékařského”, dále získal si velké zá
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sluhy vydáním své “Pathologie a therapie nemocí vnitřních”. Však i co spisovatel ob
dařil písemnictví české mnohými pracemi ceny trvalé, a jeho práce: “Pod jilmem”.
“Čeští komedianti” atd., jsou velmi zajímavé» Jinou zásluhou jeho jest populaňsování
vědy lékařské, což činí uveřejňováním rozprav vědeckých ve “Světozoru”, “Květech”',
“Osvětě” atd. Jméno Thomayerovo proniklo v medicínském světě i za hranice, a mno
hé z jeho prací přeloženy byly do němčiny, angličiny, francouzštiny a polštiny.

IGNÁT H0R1CA (k vyobr. na str. 145). — Jedním z nejzvučnějších jmen, s nimiž
se v seznamu zemřelých za uplynulý rok shledáváme, jest jméno Ignáta Horici, jenž dne
3. dubna 1902 v Marseillu, ve Francii, kde hledal zotavení, srdeční chorobou zemřel.
Ignát Hořica narodil se v Brně r. 1859. Původně věnoval se životu vojenskému, a absolvovav kadetní školu, meškal jako důstojník v různých garnisonách v Čechách, v Uhrácli i v Dalmaci. Koku 1884 vzdal se však dalšího postupu na dráze, vojenské, a vě
noval se činnosti literární a publicistické. V roce 1885 pojal za choť slečnu Marii
Laudovou, která později se stala heroinou Národního divadla. V působení svém jako
žurnalista psal do celé řady časopisů, z nichž některé i samostatně redigoval; byl to ve
Slaném časopis “Svobodný Občan” a v Plzni listy “Český Západ” a “Na Stráži” a od
roku 1893 časopis “Hostimil”. Po nějakou dobu byl činným i v redakčním svazku
“Plzeňských Listů” a “Moravských Listů” v Brně. Články, feuilletony a referáty při
spíval ovšem do různých časopisů, zejména do “Národních Listů”, do “Osvěty”, “Vyše
hradu”, “Vojenských Uštů” i do listů mimopražských. Mnoho zájmu a účinné práce
svojí soustředil na Slezsko, a zájem ten dovedl horlivou agitací vzbuditi i u jiných tak.
že slezským Čechům stal se skutečným a prospěšným přítelem a zastáncem. Jeho
knihy “Obrázky ze Slezska” a “Pamatujte na Slezsko” tuto činnost nejlépe charakterisují. Vedle značné práce žurnalistické i při činnosti své poslanecké, již od r. 1897
zastával s příkladnou svědomitostí a bez ohledů na vlastní zdraví, Ilořica i v literatuře
pojistil si trvalou vzpomínku svými beletristickými pracemi. Jeho knihy prozrazující
všude zdravé a jasné jeho nazírání životní, zůstanou vždy dobrou četbou v knihovnách
veřejných i spolkových, širším kruhům čtenářským otevřených. Jsou to zejména jeho
povídky “Z lidské bídy”, “Kresby a příběhy’, “Listy z Čech”, “Obrázky z Moravy a Slez
ska”, “Drobné črty a povídky vojenské”, “Z vln života”, a v minulých teprve dnech vy
daný román “Věra Budínská”, které vedle řady jiných prací beletristických a cesto
pisných, vedle různých úvah a feuilletonů zachovají jeho jméno nejen mezi čtenáři, ale
v písemnictví vůbec, a propůjčují mu dobrý zvuk. Cestoval mnoho a studoval poměry
v zemích jihoslovanských. Důkazem knihy jeho “Osoby a věci v Chorvatsku” a “Na
Černé Hoře”. V Hořicovi odešel muž, který národní věci naší i svými rozsáhlými sty
ky ve světě jihoslovanském dovedl úspěšně půdu získávali, muž plné síly duševní i ne
únavné energie. Bude těžko postrádán těmi, v jejichž středu žil a pracoval.
JILJÍ VRATISLAV JAHN (k vyobr. na str. 147). — O svátcích svatodušních
1902 skonal v Praze, doživ se 64 let, vynikající český paedagog a zasloužilý spisovatel
Jiljí Vratislav Jahn, c. k. školní rada a ředitel “Minervy”, jenž po dlouhou dobu půso
bil veřejně a to jako spisovatel, jako politik a jako vychovatel mládeže. Jiljí Vrat.
Jahn narodil se 22. ledna 1838 v Pardubicích. Roku 1853 vstoupil na stavovskou tech
niku, na níž po 5 let oddával se studiím inženýrským a chemicko-technologickým. Tehdy
byl již literárně činným, psalť básně, z nichž první vyšla v “Lumíru” roku 1858. V pod
nicích mladé družiny literární, jež vydávala almanach “Máj” a “Obrazy života”, měl
pilné účastenství a redigoval sám “Obrazy života” r. 1861 a 1862. Touž dobou psal
i pilně do Simáčkova “Posla z Prahy”. Od r. 1860 zanášel se výhradně pracemi lite
rárními a studiemi vědeckými. Později byl povolán na vyšší reálnou školu, kteráž se
zřizovala r. 1863 v Pardubicích, a po roce zvolen za jejího ředitele, jímž zůstal po plných
30 let. R. 1880 převeden ústav do správy státní. V zastupitelstvu města Pardubic
byl Jahn plných 30 let horlivým členem, též velmi dlouho pracoval v zastupitelstvu
okresu pardubického, v okresní a místní školní radě a byl roku 1891—94 místním do
zorcem školským. V letech 1873—85 řídil pokračovací školu průmyslovou, po kolik
let byl spolu i. ředitelem městské vyšší dívčí školy. Roku 1874 a 1875 byl venkovskými
obcemi okresu pardubického, přeloučského a holického zvolen za poslance na sněm zem
ský, do něhož tehdáž čeští poslanci nechodili. Roku 1885 byl zvolen do říšské rady po
slancem za město Pardubice, Holice, Přelouč, Vysoké Mýto, Choceň, Kostelec n. Orl..
Rychnov a Z amber k. Zvláště horlivě pracoval ve Společnosti pro průmysl chemický,
jež zvolila jej r. 1874 čestným členem svým, a v ústředním výboru “Ůstř. Matice Škol
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ské”, jejímž byl teď místopředsedou. Boku 1862 vydal Jahn v Praze sbírky básní “Rů
ženec” a “Sibyllinské věštby”, roku 1861 vyšla jeho šestiaktová truchlohra “Kateřina
z Pernštýna” (v Litomyšli). Roku 1865 přijal vydávání “Kroniky práce”. Poslední
leta věnoval zesnulý horlivé činnosti pro “Minervu”, rozvinuje též značnou činnost
v Českém klubu a Ústřední Matici školské. Byl to muž vzácné, ryzí povahy, skromný
a ochotný ku každému, muž práce v nej vlastnějším smyslu toho slova.

VIKTOR IIUGO (k vyobr. na str. 151). — Uplynulého roku 1902 oslavovala Paříž
a s ní celý svět, stoleté výročí narození největšího básníka, jakého kdy země nosila, Vi
ctora Hugo, nazvaného králem poetů a romanopisců. Victor Hugo byl jedním z říd
kých velikánů, již jsou tak šťastni, že již za svého života jsou uznáni a velebeni. Když
dne 22. května 1885 byl mrtvý tento velmistr francouzského romantismu vezen dle svéflio
přání na voze chudých do Pantheonu v Paříži, za nesmírné účasti celé Francie v pohřeb
ním průvodu, jakého se dnes nedostává ani králům ani císařům, tu bylo na odiv světu
ukázáno, že moderní národ demokratický i v době páry a elektřiny dovede ještě si štvo
rití heroa a obliti jej slavozáří mythu a legendy. Básník zemřel, aby vstoupil ve slávu
národního poloboha. Victor Maria Hugo byl dítětem epochy napoleonské. Narozen
1802 v Besanconě, byl synem slavného generála Hugona. Jedenáctiletý hoch byl po
volán otcem do Madridu a zde vychováván jistý čas v koleji šlechtické, tedy náboženské.
V patnácti letech byl již básníkem a dostalo se mu čestného uznání od francouzské Aka
demie. Co jinoch dvacetiletý má již své jméno v literatuře. Velduch tento prodělal
veškery stupně pokroku lidského. Zprvu nadšený opěvovatel trůnu a oltáře, přichází
rok po roku k poznání, odkládá staré a přežilé modly jednu za druhou, a ku konci dru
hého císařství a za války prusko-francouzské r. 1870—71 vystupuje co strašlivý a moc
ný odpůrce despotismu, klerikalismu, pronásleduje nejplamennější s'atyrou odpůrce svo
body lidstva, monarchy a kněze. Jako každý genius, byl i on pronásledován, a vypově
zen z vlasti, a ve svém vyhnanství sepsal ty nejkrásnější básně, mluvou tak vzletnou
a mocnou, že přirovnán byl k Orfeovi, jenž “skalami hýbal”. R. 1870 vystoupil co pravý
revolucionář, a udával směr nejčistšího humanismu. Od té doby stal se lidu francouz
skému jakýmsi polobohem, všemocným a nedotknutelným. Z jeho románů nejznáměj
šími jsou veledíla “Notredame de Paris”, “Muž, který se směje”, “Král se baví”, *Deva:
desát tři”; poesie “Strašlivý rok”, a do všech písemních jazyků přeložená hluboká stu
die všech lidských citů, všech možných povah, úchvatný román “Bídníci”. I kdyby ne
bylo ohromné řady jiných jeho spisů veliké ceny, těmito pracemi vyšvihnul se Victor
Hugo na první místo světových spisovatelů a básníků a po dlouhé věky snad zůstane
nezastíněn, co světlý vzor lidového spisovatele.

J. VOJTA SLUKO V (k vyobr. na str. 155). — Uplynulého roku utrpělo citelnou
.ztrátu Národní divadlo v Praze odchodem jednoho z prvních českých herců, J. Vojty
Slukova, jenž od roku čtyřiasedmdesátého byl chloubou největšího českého jeviště. Kaž
dému, kdo někdy naše “Národní” v Praze navštívil, a měl příležitost viděti jej v některé
z jeho hrdinných úloh, vryl se v paměť imposantní zjev, překypující mužskou jadmostí
a přímostí, mužnou zdravou krásou. Však pod neporušeným zevnějškem skrývalo se
porušené zdraví, a Slukov nucen byl opustili scéůu a uchýliti se na odpočinek.
NIKOLAJ IVANOVIC KAZANLI (vyobr. na str. —), dirigent a skladatel ru
ský, pozvaný “Českou filharmonií’ do Prahy k řízení jednoho koncertu v abonentním
cyklu, představil se pražskému obecenstvu 13. ledna. Mladý umělec narodil se 17. pro
since r. 1869. Počátků hudebního vzdělání nabyl nejprve doma, pak v hudební škole
“Uměleckého spolku” v Oděse a dokončil je r. 1894 v petrohradské konservatoři v kom
posičním oddělení největšího soudobého skladatele ruského, Nikol. Andr. Římského Kor
sakova, s diplomem a titulem “svobodného umělce”. A to ve lhůtě kratší, než stano
veno řádem ústavu. Záhy vystoupil veřejně jako skladatel a dirigent symfonických
koncertů v Petrohradě a od roku 1897 také v Berlíně a v Kaimově orchestru v Mnicho
vě, šíře všude s horlivostí a láskou uznání hodnou díla národní hudby ruské. Kritika
ruská i německá chválí svorně tvůrčí i dirigentské nadání umělcovo. Z děl Nik. Iv.
Kazanli, ještě většinou v rukopise chovaných, měla posud v Německu větší úspěch díla
symfonická, než díla vokální s orchestrem i á capella: balada “Thulský král” a “Lenora” pro sóla, sbor a orchestr dle G. Buergera. Zatím vydal tiskem jen řadu písní a ně
které drobnější skladby.

— 257 —
IIIPOLYT SOBĚSLAV PINKÁŠ (vyobr. na str. 245), stařičký malíř a publicistův
český, zemřel dne 30. prosince 1901 ve stáří 74 roků. Narodil se r. 1827 v Praze a v krvi
již přinesl si ryzí vlastenecké cítění, kterým splatil povinný poplatek době svého mládí
i na barikádách roku osmačtyřicátého. Vnitřní naladění a touhy svého ducha sleduje,
zanechal brzy studií právnických a odešel do Mnichova a později do Paříže, aby oddal
se umění výtvarnému. Jeho obrazy své doby vystaveny byly z části v Salonu, a některé
zakoupeny i do ciziny. Ve Francii působil i publicisticky velice účinně pro českou věc.
Psal články o našich domácích záležitostech do předních pařížských časopisů a zůstal
jejich korespondentem i když se pak vrátil r. 1869 do Prahy. V Praze ovšem zanechal
brzy malířství úplně, jsa příliš zaměstnán svým povoláním učitele kreslení na vyšší
dívčí škole. Byl mile známou osobou v českých uměleckých kruzích, kde byl po určitou
dobu i předsedou “Umělecké! Besedy”, i ve společnosti vůbec. Styky s Francií udržo
val ustavičně, a byl v Praze zakladatelem a předsedou “Alliance française”.
SLEČNA MARTE HERITESOVA (k vyobr. na str. 244). — Za několik posled
ních let obohacen byl český umělecký svět celou řadou nových hvězd první velikosti,
a mezi nimi nejedno jméno nabylo již pověsti světové. Kubelík. Kocián, Ondříček, jsou
dnes jména', jimž světová pověst jest zaručena. A k těmto hrdě se řadí dívčinka, jejíž
podobiznu jsme přinesli, sl. Mařenka Ileritesova, dcera známého spisovatele českého.
Frant. Heritesa. Jsouc, jako předešlí, žačkou slovutného profesora Ševčíka, vynikla
již v útlém věku neobyčejným nadáním hudebním, a její koncerty způsobily pravý úžas
v kruzích hudbymilovného obecenstva. Není pochyby, že mladistvá virtuoska vyvine
se v umělkyni prvního řádu, a že krásným uměním svým přispívati bude k chvalnému
Šíření jméhia českého.

NOVÁ NÁRODNÍ SÍN V CHICAGU. V západní části města Chicaga, mezi
ulicemi 12. a 16. a 40. ave. je česká osada, Merigold zvaná. Osada ta rok od roku roste
a bude v krátkém čase družiti se k té nejlepší osadě české v městě zahrad. V osadě té
od mnoha již roků vzklíčilo sémě sokolské a sílí s osadou. Dosud Sokol měl hlavní stan
v síni Sok. Tom. Andrle, na 40. Courtu a dařilo se mu dobře, vlastním přičiněním a pří
zní obecenstva. Brzy započali pomýšleti členové na zakoupení pozemku a zakoupili jiho
západní roh 13. ul. a 41. ave. Střádali a skládali dollar k dollaru, aby mohli vlastní krov
nad hlavami svými vztýčiti a snaha jejich zdarem korunována. U statě této přinášíme
vyobrazení průčelí nové Sokolovny. Budova stála $9.000. jest moderně zařízena, má
ústřední topení, místnost pro školu, pro schůze., hlavní síň jest velikosti 48x60 stopách.
Rozměr celé budovy měří 59x125 stopách. T. J. S. Tábor vypůjčila se potřebné peníze
z výpomocného spolku a aby hned na začátku nebyla do finančních nesnází uvržena, vy
dala akcie pětidollarové.

Porovnání času.
Každý ví, že když jest u nás v Americe
poledne, mají ve staré vlasti večer, a že když

jest poledne v New Yorku, mají v San Francisku v Kalifornii nejkrásnější ráno, a na
druhé polovici zeměkoule, asi v Kalku tě, ve

vých. Indii a v sibiřském městě Jenisejsku,
půlnoc.

Dle tohoto vyobrazení dá se vypočí

tat!, že je-li ve Washingtonu poledne, mají
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paměti českých osadníků v Hrneme.
VÁCLAV KAŠPÁREK. Jedním z neěetných vzdělanců českých, kteří vystěhovali se v tyto
kraje zámořské, pro intelligenci evropskou tak ne
hostinné, jest pan Václav Kašpárek, bytem v čísle
1254 záp. 15. ulice v Chicagu. Jel do Ameriky,
aby viděl a zkusil, aby obohatil své vědomosti po
znáním země cizí, o níž se tenkrát v Cechách vědě
lo ani ne snad desetinu toho, co se o ní ví dnes a
předsevzetím jeho bylo vrátit se do rodné země
zpět, jakmile dosáhne svého účele. Ale ve svém
předsevzetí se právě tak zviklal, jako sta jiných,
mladých i starších lidí a čím pevněji tkvěl dříve na
myšlénce navrátit se co nejdříve do rodných luhů
a hájů, v nichž prožil nejkrásnější okamžiky živo
ta, tím více později přilnul k této zemi nové a po
znal, že návrat do staré vlasti byl by právě tak
bolestným pro něho, jako byl druhdy odjezd do
Ameriky. Založil si zde vlastní domov, dodělal
se v ohledu obchodním i společenském nemalých
úspěchů a tak vyvrátil pověst žijící v ústech lidu,
že je Amerika jen pro lidi prosté, vládnoucí silný
VÁCLAV KAŠPÁREK.
mi pažemi a nikoli pro lidi intelligentní, kteří magí
při každé příležitosti všech pět pohromadě a dove
dou ze svého intellektu náležitě těžit. Na tom však není dosti. Pan Kašpárek nejen že
domohl se zde vlastního domova a hmotného úspěchu, on posloužil nemálo k povznesení
českého osadnictva v Chicagu a Americe vůbec, representovav vždy živel náš důstojně
před americkou veřejností. Kašpárek to je, který vedle několika jiných krajanů ameri
ckých zaujímal výnosné místo politické, on to byl, jenž založil s několika krajany českou
loži Podivných bratří (Odd Eellows) “Palacký”, jež doposud existuje a zdárně vzkvétá.
Nebylo snad jediného veřejného podniku českého v Chicagu, aby se na něm náš krajan
nepodílel a sice když ne činně, tedy aspoň, podpůrně. Kde co v Americe něco národně
českého podnikáno, o vše se interesoval a pomáhal radou i pomocí. S hrdostí a chlou
bou hlásil se vždy ke svému českému původu a nezapřel ho ani v dobách krušných, kdy
osobní prospěch snažil se strhnout i ho v tábor cizoty. Vždy byl dalek hesla, že účel po
svěcuje prostředek a k vznešeným cílům rrzil si cestu vznešenými prostředky, tak že
dnes můžeme ho postaviti s chloubou za vzor všem krajanům, kteří přijíždějí sem ze
staré vlasti s dobrou vůlí a třeba bez prostředků. Václav Kašpárek narodil se 10. září
1842 v revíru v Iíolné, kraji Budějovickém okres Jindřichův Hradec. Po odbytí obec
ných škol dali ho rodiče na hlavní školu v Jindřichově Hradci, kterou absolvoval s vy
znamenáním 20. března 1859. S vědomostmi na škole té nabytými vstoupil do služby lesni
cké jakožto praktikant, čili jak tehdáž nazývali ho, mysliveček, na velkostatku barona Ru
dolfa Geymuellera v Kamenici, v kraji Táborském a po dvouleté praksi podrobil se před
píseckou c. k. komisí zkušební pro odbor lesnický zkoušce dospělosti, již s prospěchem
složil 22. října 1861. Na to již 1. dubna jmenován na řečeném velkostatku lesnickým
adjunktem. Na místě tom zůstal do 24. května 1862. Byl také dobrovolníkem u 2. setniny českého dobrovolnického sboru myslivců po čas války s Itálií 'a na to byl z armády
propuštěn. Následující leto strávil pan Kašpárek ve službách hraběte Černína jakožto
lesnický adjunkt na panství Ilolenském, načež 11. července ze služby té vystoupil a při
jal 16. července místo na velkostatku hollenburžském v Dolních Rakousích. Tam se
oženil a ve službě setrval do 27. února 1866. Po té odstěhoval se se svojí chotí do Rati
boře, v okresu Budějovickém, a tam zůstal do 18. května následujícího roku, načež se
odstěhoval s manželkou do Ameriky. Do Chicaga přibyl v červenci 1867 a brzo na to
zřídil si na sev. ulici Clark hostinec. Živnost mu vzkvétala a kruh jeho obchodních
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i osobních přátel stále vzrůstal. Počal se pohybovati v politice a získav důvěry spolu
občanů, byl v roce 1877 dosazen do výnosného úřadu vodárenského, který zastupoval po
11 let. Byl to první úřad politický, jehož se domohl český osadník v naší metropoli zá
padu. Byl mnohým krajanům velice prospěšný, neboť když tito chodili platit vodní
daně, byl on jim vždy radou i skutkem nápomocen, což dosvědčí dnes všichni ti, kteří
jdj o nějakou službu kdy požádali. Kašpárek byl zároveň i řeči německé mocen, ba. i Po
lákům vypomáhal, kde mohl a nelze upříti, že takový muž má míti vždy v úřadě před
nost, může-li obsloužiti občany různých národností, řeč panující neznajících. A Ka
špárek, tak aspoň můžeme s dobrým svědí mim říci, zastával úřad svůj vzorně, neboť za
■celých jedenáct roků nebyla proti němu podána žádná stížnost. Ve své živnosti hostin
ské seznámil se se zdejšími sládky a jeden z nich. Conrad Seipp, nabídl mu v roce 1877
místo jednatelské ve svém pivovaře. Poněvadž bylo místo to mnohoslibné a vábné, ne
otálel náš krajan s jeho přijmutím a uvázal se v jednatelství pivovaru Seippova. Tuto
funkci zastává pan Kašpárek doposud. Jaké obliby a známosti se mezi českým i jinonáredním obyvatelstvem našeho města dodělal, o tom svědčí nejlépe okolnost, že není
snad jediného hostinského v naší metropoli, aby nepřišel s Kašpárkem do styku. Ka
špárek znám je též v životě spolkovém a národním a jemu přináleží zásluha, že s«e počaly
mezi krajany zdejšími zakládati lože Podivných bratří (Odd Fellcws), jež přinesly mno
hé osiřelé rodině blaho a dobro. Zásluhy páně Kašpárkovy ocenila již velkolože Podiv
ných bratří a orgán řádu ve svém dubnovém výtisku (15. dubna 1902) přinesl o něm
následující pochvalnou zmínku:
“První česká lože “Odd Fellow”. Poslední “grand” Václav Kašpárek zakladatel.
Lože Palacký, číslo 630, založena 22. ledna 1877, velice úspěšnou po celou dobu svého
trvání 25 let. Ve Spojených Státech je osm českých loží Podivných bratří. Ctyry
z nich jsou v městě New Yorku, jedna v Clevelandu, Ohio, jedna v Cedar Kapids, Iowa,
a dvě v Chicagu.. Následující dopis zaslaný redaktorovi orgánu Podivných bratří, po
dává zajímavé vylíčení, jak to přišlo, že byla založena první česká lože řečeného řádu,
Palacký, č. 630, před 25 roky: “V Chicagu, 18. března 1902. Panu Wm. R. Humphreyovi,
redaktoru orgánu “Illinois Odd Fellows”. Ctěný a pane a bratře! Račte laskavě uve
řejnit následující stručnou historii, jak a kým byla první česká lože Podivných bratří
v Chicagu založena a sorganisována: Bratr Václav Kašpárek, bývalý člen lože Johna
G. Pottse, číslo 561 a její poslední vrchní mistr, bytem v čísle 835 Blue Island ave., vy
zval “bratry” Jakuba Kakušku, Josefa Dostála a Augusta Štěpinu k poradě konané 15.
května 1876 a navrhl jim, aby spolu s ním založili loži Podivných brtří v Chicagu, maje
za to, že to je nejen možné, ale i potřebné v tomto kosmcpolitánském středisku, v němž
žije přes 50.000 Cechů. Tento návrh byl s velikým vděkem přijat všemi, kdož byli pří
tomni poradě a usneseno agitovat mezi krajany v zájmu založení nové lože Podivných
bratří. Agitace neminula se výsledku a brzo potom sorganisován klub, jehož počet
členstva zaručoval existenci lože. Ve schůzi klubu, odbývané, 8. října 1876. bylo jed
náno o pojmenování nové lože a členové jednohlasně usnesli nazvati ji dle slavného dě
jepisce českého, Palackého, loží “Palacký”. Ve schůzi klubu “Palacký” dne 24. října
1876 přeměněn klub na loži. O měsíc později vybrána síň pro schůze nové lože a usne
seno doplnit stanovy tak, aby vyhovovaly potřebám lože. Za ložovou místnost zvolena
budova “Methodist Church Block” na ulici Halsted. Předseda klubu, bratr Kašpárek,
súčastnil se schůzí loží “Silver Link”, “Eintracht”, “Lily of the West”, “Robert Blum”,
“Garden City”, “Excelsior”. “Harmonia”, “First Swedish”, “Syria” a “Goethe” a mno
ho jiných a požádal je o souhlas k založení české lože, který mu byl ochotně poskytnut.
Dne 12. prosince 1876 učiněna přihláška k illinoiské velkoloži I. O. O. F., k velkotajemníku N. C. Nasonovi, v Peoria, 111. a 8. ledna 1877 vykonána, volba úřadníků klubu. Bra
tři Václav Kašpárek a Frant. Novák byli pouhými členy, které bylo lze voliti za vrchní
úřadníky a bratr Kašpárek zvolen vrchním předsedou budoucí lože “Palacký”. Dne 22.
ledna 1877 byla založena lože Palacký čís. 630 výpomocným velmistrem, P. T. Tiedemanem, od lože Goethe a brzo na to nastoleni noví úřadníci. 1. července 1878 zvolen Václav Kašpárek zástupcem k velkoloži a jeho funkce schválena velmistrem A. Orendorfiem a N. C. Nasonem, velkotajemníkem. Odporučení pod pečetí lože Palacký čís. 630
je podepsáno Mathiasem Sikytou, vrchním mistrem a William Kašparem, tajemníkem,
r. 1878. Děje tuto vylíčené dosud tanou v živé paměti bratra Kašpárka a s potěšením
vzpomíná na vznik lože Palacký čís. 630,1. O. O. F. Váš za F„ L. a T.,
F. J. Pěchota.”
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K žádcsti redaktora orgánu “lllinois Odd Fellows” podal bratr Pechota následující
zajímavou informaci ohledně historie lože Palacký během psledních 25 let:
Úhrnný počet. členůpřijat.............................................................................
222
Umřelo ............................................................................................................
43
Suspendováno ................................................................................................
37
Odstouplo ........................................................................................................
25
Vyloučeno ........................................................................................................
1
Přítomný počet členů....................
116
Příjem ............................................................................................................ $31.120.48
Vyplaceno členům ........................................................................................ 25.400.06
Vyplacená podpora ....................................................................................... 14.449.47
Zaplacené nájemné ....................................................................................... 3.479.00
Jiné vydání .................................................................................................... 5.002.97
V hondech uloženo ....................................................................................... 5.700.00
Hotovost v pokladně .............. -....................................................................
247.18
Bratr Pěchota se táže v orgánu, zda-li to nejsou potěšující data. Každý nepředpojatý čtenář musí přiznati, že jsou a bratrovi Kašpárkovi to zajisté působí radost. Po
tud orgán. V tom samém vydání “Illinois Odd Fellows” byla na titulní stránce podo
bizna Václava Kašpárka. Ku konci dlužno podotknouti, že p. V. Kašpárek byl jedním
z účastníků při zakládání “Svornosti”, jest dobrým odběratelem od prvního čísla až
do dnes.
JIŘÍ VANĚK. Kád bych popsal svůj běh životní,
ale musel bych mnoho napsat, neb jsem se již co ženatý
dvanáctkrát stěhoval a proto napíši jen hlavní události
ze svého života.. Narodil jsem se v Oujezdě na Domažlicku v Cechách 11. května 1821. Bylo nás pět dětí.
Když mi otec zemřel, bylo mi dvanáct let. Starší bratr
měl odkázané hospodářství a já měl co podíl místo v cha
lupě. Oba jsme hospodařili s matkou a zbudovali jsme
okolek na ohialupu. Matka byla na nás velice přísná a i
když jsme byli všichni odbyti, měla neustále o nás sta
rost a kdyby byl některý z nás pochybil, přísně nás poká
rala a my ji nikdy žádným slovem, nímž by mohla být
uražena, neodpověděli. A to člověka, jak si myslím,
k starosti těší, když si vzpomene, že rodiče k vůli němu
nemuseli plakat. Boku 1841 jsem se oženil a byl jsem
s manželkou šfasten. ale štěstí mé bylo krátkého trvání.
Trvalo pouze 3^ roku a tu mi manželka zemřela, zane
chavši mi dcerušku. Oženil jsem se podruhé a s touto
druhou manželkou v lásce a spokojenosti jsem živ již
56 roků. Měli jsme čtrnáct dítek a z těch jest pět na
živu a osm nám zemřelo. Piodali jsme chalupu a kou
pili čtvrt dvora, čili 12 jiter aneb 24 korců. A na to
jsme zůstali dlužni 2380 zlatých a za osm let jsme se do
dělali tolik, že jsme byli již jen osm set zlatých dlužni.
A tu v naší vesnici zemřel hospodský. Byl dobrák, ale
za to měl hospodu hodně zadluženou. Hospoda se dala
v nájem a tu jsem ii chtěl pronajmout. Tehdáž se splá
JIŘÍ VANĚK.
cela robota a platila se kontribuce a všechny ostatní daně.
Na hospodě té byl kromě toho velký výměnek a k tomu ještě platit 285 zlatých. A půda
při hospodě byla velice vyžitá. Chtěl jsem pronajmout všechno, ale manželka mi velmi
bránila a přátelé také. Vzdor tomu jsem místo pronajmul. Osm let jsme tam zůstávali.
A tu jsem čítával psaní z Ameriky a myslel jsem si, že bych si mohl v Americe polepšit,
že by mi tam bylo lépe nežli v Čechách. Manželka byla volna se také stěhovali a tak roku
1873 jsme vše, co jsme měli, prodali a odstěhovali jsme se do Ameriky do okresu Manitowoc ve Wisconsinu. Zde jsem v townu Kossuth koupil 160 akrů za $6.400. Zůstali
jsme dlužni $2.400, což byla hodná suma dluhu a z toho jsem musel platit 10 procent úroků. Ale vše hezky dopadlo. Dvoum starším chlapcům jsem dal každému 80 akrů.
Dcera po první manželce dostala stejně jako ostatní dcery. Má nyní v Denemarku
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v okresu Brown také 80 akrů a my s třemi dětmi jsme si koupili 20 akrů také v Kossuth.
Jedna z dcer se provdala za Franka Melichara na 100 akrů půdy v Carlton, jiná za Anto
nína Froehlicha, také na 80 akrů, třetímu synovi jsem koupil v Carltonu 160 akrů a když
se oženil, vymínili jsme si čtvrtinu vší úrody, ale nebrali jsme více než jen tolik, mnoholi jsme potřebovali a pomáhali jsme co jsme mohli upřímně a rádi. A když jsme viděli,
že se na nás vždycky vesele obrátí a že všechno je uznáváno, proto jsme pořád jedli za
stolem se synem. Po 14 letech synovi napadlo, aby farmu předal. Za ni si koupil salon.
Nechtěl jsem mu vtom zbraňovat a. tak farmu prodal 'ai nyní vlastní v Kewaunee hosti:
nec a dům. Bydlím se synem jako dříve na farmě a těším se svátému pokoji. Čítám
nyní 81 let 'a 3 měsíce. Málo kdy se stane,.že bych byl na něco mrzutý. Vidím na sy
novi, že si mne váží a ctí mne, jak se na syna sluší a patří.

JOSEF ŠANTIN z Yukon, Okl. Nechrne
jeho samotného vypravovati jeho zkušenosti na
pouti tímto světem, jak on praví: Narodil ijsem
se 26. prosince roku 1853 v kraji Ml. Boleslav,
okres Mnichovo Hradiště (prvé Bělá) obec Lobeě.
Po odbytí obecné školy v Loběi, navštěvoval jsem
asi jeden rok německou školu v Malých Bezdědicích, (Klein Boesig), načež dne 9. listopadu roku
1868 vypravili se rodiče moji ještě s dvěma mými
mladšími bratry a dvěma sestrami do Ameriky.
Jeli jsme přes Břemen a skrze toho času váženého
českého vlastence pana Aloise Kareše. Cestu
po parní lodi jménem Union vykonali (jsme za 12
dnů, načež přistáli jsme v New Yorku a odtud
jeli jsme za známými krajany, pány Neděly do
Chicaga. Tu dobu držel v Chicagu jídelnu, ulici
již nepamatuji, jistý pan Fišer, Čech. A Chica
JOSEF ŠANTIN.
go představuji si, že mohlo být asi poloviční veli
kosti co nynější doby, ježto jsme je s nebožtíkem
panem Adolfem Chládkem a otcem několikráte přejeli a na nynější, snad Blue Island
ave. k nějakému ne Kalafůnovi, ale Fidlerovi zavítali a tam honili. Na to roku příštího
1869 někdy tak v polovici měsíce února vypravili jsme se opět všichni s našima krajany
Nedělovýma na společnou cestu a sice do Nebrasky. Dráha ten čas nešla dále na západ
tím směrem, než do Nebraska City, Ottoe Co. a my hodlali ještě o 80 mil dále na západ,
totiž na Big Blue řeku, do Salině Co. Byl tedy otec nucen koupiti potah, vůz a něco
různých maličkostí, a s chutí do nastávající práce, odvážili jsme se 17. února 1869 v širý
a ještě toho času pustý západ. Ačkoliv byla cesta dosti obtížná, zachovali jsme naději
ve šťastný výsledek, tak že asi po pět dnů trvající a některý den i dosti studené
cestě dostali jsme se šťastně na Big Blue k panu Janu Svobodovi, toho času domovináři
nebraskému. Otec též zaujmul demovinu a já mu co prvorozený syn v práci vypomá
hal. Po šesti neb sedmiletém pobytu v Nebrasce pojali otec a jistý pan F. J. Švehla my
šlénku, se společně do Kansas, Ellsworth Co. vystěhovat. Myšlénka stala se skutkem,
tak že oba svoje farmy prodali a v krátkém čase na to již plavali jsme přes prérie severo
východního Kansasu k Ellsworth Co. Asi po týdnu trvající cestě dospěli jsme touženého
cíle, však my toho času měli více koní nežli mohli jsme drahou pící živit, neboť seno i slá
ma byly toho času věci velmi vzácné v tamnějŠí krajině a oves ve Wilson, Kansas, (kde
dosud pan F. J. Švehla bydlí), vůbec ani k dostání nebyl a tudíž jsme se ani dlouho ne
rozmýšleli, nýbrž prohlédli jsme si jen částečně okelí, břehy a koryto Smoky River a vy
dali jsme se na zpáteční cestu k Nebrasce. Tato zpáteční pouť uplynula též šťastně, takže
nás nic zlého nepostihlo a my dostali se opět, arci o něco zkušenější, šťastně a zdrávi mezi
své bývalé sousedy zpět. A zase jsme se v Salině Co.. Neb. usadili, nehoť otec koupil
farmu od p. Josefa Musila a tam již bylo mi popřáno toho štěstí, že vyrostl jsem v muže,
stal jsem se vlastníkem 80 akru železničního pozemku a začal jsem hospodařit pro sebe.
Dne 1. prosince roku 1878 (jsem se oženil, pojmuv za manželku dceru pana Josefa Gernera, který 14. června 1876 do Ameriky přibyl a vzdor tomu že z Čech z jednoho okresu,
pocházíme a jak já, tak i moje manželka jedním knězem, páterem F. Kendikem křtění
jsme byli, nepoznali jsme se až zde za mořem, kde popřáno jest nám šťastnějšímu lidstvu
tc náboženské svobody a občanské rovnosti u vetší míře než v Čechách. Nám arci
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náboženství, ni katechismus žádnou překážkou při naší kopulaci nebyly, aniž jsme si ve
lebné boty k. vykonání svatebních obřadů vzali. Nás oddal beze všech náboženských cere
monií nyní již zvěčnělý pan Josef Jindra. A od toho času, totiž od roku 1878 začal mi
život zcela abych řekl jiný 'a nový. Neboť vybrán jsem byl, abych stal se též částečně
i politicky činným a sice co odhadci (assessor), kterýžto úřad jsem po 3 lhůty zastával
a tím měl jsem vhodnou příležitost k získání sobě přátel i nepřátel. Arci posledních
získal jsem sobě pouze nepatrnou část’, neboť snad nemůže být odhadčího. by nemel obo
jích. Bydlil jsem tudíž plných 23 roků v místě jednom, kde měl jsem mnoho upřím
ných přátel a neměl jsem místo to opustit. Však při nastalém v Oklahomě ruchu roku
1889 pojala i mě myšlénka do zaslíbené země se podívati.. Myšlénku jsem uskutečnil
a někdy v březnu, roku 1891 jsem se již s celou rodinou v Oklalioma City octnul. Zde
však ze začátku neměl jsem na růžích ustláno, neboť již v krátkém čase po našem příje
zdu byla to nemoc, která mou manželku takřka na smrtelné lůžko upoutala. A několik
oklahomských “také doktorů” se všemožně vynasnažilo odlehčit mé tobolce a nikoliv
manželce, jejíž nemoc vůbec neznali. Tu vzal jsem útočiště k jednomu příteli, který mne
snad též co takového znal, a byl mi dobrou přátelskou radou i skutkem zároveň s jeho ct.
manželkou vítanou oporou. Smutné a traplivé dlouhé noci, které oni za mně probděli
u lůžek všech mých trpících miláčků, dovedu pouze sám oceniti, an jsem již neustálým
tím bděním, nářkem a starostmi o· rodinu téměř vysílen klesal. Všichni ostatní přátelé
mne opustili a byl jsem donucen užívati hodně těch přátel, které měl jsem v kapse
a které jsou ve většině neštěstí těmi všemohoucími.
A nyní na konec zbývá mi ještě' doložiti smutnou událost, která rodinu
moxi 10. března roku 1900 potkala, neboť ze sedmi dítek, které má rodina čítala, 'jsme jed
noho chlapečka v stáří 2 roků 7 měsíců a 4 dnů pochovali. To byly by události, změny
a částečné to putování mé po této světové hroudě do mého 47. roku stáří. V Oklahomě
žiju 9 roků a zá ten poměrně krátký čas přišel jsem zde do několika různých konfliktu
a tragedií, které budu museti jednou objasnit.
FRANK TIRBEK jest jedním z nejstarších
osadníků okresu Kewaunee ve Wisconsinu. Na
rodil se v Polničkách v okresu Přibyslavském.
v Cechách roku 1823. Do Ameriky přibyl roku
1855 a tu se odebral do Milwaukee, kde pobyl osm
měsíců. Pak se vypravil s Janem Mendlíkem st.
do Minnesoty na obhlídku krajiny. Plavili se po·
veletoku Mississippi do St. Paul. Když přibyli
na místo, byly veškeré peníze pryč a tu mu přítel
Mendlík půjčil peníze $5 na cestu do Milwaukee.
Při svém návratu do tohoto města začal řemeslo
obuvnické, jemuž byl vyučen. Jednoho dne se vy
pravil k řece, kde vykládali z lodí železniční kole
je. Zde na něj jeden z těch lidí ukázal prstem
a řekl: “Work?” Tomu rozuměl. Svlékl kabát
a chopil se práce. Pončvač to bylo uprostřed léta,
slunce pěkně hřálo. Když se vrátil demů. byla ko
šile celá od rzi červená. Totéž bylo s obličejem.
Tehdálž platili 13 centů za hodinu a Hrbek obdržel
FRANK HRBEK.
ale 15 centů. Když složili jednu led, museli čekat
a pak vyložili druhou. V 11 hodin přišel domů a. přinesl $6 vydělaných. Zena jej
nemohla poznat, 'jak vynadal. Bědo rala nad zrezivělou košilí. Když spatřila )»eníze,.
tak umlkla. Mezitím mu krajan Jan Kaucký opatřil práci ve štóru obuvnickém.
Sešíval holínky a od tuctu platili 75 ctů. Vedle něj zůstával Irčan Murphy a ten jej
zase odvedl na loď, kde mu platili 18 ctů. za hodinu. Mendlík se odstěhoval do Kcssuthtownu v okr. Manitowoc a ten jej povolal za sebou. Byly tam k dostání pozemky. S ním
jel Benda. Přijeli do Kossutli a tu se právě ženil p. Borccký, kterýž nyní přebývá v
Little Rock, Ark. Ku dalšímu vylíčení jeho dobrodružných a nanejvýše zajímavých pří
hod použijeme jeho vlastních slov: “Tančili a veselili jsme se u Simánka. Druhého dne
jsme šli s Bendou a Mendlíkem st. na sever. Bylo to v srpnu r. 1865. Když jsme
přišli od Manitowocu k Mishicottu, tu byla cesta pouze až k Sinkulovi. Zde jsme se
sešli s páteremMalým a s tím jsme rozmlouvali o věcech národních a církevních. Tam
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jsme byli pres noc. Druhého dne jsme přišli na indiánskou vesnici, kde bylo· asi 50'
Indiánů v ležení. Bylo to v místech, kde jest Carlton, asi tam, kde se nachází síň a·
hostinec V. Pelnáře. Zrovna tam měli Indiáni své wigwamy. Chtěli tabák. Ten
jsme jim dali, pak jsme šli dále. Druhou noc jsme přišli k Horákovi, kde byla už malá
česká osada. Dále jsme nemohli. Jeho manželka byla sama doma. Horák byl zrovna
v Kewaunee s Josefem Valentou. V noci přišli domů a pak jsme po celou noc si vypra
vovali své příhody. Valenta měl koupeno 40 akrů blíže řeky a vychvaloval tuto krajinu
a pravil: “Nepotřebuji vozu ,nachytám si ryb a když budu mít něco na prodej, odpla
vím to do Kewaunee.” Horák byl obětavý a šel s námi do Kewaunee, protože nikdo z
nás neznal cesty. My čtyři, Horák, Benda, Mendlík a já jsme zakoupili čtvrt sekce
půdy cd jednoho Francouze. Byl zrovna rychtářem, každý jsme na to složili $80. Po
zemek se nám líbil. Okres byl toho času ještě územním. Pozemek tento ale patřil třem
jiným osobám a ty neplatily daně. Francouz rychtář neměl práva pozemek ten prodat.
Na zimu po volbě jsme se stěhovali na pozemek a tu jsme mysleli, že nás rybáři převezou.
Zatím řeka zamrzla. Za dovoz domácích potřeb z Manitoiwocu musel jsem zaplatit $15.
Peřiny a nářadí kuchyňské vzal jsem na záda, žena 2 hrnce a desítiletá dceruška nesla
kočičku do hospodářství. Když jsme pozemek prohlíželi, shledali jsme tam jakési cha
trče. Byly to holé zdě. Když jsme přišli k místu, začalo pršet, bylo to u pily, kde býval
mlýn Stránského. Zde bydleli lidé francouzského původu. U těch jsme dostali večeři
a nocleh. Druhý děni jsem jim za svou rodinu musel zaplatit $9. Druhého dne jsme
hledali pozemek. Když jsme jej nalezli, uviděli jsme na něm srub bez střechy. Uby
tovali jsme se v něm, jak jsme mohli. U srubu stála veliká borovice a tu jsme se báli,
aby se na nás nezvrátila. Porazili jsme ji a pak z ní nadělali šindel a ním jsme pokryli
náš srub, který byl 18x22 stopách. V tomto srubu jsme bydleli dvě rodiny. Postele jsme
si upravili z příčných dřev, na ty jsme nakladli větve a to bylo naše lože. Pak jsme
poráželi les. Tu přišel jeden z těóh tří majitelů a od něho jsme se dozvěděli, že pozemek
není náš a že pracujeme úplně nadarmo. Soused Horák poradil Bendovi, aby u něj
koupil 40 akru. Benda měl ještě peníze a tedy mohl tak učinit. V tom čase jsme kou
pili za $30 kůže a já jsem zůstal bez centu. Té d< by se přistěhovali Němci Heinrich
Borgman a Xaver Gallenberger a přinesli si ke mně boty do správky. Borgman znal
lesy a hranice pozemků. Ptal se mně, co budu dělat. Odpověděl jsem, že pojedu zpátky
do Milwaukee. On mi radil, abych nejel do Milwaukee, že mi prodá pczemek. Moje
odpověď zněla, že nechci cd nikoho pozemek, leč cd Spoj. Států. V Menasha byla pozem
ková úřadovna: a tu mne tam Němec poslal, dav mi popis pozemků. Do Menasha jsem
se vypravil 18. března. Na těch kůžích jsem vydělal $40 na správce obuvi a náčiní
sedlářského. Byl jsem prvním sedlářem a ševcem v celém okresu. V Menasha jsem
zabral 40 akrů nejblíž od těch Němců za $20 a že jsem znal popis tohoto townšipu, tak
jsem seznal, že jedna čtyrycítka je prázdná. Dal jsem $1 závdavku, abych druhý rok
zaplatil. Za 4 dny jsem se vrátil z Menasha. Pak jsem hledal pozemek zabraný. Asi
3 míle jsem šel pustým lesem, Urodil jsem se močály a místy po pas ve sněhu. Když jsem
byl velice unaven, shledal jsem na jedné rovině otevřenou krajinu, kde bylo poraženo 10
akrů lesa. Vystoupil jsem na nejvyšší pařez a dle kouře jsem uviděl malou chatrč.
Tam jsem natrefil dva Němce. Seděli v chatrči a vařili. Přijali mne^ pohostinně a od
nich jsem se dozvěděl, že jejich pozemek hraničí s mým. Ukázali mi jej a chtěli, abych
se co nejdříve k nim přistěhoval. Učinil jsem tak a oni mne učili porážet les a pomohli
mi vystavět stavení. Bydleli jsme s nimi 3 měsíce a společně jsme se stravovali. Pak
jsme po 4 roky společně hospodařili. Jeden z nich se oženil s Češkou.” Pan Hrb k býval
v Čechách vojákem, sloužil u pluku pěšího hraběte Baumgartnera, který sestával z Ce
chů. Odváděl se v Čáslavi a roku 1848—9 byl v Uhrách. Od vojska byl po vysloužení
čestně propuštěn a v Americe v době občanské války byl za řáděn do setniny II 16. pěšího
pluku wiskonsinského. Nyní tráví klidně život se stařičkou manželkou v Kewaun <·.
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ANTON LĽŠOVSKÝ, z Cameron, Texas.
Narozen jsem v Humpolci dne 17. července 1852.
Po vyjití ze školy v stáří 12 roků jsem se učil pe
kařství a za dva roky co tovaryš jsem jel ještě se
starším bratrem do Ameriky, jak se říká na vandr.
To bylo zrovna po skončení prusko rakouské vál
ky roku 1866. Jeli jsme po lodi Adolf ine na Ka
nadu a po cestě trvající 52 dní jsme přistáli v
Quebeku a o týden později jsme přijeli do Chica
ga. Jelikož to bylo zrovna nřes rok po skončení
občanské války, bylo v městech málo práce a pro
to na radu pana Kcsickýho a jiných známých,
jeli jsme na farmu k Elgin, as 50 mil od Chicaga.
Tenkrát jsme tam snad byli samojediní Češi v ce
lém okresu Kane. Za tříletého tam pobytu u jed
noho Němce, dobrého to svobodáře, počal jsem
chápat pravé učení Kristovo a zařízení kněžské
ku jejich pohodlí. V tom čase přijeli naší rodi
čové z Evropy do Muscoda. Grant Co., Wisconsin,
tedy jsme tam jeli za nimi. Bratr zůstal s rodiči,
kteří tam zatím koupili farmu a já jsem po tři ro
ky přes léto dělal na farmě a v zimě jsem chodil
ANTON LESOVSKŸ.
do školy, což mi bylo velice k prospěchu. Jsa již
hezky obeznámen v angličině a němčině, dostal
jsem zas touhu po starém řemesle. Tedy jsem jel do Milwaukee a dostal jsem hned práci
u p. Frant. Sťastnýlio na 12. a Wallnut ul. Pekařil jsem po tři roky. V tom čase se
měl můj mladší bratr řezník ženit, proto jsem jel zpátky do Muscoda na svatbu. Ze jsem
se ale nechtěl nechat mladším bratrem zahanbit, že on se má dříve ženit než já, a jelikož
měl p. August Karásek dcery dvě a částečně jsme se již znali, tedy muč nebylo za těžko
se rozhodnout pro starší a na místo jedné svatby byly dvě. A to byl můj nejlepší tah
v mém životě, neb jsem málo vsadil a hodně vyhrál. Nyní máme dětí devět a co nejlep
šího, samá děvčata. Jen kdyby to zpropadené kaliko tak nepřidražovalo. nu, že ho ale
sám prodávám, tedy to ještě projde. Již jsem »ale zpátky k pekařství do Milwaukee ne
jel, ale začali jsme s bratrem řeznictví v Muscoda s dohtrým úspěchem. Když ale za tři
roky můj bratr, společník v řeznictví zemřel, tedy jsem obchodu toho zanechal a jel do
Texas s p. Janem Doubravou. On již co starý Texán a poměrů texasských dobře znalý,
nás zavedl do okresu Austin, kde jsme se usadili při Industry a do pěstování bavlny brzy
vpravili, za rady a pomoci p. Jana Kroulíka, u něhož jsme byli tři roky v rentu. Bavlna
platila tenkrát dobré a rent jsme měli dobrý,tedy jsme byli úplně spokojeni s přesídlením.
Ze ale člověk baží vždy ještě po lepším, neb jest to druhou přirozeností člověka, tak bylo
i se mnou. Mnoho se toho .času povídalo o dobrých a laciných pozemcích v okresu Bell,
proto nás tam několik jelo na přehled a jelikož se nám všem líbilo, tedy jsme si každý
kus dle možnosti zakoupili a ten samý podzim tam se přesídlili. Každý jsme si postavili
jakýs takýs barák, neb texasská povětrnost není tak přísná se stavbou obydlí jako na se
veru a šlo vše utěšeně ku předu. Za námi se zas stěhovali jiní známí a v pár rokách
jsme měli utěšenou českou osadu. Prvními osadníky jsme byli: Martin Ermis. Joe
Zapalač, Martin Hořelica, Jan Kůžička. John Doubrava, John Kubela, Frank Marek,
Wm. Dryer, Wm. Siler, Bernard Siler, Frank Podaný a moje veličina. As ten čas se
začaly zakládat Farmerské spolky po Texasu (Farmers Alliance), proto jsme českou ta
kovou jednotu založili a po čase, když jsme vzrostli na 40 údů, byla naše Česká Alliance
uznávána za nejlepší a nejčilejší v okresu. Spojenými silami domohli jsme se značných
výhod v nakupování všech farmářských potřeb. As o dva reky později se většina spolků
dohodly, zařídit si společný obchod a roku 1888 jsme to uvedli ve skutek a krátce na to
jsme měli jeden z nejlepších smíšených obchcdů v Cameron. Já jsem byl s farmy po
volán ten samý rok řídit české oddělení a spolupůsobil do roku 1895, kdy jsem začal ob
chod sám pro sebe a r. 1896 liknavostí členů a špatným řízením obchod ten zanikl. Do
kud členové se drželi a se řídili dle prvních zásad Farmers Alliance, dotud šlo vše zdárně
ku předu, členové měli užitek a obchod zdárně prospíval. Ač se řiditelové dopustili též
některých chyb, přece mohl dosud býti udržen. Ale jakmile se Alliance začaly vrče za
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bývat politikou, začala nedůvěra a nespokojenost mezi členy a pohřeb všeho byl očekáván.
Obchod byl.věřitely uzavřen a členové ztratili své vklady. Já sám jsem v tom ztratil
$800. Ku spolku patřím k Svobodným Zednářům již 18 reků, ku C. S. P. S., nyní Texasské Jednotě 10 roků, k německé Herman Soehne 4 roky, k Svobodné Obci 2 roky.
Jsem takto úplně spokojen.

JOSEF PAPLHAM. R. 1820 narodil jsem se
v Račiněvsi v Podřipsku. V prosinci r. 1866 při
plul jsem na plachetníku do Baltimore. Cesta přes
moře trvala 51 dnů. Celý ten čas manželka a tři
děti stonaly, jenom já a chlapec Antonín jsme vše
cko předrželi. V Baltimore jsem zaplatil cestu
až do Kewaunee. Když jsme přijeli do Chicaga,
řeklo se mi. že do Kewaunee lodě už nejedou a že
bude nejlépe když pojedeme po železnici do Green
Bay. Doplatil jsem ještě něco a jeli jsme do Green
Bay. Co teď? Jeli jsme tři rodiny, Boudník,
Hrudka a já. Hrudka povídá, bychom šli do Ke
waunee pěšky, do večera že tam budeme a že švakr
Pranza pro ně přijede. Nedali jsme se pobízet
a šli jsme. Nepřeju žádnému člověku tuto zkou
šku. Neznali jsme řeč a nevěděli cestu a tak jsme
prGvedli hrozitánský nesmysl. Kolikrát jsme při
šli do lesa, byly tam dvě cesty a nevěděli jsme, po
které se máme pustit. Přišla na nás noc. Co
nyní? Stavení žádné a řádná zima. Šli jsme asi
čtvrt hodiny a tu spatříme světýlko. Hrudka po
JOSEF PA PLHAM.
vídá: “Pojďte, kamarádi! Už jsme nemohli ni
kam. Za nějakou chvíli přišli jsme ke srubu. Za
klepáme a hned nám otevřeli. Byl to Němec, Prušák, také začátečník. Štěstí, že Hrud
ka uměl německy. Nechali nás tam přeš noc. Ráno časně jsme se zase vydali na cestu
a do Kewaunee jsme přišli teprvé večer. U p. Wajningra jsme přenocovali. Už je také
mrtev. Ráno jsem šel hledat Hroudu a odpoledne jsem k němu přišel. Teď jsem byl
jako doma. Jinak bylo s mou rodinou. Pro IIrudkovu rodinu skutečně přijeli, aie mou
lodinu tam nechali. Jak mi manželka vypravovala, plakaly všechny, jak ona, tak i děti.
V Green Bay byly po celý týden. Za jedno jídlo muselo se platit pro jednu osobu 50
centů a bylo jich pět. To šlo do živého. Pak si zjednali formana. · Do Kewaunee mu
seli zaplatit $18 a ke všemu museli v Green Bay nechat bedny. Do Kewaunee přijeli
v neděli. My s Hroudou jsme na ně čekali u p. Hrbka. Pro bedny jsme poslali Blahníka, dali jsme mu $9. Ilroudovi jsem pomohl dělat šindel, pak dvěma Irčanům jsem dě
lal saně, za to jsem dostal trochu bramborů a trochu řepy. Na Nový rok jsem koupil cd
F. Nuhlíčka farmu o 80 akrech, z nichž bylo asi 10 akrů vykáceno. Farma stála $900,
na což jsem zaplatil $200 a zbytek peněz, co jsem měl, bylo to asi $100, jsem si nechal
na ostatní výlohy. Vše jsem platil zlatém. V. Maškovi jsem dal za kamna $38, za krá
vu také $38, sud mouky stál $14 a tak to šlo s naší kasou, až jsme neměli centu. Nebyl
jsem zvyklý kupovat na dluh a ty zdejší poměry jsem neznal. Jedním slovem: Byl
jsem zelený! Nebylo jiné pcmoci. Hrouda mi domlouval, že ve štoru počkají ja že
jsem mohl ten dluh dát na lant. Bylo pozdě. Spoléhal jsem se, že budu psát do Cech,
že mi odtamtud peníze přijdou, poněvadž když jsem jel do Ameriky, jsem tam domek
nemohl prodat. Byla zrovna válka prusko-rakouská. Tak jsem to tam nechal předsta
venému v plnomocenství, že až zde kouním, že mu budu psátx aby ho dal, zač bude moci.
Po Novém roce jsme se již přistěhovali do svého. V tem čase koupil Nuhlíček od Voj.
Stránského a můj dluh připadl Stránskému. Toho času vládl v celém okresu E. Decker
a V. Mašek. Psal jsem hned do Cech, ale odpověď jsem žádnou nedostal. Psal jsem
třikrát a pořád žádná odpověď. Co jsem měl dělat? Dělali jsme železniční prahy, totiž
já, žena a holka asi 131etá. Chlapci byli malí, chodili do školy. Hrouda ty prahy vo
zil na polovic. Na jaře jsme něco zašili, vlastně sousedi nám vypomohli, jak prací, tak
i semenem. Nastalo dělání kůry. Škola nebyla. Koupil jsem lehké sekyry a. dva
chlapci nám již pomáhali. Na práci jsem šel časně ráno. Snídaní mi tam přinesli.
Ale byla to krutá zkouška. Komáři mne mohli sežrat. Ale co plátno? Ovázal jsem
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si hlavu, jenom oči mi bylo vidět a porážel jsem; než přišli ostatní, měl jsem několik bo
rovic jíž poražených. Když jsme měli asi 30 kordů, tak za jedné neděle byl jsem veschůzi Slov. Lípy a tu mi Hrouda navrhnul, aby mi od spolku každý úd odvezl potahem
jeden náklad kůry. Všichni byli volni až na jednoho, který povídá, že to není nic plátno,,
že mne z toho vyženou. Já mu neměl za zlé, neb toho času jiné vyhlídky nebylo a řeklo
mi to více lidí. Žena plakala, já myslel, že pozbydu rozum. Ostatní na to nedali a každý
mi udělal fůru. Šli jsme domů, Hrouda, Strnad (oba už tu nejsou) a já si stěžoval Str
nadovi, že jsem už třikrát psal do Čech a že žádnou odpověď nedostávám. On praví:
Sousede, poslechni mou radu. Ty jinak psaní do Čech nedostaneš. Napiš psaní a jděte
s Hroudou do Casco, tam je pošta a tam dej psaní na poštu a budeš vidět, že psaní dojde.
Poslechl jsem a psaní tam dal. Pak jdu k Maškovi do štoru a povídám, že mám kůru
naloupanou a že bych potřeboval voly. Pan Mašek pravil: “Jen jděte, Paplhame,
zde máte $10 na závdavek a toho od koho je koupíte, pošlete sem, já mu je zaplatím.” Šel
jsem a koupil voly a myslím si, teď jsem chlapík. Když jsem si vzpomněl, že nemám
vozu, šel jsem opět k Maškovi, aby mi dal na vůz. On mi řekl: “Jděte k bratrovi, já
mu už řekl, aby vám vůz půjčil!” Přijdu domů a povídám ženě:
Matko, teď máme
voly a vůz, teď budu jezdit dvakrát denně. Dnes si naložím a přede dnem pojedu. Mě
síc svítil jako ve dne Jel jsem nakládat, ale světe! Já volům neuměl poručit, oni mí
nerozuměli. Já Čech, oni Amerikáni. To byla roztomilá jízda. Kolikrát se mi stalo,
že jsem na ně vykřiknul: Če číhá hááá! Tak jsem se musel od volů učit sám. Ještě
že měli oni lepší komendu nežli já. Přivstal jsem si a jel jsem s kůrou. Přijedu do Kewaunee a ono je pořád stejně světlo. Ve městě všecko spí. Dal jsem volům kousek sena,
oni je sežrali a lehli si. Já se na táli’ na chodník a spal, až mi slunko pražilo na hlavu.
Když přišel Mašek do štoru a dozvěděl se to, smál se mi, proč jsem tak brzy jel. Inu,
nemám hodiny. Tak jsem si ihned koupil hodiny. Pak v týdnu přijedu s kůrou a p.
Mašek proti mně. “Co pak, Paplhame, co· se stalo ? Vy máte peníze v Brémách. Karešmi píše, co s nimi ?” Já' mu na to nemohl odpovědít, ale pomyslil jsem si: “A vy ptá
čkové, přece jsme vás obešli.” Stránskému jsem musel dát hned $70 úroků. Stránský
se to dozvěděl, že mne lidé straší, že mne z toho vyženou a tak mi pravil: “Neboite se,
Paplhame, udělejte si tu lhůtu třebas na 10 let.” Já odpověděl: “Ne, pane Stránský,
ale udělejte mi tu lhůtu na dva roky.” Netrvalo to ani dva roky a já ho vyplatil. Po
dva roky jsme loupali, každý rok přes 70 kordů kůry. Proto povídám: Pilnost a trpě
livost přemůže všecko! Teď máme dobré živobytí a děti všecky zaopatřené.

JOSEF KOULA.

JOSEF KOULA narodil se 3. června
1827 v Mnichovicích blíže Prahy, v bývalém
kraji kouřimském, kde se vyučil truhlařině
a hudbě. Koku 1847 se oženil a roku 1854
odstěhoval se s rodinou a bratrem Janem do
Ameriky. S nimi přijeli: Jos. Cvigr, Jan
Vávra, Frant. Kratochvíl s rodiči, Matě.i
Kumbálek, Frant. Vaněk, Zima a někteří, jichž
jména již nepamatuje. Po plavbě trvající 42
dní, přistála celá společnost v listopadu 1854
v New Yorku. Poměry v tu dobu byly pro
přistěhovalce velmi neutěšené. Práce bylo
málo a mzdy ještě menší. Čechů bylo ten
krát v New Yorku asi 40 a město samo nesa
halo dále, než k tak zvané bílé zahradě, totiž
asi k nynější Desáté ulici. Největší část ostro
va Manhatan byla divočina, skály, rokle, lesy
a sem tam nějaká farma. Sud bílé mouky
stál $15, žitné $13^, gallon dobré whisky byl
však za 35c. Maso bylo tehdy laciné. Vol
skou hlavu mohl koupit za 25c., kdežto hlavy
skopové dostaly se na jatkách zadarmo. Ha
vanský tabák byl za 6c. libra, obyčejný byl za
cent neb cent a půl. Jak řečeno, práce bylo
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málo a špatně placena. Mnozí krajané pracovali na farmách, v místech, kde nyní stojí
Long Island City, za 30c. denně. Jeden krajan při té práci hladem omdlel... Koula
se živil v New Yorku ponejvíce hudbou, však dlouho se tu nezdržel. Pocházel ze zá
možné rodiny a přivezl s sebou asi $1.000 a tu již koncem února 1S55 odstěhoval se na
Long Island, kde zakoupil pozemek a stal se tak zakladatelem české vesnice, neb první
dům, který tu vůbec postaven byl, a který dosud stojí, postavil Jos. Koula. Některé
vzpomínky z doby té jsou zajímavý. Tak vypravuje, jak 4. července 1855 hrál v prů
vodu při sjezdu delegátů ze Suffolk County, odbývaném za příčinou navrhování čekanců. Celá kapela sestávala ze čtyř mužů s tímto obsazením*: Jeden klarinet, jedna
trumpeta a dvě valdhorny. Mzdy obdrželi $5 každý. Při jiné příležitosti, totiž na
bále, kde tančilo na 300 párů, byly zastoupeny docela jen tři nástroje a sice housle,
klarinet a tamburína. Na zimu roku 1855 ponechal Koula majetek v užívání Vávrovi
a odstěhoval se do Piermontu, N. Y., kde pracoval v rozsáhlých strojírnách dráhy Erie.
načež v roce následujícím odebral se do Lowell, Mass., kde prováděl různé truhlářské
práce pro generála Butlera, jehož si dovedl tak naklonit, že na jeho odporučení dostal
práci v tamní strojírně, kde byl Butler podílníkem, a kde pracoval až do rozejití se
firmy. Koula byl prvním cizincem, který tam práci dostal. V dubnu 1857 odstěho
val se Koula do Bostonu, kde se již trvale usadil, živě se jako dříve hudbou a řemeslem.
V pozdějším čase byl pak majitelem hotelu a pak hostince. V roku 1900 přestěhoval
se do New Bedfordu, kde koupil pozemek a postavil domek, ještě za svého pobytu
v Bostonu před 14 léty. Koula byl prvním českým osadníkem v Bostonu, později pak
se tam sešel s jistým Formánkem z Kolína. V roce 1862 přijelo do Bostonu 146 Cechů,
kteří se ubírali do New Brunswicku v Kanadě, kam před nimi odejelo již 7 rodin, mezi
nimiž byl Ilaman a Pavlovský. Když o vše přišli, vrátili se do Bostonu. Koula vě
děl z jejich vypravování, že v Kanadě není nic k očekávání, a náhodou se sešel s druhou
výpravou, vylákanou nesvědomitými agenty, na bostonském nádraží, kde tato tábořila.
Zrážel je z cesty do* Kanady, však nechtěli mu věřit. Přivedl tedy Hamana, kterého
vystěhovale! znali a jenž se živil v Bostonu sbíráním hadrů. Připomenout] dlužno, že
tu dobu nebylo žádných drobných mincí, nýbrž byly to malé papírové peníze, jako dvou-,
pěti- atd. centy, a proto se sbírání hadrů dosti dobře vyplácelo, neb se tohoto platidla
nacházelo dost v kapsách odhozených šatů. Za známky mohlo se koupiti cokoli. Po
mocí Hamana teprve se podařilo nevěřící vystěhovalce od úmyslu jejich odvrátili.
Však všecka zavazadla jejich nalézala se již na lodi a kapitán nechtěl je vydat. Ovšem
jemu jednalo se jen o výdělek a čerta mu na tom záleželo, kam vystěhovalce poveze.
Koula zjednal advokáta a detektiva, s nimiž se odebral na loď a tu teprv bylo vše vy·
dáno. Kapitán div neplakal nad ztrátou, která mu tím povstala a proto učiněna sbírka,
jejíž výsledek mu odevzdán, aby aspoň částečně byl odškodněn. Nyní nastala starost,
co s přistěhovalci. Paní Koulová vařila celé kotle potravy a Koula sháněl práci. Části
z nich obstaral práci v cukrovaru. 'Mnozí z nich,, ušetřivše si peníze, odstěhovali se
na západ, kde se uchytili farmaření a někteří zůstali v Bostonu. Druhé části obstaral
pak bezplatnou dopravu přes New York na Long Island a dovedl je tam, nakoupiv
mouky a jiných potravin. Mouka byla tehdy již za $4 sud. Dovedl je v místa, kdo
první dům stavěl. Vystěhovalci postavili tu domky a živili se hospodářstvím a tak po
vstala česká vesnice, známá nyní pod jménem Bohemia. Od příchodu této výpravy
zdržovalo se v Bostonu již více Cechů a tu v roce 1863 založen zde první český podpo
rující spolek Karel Havlíček. V době prvního rozkvětu řádu Č. S. P. S. přeměněn
spolek v řád pod jménem Vojta Náprstek a uveden do Jednoty 1. února 1880. Ze bvl
Koula dovedným řemeslníkem, dosvědčuje to, že v době občanské války, kdy bylo málo
práce i později vyráběl též hudební nástroje smyčcové. Hudba se pěstovala v rodině
Koulově již od nepaměti a Koulovy národní písně, vydané nákladem knihkupectví
Aug. Geringera, jsou od jeho bratra Jana, již zemřelého. V krajanu Koulovi spatřu
jeme typ starého poctivého dobráka a vlastence, hotového vždy přispčti radou i skut
kem krajanům, v čemž ho vydatně podporovala šlechetná manželka. Koula jest po
druhé ženat a i jeho druhá manželka jest paní vlastenecká, která byla a jest činná
v životě spolkovém. Přeji starému pionýru ještě mnohá léta ničím nerušeného zdraví
a klidu.
Jos. Kuchá ř.

Poznámka pořadatelova: — O Josefu Koulovi bylo již psáno v jednom z ročníků “Ameri
kána·’. však na základě špatných zpráv. Bylo totiž uvedeno, že Koula při příchodu na Long
Island, kde první dům stavěl, pokleknul, pokřižoval se a modlil. Nevím, jakým způsobem
mohla se tato zpráva, jež se na pravdě nezakládá, do kalendáře vloudit.

— 268 —
FRANTIŠEK PROCHÁZKA, v Detroit, zrodil se>9. října 1830 v Velké Temelíně
u Vltavotýna. Vyučiv se sotva řemeslu svého otce, krejčovině, byl odveden a poslán
do Itálie, kde strávil celkem 9 let 6 měsíců, leže střídavě v pevnostech Mantua, Padua,
Verona a Treviso. Konečně pustili jej na dovolenou, tu však vypukla válka (r. 1859),
na kterou se Procházka zase musel vrátit. Prodělal ji celou, i nešťastnou bitvu u Solferina, načež propuštěn byl trvale. Doma se brzy oženil, ale dopisy sestry jeho, pro
vdané za krajana Vorlíčka, hladiěe mramoru, v Ilamilton, Kanada, usazené, naplnily
jej touhou po krajinách zámořských. Vyčkav konce nemoci své ženy, dal se s ní i novo
rozeným synkem na cestu přes Brémy do Baltimore. Jelo se, jak tehdáž vůbec, po
plachetníku, 90 dní “jenom”, a sice od 10. listopadu 1860 do 9. února 1861. Avšak
příbuzné své v Kanadě spatřil až 2S. března téhož roku, jelikož vystěhovalecký jednatel
Helebrant v Baltimore, na něhož měl z Evropy odporučení, jej poslal omylem do Hamilton, okresu Butler v Ohiu, asi 60 mil od Cincinnati. Tam slitoval se nad ním do
brák jeden hostinský, Němec, a přijal ho k sobě, čekaje, až mu švakr pošle na cestu.
Byly právě těžké doby — mrak válečný vznášel se ve vzduchu — a lidí všude potřeba.
Neměl tudíž Procházka nouzi o radu, by zůstal, kde je. I peněžní sbírku občané hamiltonští v jeho prospěch podnikli a v začátku ho slíbili podporovali. Než touha po
příbuzných byla mocnější — sotva došly od švakra peníze, odjel do Kanady a začal
krejčovat pro žida jakéhos za $2.00 týdně. Ale v Kanadě byl necelý rok; šlyť zprávy ze
Soustátí, že se tam vydělává víc, tudí sehnal jak mohl na cestu a pustil se do Detroit,
kdež mu zbylo už jen 75c. všeho jmění a k tomu se mu rozstonala manželka. První byt
našel u krajana, kdesi na Adams ave., jemuž musel celou svou peněžní hotovost (oněch
75c.) dáti závdavkem na nájemné, tak že mu nezbylo ani na slámu, na které by se vy
spal, neřku-li na živobytí. V této nesnázi — za poslední 3 centy se i s rodinou nasytil
rybou — smiloval se nad ním grocerista jeden, kterému se s bídou svojí svěřil. Dal
mu zboží za dva dollary a nechtěl ani hodiny, jež mu Procházka v zástavu nabízel. —
Detroit čítalo tehdy pouze asi 80.000 obyvatelů a Čechů byla pravá' hrstka. Všichni se
ovšem znali a dobře se snášeli. V tom času již byla válka v plném proudu a práce pro
krejčí dost. Procházka počal hodně vydělávat na vojanských pláštích, jenom že byl
vyplácen tak zvanými “orders” (poukázky k výplatě u vládních pokladen) a s těmi byl
ten kříž, že neustále měnily svou cenu, tak že často při měnění utrpěl ztrátu. Konečně
měl zaspořených $54---- to však posud jedl i s rodinou na velké bedně místo na stolu —
a dělal si s takovým kapitálem velké naděje do budoucnosti. Vyjda však jednoho ve
čera s rodinou svou do zábavy, nechal částku tu doma a také ji po návratu šťastně víc
nenašel. Podnes má v podezření dobrého jednoho přítele svého (zatím zemřel), že mu
odňal starost, co s penězi těmi počít. Na to se brzy vrátil zase do Kanady, ale brzy
shledav, že tam není pro řemeslo jeho valné vyhlídky, šel po 9 měsících opět zpátky
a to nadobro. Jakmile si zaspořil pár grošů, koupil na Columbia ave. domek bez lotu,
jejž prodav za $300, jel se v r. 1872 podívat do tehdáž tak vyhlašované Nebrask.y. Avšak
již v Omaze se mu nechtělo líbit skrz velkou drahotu, jak pozemků, tak živobytí, pročež
dal polodivokému tehdáž ještě západu ihned vale. Nyní usadil se v Detroit trvale; kou
pil stavební pozemek, postavil na něm obydlí (nejdříve na ulici Bronson, teď Clay)
a krejčoval spokojeně dále a sice se slušným úspěchem, tak že měl na stáří své zajiště
nou budoucnost a na chudičké své začátky vzpomínal jen proto, aby poměry tehdejší
snáze porovnal. Býval členem kostela, jako mnozí jiní, však prohlédnuv brzy kněž
ské kejkle, shodil jejich jho načisto a vstoupil do řad svobodomyslných. Na stáří své byl
Procházka dosti statným a zdravým; rád zahovořil si italsky, kterémuž jazyku se za své
ho vojákování dobře přiučil a rád též se rozpovídal o životu na vojně. V Americe dlel až
do 2. října 1900, v který den zemřel a dne 4. téhož roku byl pohřben za hojného účasten
ství přátel a známých, kterýchž si získal za svého pobytu v Detroit.

Vznášíme snažnou žádost ku starým osadníkům, kteří v létech 50 až 70. do Ame
riky se přistěhovali, na zkušenosti jsou bohatí, nebo v občanské válce sloužili, a jichž
životopis doposud v kalendáři Amerikánu uveřejněn nebyl, aby neopomenuli život svůj,
hlavně pak začátky v Americe, popsati, a nám jej s přiloženou podobiznou^ odeslat i,
aby v některém z příštích ročníků kalendáře “Amerikána” uveřejněn byl. Životopisy
ryto, tvoříce jednu z nej vzácnějších vlastností “Amerikána”, mají velikou cenu i tím,
že budou vydatnou pomůckou spisovateli “Dějin Čechův Amerických”, jemuž budou
hlavním pramenem spolehlivých zpráv o našich zákopnících.
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Obyvatelstvo Spojených Států.
Úřední sčítání 12. censusu.
1900
Státy:
Alabama .......................... . ....1,828,697
Arkansas .......................... ....1,311,564
California ......................... ....1,485,053
Colorado ............................ .... 539,700
Connecticut ...................... .... 908,355
Delaware ........................... .... 184,735
Florida ............................... .... 528,542
Georgia .............................. ....2,216,331
Idaho ................................... .... 161,772
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
Massachusetts ................. ....2,805,346
Michigan .......................... ....2,420,982
Minnesota ......................... ....1,751,394
Mississippi ......................... ....1,551,270
Missouri............................... ....3,106,665
Montana ............................ .... 243,329
Nebraska ........................... ....1,068,539
Nevada ............................... .... 42,335
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

Dohromady,

45 států

. ...74,610,523

1890

1,513,017
1,128,179
1,208,130
412,198
746,25S
168,493
391,422
1,837,353
84,385
3,S26,351
2,192,404
1,911,896
1,427,096
1.85S.635
1,118,587
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
1,686,889
60,705
62,116,811

ÚZEMÍ.

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 území ......... 1,604,606

S07.663

Za hranicemi v službě
Spojených Států ............... *89,670

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

Indiáni, atd na reservacích,
vyjma Indiánské území.................

145,2S2

Alaska ................................ ....
Arizona .............................. ....
District of Columbia .... ....
Hawai ................................ ....
Indian Territory ............ ....
New Mexiko ...................... ....
Oklahoma ......................... ....

♦ V to zahrnuto je odhadované obyvatelstvo
14.400 pro jisté vojenské organisace a lodě v ci
zích vodách, zvláště na Filipinech.

Mesta:

1900

Akron, 0..................................... 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
Binghampton, 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, 0.................................. 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, 0........................... 325,902
Cleveland, 0.............................. 381,768
Colorado Springs, Col............ 21,085
Columbus, 0............................. 125,560
Council Bluffs, la................... 25,802
Covington, Ky.......................... 42,938
Dallas, Tex................................ 42,638
Davenport, la.......................... 35,254
Dayton, 0.................................. 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, Ill................... 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,S63
Fitchburg, Mass...................... 31,531
Fort Wayne, Ind................... 45,115
Fort 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

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
4S.866
27,294
255,664
14,590
10,723
70,028
26,189
58,313
18,020
54,955
29,100
27,909
20,226
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
20,798
17,201
163,003
21,805
23,264
38,316
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Mesta:

1900

Kansas City, Mo................. 163,752
Knoxville, Tenn....................... 32,637
La Crosse, Wis....................... 28,895
Lancaster, Pa.......................... 41,459
Lawrence, Mass......................
62,559
Lexington, Ky.......................... 26,369
Lincoln, Neb............................. 40,169
Little Rock, Ark.................... 38,307
Los Angeles, Cal...................... 102,479
Louisville, Ky.......................... 204,731
Low’ell, Mass., ...................... 94,969
Lynn, Mass.............................. 68,513
Malden, Mass........................... 33,664
Manchester, N. H................ 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....................... 80,865
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. 1...................... 39,231
Peoria, Ill................................. 56,100
Philadelphia, Pa....................... 1,293,697
Pittsburg Pa............................ 321 616
Portland, Me............................. 50,145
Portland, Ore........................... 90,426
Providence, R. 1...................... 175,597
Pueblo, Colo.............................
28,157
Quincy, Ill................................. 36,252
Quincy. Mass............................ 23,899

1890

132,71.6
22,537
25,090
32,011
44,654
21,567
55,151
25,874
50,395
161,129
77,696
55,727
23,031
44,126
20, í 41
64,495
21,652
204,468
164,73S
31,076
21,883
4,160
76,168
181,830
40,733
16,519
11,600
81,298
242,039
24,918
24,379
,492,591
34,871
16.074
48,682
140,452
22,836
13,028
78,347
27,633
41,024
,046,964
238 617
36,425
46,385
132,146
24.55S
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.........................
Taunton, 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
53,531
53,321
342,7S2
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,ns
45,859
38,878
51,721
28,757
76.50S
28,204
118,421
47.931
33,708
44,S85

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
8S.143
36,006
25,443
30,217
81,434
31,007
57,458
60,956
41,007
18,707
230,392
28,646
34,522
37,718
27,132
61.43L
20,830
84,655
32,033
20,793
33,220

Zákonité svatky.
Ve většině států, když svátek padne na neděli,
slaví se následující pondělí.
ALABAMA: 1. leden, 22. únor, masopustní úterý, velký pátek, 26. duben, 4. červenec, dělni
cký den, den díkůvzdání, 25. prosinec.
ARIZONA: 1. leden, 22. únor, 30. květen, 4.
ňervenec, 25. prosinec, každý den díkůvzdání ne
bo všeobecných voleb, den sázení stromů.
CALIFORNIA: 1. leden, 22. únor, 30. květen,
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 díkůvzdání, 25.
prosinec, den sázení stromů, všeobecné 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 díkůvzdání,
25. prosinec.
DISTRICT OF COLUMBIA: 1. leden, 22. únor,
4. březen, 30. květen, 4. červenec, 1. pondělek v
září, den díkůvzdání, 25. prosinec.
FLORIDA: 1. leden, 19. leden, den sázení stro
mů, 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, 26.
duben, 3. červen, 4. červenec, 1. pondělí v září,
každé díkůvzdání, 1. pátek v prosinci, 25. pro
sinec.
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 vo
leb, den díkůvzdání, 25. prosinec.
INDIANA: 1. leden, 22. únor, veřejný půst,
30. květen, 4. červenec, 1. pondělek v září, den
díkůvzdání, 25. prosinec, všeobecné volby.
INDIÁNSKÉ ÚZEMÍ: 1. leden, 22. únor, 4.
červenec, 25. prosinec.
TOWA: 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.
JIŽNÍ KAROLINA: 1. leden. 19. leden, 22. únor. velký pátek. 10. květen, 4. červenec, 1. pon
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dělí v září, národní den díkůvzdání, den všeobec
ných 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 dí
kůvzdání, 25. prosinec, den všeobecných voleb.
LOUISIANA: 1. a 8. leden, 22. únor, masopustní úterý v New Orleans, Velký pátek, č. du
ben, 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 díků
vzdání, 25. prosinec.
MARYLAND: 1. leden, 22. únor, 19. duben, 30.
květen, 4. červenec, 1. pondělí v září, den díků
vzdání, 25. prosinec, den všeobecných voleb, ka
ždé sobotní odpoledne.
MASSACHUSETTS: 22. únor, 19. duben, 30.
květen, 4. červenec, 1. pondělí v září, den díků
vzdání, 25. prosinec.
MICHIGAN: 1. leden, 22. únor, 30. květen,
4. červenec, 1. pondělí v září, 25. prosinec, den
postu a díkůvzdání.
MINNESOTA: 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. pro
sinec.
MISSOURI: 1. leden, 22. únor. 30. květen, 4.
červenec, 1. pondělí v září, 25. prosinec, den díků
vzdání, 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. duben, 30.
květen, 4. červenec, 1. pondělí v září, den veřej
ného 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 díků
vzdání, 25. prosinec, den všeobecných voleb.
NEW JERSEY: 1. leden. 12. a 22. únor, 30.
květen, 4. červenec, 1. pondělí v září, den díků
vzdání a postu, 25. prosinec, každé sobotní odpo
ledne. den všeobecných voleb.
NEW MEXIKO: 1. leden, 4. červenec, 25. pro
sinec 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 sobotní odpoledne, den
díkůvzdání a den postu.
OHIO: 1. leden, 22. únor, 30. květen, 4. červe
nec, 1. pondělí v září, den díkůvzdání, 25. pro
sinec, den všeobecných voleb.
OKLAHOMA: 1. leden, 22. únor, 30. květen,
4. červenec, den díkůvzdání, 25. prosinec, den
všeobecných voleb.
OREGON: 1. leden, 22. únor? 30. květen, 1. so
bota v červnu, 4. červenec, 1. pondělí v září, den
veřejného postu, den díkůvzdaní 25. prosinec.
PENNSYLVANIA: 1. leden, 12. a 22. únor,
velký pátek, 30. květen, 4. červenec, 1. pondělí
v září, den díkůvzdání, 25. prosinec, den vše
obecných voleb» každé sobotní odpoledne.
RHODE ISLAND: 22. únor, den stromů, 30.
květen, 4. červenec, 1. pondělí v září, den díků
vzdání, 25. prosinec, den státních voleb, den ná
rodních 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 všeobecných
voleb.
TENNESSEE: 1. leden, 22. únor velký pátek,
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. du
ben, 4. červenec, 1. pondělí v zářr, den díkůvzdá
ní, 25. prosinec, den všeobecných voleb.
UTAH: 1. leden, 22. únor, 15. duben, 30. kvě
ten, 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 díků
vzdání, 25. prosinec.
WASHINGTON: 1. leden, 12. a 22. únor, den
zdobení hrobů, 4. červenec, 1. pondělí v září, den
díkůvzdání, 25. prosinec, den všeobecných voleb.
WISCONSIN: 1. leden, 22. únor, 30. květen,
den sázení stromu» 4. červenec, 1. pondělí v září,
den díkůvzdání, 25. prosinec, den všeobecných
voleb.
WEST VIRGINIA: 1. leden, 22. únor, 4. červe
nec, 25. prosinec, každý den národního díkůvzdá
ní, den všeobecných voleb.
WYOMING: 1. leden, 22. únor, 30. květen, 4.
červenec, den sázení stromů, den díkůvzdání,
I 25. prosinec, den všeobecných voleb.

Celní zákon Spojených Států.
Odvolané položily.

Celní zákon Spojených Států z roku 1901 odvo
lává zákon o válečné dani ze dne 13. června
1898 y 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, fldelity. 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.))
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 (vy
jma když provázeny jsou nákladním listem atd.,
ukazujícím vývoz k hodnotě listu.)
Záruky na odškodnou 50ct.
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Brokeři celniční $10.
Vyrabitelé tabáku nebo doutníků $6 až $24.
Dosvědčení majetku, původní vydání, 5ct. za
Míchaná mouka, 4ct. ze sudu.
každých $100.
Vyrabitelé míchané mouky, $12 ročně.
Dosvědčení majetku, přenosy (pojímaje v to
Přeplavní lístek pod $50 vyjmut; v ceně $50
obchody učiněné v malých úřadovnách) 2ct. za 50ct. a za každých dalších $50, 50ct.
každých $100.
Majitelé zastaváren $20.
Cigaretty, vážící více než 3 libry 1000 kusů,
Majitelé divadel, museí, koncertních místností
nejsou-li dražší než $2 1000 kusů, 18ct. libra; stojí- nebo cirkusů, $100.
li více než $2 1000 kusů, 36ct. za libru.
Majitelé jiných veřejných představování $10.00.
Doutníky, vážící více než 3 libry 1000 kusů, $3
Majitelé kulečníků nebo kulečníkových místza 1000.
i ností, $5 za každý kuželník nebo kulečník.
Doutníky, nevážící více než 3 libry 1000 kusů,
Přečisťovatelé petroleje nebo cukru, % procen
lSct. z libry.
ta z hrubých příjmů nad $250,000.
Postoupení nižší než $2500 vyjmuta; nad $2500
Prodeje výrobků na bursách, let. za každých
25ct. za každých $500.
$100 (zboží skutečně vezené skrz vyjmuto.)
Obchodníci v listovém tabáku $16 až $24.
Lístky do spacích a parlorových vozů let.
Obchodníci v tabáku $12.
Akcijní dohazovači, $50.
Poukázky nebo směnky — domácí 2ct. za ka- i Perlící nebo jiná vína, 1 pajnt let., více než
ždých $100.
1 pajnt 2ct.
Zápis ústupu 50ct.
Čaj, lOct. z libry.
Zápis zboží v celnici ku spotřebě, 25ct. až $1.00.
Dosvědčení nákladní nebo domácí nákladní ! Tabák ku kouření a šfíupání, 12ct. za libru,
srážka 20 procent.
listy let.
Dosvědčení výdělku, 2ct. za každých $100.
Odkazy — různé poplatky — viz zákon.

Severozápadní zákony o lovu zvěře a rybolovu.
ILLINOIS.
A. J. Lovejoy, State Game Commlssloner,
Springfield, 111.
Honba. — Jelen a divoký tetřev, (po r. 1901).
Od 1. září do 15. ledna.
Bažanti a koroptve (po r. 1904) od 31. srpna
do 1. října.
Holuby. — Od 1. srpna do 1. prosince.
Veverky. — Od 1. července do 1. prosince.
Sluka vodní a kulík (plover) od 1. září do 25.
dubna.
Divoká husa, kachna a jiné vodní ptactvo. —
Od 1. září do 15. dubna.
Užívání nějakých zákeří při honbě ptáků je
zapovězeno. V doplněném zákonu z r. 1901 žád
ná zmínka se neděje o křepelce nebo sluce.
Rybolov. — Lovení do sítí od 1. června do 15.
dubna.
Lovení vléčnou sítí od 1. srpna do 15. dubna.
Lovení na udici po celý rok.
Nedovoleno je, užívati něco jiného než šňůrv
a háčku při lovení štik, bassu. Mezi 15. dub
nem a 15. červnem nesmí se loviti blíže než
400 stop pod hrází.
Laisnis. — Na honbu — pro cizí $10.50. Povole
ní vydává tajemník státu, který na požádání
zašle nevyplněné listiny.

WISCONSIN.
I-Ienry Overbeck ml., státní hajný, Madison, Wis.
Honba. — Sluka obecná, koroptev, bažant, pré
rijní slípka — od 1. září do 30. listopadu.
Jeřábek všeho druhu, kulík (plover) a sluka
vodní — od 1. září do 30. listopadu.
Zajíc a veverka (užívání fretky zapovězeno).
Od 1. září do 30. listopadu.
Vydra, kuna, bobr — 1. února do 1. května.
Divoká kachna divoká husa (brant) nebo ja
kékoli vodní ptactvo, pojímaje v to sluku vod
ní, ale vyjímaje obecnou divokou husu. —
Od 1. září do 30. prosince.
Labuť je stále chráněna.
Mongolský, čínský nebo anglický bažant a kře
pelka všech odrůd. — Chráněny až do září
1903.
Jelen. — Od 10. listopadu do 30. listopadu.
Jelen v okresech Sauk. Adams, Columbia,
Richland a Marquette — vždy chráněn.

i

Jelen v okresech Fond du Lac Sheboygan,
Manitowoc a Calumet — vždy chráněn.
Srnče. — Vždy chráněno.
Jedna osoba v jedné sezóně nesmí zabiti více
než dva jeleny.
Rybolov. — Pstruh, všeho druhu — od 15. dubna
do 31.. srpna.
Černý, žlutý a Oswego bass — od 25. května ■
do 28. února.
Velká americká štika (muskellunge) a obyčej
ná štika — od 25. května do 28. února.
V některých okresech není rybolov nijak obmezen a v jiných zase otevřená sezóna se
různí.
Laisnis. — Na jeleny a všechnu jinou zvěř —
obyvatelé státu $1.
Na jeleny a všechnu jinou zvěř (ne chráněnou)
pro cizí $25.
Na všechnu zvěř (nechráněnou) vyjma jelena
— cizí $10.
Laisnisy vydávány jsou od okresních klerků.
MICHIGAN.

Grant M. Morse, státní hajný a dozorce na ryby,
Portland, Mích.
Honba. — Jelen vyjma na ostrovech Bois Blanc
a v okr. Lapeer, Huron, Monroe, Sanilac,
Tuscola, Macomb, Allegan, Ottawa a St.
Clair — od 8. listopadu do 30. listopadu.
Jelen v okresech vyjmenovaných nesmí býti
honěn až 8. listopadu 1906.
Los a caribou — Chráněni až do r. 1911.
Liška, černá a šedivá veverka — Od 15. října
do 30. listopadu.
Bobr — Chráněn až do r. 1906.
Vydra a kuna — Od 15. list, do 1. května.
Kolčava mýval, tchoř a rejsek pižmovonný —
Od 1. list, do 30. srpna.
Koroptev, křepelka, kanadský jeřábek (spruce
hen>. sluka obecná — Od 1. října do 30. list.
Prérijní slepice, mongolští a angličtí bažanti,
divoký krocan a holub — Chráněni až do
r. 1910.
Kachny, husy a všechno divoké vodní ptactvo.
Od 1. října do 30. listopadu.
Různé druhy divokých kachen. — Od 2. března
do 10. dubna.
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angl. vrabce a vrány. — Trvale chráněni.
Nikdo nesmí zabiti více než tři jeleny v jednom roce. Žádného zákeří nesmí se užívat
při honbě ptáku. Pouze obyčejné pušky 10
kalibru nebo méně lze užiti.
Rybolov. — Skvrnitý pstruh, lipan (grayling),
losos, kalifornsko· pstruh, německý pstruh.—
Od 1. května do 1. září.
V řece Maple, v okr. Emmet, otevřená sezóna
pro shora uvedené druhy ryb je od 1. května
_ do 1. srpna.
Černý bass (pouze na udici) od 20. května do
1. dubna.
Ryby menší než S palců nemohou býti vzaty
z řeky Au Sable nebo její přítoků. Jedna
osoba v jednom dni nemůže vžiti více ryb
než 50.
Chráněná zvěř a ryby nesmí býti dopraveny
ze státu. Prodej je zakázán.
Laisnis—Na honbu jelenů—domácí 75c., cizí $25.
Podejte žádost ku hajnému zvěře nebo okr.
úřadníkům o povolení.

MINNESOTA.
Samuel F. Fullerton, výkonný agent rady komisařů na zvěř a ryby, St. Paul, Minn.
Honba. — Sluka vodní a různě druhy jeřábků. —
Od 1. září do 1. listopadu.
Křepelka. — Od 1. října do 1. prosince.
Sluka obecná a kulík (plover). — Od 4. červen
ce do 31. října.
Divoká kachna, hus nebo jiné divoké vodní
ptactvo. — od 1. září do 1. ledna.
Prodej nebo zasílání shora vytčených divo
kých ptáků je zakázán.
Jelen. — Od 10. listopadu do 30. listopadu.
Los (samec) nebo caribou (samec). — Od 15.
listopadu do 20. listopadu.
Každému lovci je dovoleno usmrtiti tři jeleny,
jednoho losa a jednoho karibou. Prodej nebo
zásilka je zakázána.
Rybolov. — Všechny druhy pstruhů. — Od 15.
dubna do 1. září.
Všechny druhy bassů. — Od 1. června do 1.
března.
Všechny jiné jedlé ryby. — Od 1. května do 1.
března.
Prodej potočního pstruha a černého bassu je
zakázán.
Laisnis. — Honba jelenů, losů — pro domácí 25c.,
pro cizí $25.
Občané států, které mají licenční zákony, zapovídající občanům Minnesoty honbu v je
jich státech, musejí platit za dovolení $25.

Bass, štika a jiné ryby. — Od 15. května do
1. listopadu.
I Lovení ryb, vyjma na udici, je zapovězeno, ale
každý může použiti tak zvané "trot-line”,
j
sáhající do polovice proudu a to mezi 15,
_ květnem a 1. prosincem.
Řeky Missouri, Mississippi a část řeky Des
Moines, kde tvoří státní hranice, jsou vy
jmuty.
Laisnis. — Na honbu. — Domácí nepotřebují žád
ný a neohyvatelé státu $10.50.
Poplatky za povolení platí se okresním účet
·
ním.

I

INDIANA.
Dle zákonů státu není žádného hajného. Frank
L. Littleton, v budově Fletcher banky, Indiana
polis, je státním hajným pro ligu amerických
sportů.
i Honba. — Křepelka, jeřábek a prérijní slípka. —
Od 10. listopadu do 1. ledna.
Jelen, divoký krocan a bažant. — Žádná ote
vřená sezóna.
Veverky. — Od 1. června do 1. října, pak zase
i
od 10. listopadu do 1. ledna.
Divoké husy a kachny a jiné divoké vodní
ptactvo. — Od 1. září do 1. října, pak od 10.
list, do 15. dubna.
Divoké holuby. — Od 15. srpna do 1. října a
potom od 10. list, do 1. ledna.
Obyvatelé Indiány a přespolní, kteří si dostali
povolení, mohou honiti veverky, divoké kach
ny a jiné divoké ptactvo od 1. října do 10.
list., předpokládaje, že dostali dovolení od
komisaře nad rybářstvím a zvěří.
Střílení nebo honba na ptáky nebo jakoukoli
|
zvěř v neděli je zapovězena.
Pouze veslových člunů lze užiti při honbě vod
ního ptactva. Jedna osoba smí za den za
střelit pouze 24 kachen. To samé platí o
křepelce.
Rybolov. — Všechny ryby ve vnitrozemních vo
dách ve státu. — Od 1. dubna do 1. prosince.
Lovení ryb na udici — po celý*rok.
Používati více než jednu "trot-line” v téže
i
době, je zapovězeno.
Nikdo nesmí vyloviti za den více než 20 černých
]
bassů. Lovení v prosekaném ledu je nezáko_ nité.
1 Žádné štíhle kratší než 12 palců nebo černý
i
bass kratší než 6 palců nesmí se loviti.
Laisnisy. — Na honbu v otevřené sezóně. —
Obyvatelé státu bezplatně, cizí $25.50.
Povolení lze obdržet od písařů okr. obvodního
soudu.

IOWA.

George A. Lincoln, státní hajný, Cedar Rapids,
Iowa.
Honba. — Jeřábek (s velkým peřím po obou stra
nách krku) a prérijní slípka. — Od 1. září do
1. prosince.
Sluka obecná. — Od 10. července do 1. ledna.
Jeřábek americký (Ruffed grouse), bažant,
divoký krocan a křepelka. — Od i. listopadu
do 1. ledna.
Divoká kachna nebo husa. — Od 1. září do 15.
dubna.
Veverky. — Od 1. června do 1. ledna.
Bobr, kolčava, vydra nebo rejsek. — Od 1.
listopadu do 1. dubna.
Užívání nějakého zákeří je zapovězeno, leda
že nástrahy může se použiti při honbě divo
kých kachen a husí. Honba v noci nebo pro
obchod je zapovězena. Nikdo nesmí za jeden
den zastřeliti více než 25 jeřábků, prérijních
slepic, sluk, křepelek nebo bažantů.
Všechno neškodné ptactvo, vyjímaje sojky a
angl. vrabce, je chráněno.
Rybolov. — Pstruh a losos. — Od 1. března do
1. listopadu.

:

NEBRASKA.

George B. Simpkins, deputy komisař na zvěř a
ryby, Lincoln, Neb.
Honba. — Jeleni, mající rohy, jakož i antilopy
rohaté. — Od 15. srpna do 15. list.
Prérijní slepice a jeřábek, 1. říjen až do 30,
listopadu.
i Divoké kachny, husy, labutě, jeřáby a divoké·
vodní ptactvo. — Od 1. září do 15. dubna.
I Různé druhy vodních sluk. — Od 1. září do·
15. dubna.
Divoké holuby. — Od 15. dubna do 30. října.
Rybolov. — Pstruh ne kratší než S palců. — OdJ
1. června do 31. října.
Jedna osoba v jedné sezóně smí usmrtit pouze
1 jelena a 1 antilopu. Může zabiti 2 jeleny,
nebo 2 antilopy, ale ne obojí. Nikdo nesmi
míti u sebe v jedné době více než 10 divokých
husí nebo více než 50 kachen 50 jiných ptáků,
nebo více než 50 ryb.
Laisnisy. — Pro honbu a lovení ryb. — Cizí $10.
Pro honbu a chytání ryb kdekoliv ve státu —
domácí $1.
Povolení lze obdržet! od okresních písařů.
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COLORADO.
Divoké ptactvo nesmí se honiti nebb zabijetl
ze zákeří nebo jinak než z obyčejné pušky
Honba. — Jelen s parohama a antilopa. — Od
střílet!.
15. srpna do 5. list.
Bůvol, los, karibou a horská ovce. — Trvale
Kachny, husy, sluky vodní, kulici, labutě a
chráněni.
jeřáby. — Od 1. září do 15. dubna.
Jelen. — Od 10. list, do 1. prosince.
Krocani, prérijní slepice a jeřábek. — Od 15.
Bobr a vydra. — Chráněni až do r. 1905.
srpna do 31. října.
Antilopa. — Chráněna až do r. 1911.
Kachny atd. v krajích přes 7000 stop vysoko
Ne více jak 25 divokých ptáků smí jednotlivá
nad hladinou mořskou. — Od 15. září do 15.
osoba v jednom dni usmrtiti a ne více než 5
dubna.
jelenů, bobrů nebo vyder v jednom období.
Divoké holuby. — Od 15. července do 30. září.
V rybolovu nejsou žádná obmezení.
Bůvol, horská ovce, křepelky, bažanti, koro
Laisnis. — Na honbu kterékoli zvěře v otevře
ptve, jeřábky nebo bobr. — Žádná otevřená
né sezóně. — Domácí 75c., cizinci $25.
sezóna.
Povolení vydávána jsou od okr. účetních.
Rybolov. — Pstruh, bělice, lipan (grayling), bass,
JIŽNÍ DAKOTA.
bryka (catfish) a štika. — Od 1. června do
31. října.
Každý
okres
má dozorce na ryby, který je
Jedna osoba obmezena je pouze na 50 kachen
také
hajným
zvěře.
a -25 jiných ptáků, 20 liber pstruhů a 50 liber
jiných ryb, v jednom dni a k jednomu losu, Honba. — Prérijní slípka, různé druhy jeřábků.
— Od 1. září do 1. ledna.
jednomu jelenu a jedné antilopě v jedné
Divoká kachna, divoká hus a divoký jeřáb. —
sezóně.
Od 1. září do 1. května.
Laisnisy. — Není žádného zapotřebí. Doprava
Kulik (plover, curlew). — Od 1. září do 15.
ze státu je dovolena, když se vyzvedne povo
května.
lení, které stojí za každého losa $10, jelena
Bobr a vydra. — Chráněni až do r. 1911.
nebo antilopu $5 a zásobu ryb $2.
Jedna osoba v jednom dni nesmí zabiti více
SEV. DAKOTA.
než 25 divokých ptáků. Smí se používat!
pouze pušky.
Ever. Wagness, státní hajný zvěře, Deviľs Lake,
Bůvol, los, jelen, antilopa a horská ovce. —
North Dakota.
Od 15. října do 1. ledna.
Zabitá velká zvěř nesmj se prodati a zasiati
Honba. — Prérijní slípka, různé druhy jeřábků,
ze státu.
sluka obecná. — Od 1. září do 15. října.
Křepelka, anglický nebo čínský bažant, divo Rybolov. — Rybolov kromě na udici je zakázán.
Laisnisy. — Pro honbu ptáků nebo velké zvěře.
ké labutě. — Chráněny až do r. 1905.
— Cizinci $10.
Divoké kachny. — Od 1. září do 1. května.
Divoké, husy, jeřáby. — Od 1. září do 1. května. Povolení lze obdržeti u okresních pokladníků.

Žádosti o patenty.
Patent může obdržeti každý, kdo vynašel
nebo objevil nějaké nové a užitečné umění, stroj,
výrobu nebo složení věcí, nebo jakékoli nové a
prospěšné zlepšení toho, co nebylo před tím pa
tentováno nebo popsáno v této nebo kterékoli
jiné zemi nebo více než dvě léta* před jeho žá
dostí, leda by bylo dokázáno, že bylo od toho
upuštěno. Patent lze také obdržeti na každý
nový vzorek výroby, poprsí, sochu, polovypuklé
práce; na tištění vlněných, hedvábných a jiných
látek; na každé nové vtlačení, ozdobu, vzorek,
tisk nebo obraz, který má býti vetkán v jaký
koli předmět výroby; a na každou novou, uži
tečnou a původní podobu kteréhokoliv předmětu
výroby, po zaplacení poplatků a učinění jiných
nutných kroků.
Žádosti o patenty musí býti psány v řeči
anglické a podepsány vynálezcem, je-li na živu.
Žádost musí provázet! první poplatek $15, peti
ce, jednotlivosti a přísaha; a nákres, vzorek
nebo ukázka, když požadovány. Petice musí
býti řízena na komisaře patentů a musí udávat!
jméno a plnou adresu žadatele, musí udati ná
zvem vynález, na který chce patent, musí obsahovati doklad na jednotlivosti k vůH plnému
vysvětlení takového vynálezu a musí býti žada
telem podepsána.
Jednotlivosti čili specifikace musí obsahovatl
následující dle pořádku udaného: Jméno a oby
dlí žadatele s názvem vynálezu, povšechnou vý
pověď o účelu a povaze vynálezu; krátký popis
několika pohledů na kresbě (pakli vynález při
pustí takové vyobrazení); podrobný popis; nárok
nebo nároky; podpis vynálezce a podpis dvou
svědků. Nároky na stroj a jeho výrobek a ná
roky na stroj a proces, při němž stroj pracuje,
musí býti předloženy ve zvláštních žádostech,

/Sebráno z pravidel v platnosti v pa-\
Vtentní úřadovně Spojených Států.
/
ale nároky na postup a jeho výrobu mohou být!
podány v téže žádosti.
Žadatel, je-li vynálezcem, musí odpřísahnouti nebo potvrdit!, že se považuje za prvního vy
nálezce nebo objevitele toho, co chce míti pa
tentováno. Přísaha nebo potvrzení musí také
udávati, jaké země je občanem a kde bydlí. V
každé původní žádosti žadatel musí odpřísahnouti nebo stvrditi, že vynález nebyl mu patento
ván ani jiným s jeho vědomím nebo souhlasem
v této nebo kterékoli cizí zemi po více než dvě
léta před jeho žádostí, nebo že na žádost o pa
tent zanešenou v kterékoli cizí zemi od něho
nebo jeho právních zástupců nebo že dokazuje
více než sedm měsíců před jeho žádostí. Pakli
žádost učiněna byla v některé cizí zemi, plné a
j důkladné podrobnosti musí býti udány. Přísaha
nebo stvrzení mohou býti složeny před každým,
kdo je zákony své země pověřen přísahu přijí
mat!.
Výkres musí býti na bílém papíru s India
inkoustem a archy musí býti zrovna 10x15. pal.
v rozměru s okrajem 1 palcovým. Musí ukazo
vat! jasně všechny podrobnosti a býti bez zby
tečných linií.
Žádosti za znovuvydání musí udávati, proč
původní patent má se za nedostatečný prohlásiti
a udati určitě, jak omyly byly učiněny. Žádosti
tyto musí býti doprovázeny původním patentem
a nabídkou vydatí tento, nebo, ztratil-li se ori
ginál, dosvědčením v tom smyslu a pověřeným
opisem patentu. Každý žadatel, jehož nároky
byly dvakrát z těchže důvodů odmrštěny, může
se odvolat! od primárních zkoumatelů ku hlav
ním po zaplacení poplatku $10.
Patenty jsou na 17 roků, vyjímaje vzorkové
patenty, které mohou býti na 3%, 7 nebo 14 let,
I jak sí vynálezce přeje.
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Výstrahy nebo oznámení daná patentní úřa
dovně nároků na vynálezy, by se předešlo vy
dání patentu jiným osobám na tentýž vynález,
bez daného oznámení, mohou býtl zanesena po
zaplacení poplatku $10. Výstrahy musí obsahovati totéž sdělení jako žádosti o patenty.
Tabulka poplatků a cen:
Původní žádost ....................................................... $15.00
Při vydání patentu ........................................?.... 20.00
Vzorkový patent (3% roku)............................... 10.00
Vzorkový patent (7 roků) ................................. 15.00
Vzorkový patent (14 roků) ............................... 30.60
Výstraha (caveat) ................................................ 10.00

; Znovuvydání .. . . ...................................................... 30.00
, První odvolání se ................................................... 10.00
Druhé odvolání se .................................................. 20.00
Za pověřené kopie tištěných patentů.
Podrobnosti a kresba, kus....................................$0.5
Dosvědčení ................................................................. 25
, Úděl ................................................................................ 50
Za kopie rukopisů záznamů, za 100 slov .... 10
' Jestli pověřeno, za certifikát................................ 25
Modré tištěné kresby 10x15, kus......................... 25
Modře tištěné kresby 7x11, kus............................ 15
Modře tištěné kresby 5x8, kus............................ 05
Za hledání záznamů nebo titlů za hodinu........ 50c
Za úřední Gazettu ročně ve Spoj. Státech....$5.00

ČESKÉ PĚVECKÉ KVARTETTO.

Mezi událostmi ze světa uměleckého za předešlý rok zaznamenáváme návštěvu Če
ského pěveckého kvartetta z Prahy, jež v letních měsících podniklo uměleckou pouť po
městech Spojených Států, Čechy obydlených, a za svoje mistrovské výkony vavříny
sklízelo. Kvartetto toto, skládající se z pánů: Mikoláše, Černýho, Nováka a Svojsika,
předcházeno bylo do Ameriky dobrou renomou, a evropské časopisy předstihovaly se
v pochvalných kritikách o jich dokonalém umění. A skutečně zažili ti, kdož zpěv jejich
slyšeli, překrásné chvíle. Cesta mladistvých umělců po Spojených Státech setkala se
s úplným zdarem, pěvci všude s radostí vítáni, a neradi vyprovázeni. V Chicagu po
řádali koncerty tři, a to dne 1. srpna v Kentově divadle chicažské university pro poslu
chače vysokých škol, dne 2. srpna v síni Plzeňského Sokola a dne 16. srpna v síni Sokola
Chicago v české Kalifornii. Při všech třech koncertech byly síně nabity obecenstvem,
a výkony umělců bouřlivě akklamovány. Návštěva Českého Pěveckého Kvartetta zů
stane všem, kdo je slyšeli, dlouho v paměti.

Sokolovna Sokolské 3ed. Blesk.—Stánek taltimorsltýcb Cechů.
Dne 8. září 1902, při závodech Východní Župy N. J. S., odbývaných v Baltimore>
Md., oslavovala Sokolská Jednota “Blesk” zároveň své třicetileté trvání a slavnostní
otevření svého právě zbudovaného stánku, který byl při té příležitosti odevzdán svému
vytknutému účelu. V české osadě v Baltimore nebylo a nebude tak záhy významnější
slavnosti, jako při kladení základního kamene k této nové baště české národnosti v Ame
rice a nyní, kdy vztýčen na ní prapor, zařaděna mezi ostatní české vymoženosti na vol
né půdě země svobody, naší druhé vlasti. Čechové baltimorští mají tedy, jako jiné
větší české osady v Americe, svůj vlastní Stánek, pod jehož krovem budou moci zdár
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něji působiti k svému povznesení a zašiti četnější símě pro příští slibnou žeň na národa
roli dědičné. Sokolská Jednota “Blesk”, která za spolupůsobení ostatních místních
národních spolků a obětavých českých vlastenců, zbudovala toto společné dílo vzácné
píle a Svornosti, byla založena dne 6. července r. 1872, pod jménem český tělocvičný
sbor Blesk. Teprve roku 1874, s právě založeným jiným spolkem sokolským, sloučil se
tehdejší sbor Blesk v jednu jednotu s nově přijatým jménem: Sokolská Jednota Blesk.
Roku 1878 spojila se řečená Jednota s ostatními sokolskými sbory v Národní Jednotu
Sokolskou, která toho roku společným sjezdem, v Chicagu byla založena. Sokolská
Jednota Blesk vykonala od počátku svého založení mnoho dobrého a užitečného, však
přece jen se zdá, že někteří její zakladatelé měli na zřeteli jiný program, než ten účel,
který teprve později nabyl převahy čilejším vzrušením, spějícím s hlubším citem k vyš
šímu cíli. Ovšem již před tím “Sokol” za pomocí jiných sborů vydržoval českou školu
a snažil se při každé příležitosti o povznesení své národnosti, jakož i baltimorské české
osady. Cvičil, pořádal divadla, přednášky a ušlechtilé zábavy, podíleje se zároveň na

Sokolovna Sokolské Jednoty Blesk, v Baltimore, Md.
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veřejném hnutí občanském. Však činnost ta byla jiného rázu a účele, než jaká se jeví
za nynější doby. V letech sedmdesátých bylo v Baltimore Cechů poskrovnu a i později,
když se nových emigrantů proudem počet jejich •rozmnožil, bylo jen malé procento
těch, kteří co zkušení pionéři a hlouběji myslící a upřímní rádcové, bývají všude ne
zbytni. Bylo to většinou jaré svěží mládí,'které bezstarostně hledí do budoucnosti. Ti
starší pak, obtíženi starostmi o to vezdejší, věnovali více pozornosti své· přítomnosti.
Zápas o existenci a snaha o vyšinutí se jednotlivě, hraje všude více méně svoji úlohu
v podobných příležitostech. Kde mimo toho se počítá s různým přesvědčením a vy
znáním se stránky hmotné, nemůže se očekávat velikého pokroku a rozkvětu celistvě.
Však osada Cechů v Baltimore se množila a dnes obnáší kol 12 tisíc duší. Většina
z nich vlastní své domovy, jsouce lid většinou skromý, bodrý a pracovitý. Teprve v po
sledním desetiletí mnozí zde již usazení-a probudilí krajané počali poznenáhlu oživo
vali dosavadní tvářnost. Jiskra za jiskou probleskovala, vrhajíc nové světlo na
mnohé dosud nepovšimnuté zájmy a záhy vytrvalou činností roznícen plamen nové
doby, který nebyl více k udusení. Národní spolky, nyní do počtu asi 15, spřízněny svým
členstvem, luští společně různé problémy, které se přenáší z jednoho kruhu do druhého,
odkud pak vycházejí společné zájmy a ustálené mínění, co hlas lidu. Za takových okol
ností vznikla myšlénka o postavení Národní Síně, která se vlekla celé desetiletí. Za
různých náhledů dozrávala, až ji Sokolská Jednota Blesk samostatně, za přispění ji
ných, konečně uvedla v -skutek. Se sedmi sty dollary započato na této práci, pak od
prodáno za 15 set pětidollarových akcií, pozemek za $5.000 koupen, a za nedlouho za
placen. Když konečně učiněna půjčka na hypotheku v obnosu $12.000, zadána celá stavva staviteli A. Knellovi, a rozpočet dosahoval výše $19.000. Však jako bylo památné
založení této Jednoty, tak podivuhodný byl nyní jí chystaný pád od několika její zakla
datelů, kteří soudem se snažili ji vyhladit za to, že chtěla pro sebe a svůj národ postaviti
vli stní domov. A přece, jak vidno, se myšlénka ta stala skutkem a Cechové baltimorští mohou býti hrdi na svůj stánek, který si zbudovali s příkladnou svorností a oběta
vostí, co záslužný pomník, který bude navždy českému jménu ku cti. Budova nachází
se na rohu S. E. Gay a Preston St. a měří 57x107, se vším moderním zařízením. Hlavní
dvorana měří 54x61, síň pro schůze 28x48, dvě školní světnice, každá 15x25, salon 20x48.
Dále byt pro správce, koupelny, kuželníky, sklep, kuchyně a j. Před dvěma roky, s ne
patrným obnosem sedmi set dollarů, započato s tak odvážným předsevzetím, snaženo
a pracováno s vytrvalostí bezpříkladnou bez únavy, až dosaženo cíle, který v sobě za
hrnuje kapitál 25 tisíc. A právě proto, že to není nijak úplné vlastnictví, měl by každý
působí ti k tomu, aby se brzy mohlo říci, že jest to všecko vlastní a trvalý útulek. So
kolská Jednota Blesk pak, která co zdejší přední národní činitel přestála mnohou těž
kou zkoušku, bude si zajisté vážiťi svého nového domova, který má napříště býti ohni
skem společné národní snahy a činnosti baltimorských Cechů. Vždyť nikde nebojo
váno tak zoufáte o dosažení tohoto cíle, jako zde, s tolikerou zlobou, příkořím a nástra
hami zápaseno až do posledního okamžiku, kde konečně zvítězila věc spravedlivá, tak
dlouho žádoucí. Toto památné dílo české píle bude vždy věrným svědkem v budoucno
sti. Ono svědčiti bude o svých tvůrcích co o věrných synech svého národa, kteří jej
s vůlí úsi lovnou vítězně zbudovali pro svůj národ. “Sokol” pak, který v posledním de
setiletí se poznesl k vyšším snahám, zajisté nyní neustane a bude stejným směrem čpět
vždy výš a výše. Každá obec má své dějiny a zasloužilé členy, všude zdravé ovzduší
a škodlivý vlivná blaze osadě i lidu, krerý tomuto škodlivému nepodléhá. Třicet roků
života.. . za ten čas své činnosti vykonala tato Jednota více než se dá zde uvésti. Mnohý
vlas zbělel, mnohá šíje se sklonila i oku ubylo dřívějšího svěžího lesku a zub času mnohou
zbrázdil líc. V pamětích a dějinách vepsány jsou záznamy všech a tak díti se bude i na
dále, Zdárné skutky jsou vždy nejlepším svědkem zdárné činnosti-a kdo dočkal se za
času své působnosti takové slavnosti, jako jest tato, svým vlastním přispěním, ten věru
žil a přispěl částí života záslužné a užitečné práce.
J. Hájek.

Bývalé město St. Pierre na Martinique.-Ulice Victor Hugo v St. Pierre a mapka ostrova Martinique.
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Výbuchy sopek v Západní Indii.
Jako bleskem rozlétla se 8. květ. 1902 po celém světě zvěst o hrozném výbuchu sopky
Pelee na francouzském ostrově Martinique v Západní Indii, který město St. Pierre na
dobro zničil. Už před tím po několik dní ozývalo se v hoře temné dunění, jakoby na
výstrahu, ale obyvatelstvo města skoro vesměs z černochů se skládající a od přirozenosti
bezstarostné, nevěnovalo tomu pozornosti, zvláště když už od r. 1851 sopka byla v ne
činnosti. Byl právě svátek Nanebevstoupení a lidé strojili se do kostelů, když náhle
mezi 7. a 8. hodinou ranní hora Pelee vybuchla, země i moře se zachvěly a na to asi po
tři minuty chrlilo se z hory kamení a popel a horká láva stékala dolů, zaplavujíc kraj
na 4 míle daleko. V přístavu zdvihla se obrovská vlna a parník Roraima na kusy roz
bit. Pouze 8 lidí se zachránilo. Parník Roddam jen tím se zachránil, že rychle odříznul
lana a odplul, ale už mu hořely plachty a dřevěné součástky. Bylo pak ještě v přístavu
36 jiných lodí, které vesměs se potopily a mužstvo jich utonulo. Na pevné zemi byly
pak výjevy k nepopsání hrozné. Obyvatelstvo krůtě odpykalo lehkomyslnost, že nedbalo
výstrahy komise, která den před tím tiav věcí prohlížela a obyvatelům k vystěhování so
z města radila. Jako kdysi v Lissabonu běžel každý k břehu mořskému, ale cestou ohni
vým vzduchem zahlcen sklesl na ulici mrtev. Mnoho chvátalo jich do katedrály, neboť
před ní nejvíce mrtvol nalezeno. A aby hrůza byla úplná, město i celé okolí zahaleno
bylo v neproniknutelnou tmu·, od níž ohnivý sloup z jícnu hory Pelee vystupující děsně
se odrážel.
Mnoho-li lidí při výbuchu zahynulo, s určitostí udati nelze, ale jisto je, že jich je
mezi 25,000 a 30,000 v St. Pierre a okolí. Francouzský parník Suchet přivezl jich asi
30 do Fořt de France. Ten samý den plul kolem ostrovu britický poštovní parník Elk
a také nedaleko břehu zakotvil. Kapitán jeho sdělil, že asi 5 mil od břehu spustil parní
píšťalu a pouštěl rakety, však žádné odpovědi se mu nedostalo. Vyslán ku břehu člun,
ale ten pro velký žár nemohl přist.áti, neboť celé pobřeží bylo na míle jeden plamen. Na
břehu neviděl živé duše, ač tam čekal po dvě hodiny.
Venkovanů zachránilo se přece několik set. Utekli se do Morne Rouge, a když při
jel kabelový parník Couyer Quertier, naložil jich 450 a přivezl do Fořt de France.
Hrozně líčí spoustu v St. Pierre očitý jeden svědek, jenž dí: Navštívil jsem St.
Pierre s první četou, která v spustošeném městě přistála. Ulice a celé okolí byly plny
mrtvol ve všech směrech; mrtvoly byly úplně nahé, mnohé z nich byly žárem rozpadlé
a odporný pohled skýtaly. U mnohých byly obličeje klidné, jakoby byli najednou usmr
ceni, na jiných viděli jsme stopy nepopiratelné hrůzy. V městě 'a okolí byl hrozný zá
pach ze spáleného masa. Ihned učiněny kroky ku spálení mrtvol. Vojáci snesli hroma
dy dříví .a na ně po tuctech mrtvoly házeny. Hromady polity dehtem a petrolejem.
Spousta ve městě je hrozná, ve dvou čtvrtích města ani není znát, kde byly· ulice,
tak jsou zasypány, jako kdysi Pompejí. A zvláštní je, že hodiny v nemocnici zůstaly
neporušeny, ukazujíce 10 minut do 8. Také v sklepeních banky bylo všecko zachováno
a dopraveno do Fořt de France.
Jediným mužem, který celé hrozné neštěstí, jež město St. Pierre stihlo, přežil, jest
černoch Raoul Sartout, který pro nějaký nepatrný přečin byl asi týden před výbuchem'
zavřen. Choval se v cele své vzpurné a proto strčen do kobky pod chodníkem. Slyšel
hřmění Pelee, cítil třesení půdy a věděl, že něco kromobyČejného se děje. Strachem
tloukl pěstí do zdí-, ale podařilo se mu jen otevřít dvéře do celí větší než byla jeho, nad
níž byla ale železná mříž vedoucí na chodník. Vrazil tam, ale shledal tam horký popel
a prach. Spálil se a rychle do první své celi ustoupil. Potom nastalo ticho, které jej
ještě více děsilo než dřívější hřmot. Pravil, že potom po celé hodiny ležel na podlaze
své tmavé celi, neodvažuje se ani dýchati a nevěděl určitě, jak dlouho tak ležel. Konečně
sebral se, otevřel dvéře a podíval se do jiných prostor. Prach div jej nezadusil a ne
oslepil. Nebyl už tak horký a brodil se ním až ku mříži, kterou stále jemný prach zasy
pával. Křičel, ale nikdo mu neodpovídal. Hlad a žízeň jej přemohly a vrátil se do své
kobky, aby spal, ale nemohl usnout. Slabé jeho sténání zaslechl námořník z francouzské
ho křižáku Suchet a Sartout vytažen více mrtvý než živý, hrozně na dolení části těla
popálen. Dopraven do nemocnice ve Fořt de France.
Očitý jeden svědek sděluje o katastrofě následovní: “Když jsme zakotvili v St.
Pierre, vykladači lodní sdělili nám, že hora Pelee již od soboty počína si hrozivo a že
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hodně horkého písku a popele na město už napadalo. V přístavu bylo asi 17 jiných lodí.
Tu najednou vzduch se zachvěl a mně se zdálo, jakoby byl někdo do mne strčil, když ně
kdo blízko mne zvolal, bych se podíval na horu Pelee. Nemohu popsat, co jsem viděl,
ale myslel jsem, že konec světa nadešel. Vyhlíželo to, jakoby dynamit z celého světa sne
sen byl pod horu a zapálen. Napřed vyrazil do vzduchu sloup plamenů, tam se oheň roz
dělil a snesl se na nás. Někteří z nás běželi jsme vytahovat kotvu, ale než jsme doběhli
na přídu, už se sypalo rozpálené kamení, vařící bláto a plameny po celé palubě poskakoyaly.
Následoval druhý hřmot, zdálo se, že všechna voda v přístavu srazila se a vrhla se
na lodě. Když obrovská vlna nás zastihla, vzala s sebou stožáry a všechny čluny až na
jeden. A při tom všem loď sebou hrozně zmítala, hora Pelee hřměla a vzduch byl samý
otřas. Když popatřil jsem na St. Pierre, pojala mne hrůza. Město zmizelo a na jeho

Pohled na bývalé město St. Pierre na ostrove Martinique.
místě rozprostíral se šedivý doutnající a plápolající popel. Všechny lodi kolem nás buď
se potopily nebo hořely a mezi nimi a břehem mrtvoly plavaly, buď ojediněle nebo v sku
pinách.”
Obyvatelé v St. Pierre měli hojně výstrahy, neboť už po několik dní vysidlovaly
z jícnu sopky plameny. A mimo St. Pierre ještě tři jiná větší města osudný č:vrtek
zničena. Byla to Le Carbet, Le Precheur a Manceau. Mezi zahynulými v St. Pierre
je také americký konsul Prentis s rodinou.
Po katastrofě ku všem hrůzám na ostrově Martinique přidružil se hlad. Na 100,000
lidí bylo úplně všech prostředků zbaveno. Spojené Státy první přispěly potravinami
a oděvem. Do zasypaného města hrnuli se černoši z venkova a olupovali mrtvoly, ale
vojsko francouzské lotry ty bez milesti střílelo. Vojáci hleděli co nejvíce mrtvol odklidí ti, neboť byla obava před morem, bylo jich však málo a práce v úpalném vedru k nevy
držení. Přišlo se při hledání mrtvol na mnohé podivné věci. Tak na ohořelé mrtvole
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ženy našel se hedvábný šátek úplné zachovalý, držela jej ke rtům; rovněž nalezeny mrtvo
ly mladých dívek, jichž střevíce byly úplně neporušeny. Zachránění obyvatelé z okolí
St. Pierre, kteří na jiné ostrovy byli převáženi, byli napolo šílení hrůzou z divadla, jehož
byli svědky, ale seznalo se, že severní část ostrova Martinique klesá do moře a část už
zaplavena. V půdě objevily se velké trhliny a z těch vycházel kouř a popel. Místopis
kraje kolem hory Pelee změněn tím, že řeky byly lávou zahrazeny a zaplavily okolí. Po
vrch země chvěl se jakoby byl z bahna a nové vrchy a údolí stále se tvořily. Z hory
Pelee vyvalil se každou chvíli mrak dýmu a kraj zatemnil, že ze dne stala se noc.
Na ostrově St. Vincent sopka Soufriere zahájila skoro souěasně s Mount Pelee čin
nost a první zprávy udávaly počet zahynulých na 1,600. Ti, co zůstali na živu unikli
po člunech na ostrov Dominica. Gen. Llewellyn, guvernér ostrova St. Vincent, pravil,
že tamní černoši jsou k tomu lhostejni, co se děje i co se stane. Očekávali, že vláda je
bude živit; ano byly i případy, kdy odepřeli vlastní své příbuzné pochovávat. Ani za
peníze nechtěli kopat jámy.
Na Martinique nastaly později odporné výjevy. Černoši jali se hromadně olupovati
mrtvé a tu rozzuřený lid pokusil se o lynčování asi 50 lotrů, kteří dopadeni, jak mrtvoly
v ssutinách St. Pierre olupovali. Jenom vojsko je zachránilo a do vězení dopravilo.
Byly obavy, že lid podnikne ná vězení útok.
Při bližším pátrání v zasypaném městě přišlo se na hrůzné výjevy. Blíže Sarbett
nalezena mrtvola ženy a pod ní mrtvé děcko, matka patrně chtěla je tělem svým chrániti.
Sama spálena skoro na škvarek, kdežto dítěti ani vlásky neohořely. U katedrály nale
zen vůz plný mrtvých mužů a žen. Patrně ujížděli z města, když je záhuba stihla. Du
stojníci dánské válečné lodi Valkyrien přivezli také časopis ze dne 7. května, nalezený
v domě, kde leželo 7 mrtvol, patrně plynem zadušených, protože nebyly popáleny.
Zajímavé je, co vypravuje jeden z vyváznuvších z nešťastného města St. Pierre. Je
to milionář a mayor města Trinite, Ferdinand Clere, který viděl soptit sopku Pelee a zů
stal na živu. Praví:
“Báno dne 8. května zpozoroval jsem hučení v sopce, hlučnější než kdy jindy. Ba
rometr sebou zmítal a proto hned poručil jsem sluhům, aby přistrojili mezky a zapřáhli
je do kočáru. Vzal jsem s sebou ženu a 4 děti a jel z města. Varoval jsem všechny
přátele, ale vysmáli se mi. Cestou viděl jsem amerického konsula Prentise stojícího před
svým domem s paní Prentisovou a varoval jej, aby hned opustil město, ale smál se a řekl,
že není žádného nebezpečí, abych se nebál. Když jsem dojel na Morne Rouge, šest mil
od St. Pierre a ohlédnul se, viděl jsem, jak veliký sloup kamení a popele vyrazil z hory
Pelee a na St. Pierre se snesl. Hned na to objevila se veliká zeď plamenů, která zdála
se vystupovati a klesati na nešťastné město. A to všechno nevzalo ani 2 minuty času.
Tak ostře vyznačený byl pád ohně, že býk zachycený na okraji, byl na jedné straně upe
čen, kdežto na druhé ani chlup nebyl spálen. Muž jeden, jménem Lazzerno, jel se
soudruhem do St. Pierre v kočárku taženém dvěma mezky. Tito byli na místě usmr
ceni, Lazzerno a přítel jeho zle popáleni, kočímu však, který byl mezi potahem a oběma
muži, nestalo se toho nejmenšího.”
Ve Fořt de France začala obíhat pověst, že bude město St. Pierre aspoň na rok opu
štěno, aby zatím živlové a dravá zvěř vykonali, n*a co lidé, nestačili. Dále navrhovalo se,
by se kolem zasypaného města, jak se strany pozemní, tak mořské učinil řetěz vojska,
za nějž vkročiti nikomu nebylo by dovoleno. Potom· rozházelo by se vápno po celém
městě.
Učenci západoindičtí jsou toho náhledu, že zhouba St. Pierre byla příliš rychlá, než
aby mohla být dílem ohně a připisují to nějakému hroznému neznámému elektrickému
zjevu, oheň pak že byl doplňkem. Francouzští důstojníci chtěli několikrát dostati se
na vrchol Pelee, ale vždy zahnáni deštěm lávy, přece však zjistili, že hora Pelee je mno
hem nižší. Zachránění na lodích, kteří od moře výbuch viděli, praví, že hora se rozevřela
do tisíc stop šířky a vyšlehnul z ní obrovský plamen, který město zničil, načež hora opět
se zavřela. Následující výbuchy dály se už jen z menších puklin podle první obrovské.
Ježto pak výbuchy neustávaly, zmocnila se zbylého obyvatelstva téměř šílenost a rozhod
nuto učiniti kroky, aby obyvatelstvo bylo z ostrova odvoženo. A lidé tito také po ničem
jiném netoužili.
Čekalo se jen s úzkostlivostí na zprávu od guvernéra L. Ilcurre, který odjel do St.
Pierre. Byly obavy, že strachem šílení domorodci pokusí se zmocniti se lodí v přístavu
a uprchnou.
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Krutým osudem postiženo bylo také městečko Grande Rivieře, blíže St. Pierre. Na
sto lidí bylo tu vřelou lávou odříznuto od moře; byly to většinou chudé ženy a děti a hrozi
la jim. děsná smrt, protože pomoc k nim dostati se nemohla. Hrozné výbuchy hory Pelee
19. a 20. května obklopily tyto nešťastníky, kteří mysleli, že už to nejhorší minulo a do
svých domovů se vrátili. Ale tu sopka dne 19. se ozvala, láva vylila se na cesty, napl
nila řečiště řek a potoků, odnesla mosty, tak že útěk z Grande Rivieré byl nemožným.
Od osady až k moři byla jediná hmota bublající varem a pokusiti se o přechod.tud.y zna

Pohled na město Fort De France.
menalo jistou smrt. S okolních vrchů bylo viděti nešťastníky k záhubě odsouzené, jak
ruce spínajíce se modlí o vysvobození, ale každý pokus pomoci jim selhal. A kromě smrti
od stále rozlévající se lávy hrozila lidu ještě smrt hladem. Co bylo v osadě potravy, ztráveno a posiati něco, nebylo možno.
Fořt de France bylo denně svědkem smutných výjevů. Když se dne 22. května po
městě roznesla zvěst, že dva parníky odplují, odehrály se v přístavu výjevy, nad něž není
hned tak žalostnějších. Ulicemi hrnuly se k moři davy lidu, mezi sebou zápasícího. Ně
kteří nesli s sebou, co jim ještě z majetku zbylo a mohli to unést, jiní tiskli k sobě děti —
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ten největší jich poklad. Nejhůře bylo starcům a nemocným, ti odstrčeni stranou a ni
kdo jejich žalostného nářku, aby je nenechávali zpět, nedbal.
Ale velké většině vzdor všemu celý ten kvap nebyl nic platný, neboť obě lodi mohly
odvézti jen malou čásť nešťastníků. Byly to francouzské parníky Versailles a Ville de
Tanger a oba naplněny byly do posledního místečka a tu mohly jen 500 lidí pojmout.
Ostatní na břehu dali se do křiku vyhrožujíce odjíždějícím lodím nebo proklínali je, nebo
konečně k nebesům marně ruce o pomoc spínali. A jiné a jiné dojemné výjevy jak na
ulicích tak na břehu se odehrály. Na 10,000 lidí opustilo své domovy a přeplavili se na
okolní ostrovy.
Bylo štěstí, že Francie i Anglie, jakož i Spojené Státy poslaly hojně zásob, takže lid'
aspoň nehladověl a pomalu ze stťhehu se vzpamatoval. Ale v poslední době zase začíná
býti hora Pelee činnou a Francie nejspíše zanechá nešťastný ostrov Martinique a obyva
telstvo zbylé do svých jiných osad zámořských přestěhuje.

K titulnímu obrazu.
POSLEDNÍ ODPOR MORAVANŮ PO BITVĚ bělohorské dne S. lištopádu 1620. — Nejhroznější pro Čechy dnem z hrozné války třicetileté, jež
vzala původ ze záští náboženského, byl den bitvy na Bílé Hoře, kde vojsko české, vedeno
jsouc Kristiánem z Anhaltu na hlavu poraženo bylo vojskem císaře Ferdinanda II., sklá
dajícím se po většině z cizákův, a vedeným' vévodou bavorským Maxmiliánem. Bitva
začala hned po poledni, a z počátku Čechové vítězili, však Uhrové, již s Čechy tehdy
proti císaři bojovali, dali se příliš brzo do drancování dobytého tábora, tím nabyl Max
milián času k seřadění svého ustupujícího vojska a novou silou vrhnul se na voje české,,
jež porazil a na útěk obrátil. Jediní Moravané, vedeni mladým Thurnem a Jindřichem
Slikem vytrvali na místě svém “na Hvězdě” a dali se raději pobiti, než by útěkem spásu
svoji hledali. Obraz náš představuje poslední hlouček Moravanů, očekávající zmužile
smrt z rukou nepřítele.
VELKÝ KOUZELNÍK, illustrovaný, čili prozrazená tajemství kejklířů, nazývá
se kniha, pomocí jejíž každý stati se může kouzelníkem, a neuvěřitelnými výkony celou
velkou společnost v úžas uvésti. VELKÝ KOUZELNÍK jest nevyčerpatelný pramen
zábavy soukromé, rodinné, i pro širší společnosti; Jest to navedení na zkušenosti zalo
žené k provozování mnoha kouzelnických experimentů, obsahující zároveň kejkle ka
retní. šprýmovné kousky početní, žerty, hádanky a sázky, a co doposud v žádné české
kouzelnické knize vydáno nebylo, STÍNOVÉ OBRAZY. Kniha tato jest mnoha pěk
nými vyobrazeními k vůli snadnějšímu pochopení opatřena; vázaná v tuhých, úhled
ných deskách stojí 60c., poštou 65c. Pište si o VELKÉHO KOUZELNÍKA do vyda
vatelství
AUGUSTA GERINGERA, 150 West 12th Street, Chicago, Ill.

UictnľV fif RílhomiQ by Robert H. Vickers. 750 stran velkého formátu·
niulUI J Ul DUIIulllluj 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
$3.50. K dostání u Aug. Geringera, 150 W. i2th St., Chicago, 111.

Tabulka mzdy na základě desíti hodinné denní práce.
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.5
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.20
.224
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.164
.20
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9
.44
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.164
.21
.25
.294
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.76
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.6
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1.05
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1.00
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.44
.94
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.46
.55
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.734
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.10
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.90

1
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9.00

10.00

.64 . 7 4
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.264 .30
.40 .45
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.663 . 7 5
.80 .90
.934) 1.05
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.84
.164
.334
.50
.664
.834
1.00
1.164
1.334
1.50

1 11.00

.9
. 1 84
.364
. 55
7 34
. 914
1.10
1.284
1..46-1
1.6 5

12.00

.10
.20
.40
.60
.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.83

‘
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50

DNI.

1
2
8
4
5
6

.164 .25
den________
dni................ .334 .50
dni_______ _ _ .50 .75
.6 64 1.00
dni_________
.834 1.25
dní_________
dní................... 1.00 1.50

.334 .414 .50
.663 .834 1.00
1.00 1.25 1.50
1.334 1.664 2.00
1.664 2.084 2.50
2.00 2.50 3.00

584 .664 .75
1.164 1.334 1.50
1.75 2.00 2.25
2.334 2.664 3.00
2.914 3.334 3.75
3.50 4.00 4.50

.834 ~jÍ4 1.00
1.664 1.834 2.00
2.50 2.75 3.00
3.334· 3.664 4.00
4.164 4.584 5.00
5.00 5.50 6.00

1.184 1.164 1.25
2.164 2.334 2.50
3.25 3.50, 3.75
4.334 4.664 5.00
5.414 5.834 6.25
6.50 7.00 7.50

1.334 11.50 1.6 6 jí
2.664 3.00 3.334
4.00 4.50 .5.00,
5.334 6.00 6. 663
6.664 7.50 8.334
8.00 9.00 10.00

1.834 2. 00
3.664 4.00
5.50 6.00
7.3k4 8.00
9.1 64 10.00
11.00 12.00

VYSVĚTLENÍ,

Veliké číslice v hlavách sloupců vykazují obnos mzdy týdní, kdežto číslice pod tím značí obnos mzdy na hodiny a na dny. Když
tedy chceme nalézti, mnoho-li obnáší mzda na hodinu, když týdní jest $8, začneme hledati při číslici 1 (hodina) a jdeme dále v pravo
až přijdeme pod ohlavení $8, kde nalezneme na 1 hodinu 134 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 ti dvojkou.

TalbnlRa mzdy na základě osmihodlnné denní práce.
1.00

Hodiny.

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

G.00

G.50

7.00

7.50

8.00

9.00

10.00

'.7i
.141
.29
.431
.581
.73
.874
1.02

.71
.151
.311
.46
.624
.78
.931
1.09$

.8$
.16$
.33$
.50
.66$
.83$
1.00
1.16$

9$
.181
.37$
.561
.75
.93$
1.124
1.311

.10$ .11)
.124
. 20Í .23
.25
41$ .451
.50
.62$ .681
.75
.83$ .91$ 1.00
1.144 1.25
1.04
1.374 1.50
1.25
1.60$ 1.75
1.46

.8$
.16$
33$
.50
.66$
.81$
1.00
1.16$
1.33$

.91
.10
.1 1
.18$ .20$ .221
.40$ .444
.37
.55$ .61
.66$
.74
.811 .89
1.1 1
.924 1.02
1.11
1.221 1.33$
1.29$ 1.424 1.55$
1.77$
1.63
1.48

11.00

12.00

1

hodiny···'
hodina···
hodiny···
hodiny··
hodiny···
hodin· · ♦ ·
hodin····
hodin···· 1

i
1
2
3
4
5
6
7

.1
.2
.4
.61
.8$
.104
.12$
.144

.li
.3
.6$
.9
.124
.154
.181
.22

.2
.4
.8$
.121
.16$
.20
.25
.29

.21
.5$
.10t
.16
.214
.27
.321
.374

.3
.61
.124
.181
.25
.31$
.37$
.431

■ 3i

.4$ .51
.4
.51
.61
.8$ .9$ .10$ .lil .12$
.25
.141 .16$ .181 .201 .23
.311
.371
.341
.28
. 22
.25
.37$
.33$
.29
.411 .45
.50
.571 .621
.364 .411 .461 .52
.561 .624 .681 .75
.431 .50
.581 .654 .73
.51
.891 .871

.61

. 1 3$

.27
.401
.54
.671
.811
.94$

Tabulka mzdy na záltladó devítilnodlnné denní práce.

4
1
2
3
4
5
6
7
8

.li

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

.11
.31
.5$
.74
.91
.111
.13
.141

.2$
.5$
.8$
.«11
.14
.16$
.194.
.22$

.3$
.7
.11
.14$
.184
.221
.26
.29$

.2$
• 4t
,9i
.14
.184
.23
.27$
.324
.37

.21
.5$
.11
.16$
.221
.271
.33$
.39
.444

.31
.61
.13
.20$
.27
.34
.40$
.47$
.54

.31
.74
.14$
.221
.29$
.37
.444
.52
.591

.41
8$
.16$
.25
.33$
.41$
.50
.58$
.66$

.41
.9$
.184
.271
•37
.46$
.55$
.641
.74

.5
.10
.201
.304
.401
.51
.60
.71$
.814

.54
.li
.221
.33$
.444
. 554
.66$
.771
.89

.6
.12
.24
.36
.48
.60
.72$
.841
.961

.64
.13
.26
.39
.52
.641
.77$
.901
1.03$

.7
.131
.271
4 , ‘2
.41#
.554
.69 4
.83$
.971
1.11

.74
.14$
.29$
.424
.591
.74
.921
1.03$
1.184

Tabulka denní mzdy na základe osmlhodinné a devítitiodlnné denní práce.

1
2
3
4
5
6

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

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

.25
.50
.75
1.00
1.25
1.50

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

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

.58$ .66$ .75
83$
.50
1.00 1.16$ 1.33$ 1.50 1.66$
1.50 1.75 2.00 2.25 2.50
2.00 2.33$ ■2.66$ 3.00 3.33$
2.50 2.91$ 3.33$ 3.75 4.16$
3.00 3.5C 4.00 4.50 5.00

.91$
1.83$
2.75
3.66$
4.58$
5.50

1.00 1.08$ 1.16$ 1.25 1.33$ 1.50 1.66$
2.00 2.16$ 2.33$ 2.50 2.66$ 3.00 3.33$
3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 4.50 5.00
4.00 4.33$ 4.66$ 5.00 5.33$ 6.00 6.66$
5.00 5.41$ 5 83$ 6.25 6.66$ 7.50 8.33$
6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 9.00 10.00

1.83$
3.66$
5.50
7.33$
9. 16$
11.00

2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00

VYSVĚTLENI:—Tučné Číslice v hlavách sloupců 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 hledali při číslici 1 (hodina) a jdeme stále dále v pravo, až přijdeme pod ohlavení $8.00, kde nalezneme na
1 hod. 16?í ct. Též nalezneme obnos mzdy na více hod. neb na den při týdní mzdě $13, $14, $15 a $16 atd , tož najdeme si obnos při $6.50 $7.50, $8 atd. a násobme dvojkou.
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Poštovní sazby.
POŠTOVNÉ DO JINÝCH ZEMÍ.—Do všech zemí
DOPISY. —Za dopisy adresované do kteréhokoliv 1
místa ve Spoj. Státech, Kanadě a Mexiku obnáší v | a kolonií, které náleží ku světovému spolku poštov
•známkách předem zaplacené poštovné 2 centy za unci nímu, obnášejí poplatky poštovní jak následuje: Do
neb zlomek téže; doprava na jiný poštovní tířad na pisy, vážící V° unce neb méně za předem zapravené
poštovné 5 centů. Poštovní lístky: za každý 2 centy.
žádost adresáta bezplatně. Pakli zůstane dopis ne
doručen a je-li opatřen adresou zasílatele, navrátí se Za časopisy a jiné tiskopisy za 2 unce 1 cent. Vzorky
zboží 1 cent za dvě unce; avšak sazba jest nejméně
tomuto bezplatně. Je-li adresa zasílatele vynechána,
2 centy, ať již zboží váží 4 unce aneb 1 unci. Popla
dopraví se dopis do kanceláře mrtvých dopisů a od
tek za registrování dopisů neb jiných zásilek obnáší
tud navrácen zasílateli.
ZA REGISTROVANÉ DOPISY obnáší poplatek 8 centů. Každá jiná korespondence mimo dopisů
8 centů dodatečně. Místní čili ' drop letters”, to musí míti poštovné alespoň částečně zapraveno. Ti
jest pro město nebo town, kde složeny, 2 centy, kde skopisy, jiné než knihy, které jsou přijímány poštou,
stává listonošského systému a 1 cent, kde takového jsou od celní prohlídky osvobozeny.
systému není. Známkované poštovní lístky, pokud
POŠTOVNÍ POUKÁZKY (Postál Money Orders).
jsou vládní správou dodány, 1 cent za každý. Nale- Touto cestou možno zasílati Částku až $ 100. Poplatky
zá-li se na přední straně lístku mimo adresu něja jsou následující:
ké jiné připojení neb sdělení, obnáší poplatek jako
•z obyčejného dopisu.
Za poukázku nepřesahující $ 2.50.......... 5c
KOLKŮ PRO ZVLÁŠTNÍ DODÁVKU, v obnosu
Za poukázku nepřesahující $ 5.00.......... 7c
10c., přilepí se dodatečně k pravidelné sazbě a tím za
Za poukázku nepřesahující $10.00........... 10c
bezpečí se neodkladné, okamžité dodání v místě adre
Za poukázku
od$10.00 do $20.00.......... 12c
sáta. Těchto kolků nemůže se použít pro žádný jiný
Za poukázku
od$20.00 do $30.00.......... 14c
účel.
Za poukázku
od$30.00 do $40.00.......... 17c
POŠTOVNÉ DRUHÉ TŘÍDY. —Časopisy, vydá
Za poukázku
od$40.00 do $50.00.......... 20c
vané v pravidelných lhůtách nejméně čtyrykrát do
Za poukázku
od$50.00 do $60.00.......... 22c
roka a mající pravidelný seznam odběratelů, s přílo
Za poukázku
od$60.00 do $75.00.......... 27c
hou a čísly na ukázku 1 cent za libru.—Jiné časopisy,
Za poukázku od $75.00 do $100.00...........32c
vyjímaje týdenníky, pakli donášeny listonošem, pro
Do Švýcar, Německa, Belgie, Portugalska, Ka
adresáta v témže místě, kde časopis vychází, 1 cent
za každý. Pakli zasláno jiným než vydavatelem, za nady, Newfoundlandu, Itálie, Francie. Alžíru, Nové
ho Již. Walesu, Viktorie, Tasmánie, Nov. Zealandu,
4 unce neb méně 1 cent.
POŠTOVNÉ TŘETÍ TŘÍDY (nesmí přesahovati Jamaiky, Nizozemí, Bahamských ostrovů, Trinidadu,
Tobago, ang. Queenslandu, Kapské kolonie, Wind
4 libry).—Tiskopisy, knihy, otisky s rukopisy, neza- Guineje. Rakousko-Uherska. Ward ostrovů, Seeward
pečetěné oběžníky, které možno lehce bez řezání obál
ostrovů, Havajska, Švédska a Norvéžska, Japanu.
ky prohlédnoutl, 1 cent za každé dvě unce.
Dánska, do Velké Britanie a Irska obnáší poplatek
POŠTOVNÉ ČTVRTÉ TŘÍDY.—Nesmí přesaho
za peněžité zásylky jak následuje: Za poukázku, ne
vat! 4 libry: takto lze zasílati zboží neb vzorky za přesahující $10 12c., za poukázku od $10 do $20 22c.,
poplatek 1 cent za unci. Jiué věci, jako jsou: teku
za poukázku od $20 do $30 32c . za poukázku od $30
tiny, jedy, zápalné nebo výbušné látky, živá zvířata,
do $40 42c.. za poukázku od $40 do $50 52c., za pou
hmyz atd. se přísně vylučují. Poštovné za semena,
kázku od $50 do $60 62c., za poukázku od $60 do
kořeny, rostliny a větve se čítá 1 cent za dvě unce $70 72c., od $70 do $80 82c., od $80 do $90 92c.. od $90
neb méně. Sušené květiny však 1 cent za unci.
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) vystaví svému důvěrníku přenosy všeho
svého jmění v cizích zemích; (6) okamžitě uvědomí svého důvěrníka o každém pokusu jeho věřitelů nebo
jiných osob, vyhnout! se ustanovením tohoto zákona, o kterém by se dověděl; (7) v případě, že by se
dověděl, že někdo křivý nárok proti jeho majetku provedl; uvědomí o tom okamžitě svého důvěrníka;
<8) připraví, odpřisahne 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 dobfc, jak soud nařídí,
podrobiti 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 vícé 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 měBto, obec nebo městečko jeho obydlí.
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Tabulky ku vypočítávání úroků.
ŠEST ZE STA.

SEDM ZE STA
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
I
1
I
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
5
6
8
9
11
12
14
15
17
18

0
0
0
0
0
0
0
1
1
I
1
1
1

o

0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1 2
1 2
2 o
2 2
2 2
2 2
_2 2
2 _ 2
2 2
2_ 3
4 5
6 8
8 10
10 13
12 15
14 18
16 20
18 23
20 25
22 28
24 30

0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
_ 2_
2
_2
2
2
0
g
2
3
3
3
3
3
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 1 1
1
1 1
1
1 1
1
1 1
1
1 1
1
1 1
1
1 _2
1
1 _o
2
2
1
2 _ 2__ o
o 0 _2
2 2 2
2 2 2
2 2 3
2 o 3
2 3 3
2 3 3
2 3 3
3 3 3
3 3 3
3 3 4
3 3 4
3 3 4
3 4 4
3 4 4
3 4 4
4 4 5
a 9
11 12 14
14 16 18
18 20 23
21 24 27
25 28 32
28 32 36
32 36 41
35 40 45
39 44 50
42 48 54

§

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

**

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

*

1 den.
2
3
4
5 >»
6
7 ,,
8
9 ,,
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 * *
29
1 més.
' 2 ,»
3
4 ,,
5
6
7 »>
8
9 i9
10 99
1.1 99
II rok.

1

Na dobu $1 $2 $3 $4 $5 $3 $7 $8 $9

$1000 Na dobu $1 $2

2
1 den.
17
0
0
2 ,,
3 33
3
5 50
1
1
4
7 67
5 „
1
8 83
1
6 .>
10 1 00
7 ,,
12 1 17
1
8
13 1 33
2 15 1 50
9
2 17 1 67
10
2 18 1 83
11 ..
2J 20 2 00 12
2 22 2 17
13
2 23 2 33
14 ..
15 ,,
3 25 250
16 ,,
3 27 2 67
17 ..
3 28 2 83
18 „
3 30 300
19
3 32 3 17
3 33 3 33 20
4 35 3 50 21 „
4 37 3 67 22 „
4 38 3 83 23 „
4 40 4 00 24
4 42 4 17 25 ,,
4 43 4 33 26 „
5 45 4 50 27 „
5 47 4 67 28 „
5 48 4 83 29
1 mes.
5 50 5 00
0
10 1 00 1000
15 1 50 15 001 3 „
4 „
20 2 00 20 00
5 ,,
25 2 50 25 00
6 »'
30 3 00 30 00
35 3 50 35 00 1* ~ ”
8 „
40 4 00 40 00
9 „
45 4 50 45 00
50 5 00 50 00 10
55 5 50 55 00 11
60 6 00 '30 0C 1 1 rok.

1
1

DESET ZE STA.

T

Nádobu $1
1 (len. 0
** »9
0
3
0
4
0
5
0
6 „
0
4
tt
0
8
0
9
0
10
0
n
0
12
0
13 ..
0
14
0
15
0
16 ,.
0
17 „
0
18 „
1
19 „
1
20 ..
1
21 „
1
1
22
1
23
1
24
25
1
26
1
27
1
28 „
1
29 ,·
1
1 més. 1
2 ,,
2
3
3
4 „
3
5
4
6 ..
5
7 ,,
6
8 ..
7
9
8
10 ,.
8
n
9
1 rok. 10

$2 $3 $4 $5 $6 $7 $8 $9 $10 $100 $1000

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
í
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
5
7
8
10
12
13
15
17
18
20

0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
o
2
2
3
5
8
10
13
15
18
20
23
25
28
30

0
0
0
0
1
1
I
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
o
2
0
0

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

0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
8
12
17
21
25
29
33
38
42
46
50

0
0
1
1
1
1
1
o1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
10
15
20
25
30
35
40
4b
50
55
60

0
0
1
1
I
1
1
2
2
_2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
12
18
23
29
35
41
47
53
58
64
70

0

0
1
1
1
1
_2
2
_o
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
te
6
6
r 7
13
20
27
33
40
47
53
60
67
73
80

0
I
1
1
1
2
2
2
o
8
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
15
23
30
38
45
53
60
68
75
83
90

0
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8
17
25
33
42
50
58
67
7o
83
92
$1

3
28
6
56
83
8
11 1 11
14 1 39
17 1 67
19 1 94
22 2 22
25 2 50
28 2 78
31 3 06
33 3 33
36 3 61
39 3 89
42 4 17
44 4 44
47 4 72
50 5 00
53 5 28
56 5 56
58 5 83
61 6 11
- 64 6 39
67 6 67
69 6 94
72 7 22
75 7 50
78 7 78
81 8 06
83 8 33
1 67 16 6“
2 50 25 C<?
3 33 33 33
4 17 41 '57
5 00 .30 00
5 83 58 33
6 67 66 67
7 50 75 00
8 33 84 33
9 17 9! 67 i
$10 JjlOO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
3
4
4
5
5
6
6
7
49

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

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 1
0 1
0 1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 0
1 2
1 2
2
1
1 2
2 4
4 5
5 7
6 9
7 11
8 12
9 14
11 16
12 18
13 19
14 21

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 1
1 1
1 1
1 I
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
I 2
1 2
1 2
I 2
0 _ 2
2 9
2 2
2 _2
2 9
o z
2 3
2 3
0
3
2 3
2 3
5 6
7 9
9 12
12 15
14 18
16 20
19 23
21 26
23 29
26 32
28 35

0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
_2
2
O
2
2
2
2
29
3
3
3
3
3
3
3
3
4
7
11
14
18
21
25
28
32
35
39
42

0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
9
2
·>
2
2
9

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

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

0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
11
16
21
26
32
•87
42
47
53
58
63

0
0
1
1
1
1
1
2
2
20
r*A,
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
12
18
23
29
35
41
47
53
58
64
70

2
4
6
8
10
12 1
14 1
16 1
18 1
19 1
21 2
23 2
25 2
27 2
29 2
31 3
33 3
35 3
37 3
39 3
41 4
43 4
45 4
47 4
49 4
51 5
53 5
54 5
56 5
58 5
1 17111
1 75|17
2 33 23
2 92 29
3 50 35
4 08 40
4 67 46
5 25,52
5 83 58
6 42.64
7 00 70

19
39
58
78
97
17
36
56
75
94
14
33
53
72
92
11
31
50
69
89
08
28
47
67
86
06
25
44
64
83
67
50
33
17 1
00
83
67
50
33
17
00

OSM ZE STA.

$2 $3 $4 $r, $6 $7 $8 $9 $10 $100 $1000
o 22
1 den. II
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Na dobu

2 „
3
4 ..
5
6 ..
/ f
H
9
10
11
12
13
14 ”
15 ’
16 ’
17 ”
18 "
19 ”
20 ”
21 ”
22 "
23 ”
24 ”
25 ”
26 ·”
27 "
28 ”
29 ”
1 més
0_
3
4 ..
5 ..
6 .,
7 „
8 „
9 „
10 ..
11 ..
1 rok.

0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0

3
3
4
5
5
6
7
7
8

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 1
1
0 0 1
1
0 0 1
1
0 i
1
1
0 1 1
0 i
1
1
1
0 1 1
1
1 1
1
1
1 1
1
2
1
1 1
2
1
1 1
2
1
1 1
1
1 2 2
I
1 2 _ 2
1
1 2 _ 2
1
1 2 2
1
1 o 2
1 2 2
1
1 2 2 3
1 2 2 3
1 ___ 0 2 3
1 2 2 3
1 20 2 3
2 3
1
1 2 3 3
1 0 3 3
3 4 5 7
4 6 8 10
5 8 H 13
7 10 13 17
8 12 16 20
9 14 19 23
H 16 21 27
12 18 24 30
13 20 27 33
15 22 29 37
16 24 32 40

0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48

0
0
1
1
1
i
1
1
0

0
0
0

0
0

0

3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
9
14
19
23
2fi
33
37
42
47
51
56

0
i
1
i
1
1
1
2
9
_ 2
o
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
11
16
21
27
32
37
43
48
53
59
64

0
1
1
1
1
1
•2
2

0
1
1
1
1
2
2

0

___ 0

0

2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
13
20
27
33
40
47
53
♦50
67
73
80

O
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
0

&
5
5
5
6
6
6
12
18
24
30
36
42
48
54
60
66
72

0

1
2
2
3
4
4
5
6
6
7
8

4 44
7 67
9 89
11 1 11
13 1 33
16 1 56
18 1 78
20 2 00
22 2 22
24 2 44
27 2 67
29 2 89
31 3 11
33 3 33
36 3 56
38 3 78
40 4 00
42 4 22
44 4 44
47 4 67
49 4 89
51 5 11
53 5 33
56 5 56
58 5 78
(50 6 00
62 6221
64 6 44 i
67 6 671
33 13 33 i
00 20 00
67 26 67
33 33 33 |
00 40 00
67 46 67
33 53 33
00 60 00
67 66 67
33 73 33
00 80 00
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1

Srovnávací tabulka teploměru.

Déšť a teplota ve Spojených Státech,

00

Fahrenheit.

Celsius.

i

co

95
90
85
794
75
70
65
60
55
53
50
45

203
194
185
174 _ _ ..Líh se vaří.
167
158
149
140
131
1 27 _ _ ..Lůj taje.
122
112-3 . _ Horečkovitá horkosť

32
29
28
24
20
19
16
12
10
8

40
37
35
30
25
24
20
15
13
10

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

2
35
U
0
0
32_. ..Bod mrazu vody.
— 4 — 5
23
— 54 —· 7
20
14
— 8 —10
—10 — 12Í 10
5
— 12 —15
0.. __Fahrenheitova nula.
— 14 —18
— 16 —20 — 4
— 1 9 —24 —10
— 20 — 25 — 13
—24 —30 — 20

Uíctnrio l07nVltl°l
IlulUllu JuuUVIlUl

Alabama. Montgomery.................
Arizona, Prescott.............................
Arkansas, Little Rock...................
California. San Francijco............
Colorado. Denver.............................
Connecticut, New-Haven.............
Florida, Jacksonville.....................
Georgia, Atlanta..............................
Idaho. Boise City............................
Illinois, Springfield.........................
Indiana. Indianapolis.....................
Iowa, Des Moines...........................
Kansas. Leavenworth....................
Kentucky, Louisville.....................
Louisiana. New-Orleans...............
Maine. Portland...............................
Maryland, Baltimore.....................
Massachusetts, Boston...................
Michigan, Detroit.............................
Minnesota, St. Paul.......................
Mississippi. Vick burg.....................
Missouri, St. Louis.........................
Montana, Helena.............................
Nebraska. Omaha.............................
Nevada, Winnemucca.....................
New Hampshire, Manchester.......
New Jersey. Atlantic City.............
New-Mexico, Santa Fe...................
New- York. A1 bany.........................
North Carolina. Raleigh........... ....
North Dakota. Bismarck.............
Ohio, Columbus..............................
Oklahoma. Sill (Fort)....................
Oregon. Portland.............................
Pennsylvania, Ph’ladelphia..........
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................... '

palcích.

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

52.9
16.1
54.2
23.6
14.5
49.7
55.3
54.5
13.1
39.1
43.2
35.0
38.4
46.9
61.8
42.7
44.8
46.1
32.6
27.6
57.2
38.0
13.3
32 6
8.9
42.1
42.8
14.6
38.8
52.2
19.0
40.4
30.8
48.3
40.9
44.4
56.3
26.8
51.1
30 6
18.9
32.9
44.5
51.4
44.6
42.1
3° 2
1 .1

Průměrná roční teplota.

v

100° 212°. ..Bod varu vody.

Průměrný roéni déšť

Stanice v státech a územích.

(i s roztálým sněhem)

Reaumur.

Sestaveno spolkovým úřadem povětrnostním.
<2< c—
«< 3
N
.x<
m D>
w~ “F
F 3
3— t»·? 3---JI
2.2 2. ra
F

rc
c

65.7 107
53.3 103
62.2 103
56.6 10
49.7 105
19.4 100
69.7 104
61.3 100
50.9 107
52.8 102
52.7 101
49.0 104
53.5 107
57.1 105
69.2 99
43.3 97
55.3 102
48.9 101
48.3 101
43.6 1(0
65.9 101
56.1 106
43.3 103
49.8 106
48.6 104
45.9 96
51:9 99
49.3 97
48.2 98
59.3 103
39.9 105
52.3 103
60 5 107
53.1 102
53.9 102
4 '.3 88
66.3 104
46.3 103
59.4 1« 4
68.6 108
51.6 102
45.3 97
57.3 102
50.2 97
55.0 104
53.9 97
45.2 100
44.9 100

*3
rZ>—
_F
n 5
pl8
P &
1129
p29
p!4
nl4
p 2
p28
p22
p25
p30
p29
p20
nl 5
pl5
P 6
pl3
p24
p41
u 3
p22
p42
P32
p28
pu
P 7
pl3
plB
n 8
p44
p20
P »
P 2
P 5
P 4
nlO
p34
p4 0
n 6
p2O
p25
P 6
P 2
pl4
n 4
p25
p38

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

Sepsal jeden z jich vychovanou. 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.
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Francouzská neb metrická soustava měr a vah.
Metrická soustava jest založena na délce Čtvrti zemského meridiánu. Desíti milionová čásť této kruhové čárv
Y>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 tisící dil, čili gramme byl zvolen za jednotku váhy. —
Násobenci těchto měr a vah postupují dle soustavy desítinné a užívá se k naznačení jich slov řeckých deka [10]
hekto [100], kilo [1000] a myria [10.000], kdežto dělení jich na menši díly dle soustavy desítinné jmenuje 8e dle
latinských slov deci [10], centi [100] a milli [1,000.]
XZír3r čléllcsr (je5.23.o tle a. L/Zetre.)

Rovná se
Milimétre...........................
Centimètre .......................
Décimètre...........................
Métré...................................
Décamètre...........................
Hectomètre.......................
Kilomètre...........................
Myriamétre.........................

Palce
0.03937
0.39371
3.93708
39.37019
393.70790
£937.0790 I
39370. 790C0
393707.90000

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

Střevíce
0.003281
0.032809
0.328090
3.280989
32.809892
328. C89917
3280.899167
32808.991667

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

Yardy
0 0010936
0.0109363
0.1093633
10936331
10 9363306
109.3633056
1093.6330556
10936 •■+■305556

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

Fathomy
0.0005468
0.0 5+682
0.05+6816
0.54681 5
5.+681653
54.6816528
5+6.8165278
5468.1652778

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

Mile
0.0'000036
0 0000uG2
0.00006.1
0.0006214
0.00C2138
0.0621382
0.6213824
6.2K38242

oTo j exxxia., Jcostlcoíré, (jeá-xxotlca. Litre.)

Čtver. pal.

Čtv. stř.
Bušle
Galony
Pinty
0,0000275
0,06103
0,00176
0,0002201
0,0090:35
d, 0002751
0,61027
0,002^110
0,01761
0,000353
0,0027512
6,10271
0,17608
0,f 220097
0,003531
0,0275121
61,02705
1,76077
0,2200967
0,035317
0,2751208
17,60773
610,27052
2,20 9618
0,353166 ·..
2,7512085
6102,70515
22,0096677
176,07731
..
3,531658
.
27,5120846
61027,05152
220,0965767
.. 35,316581
1760,77311
.. 275,1208459
610270,51519
22 0,9667675
17607,73+11
.. 353,165807
LÆxrjr váhy, (j ed-ixotlca. <S-ra.xrxrrxe.)
Grány
Avoirdupois lb Centn.—112 B). Tuny—20 cent.
Troys ké unce
0,0000000
0,000000)
0,01543
0,000032
0,0000022
0,000000J
0,6000002
9,1543.2
0,0000220
0,000322
0,0000001
0,0002205
1,5'313
0,0)00020
0,003215
0,00000’0
15,43235
0,0000197
0,0022046
0,032151
0,0000093
154,32349
0,0001968
0,0220462
0,321507
f, 0000981
O,O»19684
1543,23+83
3,215073
0,2204621
0,90098+2
0,01968+1
15+32,3+880
32,15’«727
2,2046213
0,0098+21
154323,48800
0,1968412
311,507267
22,0462)21

Rovná se
Millilitre, neD cubic centi- I
métré................................. f
Centilitre, 10 cubic do.........
Décilitre, 100 cubic do..........
Litre, neb cubic Décimètre..
Décalitre, neb Centistére....
Hectolitre, neb Decistére....
Kilolitre,neb Stère,neb c.mét
Myrialitre, or Décastére ....

Rovna se
Milligramme.........
Centigramme.........
Decigramme.........
Gramme.................
Decagramme.........
Hectogramme.......
Kilogramme..........
Myriagramme ____

Míry ploch.y, čtvercové ( j ecLzxotlca, Are.)

čtv. palce

Rovná se

Centiare, neb čtv. métré ....
10, 764299
Are. neb 100 čtv métrû.........
1076,424914
Hectare,neb 10,000 čtv. métrû 107643, 993419

Čtv. yardy
1,196133
119,603326
.. 11960,332602

..

Čtv. perches
0, 0395383
3,953°29)
395,3828959

Čtv. roody
0,0'09885
0,< 19-8457
9,8845724

Čtv. akr.
0,0002+71
0,· 2+711+
2,47114.1

Tabulka na přenášení francouzských měr a vah na anglické.
Kilometry na |
Litry na
Metry na yardy mi e a yardy, galony a kvarty.

Hektolitry na
kvarty a bušle.

ni
• 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
200
300
400
/00

kv
h
1
0
2
0
3
1
4
1
s
1
9řV
6
·».
7
2
8
9
3
3
10
20
6
30 10
40 13
17
50
63 20
70 U
80 27
90 30
103 34
200 68
300 10!
400 137
500 171

Kilogramy na centnýře
čtvrtě libry a unce.

Hectary na
akry roody a poly,

.1

y
1,094
2.187
3, 281
+.374
5 +68
6, 562
7, 655
8,749
9,8+3
10, 936
21,873
32.809
43, 745
54. í 8 í
65, 618
76, 55/
87,491
98, +27
109,363
218, 727
328 090
437. 453
546.8.6

k
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.J
10
:to
10
50
60
70
80
90
/00
200
300
+00
500

ni
0
1
1
2
3
8
4
4
5
6
12
18
24
3!
37
43
49
55
62
121
186
2H
310

y
1094
4.7
1521
8 5
1 8
1282
615
1709
1013
376
751
1129
1505
122
498
8 4
1251
16’7
2 3
487
7.IO
973
1217

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
30
40
50
60
70
80
90
103
20.)
300
403
530

ir

0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
4
6
8
11
13
15
17
19
22
44
66
88
110

kv
0,880
1,761
2,611
3. 521
0,402
1.2*2
2.163
3.0+3
3, 923
0,831
1,603
2.412
3 215
0.0 9
0 823
1.627
2.431
3.235
0,0 9
0,07 i
0 H6
0.155
0,19:

b
2,751
5.503
0.251
:'. 095
5,756
0 507
3,258
h. 010
0,761
3.512
7,024
2, 536
6,048
1.560
5,072
o.rsi
4.097
7.639
3,121
6,242
1,362
4.+ 3
7,631

k
1
2
3
4
5
r-6<
8
9
10
20
30
40
50
60
70
80
90
103
í.00
300
40)
530

C

0
0
0
0
0
0
0
'0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
3
5
7
9

U
č
0 ·>
4
0
6‘i
0 6 9i£
0 8 13
0 11 Olí
0 13 3%.
0 15 r·1
0 17 1014
0 19 135š
0 22 0M
1 16 1‘4
2 10 Ž?8
3
4 3
3 26
0 20 4'8
1 14 514
0 8 6
0
2 6?á
3 24 7
3 20 15
3 17 6
3 13 14
3 10 5

h

a
1
2
2
4
3
7
9
4
12
5
6
11
17
7
19
8
99
9
24
10
+9
20
74
30
98
40
. 50 123
60 1+8
70 172
80 197
‘0 999
100 2+7
200 ■ 91
300 7+1
400 988
500 1235

r
1
3
1
3
1
3
1
3
0
2
1
0
3
2
1
g
9

1
0
0
1
1
2

P
.-5
31
26
22
17
12
8
3
38
31
28
21
15
9
3
37
38
21
18
37
15
3l
11'

Španělsfeo-americká válka, ™ «jg
zřetelem ku činnosti českých vojínů s připojením jich zdařilých podobizen sepsal
M. Mašek. Ku knize připojen je krásný obraz amerického loďstva a podobizny vynika
jících amerických válečníkův. Nejkrásnější památka této doby. Cena 25c., poštou 28c.
K dostání u Aug. Geringe-a, 150 W. 12th St., Chicago.
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.A_zig-lïol£é et americké zxiír^r a ■vá.la^r.

stnpefi
znamení (Sign)
kvadrant. (Quadrant)
kruh (Great Circle. )

minuta

=1
=1
=1
=1
=1
90
4

50
3(i

vteřin (Seconds)...........................
minut............................................
stupííů...........................................
stupííů ...........................................
kvadranty ....................................

M íra úhelná, A ngular m easure,

«ß*

55

J0

= 1 tekuté (fluid) drachmě
= 1 uncí [ounce]
= 1 pint.
= 1 gallon i
= 1pint
= 1quart
= 1 gallon
= 1 sud [barrel]
= 1 hogshoad piva [1*4 sudu]
= 1 hogshead vína

M íra tekutin (Fluid m easure).

144

minima...................................
8 drachem.................................
JO uncí .......................................
8 pintů ......................................
4 gills .......................................
2 pinty ......................................
4 quarty ....................................
16 gallonň ...................................
>4 gallonň...................................
16 gallonň ...................................
— as al cs
p. C7 bc bO bc

>0

stop yardů
pólů řetězů růdy
..........................................................

1.296
9 ............................................
39 204
272%
30% .............. . ...........
**tv. řetěz ............. 627.264
4.365
484
16 ..............
Rood [čti rud].... 1,568.160 10.890
1 210
40
2%
Akr...................... 6,272 640 43.560
4.840
160
10
4
*
’tv. míle má 640 akrů neb
........ 3,097.600 102.400 6400 2.560

palců

3tv.[ square! stopa
5tv. yard .............
*;tv. rod, pole, perefr

Čtvercová m íra povrchu.

Míra délky«
Palce stopy yardy pólů řet. furl
__
....
3 ......
DlaS, palm,..........
_
4
Pěst’, hand,..........
—i. ... ...
Stopa, foot,..........
12
_
__
Yard..................... .
36
3
Red, pole,perch ... . 198
16/,
5/2
Řetěz, chain........ . 792
66
22
4
ÏÔ
Furlong................ . 7.920 660
40
220
Mile...................... ..63.360 5.280 1.760
320
80 *8

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

< N S

Kilom,
franc.

míle.

. á
bfê o

1

Augl.

statut.

Míle anglické a jiné evropské.

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

1,000
1.153
0; 621
4,610
0,663
4,714

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

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

0,217
0,250
0,135
1,000
0,144
1,022

1,508
1,718
0,937
6,953
1,000
7,112

Zdarma

0,212
0,245
0,132
0,978
0,141
1,000

Zvláštní míry délky.
12 čárek, 1’nes............................................ =1 palec, incb
3 palce,........................................................=1 dltifí, palm
4 palce......................................................... =1 pěsť. hand
krok vojenský [páce]................................. =2 stopy,6 pal.
krok zeměměřičský................................... =5 stop
sáh [fathom]..................... ....................... =6 stop
lano, cahle................................................. =240 yardů
stupefi (degree).......................................... =69}fc m»le,
aneb 6 ' plaveckých uzlů L.eb zeměpisných mil,
liga (league)..—......................................... =3 míle.
Kostková míra, Cubic or solid measure.
1728 kostk. palců........... = 1 kostková stopa (cub. foot)
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
3 biiélZ............................................ = 1 Duel
= 1 pytel (sack)
12 pytlů............................................. = 1 chaldron
8 bušlů............................................. = čtvrť (Quarter.)

Lékárnická vába (Apothec ries’weights.)
20 gránů, grains..................... = 1 scruple
3 scruple............................... = 1 drachm =60 gránů
8 drachm............................... = 1 unce (ounce) =480 gr.
12 unci................................... = 1 libra (pound) =576 ) gr
Surové léčivé látky kupují se dle váhy avoir du pois.
Obecná váha—Avoir du pois (čti: evrdepoiz.)
27)á zrna (grains).. = 1 drachma
16 drachem.2..........= 1 unce
16 uncí.................. = 1 libra
8 liber................ = 1 kámen (stone) řeznický
14 liber................ = 1 kámen kofiařský
28 liber................ = 1 čtvrť (qr.)
4 čtvrtě............... = 1 centnýř (Hundredweight, cwt.J
20 centnýřů......... = 1 tona.
Zlatá váha, Troy weight.
3 1-6 zrn............................................. = 1 cara’
24 zrna................................................ = 1pennyweight
20 pennjr weights............................... = 1 unce
12 uncí................................................ = 1 libra.
Míra času, Measure of Time.
61 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 dní........................................... = 1 přestupný rok.

skoro možno si zaopatřiti knihu, která jest je
dinou toho druhu v jazyku českém. Předplaťte
si na ‘Svojana” pouze 80c. na jeden rok a obdr
žíte 320 stránek četby, která objasní Vám až
dosud nejtajemnější věci na světě.

V posledních dvou ročníkách mimo jiného velmi užitečného čtení, jest uveřejněna

Barbora Ubrykova a Španělská inkvisice.
Kdo by si přál odkoupiti všech osm již vyšlých ročníků Svojana, obdrží je ve snížené
ceně, když dopíše na tiskového jednatele Svobodné Obce
Kázání o sv. víře ve snížené ceně 50c.

Svobodomyslný zpěvník pěkně vázaný 25c.

ALOISE V AŇOUČKA,
150 W. 12th St., Chicago, 111.

Tabulka ukazující rozdíl denní doby, vzdálenost od města New Yorku, délku jízdy poštovního vlaku z New Yorku a sazbu
cen železničních za dovoz na dráze z New Yorku do rozličných větších míst v Soustátí.
Poznamenání. — Poněvadž se sazba doprayy

Jméno města.

Albany NY........
Atlanta Ga..........
Auburn NY.....
Baltimore Md· · . ·
Bangor Me..........

Vzdále
(Jas když nost po Čas
Sazba
jest v N Y. dráze z
železn.
12. hod. pol. N. Y.
z N Y.
míle hodiny $ ct

13:01 odp
11 18 dop
11:50 dop
11 -50 dop
12.21 odp
12.12 odp
Bridgeport Con · · · 12:08 odp
Brooklyn N Y · · · 12:00 pol
Buffalo NY........ 11:40 dop
Burlington Iowa · 10:51 dop
Charleston SC··· 11:36 dop
Chicago Ill· ·... · li :05 dop
Cincinnati 0........ 11:18 dop
Cleveland 0........ 11:29 dop
Columbus 0........ 11:24 dop
Concord N H· · · · 12:10 odp
CouncilBluffsIowa 10:34 dop
Davenport Iowa · · 10:53 dop
Dayton 0............ 11:19 dop
Den ver Col........... 9:57 dop
Des Moines Iowa · 10:42 dop
Detroit Mich........ 11:24 dop
Dubuque Iowa··· 10:54 dop
Easton Pa.......... 11:55 dop
Elmira N Y........ 11:49 dop
Evansville Ind··· 11:07 dop
Fort Wayne Ind · · 11:15 dop

145
881
319
188
478
233
59
2
424
1120
804
913
758
585
636
274
1389
1096
709
1982
1270
776
1103
76
275
995
765

4:15
52:15
9:30
6
19:40
8
2
i
14

47

33
35
28
20
22
10:30
56
41:40
25
92
51.10
24
43
2:30
22.30
36:25
29

8 10
25 50
6 58
6 20
12 00
6 00
1 30
02
9 25
27 25
24 00
20 00
18 00
13 00
16 . 25
7 15
35 50
26 00
17 50
59 75
31 20
15 00
26 60
2 25
ry
i
25
25 00
16 75

i

čas rozličných vlaků na dráze často mění o něco, jsou čísla tato přibližně jen správná.

Jméno města.

Vzdále
Čas když nost pc Čas
jest v N.Y. dráze z postv
12 hod. pol. N.Y. z N. Y
míle hodiny

Galveston Tex · · · 10:37 dop
Harrisburg Pa .· . 11:49 dop
Hartförd Conn . · 12:05 odp
Indianapolis Ind· · 11:12 dop
Kansas City Mo · · 10.37 dop
Keokuk Iowa· · · · 10:50 dop
Leavenworth Kans 10:37 dop
Little Rock Ark · . 10:47 dop
Louisville Ky · · · · 11:14 dop
Lowell Mass· · · · 12:10 odp
Memphis Tenn· · · 10:55 dop
Milwaukee Wis · · 11:05 dop
Mobile Ala.......... 11:04 dop
Montgomery Ala - . 11:10 dop
Nashville Tenn · · 11:09 dop
Newark NJ........ 11:59 dop
Newburgh NY·· 12:00 pol
NewberryportMass 12:12 odp
New Haven Conn· 12:04 odp
New Orleans La · · 10:56 dop
Newport R I........ 12:11 odp
Norfolk Va.......... 11:51 dop
Northampton Mass 12:05 odp
Norwich Conn · · · 12:07 odp
Ogdensburgh N Y 11:54 dop
Omaha Neb........ 10:32 dop
Philadelphia Pa. · 11:55 dop

1789
183
113
826
1343
1128
1369
1411
868
245
1245
998
1236
1056
1053
10
63
270
77
1377
185
372
156
140
374
1406
89

Sazba
železn.
z N. Y.

$

97:30 49
5:10 5
3:45 2
30
19
32
60
48
26
32
62
54:20 42
22
35
9
7
32
50
23
40
52
40
32
45
29
43
:30
2:35 1
9:20 7
2:45 1
42
58
2
10
18
8
6
3
5:K> 2
14:30 9
56:20 36
2 1 25

ct
25
50
65
00
75
25
75
85
00
00
00
00
75
90
45
20
45
00
75
75
00
50
65
00
«0
00
50

Jméno města.

Vzrlále
.V*
Cas když nost p<) Cas
Sazba
jest v N.Y dráze pništv 2 žel ezn
12 hod, pol N . Y N. Y. z N . Y
<t
mile hodiny S

Pittsburg Pa........ 11:36 dop
Pittsfield Mass · · · 12:02 odp
Portland Me........ 12 15 odp
Poughkeepsie N Y 12:00 pol
Providence R I ·. . 12:10 odp
Richmond Va···· 11:46 dop
Rochester NY··· 11.43 dop
Sacramento Cal · · 8:50 dop
St Louis Mo........ 10:55 dop
St Paul Minn · . · 10 44 dop
Salt Lake City Ut. 9.28 dop
San Antonio Tex 10.23 dop
San Francisco Cal 8:46 dcp
Savannah Ga · · · · 11:32 dop
Springfield Ill · · · · 10 58 dop
Springfield Mass · · 12:05 odp
Syracuse NY···· 11:51 dop
Terre Haute Ind · · 11:07 dop
Toledo O ............. 11:22 dop
Trenton NJ........ 11 ;54 dop
Troy NY............ 11:58 flop
Utica NY.......... 11:56 dop
Vicksburg Miss· · · 10:53 dop
Washington DC·· 11:48 dop
Wheeling W Va. · 11:33 dop
Wilmington, Del · 11:54 dop
Worcester Mass·· 12 10 odp

445
161
841
76
189
343
374
3183
1066
1322
2476
1952
3273
9’9
1032
139
293
899
706
58
151
240
1287
228
511
118
193

12
3
6
9
14
1
3
6:30 5
12
13
10
7
146 15 136
24
38
54
31
120
115
104
67
151
136
25
39
42-30 24
4.30 3
8:30 6
21
32
16
24
1:30 1
4:20 3
7.3<> 5
63:30 39
8
7
21
14
3
3
7:1 1 4
15

50
50
00
46
00
85
70
oo
25
35
50
05
00
00
90
30
06
25
25
75
15

00
25
50
25
10
65

to
<X>

fL Horbd

J|fos

PĚSTITELÉ VÍNA

v Sonoma County, - California.
Hlavni sklad pro vychod:

684-686 W. 12th St. Blvd.
CHICAGO, ILL.
Jan fucih, zaotupce.

Hláme na skladě všechny dru
hy lihovin a likérů v cenách co
nejlevnějsich.

Korbelová vína jsou všude uznávána za pravá,
čistá vína přírodní a jsou tím nejlepším sílitelem pro nemocné i zdravé.
-

Všechny objednávky vyřídíme bez odkladu a správná.
Dopisy zodpovíme obratem pošty.
:

Upozornění českým hospodyňkám a pp. groceristům! — Máme na skladě výtečný
OLIVOVÝ OLEJ, z našich olivových sadů v Kalifornii.
Zvláštní srážka pro
pp. groceristy. :: ::

Koberf L ?iífe,
Ueřejný notář a * «

Pozemkový jcdnatol.
Půjčuje peníze na mírné úroky v
částkách jakýchkoliv, zvláště na grun
tovní majetek.
Prodává dlužní úpisy (Mortgages)
na spolehlivé a dobře vyplácející se
majetky.
Zasílá peníze do Evropy levněji než
pošta, Pojišťuje proti ohni a na život.
Obstarává přeplav přes Brémy a
Hamburg za ceny levné.
Prodává a kupuje majetky ve všech
Částech města. Též má hojně lotů v
mírných cenách na prodej.
Zvláštní pozornost věnuje zkoumá:
ní i hotovení abstraktů (knihovních
záručních listin). Vykonává veškeré
notářské práce správně a levně.
Výměna peněz dle běžného kursu.
TEL. CANAL 1511.

V každý čas Vás ochotné obslouží oddaný

Robert

L. pitte.

—203

J. ŠI ORKAN,
právník.

JAN GERINGER,
notář.
4

I Geringer & ötorhan,
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

207 Zap. 12. ul.

Chicago.
Peníze
zasíláme
do
Cech,

©bebod
Hanko^ni,
l ^ozenjl^o^Ý,
«Pojišťující,
^pcpla^pí.
Peníze půjčujeme na majetek na do
bré jistoty na 5 procent.
Pozemky prodáváme na mírné splátky.

máme přímé
v spojení
se Živnostenskou
bankou v Praze.
Pojištění proti ohni, zastupujeme 10
dobrých společností.
Přepl. lístky na Břemen a Hamburg.

Vymáhání dědictví.—
Dědictví a podíly vymáháme rychle a správné, vyhotovujeme
veškeré úřední listiny, jako plnomocenství, kvitance atd.

Právnické práce.
Prohlížení abstraktů a jiné záležitosti spojené
s prodejem neb koupí majetku. Záležitostem
pozůstalostním věnuje se zvláštní péče a vy
jednávají se rychle a spolehlivě.

uA1 Geringer
$
Storkan,
207
ÄJ.
i2">
$t.,
h
■................
CHICAGO.___________ ·;
...........
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LÉČIVÉ
JOSEPH TBINEB’S

Uino

l)0ntt i

■•1

RECiSTERED

nabývá stále většílio rozšíření v rodinách českých, jež poznaly, že předčí
všechny podobné přípravky nejen tím, že jest příjemným, osvěžujícím
nápojem, nýbrž zvláště tím, že jest neobyčejně

působivým lékem
ve všech případech seslábnutí ústrojí tělesoélio. Čisté, staré, přírodní víno
jest ode dávna známo jako výborný povzbuzovatel životních sil: . spojí-li
se s ním vybrané hořké byliny, vyhlášené pro svůj znamenitý účinek na
zažívání, máme vskutku ideální domácí prostředek na léčení

chorob žaludku, ledvin a jater.
Trinerovo léčivé hořké víno působí předně na žaludek a usnadňuje dokonalé
strávení pokrmů. Tím odstraňuje z krve vypotřebované, škodlivé a je
dovaté součástky a nahražuje je novou, teplou, čistou krví: následkem
toho vytvoří se nové tkanivo, obnovuje se celé tělo. Ono sesiluje nervy,
že nová eneržie a chuť k životu a práci nastává, že mozek nabývá zvý
šené bystrosti; člověk stává se novým Člověkem. Budí se v něm ctižá
dost a touha po vyniknutí.

Bledým, slabým dámám přináší zdraví, sílu a Krásu.
Kalíšek ráno a večer jest zárukou zdraví a síly: zkuste toho po nějaký čas,
zachovávejte zdravotní pravidla a záhy spozorujete na sobě obdivuhod
nou změnu. Hlava Vaše bude jasnou, svaly pevnými a pružnými, —
jako byste omládli.
Ochrana proti padělkům,
----------:
Kupujte Trinerovo léčivé hořké víno v původních láhvích u poctivých
obchodníků. Na každé zátce jest vypáleno: Jos Triuer, Bitter Wine.

Na prodej v lékárnách.

Rozhodně odmítněte padělky.

JOS. TRINER,
, 799 SO. ASHLAND AVE,

-

CHICAGO, ILL
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JIngelika
F
fiořká
před krátkým časem byla předložena
veřejnosti české, jako nejdokona
lejší a nej zdravější žaludeční hořká
jaká vůbec může býti vyrobena.— *

Svorný úsudek
všeho obecenstva byl, že tak la
hodné a jemné hořké ještě zde
nebylo. Líbezná chuť vzácného
kalifornského vína pojí se tu s la
hodnou hořkostí českých kořínků
bylinných v lék rozkošné vůně a
dokonalého, rychlého účinku. —
Působí hned: rozlévá po žaludku a všech útrobách milé teplo, popohání
krev k rychlému oběhu a donucuje žaludek k práci. Dá Vám ne
zvyklou

touhu -po jídle

a zdravou chuť. Do stuhlých údů přivede zase pružnosť, do skleslých
myslí nové veselí. Jest rozhodnou

oclireLiiou. proti zimrjici....

a všem chorobám malarickým: obrňuje tělo proti nastuzení a jeho
všem následkům. Nepřipouští vzniku cholery a letního průjmu;
vzmocní veškeré ústrojí tělesné, že snadno útokům nemocí odolá.
Ve všech lékárnách a lepších hostinchh.

CENA $1.00.

799 So. Ashland Ave.,

CHICAGO, ILL.
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Nezáživnost.
Ctěný pane Triner: — Přijměte mé
srdečné díky za Vaše léčivé hořké
víno, které mne úplně vyléčilo. Byl
jsem stižen vnitřní nemocí a dva lé
kaři mne léčili po plné čtyři měsíce
bez výsledku. Bylo mně pořáde stej
ně. Jakmile jsem však počal užívati
Trinerova léčivého hořkého vína, hned
jsem cítil, že výborně účinkuje. Po
využívání osmi láhví byl jsem doko
nale zdráv. S úctou John Nový, 75
Jefferson Street, Bridgeport, Conn.

Stvrdnutí jater.

O sobě mluvit! jest snadno. Mnohem
důležitějším jest,co lid mluví o nás.
O Trinerově léčivém hořkém' víně a
o Angel*ka hořké jde jeden hlas, že
jsou to znamenité léky.
Nestravnost.
Ctěný p. J. Triner: — Skládám
Vám srdečné díky za výrobek Váš,
jenž měl výtečný účinek na mne. Přes
dvě léta byl jsem stižen nestravností
•a nemohl jsem nalézti úlevy. Tři láh
ve Trinerova léčivého hořkého vína
mne uzdravily. S úctou W. Newman, 473 Sutter Av., Brooklyn, JST. Y.

Revmatismus.
Ctěný pane Jos. Triner: — Přes
deset měsíců nemohl jsem ani kroku
učiniti ani krkem pohnouti, neboť
každý pohyb přinášel mně strašné bo
lesti a lékaři mně nemohli pomoci.
Užíval jsem tedy na Vaši radu Trinerova léčivého hořkého vína a dnes
jsem už zase zcela zdravým a silným.
S úctou Jan Banas, Rockland Lake,
N. Y.

Bolesti žaludku.
Ctěný pane Jos. Triner: — Byl
jsem delší čas nemocen na žaludek.
Jakmile jsem však začal užívati Trinerova léčivého hořkého vína, hned
jsem se cítil zdravějším, až jsem zcela
se uzdravil. Odporučuji tento lék ka
ždému, kdo trpí takovými obtížemi. S
úctou Math. Zechmeister, Hibbing,
Minn.

Ctěný pane Jos. Triner: — Objed
návám znovu šest láhví Trinerova
léčivého hořkého vína pro svou man
želku. Při tom Vám musím oznámiti. že manželce jest již mnohem lé
ně a že se nalézá na nejlepší cestě k
úplnému uzdravení. Ukázal jsem Váš
lék našemu domácímu lékaři a on ne
jen souhlasil s tím, aby paní ho užíva
la. ale srdečně jej odporučil jako pro
středek sílivý. Znám mám se s úctou
Michael Slapnichar, P. O. Box 128,
Bessemer, Pa.

Nemoci ženské.
Ctěný pane Jos. Triner: — Moje
paní švakrová si stěžovala, že má cha
trné zdraví a my jsme jí radili Trine
rovo léčivé hořké víno, o jehož účin
ku jsme se v rodině přesvědčili. Dali
jsme jí ho okusiti a zároveň jsme jí
dali jednu láhev na zkoušku. Osvěd
čilo se výborně. S úctou Josef Buriánek, Moon Run, Pa.

Rodinný lék.
Laskavý pane Triner: — Mám v
rodině st-ále Vaše víno a sice již po
tři léta, protože uznávám, že jest to
nejlepší lék pro mne i pro moje děti.
S pozdravem Ludvík Mankowski, Pe
ru, 111.

Od obchodníka.
Ctěný pane : — V příloze naleznete
obnos za předešlou objednávku; záro
veň prosím, abyste mně hned zaslal
nět. tuctů Angelika hořké, neboť mám
na ni výborný prodej. S úctou J. A.
Lugo; Seaton, Texas.

Trinerovo léčivé hořkévíno uznáváno jest stejně obecenstvem jako lékaři za vý
borný sílivý prostředek zažívacího ústrojí, žaludku, jater a ledvin i nervů,

jos. Uriner, 799 S. Hsbland Hve.,
CHICAGO.

ILL.
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Brodský & Sovak,
1389 2nd AVENUE,
NEW YORK.

Bankovní oddělení.
Zasíláme peníze do Rakouska Uherska
rychle a levně.
Kupujeme a prodáváme evropské peníze
a směnky na Evropu.

Přeplavní oddělení.
Jsme zástupci všech přeplavních společ
ností. Kdo chce jetí do Evropy aneb
vypláceti cestu pro své známé z Evro
py, nechť nám dopíše o ceny, poslou
žíme co nejlépe.

Notářské oddělení.
Vyhotovujeme veškeré právní a notářské
listiny, kolektujeme dědictví a pohle
dávky, kdo má nějakou záležitost v
Evropě a přeje si obdržet! nějakou
informaci, můžeme posloužit!, porada
zdarma. ----------

1SJPAŠÍ zástupci v Evropě, Kareš a Stotzký v Břemen,
Živnostenská banka pro Čechy a Moravu v Praze,
Česká banka “Union” v Praze a mnoho jiných.
Pamatujte, že náš obchod jest nejstarši český obchod ve
Spojených Státech a celou dobu trvání od roku 1867 pošloužili jsme tísícůn krajanů k úplné spokojenosti a doufáme, že
i na dále přízeň ctěných krajanů si zachováme.
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Rychlá kuchařka
od Karoliny Fantové o 50 stránkách (nevázaná)

-

20c.

Malá pražská kuchařka,
od Julie Svobodové o 150 stránkách (nevázaná)

-

- 50c.

Malá nová česká kuchařka
(vázaná).............................................................................. 50c.

Nová česká kuchařka,
od Františky Ilaasgirgové........................................... $1.00.

Však bez odporu nejlepší ze všech kuchařských knih
jest

$ová Domácí kuchařka,
jež jest výhodnou česko-americkým hospodyním právě tím, že
mimo jídla česká obsahuje návody k úpravě i jídel amerických.

v

Obsahuje více jak 1400 různých předpisů na 550 stránkách,
a k ní připojen jest anglicko-český slovníček všech pro kuchař
ku potřebných významů.
Krásná tato kniha v trvanlivé plátěné vazbě prodává se
v druhém vydání za sníženou cenu $1.50, přijde tedy poměrně
mnohem laciněji, chceme-li ji s jinými porovnati, nežli jiná
kuchařka, jež se prodává za $1.00 a obsahuje pouze 270 stran.
Jest to nejlepší, nejsrozumitelnější a poměrně na bohatost
nejlacinějši

Česko -americká kuchařka jaká kdy vydána byla.
Pište si o ni na adresu:
AUG. GERINGER,
150 W. 12th St., Chicago, III.
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DENNÉ

a více stáléhd
výtěžku zaruču
jeme každému,
kdo prevezme je
dnatelství na
šich nábožensk.
vlasteneckých a pod. obrazu
a rámů. Nemějte žádné oba
vy snad pred ztrátou.

0. & S. S, Art Inst. depa: k.
St. Paul, Minnesota.

Jediné spolehlivé učebnice
anglického jazyka jsou ty,
vydávané H. Geringerem.
píste si o seznam hníb

Závěť1

zdravÝm * nemocným, od Šebestiána Kneippa. Kniha
tato obsahuje 318 stran a 30 názorných vyobrazení.
Je to Kneipovo poslední dílo, souhrn všech jeho vědomostí o vodním léčení.
Dílem tímto opravuje a zdokonaluje své minulé spisy “Léčení vodou” a "jak
žiti”, které byly výsledkem jeho prvních zkušeností a následkem toho v mno
hém nedokonalé. "Moje závěť” nejen že obsahuje vše, co je v obou těchto
spisech, má více ještě o doplňky a opravy, které další mnoholetou zkušeností
byl nabyl, čímž oba předešlé spisy zdokonalil a opravil a kniha ta stává se
takto jedinou správnou a dokonalou učebnicí Kneippova léčení. Cena vázané
ři.oo, poštou $1.10 K dostání u A. Geringera, v Chicago, 111.

•I
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Snadno a rychle naučíte se anglicky pomocí Česko Anglického Tlumače.
Uvádíme zde jednu z 255 stránek, byste lépe mohli posoudili, jak jest sestaven. Podobné roz
mluvy a sice do těch nejmenších podrobností jsou udány ve více jak 50 různých odborech jako obcho
dech a dílnách a jiných místnostech: tak u krejčího, řezníka, v kuchyni, u hodináře pekaře, obuvníka,
holiče, na rolích a v hospodářství, u doutnikářft. bankéřů a při jiných příležitostech. Mimo těchto roz
mluv též vzorek listin i s překladem, jako objednávky, dosvědčení, poukázky, účty, směnky, noty,
smlouvy kupní neb trhové, poslední vůle, atd.
Též s mluvnickou průpravou která předchází část rozmluv česko-anglických.

198
37.

Cestování po zemi.

Máte všechny přípravy Have you made all the
preparations for your
k odjezdu hotovy?
departure?
Everything is ready.
Vše je pohotově.
When do you start?
Kdy vyjedete?
Vyjedeme za 10 minut. We start in ten minutes.
Račte vsedati. pánové! All aboard, gentlemen.
Get in, please.
Vstupte, pánové!
Kdy dorazíme na stanici? How soon shall we be at
the station?
Budeme tam za čtvrt ho We shall be there in a
quarter of an hour.
diny.
Bojím se, že zmeškáte 1 am afraid you will ar
rive too late for the
osmihodinový vlak.
eight o’clock train.
Here we are at the station
Tu jsme na stanici.
Vlak vyjede za pět mi The train will start in
five minutes.
nut.
Spěchejte a vyzvedněte Make haste and get your
ticket.
si lístek.
What baggage have you,
Jaká zavazadla mále,
sir?
pane?
I have but one trunk.
Mám jen jedeu kufr.
Zde je stroj jenž nás po Here is the engine that is
to draw us.
vleče.
That is the signil for
To je znameuí vyjetí.
starting.
Are you going to X?
J dete do X?
Yes, sir.
Ano pane
Budu míti potěšení vaší Then 1 shall have the
pleasure of your compa
společnosti, neb tam
ny; for 1 am going there
také jedu.
myself.
Bude mne těšit! míti vaši 1 will be very glad to be
in your company.
společnost.
Nerad cestuji samo ten. 1 can’t bear travelling by
myself.
Ve společnosti ubíhá čas, In company the time flies
without noticing it.
ani se človsk nenaděje.
Tento vůz je velmi úzký. This carriage is very nar
row.
Je vám tento vak nepo Is this parcel troublesome
to you?
hodlný?
Ani dost málo. Jsem do Not in the least. 1 am
perfectly at my ease,
konale spokojen.
Let us place our legs be
Vložme si nohy mezi
tween one another.
sebe.
Dovolte mi natáhnouti Let me stretch this leg,
please.
tuto nohu.
There, that will do.
Tak. to postačí.
Ani dost málo mi nepře You do not inconvenience
me, in the least.
kážíte.
Sit down comfortably.
Sedněte si pohodlně.
Kolik mil se čítá odtud How many miles do they
reckon from here to H.
do H?
Dráha tato je ve výteč This road is in excellent
condition.
ném pořádku.
What a beautiful land
Jak pěkná krajina!
scape !
What a fine prospect!
Jak hezké vyhlídky!

hév jů tnejd al dhý preperej'šnz for jůr dypár'čr

evrythyňg iz redy
huen ddjů stárl
tn stárl in ten minyts
ůl ebourd džentlmu
get in plíz
hau sůn šél uí bf ét dhý
stejšn,
uí šél bí dhér in ej ku&rtr av
en aur
aj ém efrejd jů uil erajv*
tů lejt for dhý ejt a šlak'
trejn
hýr uí ár ét dhý stejšn
dhý trejn uil stárt infajv
miny18
mejk hejst end get jůr tyket

huclt bégidžhév jů s-r

aj hév bat uan trafik
hýr iz dhý endžin dhét iz
tu drů as
dhét iz dhý signál for stárt·
yng.
ár jů gouiňg tu eks
jes s-r
dhen aj šél hév dhý pležr
av jůr khampeny for aj
ém gouiňg dhér majself'
aj uil bí very gléd tu bí in
jůr khampeny
aj khén bér trévliňg baj
majself
in khampeny dhý fajmflajz
uidhant noutysiňg it
dhys khérydž iz very nérou
iz dhys parsl (rablsam tu
jů
nat in dhý list aj ém
p-rfektli ét maj ís
lei as pleje aur legz bituín
uan ena'dhr
let mí streč dhys leg plíz

dhét ^hét uil dů
jů dů nat inkhanvfnjens
mí in dhý list
sit daun khamf-rtebli
hau měny majlz dů dhej
rekn fram hýr tu ejč
dhys roud iz in ekselnt
khandifšn
huůt ej bjůtyful léndskejp
huát ej fajn prospekt

K rychlému naučení se anglické řeči není knihy, která by se této vyrovnat! mohla. Nedejte si
namluvit, že jiné tlumače jsou zrovna tak dobré. Jsou před lety sepsané a vydané, nevyhovují ny
nějším poměrům a nemohou býti porovnány k tlumači, vydanému Aug. Geringerem, který jest nejno
vější a nejúplnější. Cena 11.25, s poštou $1 30.

Hug. Geringer, 150

i2tb 8t., Chicago, HL
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HÄMBURSKO-ÄMERICKÁ SPOLEČNOST
HAMBURG-AMERICAN LINE.
1229 WALNUT UL„

37 BROADWAY,

NEW YORK.

159 RANDOLPH UL„

PHILADELPHIA, PA.

CHICAGO, ILL.

Rychlá, pohodlná, bezpečná a přímá jízda mezi

NEW YORKEM A HAMBURKEM,
na nových, nádherných,o dvušroubových expresních parolodích:

NoTáJLľ±ľXáoloa “Deutscbland”
jest 68654 stop dlouhá. 67>í stoj, široká a 44 stop hluboká: pojme 16.000 tun, má 35.000 konských sil a
ujede 23':) mořských mil průměrně za hodinu. — Hamburská paroplavební společnost udržuje
celý rok pravidelné spojeni s evropskou pevninou dvoušroubovými loděmi.

....Světoznámé dvoušroubové rychlolodě....

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

6

dní.

Dvoušroubové pravidelné poštovní parolodě: Alesia. Ambria, Aragonia, Batavia, Belgia, Belgravia. Bulgaria, Graf Waldersee, Patricia, Pennsylvania. Pretoria, Bluecher, Moltke a j. v·
odjíždějí

z New 'Ýorku do Hamburku každé úterý.

I

Ilambursko-Americká paroplavební společnost vlastni 279 lodi, mající úhrnou snosnost 668,000 tun.
Mezi 128 velikými námořními parníky jest £4 dvoušroubových, které zvlášť ku pohodlí cestu
jících zařízeny jsou —Cestující v mezipalubi obdrží ťíplnou postel se všemi potřebami, náčiní
k jídlu a výbornou stravu.

Až dosud stále na skladě.
Kadlecovy b>z odporu nejosvedcenejši léky:
MariaceUsM žaludeěííta^
/X

ludeční křeče, průjem, kolika, náchylnost k dávení, bolení břicha a ža
ludku, cholera, letní nemoci a pod. nemoci. Cena lahvičky yoc.
Nepřekonatelný uibtnei
čistitel Krve,
krve. j_eci
Léčí nepnnepo> . . > 9
> .
<
rNepicKuudLemy
řádky žaludku, jater, ledvin, těžkomyslnosti následkem nezáživnosti, zácpy, bolení hlavy, závrati a všechny z ne
čistoty krve pozůstávající nemoci. Cena yo ctů.

OVeaSRe jaterni Kapky,

rtešnový' plieni
balsám.
r

a^rychlá pomoc, jak proti čerstvému tak 1 zastaralému kasii, 1 nastuzenině, zapálení průdušnic, modrému kašli, ztrátě hlasu. Cena 2y a jyc.

1
bolení v záOlej sv. Cynlla.
deVýtečný
ych [,£prostředek
ube h a pproti
pod bpakostnici,
poIestem. 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 ybc.
Domácí to lék z nejjemnějších a nejpůsobivěji léčiIv Cil ly
♦ vých 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.
Znamenitý prostředek pro veškeré rány, i zastalllaUl. ra|£ Nedostižitelný 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 2yc.
Žádná kurí oka více! Jistý, osvědčený prostředek, s mnoha stran odporučovaný, jímž se i stará kuří oka po několika dnech v koupeli vy
loupnou. Cena 2y ctů.
pravé Davidovo tbé proti chroni- španělské tbé právě z Cech přive
ckému kataru dýchadel a plic, zvláště zené, proti bolení v hlavě a uších a
proti ostatním nemocem krčním.
proti tuberkulím. Cena baličku yyc.
Cena baličku yyc.

Žádný z těchto osvedčených léků
neměl by v domácnosti chyběti.

- KADLEC'S PHARMACY,
Tel. Canal 168.

1500--40th Ave.,
—
CHICAGO, ILL.

IDO TEDCJLS.

mozcitirv
zctartna
X________
__ __,

*._________ ■

chudého'člověka, pro
bohatého pravý zlatodol.

by nikdy nepřijal jinde,
tefl který se usadn jed.
non v úrodném Texasu,

-Tikdátc domov?
._____________________________ ___________

POZOR!

Nekažte si celý mladý krásný- život kopáním
pařezů v severu, neb splacením trojnásobně za pozemky kdy
úroky velké zničí úplně příjem z půdy. Pište mně a já po
řídím krásnou farmu a domov dle žádosti každému. Učiňte
tento vzácný krok pro skvělý domov dnes a Vaše budoucnost
jest zajištěna.
pozemků nav prodej Jízdné, útraty po
za $5 a výše akr; cestě až z Klondyku učiním všem
dlouhé splátky,
mírný úrok.
jako....................

ZDÄRMÄ

Co se těží z akru
ročně.

pozemky
Olejové,
rýžové,
lesnaté,
pískové,
pastevní,
farmont,
ovocné,
renče a
pro brambory,
truck-gardening,
senové,
pro cukrovku,
a různé jiné.

(Hej - - $250,000.
750.
Hrušky 500.
Rýže - Broskve 425.
Brambory 300.
Zelí - - - 225.
Cukrovka 175.
Melouny 7 5.
Bavlna - 40.
Seno - - 35.
Kukuřice 32.
Dobytek z pastviny
přinese z akru
ročně . - - - 30.
EMIL J. MOTIS,

nejlepší český právník na jihu a západé a nejrozsáhlejší
pozemkový jednatel v Americe. Hallettsville. Texas.

PENÍZE, DĚDICTVÍ A PŘEPLAVNÍ LÍSTKY.

Dědictví ze staré, vlasti spole
hlivě a rychle vymáhám; vyhotovuji správně plnomoce, kvitance, smlouvy a
všechny úřední listiny s konsulátním ověřením. Mám v každém okresu ra
kouském právního zástupce. Jediný český právník zastupující všechny pře
plavní společnosti jako Hamburskou, Brémskou, Lloyd, atd. Porada zdarma.

právnictví.

Vystavují tržní smlouvy, deedy, abstrakty
pro pozemky, vyřizuji listiny správně pro
školní pozemky. Porada zdarma.

EMIL J. MOTIS, český právník,
HALLETTSVILLE, TEXAS.
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Jednou použito, vždy užíváno je

OBBINS-OVO
rlgktrieké
Bylo ono stálým společníkem paní
Podnikavé po třicetsedm roků.

Bylo by to s paní Přihlouplou doce
la iiné. kdyby byla užívala Dobbins-ova elektrického mýdla.

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

y

Žádný modrý pondělek v nižádné domá
cnosti, v níž se Dobbinsova elektrického
mýdla užívá. Činí praní lehkým, ucho
vá prádlo o vypere je čistě a rychle.
Naše babička může Vám pověděti po
vídku o jeho přednostech. Platívala
deset centů za kus.

SEVEROVY LEKY.

| Každý lék jest připraven výhradně z nejčistších léčivých součástí, na jichž
účinnost lze v každém pádu spoléhati. Celý seznam léků v Severově kalendáři.
•í*

Severův
Krvečistitel

4
4

4

Severův Silitel

Severův Olej

ledvin a jater,

sv. Gotharda

*
4
4
4
vždy uleví bolesti, rev
vyléčí všechny krevní a 4 přivádí tyto orgány k
4
matismus, neuralgii, okožní nemoce, krtice, * pravidelné práci, léčí
toky, vymknutiny. dnu,
překrvení,
krvavé
moče

vředy, nádory, růži, s!a 4
4
přemožení a všechny zá
ný tok, zvětšené žlázy a 4 ní, písek, řezavku, zánět
ledvin
a
katarrh
měchý

něty. Je to výborný
všechny syfilis tické ne- 4
liniment. Cena 50c.
moce. Cena $1.00.
4 ře. Cena 75c. a $1.25.
4
4
4' 4 4* 4 4 4 4 4 4 4'4' 4? 4 4 4' 4 4 4 4 4 4 4? 4 4 4 4 4* 4* 4? 4 4* 4 4 4 4 4 4 4’ 4* 4' 4 4 4 4 4? 4· 4’ 4 4 4·’ 4? 4 4? 4? 4' ’

Severův Balsám pro plíce | Severova Žaludeční Hořká
jest jistý lék proti kašli, nastuzení, 4
chraptivosti, zánětu průdušek a plic,
chřipce, záškrtu, bolestem v krku a^
všem chorobám plic. Cena 25c a 50c. 4

nevzbuzuje vyměšování žaludku, napomáhá zažívání, podněcuje orgány,
zvyšuje chuť k jídlu. zaDUzuje slabosť
a vzpružuje celou soustavu. 50c. a $1.

V
rt* *1?’‘Ir rt* *1^ *|**^»*^*|**^·*|-·^^»^*^*·^**^*^*^*|^·ί**^*^*·|*^*^
4
4
*
4
*
4«
*
4
4
4
4
4 přináší pohodlí a občer 4
4
4
upravuje měsíční ne- 4 stvující spánek dětem. 4
rychle působí na srdeč
pravidelnosti, odstraňu- * Úlevuje bolení a větro * ní vady, vodnatelnost,
4
je překrvení, a všechny 4 vou koliku, zapuzuje 4 slabost, třesení, nepravi
křeče, psotník a horkost, 4
nesnáze spojené s těho
4 delný oběh, návaly
4
poyzbuzuje trávení a za 4 mdlob, sílí a vzpružuje
tenstvím, porodem a
4 ,.v .
4
změnou života. Cena $1. 4 jisťuje spánek.Cena25c 4 celou soustavu. Cena $1.
4
4
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Severův Regulátor Severův Tišitel Dětí
ženských nemocí

a
3
g
9
3

Severovy prášky

|

proti bolestem hlavy a neuralgii,

Ť

působí rychle a trvale ve všech přípaupravuje zažívání, povzbuzuje chuť
dech bolesti hlavy a neuralgie, v bole
k jídlu, přemáhá zácpu, bolesti hlavy
stech měsíčních i zmírňuje každou hor- 4 a všechnu slabost. Hodí se zvláště
kesť. Cena 25 ctů.
4 pro lidi staré a slabé. Cena 75 ctů.
4

| Na prodej u všech lékárníků a obchodech s léky neb u vyrabitele.
| Lékařská porada zcela zdarma. Pište si pro seznam otázek.

W. F. SEVERA, čes.

lékárník,
Cedar Rapids, la.

KRÄL SÍLITELl)
z?

jest čistá sloučenina sladového
extraktu, chmele a pepsinu. «

Posiluje tělo, nervy a upevňuje zdraví. Nejjistější prostředek proti ža
ludečním a střevním chorobám; léčí revmatisma bolesti hlavy.
K dostání v lékárnách, v hostincích nebo přímo u vyrabitelů,

(^ompany,
680 BLUE ISLAND AVE., CHICAGO, ILL.
Pivovar tento vaří prosla
vená a nejzdravější piva
v Americe a sice následu
jící

Ležák
@) export
JMagnet,
Granát.
Zvláštností těchto piv je přísná čistota, výborná chuť, říznost, vyleželost, což jim získalo v krátkém čase jedno z prvních míst v trhu.
Zvláštní pozornost věnována jest našemu

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

Jitlas Brewing Company,
680 BLUE ISLAND AVENUE,

Tel. Canal (chicago, ill.

