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�SEZNAM KNIH�-
-- náklad\'lll --

AUGUST A GERINGERA;
c>í�Yťo 463 ii,Z;ni �ncvť uA'icc, �ttica'}o, gfH.,

buďto vydaných. anelř přímo z Čeeh sem dovážených .

Divadelní spisy_

V. K. Klicl)erovy spisy.
Almanah dramatických hel' 30c.
Díl 1 -Ptfičníl',veselohrH.; Soběslav,

truchlohra; Veselohra na U10"tČ, fraš
ka; Opatovický poklad, drama; Libu
šin soud, suiutnohra, $1.20

DíI2.-Vla(1�k, dram. báseu;Žižkuv
meč, fraška; Zižkův zub, rouraut ickri
zpčvobra; Prsteny, z pčvohru , Zlato
ncblaž], dram.u ickň maličkosr, 1.20.

Díl 5 -Bla1ín. draui. brijka ; Psaní
Hassenšte i uova, draurat.ickň bňseů ;
Tř, hrabata najednou, veselohra, 1 2-0

Díl 6.-U{·louši; veselohra: Lazebník
činohra; Rohovin čtverrohý, fraška;
Loupá, drama, 1.20

Díl 8.-Bole�lavovci, činohra; Ž.�n.
ský hoj, vese lohra: Běla, činohra; Za
suoubvuí po pohřbu, činohra, 1.20.

Díl 9 -Točník, histor. pověst': Ví
tck Vítkovic, S\'. Ivan. Piudar a C. r

riun- ; Brisuě a dekl-unánky. 1.2J-

Dlvadehu repertolr,
Sv. 1. Tricoche a Cacolet, fraš. v 5

odrl. 30c.

Žcuu Claudova, hru, ve 3 jed. 30c.
Eled,� vychovatele, vesel. ve '2 jed.30c

Fučík, dr.un , b .seň v 5 jed. 50 c.

Arr ia u Messaliuu, truculoh, v 5
jeulllíuich. 60 c.

.

Zapovězené ovoce, vesel. ve 3

jeLln.l,ních 60 c.

Panneosl,é Sliby, vesel v 2 jed. -

Gringorie, veselohra v 1 jednání 70c.

Aesop, veselohra v 5 jednáních, $1.
Jednotlivý "e�it po 15 centech.

Fotol!;rafick:i dílna v Praze, fraška
v 1 jed.

Neuodv pana Š'lldlka, aneb: Za
staveníčko pÍ'i m,'·,.,í.':kll

Osudný den f'idlov ěky.aneb strašid-
lo v ševcovské ctílu{·.

I'a-i Franc. uneb: sedlňk šelma velkň.
První lIluličkust.
Vybraný ženich.

Andromacua, truchlohra v 3 jcdnri-
ních , 30c.

U·-lÍi' co Pygrna'Ion, čili Básníkův
taiflÝ plňn veselohra ve :; jedno 40c.

Mravenci, ve třccn oddeleních .. --lO�.

Divadelní ochotník obsahu ie d"!'uri
200 svazků a pr\)d;\v� se po 30 ct .

Pro ochotníky ti sp-rlky drama ické
se seznam na požáLlúní půjčuje.

Di va.lelui hibliotek» obs auuje do
sud 17:1 svaz', II a : ro.livň Sl: Pl) �;jC1.
Seznam se půjčuje též.

Obr;l1.}': JiH Poděhr .a, Prokop Ve
liký, Josef Jungrnanu. .lun Hus ph,ti
b rxnicl v kostnici, AIllO" Kr-men .. k,'.
Velikost obrazů ti:'cbt:í jest lh2S .

.:_
Cena jednoho .')0 ce n t Ů,

Aug l ickrí číta'lka (J':ng\i;;h Heil<l:n�·
bnuk ) S úplným aug, čes, so vuičk«rn.
J. Shidek, $1.,3ú

Andersena povídky a poh.idky , �
díly. $'2,

Chrám mru kv bož! v Pai-íži. nuvb
Esnu-: ul dt , děvče ciktl.ns'.";, bi�rql'i.··
ký ro nui u od V. HU�L). �:;(·:-itý. $1 �(I.

.Iouquin Dyk, aneb: D,'(lÍi'lvr Azt(.·
ků v

, uuier. romrin. i3 díl�', $1 , l'e\'Il�
vl1zHnÝ $1.60.

JindÍ'icb, aneb na h"žÍIIl pož hn.iu
í

všechno záleží, povídka s ohl' .zk«ui.
:l.Je.

.liué tb povídky, od Hril !,a lt sicv :

Pocl dutv m st ro 111 eur, Pohl ík ľUI1l'1Í·.
Na veimin ku 80l'.

Kalif'oruské povídky SOc.
Kapesní slovník nuviUtHs"� Oll Ran
ka, pevně vl1z;ln�; $'2"

Kolumbus.čilt objc vení A lllt'ril'y2.)I'.
l\l'lItičkv zeměpis Cecb, �lora.\ \ a

Slezsku s mapou. l Oc
Kritiku vvbor úvah, prof Durdíka

O zjeveclľ I terrirnfcb lL 1111l'lIÍl'b $\.611.
Murou II Onyra, z času o hjoveuf A·

nu-rikv ��k.
Mal'ý hesedník , shírku jd�lillllad k u

společenským zňbavrim, \'111.. TOc :

Muž, který se směje, rouui n (Hl V.
Hugo, 4 díly, 1. a �. $1.60



Nau�eni o živlech, [ejich , moci fl.

'Vlastnostech, od dr. F. S. Kodyma,
Díl 1. Obecné vlastnosti těles, hybo

� tihozpyt, s četnymi ohrázky 6Oc,
'.' Díl II. O zvuku, světle, teple, mag
.nerech a mlně. S četnými obrázky,80c.

N ft víru obráceuň ž:dovka, 25c.
Oříšky. předkládá k louskánf pře

milé mládeži J. Hrdý. (Obsahují há
-dankyslovné důvtipné, šarády, zpá
teční ětěuí, hárJl\nky početní, rébusy,
akléddní obrazeův, v 40c.

Osud a nadání od Zof. Podlipskě,
$1.60

Pravdy v obrazech, od Cernohousíl.,
60c.

Přástky, to jest, krátké povídky, 2
.seštty, 20c.

Zpěv a Hudba.
_. Hlnhol. Sbírka čtverozpěvů pro muž
-ské hlasy. Pořádá K. Bendl Partitu
Ta a hlasy. Cena. [-dnoho čísla 60c.

?� Staročeský zpěv válečný, složil
.. J ... Pech Večerní složil J. Kaván.

. 4: Teď mocný vane světem duch,
,ModHtba. složil .J. VOiÁ<"eK.

,'). Sťastné manv.elstvi.Zertovný sbor,
':a Na hory, složil K. Bendl.

6. Pochod•. žertovný sbor, složil V.
Blodek Povzbuzení k zpěvu, složil
·0 »Ó,Hendrych. �

'I. Tot lásky hlas. Zastaveníčko, sl.
Knáhl .

8 TH staročeské chorály. Trojh�a·
-sé, složil J. L. Zvonař. Panis angeli
cus a Motetto, co vložky ku mši sv.,.
'složil G .. A. Pale strína

,

9. Už Slovensko vstÁvá. Zalmy ta
trauského Slovana, !t Dňrek z lásky,
upravil dr. ·L. Prochčska.

10. Na Vlasť, složil Tomášek. si»
. v�cká z Pucbova, upravil Bendl. Le
�endu. o sv. Ludmile. Ruská píseň,
upravil Zvonař.

12. Ppaba má. Slovo k vlsstl, slo
žil II . Pazdírek.

14 .' Nn horsch ticho, složil Bendl.
'Večernf, slolil H ..Palla.

15. Touhá;: složil Knáhl. Zastavení
-čko, slož. Měcbura.

16., Pohnutí k tanci. Valčík. Polka,
elož. Rehá&. .

.

17. Pijlická. Dvolsbor.slošil Měchura.
18. Ten ptliček ten se nazptvá, sl.

"Berzmau. Hornická, s ožil Vorel.
.

19. Dvě modli)by, složil Bendl.
20, Kytičky. Zertovný sbor, složil

Haiss· '"

21. Rolnická, skžil Smetana .

. '22: Kadryla z ruskýc a národních
'písnf, sl. Nápravnik.

23. Ba lšda o nešřastné Mhě. složil
-Měchura.. .,VítáJ'f jara, složil Zvonař.

25. V�h�ČDá: Pijácká, slr-žil Bendl.
e6. Třetí 'E!uodHbet z národních pí-

-sní, složil Slavík. .

27. Tři kostelnf zpěvy, složil Horák.
.Ave :Maria. složil Měchura.

·28. fawátce A mosa Komenského,
·�.k'antátR. složil Kavan.

.

29. Když jsem se díval do nebe.
.:Slavský zpěv, složil Bergman.

BO. Slavnostní shor.stoáil Prochňsk ll.
Nňrodn! (leče voda). Při luny upravil
Procbňska '

.

:31. Rřižiuky stesk a zastaveníčko
tenor 1'010 s průvodem mužského sbd
ru. složil Bendl, •

82. Krá�ný saratan, ruská píseň.
Slavnostní sbor, složil Smetana. O
puštěný, slož. Pivoda .

. 83. Pocbod lovecký, Fllo:W Loew .

38. Naše zpěvy, složil Horák.
39. Touha. Vl-černí, složil Hellet'

Očekňvéní, složil Buchta.
. 40. V_ýlet. Hlaholu. Hudební žert,
sl. Petr. Vábné oči, složil Měchura.

41 "Co plňčete " (pohřeb li) Salve
a Animas, (nové) složtl V. Horák.

42. Poslední sk leuka, Mt\j blahý sen
složil Psukner. Krumlovské dle nň-
pévu Pivodova.

'

43. Při sňatku a Po sňatku, složil
Bendl. Ty nás co duch oblétáš, složil
Horák.

44. Svatf Václave. Kdož jste boží
bojovníci.

45. Divná věc. iertovnv sbor, sl.
Drahorňd. Polka, složil Heller .

46. Mť:Jj růženec. Za památku.
Rů7inko má, dřímej, .aložtl Bendl.

47. Pražská Bětulinka dle Nesvat
by. Jezdec před bojem, dle Veita.

48. Pozdrav, a Kéž svoji bych lásku
dle Mendlssohnova dvojzpěvu.

'

49� Růžluka, složil J08. Loew . Pí-
sen z lidu, (škots kIt) upravil Bendl.

50. Tichému geoiovi, Kantata pro
mužský sbor k stoleté památce Jung
manově oj K. Poubajského.

52. Ů('sl(á muzika, vesetý sbor od
Loewa- Qilvm krokem od L. M-ěcb,ury.

53. Opouštěný, od R. Roskošného ,

Píseň kozácká od Bendla.
54. Ty hvězdičky .tak drobounké, a

TVÁ oko krásné jezero od Nešvary .

. 55. Lovecká a Hymnus od Blodka.
56. Rozloučení, od Knahla. A dlll-li

pán Bůh, od Paukuera.
57. Slavnostní sbor od Bendla.

Hudebnlnj.
Cizinci O štědrém vJČeru. vánoční

dram. hra pro dítky se. zpěvy v 3
jecl, od Bára

.
.

$�.OOČeské školní písné pro dvoje hou-
sie 10 šeš. jednotlivý sešit 20c.

Hlas varhau, čil i kniha obsahující
harmonisované nšpěvy duchovních
zpěvu zahrnutých z kancionálu Dě
dictví S\', Janského váz. $10.00.

Koncert na mer)oti'lY (brnkačky)hudební žert pro sbor a solu od
Bendla. 70c.

\Iazurka pro merlotiny, hudební
žert pro sbor s průvodem piana, od
Pau�n(>ra 7Oc.

Mlssa solemnís, pro \hlasv od Ben-
dla

,.
)

-

$2.50
Mladí pastýři betlémští, melodrama

ve 3. děi se zpěvy, deklamacemi
upravil J. Bár. $2.50:

. Prllktická škola na housle pro zaM·
tečníkyod Nejedlý-ho. 4ůflYi ·$ť1.9P.První májová noc, k antatu od D. $�,
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Dni a ttdny
STátkw a J·mén.' .� � "g� "d � 1: � Č . y

1------"-=-----..,.---1 �:i -= = á = -= -;j tvrti měsíce
Katolíkf!.

: Protestantft.1 = S � �� ;:.�Š ado:nněláp-o�
vetrnost.

[gnáce ID. Brigity .... 7 9 5 19 5 53 �Úplněk dne 8 .

..., '.Ft.A.' \.=.J v 12 :bod..1'>i
Očisťl P. M. Hromic � 7 85 21 6 26 m;p�!IOČtvrt'd�e
Blažeje Blažeje � 7 75 22 vých. J\l�: r'��·.�Od.
Veroniky Veroniky cf.« 7 6 5 .23 7 5 .d��l�. �ě:ig__

-�N�d�ěl.....-_'_---;'_-�---"';;;"-__'I......:.:...I--J....__..L---I47. min. ráno.
e e Septuageslma. Délka dne 10 hodlo 17 minut. -a První éivrt

-':------=-----------------------I4f. dne''24. v 9.h. *
5 Neděle Háty Háty � 7 55 248 1 . m. v,čer ..

6 Pondělí Doroty Doroty 'é«' 7 4 5 258 ·58 �th��!-:1��J�J
7 Úterý Romualda Reiuharda � 7 25 279 55 Přiíemnš pově�
8 Středa Jana z Mt. Šalamouna šlt.7 15 281054 ::��������l��
9 Čtvrtek Apoleny Apoleny ':Ii. 7 05 991155

den s �alý�.o
10 Pátek Skolastiky Skolastiky * 6 595 30 ráno �::r:i� t:t�i�r
11 Sobota Evroziny Evrosiny '#t 6 585 310 57 �il�ýč�:íJ.4K� �o.l
_____....... ------------------IS6 otepli a bude.

N�děle Sexageslma. mélka dne 10 Ilodin 33 minut. S6 kloniti více k-
• dešti, což pot"á.

--N-�-I--,=-E--I-l-·�----1-1-·-----.---6-5-----5-81 skoro týden, a po ...
12 e. e .u a ie Eu a le 'E 65 331 slednidE.!, měsíce

13 Pondělí J rrdána Kastora 'E·6 555 342 57 �u�:.ase jasné

14 Úter� Valentina Valeatina 4L1. 6 54 5 35 tl 52 Úkazy na nebi-
J 3IfY Dne 18. slnncé

15 Středa Faustina Faustina ALl. 6 fl3 5 364 43 vstufuje Te zna

Č
3IfY men ryb.

16 tvrtek Juliany Juliany , , � 6 525 375 26 Žid. kalendář '

17 Pátek Simeona b, Konstantína � 6 505 29 záp. Dne 1. 12. šebat['
.

"
dne 20. 1. Adarj'

18 Sobota Man'sveta Konkordia �. 6 495 4 .. 6 46 dne 28. 9. Adar.

Neděle Qotnquageslma.
.

Délka dne 10 hodlu 61 minut. Kal;ndářská
, , přísloví.

19 Neděle Konráda:" Gábina .d..6 485 418 O Únorbí.lýpoles'��ůlí.� .

1
Hromnice -]'

20 Pondělí Eleutera Eucharia � 6 475 429 3 krajíce, půl pice

Ú
. ....,c

""
o hrommcich mu

2.1 terý Eleonory Eleonory � 6 45:) 431025 sískřh'ánekvrz
�. nout, kdyby mě

2gStředa Popelec S.tol. Petra .-. 6 445 441132 !'1!lrznout.IfIIIIt\ Preldou hromnice

23Ctvrtek Eberharda Serenia t.-. 6 425 4r; ráno kouecs��ice •

•� . o hromnících te

24 Pátek Matěje ap·.� Matěje ap. � 6 41 5 46 O 37 �ob:��ě��o
25 Sobota Valburgv - Viktorie � 6 395 471 35 hromnicích mrz

_-:... ...L �__"'- ---������.�.......-_I
ne, Vledvěd bou
rá boudu

Pnnl neděle postní. Délka dne 11 .. �dln 8 minut. Svatá Ag .. t a na
_ __.:.----------;--------;;-::-.---;---...,---.,--;,....---I smh bohata.

26 Neděle Alexandra Božetěcha :� 6 385 "48 2 28 Nenajde-li (ledu

fu
� Matějova pil a,

27 Pondělí eandra Leandra J6:S. 6 365 503 14 najde Joseto..,a
'J\A' širočina.

28 Útery' Romana Romane ,a... 6. 355 51. 3 54 Na sv. Matěje pije
"I'tAt skřivan z koleje

1 Středa
2 Čtvrtek
3 Pátek
4 Sobota
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Mlrcl.
31. 31.

"'_nf a tjdny Svátky a jména .� 8 "g� -= � 'g 8
1-----_------1 ! :i ť = i = '5l Čtvrti měsice

K a t o li k fl • Pro t e 8 ta n t ů, 1=1 a �
� -; .... \!!!I d Vl'

.

� ;;.. aD ;,;.. lOl a omne a po-
l Středa Albína Albiny ..e 6 33 5 524 29 vět��()s�.
2 Čtvrtek Anežky Č. Simplic ..w8 6 315 535 O ®Úfl:.ě�"_�:.::s
3 Pátek Kunhuty Kunhuty t41 6 805 54 5' 29 m;;!�:�:ri čtvrt

4 Sobota Kazimíra Adriana « 6 28 5 56 vých. h�ifi:;e��.v;e�
A NOVÝl'lěsícDruhá neděle postnf. Délka dRe 11 hodin 28 minut. .dne 19. v 7. h,

-;------,=-------,....--------=----,-----,.----:--116 minut ráno.
5 Neděle Toletv Bedřicha � 6 275 576 51 ) Prvníčtvrt

..

b h dne 26. v 8. ho
6 Pondělí Bedřicha Fridolina A! 6 255 507 4t1 3 mínntj réuo,

'[Úterý Tomáše A. Perpetua �'6 245 598 49 Dne přibývá od

8 Středa Jana Božího Filemony iI.! 6 22 6 O 9 49 g ����nJ\�i�:�
9 Čtvrtek Františky 40 muč, . � 6 216 11049 Od 1. do6. vel-

10 Pátek' 40 muč. Gaja � 6 19 6 � 1148 ��&��asll�ýn:i
b K

.

3 á mrazy a s táním
11 So ota onstantína Ruflns cf8 6 18 fl r no ve dne. Dne 8. a

__________________________--19. sníh a dé�t, od

Tf ti děl t í Délk.... II b di A I! .•

t, 10. do 20. pak znae ne epos n • a aae o n 2U. minu čaé přitužení mra.

díIl!. 6 166 4 O 46
zů s jasnými duyk•

""'I!{C
Do 27. vydržl ta

15 6 5 1 4 1. jasno ponejvíce a

� 6 l pak nastanou za.

� 6 13 6 6 2 32 �ěa�e�:l!t�� s��
4 6 12 6 7 3 1 7

až do konce... .

"••

4 6 106 83 58 Úkazyna nebi!

4- 6 8 6 9 4 36 Dne 20. slunce
� vstupu�e ve Z'lla-

..do.. 6 6 6 10 5 12 mem s sopce, Začá
� . tek jara.

-�Č�t'-r-tá-D-ed-ěl-e-p-08-t-ní-.---·----D-é-lk-a-d-n-e-t-2--ho-d-in-4-Dl-i-nu-t-y-.-----Žid. kalendář
19 N eděle Josefa. Josera =. 6. 5 6 11 záp. Dne 1: 10. Adar

dne 2. 11. Adar,
20 Pondělí Jáchyma Huberta = 6 36 128 O půst Esther; dne

Ú B
5. 14. Adar, Pn·

21 terý enedikta Benedikta _... 6 1 6 13 9 11 rím : wdn� 6. 15
•

. � Adar,Susan'PIl
22 Středa Oktaviána Kazimřra ,..t 5 59 6 14 1019 rim; dne 21. 1 Ni

23 Čtvrtek Ottona Eberharda � 5 586 15 1122 ;�.dne 31. 11

24 Pátek Gabriela Gabriela � 5 56 tl 16 ráno
. --

25 Sobota Zvěst. P. M. Zvěst. M. � 5 556 17 O 19 Kal�ndářská
prislovi.

Pátá neděle Dostní. Délka dne 12 hodin 22 minut. V b fez n u vítr z

26 Neděle !aštala Emanuela � 5 536 181 8 Vb��!�::���bCO
27P'o'ndělí uperta R t ,a. 5· 516 191 ""I

zlato a stříbro,
uper a � D ale aníh bývá pro

28 Úterý untrama Eustacha t41 5 506 202 29 vo::!���d8ta� bo

29 Středa �u��chia Malcha tt8 5 486 218 2 N:��a:&ebořepIO-
80 Čtvrtek vinna Kvidona ..e 5 47 6 22 3 31 N!�;e�e���k::
81 Pátek. vidona':� Abadiáše « 5 456 233 57 �::II!���:,ocb.

12 Neděle
13 Pondělí
1. Úterý
lóStředa
16 Čtvrtek
17 Pátek
18 Sobota

Řehořep.
Růženy p.
Matildy
Longina
Heriberta
Gertrudy
Edvarda

Řehoře
Arnošta
Zachariáše
Krištofa
Kristiana
Gertrudy
Anselma
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31.

MarcA.
31.

Svátky a jména 'a Q;) "='� "='� oe 41

'Wlni a t;tdn1
ll) Q o� =� o �
Si ';j .:== =a. = ':=';l Čtvrti měsicoS>Q) �= -aS= � >�Katolíkfl. Pr o t e s t a n t ů, � Si � �iil :"e a domnělá p�

1 Středa Albína Albiny ..e 6 33 5 52 4 29 větrnost.

@úPlněk dĎ� :4.2 Čtvrtek Anežky Č. Simplic � 6 31 5 53 5 O v 7. hQdin'
3 Pátek Kunhuty Kunhuty � 6 80 5 54 5 29

minut večer.

(Poslední Č
4 Sobota Kazimíra Adriana réf 6 28 5 56 vých.

dne 12. ve 4,
hodiny 2ti m. ve

Druhá neděJe postní. Délka dBe 11 hodin 28 minut. • Nový I'lěsíc
dne 19. v 7. h

5 Neděle Bedřicha
16 minut ráno.

Toletv « 6 27 5 57 6 51 ) Prvni čtvrt

6 Pondělí Bedřicha Fridolina � 6 25 5 58 7 49
dne 26, v 8. h.

3 minuti ráuo.

7 Úterý Tomáše A. Perpetua �. 6 24 5 59 8 49 Dne přibývá o

8 Středa crana Božího Filemony 4t 6 226 09 49
11 ho+íu 14 ID. d
12 hod. 38 minut.

9 Čtvrtek Františky 40 muč•. A 6 216 11049 Od t. do 6. vel

10 Pátek
\

40 muč. Gaja � 6 196 'H148
mi pěkně a jasně,
s nočními silným

11 Sobota Konstantina Rufins rfE 6 186 3 ráno mrazy a s tání
ve dne. Dne 8.
9. sníh a déšt,

Třetí neděle postnt. Délka dne II bodln 45 minut. 10. do 20. pak zna
čně při tužení mra

12 Neděle Řehořep. Řehoře cE 6 166 40 46
zů s jasnými dny
Do 27. vydrží ta

13 Pondělí Růženy p. Arnošta � 6 156 51 41 jasno ponejvíce
pak nastanou za

14 Úterý Matildy Zachariáše � 6 136 62 32
mračené dny, -d
stě a chladna sil

15 Středa Longina Krištofa 6 126 73 17
až do konce. ..

4 •• I

16 Čtvrtek Heriberta Kristiana 4 6 106 83 58 Úkazynaneb
.

17 Pátek Gertrudy Gertrudy �6 86 94 36 Dne 20. slunc
vstupuje ve Z'na

18 Sobota Edvarda Anselma �6 66 105 12 mem skopce. Za
tek jara.

Cbrtá neděle postuí. . Délka dne 12 hodin 4 minuty • Žid. kalendář

19 Neděle crosefa Josefa >4ID' 6- 56 11 záp, Dne 1. 10. Adar
..-..c dne 2. 11. Adar,

20 Pondělí cráchyma Huberta >4ID 6 36 128 O půst Esther; dn

Úterý
..-..c 5. 14. Adar, Pu

21 Benedikta Benedikta t..t 6 16 13 911 rim; dne 6. 15
Adar, Š u s a n-Pu

22 Středa Oktaviána Kazimíra � 5 59 6 14 1019 rim; dne 21. 1 Ni
ssn : dne 31. 11

23 Čtvrtek Ottona Eberharda � 5 58 6 15 1122 Nisan.

24 Pátek Gabriela Gabriela � 5 56 o 16 ráno ._-

25 Sobota �věst. P. M. Zvěst. M. � 5 556 17 O 19 Kalendářská

Pátá neděle postu!. Délka dne 12 hodin 22 minut.
přislovi.

V b fez n u vítr

26 Neděle Haštala Emanuela � 5 536 181 ·8 břízy fouká.
V březnu prach c

27 Pondělí Ruperta Ruperta � 5' 51 6 19 1 51
zlato a stříbro

ale sníh bývá pr

28 Ůterý Guntrama Eustacha ..e 5 50 6 20 2 29
obilí jed.

V březnn star bo

29 Středa �U��Chia Malcha � 5 48 6 213 2
se mar

Na sv. Řehoře pl

30 Čtvrtek Kvidona. � 5 47 6 22 3 31
ve Ied do moře

vmna Na sv Řehoře kai

31 Pátek Kvidona " Abadiáše cf« 5 45 6 233 57 dý sedlák lenoc
který neoře.
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300 30.
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Q)\-=�
,

a ';l J � 1. � J - Čtvrti měsíce

I-K-a-t-o-l-ť-k-fí-.--'--P-r-o-t-es-t-a-n-t-ů.- a a .�.e -ad .e � �� a domnělá po-� ;;. rIJ N rIJ ;,;...;;;; větrnost,

rif. 5 43 6 244 24 ®Ů.fl��kh�.e:s
mm. večer. "

fP:Posl. čtvrt dne
\"l 12. ve 4 bod.

2 Neděle Fr. a, Po Theodos. � 5 426 254 51 .woV'r:ěSiC3 Pondělí Isidora Rosam. � 5 406 26 vých. ie !r:. ��n"o� h

4 Úterý Vincence F. Ambrože � 5 396 277 41 ) První �t
dne 26. T 8. ho

5 Středa Celestína Hosiáše � 5 37 6 �8 8 42 31. m. ráno.

6 Čtvrtek Zelený čt. Irenea � 5 356 29 9 43 12���i�fiN�� ,�.
t; Pátek Velký pát. Velký p. dIIC. 5 346 30 1041 13 hod. 52 minut.

�"""'II'{C Prvni tjden bu-
S Sobota Bílá sobota Apolonia cE 5 32 I) 3111136 de hezký a teplý

_� '_ ;_' """'_"""'--- -_ilvelice; pak ale od

Velikonoěn( neděle. :Délka dne 12 bodin ó9 minuL 8. nastanou pře-
------::--.-------------::--__.,- :----:--I háiiky, sněhy, vě-

9'Neděle Hod Boží Vel. Hod Boží Vel. � 5 31 6 32 ráno ��Jiv6e��elr��
22. sucho a ..ětší-

10 Pondělí Velikonoční Velikoneóní � 5 296 33 O 28 nou jasno, načež
,

... 3
až do konce za-

II Uterý Lva p. Lva � o 286 341 1 mračeno a nepří«

12 Středa Julie Julia .... 5 266 351 55 ""'"
13 čtvrtek Justina � 5 25 6 36 2 32 Ukazy na nebiffermenegil. �

7
Dne 20. slunce

14 Pátek Tibureia Tiburt. � 5 236 3 3 8 vstupuje .ve zn&-'

15 Sobota Theodora., Olvmni ..do.. 5 2� 6 383 41 �enl býka.,ympie � Zid. kalendář.
Délka dne lS hodin 16 minut. Dne 1. 12: Nls&n;

-1,..-----:----------
dne 4. 15. Nisan,

16 Neděle Kalixta Arona = 5 206 394 15 zač. Passsh ;' dne

5 6 4'"
5.16. Nisail, dru-

17 Pondělí OCtudolfa ' Rudolfa = 19 ,_- zap. hý sv�tek; dne 10.
21. NIMn,' sedmý

18lUtery' Vernera Valerie .t 5 176 41 7 56 sv.átek; dne 11. 22.
NIs&n, osmý evá·

19 Středa Krescence Hermog, .t 5 166 429 5 tek; dne 20.'1. I·

20 C"tvrtek S I
. . o � 5 46 310 5

jar; dne 30. 11 I-
U pice Sulpícía _� 1 4 jar.

__

21 Pátek Anselma Adolara � 5 13 o 441059 Kalendářská
22 Sobota Sot. a Kaj. Sotera � 5 126 451146 přísloví,
-------------.----.....--------ílKdyž záhy trn roz.

Druhá neděle po nlikonoci. Délka dne 13 bodin SS minut. kvétá, záhy se
žito vometš,

23\Neděle Vojtěcha Jiřího � 5 106 46 ráno ·vp:n� b�,:s a

241Pondělí Jiřího Albrechta. � 5 96 470 2 5 su�v. �túrodDt
25 Úterý Marka ev. Marka ev. tt8' 5 86 480 59 V��!tlě1��k�t
26 Středa Kleta Kleta tt8 5 76 491 31 Ji:ť�vilarek mra-

27 Čtvrtek Jaroslava Anastase cf«' 5 56 501 59 D�� nb�nrl�:�
28 Pátek Vitališe Vitališe «5 4 6 512 26 ��::;. f ij en pi-

29 Sobota Petra muč. Sibylly «5 2 6 522 52 Že8�s:tá���ťa �:�:
nová počB.si to

Tfeti aeděle po velikonoci. Délka dne 18 hodin ÓO DlI.ut. vždy nestálé.
�--��--�----------��-------__--�----__I�dJiflmnem

30lNeděle IKateř. S. IEutropa I iIt 15 116 5313 20 J:�n��ct��-

1 Sobota Hugo Theodora

Dni a t;tdny
Svátky a jména

Květná neděje. Délka dBe 12 bodin 41 minut.

Prvni neděle po yelikonoei.
'
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Kvitn.
31.

May.
31.

Dni a ttdny
S átk l m

é
a

'a Q) 1� "=' Q) "= G.>
Č . vV

•

Y a J n Š .� .= = !. � J.;il tvrtí měsíce

Katolík!'!. IProtestantfi. �Š � �� ;;1 a domnělá po-
to::! I""'" větrnost,

Filipa a Jsk, Filipa a Jak. '�1 5 O 6 543 48 �Úplněk Q)le �a:: � ve 8. hoo. "'i7

Sigmunda Zikmunda � 4 5,9 6 554 20 mip��:d�i �tvrt

Nales, sv" kře Nalez .. sv.kř, � 4 576 56vých. 82m��:nl�.v7.�.
Floriana Floriana r.E 4 56 6 57 8 35 Od��"b�::�h.
Pia Gottharda cfE 4 556 589 32 16 mi���fŤrt
Jana Dam. Jana D. 'lB 4 546 591024 1���:;eče�: ho

Dne přibý\'á odČtvrtá neděle po velikonoci. Délka tlne t 4: hodin ó minut. 18 ho"iu 54: m. do
------=--,�------,---'------=--_,_-__..,_-�--114 hod. 47 iuínut,

I 7 Neděle Stanislava Bohumíra tIIJ· 4 537 O 111 � Odlc0čátkU mě

8 Pondělí Michala zjev. Stanislava If$ 4 51 7 11155 ��� c'hl�,�:'íl�'!k
9 Úterý Řehoře naze Joba � 4 50 7 2 'ráno :lemd�k:�'; b�dřl���

10 Středa Gordiana Epimacha � 4 497 30 33 ��!ti���r�d���
11 Čtvrtek Mamerta Mamerta t;\ 4 487 41 6 ��o�e!!t:žak���
12 Pátek Pankráce Pankráce t;\ 4 477 51 40 �fJílz��j::nJn�td
13 Sobota Serváce Se'rváce � 4 477 62 13 d_? konce.

•

______----�------
-- �Ukazynanebl

Pátá neděle po yellkooool. Délka dne 14 hodln 19 minut. vs�::'�lj!8'veSl!:C
14 Neděle Bonifáce . Karoliny = 4 467 72 48 žiii.�:i:��ář�
15 Pondělí Zofie

}
oE! Zofie � 4 457 83 24 Dne 1. 12.ljar,

16 Úterý Jana Nep. � Peregrina � 4 447 94 4 t��,�o�r� jd(\llr�
17 Středa Ubalda ;ti Jodoka � 4 437 10 záp. �: J: s�����;81��e
18 Čtvrtek Nanebev. Páně Nanebev. Páně � 4.:. 427 10 8 46 2,n�s\.ttt:r�níJr��;19 Pátek Petra Cest. Potenc. � r 41 7 119 37 7j:;�k;dne 81. is,

20S'obota Bern. Sien. Atanasia ft! 4: 407 121021 Kalendářská
Šestá neděle po yellkonoc1. Délka dne 14-lIodln 82 minut. 'přísloví. ,

� Studený máj,' v

Felixa Prudentia � 4 397 131058 K�;�d�eljáj�láhY
Julie p. Helena � 4 397 141131 ;;:t.. červen 8e

Desideria _
'Desideria � 4 38 7 15 ráno 'i :rtN ::7�ů! �a..

Johanny Zuzany <í«: 4 387 16 O 1 B��e�� �á kamna

Urbana Urbana � 4 377 17 O 28 j���:�;t��:�
Filipa N. Bedy � ! 361 180 53 ;!�n����, 8�
Magda!. z P. Luciana � ! 367 181 19 K�l�ie:rg���;

kámen ane be
Neděle Svatodušní. Délka dne 14 hodin 4:2 minut. strom [atřeejim.

- Prllví pověra,
Hod Boží Svat ISvatodušní !l! 4 3517 1911 48 :�!�::�rné8�1
Svatodušní ,Svatodušní � 4 357 i92 18 RóJ'áj\�jt:fZ:eplv
Ferdinanda IEduarda � 4 3417 2°16 52 n� �U�e�:::8�:
Petronilly Petronilly � 4 347 21 3 31 �ě�r.stojizaz'9o

1 Pondělí
2 Úterý
3 Středa
4 Čtvrtek
5 Pátek
6 Sobota

21 Neděle
22 Pondělí
23 Úterý
24Stře�l)'
25Ůťv�Jt
26 Pátek
'278obota

281Neděle29 Pondělí

,801Úterý
31 Středa
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Čann. hu.
30. 30.. '

Dni a tidU
s v

á t k Y a j mé n a Il� I �! ll! 1 � Čtvrti měsíce
I-K-a-t-o-I-ť-k-f-í.......--:'-P-r-o-t-e-st-a-n-t-.ft-,

-

� 'š '1Joo,! -e5 ,! ,�>� a domnělá po-
N ;. rIl IS rIl � Si větrnost,

1,!Čtvrtek Fortunata I Nikodemá t"'.E)4 337 22 vých. �Úplněk dne 7.

I
� \...=.J ve 8 hod. 31

2JPátek Erazima Efraima ca:.

14 337 228 18 min. večer.

I
-mG (Posl čtvrt dne

3 Sobota Klotildy Erasma tf$ 4 327 239 1 (I
8 mi�: ;:I;jn�Od.

--...

P-r-'n-f-n-e-d-ěl....;O,-p-o-s-v-.-d-u-C-bu-.-----ID-é-lk-a-d"'oe-14-h-o-dl-n-ó-I-m-io"""'u-t-.--I Od��i�. �;s�.
------"-=---��,-----------=,...._--------.31 min. večer.

4 Neděle Nejsv. Troj. Sv. Troj. tf$ 4 327 249 54 ) d::�.í :\��th.
5 Pondělí Boniface Boniface.. � 4 327 251033 59 m. poledne.

6 Úterý Norberta Norberta 4 4 327 251110 1lhO�i�ř��ý�� ťo
7 Středa Roberta Lukrecie � 4 31 7 261143 14 hod. 57 minut.

8 Čtvrtek Bož. Těla Medarda 6 ml���fe�ude��e:.

� 4 31 7 2 ráno
nepříjemný s noč-

9 Pátek Prima a Fe1. Felieiana = 4 31 7 27 O 15 nimi pomrazky a

jíním. Od 8. '8.1e
10 Sobota' Olivy p. Onufria = 4 31 7 27 O 48 až do 12. silnéde
_.... ..a.. --t ště a pak krásně

Délk d 1,1 h dl 1:::6 I t a teplo do 21.. kde
a ne ':I: o n u m ou • nadejde zase bon

1-1.....,....N-e-d-ev-l-e-�------..,...-·
---�--..----,---,---.--- livé a deštivé po-

Barnabáše L Barn, s..t 4: 31 7 28 1 24 ;'�l�íčn�t:!é O�hl:-í
12 Pondělí Basilida Basilida _a 4 31 7 282 1 nočnitr.I chlady a

Ú
ftIIIh pak od 26. do kon-

13 tery' Antonína P, Tobiáše f..t 4 31 7 292 43 ce bude te p 10 a

krásně.
14 Středa Basilia Elisea � 4 31 7 2� 3 31 Úkazy na nebi
15 Čtvrtek Víta m. Víta � 4 31 7 29 záp. Dne 21. slunce

i13 Páťek Benona Justiny ft 4 31 7 308 14 :!�r�ika1ačá�k
11 Sobota Adolfa Volkmana tft 4: 31 7 308' 55 žtid. kalendář.

Druhá neděle p. 8r. duchu,

25 Neděle Ivana 00
•

3. Evlog, SIt. 4 3� 7 320 17
26 Pondělí · Jaqa a Pav. Jerem: � 4 337 32 O 49
27 Úterý" Ladislaya, 7 spících � 4 337 321 26
28 Středa . Lvs p�p:.

. Lva • .'1] 4: 34 7 322 8
29 Čtvrtek Petra i Pavla Petra i Pavla � 4 347 322 59
30 Pátek Pavla'pám. P. Pavla. �. 4 357 323 57

Třl-tf neděle po Sf. duchu. Délka dne 14 htdln 69 minut. Dne 1. 14. Sl-
--�-----�--------------------------�----.v�: dne 18. 4L

18'\Neděle Marcela 2. Gerv. � 4 31 7 31 9 30 i3�aTh'!tz�u��e 36.

19 Pondělí Gerv. a Pr, Silver. � 4 31 7 3110 1 --

20 Úterý Sylvera Sila � 4 31 7 311029 Kalendářská
1 přísloví,21.Stfeda Aloisia G. Albana,.- cé« 4 31 7 311055 Červen studený

22 Čtvrtek Pavliny Achace � 4 327 321122 sedlák krčí ra

23 Pátek Edeltrudy Basilia & 4 3.17 321148 s.m:i:la!�ovakrá_
10

-'J

�ě čtyřicet dní

24�obota Jana Kř, _ Jana K. . & 4 327 32 ráno 24.if:kačkaposv
Jan u za kolik
dní kuká, za to
lik grošů,' (nyn
snad zlatýCh) ži

. to bude.
Do Jana Křtitele

nechval ječmene
Lidé se radují létu

a včely květu.
Léto schranitelka,

a zima travitelka
Deštivé léto hodi

podzímku,
Mnoho ryb, málo

zrna.

Ctvrtá1teděle ·po 8V. duchu. Délka dne 14 hodin 60 minut.
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31.

Ju 1 y.
31.

Dni a týdny
.�,� _!�= ;� ; �

čS Itl =- == -= � tvrti měsíce
I-K-a-t-o-l-ť-k-ti-.----:--P-r-ot-e-s-t-a-n-t,ť-l.-I � 'š � � � :- )5 a domnělá po-

-I----.,_-----�I--------+---+----."---!-I----I větrnost.
1 Sobota Theodora Teobalda � 4 357 32 vj.ch .

..... '-- ...._ ...... I fH::\Úplněk dne L

Pátá neděle po' sv. duchu. Délka dne 14 bodln 59 minut.. \::;J v 1 hodinu 7

_____-=-- -,.- -:--_-,.-_-.,.-_--,-__ 1
minut ráno.

4 4 36 7 31 8 31 (�o:!er;/IT
4 4 367 319 10 5Om. večer.'

•

• NOVýME!SIC
� 4 377 31 9 46 59 �r;.�l;á.nV�.l b.

� 4 387 311019 ) d:���tr.l
� 4 38 7 31 1053 16 minut ráno.

>IiID' 4 397 3l-11126 f»\"(J_plněkd.u�30..-.c . \.::E.} v 9 hQd..rano.·

= 4 397 30 ráno '_ V" .•
'

Dne uhývá od 14
----------------------..,;""..--------tho"in m:.m. do 14

Sestá neděle po sr. duchu.
_

'Délka dae 14 hodin 51 minut. hod. 17. minut.

9 Neděle Brikcia 5.• Ludov. _.. 4 407·30 O 3 Od 1 do 6 chlad-
fIIIIIh n' povětrnost, pak

10 Pondělí 7 bratří 7 bratří _a. 4 417 300 43 a! do ts, veliká

Ú
fIIIIIh parna deuní 8 no-

11 terý PÍc). I. pap, Pia � 4 41 7 291 27 cemi VŠI\{ chlad-
nými. Po několika

1� Středa �ana Kvalb. Jindřicha � 4 427 292 ·17 bouřích v polovině
l-i 'měsice mezi 13. a

13 Ctvrtek Markéty Mark�tv ,a.. 4 427 283 11 �7. nastaneeucbo
J � Jasno a parno vel-

14 Pátek Bonaventury Bonavent, � 4 43'1 284 10 mitěžkéaž do

b
.

d
.

h ..",
k on c e měsíce 8

15 So ota JIn řie a Roz . ap. ft i 44 7 2, zap. malými jen promě
_______________, ...:-

.

nami mšto trvalj-
Sedmá neděle po sr, duohu. Délka dne 14 bodin 43 minut. mL

'

l61\Neděle Marie K. 6. Ruty � 4 457 278 1 Úkazynanebi
17,Póndělí Aleše Alese ..e 4 457 268 32 81�n���;������\
18 Úterý Kamila Eugena céf 4 467 268 59 lva,

�19 Středa Vinc. z P. Rufiny <é€ 4 4'17 25 9 25 Žid. kalendář.
20Ůtvrtek Eliáše pro Eliáše « 4 487 249 51 Dne 1. 14. Tba..

21 Pátek Daniele Praxedy šl!' 4 497 23 1020 T::�u�,nptt!t l�:
221Sobota Mátí MaoCf. Majdaleny �f 4 497 23 1049 bytí chrá�lU; dne

� :íIt: 17. 1. Ab, dne 25.
-;..__----=--------=--------=------'--------m9. Ab, půst, spá..

O.�má neděle po SV. duchu.. Délka dne 14 hodin 84 minut. lení chrámu; dne
31. 15. Ab.

V červenci v <> 1 11
křepelka žence
do pole; ., Pojd
te žít, pod'te:žít
dostanete pět pe

�
nězl

Zenci Ba pole, vče
ly 8 ]>_ole.

-'---- ..-------------.....----...:..---:.-...... Svatý Vít ko fen
Devátá neděle sv. duchu. Délka dne 14 hodin 21 minut.

š

t i p , sv. Petr
- ten ho natrh, sva

30INeděle IAbd.' ar S. 18. Abdon. 1'-"""14 5'117 16 vých. t1 Prokop ten ho
� dokop, sv. Mar

31 Pondělí Ign. z Loj. Ignáce 4 4: 58'1 157 43 :!t:it��de žence

2 Neděle
3 Pondělí
4 Úterý
5 Středa-
6 Čtvrtek
'i Pátek
8 Sobota

23!INeděle
241�ondě.lí'25 Uterý
2·6 Středa
27 Čtvrtek
28 Pátek
29 Sobota

STátky 8 jména

Navšt. P. M, 4. N. Mar.
Heliod. Oldřicha
Frokopa Kornelia
Cyrila a Met. Karoliny
Izaiáše pr, Izaiáše
Vilibalda Vilibalda
Kiliana Kiliana

7. Apol,
Kristíny
Jakuba

. Anny
Marty
Pantaleona

Marty

Apolináře
Kristíny"
O'akuba
Amiy .

Pantaleona
Inocence

..

Boženy

� 4 507 221123
� 4 51 7 21 ráno

,� 4 527 200 1
r.te 4 537 19 O 47
rE 4 54 7 19 1 40
� 4 55'1 182 42
fIé 4 567 17 3 49

Kalendářská
přislovi.



 



---------�---------------�---�--�--�-----r_--�--�

___S_T_á_t�k-y_.._a-J-·m_é_D_a .l � I i! 11 � ] � Čtvrti 'měsí:
KatolíkiL Protestant.fl. �13 � �i :-)5 a domnělá po-

� 4 58j7 13,8 18 větrno�t.
� 4 597 12,'8 53 t[��:l��nJ frr
='- 5 Aj'" 11 fl 27

12 m. večer.
� , �

O "!\0"l l'Íěl!lfc

= 5 1 7 1°110 3 8 mť:uetv!'č:r: h

� 5 2 7 9 1043 ) První čtvrt
dne 21. v 7 h

>
53 minut vecer

Délka dne 14 hodin'; minut. AÚplněk dne 28

S· J
\.:Vve 4 hod 17 m

9. íxta � 5 37 81127 večer.

Donata �.5 4 7 7 ráno Dne nbývá od 1(,

Cyrilla � 5 fi 7 6 O 16 ����n 61��u��o }&

Romana � 5 6 7 ,51 8 Od 1. do 5. Pě_tVavřince '": 5 7 7 3 2 3 kně teplo dnem

" 'Ft.A! nocí ,ač neuesnesl

Heřmana ,'8 5 8 7 2 3 1 ����'. pvae��len!Ž
Kláry � 5 ,97. O 4 O přij -mno mokrem

,{tlO ft bonře�oně-

'Jedenáctá neděle po 8Y. lIuch�. Délka dne 13 hodin 51 minut, ��!!.::t;r:�'ct��
--------------------------,..-------. pAt boiiře kolem

13 Neděle Hyrolih 10. Hipol, � 5 106 59 záp, ��·š�lo�kp�����
14 Pondělí Eusebia Evzebia � 5 II 6,587 2 týdenproměnlivo

"E'tl deštívo a houřli-

�5 Úterý Naoebevz.P.M. N. :Marie <!fl 5 126 567 29 vo.
..

16 Středa Rocha Rocha if 5 136 557 56 Úkazynanebi
17Čtvrtek Liberata Bertrama � 5 146 538 23 Dne 23.vystoupíi.'

k 1 �"1 I I'
slnoce ve �namen

18Páte He tmy Agap.. � 5 15\6 528 51 panny••

19 Sobota Ludvíka T. Sebalda trh 5 166 519 23 Žid. kalendář

Sr�n.

Dni a týdny

l�Úterý
21Středa

31čtvrtek4 Pátek
5 Sobota

lugut.
31.

Petra v ok. Patra v ok.
A.lfonse L. Gustava
Štěpána .Augusta
Dominika Dominika
Marie Sněžné Osvalda

Desátá neděle po ST. duchu.

Dvanáctá neděle po 8V. duchu. Délka dne 13 hodin 35 minut. Dne 1. 16. Ab:
,__--------:--------------'--�--=---....,.-----:----:---I dne 16. 1. Elul ;

20 Neděle, Bernarda 11. Bern. � 5 17 6 !JO 9 59 dne 31. 16. Elul.

21 Pondělí Anastase Adolfa � 5 17 6 4.8 1040
22 Ůterý Timotea Timotea 'E 5 186 471129

23,:8tředa Filipa b. Zachariáše tE 5 196 46 ráno
241Ůtvrtek Bartolom, Bartolom. � 5 20 6 44 O 24 sV.:l\�r��o��d:;
25 Pátek Ludvíka' Ludvika ff$ 5 2110 43 1 26 ro����t�����
26 Sobota Zeferyna Samuela 4 5 221,6 412 35 �ie��ifkY�' prv-

..... -----.;..._ •....:..__[Duben, Máj a Čer-
Ti'ináctá neděle po sv. ducha. Délka dne 13 hodin 19 minut. dvenhv['!.� 'sV 8U-

ec SUSl; rpen,

IJOsefa K. 112. Gebh, I� 15 2316 4°13, 48 ��,�ijk:n'ii?o-
Augusta Augusta � 5 246 38 5 2 A�:jět.fŠ���ČB�!:

;tětí
sv. JanaStětí sv. J. � 5

25�
36 vých. Kd�;�.J>1�:·bo-

osy. p, Beniam, = 5 26 357 25 �);]�b�.z:dy�'
aimund Pavlina = 5 27 338 2 !tě:::.k, to>

6 Neděle
7 Pondělí
8 Úterý
9'Středa

10 Čtvrtek
11 Pátek
12 Sobota

2TNeděle
28!�o?děli

29jUterý30 Středa
31Čtvr�k

Prom. K.
Kajet.• Don.
Oyriaka
Romana
Vavřince
Zuzany
Kláry

Kalendářská
. přísloví,
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• 30.

Dni a týdny
S átk

• é '= ll) 'gQ,) -= Q) -= �

Č . yl' 1 � J m n � Š ,� .:.; �
.

cO = J':: tvrtí měsíce
KatolíkiL Protestantfi. �s � .:_ �>! a domnělá po

� ;;.. 1#.1 N 1#.1 :,;.... větrnost,
1 Pátek IfiIjího Jiljí ,;.t 5 286 328 42 ďFosledni čtvr
2 Sobota ptěpána kro Arnošta'

•

".t 5 296 309 25 �!�er'�o.v·S h

A" Novtměsíc
Čtrnáctá neděle po 8f. duchu. :Délka dne 12 hodin ó4 minut. .dne i2. v 7 h

--------=-__;_---....,.--------=---,---,------.57 minut ráno.

3 Neděle Anděla Stráž. 13. Mans � 5 306 281013 ) Prvničtvrt
,

... dne 20. v 8 h
4 Pondělí Mansueta Rosal. � o 31 6 27 11 5 26 minut ráno

5 Úterf"--- Viktorina Herak. � 5 3] 6 251159 ��J'l2ě��š��6 Středa �achariáše Mogna tXt 5 326 24 ráno r o.
,

.'

7Ůtvrtek Reginy Reginy ft 5 336 220 57 h�f:n:�'J:t� �
8 Pátek , Nart P. M. Nar. Mane ..e 5 346 201 55 hOd.�.minut.,.
9 Sobota Gorgonia Bruno "iIE 5 356 .192 53 ne�U�:��: j�l�

,.

---------- ,

.

__ paK se vyjasni at.
Patnáctá n,eděle po n. duchu. IDélka dne 12 bodln 44 minut. do 11: a bude' te

_.,--__----'--;;-- -.-__, -:-_--;-_--:-_--:--__ 1 plo akr á s-;ll'ě •

10lNeděle Jména P. M 14. Sosth. ..e 5 366 1113 51 �l.ad��:lt.ři�YII Pondělí Mikuláše T: Prota 'iI 5 376 16,4 47 �Jás3:y ad�:f:.°:'
12 Úterý Kvidona S � 5 386 141" od 17• .do 20 chla

- yra "!!'tL I zap. no a p�k až ku

13Stfeda Tobiáše Materna - sl:! 5 396 12,'6 ·27 �ý�:k�:um:��J
14Ůtvrtsk Povýš. SV •. kř.Pov. kříže �_ 5 406 11,6 55 a,tePlo•..

,

lf>Pátek Mariany Nikodema � 5 416 .

917 26 Ukazynanebi
16 Sobota Ludmily Eurem. W 5 426 88 -{) sl�:c���!:�:�f

Délka dne 12 hodin 26 minut. :t!��ačátekpod-Šestnáctá neděle po 8T. ducbu.

Lamberta 15 Lam. 'ho 5 436 68 39 Žid. kalendář.

'I'omáše Tita C1IlE 5 446 49 24 Dne"'I. 17. Elul

�anuaria Sidonie ctE 5 456 31015 due 14, 1. Tišri

Eustacha � Fausta � 5 466 11112 ���;;:i:e�ri��
Matouše Matouše � 5 476 O ráno a�b!hriŠJ�e�.
Maurice Maurice m 5 485 58 O 17 !�ir��i�' ����8�
Tekly 'Tekly � 5 495 56 1 25 ��T�:í!���;9�:�

- ......---.._ -'- �....,;"._----I�. 16. Tišri, drn-
Sedmnáct' neděle po 81'. due)lu. Délka dne 12 hodin 4: minuty. hý svAtek; dne 00. ""

_____.".--_-.:_____;_ --:--_-,...- .::...._ __ 17. Tišri.

24'Neděle
25 Pondělí
26 Úterý.
27 Středa
2SCtvrtek
29 Pátek
30Sooota

17 Neděle
18 Pondělí
19 Úterý'
20 Středa
21 Čtvrtek
22 Pátek
23 Sobota

Gerharda
Kleofáše
Oypriána
Kos. a Dam.
Václava krl
Michala' ar;'

.

�eroný�a
"

16. S, Jan.
Kleofáše
Cypriana
Kos. a Dam.
V.áclava •

Michala
Jeronýma

.� 5.Ó05 542 37

� 5 505 533 50
� 5 515 515 5

= 5 525 49 vých.
= 5 535 476 34
,..t 5 54 5 467 17
".. 5 565 448 5

Kalendářská
přtslovír

Č e h o červenec a

���n z�10�'!:!'_
smaží.

Podzim na straka
té kobyle jezdí.

Když dlouho listí
nepadel. tnbá 8&
zima prikrade
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31.

�c�Dhr.Bi jil.
31.

'=� "='� � "='4>
Svátky a JOména � � o;,) "=' Q o Q

Dni a ttdnJ ! � ť; ! � '5! Čtvrti měsíce
K Do t o lf k fL Proťestan tfl.. : a � l!Ii;";! ::- Si a domnělá po-

Osmnáctá neděle po Sf. duchu. Délka dne II hodin 46 minut. větrnost.
I

1 Neděle Remigia 17. Rem. � 5 57:; 438 58 t[��:le:nivč��
2 Pondělí Sl. růžence Leod, � 5 585 41 9 53 16�. večer.

3 Úterý Kandida Kandida ft 5 595 391050 Oln�vl8.rověiich
4 Středa Frant. S. Franto Ser. ft tl 05 381148 ráno.

Ů ' -a Prvni čtvrt
.

5 tvrtek Plaeida Fidesa � 6 05 36 rano sr d!lé 19. v 6 h

6 Pátek Brunona Bedřišky ..e 6 15 350 47 ��;:ě�e:::':l6.7 Sobota
. �us.tiny p� Abadiáše ..wB 6 25 331 45 �o':9 hod. 32Jm.

Devatellá('tA neděle po Sf_ duchu. Délka dne 11 hodin 81 minut. Dne ubývá od 11
------:-------------_-_--..,....--..,---.ho''tin 46m. do 10

«6 3 5 312 42 hod. 8Ominut.

� 6 45 30 3 38 Od 1. do �. Vy.
"E"(I. jasuěno. a pak ale

�* 6 6 5 284 35 zamračeno a de
a:: štivo 8 Chladnými
� 6 7 5 27 5 31 :��r:��°l'�;a��;
� 6 8 5 25 záp. ��r�:o1�·i{O:�e
._Q,:",. 6 9 5 246 3 bude ja'Bu.o a pá:lf
�v� ně.

� 6 105 226 40
Úkazynanebi

Délka dne II hodin 12 minut.

8 Neděle
9 Pondělí

10 Úterý
II Středa
12Ůtvrtek
13 Pátek
14 Sobota

Brigity
Diviše
Frant. Borg,
Emiliána
Maxmil.
Kolomana
Burkharta

18. Pelag.
Diviše
Friedm. "

Burkh,
Maxim,
Eduarda
Kalixta

Dvacátá neděle po sv. duchu.
Dne 23. vystoupí

ň Neděle Posv. chrl 19. Hedv. qjE 6 115 21 7 22 :���eveznamení
'lB Pondělí· Havla Havla C{S 6 125 198 12 Ž·d· k l' d',y17 Útěrý Hedviky Floriána 'E 6 185 189 6

1 o a en:r.
;l8Středa LukAše Ev, Lukáše � 6 145 1710 7 dn�n4.1·2L8·,ji��r:
Í9 Čtvrtek Petra A.lk. Ferd. � 6 155 151111 ��:ng�t::.toi!i���:
20 Pátek Vendelina Vendelína � 6 16 5 14 ráno �eonn::;sl:��P6.d ia�
'21 Sobota Voršily Voršily � 6 175 12 O 19 ����!; �a:���.zl�
...

' o

---.----------- -------1Maršešvan;dne31.
•

Dvncátáprmf neděle po IV. duehu. Délka dBe 10 hodin ĎĎ minut. 18. Marševan.

'22 N\,děle Korduly 20. Kord. � 6 185 111 28
--

123 Pondělí" Severina Severinu t;\ 6 19 5 10 2 4 O Ka�endářská
24 Ůterý Rafaela ar. Nathana = 6 2() 5 8 3 53 prislovi.

.

25 �tteda Krišpína' Krišpína � 6 225 75 6 Teplý .říjen, stu.
o .....c deny únor.

�6 <Jeyrtek Evoa��ta r EY8;rista � 6 235 5 vých. D��kléeht�� Yk��
21P..átek �abIny �lbmy ...t 6 245 45 52 re��libabímu
2'8 Sobota Simo a Judy Simo a Judy � 6 255 36 43 sv::th:iaJoe lz�li

velel.
lh'acátádru)1á neděle po SV. ducH. Délka dne 10 bodin 88 minut. Zpívá jako slavík

-----------�-----_:__--------I po sv. Havle.

�g Neděle

.IN�arcisa
·

21. Narcisa � 6 265 27 40 N�ol�o� ��eáb!i
30 Pondělí Marcela' Hart. •

� 6 285 08 38 N:as�: Šimoniiíe

51Ůterý' Volfg. b ..
· Slav. reř, � 6 294 599 38 ��;l�:en!l�zi-
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Dni a t:tdny

...

STátky a jména ;.�
I-K-a-t-o-I-ť-k-ťi-l.___"I-P-r-o-t-és-t-a-n-t-fl.-I = Š

-lOVIli\11'.
30. 30.

;ti.. 6 304 58 1037 ďPosledni čtvrt,
'./tA' '\t.dne 2. vlh.

,.fS 6 3'14 ň71i35 56m. večer.

..:t1 6 324 56 ráno ,�����::�ích'
ca: 6 34 4 54 O 33 .) d?err&í ;;V;[\_

40 minut ráno .

.� �:� Dvaeétátřeti neděle po Sf. duchu. Délka dne 10 bedla 20 minut. �Úplněk dne �4
\.,_'!!)v 9 hod.! m

5 Neděle 2:3 Emericha Blandiny ca: 6 354 531 30 ve�r;nbýVá od.lO

6 Pondělí Leonarda Leonarda crt 6 364 522 27 ��d��;D;li��,t���
'1 Ůterý Engelberta Malachiáše � 6 37 4 51 3 23 Od 1. ·d�i. pčk

nápovětl"l\(I,.1i!t;8 Středa. Bohumíra Bohumíra šl:! 6 384 504 20 chladná,Dllč�idó

Č h Tll. dést\ pak ,silná
9 tvrtek Teodora heodora � 6 394 496' 18 všulce. sněhu ai

10 Pátek' Pře sv. Lud. Proba � 6 404 486 16 ��/t6Z�: at%1�'
S b M·

.

M· 47' ně, pak ale ll1: do
11 O ota artina artina � .6 414 zap. konce měsice bouř
________________...... .....l_- ...... .)ivo. sníh a.

...

,�

Dvacatáěhrtá neděle po sv. duchu. Délka dne 10 hodin G minut. t t�no.
. ...

--�----�-------------------��--�--�-�---IUkazynaneb
12 Neděle 23 Martina p.• Jonáše cfE 6 424.466 9 Dne 23.vystoup

13 Pondělí Stanislava Brikcia r.IJ 6 434 457 3 �lf:l��.ve zna.::n
14 Ůterý Serapiona Levina 6IfL:t 6 454 458 2 Žid. kalendář.

lII'V Dne 1. 19. Mar
15 Středa Leopolda Leopolda � 6 464 449 4 ��:lea:;;d�e��A
16 Čtvrtek Otomara Otomara � 6 474 43 10 9 Ki�lev.
17 Pátek Řehoře Hugona � 6·484 42 1117 Kalendářská

188 b t Od G 1
.

6 494 41 á přísloví.'o Ó a ona e aSIa ·tA r no HU8oMartiněnej-
pěkněji z p í v ti
(Evangelíci n�'
mečti vykládaji

.

si obyčej, mari
tínskě husy za

bljeti, co pamét.
ku svatého Janl\
Husi, předchůd
ce svého Martina
Lnthera.)

Na. svatého Mar
tina kouřivá se
• komína.

Kliment limu 0-

bllbnje, ji svatv
Petl" (22. dnorá)
ucezuje.

Na sv. Kateřinu
Dvacátášestá neděle po sv. ducbu. Délka dne 9 bodln 40 minut. e c h ov á m e se

v

i
d I b

pod peřinu;
ih26 Nedele 25 Konrá a Až ěty' � 6 584 37'6 20 P����\f::.Dlř�kt

27Pondělí Achace Vintíře � 6 594 377 21 �:�t��;řije��!
'28 Úterý ufa Achace � 7 04 368 22 :��ůe�1i hus přes
291Středa Saturnina /Kleotona I � 17 214 3619 23 ��d� �eM:�t�ě�
30jČtvrtek Ond�řeJe ap. Ondřeje � 7 34 351023 �!�p�:.o jeitě

1 Středa
2 Čtvrtek

. 3 Pátek
. 4 Sobota

Všech Sv.
P. dušiček

IHubertaKarla Bor.

I'všech S�.
Dušiček

/HubertaOtona

Čtvrti měsíce
a domnělá po

větrnost.

Dvacátápátá neděle po liT. duchu. Délka dae 9 hodin 52 minut.

19 Neděle 24 Alžběty Konráda IA 6 514 410 25
20 Pondělí Felixa Edmunda = 6 524 401 35
21 Ůterý Obětl P. M. . Ob. P. M. = 6 534 392 46
22 Středa Cecilie muč. Cecilie = 6 544 39 3 58
23 Čtvrtek Klimenta p. Klimenta ,..t 6 554 385 8
24 Pátek Chrysogoma Emilie f..t 6 564 386 18
25 Sobota Kateřiny

_
Kateřiny � 6 574 37vých.
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31· 31.

frOlim.

44 3511�
fl 4 3� ráno

: .
.

�vátky
"S � ":l�.

...... ajménaDni a týdny
Cll Q o�
a';; -==

K'a i o 1 í k i\ .

GS,q) ,�.sProtestantft. � a
....CIl

.

1
...

1 Pátek Eligi3. Longina >1317,2 Sobota Bibiany Kand. cf!f.. 7

Čtvrti měsice
a domnělá po

větrnost..
ďPoslední čtvrt
\\t_dne 2. v 9 h.

54 m. ráno.
ft Nový měsíc
�dne 10. 'V iou,

Neděle adveotDi. Délka dne 9 hodin 29 minut. 3)6m'p���ičtvrt
N vI 11j1· "'fl' 1 K 6 dne 17. v 1-1 �

3 ede e � řant, �. ,as. � 7 4 35 O 16 08 mjnut ráno.

4 Pondělí Barbory' BarQ. il! 7 6 4 341 1 s ��)���t.�::
1) Ú.tery'. Judity . Ablgaíl � 7 7 4 34 2 10 r. o.

• Doe ubývá od 9
6 Středa Miknláše Mikuláše � 7 84 343 6 hortín 28 m. ŮO 9

Č
. "a; hod. 19m. ku kon

7 tvrtek Ambrů�e . Háty � 7 94 344 fl ci přibývá do 9h

S· Pát k P � D M D kaii ,
� 7 11.14 345 422minut_

•

a e • • 'hi. F. • • en aJlcnl �y� Od 1. do 6. eníh
9 80Bota Leok adie Jáchyma c-JIC 7 11 4 34 6 3 a mlhy silné, pak

._olo- --_--------------"""I!t'G------------1 do 13. eHm\ mra

Druhá neděle adten+ ..f. Dělka dne 1J hodin 23 mInut. zy a na to sucho
...... a zima do 27., kde

• •
"\� ., " se oteplí, spadne

10 Nedjle ,,-Y.lelctlrada· 2. Judit. � 7 124 34 záp. sníh li Ht' II pak
-r-. d·.n

se poslední tři dny
11 ron ělí Damaše . vamasa IfIIILl_ 7 134 34) 52 yYJasuípřisilných

, " IIfV mrazech.
12 Uterý Sinessia � . Otilie II/IL}_ 7 14 4 34 6 r: 5IIfV v·1 Uk'·azy na nebi
13. Střeqa LUClJ:,,/ ".... Luciě ._� 7 144 358�. Dne 21. vystoupí
14 Čtvrtek � Ňikasia Nikasia � 7 154' 35 9 � ř�z���;:e�ž':�f:�
15 Pátek Irenea )gnácia � 7 154: 361018 zimy,

�6lSobota Albmy Albiny c1A 7 164 361126 Žid. kalendář

Tfetf lleděle adv�otni. Délka dne 9 hodin 20 minut.
Dne 1. 20. Ki

slev; dne 6. 25
K i 8 I ev;, svěc.
chrámu; dne II
1. Tchet; dne 20.
10. Tebet. půst
obležení Jeru8a
lema ; dne 31. 21.
Tebet.

Lazara
Graciána
Nemesia
Kristiny
Tomáše ap
Zenona
Viktorie

2, Lazara tA 7 17 4 Ď6 ráno
Vunibalda = 7 174 87 O 36
Abrahama � 7 184 371 45�

Izáka !fIIt 7 184 38" 2.54
Tomáše � 7 194 384/ 2

Blaženy � 7 194 385 7

Dagoberta � 1 204 396 8

17 Neděle _

1SPondělí
19 Úterý.
20Stř�da
21 Čtvrtek
22 Pátek
23 Sobota

Kalendářská
přislovi.

Svatý Mikuláš spla,
���.e břehy, pr

- ..:'1�iiIIIoo!o.--'---------------------!.--... Lucie noci upije
�

. ututá neděle adventní. Délka dnA � nodíu 19 I!tinut. ale dne nepřidá.
Jitřní jasné, tma

24 Neděle Ad. a Ev. .4. Ad. a Ev. ft 17 20'4 89 vých. T�:��o��noce,
25 Pondělí Nároz: Páně. Naroz. P. tJj 7 21 4 40 6 4 Ze���tJé [ Č8�0���)
26 U'terý ŠteV paPna m, r- Štěpána m. ...1ilO 7 21 4 40 7 6 v á noc e, bíla-

"'lttC Velkoaoc.

21 Středa Jana Ev. Jana evan. � 7 214 418 6 ��\To�6ék�á��oce,
28 Čtvrtek Mladátek Mladátek :-� 7 �] 4 42 9 6 světlé Vánoce,

� ponesou slepice
29 Pátek Tomáše bisk. Jonathana � 7 224 4210· 5 Lepší Vánocetfe

p � skuté, netli te

80 Sobota Davida kr. Dwida cf!f. 7 224 43 11 2 o �l��'átlrá(\bden
se omlazuje,'

Délka dne 9 hodin 21 mlnnt. Když v prosinc
mrzne a sněží,

I � 17 2214 4411156 �ěiť.ný rOk.�ato
Neděle po nar. Páně.

81lNeděle· ISylvestra [Sylvestra,
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Aa�n 16. dubna,
Abdon. Bořivoj, 80. C!erce'
Abtll 2'. ledna.
Abraham 6. r ijna,
Absolon 2· září.
Adalbert T.,Vojtěcb.
Adam 24. prosince.
Adaukt, Přibil<, 80. kv.
.A.daukt. z.Bo�ny 80. srpna.
Adelhald op., Adléta, 5,

ťí.nora.
Adelinde 20. srpna.
Adléta v. Adeluaid.
.l.dolf11. května.
Adolf 17; června,
Adolf 21. srpna.
Adolfina 27. září.
Agatha v. Háta.
Agaton. DobruslllY,10.led.
Agnes v. Anežka,
Agrlkola 4 listopadu,
Acbac 22. června,
Achac 27. listopadu.
AchilIeus l�května,
Aka ao. Iístop.
Akar 22. června,
Albar, b.,Bělobor, 21, červ.
.l.lbert p. z J. S. dubna.
Albt'rt v, 15. ltstop,
Albin, Bělonš , 1. března.
Albína p. a m. Bělouše. 16.

A/br:;,�:fe2s. dubna.
Aleš 17. července.
Alexander, Leska, 18. bfez.
Alexander 26. ňnora.

AlexlU8J, Aleš, 17. čerce'
Alfons:c.llrpna.
Alfred llJ. července.

!1�Y!U:l�5č:;�:::,
Alto t. linora.
Alžběta král, Eliška, 8.

července.
Alžběta 19. listopadu.
Amadeus v, Bohumil.
.A.mal1e, Libuje, 10. čerce'
Amalle 'I. října.
.A.mandus Kilota. 8. dub.
Amatnll, Miloli, 13. září.
Ambrož, b .. Hrož, 16. října.
Ambrož 7. prosínee,
Ammon 8 záři.
Amos �n. března.
Anaklet U. července.
Anaetas 21.8 rpna.
Anllstasia, Protibora, 15.

dubna.
Anuwia m. 2'\. pro!!ince.
Anast.tsiu8 m. 22. ledna.
Anatolia 9. července.
Anatoliu S. července
Anežka, Agnes, 16. líst.
Anežka p. • a m. 21. ledna
Auežka ČeŠka, Něči8e,

a 28. března.
Anjela 13. května.
Anjelika 2&. ble�na.
Anjelina 16. července.
Anna 26. července.
Anselm 18. března.
Antonia, Tonka., 10. ledna.
Antoniu poust. 17. ledna.
Antoni" 13. června.
Apolinář 2S .!ervonce.
A'Dolonia 9. února.
Aqu1lina, Orlična, 13. červ.
Arcad 19. října.
Arnold 18. července.
Arn"lf 18. č.rvna.
Arnošt 12. ledna.
Amo,tinu 31. července.
Arsenius t9. července.
A"terius, Hvězdon, 80. fíj.
Athanasla 26. února.
Athanl.iuII �. května.
August p. 7. října.
Augusta 29. března.
AUI".tin cirk. 28. IJrpna•.

!:�n:�'llr��:vc:a
Aureliol, Zlatko 27. čerce'
Babyl.. 24. ledna.
Bal�lna 81. brazna.

Baldomer 7. ňnora,
Baltasar 6. ledna.
Barb. ra 4. prosince.
Barnabáli 11. června.
Bartoloměj ap. 24. srpna.
Baruch 30. května.
Basillše 9. ledna.
Basilins v. 14. I dna.
Bathllda 26. ledna •

Bdín v. Vigil.
Beata v Bh.žena.
Beatrix, Blešena, 10. květ.
Bedřich 6. března.
Bedríška 6. řijDa.
Bělima v. Leokadla.
Bělobor v. Alban.
Bělouš v. Albert.

�:�:��: ����.
Benedikt b., Beneš, 15. dub.
Benedikt �1. března.
Benígna, Dobravka, 9. kyt.
Benígnus Stědrl, 6. června.
Benjaudn 21, březue.
Benno, Zbyněk, 16. června.
Bemard p., Bcnart, 20. srp.
Bernardln 20. května.
Bemhard T. A.20. srpna.

. Berta, Perehta, 4. července.
Bertram 17. srpna.
Bertrand 15 října.
Bibíana 2. prosince.
Blahomir 13. října
Blahoslav 21. března.
Blahorod v. Eug-enius.
Blahovoj, Eustrlltel, 9. led.
Blandtna 5. listopadu.
Blažej 3. února,
Blažena 22. prosince.
BOjisláv 9. dubna,
Bohaboj 15. dubna.
Bohachvall0. července,
Bohdal e, 8. Us\opadll.
Bohdan v. T�odo.ius.
Bohdana v. Theodosia. '

Bohdar v. Theodor.
Bobdik 22. března.
Bobpomozí v. Gotthelf.
Bochuchval, Lausdeo, 10.

července.
Bohumil, Amadeus. 7. červ.
Hohumil 3. Hstopadu.
Bohumila 28. prosince.
Bohumír 13. ledna.,

- b. 8. Ustopadu.
Bohuslav, Deogratias, 22.

blezna.
Boleldav T. Magonl.
Bonaventur,", I Dobrohost.
'll. č('e., 26. října.

Bonifác p., Vinfr/d. 5,.
června.

Bonifác m., DQbroděj,
května.

Bořek v., Tibnrc.
Bořivoj v., Abdon.
Božena 29. červellce.
Břeněk T. Bruno.
Brigida p. 1. linora.
Brigyda v., Bryta, 8. fíjna.
Broz v. Ambrož. .

Bruno b., Břeněk 21. dub.
Eryta v. Brigita. '

Burkhard ll. října.
Bůhspěj 22. června.
Buíek v Celestín.
Cecilie 22. listopadu.
CectliutI S. června.
Celeltin P., Bnšek, 6. dub.
Celestin p. a m. 19. května.
Celina 21. října.
Celerinus vyz. 20. linora.
Céear z B. 15. dnbna.
Chraniborv. Se-váco
Crha A. M. 9. března.
Ctibor v. II noraL.
Ctimír V. Ůe"tmír.
Ctirad 'f. Honor
CypriRn b. 14. záfl
Cyria 5. června
Cyriak m. 8. srpna
Cyrila 5. července
Cyrin 12. (!ervna
Cyrua m. 81. I�dua

Sezn.am jmen..
Ceněk V. Vincenc
Česl_v 20. června
čestmír, Ctlmir, 9. ledna
čestislav 16. června
Damasus ll. prosínee
Damian 27. záfí
Daniel 21. července

I David 30. prosince
Deleola, Ctiboh, 17. ledna
Deldo 24. prosince
Deogratias V. Bohuslav
Děpolt v. Theobald
Deslder. Zdali, Žádostiv.

23. května
Dettel, Ditlev, Sl. března
Dětmar 26...áři.
Dětfich 6. května
Devota 27. ledna
Didakt 13. listopadu
Dignus18. prosince
Dlóníeíus, Diviš 9•. fíjna
Dismas 25. března
DitIev v. Dettel,
Dluboš V. Lonz.n
Dobeš v. Tosiá'
Dobravka v. Benlina.
Dobroděj V. Bonifác
Dobrohost v. Bonaventura
Dobromyel, Euth�mius, 11.

března.
Dobrollav v. Agaton.
Dobrožizn. Eutropius, 11.

t1nora. ' ,

Doda abat. 24. dnbna
DomiciaBB 10. ledna
Domicius 5. �ervence

E�:����U1::na .

Donatus m. 30. června
Dorota 6. linora
Ducboslav V. Spridfon
Dulla 25. března .

Ebbaabat.23srpna
Eberhard, Eberart, 28. list.
Eberhard 23. 'Února.
Edburka 12. prosince
Edeltruda 23. června
Edita 26. záři.
Edmund are. 16. list•

Eduard 18. března.
Edvln k.4
Egbert 24. dubna
Eleonora 14. února
Eliáš 20. červeoce
Eligius1. prosince
Eliseus 24. června
Eliška v. Alžběta

I
Emanuel 26. března
Emerencla 2'3. ledna
Emerieh 5. listopadu
Emil 22. května
Eroilia 5., dnbna

14. EmiIian 11. září, ll. řilna,

�:m��aa8: i!ěr��"
Emma 1. a 19. dubna
Engelbert 7. listopadu
Eooch S. ledna
Erbard 8. ledna
Erik (Erlch) m. lS, linora
Ermelinda :.!5. října
Esther 29. května
Etbin 19. října .

Eucharlus 20. linora '

Eufemisa. Ofka, 13. dubna
Eufros1na ll. linora
Eugenla 25. prosince
Eugeniu8, Blahorod, 3.

ěervence
Eulo�ul!, Ložek. 3. čerce'
EU.ieoia 16.. března .

Eu-ebhl!!, Smil, 14, srpna
Eustach, Sta. h, 20. záři
Eust&chia 29, března
Eva 24. prot!iuC'e
Evald 3. října
Evarist, Blahoklas,26. fíJ.
Evermond 17. linora
Ezechiel 10. dubna
Fabian 2 J. ledna
Fandila m. 13.' června
Fano b. 28. října
Faust 16. července
Faulltin 15. linora

Fanstinl120. záři
Felio:ian 9. června
FeHcitas m. 7. března
Felix b. a.. m., Št'lI.stný,24-

října .

Fellx 21. k\'ětna
FelIx Val. 2J. listopadu'
Ferdinand k. 19. ledna
Ferdinand k. 30. května.
Fide1is 28. dubna
Filemon 22. listopadu
Filip ap. 1. května
}l'Uiv N. 26. května
Filip b. 23. srpua

.

FiIipma 16. ňnora
'

�Iavian m. 18. linora
Florenc 7. Itstopadu .

Florencia 10. 11stopadll
Florentin 27. kTět[!a
Floriall 4. května ,.
Forttmat 24. řijna
Frant. S. z As. 4. řijn'"

- B. 10. říjno .

- de Paulla 2. du'bna'
- Sales 29. ledna

ll'�tifk:l t�O��::a
Fridolin 6. března
Fr:dus.... Friedman
Friedman, Fridni 10. 'ij.
Frodolldus 12. září
Frumencius 27. tílDa
Fu'gentius 1. ledna
FulKo 10. řÍina .

Gabiau 19. 'Února
Gabriel arcb. 24. března
Gabriela 10. 'Února
Gauaentiu8 v Radím
Gebhard, Jaromir, 27. srp.
Gelas Smich, 18. listopadu
Genesíus 8, června
Genovefa, :Ženeva, a.ledu
Genuin 5. nnora
Gerhard, Radko, 24·dfí
Ger)ach v. Jarloch
German 28. května
Gertruda, Gedruta, 17.bfez.
Gervás 19. června
Gideon, Jedek, 1. června -

GI!bf'rt 4. února
GiI'las 29. ledna
Giula, Hiala., 7. května
Glyceria 18. dubna
Goar S. července
Gordian 10: května
Gotthard, Hotart, 6. kT�tD&
GottSalk m. p. '7. červD4
Gracian 18. prosince
Gratue, Vděčný, 8, října
Gudval6. (!enna
Guibert 28. května
Gustav 2. o;rpDa

"

Guntif, Vintif, 28. Ustopadll
Hanibal 2.•rp�a .

.

Hartman 30 hjna
Hartvlk 21. srpna
Has' a\26. března
Háta 5. linora
Havel 16. října .

Hedvika 17. fíjna .

Helena Dl., Jelena, 22. květ.
HeUodor 8. če"enee
Herkules 5. záři .

Hermens 28.' srpna '

Hermine 24, prosince
H..rman 7. dubna
HUaria 12. srpna. ,

Hilarion 21: řijna
Hilarius 24. ledna
Hildebert 8. května
HippoUt, Ippo, 13. srpna
Honor, Ctirad. 30. dlí
Honorat, Ctibor, 8. února
Hubert 3. listopadu
Hugo b. 1. dubna
Hyachit m., Jacek, 11. záři
llygin �1. ledna
Ida vd. 4. ledna
Ignác, Loj, 31. července
IInminata 29 listopadu
lnoce-nc 28. červt:nc4t
Irena 5. dubna
Ireneus, Lubomír, 15. proa.
Iilak 20••,roeinc.;

. .,.



}Bak 20. prosince
Isabela. 4. ledna
Isa.iáií 6. července
Isidor pro 10. května
Ivan 25. Iistopadn
Ivo 28. května
Jachim 20. března
Jadocus, Jošt, 17. května
Jairue. Jar. 3. října
Jakub V. 25. července -ap.

1. května
Jan Zlatoústý 27. ledna
-M. 8. února
- boží 8. března
- Nep. 16. května
- z Pf. 6. května
- a Pav•• Jan Burian,
26. června

.Jan Křtítel 24. června
- Knlb. 12. "
- stětí 29. srpna
u kř. 24. listopadu'
-- Evang. 27. prosince

lanuar 27. září
Jarloch, Gerlach, 5. ledna
Jarolím 30. záři
Jeremiáš 26. června
Jetřich. Eusta@ius 19. M.
JindřIch. Hynek 15. če'co
JindřHie 16. března
Jiti 24. dubna
JOD 9. května
Joe124. .,

Johanna 24. k"ětna
Jon.tan 29. prosince
JOI'dan 13. února
Josafat 27. liatopadu
JOAef Kal. 27. srpna

- pěst. 19. března.
Joena 23. února
JOTita 15. února
Juda 28. října
Judit. Jitka. 5. prosince
Julia Zl. května
JuHan m. n. ledna
Juliana p. a m. února
Julita 15. června
Jnlius p. 12. dubna
JUtltina. Pravomila 7. ří�na
Justiniau. 26. září
Justin 8. srpna
JustU!!, Pravoslav, 9. záři
Juta 3. listopadu
Juvenal, Mlad, '1. května
Klljetán 7. srpna
Kamil2. července
Kandid, Bělou! 3.' f!jna
K�rel Bor, 4. listopadu

- v. 28. ledna
'Karolina 14. června
Karolinka 5. července
Kašpar 6. ledna
Kateřina p. 25. Iíetopadu
Kazimír 4. brezua
Kilian 8. července
Klara 12. 8l'pna
Klement. Klimeš; 23. lil!t.
Klementina 23. listopadu
K;eoflÍ,š 25. září
Kletue 26. dnbna
Klothar, Lidhor, 7. dubna
Klotilda 3. června
Kolumba 17. září
Kolumban, BoluUn, 21.

K�\��lb���1. čenel'ce
KolumbUl9. čenence
Konkordia 18. února

.

Konkordiu8, Svorný, 1. led.
Konrád, Kundrát. 26. list
Konrád 19. února.
K-onštancia 19. záři
Konítantin 11. března
Kordula 22. říjlla
Kornel 16. záři
Kopmas ...'7. září
Krellcencia 15. června
Kref!cencius, Rostiel.T,I7.

černa
KrÍl!tin 14. května
Krll!tiana 15. prosince
Kristina 14. červeJ:le.
Krištof 15. března
Kri!lostom, Zlatoust, 27. led.
Kri�pÍD 25. října
Kunhuta z P. a. '8řezDa

Kuno, Kunei, 29. května
Kvalbert 12. července
Kvido 31. březua
KTirin m. 30. března
Ladi�lav 27. června
La.mbert b. L. 14. června
Laura 17. června
Lazar 17. prosince
Lebrecht, Pravožij, 20. ňn.
Leo V. p., Lev, 11. dubna

- p. 12. 28. června
Leodegar 2. října
Leokadia, Bělena, 9. pros.
Leonard, Linhart, 6. Iist,
Leoncia 6. prosince
Leoncius 13. ledna
Leonora 12. dubna
Leoni11a 17. ledna
Leopold, Lypolt, 15. listop.
L"poldina 15. listopadu
Levín 14. července
LeTina 24. července
Libor. Lítobor, 23. července
Llboňst, Llebmund, 27.

listopadu
Libuše v. Amelie
Lidmila 16. září
Lidvina 15. dubna
Ligor 13. r.áří
Lougtn. Dluhoš. 15. března.
Lot 4. ledna
Lotar, Lideř 21. dubna
Lucie 13. prosince
Lucían 7. ledna
LuciRna. Světluše, 80. červ.
Lucíus 11. únor"
Ludomir, Leuřríed, 3. října
Lu dovika 30. ledna
Ludvik T. 1\1. srpna
Luíee 9. července
Luítgarda 16. června
Lukáš 18. října
Lukrecia 7. června
Lydia 3, srpna
Magdalena 22. července
Magnu. Boleslav. 19. srpna.
Makar, Blah, 2. 15., ledna
Malachiáš 8. Ilstopadu
Mamcrt ll. května
Maneuet, Miloslav, 18. ÚD.
Marcell16. ledna
MarcelIn. 31. ledna.
Marcellia.n 13. června
Marcellin 10. dubna
Marcellina 17. července
MarciAI, Marciáš, 27. února
Marek 25. dubna
:Mariána 15. září
Marián, Mareš, 30. dubna.
MariI' Zasn. 23. ledna

- Nar. 8. září
- Sněž. 5 srpna
- Bol. 30. března
- Hromnic 2, února
- Z,.ěst. 25. března
- Navšt. 7. čenenee
- u Hory 16. "
- Nanebevz. 15. Irpna
- Obět. 21. listopadu

•
- Početi 8. prot!ince
- Jmena 15. září

Markéta 20. červenoo
Marta 19. ledna
Martin 11. listopadu
M;;tin;�. ledna
Matěj ap. 25. února
Mathilda. 14. Mezna
Matouš Ev. 21. září
Maura 21. září
Mauric 22. záři
Mnxmilian 12. fíj.a
Maximus 19. května
Mechtilda. 31. "

Medardus 8. čenDa
Melichar fl. ledna
Mirhf,la zjeT. 8. h"u
Mikleta i. září
Mikul" b. 6. pl'Ol!ince
Milada 29. ,rosince
Minart, Memhard, ,1. ledna
)dOjžíi 3. září

.

.ollik& 4. hitna
!(or1C'J!.•áM:
J(yrot! 16 • ..,.a.
}{.JQleon U. srpaa

Narcis 29. 'íjna 8idonia, Zděnka, 23. čerce
Natalia 1. pro-ínce Sidonius, Zdeně"', 23.erpna
Na.than 24. f1jna Silvsr 20. čerTUa
Nerens 12. května Sllvia, 3. listop,
N.stor26. února Silvin 17. února,
Nicefor p. 13. března Simeon b. a m. 17. ňnora
Nicetas, Mikat. m. 15. září SimpHc P. 2. března
Nikedem 15. září Stanislav b. a m. 7. května
Noe 28. listopadu - K. 13. listopadu
Norbert 6. června Strachota 9. března
Norhburga 14. září SUCCf'SSUS, Prospěch, liJ.
Odíla 1. ledna ledna
Odon a. 18. listopadu Svatoň. Sanctus, 2. června
Uktavia 22. března Svatopluk 13. srpna
Oktavian 22. ., Světlík, Photíua, 4. března
Oldřich 4. čevence Sylver 20. června
Oliva 10. ('ervna �ylve8 er 31. prosince
Olyrnpia 26. března Salamoun 8. února
Ondřej a. 30. listopadu $eba8t1an 20. ledna
Optatus 4. června Simek, 18. února
Osva�d k. 5. srpna $imon ap. 28. října.

- 15. řij, a Bkolastíxa 1(1. února
Oti1ia 13. prosince Sofroni"" Mudrota 11. bi
Oto kar 4 lis opadu Stěpána na1. 3. �rpna
Otmar 15.., _

- K. 2. zářt
Otto. Udo, Otík. 23. března !;Jtěpána m. 26. prostace
Pankrác, Viievlaň, 12. květ. Štěpán Pro 13. listopadu
Pantalenon 27. července Tadyaš 28. října
Papin 28. listopadu Teresie 15 října
Patrlcius Hi. března Tbekla ab. 15. října
Paula vrl. 26. ledna Theobald 1. červ. nce

- P: 18. června Tbeodolinde 22. ledna
Pau lina 2l. června Theodor b., Bohdar, 19. lIáři
Pavla obr. 25. ledna Theodora m., Božena, 28,

.. poust . 15. .. Theodorich, Detřich, 1.
- pam, 30 června července
- ap. 29... 'I'heodosla p. m., Bohdan,
- a Jana 26. " 2. dubna

Pelegrin Pelfín 16. května dubna.
Perpetua 7 .. 15. března 'I'íbure m., Ctibor, Bořek,
Petr Al'-. 19 řima 14. dubna

- Cel. 19. května Timotheus b., Bohaboj,
- Ap. 28. června 24. ledna
- st. okoy. 1. srpna TitUl< b. 4. ledna
- m. 29. dubna Tobiá", Dobeš, 13. čerT1la
- Nol. :n. ledna Tobiáš 13. září

PetroniJla 81. května Toleta 5. března
Pius m. ll. července Tomáš 18. září
Pravota 21. prc'l!ince - ap. 21. proaínce
Primu! 9. června - b. 29. prosince
Priska 18. ledna - Aq. 8. březne
Prokop poust, 4. července Trojan 30. listopadu
Protas, Ta!!, 20. června Ubald 16. května
Prudencie 9. března Ulri!;;a,Oldřiík., 6. srpna
Q.uinibert 18. května Urban p. 25. května
ŘRchel14. července Václav 28. záři
Radim. Gaudentius, 1. červ Valbuua 25. února
Rafael 24. října Valentin m., Valeš, 7. a 11.
Raimund 23. srpna ledna
Reiner 17. června Valentina 25. července
Rainold 7. ledna Valter, Vladiboj. 29. Iiatop,
Rebes a 9. března Valerian m., Jaroslav, 24.
Regina 7. záři dubna
Reichard 7. února Valtrlld 9. dubna
Reinhard, Remart, 23. ún.· Vavřinec 10. IIrpna
Rembert 4. \\nora Venane 18 května
Richard 3. dubna Vendelín, Venda, 20. října
Robert, Robeš, 7. čenna Verner, Vernuš, 18. dubna.
Rochu!", Hrož. 16,erpna Veronika 4. února
Roland 9. srpna Viktor A., Vítězslav, � ún.
Roman 28. únorR Viktor m. 80. září
Roma.na 28. února

I
Viktoria 23. prosince

Rozll., Růž na 80. I!Irpna Viktorin 8. září
.

RosaIia.. Rodra, 4. září Vilém a. 6. dubna.
Rosin!!. 13. březua. ViIlibald, Vel�l!lav, 7. če'oe
Rudolf 27. dubna Vincenc m., Ceněk 22. let.
Rusina, Rl'lžena, 10. čer'ce Vincenc Fer. 5. dnbna.
Rullnu8, Ryšavín, 14. červ. - z P. 19. července
R'.lpert, Rauš, 27. března Vít 5. června
Ruthard 16. července Vladimír 24. července
Řehoř Naz. 9. května. Vojslava 22.1istopadu

- 12. březnli. Vojtěch, Adalbert, 23. dlllt.
- 17. listopadu Volden,ar 6. května

Sabas 12. dubna. VOlfgang, Vlk, 81. října
Sllbian 27. erpna Vor8111l21. října
Salome 24. fíjna Za.chariáš pror., Zachaf, 8-
Salomena 7. dubna září
lamuel m. 16. února Zeno m. 22. pro.ince·

- 26.•rpna Zikmund 2. května
iara, 16. května. Zuzana p. a m. 11. arpna
�ebald 19. uv.na - či�totn' " "
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tLUNí se, bělá kol napadlý sníh
cf v iláv�jích lehkých, jak nadichaných,

měkký, že skočných i vrabčíků rej
po šedá křídla se propadá' v 'něj.

.....
Zviřátek Iesních tu sdruženo dvé

vbořilo během ven. kročeje své;
větrem list uscblý kde po sněbu vál,
h-bounkou vrásku tam vykroužil v dál.

Zdá .se, i noci že pohnutý dech

kreslit ven. runy své v báječných snech,
paprsky' jitra i červánky pak
zlatých ž� sledů mu vtlačily Zbak .

....

, Z .haluzky smrčí kde slunečka ret

polibkem roztavil jíní a led,
v kanoucí krůpěj kde' Iesklou je slil,
jemný ji důlek v' tom úbělu vpil.

Divných pln známek, ten sněhový ián
mluví jak písmen by' tajemných blan,
věstí ruch tichých a samotných 'míst

deskou, � níž steré lze hádanky číst.

Zčeřen lak vlny, .ie� tulí se v břeh,
jak by jím proudil. též přírody dech,
její by vUdná.jej hladila dlaii,
prst její kynoucí tiskl se natí.

Kyne a kyne z těch odlehlých stran

k lidskému reji a v Života stan:' '.
Hle jak tu krouží sto záhadných stop,
vedoucích v zápas i v radost i v hro�!

Zrcadlo, jemuž tMh tajemství zvěst,
obráž'í v k�išťál� drobných se hvězd,
sněžná ty dráho kol hlučících míst,
ó kdož by uměl tvá znamen.í číst!

Plo�žení bídy a rozkoše let,
klečící viny � bolesti sledl
rozrytost vášně, slz

... bezmocných tok,
mladosti, naděje nadzems�i. krok! .

Triumfu kolej a �v�ti .pád,
• toužný spěch lásky, jenž letěl by rád,

rozchodu kročej v ten dalekÝ .svět

i zas ten 'blažený k domovu zpět!

Kdož by to zbádal z těch běl�8tných des

po nichž se blysl�otá slunéČný lesk!

Ó kdož tam vyčte' vše blaho 'I ttud,
od dětství do šedin života blud?

Genia rozběh i hrdinství vznět,
šlechetné vflle i nadšení vzlet ...,.. -

všecko to psáno jak sněhový pýl
v ásměn slunkal - Aj na kolik chvil?

BUlka KrtŮnoAof"II
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J:(istorická povídka z dob války mexické.

I. valy na celém okoli. Ni jediného nepn
tele nebylo lze spatřiti a ni nejmenší hluk

Dva důstqjníci. neozýval se z hradeb pevnosti, aby vydal
svědectví o tom, že za nimi ukryto: jest

OBOJOVÁNY a vyhrány byly 12000 dohře ozbrojených vojínů mexikán
bitvy II Palo Alto a Resaca ských, čekajících jen na příležitost k -od
de la Palma a vojsko arne- ražení útoku amerického vojska.
rické zasypané samým' vítěz- "Bude' to krutý, zápas, nemýlím-li .se,"
stvím, překročilo Rio Grande pravil mladý důstojník stojící o samotě.

obsadilo v patách prchajícího nepřítele "Našincům bude složiti tuhou zkoušku
Matamoras. Všecka možnost, že by Me- statečnosti a odvahy a mrtvoly jejich
xikáné ještě jednou mohli vydobýti území,' budou obklopovati hradby, dříve než se
o něž válčeno, pominula a kdežto výsle- nám podaří zjednati si volného vstupu' do-.
dek těchto bojů obě velké republiky ve města-" ,

veliké uvedl rozčílení, přesvědčil zároveň "Ejhle! Poručíku Fullere, hledal jsem
vojsko naše o jeho svrchovanosti a nadchl vás,", zavzněl v tu chvíli příjemný hlas a

je nadšením, kteréž bez odporu bylo ruka 'nějaká kladla se přátelsky na rámě
hlavní příčinou vítězství v následujících mladého důstojníka. "Proč zde tak tiše
na to bitkách. Několik menších městeček stojíte? Zdá se mi vždy, že mysl vaši
podél řeky, jichž obyvatelé viděli bezvý- něco tíží. Aj, pohlížíte na krajinu? Kdy
slednost veškerého odporu, vzdala se voj- byste se však hyl potuloval' tak mnoho v

sku americkému dříve neb později a náš tomto okolí jako já, byl byste ji také na

statečný generál Taylor zahájil s armádou bažen."
ne velkou, za to' však statečnou slavný '�fh.lYící byl mladým" hezkým a příjem-
svůj pochod do vnitra. ným mužem, jehož celý žjev prozrazoval

Dne 19. září 1846' právě o polednách člověka" toužícího po dobrodružstvích, sta

přibylo unavené vojsko do 1Yalnut Springs, tečného i veselého a ochotného každou
tři míle od města Monterev vzdáleného. chvíli pomoci komukoliv.
Zde se utábořilo i činěny přípravy k jed- "Aj, majore Peffertone!" zvolal mladý
nomu z nejpamátnějších oblehání dosud důstojník rychle se ohlížeje; "jste vy -to?

známých. V tvrzení nepřítele, že město Přemýšlel jsem právě o tom, co zde bude

Monterey jest nedobytelné, nespočívalo krve prolito dříve než pevnost;bude do
žádné přeháňky. Bylo hy nemožno podati byta. Slyšel jsem, že generál Ampudos
slabý jen nákres obdivuhodných jeho, pro- konal důkladné přípravy k našemu uvítá
středků obranných a věru nelze zásluhu o ni a vzdá-li se bez _velkého odporu, potvr
pád jeho přičísti ničemu jinému než .vo- dí se o něm jen mé mínění, že jest zba

jenským přednostem i veliké statečnosti bělcem."
..Amerikánů.

"
"

"Nezbý'vá. nám nic jiného, než' sraziti
. Pochod ,od Camargo děl se krajinou' se· s pekelníky těmi. Však' co' na tom.

vyhlášenou' pro její krásu; po příchodu k Nemohou nám napráskati vzdor všem vý
Walnut Springs, byli však .zrakové vojínů hodám svým. Pakliže tak učiní, chci

potěšeni čarokrásným rozhledem. Před 'navléci na hlavu· svou pytel a nositi ho
nimi rozkládalo se bohaté údolí monterey- po celý svůj život! Nehledal jsem vás
ské v celé své kráse a v jeho středu na- však proto. Chci s vámi promluviti o věci
lezalo se město, celé ukryté v hájích mnohem důležitější." .

broskvových, jablkových, pomorančových "Je-li možno! O co se jedná?"
a citronových. Jedinou známkou města, "Nemůžete uhodnouti?" Major dal se
z dálky patrnou byla vysoká věž hlavního do smíchu, "Vskutku nemůžete - nebotř
chrámu: Q byste na to nikdy nevzpoměl. Nebezpečí

Ticho a- klid předcházejicí bouři, spoěí- se nebojíte, není-liž pravda, Fullere?"



Fuller pohlížel tázavě na majora.
"Odpust'te," dodal major. Nejsem příliš

dobrým pozorovatelem, přiznávám se však,
že jsem vás již několikráte studoval?"

"Studoval ? Mne studoval?"
"Jedině proto, že se o vás zajímám.

Byl jsem často překvapen vaším jedná
ním. Zdá se mi, že vás něco trápí, nebot'
nerad dlíte o samotě se svými myšlenka
mi a obyčejně vyhledáváte řvavu válečnou,
místa nejnebezpečnější, jako byste chtěl'
něčeho zapomenouti. Odpust'te mi, že tak

rychle soudím - myslím však, že dím
pravdu. Toho však nechme. Chci se vás
jen otázati: Nechtěl byste zažíti malou
švandu dříve než boj propukne?"

"Co tím míníte?"

"Jedním slovem: Nechtěl byste v.ejí��do l\fonterey a seznati chlapíky, s mrmz

nám bude co činiti?" Spozorovav pak
překvapení mladého důstojníka pokračoval:
"Myslím to do opravdy a nevejdu-li do
města, nebude toho příčinou snad to, že
se o to nepokusím. Jsem si jist úspěchu.
Víte, že miluji nebezpečí a že čím větší
jest, tím raději je vidím. A to samé platí
o vás."

"To však nesmysl!"
"Nemvslím tak. Povím vám proč. Žil

jsem pět let v Monterey. Opustil jsem
město pouze bych bral podílu na váleč
ném tažení. Znám každou část' města
toho. .Mluvím španělsky jako rozený
Spaněl. Převlečeme-li se za Španěly, kdo
nás pozná?"

"A pohnutka vaše?"
"Výzvědy."
"Na vlastní svou zodpovědnost?"
"Mám dovolení."
"D.ovolení, od koho?"
"Od generála Taylora. Z počátku nechtěl

mi uděliti po'\rolení, když jsem mu však
vyložil vše a' sdělil, že bych mohl mnoho
důležitého vyzvěděti, konečně povolil. I
vás mohu vzíti s sebou, souhlasíte-li s

podnikem tím. Potřebuji společníka a

příčiny proč vás jsem zvolil, jsou různé.'
Jsme přátelé a rozumíme jeden druhému;
znáte dosti dobře řeč, co schází mně na

opatrnosti, nahražujete vy a. konečně
vlastníte patřičnou k tomu odhodlanost."

"Půjdete ještě této noci?"
"Ano,· a vrátím se zítra před slunce

západem. Stane-li se jednomu něco, může

druhý donésti zprávu o tom do táboru.

Abych však pravdu děl, přání mé prospě
ti vojsku našemu není jedinou aniž nej
silnější polmůtkou k výpravě této." Po
malé přestávce dodal: "Povím vám něco
vice, Za mého pobytu v Monterey stdlil
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tam zámožný starý pán, dobře známý Doll'
Estevan de Salamanca. Nenáleží k Me
xikánům, nýbrž jest Španělem skrz na

skrz a sice krve kastilské. Nuže dobře:
Starý tento don měl dceru-jediné dítě
kteráž jest bez odporu nejkrásnější ženšti
nou, jíž jsem kdy byl viděl."

"Aj, majore!"
"Pravím vám, že byla božská!"
"Hahaha! Může býti pravdou, že byste

se vy byl zamiloval?"

"I1ahaha! Každý by se do ní zamiloval
na první pohled. Však tomu nyní neroz

umíte; bude-li vám štěstí přáti spatřiti jí,
doznáte pravdu mých slov. Zde máte její
podobiznu!"

Za slov těch sáhl do kapsy náprsní a

vytáhl malou podobiznu, již podal svému
soudruhu.

Poručík Fuller vzal obrázek a pohlížel
naň. Byl nemálo překvapen, nebot' ženy
tak krásné ještě neviděl. Major nespustil
s něho oka. Konečně nemoha přemoci
svou netrpělivost otázal se:

"Co o ní soudíte?"
" Božská!"
"Věděl jsem to. Povím vám však,

že dle podobizny této si můžete učiniti
jen slabý pojem o pravdivé její kráse.
Umělec, který se na kráse děvčete dopu
stil takového zločinu zasluhoval by býti
zastřelen!"

"Překrásná to ženština! Vy jste věru
štastným, že se můžete pochlubiti láskou
tak spanilého tvora."

,,8t'astným? O nikoliv, poručíku! Prav
dou jest, že nejsem s divkou seznámen,
že jsem s ní nepromluvil dosud jediného
slova!"

"Jakže? Tedy láska při prvním spa
tření ?"

"Ano,"
"Věru, majore, za pět roků mohl jste·

nabýti příležitosti k seznámeni se!"

"Vidím, že jste na omylu, milý hochu",
smál se major. "Já byl v městě pět roků,
však ona ne. Don Estevan a rodina jeho
přibyli do Monterey asi tři měsíce před
mým odchodem, Přišli z jihu. Prvně
jsem ji viděl v kostele-chci přísahati, že
srdce mé vězelo po dvacet čtyři hodiny
v mém chřtánu. Podruhé setkal jsem se

's ni na Plaza de toros. Seděl jsem při
zápasu s býky za ni a jejími rodiči. Když
byl zápas ukončen, byl bych mohl řici
kolikráte še smála, kolikráte tleskala,
avšak o zápasu samém nevěděl jsem niče
ho. Pohlížel jsem stále na ni, až to zpo
zorovala a se zarděla."



"Ale podobizna?" přerušil ho poručík
"Jak jste si k té pomohl?"

"Chci vám to pověděti. Posledně spa
třil jsem doňu Františku - tak totiž jme
nuje se vyvolená srdce mého- při "fan
dangu". Sotva vejdu do síně spatřím ji
seděti samotnu. Namířím kročeje své k
ní a když ji míjím, vhodím jí opatrně do
klínu lístek, na nějž jsem napsal slova:
"Miluji Vás!" Čtla listek a pak pohledla
na mne. Byl bych se k ní vrátil, v tom
též okamžiku však přistoupili k ní otec

jeji a mladý jeden muž a poslednější uvedl
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I hyboval se neustále okolo doňy Františky
a provázel jí konečně domů. Od té doby
jsem ji neviděl."

.

"A ten mladý muž-kdo to byl?"
"Neseznal jsem jeho jmena, ačkoliv

jsem se o to pokoušel. Byl cizincem v

Monterey a jako já amerického původu."
"Atnerikánem !"
"Ano a doňy Františky nápadníkem.

Aspoň se tak tvrdilo. Nevím ovšem, byl-li
- nápadníkem uznaným, jisto však, že byl
dobrým přítelem rodiny dona Estevana a

že přišel 8 nimi z jihu. Věřte Fullere, že

ji k tanci. Opouštějíc křeslo, upřela na

Imne pohled, na nějž do smrti nezapome
nu. Zároveň jsem spozoroval, že zanecha- .Ij1a na svém sedadle něco. Pospíším tam

.3 najdu tuto její podobiznu a pletenec
cedrový - španělskou "tUYll". Znám v)r
znam znamení toho i byl jsem v jede
náctém nebi. Uschoval jsem obě věci a

kdyby jich byl někdo ode mne požadoval,
byl bych se s nim rval do krve; Oddával

jsem se naději, .že zanechala podobiznu i

tuyu pr9 mn�myslim však, že se tak
stalo jen náhodou.' .Mladík zmíněný po-

nebylo mi snadno opustiti Monterey, ale
vlast' má mne volala a já musel uposlech
nouti jejího hlasu. Chci nyni vejíti do
města a přesvědčiti se, mešká-li don Este
van v jeho hradbách.'

"Proč však nyní? Proč nevyčkáte raději
až po dobytí města?"

"Pravdu máte. Mohl bych je hledati
po bitvě, mohl bych je ale také nalézti
co mrtvoly! To by však znamenalo vy
prost'ovati sebe z nebezpeči a je v ně
uvrhovati. Povim vám, co zamýšlím:
chci je zachrániti."

-



·."JakŽe, zachrániti je před vlastními
ejich lidmi?"

"Oni nejsou Mexikány- jsou rozenými
�paněly! Válčíme s Mexikány a španělští
iběané jsou dosti moudrými, aby se v

selou věc nemíchali. Bylo mi řečeno, že
;i vyzvedli všichní záruění listy ocl špa
rělského vyslance, aby měli pokoje od
ibou válčících mocí."

"Dobl'e," pravil mladý důstojnik; "po
chybuji však, že by souhlasili vzdor tomu
, námi a ještě více pochybuji, že by při
jali naši pomoci, nepřihlížeje ani k tomu,
že třeba v městě se nezdržují."

"Vězte, poručíku, že mne od podniku
eamyšleného neodvrátíte. Nekladu také
velké naděje v to, že by přijal starý don
nabtdnutí mé, chci však na každý spůsob
promluviti s děvčetem. Možná, že ona svolí
a. pak bude vše dobře. Na každý spůsob
však nechte veškerého přemlouvání mé
osoby i rcete raději: "Půjdete se mnou

čili ne?"

"Půjdu-li? :Můžete se ještě tázati?" Což
nevidíte, že hořím netrpělivostí?"

"Dobře tak. Věděl jsem to, Pojďmež
tedy- zbývá nám činiti ještě mnoho pří
prav k výpravě naší a velmi málo času."

"Však co to?" zvolal pojednou Fuller.
"Nebe8a! Co to má znamenati?" dodal

major nemálo polekán.
II.

Mladý nppy.
�ísto, na němž oba důstojnici za své

rozpravy stáli, byl malý pahrbek za hra
nicemi táboru. Za pahrbkem nalézalo se

vojsko americké a všude panoval takový
zmatek, jaký následuje obyčejně po roz

kazu k 'utáboření se, kdežto před nimi se

rozkládalo malebné tiché údolí.
Když opouštěli stanoviště své, zaslechli

několik výstřelů a slabý výkřik. Pohled
nuvše v stranu, odkud lomoz vycházel,
byl i svědky zvláštního výjevu. V největší
vzdálenosti spozorovali jezdce jednoho
cválajícího plným tryskem a pronásledo
vaného houfcem jezdců jiných, v nichž
na první pohled bylo-Ize poznati mexic
kou jízdu. Oba naši důstojníci byli opa
třeni malými dalekohledy a oba jako na

povel v stejnou dobu jich použili.
N etrvalo dlouho a seznali, že pronásle

dovaný jest dohrovolným americkým vojí
nem, nebot' byl oděn v stejnokroj takové
ho a též po americku vyzbrojen. Byl to

mladý hoch, příjemného zevnějšku a ušle
chtilých, obdiv vzbuzujících pohybů. Měl
pěkného šedého pony a stál vzpřímen v
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třemenech, za sebe se ohlížeje; obličej
jeho jevil klidnost a ch adnost a oko jeho
zdálo se měřiti vzdálenost mezi ním a

jeho nepřítelem.
V tomtéž okamžiku se jeviště oživilo,

nebot' pojednou vyrazil houfec americk�
jízdy na silnici i hnali se 8 vytasenými
šavlemi proti l\Iexikánům. Vše bylo brzo
ukončeno. Amerikáné dospěli v čas ku
svému druhovi, vzali ho mezi sebe a hnali
se dále proti Mexikánům, když se však
tito obrátili a k městu Monterey ujížděli,
ustáli Amerikáné od dalšího jich proná
sledování a nastoupili cestu k táboru.

Major Pefferton ukrývaje dalekohled,
dal se do hlasitého smíchu,

,,�ren malý št'oural", pravil konečn�,
"ví o strachu asi tolik, jako husa o nebl
Nehude-li se míti lépe na pozoru, nebude
čtverák moci pro provaz k zemi! Chci se

vsaditi, že na vlastní svou .zodpoyědnost
podnikl prozkoumání nepřátelských opev
nění a hyl při tom dopaden."

"Kdo jest to?" tázal se. Fuller; "nepo
znávám ho."

"Nepoznáváte ho?" opakoval major hla
sem prozrazujícím překvapení. "I ovšem,"
dodal po malé chvíli, "vždyt' jste mi dnes
ráno pověděl, že jste ho nikdy neviděl."

"Jakže? .Jest to Tippy, Texasěan?"
Fuller pohlížel na majora, jakoby ne

věřil slovům jeho.
"Domýšlím se, že neni takovým, jak

jste si ho představoval?" pravil major s

úsměvem.
"Na žádný spůsob", zněla odpověď.

"Slyšel jsem již tolik o pozoruhodné této
osobnosti, jejíž rozum a bystrozrak, jakož.
i výzvědy učinily jmeno jeji známým ce

lému americkému vojsku, že jsem hyl při
praven spatřiti velkého, otužilého muže,
úplně zarostlého a pěstěma jak kladivo
těžkýma obdařeného."

.

"Žádný takov Ý muž nepředstavil by se
vám na zavolání jména 'I'ippy, Texasóa
na", tvrdil major.

"Patří opravdu k našemu pluku ?. tázal
se poručík.

"V pravdě nenáleží," odvětil tázaný;
"on následuje pluk náš, bojuje s námi a
zacházt se 8 ním -jako 8 členem pluku,
avšak plukovník praví, že nikdy nebylo
jmeno jeho zanešeno do seznamu mužstva.
Jest všeobecně oblíben a požívá té výho
dy, že může odcházeti a opět přicházeti
kdykoliv se mu z libi."

"Podivno, že jsem ho ještě nikdy ne-
viděl."· ..

"To lze snadno vysvětliti. Nepřišel k
nám až den před našim odchodem z Point



Isabel a v tu dobu, jak se' snadno upa
matujete,...byli

.

jste uzavřeni ve Fort
Brown. Vyznamenal se v bitvách u Palo
Alto a Resaca de la Palma, v nichž jste
nemohl bráti podílu, poněvadž jste byl
účasten nebezpečnějšího bombardováni.
Pamatujete se snad, že jste byl nebezpeč
ně poraněn 'a dlouho ležel v nemocnici v

Matamoras. Po dva neb tři dny byl jste
titížen záchvatem zimničním. Tippy pro
sil lékaře, by vás směl ošetřovati i nehnul
se od vašeho lože. Pozoroval jsem, že
béře velkého účastenství na vašem osudu
i myslím, . že tak činil proto, že oba spa
třili jste světlo světa v tomtéž státu
v .Texasu, Brzy po vašem zotavení se

pojednou zmizel a oddal se výzvědám v

této krajině. Když jsme obdrželi rozkaz
k opuštění Camargo, opět se objevil, ne

viděl jste ho ale proto, že· s druhými
vyzvědači byl sem poslán před námi.

"V�světlení vaše uspokojuje", odvětil
poručík. "Má však ten hoch jiného jmena
mimo 'I'ippy?"

"Pokud mi známo, nemá. Má-li nějaké
-- však hle, ,zde přichází. Nyní ho mu
žete lépe viděti."

A vskutku, Tippy přijížděl na svém
koníku a-chtěl právě objl. důstojníky mi
nouti, když naň major zavolal:

. "HaUo, Tippy, můj hochu! Podíval's
se jim opět jednou na zuby?"

Pohlížeje na mluvčího, mladý jezdec se

usmál a chtěl právě odpovědíti, když tu
zrakové jeho utkvěli- na poručíku Fullero
vi. Obličej mladíkův pokryl se nachovou
červení a aniž by slova promluvil, ujížděl
jezdec dále.

"Nevěděl jsem, že jest stydlivý", pravil
major překvapen.

"Jest hezký jako Narcis!" zvolal poru
�ík. "Nikdy neviděl jsem hezči mužský
obličej. Myslím, že jsem mladíka již
někde viděl, nevím však kdy a kde."

"Tot' zcela snadno. Viděl jste ho, aniž
byste si ho byl více povšimnul, poněvadž
jste ho neznal.

.

Nyní však pojďme. Chci
vás blíže seznámiti se záměrem svým!"

·III.

Sm.rtelný zápas.
c;richá; temná noc zastřela celou krajinu

i obě nepřátelské armády neproniknutel
ným svým závojem. Sotva však že noc

snesla se nad krajem, v němž vbrzku
mělo dojíti ku

.

srážce krvavé, opouštěli
dva muži oblečení v kožený šat mexic
kých pastevců, americký tábor a brali se

opatrně ku I'ředu.
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Byli to naši přátelé major Peffertón-a

.poručík Fuller. Byli k nepoznání převle
cellJ. i nastupovali právě nebezpečnou a

dobrodružnou svou cestu. Přestrojeni, jež
byli zvolili, bylo velmi dobré. Major kdysi
v končině této z pouhé libůstky oddal se

pastevství, což mu přišlo nyní velice vhod,
neboť' si přisvojil obyčeje pastevců i měl
mezi nimi mnoho přátel, kteří by mu pří-'
padně byli mohli přispěti .ku pomoci. Oba
poutníci byli dobře ozbrojeni po spůsobu
pastevců, měli však mimo to palnou zbraň
pečlivě ukrytou: Když byli minuli ame

rické přední stráže, dali se směrem zá
padním. Chtěli v daleké oklice obejíti
město a teprvé z opáčné strany vejíti bra
nami do města, aby' na ně nepadlo pode
zření.ž e přicházejí z tábo ru amerického.

Postupovali polem třtiny cukerné, pře
kročili silnici, prošli ovocným hájem a

octli se na nové cestě, odchýlili se .však
i z této. Nyní dali se směrem severozá-

I padním a poněvadž bylo záhodno míti se

na pozoru, postupovali mnohem opatrněji
a připravovali se k obraně pro případ
potřeby. Po delší době přibyli dobrot
družní naši přátelé k úpatí Independence
Hill,

.

na jehož vrcholku 'se nalézal palác
biskupský značně opevněný. Obešedše
vrch, dostali se na silnici saltillskou. Jest
to jediná cesta do měst jl. vedoucí.

Poručík Fuller pohlížel na cestu do
předu i do zadu. Tma však nepřipouště
la většího rozhledu než na několik yardů
v obou směrech. Nikde nebylo lze spa
třiti něco podezřelého. Oba důstojníci
hovořili tlumeným hlasem o své výpravě,
pojednou však major ustál v rozpravě;
orličí jeho ·zrak zíral ua cestu. Konečně
tázal se tiše:

"Slyšel jste něco?"

"Nikoliv," odpověděl Ful�e�, "vyjma
lehký šumot v křovině, zaviněný nepo
chybně zavanutím větříku."

Major byl upokojen.
"Myslel jsem, že slyším kročeje. Musí

me se však míti pa pozoru. Mexikánští
pastevci nemluví anglicky a to mohlo by
nás prozraditi, Nyní však k věci. Cesta,
kterouž se máme dostati do města bude
nepochybně silně střežena. Neznáme he
sla předních stráží mexických a to bude
nám-"

"U všech všudy!" zvolal poj�dnou po
ručík, uskočiv r�chle na zad a' chopiv se

rámě plukovníkova.
"Co se stalo?" dotazoval se Peffertou

překvapen.
Odpovědi mělo se mu dostati ihned,



nehet' v tomtéž okamžiku stáli před nima
dvě postavy jako by ze země vyrostlé.

,,1Iuenas noches, senm'es," pravil jeden
z mužů hlasem posměšným.

Dobrodruzi naši ustoupili do zadu a

sáhli ku zbrani, neboť jim bylo známo, že
stojí proti nepříteli-proti mexickým vo

jínům. Rychle však se upamatovali, že

mají představovati pastevce i změnili své
chování se.

Buenas nocliee, amiqos." pravil major
klidně. "Polekali jste nás. Domýšleli jsme
se, že jste nepřátelé."

)fexikáné pohlédli udiveně na sebe.
Konečně pravil jeden z nich posměšně:

;,Sefior rozumí jazyku našemu velmi
dobře, mluví však mnohem plyněji řečí
Amerikánů. UarraiI Nejsme blázny,
abychom se takovou hloupostí dali okla
mati. Jste američtí špehýři!'

Pefřerton sepia! ruce své, jako by na

nejvýše překvapen byl.
"Nemožno- rrrýlite se!" zvolal vážně.

"Jsme chudí pastevci, jichž koně byli od
Amerikánů ukradeni a kteří si přejí do
stati se pod ochranu veliké naší armády."

"Vaya!" zněla odpověď. Povídce vaší
nelze přikládati víry. Pastevci .obyčejně
mluví mateřskou svou řečí."

"A nečiním tak já?"
"Nečinil jste tak před chvílí. Oarajo I

Vše zbytečno. Složte své zbraně a pojďte
8 námi. .Jste našimi vězni!"

"Snad nechcete-"
"Ticho! Nechceme slyšet nic více. Ne

uposlechnete-li, zastřelíme vás na místě.
Když si přejete domoci se ochrany naše
ho vojska, předvedeme vás generálu. Pojď
te rychle!"

Na tom bylo dosti. Chvíle činu nade
šla. Věděli, že bude mnohem lépe bojo
vati než se vzdáti a býti předvedenu me

xickému veliteli a proto také -dal Peffer
ton svému soudruhu znamení k útoku.
Oba vrhli se na Mexikány ozbrojené
puškami. Chopili se vojínů a snažili se

vymknouti jim zbraň z rukou. Celý boj
vedl se poměrně dosti tiše a po nějaké
chvíli' podařilo se majorovi vymknouti
jednomu 1. .vojínů ručnici z ruky. Obrátil
jí rychle a' chtěl udeřiti pažbou vojína do
hlavy. Ten však hbitostí kočky uskočil
stranou a unikl smrtonosné ráně, kdežto
majorovi puška vypadla a rána vyšla.
Mexikán seznal výhodnost svého postavení
a tasil "machetll" (jistý druh dýky) i vrhl
se do předu, aby učinil konec zápasu. Ma
jor byl stejně čerstvým. Dříve než mohl
vojín zasaditi osudnou ránu, silná ruka

zachytila rámě jeho a dýka ponořila se v
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jeho prsa. Mexikán silně zachroptaje,
sklesl k zemi.

.

�

V tutéž chvíli vyšel výstřel. Pefferton,
kterýž byl sehnutý nad svou obětí, rychle
vyskočil nanejvýše jsa polekán i rozhlížel
se po okolí. Brzo věděl co se stalo.
Druhý vojín ležel bez pohnutí na silnici
a nad ním stál poručík Fuller fl bambit
kou v ruce.

"Fullere, co jste to učinil?" tázal se

Pefferton.

"Nemohl jsem si pomoci, majore," od
větil poručík. "Musel jsem učiniti to,
aneb zemříti. Chlapík vymknul mi liM
z ruky a v malé chvíli byl bych se nalé
zal tam, kde se nyní nalezá on."

Nyní ozvalo se na sousedním návrší
volání stráže "Centinela alerto I" zodpoví
dané stráží vzdálenější.

"Pojďmež," spěchal major; "musíme
opustiti místo toto bez váhání. Ukryjte
bambitku svou a zabezpečte si nůž. Však
stůjte- mrtvoly zde nemůžeme zanechati
v tomto položení. Pomozte mi-musíme
je ukrýti."

Oba zavlekli nyní mrtvoly do křovin
podle silnice se nalézajících. Známky boje
krutého byly rychle odstraněny a Peffer
ton pravil pak:

"Následujte mne a sice tak tiše jak jen
můžete."

Opustili silnici a vešli do pole kukuřicí
osetého, kdež byli úplně ukryti. Ubírajíce
se tímto nějakou chvíli, dali se na levo
a kráčeli pak statně k městu.

Nesnázím jejich nemělo však býti ještě
konce. Když byli dospěli konce pole,
spozorovali najednou před sebou zář a

seznali, že se nalézají jen několik yardů
od tábora mexického, osvětleného četnými
strážnými ohni. Po krátké úradě nabyli'
náhledu, že bude nejlépe, dají-li se smě
rem vedoucím k silnici. Major měl zvlášt
ní úmysl, jehož provedení mělo jim po
moci ku vstupu do města. Oba noční
poutníci kráčeli tiše a opatrně dále. Ne
nadále zastavil se major a ukazoval sou

druhu svému do předu.
.,Co nyní ?"tázal se poručík.
"Pst! chovejte se tiše. Vidíte tamto?"
Dobrodruzi nalezali se pouze několik

kroků od silnice, v jejímž středu pevným
krokem přecházel muž nčjaký. Bylo viděti
pouze obrysy postavy jeho, avšak nad
všechnu pochybnost bylo zjištěno, že to

mexický vojín.
Poručík radil, aby se vyhnuli silnici,

avšak major tvrdil, že by to nebylo nic
platno, ani by se po krátkém putováni



srazili s'jinou stráží a poukazuje k dňle
žitosti toho, aby znali heslo, pravil:

"Povím vám co učiním. Přepadnu a

povalím ho k zemi i budu mu VY}lrOŽO
vati smrtí, pokud nám heslo nezjeví. Zii
staňte zde-zastanu to sám. Uznáte-li toho
po chvili za potřebu; můžete mne následo
vati-dříve však tak nečiňte."

Major další odpovědi nevyčkávaje, plí
žil se houštinami a záhy zmizel ve tmě.

Stráž. stále přecházela a poručík z úkrytu
svého nespustil s ní oka. Pojednou obje
vila se na silnici postava druhá. V po
ručíku zatajil se dech. Domýšlel se, že
to druhá stráž. V tom však přiblížila se

před chvilkou objevivši se postava na

několik kroků ku strážníkovi a vrhla se

naň od zadu. Následoval výkřik a -obě
postavy octly se na zemi. Utočník nebyl
nikdo jiný než major. Mexikán ležel již
na zemi a na něm klečel americký dů

stojník.-
Fuller pospíšil nyní majorovi ku pomo

ci. Zajatý byl na nohou i na rukou
spoután a major pravil mu pak;

"Nyní jste v naší moci. Chceme vejí
ti do města ale nemůžeme tak učiniti, aniž

bychom znali hesla. Zjevíte-li nám heslo,
niěírn vám nebude ublíženo - odepřete-li
splnění naší žádosti, jste synem smrti!
Mluvím opravdově-rozumíte mi?"
_ Major ještě nedomluvil,

.

když se pojed
nou ozval na silnici klusot koňský. Oba
důstojníci vyskočili nanejvýše polekáni
do výšky a rozhlíželi se po okolí.

"Jízdná četa mexická!" zvolal major,
vytahuje bambitku. "Prozradíš nám he
slo?!"

Avšak J)dvah� strážníka spoutaného
znovu obživla, když byl uslyšel, že se přá
telé jeho blíží.

"Garrambo!" zasypěl; "můžete mne za-

střeliti kolikráte chcete, nedozvíte se však
ničeho ode mně!"

"Také dobře! odpověděl- mayor a vytá
hnuv veliký šátek, poklekl ku svázanému,
otevřel mu násilně ústa i vecpal °mu ho
téměř do chřtánu, "Tak, hlupče! Nyní
si můžeš ušetřiti hlasu svého pro chvili
příhodnější a my jsme v jistotě." ,

Oba důstojníci pak odnesli svého zaja
tého něco dále a hodili ho do houštiny,
ponechavše ho jeho přemítáni. Když to

bylo vykonáno, sestoupili se přátelé naši
v úradu. Byl také již nejvyšší čas, nebot'
dusot koňských kopyt blížil se stále více
a jízda musela se co nejdříve octnouti na

místě, na' němž se odehrál výjev výše lí

čený.
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"Co jest nám činiti?" tázal se porúčik'
Fuller. • .

"Necht' činíme cokoli, Jisto jest, že se

musíme chovati velmi opatrně, 'zároveň
ale i odvážně."

"Máme sečkati, až vojsko mine toto
místo a pak hledět vyzvěděti na zajatém
heslo?"

. "Nikoliv. Mám jiný záměr. Jest s

provedením jeho sice spojeno více' nebez

pečí, zdaří-li se však, bude nám tím vý
hodnější. Necháme zde. vězně našeho ně

jakou dobu studovati-hvězdářství a může
me se k němu později vrátiti, bude-li toho
zapotřebí. Nyní však půjdeme statně po
silnici ku předu, abychom se setkali 'S

jízdním oddělením!"
"S ním se setkati?"
"Zajisté. Sebeřte veškeru. SVOll. odva

hu. Budeme mluviti s nimi španělsky na

yardy i jsem přesvědčen, že nikomu Z

nich nepřijde na mysl, pochybovati o tom,.
že jsme skutečnými pastevci."

'

"Nuže dobře, zkusrae to!" odvětil Fuller
a oba nastoupili další'cestu.'

.

V tu chvili objevili se jezdci ve vzdá
lenosti několika kroků. Netrvalo dlouho-
a obě společnosti se setkaly. .

"Q'Uien viva?" tázal se hlas z
.

řady
jezdcii.· .

'

"Amigos," rychle a pevně odpověděl
Pefferton. .

.

:

Vojenský oddíl sestával ze čťrnácti
mužů. Vůdce byl velmi slíčný� mladý,
statně rostlý '1JD.ui" jehož vzhled \ spůsoby
lišily se od oněch jeho průvodců. Na první,
pohled bylo patrno, že není Mexikánem.
První pohled, jejž upřel.,velitel na oba

pastevce.Tprozrazoval jakési podezření, po
zději' zdálo se však, že důstojník jest úpl-
ně uspokojen, ..

Pefferton počal mu vyprávěti, �e jsou
pastevci z blízké "ganady" čili dobytčí;
farmy a že si přejou nalezti v městě úto
čiště, pokud zlotřilí a vražední Anieriká.
né nebudou vypuzeni ze země. Důstojník
pohledl [eště jednou na oba a pravil pak:

"Nejedná-li se o nic více, držte krok 8:

námi i provodíme vás bezpečně do města
i dáme vám zbraň, abyste mohli proti'
vetřelcům bojovati!" .

Ol

Naši důstojníci byli nemálo překvapeni,
nebot' nenadáli se, že by se jim nebezpeč
ny záměr tak snadno mohl vydařiti. .Do
jem ten. však nedali na sobě ani v· nej
menším znáti, nýbrž kráčeli podle.koni
k městu. Poručík Fuller pohlédl

•

v prň
běhu cesty několikráte na velitele tlupy i
nemohl se ubrániti podivnému pocitu. J
jemu bylo zjevno.. že důstojník není Me-



á'kánem, nýbrž sběhlým nějakým Ameri
.ikůnem. Na tom však nebylo dosti.
t1'ullerovi byla tvář důstojníkova známa.
Byl si jist toho, že se s člověkem tím za

rvého života již stýkal, neboť i hlas jeho
oyl mu povědomý. Ale kdy? A kde? To
oyly otázky, jež si nemohl zodpovídati.

I major oddal se úplně svým myšlen
sám i setrvali v nich až ze octli u bran.
Vešli do města; jež bylo zahaleno v ne

proniknutelnou temnotu. Oba důstojníci
drželi se nyní poněkud po zadu a koneč
ně odloučili se nepozorováni od jezdců.
Byli u cíle svých tužeb.

IV _

Noč-ní návltěva a její následky.
�ěsto Monterey bylo v dobu, kdy se

přátelé naši nalezali v jeho hradbách,
proměněno v dokonalou pevnost a mělo
ráz úplně válečný.. V ulicích některých
zdvihaly se mohutné barikády zřízené z

pevného kamení, tak aby se vojsko a

obyvatelstvo mohlo brániti, kdyby měla
pevnost stečena býti. Ulicemi procházely
silné hlídky vojenské a v hlavnějších
mohl se setkávati pozdní chodec neustále
s vojíny i občany.

Oba důstojníci prošli několika ulicemi
i zastavili se, byvše upoutáni Itbeznými
zvuky hudby. Po chvíli pravil major:

"Pojďmež, abychom nevzbudili podezře
ní nějaké hlídky."

"Kam. máme jíti?" tázal se poručík.
"K domu Salamanců," zněla majorova

odpověď.
Mlad! muži prošli opět několika ulice

mi. Pojednou zatáhl major Fullera za

rukáv a pošeptal mu:

"Dejte pozor!"
V tu chvíli míjel je obstarožný pán,

na nějž padal plný svit svítilny. Byl
to statný muž, vážného vzezření, krátkých
šedých vlasů a silných knír. Oblek jeho
prozrazoval na první pohled. Španěla.Když
byl pán přešel, otázal se Fuller:

"Proč jste mne upozorňoval."
"Nemyslíte, že by to byl zcela slušný

tchán ?"
"Jakže? Snad to není�"

.

"Ano, toř don Estevan de la Salarnan
ca. Jeho zjev prozrazuje mi, že rodina
milky. mé mešká v městě. Těší mne ve

lice, že sta'rý pán opustil obydlí své, neboť
bych se s ním nerad setkal, dokud nejsem
přesvědčen, je-li věci naší nakloněn. Po
spěšme, abychom spatřili dámy dříve, než
se starý pán navrátí."

.

Ubírali �e dále a zastavili se konečně
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před mohutnou a nádheru prozrazující bu
dovou, obklopenou velikou zahradou.

"Jsme na místě," šepotal Pefferton,· "a
vstoupím-li do vnitř, následujte mile be
ze všeho rozvažování."

Major přikročil pak ku dveřím domov-
ním a zaklepal. Po řnalé chvíli objevil.
se domovník i pohlížel ospale na přichozi.

"Buenas noches:" pravil major přívětivě,
"Nevíte odebrala-li se doňa Františka již
na lože čili ne?"

Domovník pohlížel udiveně na tázavší
ho se. Po dlouhé chvíli odpověděl:

"Dona Františka jest ještě vzhůru, ale
úplně sama a proto vás nemůže přijmouti.
Stará paní není doma, nebot' ošetřuje ne

mocnou přítelkyni daleko odtud a. pán
právě nyní opustil, dům, aby.jí opět do
mů doprovodil. Pánové budou muset

přijíti zítra!"

"Bah! toho neučiníme", zvolal major.
".J e-li slečna samotna, tím lépe;. máme pro
ní poselství a musíme s ni mluviti ne

prodleně. Zůstaňte jen zde-my ohlásíme
se sami." A za slov těch odstrčil
mluvící domovníka stranou a běžel.:(loschodech vzhůru, následován jsa svým pří
telem.

* *
*

Přátelé naši obávali se, že domovník se

za nimi pustí a proto byli uemálo pře
kvapeni, když, ohlednuvše se, spatřili ho
udiveně za nimi pohlížejícího, avšak k
činu se neodhodlávajícího. Došedše na

horu, octli se v dlouhé nádherně vybave
né chodbě a před několika dveřmi tak že
nevěděli kam vejíti. V tom ozval se

libozvučný zpěv dívčí; mladí muži zůstali
státi a dychtivě naslouehalis Zpěv dozněl
a posluchači chtěli se právě bráti ku
dveřím, za nimiž byli slyšeli zpěv, když
se tu otevrou dvéře a na práhu objeví
se dívčina. Zdála se býti zjevem nad
zemským. Fuller poznal. v ní ihned ori
ginál podobizny, jíž mu major ukazoval i
musel doznati, že jí malíř nelíchotil, nýbrž
naopak, že krásu takovou nelze štětcem
nápodobiti. Dívka byla překvapena i
zdálo se jakoby chtěla volati za pomoc.
Učinila. rychlý pohyb, jako by chtěla
vstoupiti opět do pokoje a za sebou uza

vříti, avšak Pefřenton nabyl opčt odvahy,
aby jí v tom zabránil.

"Ó seňorito!" pravil, snímaje klobouk
a dvorně se ukláněje; "prosím, nelekejte se.
Jsme přáteli, ubezpečuji vás. Nechceme
vám ublížiti, ný'brž prospěti."

Pohledla naň udivenýma zrakoma a vá
hala.



.;,Věřte mi.. -seňorito _..!,...·neklamu vás,"
�ok:račoval mhrvěí vážným hlasem. Chce

�e 'Vám pó lI11,ouiitr. Zjev: náš sice tomu
není podpbnY,. dím však 'pravdu. Oblek
�M nehodí' se sice do vznešené společ
[}osti�"

• .Zde učinil. přestávku.
. Dívka. pojednou se zarazila a slabě

vzkříkda.
"Sen.ůrito, proaím: vás za odpuštění-"

.

nSantissima 'Virgin!" zvolala náhle.
,;Nemýlím. se? Hlas, vzhled, podoba, vše
�� �amé! Jest to- jest to--"

, �klopila oči své a zarděla se jako by
byl� řekla v��e� než za .sluš.no považov.al,a.MaJorův obličej -se vyjasnil. Důstojník

'

přistoupil blíže k ní a npřel na ní pohled
svůj,

"Dono Františko," pravil pak chvějícím
se h1asem, "jsem poznán?"

Vzhlédla k němu. Zrakové Jejich se

setkali,
.

.

"PozoruJi, že jsem!" dodal major.
"Jste-jste!" šepotala.
"tlrahá slečno," pokračoval zamilovaný,

: tylo by zbytečno líčiti vám pocity mé.
l'olik však vězte, že poznání mne v.ámi
učinilo, mne nejšrastnějším člověkem,
aebor jest -ono příjemným ujištěním; že
[sem za. svého pobytu v .Monterey nezů
stal nepovšimnut vámi."

Major vyňal podobiznu a "tuyu" i pra-
vil s citerrf: • .

"Hleďte, -Františko, tyto dva poklady
oovždy mi' připomínaly drahou vaši oso

nu, Chovám je v úctě ,takové, že bych
sa ně- život svůj dal. O rcěte mi, drahá
8'rantiško, byly poklady ty pro mne

lrčeny?"
Byla to otázka přímá - nedostalo se

ií, však, odpovědi. Dívka tvářila se, jako
)y jí byla přeslechla a rozhlédala se po
líni; konečně pravila:

"Odpust'te seňore, slyšela jsem vás uji
it'ovati, že přicházíte ke mně v jisté zá
ežitosti. Nebylo by dobře, kdyby vás
duhové viděli. Prosím vstupte do vnitř
L vezměte s sebou přítele svého."

Všichni tři vstoupili do komnaty pře
rypující bohatstvím a přepychem. Pefřer
ion použil nyní příležitosti k představení
rvého přítele.

.."Dovoltež mi, seňorito, zde můj statný,
-ozmilý ·přítel, poručík Fuller ve službě
zojska Spojených Států." Obvyklé pokl0-

iy z obou stran se vyměnily.
"Un Americano?" pravila dívka jevíc

iřekvapení.
"Zajisté," odvětil major klidně. Přítel

můj. jest Amerikánem, jako ním jsem já�"
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Dívka sepiala rt�kou svých. Veškerá
barva zmizela z její tvářiček.

.

"J.lfad1·e de nios!" zvolala nanejvýše po
lekána. "To není možné! Nechcete mi
snad říci že.... Však ne! Vždyt' by to

bylo přímo šílenstvím -:- jistou smrtí -

kdyby se pokusil nepřítel o vniknutí do--"
. "Rozumím vám," přerušil major řeč

její s úsměvem. "Předpokládání vaše jest
správné. Patříme k americkému vojsku,
nyní před městem ležícímu."

"A vy odvážili jste se sem v takovou do
bu?" pravila doňa Františka a celý vzhled

její jevil největší zděšení.
.

"Ay de mi!
budete zabiti! Budete zatknuti a každý
zatknutý nepřítel bude popraven. Navrař
te se bez odkladu! Por amor nios! Ne
meškejte zde! Nechápete své nebezpečí!
Anda-andal Vážíte-li si mého přátelství,
jděte rychle!"

Dona Františka byla obrazem zoufal-
ství.· .

"Upokojte se," pravil major, "nám ne

hrosí nebezpečí opravdivé. Podnikli jsme
cestu tuto jen abychom vykonali svou

povinnost a dostali jsme ·se sem zcela
'dobře a nepoznáni."

"Odvahou bylo však vstoupiti do domu
otce mého," odvětila dívka pokojněji..

"Ne tak odvážným podnikem, jak se

domýšlíte. Věděli jsme, že matinka vaše
mešká mimo dům a otce vašeho potkali
jsme. Ostatek pověděl nám domovník.
Chcete. však věděti proč jsme zde? Povím
vám to, drahá Františko."

"Prosím, mluvte stručně. Otec záhy-se
vrátí a on vás nesmí nalézti v domě
našem."

"Nesmí? Což není přátelským amerio
ké věci'?"

"Není, aniž by však byl velkým její
nepřítelem. Obávám se ale, že hy mělo
špatných následků, kdyby on, navrátiv
se domů, nalezl zde dva důstojníky Spo
jených Států."

"Nevíte jak smýšlí o nastávající bitvě?"
"Pokud vím, jest jist, že Mexikáné zví

tězí."
"Lituji velice. To překáží naším zá-.

měrům, Yzdor tomu nevzdávám se naděje.
Dono Františko, vr jste v nebezpečí a

my dva zde přišli jsme,· abychom vás za

chránili."

Dívka pohledla překvapeně na mluví-
cího. . .'

"Poslyšte tedy. Vojsko naše není silné,
avšak vítězné a v takové náladě, že žádná
moc mexická mu neoddolá. Dříve než

uplyne týden, jest Monterey v našich ru

kou. Dělostřelectvo naše započne prudce



bombardovati město a životy žen i dítek
budou ohroženv. Otec váš mohl z dosa
vádních vítězství nabýti přesvědčení, že

vojsko mexické nám neoddolá i měl se

postarati o bezpečnost své rodiny. Byl-li
však dosti pošetilýrn, neodmítejte vy, dra
há Františko, výstrahy naší - svěřte se

naší ochraně a my dopravíme vás na

místo bezpečné-s-"
Dona přerušila výlevy srdce jeho vý

křikem prozrasujícim překvapení i nesou

hlas.
"Nemohu- nikdy nemohu!' zvolala

bolestně. "Co vás jen mohlo přivésti na

podobnou myšlenku! ..:1y de mi] Bylo
by bídným jednáním, kdybych je opustila
!). následovala cizince- osobu cizou ne-li
mně, zajisté jim! Tot' nemožné!"

Major Pefferton nalehal na dívku, VY

kládal ji nebezpečí v jakémž se nalézá,
ona však nechtěla o ničem podobném
slyšeti, nýbrž zakl inala ho, aby se jen
navráťil, dokládajíc se vším co jí sváto,
že mu bude povždy povděčna za to, co

byl pro ní učinil. Nalehala na to, aby
opustil dům, poněvadž se otec její brzo
navrátí.

Pefferton nahlížel, že dívka má pravdu,
r eznal však zároveň že se těší lásce spa
nilé děvy. Zdráhání její dotklo se ho

proto nanejvýše nemile a bolestně. Po
delší teprvé době pravil se zápalem:

"Františko, uposlechnu vás - .odejdu
musíte mi však slíbiti, že toto naše shle
dání se není posledním. Neuplyne mno

ho -dni a modrokabátnici severní budou
se hrdě procházeti ulicemi Monterey
skými. Mohu pak přijíti opět a oblažiti
se pohledem na tebe, milko má.?"

"Ano, ano; stane-li se tak, musíte při
cházeti častěji Otec můj bude Ameriká
nům přátelštějším, budou-li vítězi v tru
chlivém tomto boji."

V tu chv'ili pokročil kvapně k ohěma
milujícím poručík Fuller, kterýž dosud
stál na druhém konci komnaty, aby naše
mladé lidi nevytrhoval z rozprávky jejich.
V rukou držel malý obrázek; ohličej mla
dého muže byl celý zsinalý i prozrazoval
veliké pohnutí.

"Senorito-odpllsťte mé smělosti," pravil
chvěje. se rozóí lenim, "nebyla byste tak
laskava a sdělila mi, čí podobizna to je?"

Pohlédla naň udiveně a prav ila pak:
"To jest podobizna kapitana La V/etro.
On jest přítelom mého otce."

Ful ler byl překvapen, neboť nebylo to

jméno, jež o{':ekával slyšeti.
"Odpusťte," pravil s úsměvem, "mýlil

jsem se. Ohl ičej podobá se onomu muže
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jednoho, jejž jsem kdysi viděl, avšak toto

jméno jest mi úplně nové."

Major pohlédl nyní také ná podobiznu.
avšak ihned zvolal i •

"U Joviše! Víte to jistě, seň orito ř

Nemýlíte se? �lnž tento není Mexikánem."

"Není," odvětila děva klidně.

"On jest Amerikánem!" dodal major:
"Ano," zněla odpověď. .

"A tentýž pán, jenž tančil s vámi. fan

dango y oné památné pro mne noci l"

prohlašoval major vítězoslavně. "On to

byl, jenž vás odváděl, když jste podobřz
nu SYOU zanechala na sedadle."

v"Seno�· n�á dobrou pamět'," odvětila
děva s usmevem.

"Láska a žárlivost nikdy nezapomínají
svých podnětů," smál se Pefferton. "Jest

hoch ten opravdu kapitánem mexického

vojska ?"

"Ano; a bojuje prý jako tygl;."
"Zajisté že jest to zrádce! Rád bych

se s ním setkal v bitvě."
"Je-li naším krajanem,". prav il Fuller,

překvapuje mne že se jmenuje La Vi�l'?�\
"Není to skutečné jeho jméno,' pravila"

doňa Františka.
"Opravdu? A jaké jest jeho skutečné

jmeno ?"

"Nevím. Jest to tajemství, jež' nepro
zradí nikomu. Otci mému sdělil kdysi,
že jistá udalost jeho života přiměla ho k

tomu, že se odřekl �wé rodiny a opustil
vlast svou navždy,"

"Nebesa-pak jest to OJI.'" zvolal poru
čík Fnller.

"Kdo?" tázali se Pefferton a dívka
současně.

Fuller neodpovídal. Pojednou byl celý
zmatený a nemohl ze seb.e 'l'pr3fiti ani
slova.. Tváře jeho pokryly se sJŮitei nou

bledostí a celá společnost zachovala nej
větší mlčení.

Klid neměl však dlouho potrvati. V

předsíni ozvaly se rychlé kročeje a do
movník, bez všeho ohlášení vstupuje do
komnaty, zvolal:

"Por' Dios l Seňorito, něco se přiho
dilo. Tito mužové musí hýt\ nepřátoly.
Venku stojí obrovsky zástup lidu a ozbro

jených vojínů!"
Po slovech těch domovník zmizel tak

rychle, jak se byl objevil.

v.

Vzdjemne seznání.

;_K;ule do jejich středu pojednou vlet
nuvši, nebyla hy mohla spůsobiti většího
zděšení než novina právě oznamovaná.



Dona Františka byla první, kteráž pro
mluvila.

"IJios de mi alma I" vyrazila pracně ze

.sebe.. �,Jste ztraceni! Jste ztraceni! Vojíni
jsou venku! Jste prozrazeni a oni vás
přicházejí hledati."

Mužové' jali se jí konejšiti, že jí nehrozí
žádné nebezpečí, ona však hořekovala dále:

"Ale vám! Vy jste ztraceni - oni vás
ubijí!" Pojednou zvolala: "Sečkejte však!
Dosud není všecko ztraceno! Stává ještě
pří.ležitosti k uniknutí! Pojďte rychle!
Madre de IJ1:0S! Pospěšte!"

A za slov těch. chopila se ustrašená dě
va obou mužů, vlekla je komnatou a ote
vrouc jedny dveře, zvolala:

"Do tohoto pokojíku, rychle! Jedná se o

'vaše životy. Pospěšte pokojíkem do zadu,
otevřte dveře, sejděte po schodech a octne
te se v zahradě! .Anda-andal Zachraňte
se! Slyším otcův hlas-pádné kročeje
pro bůh jen pospěšte!"

Dobrodruzi uposlechli zdráhavě rady
dívčiny a octli se po malé chvili v zahra
.dě mezi stromy oranžovými a hustými
"křovísky- Pojednou však počala jim krev
v žilách stydnouti- se zahradní zdi se

skákalo v tomtéž okamžiku několik postav
a přátelé naši brzo seznali, že jsou ob
klopeni mexickými vojíny. Za malou
chvili přihrnulo se nové oddělení vojínů
z domu, odvážliví důstojníci američtí byli
po krátkém boji povalení k zemi a na

rukou i nohou spoutáni.
Když vše to bylo vykonáno, přibyla na

misto činu osoba, kteráž se sehnula k
svázaným, na zemi ležícím mužům a pak
s potupným úsměškem v řeči anglické
pronesla:

"Haló, pánové! Nehodné to postaveni
pro dva důstojníky Spojených Stáťů- ne

ní-liž pravda? Hahaha - mysleli jste, že
touto cestou uniknete? Myslili jste že
dům není obklopen? Budete-li chtíti ještě
jednou podniknouti něco podobného, pa
matujte si, že kapitán La Vietro neni
Mexikánem a tudíž také ne bloudem.
Pěkný to páreček pastevců- vskutku pěk
ný!"-

Kapitán pokračoval ve svých posměš
cich a oba přátelé naši seznali, že vojen
ská hlídka mexická náhodou přibyla na

místo, kde byli zanechali svázanou stráž
mexickou a že tato, byvši pout i zácpy
hrdla zbaěena, učinila výpovědi, jež vedly
k jich prozrazeni. Zároveň .však nabyli
přesvědčeni že kapitán se jim posmívá a

že očekává jakési žebronění za milost z

jejich strany; něčemu takovému vzpouzela
se mužná jejich povaha co nejrozhodněji
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a proto ani nehlesli, což důstojníka, ne

přátelského tím více podněcovalo.
"OaspUa!" dodal kapitán, obraceje .

se

k svým průvodcům. "Tito psi jsou překva
peni, že užívám vlastní jejich řeči. Pojď
tež sem. Santiago, Migueli, Pedro - do
pravte je na světlo-chci se jim podívati
na zuby!" .

Na povel ten přiskočilo několik mužů,.
chopili se obou zajatců a nepříliš dobře
s nimi zacházejíce, dopravili je do domu.
Ye velké síni hodili je na zemi. Tato i
okolní místnosti byly přeplněny vojíny,
kteří jásali nad znamenitou kořisti. Dona.
Františka i matka její byly přítomny,
když vězňové byli vnešeni do' komnaty,
obě však se musily vzdáliti. Zajatci za

chovali mužnou svou odvahu. Jediné, co

je znepokojovalo, byla otázka budou-li
zastřeleni neb oběšeni, a stane-li se tak
před očekávanou rozhodnou bitvou neb
po ni. "

Nyní přistoupil k nim kapitán mexický
se slovy:

"Musím si přece ptáčky lépe .prohled
nouti! Vskutku-jsou to panáčkové, jež
jsem již dříve viděl! Well, pánové, jak
jest vám? Daří se vám znamenitě-c-nepo
chybuji o tom. Každý statečný muž jest
šťasten, ví-li, že v krátkém čase rozžehná,
se s životem! Ha! Por todos santos! Co
to vidím!"

'

Kapitán sehnul se za své rozpravy k
oběma zajatcům a vytřeštěný jeho zrak
spočinul na obličeji Fullerovu. "M'Ůj bože!
Ty's to? .Ty zde!" dodal, na celém těle
se chvěje.

Fuller neodpovidal, byl jako by v ká
men proměněný. Rty jeho se zaťaly a.

chladné jěho oči spočívaly na mluvícím
důstojníku, Tento několikráte zavrávoral
a byl by sklesl k zemi, kdyby nebyl bý
val zachycen jedním z vojínů. Všichni
svědci výjevu tohoto byli nemálo překva
peni nenadálým obratem, mexický důstoj
ník ale propukl v křečovitý smích a vy
razil ze sebe:

"Není to nic - nelekejte 'se. Vayat
Myslíte, že jsem jedním z těch, kteří
omdlévají? Nlk.dy! Něco známého spočí
vajícího v tváři tohoto psa, upomenulo:
mne na minulost--to jest vše! Zde, vojíni;
chopte se těch psů a na strážnici s nimi!
Car�jo-rád uvidím, kdo bude vítězem!
S bohem, done Estevane - diky za vaší
pohostinnost!"

Důstojník opustil komnatu a mužstvo
připravovalo se taktéž na cestu. Oba za

jatci zůstali na chvili nepovšimnuti, ale
chvile ta byla jim velmi přizniva.



"N.eztrácejte naděje, seňore!" ozval se

pojednou příjemný slabý hlásek. "Nebude
vás zapomenuto. Budu-li moci, zachrá
tlím vás!"

Byla to doňa Františka stojící na scho
dišti do hořejšího patra vedoucím a k za

jatcům se nahybající.
"GraC'ias, ouerida Francisca-"
"Pst!" přerušila výlevy vděčnosti. "Ne

mluvte-jen mi důvěřujte. Zde-vezměte
toto a čtěte opatrně."

Podávala mu malý lístek, spozorovavši
však, že plukovník má ruce spoutané a

lístek přijmouti nernůže, ukryla ho za

jeho opaskem.
"Nebesa vás chraňtež ! Hasta lueqo I"
Nebeská děva zmizela právě tak rychle

jak se byla objevila.
Zajatcům nedopřáno času k rozvažování.

Byli zvednuti a několika ulicemi polone
šeni, polovlečeni a konečně do vězení
uvrženi. Byla to malá komůrka, jejíž
zdě i podlaha byly zřízeny z tvrdého ka
mene. Chudobné lože tvořilo celý náby
tek. Vůkol panovala čírá tma. Major
zaujal "místo vedle svého soudruha.

Poprvé ve svém životě jevil sklíčenost.
"Litllji jen jedné věci," pravil truchli

vým hlasem. "Lituji jen, že jsem žádal
byste mne provázel. Kdybych byl sám,
posmíval bych se smrti-takto ale-ó tor
strašné." Dal se do hlasitého štkaní.

'7:N"ečinte tak," prosil Fuller. Nemohu
vás takto viděti! Vždyť si nemáte co

vyčítati-šel jsem dobrovolně. Mimo to

by la výprava naše přece k něčěmu dobrá,
neboť učinil jsem velice důležité seznání.
Viděl jste mexického důstojníka? Povšírn
nul jste si ho?"

"Ovšem že," odvětil major. "Vždyť
jest to tentýž, jenž se koří Františce! Po
všímnul jsem si ho, jak jednal, když vás
pozoroval. Byl jako by zmijí uštknut!
Vy jednal jste při tom právě tak podivně
jako on, Fullere! Co to mělo znamenati?
Ci není vám cizincem?"

"Cizinc�m? Kéž by jím byl! Stydím se

za to, že jest mi velmi blízkým!" povzde
chl si poručík.

"Co to pravíte, poručíku?" zvolal pře
kvapený major.

"Plnou pravdu. Povím vám vše. Mož
no, že se zde jmenuje kapitánem La
Vietro, pravé jméno jeho jest však Ralph
Fuller- on jest mým bratrem o tři roky
stadiím. Poznal jsem ho na podobizně v

domě dona Estevana. Ó jest to strašné!
Domovem našim jest San Antonio v Te
xasu. Bratr můj a já byli jsme jedinými
dítkami mých rodičů. Milovali jsme se
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co nejvřeleji a teprvé v letech pozdějších
měla nastati osudná roztržka! Seznámil
jsem se 8 děvou spanilou, vzdělanou, du
chaplnou. Jmenovala se Clarissa Vance
a byla dcerou bohatého statkáře. Byli
jsme oba uvedeni v dům statkářův. Ná
vštěvy naše byli časté a byly jsme rádi
vídáni. Netrvalo dlouho i seznal jsem,
že nemohu žíti bez Clarissy. Ve vhodném
okamžiku vyznal jsem jí lásku SVOll a

přijal slastné vyznání dívky, že i já jsem
milován. Bratr můj nevěděl o tom. I
jeho srdce sžíral plamen lásky; vyjevil
děvě city své a - byl odmrštěn. Seznal
že mladší a méně hezký jeho bratr stojí
mu v cestě a to mělo za následek, že za

hořel ke mně nenávistí. Vyčítal mi, že
jsem věděl o jeho lásce k dívce a že jsem
ho předešel i pohrozil mi, že ona nikdy
mou nebude. Nesdělil jsem milce své
ničeho o jeho výhrůžkách i nechal jsem
jí chváliti bratra mého pro jeho nezišt
nost a pevnost, s jakouž prý vyslechl
ortel svůj.

Nyni však přijde to nejkrutší. O dva
týdny později pokusil se Ralf o mé z a

v r a ž d ě n í. Setkali jsme se na prérii
v době noční a on zasadil mi silnou ránu
holí do hlavy. Nalezli mne bez emyslů
na prérii. Bratra mého jsem od té doby
neviděl-on uprchl, Já nikomu neřekl, že
on to byl, jenž mne napadl a poněvadž
se často vzdaloval na delší dobu domova,
aniž by komu co řekl, nebylo zmizení
jeho nápadné. Asi po dvou měsících došel
od něho dopis zOINového Orleansu. Psal,
že slyšelo mém zavraždění a tázal se,
je-li na tom co pravdy. Seznal jsem, že
tedy měl za to, že mne vskutku zabil. Mlčel
jsem opět. Otec můj psal mu, že jsem
na živu a úplně zdráv. Od té doby nesly
šeli jsme o něm ničeho i můžete pocho
piti, že jsem byl překvapen, shledav se

zde s ním co 8 důstojníkem mexickým."
"Fullere," zvolal major pohnut. "Nyuí

chápu, proč jste se vždy vzdaloval spo
lečnosti a proč jste se vrhal v nejlitější
boj. Zde má ruka- cítím s vámi!"

"Díky vám! To však neni vše! .Iedno
ho dne obdržel jsem list od drahé Claris
sy, kt.erýrnž mi sdělovala, že spojení naše
musí přerušiti, poněvadž jsem jí oklamal
a zároveň vrátila mi snubní prsten. RyL
jsem zničen. Spěchám k ní a žádám ia
vysvětlení. Přijala mne chladně, já se

pobouřil a ona odepřela mi všeliké vy
světlení. Nespatřil jsem jí více a přidal
se k našemu vojsku. Psal jsem jí později
z Matamoras, byv poraněn, neobdržel ale
žádné odpovědi."



Brzo na to ukončili 'oba přátele rozmlu
ru pr<;> 'ně tak trapnou.

VI.
-t

Vaděje.u,_ Pomoc. - N« cestě k svobodě.

�adešlo ráno a slunko počalo vnikati
7esele vyvýšeným v stropě se nalézajícím
iknem do vězení. Přátelé naši nezamhou
�ili po celou noc oka - myšlenky jejich
nedaly jim usnouti v době, kdy stáli
.éměř na pokraji hrobu. Z venčí dorážel
:1.0 tiché komůrky hluk a šumot, nevěno
mli mu však žádné .pozornosti. Což bylo
jim po všem tom-vždyt' museli se vzdá�
;i veškeré naděje a tak záhy zahynouti
smrtí bídnou-smrtí vyzvědačů.

Oddávaje se myšlenkám
-

málomocným,
vzpoměl si major Fefferton lístku, doňou
Františkou mu odevzdaného. Byl stručný
:I. svědčil o tom, že pisatelka měla na

spěch.
.Amiqos] Buďtež dobré mysle! Veli-"

"

teli vašemu bude podána zprava o va-

šem stavu. Připravte Re na příští noc.

Někdo podnikne pokus o vaše zachrá
něni. .Adios 1 Adios I"

Tak zněl 1ístek. Byl to slib statečné dě
vy, avšak přátelé naši přáli si, aby ne

bezpečného pokusu nepodnikala, jeden
proto, že jí zbožňoval, druhý proto, že jí
ctil, oba - proto, že se obával i, že podniká
věc, kteráž jí lehce může připraviti o

život a jim nikterakž neprospěti. Osvobo
zení jejich bylo čirou nemožností. Byli
obklopeni nedobytnými zděmi; dveře byly
silné, železné a vězňové neměli ničeho po
ruce, co by jim bylo mohlo býti nápo
mocno k útěku. Co mohla učiniti pro ně
statečná děva? S nasazením svého vlastní-
110 života mohla by učiniti generálu Tay
lorovi oznámení o jich stavu. Co však
může on učiniti v jejich prospěch? Niče
ho! Jedině bitva zamýšlená mohla je za

chrániti, ta však byla určena na dobu,
kdy oni nebudou více mezi živými.

V takových úvahách nalezl je strážce
vězení, kterýž jim přinesl snídaní a ozná
mení, že budou předvedeni vojenskému
soudu. :Měl pravdu, nebpt' sotva že požili
něco pokrmů, přišla vojenská stráž a od
vedla je do soudní síně. Bez velkých
okolků byli odsouzeni k 'smrti garrotou.
(za.rdousením) a vykonání rozsudku usta
[loveno na následující den. Byli opět
uvedeni do svého vězení. Nabyli klidu
patřičného a' připravovali se k smrti bez
bázně jakékohv. Rozmlouvali spolu delší
dobu, konečně však příroda počala se
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domáhati svého práva-netrvalo dlouho a..
ztracení muži· usnuli. . :

Jak dlouho spali, nebylo jim známo,
když byli probuzeni rachotem děl a hro
madnými výstřely. Zděšeni vyskočili do
výše a tázali se jeden druhého, co by to
mělo znamenati? Střelba trvala dále a.

přestala až o půl noci. Naši přátelé se

znali, že vojsko americké muselo podnik
nouti útok nějaký, aneb alespoň pokusiti
se o obejití pevnosti. Nová naděje osvě
žila mysl jejich. Vždyu byli oba tak
mladí a mladým nerado se umírá! Znovu
oddávali se tužbám svým. Sladká, blahá
naděje!

* *
*

Vězňové nemohli usnouti. Major Peffer-
ton ležel na chudobném loži a oddával se

myšlenkám svým. Fuller přecházel malou
komůrkou. Muselo býti již po půlnoci,
když Fuller pojednou uskočil nanejvýše'
polekán stranou-dotklo se ho něco tuhé
ho. Vzpamatovav se z uleknutí svého,
sáhl po tom; nahmatal silný provaz i
slyšel v tomtéž okamžiku s hůry tiše pro-·
nešená slova:,

"Rychle! Chopte se oba provazu a do
staňte se po něm nahoru. Rozhodná chví
le nadešla .. Nemeškejte ani okamžik!"

Oba přátelé byli radostně překvapeni,
nebot' seznali, že jim dofia Františka po-·
slala někoho ku pomoci.

"Bůh jí žehnej! Mohl jsem toho oče
kávati!" zvolal nadšený major. "Hle, ani
jsme na strop nevzpoměli! V střeše nalé-·
zají se padací dveře! Fullere, můj hochu,
stav náš není tak zlým, jak jsme se obá-·
vali ! Na každý spůsob leží před námi
možnost zachránění!"

"Je-li vám život drahý, pospěšte a cho
vejte se tiše!" zavzněl opět hlas s hora.

Fuller chopil se nyní provazu a soukal
se po něm do výše. Brzo se dostal na.
střechu a byl zde uvítán osobou tázající se:

"Jste vy to, poručíku Fullere?"
"Ano," odpověděl tento a prohlížeje si

při matném světle svého ochrance, seznal;
že jest to mladík oděný v stejnokroj me-·
xického vojska. .

"Kdo však jste vy?" tázal se poručík.
"Vím že jste přítelem naším, ačkoliv
máte oblek nepřítele."

"Pst! Nemluvts tak hlasitě. Jsem Tip
py, Texasčan! Co však dělá major Pef-·
ferton, že nepřichází?"

Poručík nahnul se nad otvor i pohlížel.
dolů. .

Major právě chystal se k lezení. do
výše, když celá společnost zaslechla po-
divný lomoz.



"Pro bůh!" volal major z dola. "Někdo
přichází! Rychle, vytáhněte provaz. Zavře
te otvor a uprchněte! Na mně se neohlí

žejte-zanechte mne mému osudu. )Jůžete
uniknouti a sjednati mi pomoc od našeho
vojska-jen neváhejte a nevysazujte své

životy v šanc!"
Poruéík o tom nechtěl ničeho slvšeti,

nýbrž chtěl se do vězení navrátiti �� sdí�
leti osud svého soudruha. Tippy však

rychle vytáhl provaz do výše, přivřel po
klop v střeše a vlekl vzpouzcjiciho se po
ručíka za. sebou, vymlouvaje mu všecky
námítky. Fuller konečně uznal, že spíše
bude moci posloužiti svému příteli, bude
li sám na svobodě a. poddal se. 'I'ippy i
Fuller prchali po střechách domků a sešli
konečně po schodišti jednoho domu se

střechy do zahrady.
'*

.:E-

Co se dělo mezi tím H� vězení? Major
chtěl právě lézti po provazu do výše, když
lomoz uslvšel. Věděl. že bv mn nezbvlo
dosti čaSL; k uniknutí a že· by všiel;ni
zahynuli; proto nalehal, aby l)rchli bez
něho. Sotva že otvor byl uzavřen a major
na své lože se uvrhl, vešel do komůrky
strážce vězení, ahy se přesvědčil je-li vše
v pořádku. Zůstal státi u dveří a oslovil
Peffertona, kterýž tváře se jako by se byl
právě probudil, prosil strážce, aby nedě
lal velký hluk, že poručík, tak nutného

odpočinku potřebující, právě usnnl. :-itráž
ce byl upokojen a v malé chvíli zapadly
za nim těžké dveře. Majoru jako by byl
spadl kámen s prso ll. Byl sám - věděl

jaký osud ho očekiwá-- co však na tom,

jen když Fu ller byl v bezpečí.

VII.

lído jesť to? Pád -i.llouterey.
ev rat'mež se vša]; k naším uprchlíkům.

Velice toho želíce, že musel i majora za

nechati II vězení, prošli několika ulicemi

města, úplně opuštěnými i octli se koneč
ně II brány, kdež jim mexická stráž za

stoupila cestu volajíc: "Qwien v'iv((.;';"

Tippy promlnvil s ní několik slov a k

největšímu překvapení poručíka Fullera,
otevřely se jim vrata pevnosti. Netrvalo
dlouho a oba chodci octli se poblíž před
nich stráží amerických a oddechli sobě,
vědouce, že jsou zachráněni.

"Nyní mi ale řekněte, Tippy,' jal se

slova poručík, "jak jste toho. docílil, že
nás stráž bez okolků propustila,"

Stráž byla uplacena!"
::Vy jste ji uplatil?"
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"Ne já-nýbrž doňa Františka!"
".Jak hodná to děva-a jak statný vy

jste junák! .Iak velkou jste mi .prokázal
službu, za níž, buďtež uhezpečeri, povždy
vám budu povděčen 1" 't

".:\Ině uemáto co děkovati. Vděčností
svou jste zavázán doně Františc«, nehot"
jen ona umožnila vaše zachránění. Usly
šev o ntší výpravě, jakož i o tom, že
jste se nedostavil i v čas do táboru, odho
dlal jsem se vniknouti do města a po
ohlednouti se po vás. ,rzal jsem si oblek
jednoho zajatého Mexikána a nastoupil
cestu. Mezi našimi a mexickými stráže
mi setkal jsem se s mexickou dámou,
kteráž spěchala do našeho táboru, aby
podala vel iteli zprávu o vašem osudu.
Ona to byla, jenž mne uvedla do města a

mně tak potřebného návodu k vašemu
zachránění podala."

"Uhohá, jak asi hude sklamána až se

dozví, že major ncni zachráněn. Xvní ale
ještě něco, Tjppy. Z které (�ásti "-l'exasll
pocházíte ?"

.. Proč :-;(:' tážete?"
,;Poněvadž pocházuu také odtamtud fl

rád bych věděl, jak daleko od sebe stály
naše kolébky."

.

"Přicházím z téže krajiny jako vy, ])0-
ruěíkn-ze 8:1n Antouio."

,..Jakže-s-zc San Antouio ?-'

"Ano, zrovna odtamtud. Znám mnoho
osob tam žijících."

"Sll ad znáte mladou dámu-"
"Clarissl, Vn.nceovu ? Zajisté, zuá.m ji

dohře."
".Jak můžete věděti. že jsem Sl' vás

chtěl ptáti právě po této dámě:"
"Jelikož vím, že jste k sobě připoutáni

sva,,�kel11 lás�y a že. jí .křivdíte,_'domýšleje
se, ze ona vas nerniluje. )lezl vámi po
vstalo nedorozumění."

Fuller div nezkameněl.
"Kdo jste?" tázal sc.

"Tippy, Texasčan!"

. ",0 nekl,amt� ll.llle; v�nl .. �e v�lláte. jiné
JmenO,-VII11, ze .]sem vas JIZ dnve vIděl."

,,�láte pravdu; mám jiné jmello o tom
však později. Dnes na mne neIlal�hejte!"

Za rozprávky tl' došli oba táboru a
Fuller nuhlížeje, že pro tuto chvíli tajem
ství tomuto na stopu nepřijde, přestal se
tázati. Podavše si ruku, rozešli se oba
mladí mužové. Poručík ještě před roze
dněním podal veliteli zprávu o osudném
stavu majora Peffertona. Velitel velice
lito��.l �tatečného �Ů8t?j�i�a j vyslovil
naději, ze bude mozno jestě v cas vydrati
ho rukoum nepřátelským.

* *
..



·V den předcházející děj právě vylíče
ný, jedno oddělení amerického vojska vy
sláno za město Monterey, aby se zmocnilo
silnice saltillonské, tak aby se mohl uči
niti útok na město z obou stran najednou.
Střelba, již vězňové naši slyšeli a kterouž
byli tak potěšeni, strhla se právě v době,
kdy americké vojsko obcházelo návrší
paláce biskupského. Velitel této výpravy
dospěv vykázaného mu stanoviště, vyslal
posla k vrchnímu veliteli, generálu Tay
lorovi se zprávou, že zdánlivý útok na

město podniknutý z předu, usnadnil by
mu ztečení porouchaných hradeb zadních.
Následkem toho bylo svoláno celé přední
vojsko do zbraně a uvedeno v pohyb;
veškerá pěchota a dělostřelstvo postupo
valy přímo k městu, kdežto dva pluky
jízdy daly se směrem vpravo,. aby pod
porovaly generála Wortha pro případ, že
'by branná jeho moc byla slabá.

Pluk poručíka Fullera nalezal se za

..Monterey a poněvadž 'se k němu nemohl
dostati, svěřeno mladému důstojníku veli
telství pěchoty nad setninou pěchoty, jíž
bylo uloženo. sté?i východní opevněni.
Oddíl ten dal se Ihned na pochod a za

nedlouho stanul poblíž města i chystal se

k útoku.
V tu chvíli zaviněl. hromadně výstřel

.z reduty Teneria, nejbližší to 'pevnůstky
a řady setniny- Fullerovy značně seřídly.
Dřive. než mohli vojíni Fullerovi ustou

piti zaskočilo jim silné oddělení mexic-
. kých kopi�m�k? zpá��Č!lí .cestu. a u�atn�ničím chránění odvážlivci byli by bývali
porubáni, kdyby jim nebylo přispělo vel
mi silné oddělení vojska amerického ku
pomoci. Utok byl nyní obnoven a veden
plnou silou proti redutě Teneria a po
mnohahodiném boji byla tato stečena a

několik odlehlejších uliček města bylo v

rukou Amerikánů. Vymoženost ta stála
Amerikány i Mexikány mnoho obětí, byla
však první známkou, že Amerikáné, jichž
prapor na Tenerii hrdě v lál, konečně bu
dou vítězi. Noc nastala a zároveň ustala
řvavá válečná, aby lidu bylo dopřáno ně
co odpočinku.

Následující.ho dne nepodniknut žádný
větší útok, však pilně bylo z obou stran
stříleno. Velitel \Vorth zaujal návrší
biskupského paláce a když byli-Mexikáné
.opustili zevnější hradby pevnostní, byly
tyto zaujaty vojskem americkým a gene
rálu Taylorovi nezbývalo nic více než
obrátiti celou pozornost městu samotné
mu. Z rána. dne 23., nižádného odporu
nedbajíce, protloukli se američtí vojíni
na náměstí II nyní rozpředl se boj pouliě-
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ní, krutější všech dřívějších. Trval. něko
lik hodin a měl konečně za následek, že
se celé město dostalo do rukou statečných
našich vojínů.

VIII.

Zavírka.

;Poručík Fuller byl v boji pouIičním
se svým oddělením vždy na prvním místě
a statečný Tippy nehnul se od něho ani
na okamžik. Když byl boj poněkud popu
stil, vzpoměl si poručík ubohého. svého
přítele i zmocnily se ho neblahé- .obavy,
že nešrastník snad již zahynul h�ebnou
smrtí.· Domýšleje se však, že za stálých
bojů minulých dnů, Mexikáné neměli ·pří-

. ležitosti popravu vykonati, počal se oddá
vati naději, že. přítel jeho dlí dosud mezi
živými i chtěl právě s malým oddělením
vojínů k vězení pospíšiti, když spozoroval
dámu, v níž neprodleně poznal šlechetnou
doňu Františku. Shledání se obou bylo
velmi přátelské. Poručík dozvěděl se, že
přítel jeho dosud žije i nastoupen oka
mžitě pochod k vězení.

Brzo přibyli na místo svého určení.
Těžké dvéře vězení. byly vypáčeny a přá
telé leželi si v náruči. Pefferton :

rychle
vyprostil se z objetí přítelova, nebot' spo
zoroval v pozadí tu, pro níž by byl život
obětoval. Vrhl se jí k nohoum a děkoval
slovy horoucími za 'vše co proň byla uči
nila. Pochyboval-li dosud o tom, že jest
děvou milován, musely pochybnosti jeho
na vždy minouti v tomto okamžiku, neboť
pozvedla ho a uvrhla se mu na prsa se
srdečnýmr

"Jsem tvá na věky a nic více nás ne
rozloučí!"

Oba milenci prožili několik blažených
okamžiků, jež je s důstatek odškodnily za
vše to, co byli v posledních dnech zaku-
sili.-

•

Dlouho však neměli se těšiti výlevům'
srdcí svých, nebot' přihnalo se několik
mexických vojínů a dali se s Ameríkánydo půtky. Mladý důstojník mexický vrhl
se na Fullera se slovy:

"Aj, ty zde! Konečně tedy vyplnila se

nejvroucnější má tužba! Uvidíme kdo s
koho!"

Byl to jeho bratr! Fuller odrazil prvníútok Ralphftv, zapřísahal ho vším co mu

svatého, aby se vystříhal boje, aby se ne

dopouštěl zločinu, avšak vše marné. Ful
ler musil se brániti zuřivci, kterýž bylvelmi dobrým šermířem.

Netrvalo dlouho a poručík byl od
zbrojen.
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"Bo<:lni!" zvolal klidně; "jsem odzbro
jen a nemohu se déle brániti! Bodni!
bude to čin, kterýmž se budeš moci vy
chloubati!"

"Při sám bůh, že bodnu!" zvolal bídník
a hotovil se k osudné ráně, v tu chvíli
však vyšel výstřel, bylo slyšeti výkřik a

malá jakás postava vskočila mezi oba mu

že. Okolí bylo zahaleno kouřem, poručík
pocítil, že hyl odstrčen stranou a že ne

byl poraněn. Hned na to padlo těleso
nějaké k zemi, nová osoba octla se na

jevišti a vrhla se na Ralpha se slo,:_y:"To bylo dílo padoucha! Zabil's muze,
jehož život měl cenu tisíckráte větší než
tvůj�"

Byl to major Pefferton, jenž pronásle
doval prchajícího nyní Ralpha Fullera.
Bratr tohoto, poručík Fuller byl jako by
k zemi přimražený. Vzpamatovav se ko
nečně, seznal že u nohou jeho leží těleso
nějaké; sehnul se k němu a sklesl podle
něho s výkřikem:

"Ubohý Tippy!
Ano, hyl to T'ippy, kterýž se vrhl v

osudném okamžiku mezi oba nepřátelské
bratry a ránu poručíkovi určenou sám za

chytil.
Hluboká, zející rána v prsou mluvila o

pravdivosti této domněnky. Fu11er vzal
poraněného, bezvědomého mladíka do ná
ručí, aby ho přenesl na místo bezpečnější
a prohledl jeho ránu. Donesl ho k veran

dě a počal rozepínati vojanský kabátec
poraněného.

"Co to má znamenati? Sním či bdím?"
zvolal pojednou i zdálo se mu, že mu

pojednou všechna krev v žilách ustydla.
"Toho jsem neočekával! Toť čirá nemož
nost! Avšak přece-on jest-ona jest
ano, ona jest to, můj miláček, má drahá
Clarissa Ona mne následovala, ona IJlne
chránila, ona snad za mne zemřela! O já
bídný, nešťastný tvor- čím jsem si toho
zasloužil !"

* *
*

Zbývá nám dodati již jen několik slov.
Texasěan Tippy nebyl vskutku nikdo jiný,

než Fu11erova milenka Olariesa Vance-ova.
Dona Františka zastihla Fullera nad po
raněnou dívkou a nabyvši vědomosti o

všem, dala ji dopraviti do svého domova.
Zde dostalo se Clarisse dobrého ošetření
tak že v krátké době nebezpečí minulo a

ona se zotavovati počala. Od ní dozvěděl
se Fuller, že bratr jeho v jedné noci po
svém pokusu vražedném mluvil s Claris
sou a že jí podal tak určitých důkazů o

nevěrnosti jejího milence, poručíka, že
mu musela uvěřiti, což učinila tím spíše,
ana ho znala co muže lži se štrtícího.
Dozvěděvši se to, zrušila spojení své s

poručíkem Fu11erem i bylo by snad došlo
k dorozumění mezi ní a ním, kdyby ji
při posledním jich setkání nebyl obsypal
výčitkami. Asi za týden po zmíněné jeho
návštěvě u Clarissy obdržela tato od Ral
pha dopis, v kterémž opětoval vyznání
své lásky k ní i žádal jí, aby opustila.
dům otcovský a stala se jeho chotí. Když
pak mu odpověděla, že ho nemiluje a

jeho nikdy se státi nemůže, psal jí, že
jeho obvinění bratra bylo nepravdivé, že
však chotí poručíkovou nikdy se nestane.

Ralph věděl již, že bratr jeho jest v služ
bě proti Mexiku i psal Clarisse, že ho
bude hledati a že ho 'musí usmrtit. To
přimělo dívku, že se za miláčkem svým
vydala na bojiště a stále nad nim bděla,
-Co se týče Ralpha, kterýž byl příčinou
všech útrap, jež přátelé naši musili zaku
siti, budiž podotknuto, že zahynul v zá
pase s majorem leffertonem a tak zaslou
žené odplatě neušel.

Fuller a Pefferton byli v domě dona
Estevana jako doma a když Clarissa se

úplně uzdravila a válka s Mexikem byla
ukončena, požádali oba důstojnici za pro
puštěnou, kteráž jim byla povolena. V
krátkém čase na to slaveny byly dva.
sňatkv: Poručíka Fu11era s odvážnou Cla
rissou a majora Peffertona se šlechetnou
doňou Františkou. Šťastní lidé ti žijou
v štěstí i nadbytku v kruhu četné rodiny
v jižní části Texasu a často vzpomínají,
dob minulých.
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Dědeček 8 babičkou lámání.
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�YLO na počátku listopadu, tudíž na� počátku onoho podivuhodného výroč
ního období, jež v Americe nazýváme
indiánským letem. Od močálů Červené
Řeky obrátili jsme se k severu k pohoř!
Ozark-skému, abychom se zotavili z účin
ků zimnice, kterouž jsem zejmena já ve

lice zakoušel. Obklopeni divokými, zales

něnými vrchy, z jichž svahů řinuly se

čisté prameny, v čistém, sílícím vzduchu
znovu jsme oživli, tak že jsme, jsouce si
vědomi znovu nabytého zdraví, odhodlali
se podniknouti hon na medvědy, jichž v

krajině této značné množství se zdržuje.
Honební naše společnost pozůstávala ze

čtyř osob, neboť mimo dvou mých přátel
a mé maličkosti, čítala ještě Amerikána
jednoho, vychrtlou, avšak odhodlané vze

zření jevící to bytost, jíž jsme v Jasperu
sebrali. Ctihodný tento muž, jenž udával,
že jest s pohořím důkladně obeznámen a

nám služebníkem byl, neměl- pokud se

pamatovati mohu-žádného jmena, nýbrž
byl vždy prostě oslovován "major". Jak
si pomohl k této hodnosti, zajisté nevě

děl-jej ovšem vyjímaje nikdo, což však
na tom, dosti, že titulu. toho měl. Vždyť
si v Americe nelámeme hloupostmi tako
vými hlavu-spokojujeme se s lidmi tak
jak jsou a málokdy toho musíme litovati.
Po celé čtyři dny byli jsme na cestě, aniž

bychom byli shledli jediného medvěda,
neměli j�lne však také žádné příčiny stě
žovati si na nového našeho soudruha, stále

ujišťujícího, že nás uvede na dobrou sto

pu, že však dosud nejsme na patřičném
místě.

Velice krásná povětrnost posledních
dnň pojednou se zvrhla. Vált' silný, ostrý
vítr severní, ženoucí před sebou drobný
mrazivý dešt, Náhlý takový převrat, je
muž Arkansasěaně dali jmeno "a rold

spell" není ničím neobyčejným. Po před
cházejícím parnu byla nám zima dvojná
sob-nesnesitelná. Drkotali jsme zuby a

seděli jsme, ve vlněné své houně zahaleni,
mrzutě na svých koních. Rozumi se, že

bylo po radosti honební a že s hrůzou

pomýšleli jsme na to, jak strávíme noc,
nepodaří-li se nám před večerem u někte
rého farmera nalezti přístřeší.

"Bídná povětrnost", pravil major, krče
ramenoma; "nemůžeme si ale pomoci.
Možno že za hodinu pomine-také možno
že potrvá celé tři dny. Učinili bychom
nejlépe, kdybychom se uvelebili kdekoliv,
neboť pod širou oblohou tábořiti bylo by
skutečně špatným potěšením."

"Nevíte o žádné farmě na blízku?" tá
zal jsem se, třesa se zimou i mokrem.

"Hm- znám krajinu jako svou kapsu,
cizinče-farmy jsou zde po řídku, chcete-li
však se mnou k starému Jimmy, odtud
asi jedenáct mil vzdálenému, pak jest
dobře. Velkého pohodlí tam ovšem nena

lezneme-"
"To lhostejno-jen ku předu, majore."
"Well," mínil Amerikán, "chtěl jsem

.

vám k tomu také raditi. Suché lůžko a

místo u ohniště poskytne vám starý JÍlu
my rád. Jest mým přítelem, ale podivným
patronem-hm, náleží k starému tomu
drsnému druhu lidi! Nesmíte zapomenout,
že půl života svého strávil na hranicích
mezi rudochy."

Pohybovali jsme se dále, zrovna oproti
hučící bouři. Jemný deštík zvrátil se mezi
tím v mohutný liják, kterýž nás brzo
promočil až na kůži.

Co mi Amerikán o starém Jimmy po
věděl; vzbudilo mou zvědavost i musel
jsem se o něm více dozvěděti.

"Víte něco bližšího o muži tom?" tázal
jsem se po chvíli. .

"Ovšem že," přisvědčil major; "vždyt'
jest znám v celé krajině - byl divokým
hochem než měl ženu a dítky. Pravím
vám, cizinče-on stáhl víc skalpů za své
ho života než vy jste postřílel jelenft."

"Bah! Pohádky!" pravil jsem, nevěříc
ně hlavou pohodě. "Sdělte mi jeho jmeno,
abych věděl jak ho osloviti, nebot' Old
Jimmy jistě se nejmenuje."

"Zajisté že ne," odvětil major, opovr
žlivě krče. ramenoma, "on jmenuje' se

Jimmy Cannon. Myslim však, že není
nyní vhodný čas ku klábosení. Budete-li
se starci líbiti, poví vám sám o svých
dobrodružstvích-on rád si ulehčL"

Major pojednou ustal i přitáhl úzdu
koňovu.

"Dejte pozor, pane, potok jest divoký!"
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Hluboké řečiště rozviralo se před ná
mi. Deštěm zmohutnělý potok valil se

řečištěm jako hlínitá řeka i dostali jsme
se jen s velikým namaháním na druhou
stranu.

Byli jsme vysazeni velké nepohodě a

tak jsme dorazili právě před nastavší no

cí na farmu starého Jimmy, kteráž v ma

lebném údolí ležíc, těsně k zalesněnému
svahu hory přiléhala. Na hlučné naše za

volání objevila se postava domácího pána
v otevřených dveřích.

Major pozdravil ho jako starého známé
ho, představil nás a požádal za přístřeší.

"AU right," pravil drsným, silným hla
sem, "Natty a Jene, ukažte cizincům stáj
-vstuptež pánové!"

Dva statní hoši asi devět a deset roků
čítající otevřeli nám dveře oplotění. Za
vedli jsme koně do stáje, vhodili jim ku
kuřici do koryt a odebrali se do domu,
na jehož prahu starý Jimmy nás uvítal.

Byl to muž vysoké postavy, silných
kostí, širokých ramen, asi v polovině pa
desátky se nalezajíci. Osmáhlý, zvětralý
jeho obličej byl by vzbudil v pozorovateli
domněnku, že náleží Indiánu, kdyby nebyl
býval z poloviny zakryt šedým, rozcucha
ným vousem. Hustý, šedý vlas, z něhož

vybíhala dlouhá, krvavá jizva přes čelo
a dvé sokolích očí doplňovaly dojem síly,
odvahy a bezohledné odhodlanosti, jakýž
muž ten byl na mne učinil. Ze složité,
svalovité stavby těla dalo se souditi, že
vzdor letům svým jest dosti silným, aby
v případě potřeby nás všecky čtyři spo
řádal.

Pobídl nás dvorným hlasem, jakýž drsné
mluvící jeho ústrojí vyvoditi mohlo, aby
chom vstoupili do pokoje a podával nám

jednomu po druhém mozolovitou velkou
svou ruku.

Musím upřímně vyznati, že se mi při
rozená. upřímnost muže toho velice líbila.
Brzy jsme se pohodlně uvelebili. Promoklé
pokrývky visely u krbu, v němž plápolal
mohutný oheň, dobrodějné teplo pronikalo
stuhlými našimi údy i počali jsme opět
znovuoživovati.

Mezi tím co starý Jimmy všemožné po
hodlí nám upravoval, vyprávěli jsme o

svých příhodách.
"Hm," mínil starý .Jimmy potupně se

usmívaje a na majora pohlížeje, "tu ovšem
jste si nernohli zvoliti lepšího vůdce.

Majore, vypravujte přece jednou cizin
cům, kolik medvědů jste již postřílel."

Oslovený zamručel něco mezi zuby, ná-
.

sledkem čehož starý Jimmy v hlasitý
smích propukl.

"WeU," pravil pak, "toho nechme až

později. Marie! Pones sem večeři, hosté
naši budou jistě již hladoví."

Malá, hezká paní s plným, čerstvým
obličejem a plavým, přihlazeným vlasem

vystoupila z vedlejšího pokoje. Mohla

býti dvacet let mladší starého Jimmy.
"Má manželka, pánové," pravil náš hos

titel zcela prostě. "Tak, a nyní všichni
do toho, líbí-li se vám. Jezte!"

V několika okamžaních seděli jsme
všichni okolo stolu, obloženého bohatě

pokrmy na západě obvyklými. Musel

jsem neustále pohlížeti na našeho hosti
tele, kterýž mne stále více zajímal. Slova

majorova nechtěla mi z mysle, jmenovitě
ne jeho tvrzení o ulovených skalpech.
Starý Jimmy vypadal podle toho, aby se

v udání majorovo mohlo věřiti.

Když pak po ukončeni večeře paní s

oběma hochy pokoj opustila a my okolo
ohně zasedli, nemohl jsem se již déle
zdržeti i zavedl jsem na to hovor.

"Hm," mínil starý Jimmy lhostejně,
"major vám tak vyprávěl-opravdu? WeU,
pak to také bude pravdou, cizinče. Však
dávno tomu!"

Odpověď tato povzbudila mou zvěda
vost nanejvýše. Prosbě mé, aby nám ně
co vypravoval z dřívějšího svého života,
nezdál se nerad vyhovovati. Náhle· po
vstal, opustil pokoj a navrátil se po malé
chvíli s plechovou nádobou plnou punčo
vé whisky.

"Zde!" pravil, mlaskaje, "chopte se toho

pánové. Nemáme u nás každý den ná
vštěvu a přijde-li, může už něco prask
nouti a na mou duši, věřte mi, něco ta
kového pije se právě tak dobře při vy
pravování jako při poslouchání."

Netrvalo dlouho a před každým z nás
stál koflík vroucí punčoviny, dýmky byly
napáleny a nám bylo tak roztomile, jak
to v podobném postavení a poměrech jen
vůbec možno. Venku skučela bouře, dešt'

plískal silně na dům.

"Tedy staré časy, pánové," zvolal starý
Jimmy, "nechť tedy žijou, pánové!"

�tarý "učinil silný doušek ze svého ko
flíku. Tukli jsme si s ním a opětovali
svou dřívější prosbu.

.

"Dobře tedy," pravil s úsměvem, "ne
smíte se však pozastavovati nad tím, bu
de-li to někdy hodně divoké. Jsou to
divoké kousky ty z mého mládí -o málo
takových uslyšíte dnes vyprávěti a v ještě
méně podobných dnes béře kdo podílu.
Má stará nebude nás vytrhovati, ona ne,

rada slyší, vzpomínám-li minulosti -hm
ženy, nic platno, jsou přece jen směšny'



Však neškodí,· býla to kapitální švanda,
pravím vám! .Tehdy byl jsem celým ohla
píkem a Jimmy Cannon znám byl co nej
bezpečnější střelec, co nejlepší stopovač
a špehýř po

. dél celých hranic právě tak
dobře jako ve Washingtonu. Často byl
jsem CI) tlumočník s pohlaváry rudochů
v .Bílém, domě a stakráte stál jsem jim.
tváří v .tvář na stezce válečné."

.Vypravovatel znovu naplnil sklenici a

pohlížel z jednoho na druhého.
,

"Musíte věděti, že jsem sám kus tako
vé rudé kůže- civilisovaný život sotva

jsem poznal a nikdy o něm dobře nesmý
šlel. Nehodí se pro muže. Rodičové moji
měli farmu dole v Texasu. V devátém
mém roce 'povstala podél hranic válka
ndiánská- p.) bitce u Alano, kde celé

příbuzenstvo zahynulo, byl jsem Komanči
odvlečen a mezi nimi vychován. Well, k
dvacátému svému roku žil jsem mezi
nimi a ujišt'uji vás, že v celém kmenu
nebylo jediného bojovníka, kterýž by se

na mne byl odvážil, jakkoliv tam měli
statné chlapíky. Vážili si mne velice,
mohl jsem se státi náčelníkem- ale, the
devil! průběhem času nabažil jsem se

psího života a nemohl jsem také docela
zapomenouti svého bílého původu, Při
útoku jednom na Fort Sherman v Texasu,
kdež rudochům náležitě naklepáno, použil.
jsem příznivé příležitosti k upláchnutí.
Chtěl jsem přece jednou se přesvědčiti,
jak to dopadá s lidmi mé barvy. Dobře
mne přijali, nebot' chlapíky, jakým jsem
byl já, mohli právě potřebovati. Znal
jsem všechny kmeny od Rio Grande až
k .Yelowstone, celé území od hranic až k

Rocký Mountains a i za' tyto až do Ka
lifornie. A tak bylo mi ostatní část' mého
života ztráviti jako, trapperu, tlumočníku
a vůdci přistěhovalců i vládních vojínů
až jsem seznal mou Marii. Hm- byla to

pořádná komedie, pánové, ubezpečuji vás
-a nebyl to nejhorší kousek mého živo
ta. Chcete věděti, jak jsem si dopomohl
k mé staré?"

Rozumí se, že jsme přisvědčili.
Starý Jimmy pořádně si přihnul a od

strčil pak nádobu od sebe.
"Well, pánové, máte o tom slyšeti. Jest

to kousek života hraniěářského-c-poslední
mftj ěin-s-a šlo mi vskutku o kůži."

,
Vytáhl opatrně z kapsy tabulku zvy

kavého tabáku, ukousl kus a takto SQ

posilniv, pokračoval u svém vypravování:
. "Jest tomu déle desíti let. Potloukal

jsem se tenkráte .0kOIO Fort Laramie ve

Wyoming.. Pěkný to život, neboř dostá
valo se mi od ylády pěti dolarů denně
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co špehýři a tlumočníku. Diví' Sioux-ové
byli opět jednou na nohou a znepokojo
vali sousedstvo- dali nám mnoho práce,
neboř jsou to čertoví, chlapíci, na mou

věru! To se ,jim musí doznati! Však pro
mne nebyli dosti ostři - vezmi je' ďas!
Well, potloukal jsem se tedy okolo Fort
Laramie. Jednoho večera-měli jsme ten
kráte právě tak krásné počasí jako dnes,
tak že bylo hříchem psa vyštvati ven -

v onen požehnaný večer tedy, byly před
ní naše stráže pobouřeny zprávou, že tlu

pa vystěhovalců, kteří se chtěli dostati
přes Skalné Vrchy do Kalifornie, byli od
Sioux přepadeni fL povražděni. Stalo prý
se tak na tři 'míle od pevnosti. Muž,
kterýž poselství to přinesl, jen s tíží unikl
rudochům. Krvežízuivoi vše co žilo pobili,
vyjma mladé děvče, jež zavlekli sebou, do
zajetí. O tom vš .k dozvěděli jsme se te

prvé později."
"The devil! Byl to pěkný poplach, ubez

pečuji vás! Ihned bylo nařízeno oddělení
jízdy, aby se vyslalo na pronásledování
divochů. Mne přidělili co vůdce a nyní
ujížděli jsme s větrem o závod. Za sou-.

mraku dojeli jsme na místo hrůzy. Rudi
padouši zase jednou hospodařili dle své
ho spůsobu. Byl to strašný pohled-mii-.
žete mi na slovo uvěřiti. Vše co nemohli
odvleci, rozbili neb spálili. Mezi zpola
ohořelými stromy ležely mrtvoly mužů,
žen a dítek, Irčan jeden, jejž jsme ještě

. na živu zastihli, mohl 'nám nesouvisle vy-.
povědíti, jak se vše přihodilo.

Vystěhovalci jako obyčejně rozbili tá
bor, domýšlejíce se býti jistými poblíž
pevnosti, opomenuli zříditi hradbu vozo

vou a rozestaviti stráže, jak se to obyčej
ně stává, Nedbalost ta strašně se na nich
vymstila. Největší vinu uvaloval jsem na

vůdce výprávy-nebyli to na každý spň
sob žádní špehýři, nýbrž ledabyle sehna
ná nezkušená sběř! Ano, ano, každý 'se v

tom nevyzná, v čem se vyzná Jimmy
Cannon!"

"Hm, tedy - kde pak [sem, přestal?"
přerušil se stařec pojednou. ,.Dobře tedy:
Nalezli jsme Irčana, v němž zbylo ještě
drobet života. Ubohé čertísko! Měl kuli
v lebce a sečnou ránu v prsou i ležel na
hromadě trosek. Byl blízek svého konce
-poznal jsem to hned. Vyprávěl mi, že
šel se slečnou Marií Brandovou k řece,
kdež se bezstarostně oddali lovení ryb.
Nikdo netušil nebezpečí, až se pojednou'
udál útok. Rudoši měli lehkou práci. Z
nesouvislé Ťeči Irčana dozvěděl jsem se

již jen, že se rudoši se svou kořisti
zmíněnou již dívkou - vydali směrem k



řece Rawhide- ubožák pak vypustil du
cha. Na smutném místě nezbývalo nám
co činiti-nebot' jsme byli ohavníkům na

stopě. Každý z nás hořel nedočkavostí a

dychtivostí po srážce s ďábly rudými,
abychom jim mohli dáti za vyučenou. -

Mezi tím nastala čirá tma- povim vám,
že se mohla zcela dobře nahmatati-bylo
by nesmyslem bývalo dáti se za prchají
mi, nebot' nebylo lze nikde nalézti bliž
ších nějakých stop. Utábořili jsme se te

dy v příkopu jednom asi deset mil vzdá
leni pevnosti. K půlnoci přestalo pršeti a

vyjasnilo se poněkud. Vypravováni o bí
lém děvčeti nedalo mi pokoje. Proto vzal
jsem svého koníka a vydal se na vlastní
pěst na vyzkoumání táboru rudochů. Ráno
jsme toho mohli potřebovati - zbývalo
nám pak již jen půl práce a nalézalo-li
se děvče opravdu u divochu bylo rychlé
pomoci zapotřebí."

"Well-indiáné, samo sebou se rozumí,
učinili vše, aby před námi stopu svou

ukryli, aneb nás spletli, mne však přece,
hloupí chlapi, oklamati nemohli. Netrvalo
dvě hodiny i vyšetřil jsem kde se tábor
jejich nalezá. Ukryv koně svého v hou
štině, plížil jsem se opatrně ku předu.
Chlapi měli se na pozoru; tu i tam spa
třil jsem v lese stráže jejich, nebylo ale
věcí těžkou uniknouti jich pozornosti."

Starý Jimmy učinil přestávku a srdeč
ně se rozesmál.

"Damn, gentlemen!" zvolal pak, udeřiv
do stolu "Byla to kapitální švanda! Ru
dí ďáblové sprovodili se světa veškerou
zásobu kořalky přistěhovalců i spili se

'jako nigři. To se mi hodilo do krámu.
Dlouholeté mé s rudochy obcování a zna

lost jich obyčejů nenechaly mne dlouho
v pochybnostech vzhledem k tomu, kde
dlužno hledati zajatou. Záhy spatřil jsem
hledaný stan i smýkám se po břichu k
němu. U vchodů seděla stará skvó i pěla
tiše pohřební píseň svého kmene - měla
toho za otřebi, nebot' že poslední její
hodinka; nadešla, mohl jsem jí snadno
předpovědíti. Několik minut ležel jsem za

stanem. bych se přesvědčil, je-li všude
ticho-pak pozvedl jsem opatrně jeden
cíp jelení kůže, z níž stan sestával. Sku
tečnč! Všemu bylo tak, jak Irěan vypra
voval. Uvnitř seděla ještě jedna taková
špinavá čarodějnice - dřepěla u ohně a

přikládala roští, a na zemi s nohama i
rukama svázanýma ležela unešená bílá
dívka. Nebyla

'

vzdálena ani dvě stopy
ode mne-mohl jsem na ni rukou dosáh
nouti-to jsem mohl, na mou věru. Ry
chle pustil jsem cip kůže, nebot' celá věc
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byla přece jen odvážlivá. Ne snad pro
mne, vezmi to ďas! Kůže má byla již dost
často vysazena zbraním rudých ďáblu -

ale o divku jsem se strachoval. Byr-li
jsem dopaden, podřezali jí chřtán-e- toho
jsem byl jist."

.

"Well-něco se muselo. státi, nebot' bez
pomoci jsem ji nemohl zanechati - kdož
ví, co by byla musela zakusiti; než ji
jízda naše mohla osvoboditi. Tak odvážil
jsem se po chvíli opět nahlédnouti v

stan a ubohé oběti několik slov povzbu
zujících pošeptati-ačkoliv to bylo nej
větší hloupostí, již jsem mohl vyvésti.
Jakž se ani jinak státi nemohlo - stalo
se, ženy neznají žádné předložení. Děvče
vzpřímilo se, jako by zmijí uštknuto. Vě
děl j sem, že bude zle i litoval srdečně
kleté své přenáhlenosti. Rozumí se, že
jsem rychle stáhl hlavu zpět - však obě
skvó nedaly se tak lehce oklamati- indi
áné jsou od mládí učeni opatrnosti a pá
reček takových čarodějnic mají již celého
ďábla v těle; těm tak snadno neproklouz
ne něco skrze špinavé prsty. Čarodějnice
venku sedící přerušila své skuhrání, vsta
la a obcházela stan, aby se, přesvědčila,
je-li všecko v pořádku."

"Nyní nadešla rozhodná chvíle, páno
vé. Jediné hlesnutí a vše bylo ztraceno!
Uprchnouti jsem nemohl a tak mi nezbý
valo nic než dokončiti, co jsem započal.
Rozhodnutí mé bylo pevné. Jakmile mi
stařena přišla v dosah hmatu, vrhl jsem
se na ní, stiskl jí chřtán - hm, ujišťuji
vás, za minutu věděla již dobře proč
zpívala svou pohřební píseií- již ani ne-

hlesla."
.

"Well, jednoho hmyzu byl jsem zbaven;
bylo mi však hned známo, že to bude
málo platno. Druhá čarodějnice buď něco
zaslechla, aneb bylo ji nápadno, že se

družka její dlouho nevrací, dosti na tom
že se jala silně skuhrati a celý tábor po
plašila. Taková rudá kůže jest vám totiž
prapodivným zvířetem. Byť by chlap byl
sebe opilejší, přece jen spí na jednom
uchu. Bylo mi zřejmo čeho se mohu
nyní nadíti a váhání, při sám d'ábel, bylo
úplně nemístné-také nenáleželo nikdy k
mým vlastnostem. Jako blesk vyskočím,
strhnu pokrývku stánu, chopím se zajaté
-pouta její přeřezati nebylo času- pře
hodím jí přes ramena a vezmu do zaje
čích. Hahaha! A pak jsem utikal."

Bodrý stařec div se smichem nerozsy
pal, jako by vyprávěl o nějakém zcela
nevinném žertu, kdežto mně při jeho vy
pravováni krev rychleji žilami kolovala,



,;Věřte mi neb nevěřte," pokračoval
pak když si byl poněkud oddechl, "nejsem
slabochem a byl jsem jím tehdy tím
mene; lehké břemeno na rameni sotva

jsem cítil, přece 'však mi bylo divno oko
lo srdce, slyše válečný pokřik za sebou a

dobře věda, že za půl minuty budu
míti sto rudých těch padouchů na krku.
Podaří-li se ti jen doběhnouti ke koníku
dříve než tě dohoní-pomyslil jsem si
pak bych vás už spletl, nebot' člověk ne

z1ft"áví mezi holotou tou celý svůj život,
aniž by- se od nich co přiučil. A tak uhá
ním jako stíhaný jelen. Děvče chovalo
se znamenitě: Ani sebou nehnulo a ne

vydalo ze sebe ani jediného hlásku. Vše
b)-lo· by šlo dobře, tu však mne ďas hnal
zrovJl� .-okolo jednoho rudého špehýře,
kterjž .se někde v lese potloukal. Uháně
je ..

:OkolQ něho, pokoušel jsem se o to za

�aa�ti' mu tomahawkem jednu, kluk však
opatrně se uhnul, tak že jsem se chybil
a -déle .8 ním zdržovati se nemohl. Z uzna

losti poslal padouch za mnou šíp. Brrrr!
l\f.zení "Projelo mým tělem, před očima
dělalo ��. mi modro a zeleno; cítil jsem,
le �!P pořádně' uvízl; vyštval jsem na

;ru�ch3. celé . peklo, okamžik bylo mi,
jako· bych měl klesnouti, ale vzpomena
81' 1l:Joliého děvčete a - mého krásného
kltalpu, .kterýž byl příliš dobrým, než aby
se- � udírně některého rudého ďábla udil,
sebr:\1 jsem veškerou svou sílu a uháněl
dál#-;-ovAem že ne tak rychle jako dříve,
�z�01" -,tomu podařilo se mi doběhnouti
liu'.kpnrIru . mému. Vyšvihnu se nahoru,
p�loi:tm děvče před sebe a uháním cva

le!p. ". -Krev řinula se mi po nohou a šíp
�;le. lIl! překážel, byl jsem však tak roz

��teklen a rozohněn, že jsem prozatím
necífis.ani bolest ani slabost- ba neměl

an� �ašu na něco podobného mysleti. S
1;ě�1 v'Měl jsem, kde asi šíp uvázl.

··,W�ll, z křiku za mnou se ozývajícíhon�yl.;jse(n vědomí, že celý kmen se na

t.�á:na- koni, aby mne pronásledoval.
�liich rudáěe oklamal, dal jsem se smě

�l1l.v'ýchodním podél řeky Cowhide, do
jenž. mělké vody jsem vjel. Očekávání
rÍfé,._si: iPhiilo. Celá rudá rota vydala se

é ce"si.u k Fon Laramie, jež se nalezalo
JIině

•

od tábora jejich, nebot' měli pevně
ia .to;·ž� směrem tím prchám. Kdož byl
r�eléHím nade mne. Cestou museli se

�'�iti. 8 našimi jezdci a tu se mohli tě
šiti.• Pokraěoval jsem ještě chvíli v útěku,
cl�l� .t? ale nešlo. Zmocnila se mne po
�no.u taková slabost a mdloba, že bych
fiyl. sklesl se sedla. Proto slezu s koně,
l� 'nejprvé ohledal ránu svou. Zbavím
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dívku pout a ona byla mi nápomocná ,při
vyšetřování rány .. Šíp rudého padoucha,
ďas ho vezmi, vjel mi na levé straně do
zad tak, že špička' jeho na druhé straně
boku vyčníval. Ulomím špičku a vytáhnu
šipiště; pak vyplním koženou svou košili,
abych krev zastavil a ránu ochladil, mo

krou hlínou z řečiště vzatou. To prokáza
lo mi znamenitou službu a pořádně se

napiv vody, cítil jsem se dosti silným,
bych v cestě své mohl pokračovati."

Vyprávěč ustál, učinil řádný doušek a

zamlasknul uspokojen jazykem.
"Pijte, pánové! Nemyslel jsem tenkráte,

že po desíti letech budu seděti v tak ve

selé společnosti! Bylo mi bídně, ujišťuji
vás, domýšlel jsem se; že toho mám dost.
Well- za svítání nalezal jsem se u pra
menů potoku Dry Cottonwood,asi dvanáct
mil vzdálen Fort Laramie. Ceštu znal
jsem dobře, ne'směl jsem však vydati se

přímým _směrem, poněvadž se rudoši po
tloukali mezi mnou a pevností. Potloukal
jsem se tedy odchylkami �ouštinou a

nabyl přesvědčení, že se rudoši srazili s

naší jízdou; dle všeho dostali pořádný vý
prask a to účinkovalo na mne blahodár
ně, ačkoliv jsem se nemohl švandy té
súčastniti. Konečně podařilo se mi dosta
ti se do pevnosti a věru, bylo již na čase,
neboť sila má byla vyčerpána i svalil
jsem se jako špalek se sedla. Nechtěl
bych to ještě jednou prožíti, můžete mi
to věřit."

"Nuže a konec?" tázali jsme se všichni
jako jedním dechem.

"Konec, pánové s tím budeme brzo ho
tovi. Přijali mne do pevnostní nemocnice
a slečna Brandova byla mou ošetřovatel
kou. Šíp na štěstí nezranil žádnou chou
lostivější část mého ústrojí, vzdor tom
trvalo dlouho, než mi pomohli na noh).
Obětavé péči zachráněné dívky děkuji
své uzdravení."

"Nikdy nepoznal jsem co jest žens á
péče, nikdy před tím nestaral se ělov k
nějaký o mne-zkrátka, nevěděl �sem (ao
té doby jak jest člověku, má-li někoho,
kdo oň pečuje. Prapodivný pocit P?čal
se mne zmocňovati, život nabýval Ipro
mne ceny, kdežto bych zaň dříve nebyl
dal jediného centu. Ponejprvé napadla
mne myšlenka, že jsem vlastně vedl do-
sud psí život." I

.

"Well! uzdraviv se, nemohl jsem se
odloučiti od dívky. Ona byla úplně opu
štěna ve světě, neboť všichni její příbuzní
byli v strašné seči povražděni a tak otá
zal jsem se jí jednoho dne, chtěla-li by
se státi mou ženou. The devil! Co tomu



říkáte, ml�í pánové? Mladé, čilé to
dítě pojalo mne starého, divokého chlapa
8 tou podmínkou, že zanechám nestálého
svého života, lepších mravů si přisvojím
a farmerem se stanu. Tím bylo vyjedná
vání ukončeno a žádný z nás neměl pří
činy litovati úmluvy naší. Odstěhovali
jsme se sem a tak, pánové nabyl jsem
své Marie."

Starý Jimmy se zamlčel, vyprázdnil
zbytek koflíku mocným douškem <fevstal.

"Jest pozdě již, myslím, i bude na ča
se odebrati se k spánku."

Potřásl nám přátelsky ruku a opustil
nás se slovy:

-

"Dobrou noc, pánové, buďtež mi ještě
jednou vítáni pod střechou mého domu.
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Učifite si všemožné pohodlí. Jste mými
hosty pokud nepohoda nepřestane - pak
dopomohu vám k honu na medvědy a

můžete nazvati starého Jimmy chlul.ilkem,
pakliže nedostaneme několik pořádných
kusů na muška. Dobrou noc!" Přiložili

jsme ještě něco dříví k ohni a rozložili
se okolo něho.

Soudruzi brzo usnuli, mne ještě dlou
ho pronásledovaly obrazy, jež farmerovo
dobrodružné vypravování v mysli mé vy
tvořilo. Mezi tím co venku stromy v bouři

chrastily a šustily, zdálo se mi, že slyším
chrapot umírajících, údery tomahawku,
fičení šípů a válečný řev rudých praby-.
dlitelů země, kteří zmírající rukou

.. hájí
loviště svá oproti bílým vetřelcům.

Od Boleslava -Iablouského.

Q.MUTNO tu, bratřf! smutno v cizím kraji!
cp Srdci se stýská, ač to oko tají;

Hovor mne nudí, zábavy mne nudí,
Lidé mne nudí-celý svět mne nudí.

O smutno, smutno! srdce ke svým skáče -

U nás jináče! ach, u nás jináče!

U nás jináče! ne tak v cizím kraji!
Ani ty krásy vnad pro mne nemají,
Ani to ptáče tak pěkně nezpívá,

. A když mi hrají, srdce při tom zívá.

O smutno, smutno! srdce ke svým skáče

U nás jináče! ach u nás jináče I

I
U nás jináče! každá tvář jest jiná,

A k veselosti netřeba nám vína,
�m český vtip rozjasní ducha více,
Než krev Burgundských žilek na Mělníce.

O smutno, smutno! srdce ke svým skáče

U nás jináče! ach, u nás jináče!

U nás jináče! Kdež jsou tu ty hory?
Kde ty skaliny, luhy, řeky, bory?
Kde naše stará stověžitá Praha,
Naše královna, matka naše drahá?

O smutno. smutno! srdce ke svým skáče

U nás jináče! ach, u nás jináče!

U nás jináče! jaksi svobodněji
Tamvolně žijou, ,tu jen volně pějí;
Ta.m pán i nepán - každý jest člověkemf >

Neníř druhých Čech na světě dalekém!

O smutno, smutno! srdce ke svým skáč�-.-.
U nás jináče! ach, u nás jináče!

U nás jináče! bych tak řek: po česku!

Bez velkých poklon, bez velkého lesku,
A přec tak milo, s takou srdečností,
Že neznám sladších na světě radostí!

O smutno, smutno! srdce ke svým skáče

U nás jináče! ach, u nás jináče!

U nás jináče! tam. tam mne to táhne. •

Po Milešovce, Řípu srdce prahne .....•
Tu vracím všecko, co tu k mé je slasti -

Jen hůl mi dejte na cestu do vlasti,
Neb mi tu smutno! srdce ke svým skáče'__"_'
U nás jináče! ach, II nás jináče!

Bože, o Bože! kdybych měl umříti

A kosti svoje v cizině složiti,
Dej duši mou v tu krajinu nebeskou,
Z které bych věčně viděl vlast svou Českou,
Neb i v tvém nebi duše se rozpláče -

U nás jináče! ach II nás jináče!
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Prosté vypravoválli ze santeěnéhe života,

�EST to jednoduché vypra�ování osudů� prostého muže, jehož objevení se na

dějišti světovém nebylo epochou nějakou'
jíž bych chtěl čtenářům svým líčiti,
neboť podnik na němž on bral podílu,
setkal se s nezdarem a odevzdal jej soud
ci na milost i nemilost; jest to vypravová
ní osudů muže, o němž nepochybně žádný
z mých čtenářů neslyšel, neboř bylo i
málo těch, kteří v jeho domově naň si
vzpoměli, když na podzim roku 1863 ča
sopisy o. smrti jeho přinesly následující
stručnou' zprávu: .

"Dne ll. května zemřel na palubě kor
vety "Levant" od loďstva Spojených Stá
tů na 20° ll" jižní šířky a 13° západní
délky Filip Nolan."

A přece hyl muž ten, by,I Filip Nolan
určen k sehráni velikého ukolu. .

.

Bylo to roku 1806, když plukovnik
Burr, místopresident Spojených Států za

Jeffersona (1801-1809) dán v obžalobu
pro zemězrádu a zatknut na obviněni, že
sosnoval spiknuti, jehož účelem bylo zří
zení jižního císařství pod jeho (Burrovou)
vládou. Záměr jeho, zdá se, byl velmi
dobře promyšlen)' á mezi nesčetnými pří
vrženci odvážného i ctižádostivého dobro
druha byl Filip Nolan, poručík u vojště,
jednim z nejčinnějších a nejvice vyníka
jicích. Připojil se ve Fort Massac k
podniku tomu, kterýž, jak často se stává,
přiliš předčasně se počal prováděti, než
aby se mohl setkati se zdarem kýženým.
Na výpravě k Novému Orleansu byl i se

svým přívržencem jat a ve Ft. Adams před
vojenský soud postaven. Nebyl ani více
ani méně vinen než jini, kteří se lákavý
mi vyhlídkami Burrovými zaslepiti ne

chali. Však již staré jedno přísloví dí:
"Malí zloději' nechávají se věšet, velci ale
zloději ti mohou běžet!" a tak dělo se i
v tomto případu. Burr byl pro nedosta
tečné důkazy propuštěn z obžaloby a

Nolan a .s ním i jiní m.useli si zahráti na

beránky anímajíoí cizi hříchy. Rozzuřen
na bezohledné s nim zacházení, stál před
soudci, aby vyslechl svůj trest a s těží

byli bychom o něm ještě kdy slyšeli, po
něv\dž všichni účastnici podniku země-

zrádn�o unikli s nepatrnými tresty, kdy
by se nebyl dal mladickou svou lehko>
vážnosti svésti k výroku, kterýž ho učinil
tím, čím od té doby byl: Mužem bez
vlasti. Na obvyklou otázku soudního před
sedy, má-li ještě něco k přednešení, co
by ho omluvilo, vyskočil obžalovaný do
výše, udeřil pěstí do stolu a vzkřikl:

'

"Ďas vezmi celé Spojené Státy! Přál
bych si jen, abych o nich po celý můj
život neslyšel!"

Téměř všichni důstojníci, z nichž se

soud skládal, brali podílu na válce osvo

bozovací, a nasadili .

pro myšlenku, již
nyní obžalovaný v bláto zašlapoval své
životy. Nolan však byl neskroceným dít
kem přírody; narodil se na plantáži jedné
v Texasu, kdež nejlepší jeho společnost
pozůstávala v nejlepším případě ze špa
nělského některého důstojníka, aneb novo

orleanského obchodníka; nebyl účasten
žádného jiného vychováni, než jakého mu

mohl poskytnouti za zimu jednu anglický
učitel. Ostatně ztrávil polovinu svého živo
ta na 'prériích užší své vlasti" proháněje
se s lasem v ruce na divokém koni, tak
že málo věděl o Spojených Státech. Po
zději dala mu ovšem unie oblek, jejž no-'
sil a meč, nímž vlast' svou brániti přísa
hal-avšak stát chtěl na něm strestati
provinění cizi a ačkoliv jednání mladého
vojína nikterakž schvalovati nechceme,
přece nemůžeme zasednouti k tak přísné-
mu nad nim soudu. .

'

Soudcové odebrali se' po výroku Nola
nově, kterýž veliké vyvolal rozhořčeni,
do ,vedlejší síně, avšak již po čtvrthodinné
úradě navrátili se z rozsudkem:

"Uznáváme poručíka Filipa Nolana vin
ným zločinu zemězrády a odsuzujeme ho
k tomu, aby nikdy o své vlasti ničeho
neslyšel. "

Nolan se smál; avšak v bledých tvá
řích okolostojících neshledal's známku ve:
selosti. Trest zdál se mu býti dosti. mír
ným- vlastni přáni 'obžalovaného .mělo
býti splněno a také došlo splněni. Od 21.
září 1807 až ku svému úmrtnímu dnu ll.
září 186.3 neslyšel ani' jednou vysloviti
jmeno své vlasti. President Jefferson po-



depsal rozsudek, jehož opis doručen od- ,

souzenému. Při příležitosti vyhořeni vládní
budovy ve Washingtoně uhořely všechny
listiny soudu tohoto se týkající a když r.

1817 kapitán Watson u svého odboru ve

Washingtoně o Nolanovi raportoval, ne

povšímnuli si věci té na dotyčném místě,
nikdo neví zda zůmyslně či nahodile; ale
pravdou jest, že od této chvíle žádný ve

litel námořnický o nešrastnérn muži nera

portoval. Poručík lodě "Nautilus,:' Mit
chell, jehož péči odsouzen)' nejprvé svěřen
byl, obdržel následující písemný rozkaz:
"Prostřednictvím poručíka Nealla ode
vzdává se vám osoba Filipa Nolana, dří
vějšího poručíka vojska Spojených Států.
Jmenovaný muž vyslovil při příležitosti
svého výslechu před vojenským soudem,
strašnou kletbou provázené přání, aby
nikdy více neslyšel ničeho o Spojených
Státech a rozsudek nad ním vynešený zní
pouze v ten smysl, aby přání jeho bylo
vyhověno. Vezměte vězně na svou lod' a

použijte největší opatrnosti, abyste učinll
útěk jeho nemožným. Musíte mu věnovati
tutéž pozornost, totéž ošetření a tentýž
šat, jak toho dřívější jeho postaveni vy
žaduje'. Důstojníci lodě vaší dohodnou se

ohledně jeho společnosti; nechť každý z

nich stýká se s ním slušně, tak .aby mu

nikdy nebylo připomínáno, že jest vězněm.
Za žádných ale okolnosti nesmí nikdy
slyšeti neb viděti něčeho, co by mu mohlo
připomenouti jeho vlast', i budete jmeno
vitě pečovati o to, aby každý důstojník
šetřil až do nejmenších krajností ustano
vení toho, v čemž vlastně spočívá trest
vašeho svěřence. Vůlí vlády jest, aby
vlast' svou, již zapřel, nikdy vice nespatřil
i dostane se vám před vykonáním cesty
vaši rozkazů potřebných k udržení tohoto
ustanovení v platnosti."

Rozkaz ten podepsán tajemníkem ná-
mořnictva. ·

Z válečného parníku "Nautilus" dopra
ven Nolan na loď, kteráž nastoupila
dlouhou plavbu a její velitel, kapitán
Shaw, sestavil nutná opatření, jež všemi
hlídači Nolanovými až do jeho smrti za
chovávána a co návod od jednoho strážce
druhému doručována byla.

Kapitán Shaw dovolil svěřenci svému
neobmezený styk s důstojníky, s muž
stvem obyčejným však jen u přítomnosti
některého důstojníka. Vzdor tomu stal se

Nolan ostýchavým a samotářským jako
všichni lidé pocirující, že jsou jen trpěni.
Poněvadž za jeho přítomnosti všechny
rozpravy o domácich poměrech; o válce a

míru, o politických i rodinných záležito-
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stech-rozpravy to, jež skýtají na morr

vice než polovinu látky k zábavě- zapo
vězeny byly, nechtěl ho nikdo míti stále
u sebe a poněvadž hy přece jen bylo bý
valo nelidské, úplně se od něho odloučiti
zachovávána jistá pravidla. V pondělí po
zval ho kapitán k obědu a každý jiný den
byl hostem jiné společnosti, kdežto sni
daní a večeři požíval ve svém pokojíku,
kterýž mu byl vykázán poblíž strážní bud
ky. Mužstvo zvalo ho k malým svým
zábavám i zdálo se, že "soukenný knoflík"
-tak jej totiž zvali proto, že na své uni
formě nesměl nositi lesknoucí se knoflíky
- těší se upřímné jeho soustrasti. Na.
všech svých cestách nesměl nikdy vystou
piti na zemi a všechny časopisy i knihy,
jež se mu dostali do rukou, byly dříve
podrobeny přísnému prozkoumáni; nedo
stal žádný časopis, v němž by byla bývala
učiněna sebe nepatrnější zmínka o Spo
jených Státech a i sebe nevinější obchodní
oznámka byla z časopisů vystřihnuta dříve
než se jich dostalo Nolanovi, tak že se

často stávalo, že vězeň uprostřed zprávy
o napoleonské válce neb jiné světové uda
rosti nalezl velkou díru spůsobenou vy
střižením americké některé oznámky, kte
ráž byla na druhé straně listu otištěna ..

Když pak byl kapitán Shaw povolán do
mů, připlul do Kapstadtu a čekal zde ně
kolik dní na loď "Warren." Nolan měl
nyní za to, že celé jeho věznění jest pou
hou komedií, že bude někde vysazen i
těšil se blahou nadějí; nemálo však, byl
překvapen obdržev rozkaz, aby se přichy
stal na opuštění lodě Shaw-ovy a na dru
hou svou cestu, tentokráte s kapitánem
Phillippsem do středozemního moře. Dů
stojník posledně jmenovaný vyprávěl, že·
když Nolan opustil kajutu svou, on (Phi
lips) měl za to, že vidí před sebou zcela
jiného člověka-nešt'astník se přesvědčil;
že nemůže se nadíti návratu do vlasti
ani v ten spůsob, by loď s vězením zamě
nil. To bylo první z dvaceti přestěhováni
se z jedné lodě na druhou, jakýchž za

svého života podstoupiti musel, aby jeho
vlastní přání došlo splnění a hrůznějšír
byl jeho osud než onen rebelů, kteří se

později chopili zbraní proti své vlasti"
poněvadž tito v jiných zemích žíti a na

zápasech vlasti své vřelého podílu bráti
mohli, pakliže se jim omilostnění nedo
stalo.

Vzorné jeho chováni na všech cestách
vydávalo zřejmé svědectví o tom, že leh
kovážného svého jednání litoval a v osud
svůj se oddal. On nikdy nerozmno
žoval zůmyslně obtíže trpného poJožení,.



Y jakém/"se nalezali ti, jichž povinnosti
b�lo hlldati ·jej; nahodilostem nedalo se

v�a,,� zabrániti,
-

ačkoliv- vězéň nebyl jich
pricmou. Z mnohých případů, �iniiž byl
bol�stně upomenut na ztracenou vlast',
ChCI, abych dokázal, jak těžce ztrátu svou

pocit'oval, čtenářům m"ým tři předvesti.
. Bylo to za Nolanova pobytu na .lodi
"Brandywine", když jeden z důstojniků
od svého přítele v Alexandrii bednu knih
si vypůjčil, což bylo v dobu tu pravým
pokl�dem. I Nolan byl vyzván, by se při
družil ku kruhu, kterýž se v pěkné od
poledne srpnové pod stanem v zadni části
palub!.. utvo!�!. v:Mělo .

se předčítati, aby
-eas pnjemneji usel a I na Nolana došla
řada T předčitání. Za předmět předčítáni
zvolena Scottova tehdy nedlouho vyšlá
.,P�sefi posledního minstrela' a všichni byli
krasným plodem básníka unešeni. S' nad
š�ni� po?�l přednášeti Nolan šestý zpěv
basne, amz by se byl nadál že bolestně
bude zraněn.

'

Hned v prvnich řádcích obsažena jestnadšená chvála vlasti. Všichni přítomni
pohliželi zaraženě na sebe a Nolan zbledl
c? stěna; n�děje se však nepochybně, žé
�IC podo�ne�o �ebude �ásledovati, pokra-
Čc�val v ctem dale.A báseň klade otázku:

1 nevzedmula se prsa, v rodnou-li se
zemi z cizé, vzdálené, vracel. Vězeň ne

�ěl tolik duchapřítomnosti, aby list obrá
tIl; �očal štkáti, líce jeho zaplála nacho
�ou c�rveni). nešraetník však po chvili
<l:tl. dal.e. básefi, jejíž každé slovo bolest
ne .zramtI muselo srdce jeho. Konečně
�emoh.l dále- co četl, přesahovalo míru
�eho SIly; slzr vyt�yskly z jeho očí po
Je�nou VyS�?ClI divoce do výše, uvrhl
km�u, kteraz ho tak velice pobouřila do
�ore a odběhnul jako šílený do své 'ka
Juty.-

.
"Po c.elé dlouhé dva IJl�sice," pravijeden z Jeho soudruhů neviděli jsme ho

v našem středu."
' "

Nedl?uho .

potom, ještě v průběhu války
B Anghí, byla loď, na niž se dobou tou
Nolan nalezal? napadena nepřátelskou fre
gatou. Kule Jedna vrazila do střílen ame

rick� lo?ě i usmrtila důstojnika palubniho
a �ek.ohk mužů- tu v největším zmgtku
objevil se Nolan u děl převzal veleni
k' I v

, ,
aza poranené odnésti, nabil. vlastnoruč-

ně děl,o, namířil, je a káz&l vypářiti. A
tak s�al :�e co velitel 'děli; veselý a i"OZ

marny,_ pn tom chladný, po.vzbuz�val· vo

jíny a střilel dvakráte rychleji n€ž muž
stvo kteréhokoliv děla, až konečuě loď
anglická Iil� vzdala at jej], věiit�l meč -svůj
odevz�l. Nym_ v.oláno se v��ch .. stran:
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"Kde jest Nolan? Kapitán ho chce viděti.v
Nolan přišel. .

"Pane!" oslovil ho velitel, "byl jste
dnes jedním z nejstatečnějších na této
lodi i učinim o vás oznámeni. Dík proje
vuji vám timto spfi.sobem," dodal pak,
podávaje mu vlastni meč; "kdo vám oice

dluží, sám vám zaplati." (Důstojník ne

směl říci "vlast'''.)
To byl nejkrásnější den muže bez vlasti

a při všech slavnostních příležitosteh nosil

zasloužené své vyznamenáni. Kapitán při
mlouval se za omilostněni Nolana - ale

nikdy nedošla ho odpověď na žádost tu.

Ve Washingtonu počali na celou věc za

pominati a Nolanovy poměry zůstávaly
I tytéž, poněvadž odtamtud nepřicházely

žádné rozkazy .

Mimo svých knih a příležitostných roz

právek s důstojniky neměl ničeho, čim

by byl mohl zapuditi dlouhou chvili. Ča
su svého však využitkoval jak jen mohl
a v pozůstalosti jeho

•

nalezeny nesčlslné

nákresy a sbirky ceny přírodopisné. Znal
řeči téměř všech zemi, Jež navštívil i pro
kázal lodnim důstojnikům mnohých plat
ných služeb co tlumočnik. Při jedne ta

kové příležitosti div že mu srdce nepu
klo. Loď, na níž se nalézal, zajala na

severozápadním pobřeži africkém loď otro

kářskou a důstojník velicí nalézal se ve

velikých nesnázich, nevěda jak černochům

vyložiti, že je opět na pevninu dopravi.
Nikdo neznal slova řeči portugalské, již

se někteří černoši pobřeží Fernandského
přiučili; tu vystoupil Nolan, sdělil jim co

se s nimi stane a tak mělo se za to, že

pobouřeni bude utišeno. Misto toho však
rozčileni povážlivým spůsobem rostlo a

Nolan tlumočil, že si černoši přeji býti
dopraveni do prvotního -svého domova.
Jemu samému vyvstal studený pot na čele,
nebot' byl obklopen čtyřmi sty černochů,
z nichž mu jeden o své ženě, druhý o

svém ditku, třeti a čtvrtý o svém domo
vě a rodičich vyprávěl; hlas ubožáku se

lhal, oči naplnili se slzami a jen s velkým
namáháním podařilo se mu se slibem, že
žádosti nešt'astníků bude vyhověno, státi
se pánem situace.Když ale rozradostněný
zástup ho obklopil, když ho začali objí
mati a líbati a za radostných průjevťt div
ho neumačkali, opustila ho posledni sila
i sklesl bez vědomí k zemi. Byl brzo opět
přiveden k životu; když ale usedl po bo
ku mladého poručíka, propukl bol jeho
plnou silou 1 musel stisněnému srdci své
mu jednou uvolniti.

"Mladý muži," pravil svému průvodci,
's Jlimž v pozdějších letech- ještě mnohou

- _..' _.. . _.



konal jízdu, "z toho můžete posouditi co

znamená žíti bez rodiny, bez domácnosti,
bez otčiny. A kdybyste se měl někdy za

pomenouti a něco učiniti neb vysloviti,
co by mezi vámi a těmito poklady zbu
dovalo nepřestupnou zeď, proste jen boha,
by vás ve své milosti k sobě povolal.
Připoutejte se ku své rodině, zapomeňte
vlastního "já", ale učiňte všecko pro ní.
Mluvte o ní, pište jí, vzpomínejte na ní,
čím dále pocestujete, tím vřeleji se jí
držte jako ubozí onino otroci. A na vlast',
na domov svůj, na starou tuto vlajku,
mladíku, nikdy nezapomínej, nepoxrýšlej
na nic jiného, než jak bys jim sloužil,
byt' tě i služba v peklo poháněla! Nenech
minouti jediného večera, v kterýž bys
nežebronil boha, by vlajce této požehnal
a necht' tě cokoliv potká, necht' ti kdoko
liv lichotí, nestafí se jí nikdy nevěrným!
Za všemi těmi muži, s nimiž se stýkáš,
stojí vlast' tvá a té při náležíš jako vlast
ní své matce. Hanba a potupa tomu, kdo
matku svou opouští! Ó bože-bože můj!"
šepotal pro sebe, "kéž by byl jediný člo
věk v mládí mém takto ke mně promlu
vil!"-

Později učiněny ve Washingtoně častě

ji pokusy o vymožení milosti nešt'astné
mu muži bez vlasti, zdá se však, že nikdo
nevěřil v bytí muže takového. Není to

první případ, kde některý vládní odbor
se tvářil, jako by ničeho nevěděl. Pro
velitele loďstva válečného byla celá věc
velice choulostivou, i musíme doznati, že

jim slouží ku cti, že tajemství Nolana

nepřišlo za jeho života u veřejnost a že
uniklo i všemocnému časopisectvu. S pří
padem Nolanovým má se to jako v mno

hých jiných věcech, kde v úřadě nějakém
někdo donucen jest k samostatnému jed
naní: "Máš-li úspěch budeš podporován;
setkáš-li se s nezdarem, nikdo tě nezná."
Rozkaz na vežení Nolana po světě byl
vydán-a úřadník musí se držeti rozkazu.
Jakkoli by. byl mnohý rád nešt'astnému
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muži-a nešt'aetným byl v <plném slova.
toho smyslu-« pomohl -k útěku, nesměl
toho přece učiniti, nechtěl-li pozbýti své
ho vlasiníl;o místa-a nečestné propuště
ní jest pro důstojníka málo příjemné.

Na smrtelném loži-Nolan byl tenkráte
málem osmdesát roků stár-prosil ubožák
o tu milost, aby mu bylo něco sděleno o

Americe a po prvé za dobu šedesáti let
vylíčil mu jeden z přátelských jeho dů
stojníků věrně jeho vlast', čím se stala,
jak prospívala a jakého významu nabyla
v přítomnosti. S úsměvem blaženého
uspokojení stařec naslouchal a před zra

koma jeho zvedala se mohutná budova.
Jen jedno nemohl důstojník učiniti: o

bratrovražedné válce občanské nesměl N0-

lan ničeho zvěděti. Když se ubožák cítil
slabším, musel důstojník otevříti modli
tební knihu a na výslovnou žádost umíra

jícího čísti modlitbu, kteráž končila slo
vy: "Za nás i ve jmenu celé naší země
děkujem ti, o bože, že's nám vzdor nesěi
slnym našim přestupkům milosti své za

choval. Zehnej a zachovej věrného svého
služebníka, presidenta Spojených Států a.

všechny ty, kdož zastávají veřejný néjaký
úřad."

Pak klidně usnul, s sebou samým i ce

lým světem usmířen.
V bibli jeho nalezen lístek, na nějž

vepsal poslední svou prosbu:
Pochovejte mne v moři, ono stalo se

mou vlastí i naučil jsem se jí milovati;
zachovala-ll mně vláda, kteráž mne tak
těžce trestala, tolik vážnosti, aby mi ve

Fort Adams zřídila prostý památník, nechť
nechá v něj vepsati následující slova:

In memoriam!

FILIP NOLAN,

poručík II vojšti Spojených Států.

Pokoj budiž s tebou!
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J?EO S�"tTTNÉ O:S:-V±LE.

Dobrá shoda.
K soudci města jednoho, kterýž má co

činiti s manželskými rozvody, přišel one

hdy muž se ženou. "Čeho si přejete?"
táže se soudce paničky. "Přeji si býti
rozvedena s mužem mým," odpovídá tato.

"A čím mohu vám posloužiti?" obrací se

soudce k muži. "Mám stejnou žádost, vaši
ctihodnosti," praví tázaný. S úsměvem
odpověděl soudce: "Pakliže mezi mužem
a ženou panuje tak dobrá shoda, jako
mezi vámi, nestává žádných příčin k roz

'Vodu. Jdětež jen domů a žijte nadále tak
svorně pospolu."

Maďara

jednoho tá
zali se, co by
mll milejší
bylo: hezký
k ů ll, aneb
hezká žena i
dostalo se

jim v odpo
věď: "Pjijde
na to: Zenu
miloval bych
velice, ale
koně si více

Volební právo.
Muž jeden měl kdysi se slavným Ame

rikánem Franklinem spor v záležitostech
volebního práva i tvrdil, že dle sprave
dlnosti nemá míti nikdo volebního práva,
kdo se nemůže vykázati majetkem aneb

alespoň nějakou částkou peněz. "VelmI
dobře," odpověděl mu Franklin. "Dejme
tomu, že někdo má osla v ceně $:W. Muž,
ten může tedy voliti. Po nějakém čase
však osel scepení a muž, jehož jediným
majetkem zvíře bylo, ztrácí volebního

práva. Povězte mi nyní kdo vlastně měl
volební právo: Osel aneb jeho majitel?"

Když an

glické voj
sko r. 1702

pevnost Ca
dix obléhalo
a konečně k
útoku dojíti
mělo, měl

vrchní veli
tel, jak to

obyčejně bý
vá, řeč k vo

jínům. Byla
krátká, ale
důrazná: Vy
Angličané,
kteří každo
denně poží-

váte svou

porci dobré
ho masa ho
vězího, buď
tež pamětli
vi ·t'Oho, že

by bylo nej
vyšší han
bou a potu
pou, kdyby
ste měli býti

poráženi od Španělů živících se pouze
pomoranči a citrony! -- Řeč tato nebyla
vzletná, neminula se však s účinkem na

vojíny a jedlíci masa porazili pomeranč
níky.

Roz.límállí pIjákovo.

vážím."

Ze m ře l Ý
prof. Vince
v Cambridge
tvrdil v spo
lečnosti jed
né, že nelze
si ani před
staviti roz

umnou něja
kou pohnut
ku k souboji.
"Velmi

'

do

bře," zvolal
důstojník přítomný, "co byste učinil kdy
by vám někdo řekl do obličeje: "Pane,
vy lžete?"-"Co bych učinil?" odpovídá
profesor. "Prosil bych ho, aby mi do
kázal zcela určitě že jsem lhářem.

Kdyby to nedokázal, byl by o n lhářem,
� to bylo by m, zadostiučiněním. Pakli
že by mi však dokázal, že jsem lhal, mu

sel blch ovšem bez odporu nějakého
co usvědčený lhář urážku tu' pokojně
snésti."

.

.,NevzfI\tná to pravda,
když si člověk z-rvdé,
zví na vlastní oči,
že se země točí!"

U směnárníka.

Směnárník: Čím mohu posloužiti ?
Tulák: Rád bych si vyměnil můj

zedraný oblek.
ro-



Jaké barvy je�t ďádel ?

V hostinci jednom hádali se běloch s

černochem o to, je-li ďábel bílé neb čer
né barvy. Běloch tvrdil, že jest mocný
pekel pán barvy černé, černoch pak za

stával se opaku. Spor stával se neustále
tužším a oba muži zvlažovali si statně
vyprahlé chřtány. Konečně nastoupili
cestu k domovu. Manželka bělocha i čer
nocha tonuly v slzách, nebot bylo již
silně po půlnoci, když se mužíčkové do
mů dostali; obě mlčely odhodlaně. Jinak
však bylo s tchýněmi obou mužů. Obě

přepadly zuřivě své zetě, stloukli je dů
kladně a rozbili o ně veškeré nádobí.
Druhý den ráno sešli se běloch s černo
chem i podali si přátelsky ruku. Nehá
dali se vice." Milý příteli, "pravil běloch,
"plet' nečiní v tom rozdílu- o tom pře
svědčil jsem Soe dnes v noci. Necht' si
jest ďábel barvy bílé nebo černé, to mi
lhostejno. vím jen, že se jmenuje: tchýně."
A oba muži přísahali si slavně, že vypudí
tohoto ďábla, který jim klidnou druhdy
domácnost v peklo proměňuje.

Musí býti pravda.
V společnosti jedné prohodila paní

Brzdíčková v průběhu své rozprávky tak
mimochodem, že jest třicet roků stará.
"To musí býti pravdou," odvětil zlomy
slný společník dámy, "nebot' jsem to sly
šel již před patnácti lety."

Trefná odpověď.
"Nuže hochu," táže se starý mládenec

s úsměvem synáčka vdovy, jíž za chot'
pojmouti hodlá, jak se tiOjezdilo na mých
kolenou?"

"Velmi dobře, milý strýčku," odpovídá
klučina, "včera však lépe, nebot' jsem
jezdil na skutečném oslu."

Zvyk Jest drnhá přirozenost.
Pan A.: Jaký vy to dnes zase děláte

obličej?
Pan B.: Hm, jaký mám dělat obličej?

Žena má mne celý den nechala na pokoji,
v obchodě šlo vše dobře a proto se zlo
bím, že se nemám na co zlobit!

Zklamání.

Dí-oka: Mnoho-li stojí yard tohoto sa

metu?
Prodavač (zamilovaně): Pro vás slečno,

pouze polibek.
Dívka: 'I'ak? Nu, dobře - ustříhněte

mi pět yardů. (Když jí prodavač zboží ode

vzdal): Tak-účet zaplatí má babička.
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Proč se nežení.
.

A: Gratuluju! Slyšel jsem, že se bu
dete ženiti!

B: I co vás to jen může napadnouti,
neožením se nikdy. Buďto nemiluji děvče
a nebo ono nerniluje mne a pak se nechci
ženiti; aneb konečně miluji dívku a ne

můžu jí přece dokázati lásku svou tím,
že bych jí pověsil na krk tak lehkovážné
ho ptáčka jakým jsem já.

Lnclnň pohost.íuost,
Továrník Možný navštívil přítele svého

Hmoždílka na venkově bydlícího. Tento
byl velmi lakotný a proto se nemohl od
hodlati k tomu, aby přítele pohostil.
Chtěje ale přece zachovati slušnost jakou
si, pravil továrník hned po prvním po
zdravení: "Přítelínku, vy jste zajisté již
snídal; rád bych vás pozval k obědu, ale
manželka má není připravena na hosta;
vím však, že. jste přivezl dobré doutníky
-přineste jich II večer několik i poho
voříme i zakouříine si. trochu."

Dobrá útěcha.
Žena: T'eprvé jsme dva týdny spolu a

již se počínáš hašteřit!
-".l[už: Vždyt' se přece jednou musi uči

nit počátek.
Zena: Což pak bys nemohl aspoň dva

týdny počkati ?
Muž: Jen se utiš, holubinko, za dva

týdny tomu přivykneš.
Pochybný průvodce.

A.: Nuže příteli, jak jest ti po vče
rejší opičce?

B.: Jakže? Což pak jsem měl včera
opici?

A.: Můj ty bože, snad bys nechtěl
zapirati, že jsi včera, když jsme spolu z

hospody se ubirali, nešel domů s opici?
Dobra přiěín».

Pán: Doneste mou navštívenku svému
pánovi a rcete mu, že dnes nemohu přijíti
k obědu.

Sluha: Vždyt' jste ani nebyl pozván.
Pán: Proto také nechci přijíti.

Zcela jiný člověk.
Žena: Poslechni, muži, věř mi neb ne,

já nemohu pochopiti, jak můžeš píti tolik
kořalky:

Muž: Hleď, to přichází tak: jakmile
první sklenku vypiju, jsem hned zcela
jiným člověkem a proč hy nemohl zcela
jiný člověk pořádně kořalky se napiti?



Rozpra�a dvou žen.
.,. v.,· vPan� A.: Jsem prec Jen. rada, ze ne-

mám žádných ditek. Jsou 'pouze pro zlost
a na obtíž. Vy chudinko, s nimi také
strašně zkusitě! .

"

Paní B.: Hm- aení to tak zlé, jak si, Ito představujete. Dítky jsou také k něěe
mu dobré. Považte si: Dokud jsem žád
n.ých neměla, potud mlátil muž můj mne,
nyní že jich mám celou kopu, mlátí děti
a na mne IJlU nezbývá času.
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N O V in á ř.

Novinář: U všech všude čertů! Neda
ji-li děti okamžitě pokoj, pořádně jim
natluču.

Manželka: Ale, muži! Vždyt' jest právě'
jejich čas k hrani. Což máš něco dňleži
tějšiho na práci?

Novinář: Sám rohatý aby vás všechny
vzal! Což nevíš, že musím dnes článek
dopsati? Píšu o odstraněni tělesného
trestu.

Učitelka ne- I Starý jeden
dělní školy táže , t Maďar byl kdy-
se žačky jedné: si osloven v

., Pověz mi; Má- Teplicích Bed-
rinko, čeho jest řic�m Vilé-
nám činiti, aby- mem III. "Cítil
chom se dostali jsem již za Ma-
do nebe?" Mu:- rie T e r e s i e

síme zemfíti,'t prach," pravil
zni odp"'o..v�ď.. Mad'ar na otáz-

ma1é žačky. • ku královu, byl-
Pohostinný li již někdy ve

Čuclionec dává válce. "Musíte
na [evo vážfiost býti již hodně
svou vůči hostu stár," praví král
nabízením mu "Asi "šedesát'
dýmky. Vzneše- nebsedmdesát,"
nému hostu na- \ .

- odpovídá náš.
cpe Čuchonec -hrdina. "A to

dýmku a sám nevíte podrob--
mu jí. •. napálí. ně?'� namítá
Méně vznešené- král u d i ven.

mu ukáže" na "Vždyt' v tako-
stojan, na němž vém věku každý
dýmky stojí, vy- pečlivě čítá svá.
zve ho" aby si leta!" Veličen-
nacpal, ale sám A. Škoda sl( ěnv Laury, že dopsdň na nohu, zůstane stvo," odpovídá.
mn-napálí tabák -patrně na ocet, ač je hezká, nadaná Ho, bohatá. Maďar, "počí-
H

., v B. Hm - kdyby mne chtěla, vzal bych si ji, třebas na
ostu neJmene obě Doby dopadala. tám své peníze,

vznešenému 'u- své košile, své
mže na dý�ku -----------------------. koně. Nač bych
1. tabák a konečně na zápalky se slovy: měl počítati svá leta - z těch mi nikdo.
.,Tamto �'est oheň."

, nic neodcizi."

Dobré předsevsetí.
Zpovedňík: Jakže? Každý den že mr

lkáte svou ženu? Tot'�pře.ce jest ohavné.
. Honza : 'Pravda, pravda, důstojný otče.

Pakliže mi ale dáte rozhřešeni, slibuji
rám, že až dnes večer domů přijdu, po
sledně jí natluču.

'Prozradil se.

Hostinská: Muži, pověz mi přece, jak
re to stává, .že se u nás schází samí se

:vými ženami nespokojeni muži?
Mu�: Milá Márinko, to máš tak- my

,ěšíme jeden druhého.

Postaěitelná omluva.
Princ z Condé tázal se úřadníka jedno

ho, kterýž ho vítal jménem obyvatelstva.
městského: "Kdo jste, pane?" -

"Milostivý pane," obdržel za odpověď,
. "jsem druhým měšt'anostou."

"Myslím," pravi princ, "že by se byla oh
�adnost tato hodila spíše pro prvního mě>
st'anostu."

"Tot' ovšem pravda," odpovídá tázaný;
"pro tentokráte musíte mu však' promi
nouti, milostivý pane - on včera večer
zemřel."



Hodný dlužník.

Obuvník: Vy tedy pane notáři ,mi ne

chcete zaplatiti (10 jste mi dlužen?
Notář: Vždyť vám přece povídám že

nemám peněz. Povím vám však něco:
Chcete-li mne zažalovati, rád vám napíšu
zadarmo žalobu, abyste se k vůli mně ne

musel pouštěti do větších ještě výloh!

Nedávno na
. paden kent
ský jeden far
mer do Lon
dýna kráčejí
cí, lupičem,
kterýž chopiv
se ho za chřtán
zvolal: "Dej
sem • peníze,
sice ti uříznu
hlavu!"

"Uřízněte,"
odpovídá ven

kovan klidně.
"Jestit' přece
lépe přijíti do
Londýna bez
hlavy, než bez
peněz."
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Hlava rodi ny.

Muž: Podívejte se jen, pane doktore,
jak mne má manželka rozedrala.

Lékař: Ale paničko, nestydíte' se za to,
že jste muže svého takto stýrala- vždyt'
onjest hlavou rodiny, jest hlavou vaší!

Zena: Nu dobře! A což pak bych ne

směla ani svou hlavu poškrábati? .

Také podmínka.

Bodrý,.. po
ctivý venko
van byl ponej
prvé ve velok
městském di
vadle. "Jak
se vám líbí
kus?" tázal se

ho jeho prů-
vodčí. "Ne

hrajou dnes
znamenitě?"
"znamenitě ?"
zvolal rolník.
"Co vás to Jen
může napad-
nout! Cožne
slyšíte jak to všichni odříkávají po holo
hlavém, jenž jest v oné budce ukryt?"

Roztržitý.

.-

Dea fran
.couzští rolni-
ci rozprávěli
o úrodnosti v

dotyčných je-
jich krajích
panující, ,Ne

cháte-liněkdy
v Bordeaux

upadnoutijsir
ku na poli,'
praví jeden z

, nich, ,vyroste
na něm do
příštího roku
les.'-,Což to'

odpovídá dru

hý, ,to neni
nic, Upadne-li
vám v Mar
seille knoflík
od sp6t!kfL,
můžete 'býti
jist, že na tom
místě během
osmi dnů vy
rostou f'podkI
dle nejnovějsi
módy.'

•

Profesor
Pant: Chceš tedy vstoupiti do mých služeb? hvězdářství
Děvče: Ano, milgstivá paní. .

'I hd
PBllí: Máš-li pak také milence? pravI one y
Dě,če: (zdráhavě): Ano! svým žákům:
)!ltllf: Jest hezký! Pánové, 'chce-
Děvče: Roztomilý. . te-li velkého
Paní: Nuže dobře, mt'1žeš tedy zítra nastouriti. medvěda dů-

kladně' pozo
rovati, přijďte dnes večer do mého kabi
netu.

Profesor: A jak se vede vašemu otci?
Žák: Jakže, pane profesore, vy byste

snad byl zapoměl, že otec můj před ro

kem zemřel?
Profesor: Ach, ano, máte pravdu! Já

jsem se vás na to také nechtěl tázati.
Chtěl jsem se vás jen zeptati, je-li otec
váš stále [eště mrtev.

Dobrý náhradník .

.

"Kde pak jest zde hostinec "u vola"?"
tázal, se cizinec, přišed až k hostinci, žád
ného štítu však neshledávaje. "Vstupte
jen do vnit.ř, zde to je", zvolal hostinský,
"nechal jsem si malovat nového vola a.

poněvadž' jsem ho dosud neobdržel, vy
hlížím sám oknem, aby každý věděl, kam
plá. jiti."



Dobrý' výklad.
l!či�el. tázal se žáka, jak lze si vyklá

datl biblickou větu: V potu tváře budeš
:pojídati chl�b vsvůj. Po krátkém přemý
sleni odpovedel žak: To znamená, že

. musí člověk tak dlouho jisti až se spotí.
Sám se odsoudil.

Profesor: Proč se smějete?Žák: Musel jsem se smáti vašemu vý
kladu.

Profesor: Ach, božínku, kdo pak se
bude smáti každé pošetilosti.

Znamenitě pochopil.
Učitel: Hleďte, dítky, poměr mezi kně

zem a jeho obci jest asi tentýž jako po
měr mezi pastýřem a jeho ovečkami.
Václave, můžeš mi říci, co pastýř dělá

svým ovečkám?

.....Václav: Střihá jim vlnu, pane učiteli.

Nesmiřitelný.
I Soudce táže se obžalovaného, nemá-li
'co k namítáni proti svědkům.

"Pouze proti mlynáři," praví obžalova
ný, "nebot tomu jsem pomohl k jeho ženě
a on vzdor tomu, že uplynulo od té doby
dvacet let, nemůže mi to'zapomenout.

.

Obětavost.·
. Baron Dačický byl velkým pijákem.

Jeďnoho dne pravil k svému sluhovi:
"Jene, jsem tak žízniv, že se někdy k

smrti upiju!" ,

,,6 milostivý pane," odpovídá sluha,
"prosím nechte mne zemříti s vámi."

Dobr.á přtěína.
Matinka: Lorinko, až přijdeme do plesu,

nesmíš říci,' že jsem tvou matkou; vydá
vej mne raději za svou sestru.

Dcenuka. A proč, matinko?
Mat.: Páni by-by tě mohli míti za

nImi mladou.

Má pravdu.
-Paní (k služce): Proč pak jste byla od

,(}řívějši své paní propuštěna?
� "Hm!" odpovídá nová služka; "což pak

"jsem se vás tázala, proč má předchůdky
ně u vás nevydržela-že se ptáte po mých
:záležitostech ?"

Násled-kQvé konkurence.
• Lékárník: To jesť přece jenom nesty
daté, člověka k vůli pěticentové mastičce
z nejlepšího spánku vyburcovati.

Kupec: Poslechněte, panáčku, budete-li
tak nestydatě hubu otevírat, koupím si
masť �inde.

.
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Rdzná období v žÍl'otě žen.
Od 1. do 5. roku převládá u ženského

pohlavi touha po hračkách a pud zniěo
vací; od 5. do 10. roku děvče po dospě
lejších svých družkách se opičí; od 10 •

do 18. noku oddává se studiulásky.Od 18.
do 25. roku panuje sedmiletá válka
mezi srdcem a rozumem. Od 25. do 55.
roku trvá třicítiletá válka -přírody s krej
čím a od této chvile tvrdošíjné hájeni
pevnosti proti úprkem se ženoucím letům.

. Vzdorovitý hoch.
Matinka: Ale Vašíčk�t' Nebudeš-li

hned hodným, zavřu tě k.:"slepicím do
kurníku! '..'

Vašíček: To můžeš udělati: třeba hned,
to ti ale povídám:' vejce nesnesu tam ani
jedno. .•

Před zvěřincem.
Vyvolávač: Zde, ctěné panstvo spatříte

všechna zvířata světa. Upozorňuji vás
jmenovitě na jednu šelmu, kteráž byla
lapena v Africe, v krajině, kamž dosud
žádná lidská noha nevkročila. Vstupte jen
do vnitř.

Má pravdu.
Sedlák (u pekaře): Ale, pane mistře,

u nás na venkově máme 'ještě jednou tak
velký chleb a není dražší zdejšího.

Pekař: Hm, to jest možné-ale u vás
použijou nepochybně také jednou tolik
mouky.

Duchaplná odpověď.
Anglický král Jakub J. přijal ve slyše

ní vyslance cizé jedné mocnosti. Když
tento byl propuštěn, obrátil se král k
slavnému svému kancléři Bacovi se slovy:
"Není-Iiž pravda, vyslanec jest' velkým,
krásným mužem?" '_ ,;Veličenstvo," od
povídá kancléř, "tak velcí, krásni lidé
jako vyslanec, podobají se domům o čty
rech neb pěti poschodíchj první tři po
schodí bývají dobře obydlená, avšak nej
hořejší prázdná.

Poetlvě míněno-
Statkář: Ano, ano, milá selko, jsou to

zli časové! Proklatý tenmor připravil nás
o polovinu našeho dobytka.

Selka: Nu, což škodí, .páne statkáři!
Jen když nám milostivý. pámbů vás ráči
zachovat-na tom budetdosti.

Přenáblil se.
Čím se liší setník od poručíka, nováčku?
To nevim, pane desátníku!
Jakže; to nevíte? . Mně. se zdá, že ko

nečně nerozezmtte ani', voia<od, osla.



N.ápp,dná změna.

Host: Prosím vás, hostinský, kdy pak
vám' odešla vaše kuchařka? '

Hostinský: Odešla? VŽdyt7 jest dosud
u mně!

Host: To jest nemožné. Jindy nalezl

jsem vždy červený vlas v polévce a dnes
černý jako uhel. To přivedlo mne k do
měnc�, že stará vaše kuchařka vás opu-
stila. '

Pohrobník
měl v domě
svém nékolik
pokojů k pro
najmutí. Aby
našel nájem
níků, upevnil
k rakviv oknu
vyložené 'li
stek se slovy:
,Byty pro svo

bodné pány'.
Teprvé po ně
kolika měsí
cích, když si
pohrobníkstě
žo�al �říteli
svému, ze �e-
může žádný
byt prona

jmouti, sdělil
mu tento, že
nikdo nechce
se ubytovati
v rakvi.

S;udující, .1'kterýž se ni
čemu nepřiu
čil, pravil ku' ,

konci roku
profesoru své
mu, louče se

B ním: "Pane,
děkuji vám

:za vše, čemu
jsem se přiučil." ,,6 upokojte se jen",
zvolal profesor; "ddyt7 ta maličkost ani
za řeč nestojí."

!f.·.'..
1;' !
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Pěkná poklona.
Pan Zámožný: Hleď příteli, pojedu

zítra opět domů. Napsal [sem tuto tele

gram mému sluhovi, aby mne očekával
na nádraží. Přečti si to, zda-li tomu roz

u�íš?
Přihlouplý: Zajisté, že rozumím!

Zámožný (uspokojen): Pošlu to tedy
tak. Když ty tomu rozumíš, bude. tomu

můj sluha, ten osel také rozuměti.

Vrah jeden
veden k ši
benici; cestou
tázal se pro
vázejícího ho
kněze: "Jaký
den máme

dnes ?"
"Pondělek!"
zněla odpo

věď.
"Hm, tento

týden začíná
pro mně vel
mi špatně."

Iiětlnaá zvěd1avost.

Jiný odsou
zenec, když

,

mu bylo sdě-
. leno, že bude
v pátek stat;
zvolal:' ,�Né; ,

ne, v pátek se',
nedám stínati
-to by mne

mohlo přivé
sti vneštěstí."

Žena (ne
mocná): Ó ty
mftj božínku!
Jak je mi zle!

Muž (taktéž
nemocný): Jen
kdyby pámbft
dal a někoho

z nás dvou k sobě povolal, odstěhoval
bych se ihned k sestře, abych měl pokoj.

Podřekl se.

Anlěka: Matinko, proč pak tetinka tak dlouho k nám
nepřichází?

. Matka: Vždyť jest již po šest týdnfI v lázni!
A,niěka: Což pak jest tak 'Příliš špínava, že se musí po

šest týdnfI mýti?
-

Roztomilý manžel.

Paní (muže svého objímajíc): Můj drahý,
milý Václave, tys přece jen ten nejhod-
nější-

Muž: 'Již je dobře, ditě; jen tě prosím,
bys se' 'dlouho nezdržovala zbytečnými
úvody a raděj mi sdělila, jak veliký jest
účet, který zaplatiti mám.

Zahradník: Vzácné panstvo, tototř jest
nejpozoruhodnější květina v mé zahradě,
ta kvete vždy jednou za sto let.

Oizinec: Toř věru zvláštní. A co děláte
s plodem?

Zahradník: Ten obyčejně prodám na

šemu zámeckému panu správci.
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Skutečná ndalost Iíěenň dle Tlpravo\'a1nf (�amllla Debanse •

.

4\
I.

ATYÁŠ Sagalle byl úřadním vyko
navatelem a žádné povolání lépe

nehodilo se jeho povaze nad toto. Když
však Sagalle jednoho dne konal povinnost
'svou vůči jednomu nešťastníku, 'kterýž
cizou vinou na mizinu přišel, uštědřil mu

tento, nanejvýše rozhorlen a popuzen, po
řádný výprask. Přestupník zákona byl
sice náležitě potrestán, avšak Sagalle,
kterýž podobně mnohým jiným, výprasku
nemiloval, složil úřad svůj a ohlížel se

po jiném místě, jež by chuti i schopnostem
jeho lépe vyhovovalo. Netrvalo dlouho a

obdržel na přímluvu jisté osobnosti místo
dozorce v soukromém ústavu pro choro
myslné.

Matyáš byl ohyzdný. Zrádný jeho po
hled, ústa rtů prostá, nízké čelo, ostrá,
krátká brada, bezbarevné tahy obličeje
tvořily málo přitažlivý zevnějšek. Dlouhé
ruce opatřené prsty drábkovitými ošklivě
se házely okolo vychrtlého jeh« těla,
pakliže se kradl ústavem, by vyhlížel, po
doben dravci po kořisti nějaké. Při všem
tom byl ještě Iicoměrným a: špatným a

dovedl si zjednati výhradně jedno zaměst
nání tím, že z libůstky obstarával všecky
odporné ty práce, jichž ošetřování ne

šťastných choromyslných vyžaduje. Ko
nečně bylo mu na jeho žádost dovoleno,
všem v ústavu zemřelým chorým ustlati
k poslednímu odpočinku a brzy uhlídáme,
proč si právě tento truchlivý a obtížný
úřad byl vyvolil.

II.

Sedm hodin ráno. V pokojíku číslo 9.
v ústavu pro choromyslné hoři u pat po
stele svíce vosková, kteráž mdlým svým
svitem osvětluje pokoj, jehož okenice jsou
ještě zavřené. Zpuchřelý, dusivý vzduch
panuje v místnosti té. U krbu stojí bo
hatá, střibrem okovaná rakev, v níž spo
čívá dlouhý, strašně hubený umrlec.

Z prava, z leva i z dola veliké budovy
vnikají strašné zvuky k tichému mrtvé
mu - brzy výkřik bolesti, úzkosti aneb
strašný řev některého nešťastníka.

Šílenec, jejž v předcházející .den spro
stila smrt' jeho útrap, byl ještě mlád a
náležel bohaté rodině. Všechny. klenoty a

,drahocenné skvosty, jež mu za. jeho živo-

ta náležely, měly mu dány býti do hrobu
-to bylo přáním utrápené matky. S'agalle
uložil mrtvého za přítomnosti jednoho
příbuzného nešťastníkova do rakve, se za
tlučením této však ještě posečkal. Při
výkonu tom nechtěl míti lIvědkfi..

Bije čtvrt' po sedmé. Tu otevřou se

tiše dveře a Sagalle plazí se' jako had ku
předu. V levé ruce drží kladivo a hřebí
ky. Opatrně dveře uzavře, blíží se rakvi,
odhrnuje plátno, .jímž mrtvola jest přikry
ta. a počíná hledati. Překrásné pouzdro
podobiznové visí na šiji zemřelého. Bí
dák rychle po něm sahá i hledá zámek,
aby je mohl sejmouti. Jak chtivě svítí
oči. jeho! A nyní- jaký oslňující to zá
blesk? Démantový, skvělý prsten. RychleL
Rychle! •

Však slyšte! Lze slyšeti šramot. Sagalle
se vzpřimuje a bledne. Aby ho někdo po:
zoroval! Pevným krokem ubírá se ku dve
řím a rozhlíží se na všechny strany. Mysli,
že někoho viděl zmizeti i musí nabý�i
jistoty. Rychle vyrazí ven.

JIl.

Mezi tím vplíží se tiše podivuhodná.
jakási bytost do komnaty mrtvého. Straš
'ný její úsměv, šílený její pohled prozra..

zuji obyvatele ústavu. Z pola oděn bliž!
se muž opatrně,

. Spozorovav rakev, jejíž stříbrné kováni
stkvi se v záblesku uhasínající svíěky,
zůstává pojednou státi a zdá se, že pře
mýšli; tahy obličeje jeho prozrazují pocit
podobný závisti. Shýbá se, dotýká se bá
zlivě mrtvoly; hladí měkké modré hedvá
bí, jehož �lotknntí se působí mu patrnou.
zábavu. Ušklebek ošklivý rozhostí se P?
jeho obličeji-jest to němý smích, smích
bez hlesnutí, bez zvuku. Nešťastník boji
se, že přivolá některého z hlídačů a pud
neb poslední záblesk rozumu poučuji ho,
že musí býti opatrným. Ohmatává nyní,
mrtvolu a v taztch obličeje jeho dosud
se šklebícího, zračí � se pojednou výraz:
nekonečného údivu. .

.

"Člověk!" zamručí tiše. "Proč sp), v
tomto hedvábí? Mně tak pěkně nikdy ne

ustelou - jak krásně se tu 'musí spáti? 1'"



Ubohý šílenec zdál se' tušiti, že by
věčný spánek v této dlouhé skříni byl proň
ukončením nevýslovných muk.

,.Ach," započal po nějaké chvíli netr

pělivého čekání. "On spí tak dlouho!" A
sehnuv se k mrtvému, beře ho v náruč
svou i odnáší ho s obdivuhodnou rychlo
sti na lože, jehož záslony opět opatrně
stáhne. Pak zahaluje se sám v roušku
mrtvoly a natáhne se v rakvi. Záchvěv
radosti projede jeho tělem, když se umíst
ni v kyprých hedvábných polštářích a

blaženě zavírá oči, aby usnul.
,

117.

Matyáš Sagalle se navrátil--nespozoro
val nic podezřelého. Znovu pustil se do
ohavné své práce. Uchopil se ruky mrt

voly- však co to? Nenalezl na ní více
žádného prstenu. Mrazivý pot úzkosti vy
razil se mu na čele. Jisto, že tu byl někdo
a mrtvolu oloupil. S rukou zimničně se

chvějící, se slepou vzteklostí člověka,
kterýž shledává, že bídná leho vášeň do
šla zklamání, prohledával prsa mrtvoly,
aby nalezl pouzdro drahocenné.

Nyní však dělo se něco strašného. Spící
šílenec vyrušený ze svého poklidu, pojed
nou se zvedl, uchopil se chřtánu Sagalle-,
ova, jal se muže pozorovati i seznal v

něm člověka, kterýž shledával zábavu v

tom, bez příčiny týrati.
.

Sagalle-ovi vystouply oči z důlků a

bidník neodvážil se ani pohnouti se. Ne

vypsatelný strach zmocnil se ho. Domýšlel
se, že mrtvý opět obživnul, aby ho po
trestal za jeho zločin!

17 zracích šílence objevil se záblesk ne

'návisti. 17yskočil do výše a v nejbližším
okamžiku stál na nohou. Dříve než mohl
SagaIle pochopiti jak se to stalo, chopil
se ho šílenec a uvrhl ho silou nadlidskou
do rakve. Pak vyrazil ze sebe divoký
skřehot vítězný.

17 zoufalém tomto postavení nabyl Sa
galle duchapřítomnosti. Vyznal se dobře
v krocení šílenců i pokusil se nyní vší
moci, by získal nad zuřivcem v-advládu.
Vše osvědčilo se býti marné. Civni roz

čilení zmocnilo se šílence tou, měrou, že
nebylo více lze ho přemoci. Zeleznou ru

kou držel zlosyna v rakvi a s úžasnou
rychlostí přirazil víko.
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Strašný výkřik Sagalle-ův byl utlumen
hedvábným polštářem vika, na něž se

nyní šílenec, strašně se chechtaje, usadil.
Nenadále spozoroval kladivo a hřebíky.
Chopiti se věcí těch a víko rakve rychle
zatlouci, bylo dílem jediného okamžiku.

A jak pevně přitloukl víko! Po vyko
nané práci vykradl se tiše z pokoje a

odebral se nikým nepozorován do své ko
můrky.

Nosiěi se dostavili. Rakev naložena na

nosítka a dopravena na vůz pohřební,
kterýž jel zvolna ku vzdálenému chrámu.
Obvyklé modlitby byly odříkány, modlit
by nad člověkem živým, kterýž snad ne

věděl, co se s ním děje. Po vykonaném
obřadu nastoupena cesta ku hřbitovu,
kdež rodina zemřelého šílence měla svou

hrobku. Rakev byla spuštěna a truchlící
pozůstalí opustili po nějaké chvíli smutné
misto. Zedníci přišli a upevnili opět desku,
kteráž odlučovala rakev od denního světla.

17.
Mezitím bylo sluhům ústavu pro cho

romyslné nařízeno, aby pokoj číslo 9.
uvedli v . pořádek. Jaký však byl j.ch
údiv, když rozhrnuvše záslony, spatřili
dřívějšího chovance, o němž se domýšleli,
že byl právě pochován, na loži ležícího.
Na smrt polekání odkvapili odtud, aby
každému sdělili strašnou tu zprávu.

Veškeré služebnictvo i řiditel ústavu
sběhli se následkem toho i seznali, že
mrtvý šílenec opravdu pohřben nebyl;
každý tázal se, kdo byl na místo jeho
vložen do hrobky.

Rychle běželi zřízenci ústavu na hřbi
tov, uvědomili hrobníka o tom co se bylo
stalo a pospíšili k hrobce.

Trvalo dlouho než byla těžká kamenná
deska z hrobky odvalena a rakev na po
vrch země vytažena. Několik silných ran

kladivem a víko vyskočilo do výše; s

hrůzou zírali okolostojící v zohyzděný
obličej bídného Matyáše Sagalle-a, jehož
vlas za několik hodin zbělal. Se strašným
výkřikem vyskočil ohavník z rakve, klo
pýtnul několik kroků do předu, zůstal po
jednou státi, zavrávoral, vztáhl ruce do
výše a sklesl do náručí svých ochránců.

Byl mrtev.



-70 -

MSTITELKA
v

MATerNA.

Q.�ROTINU s bledou tváří
cf Vedli dneska ku oltáři;

Chvěla se jak lilje mrazem,
Jako bříza nade srázem.

Proč se chvěješ sličné dítě?
Hedvábím pán přiodí tě,
Zlato, perle, drahokamy
Srdce siré děvy zmámí.

Na koberec zlatotkaný
Sklání se již tělo panny

-

Není mrtva, není živa,
. Chví se sněžnou bouří jíva.

Davem žena prodírá se,
. O svou berli opírá se.

Záplatu má nazáplatě,
Choré tělo v vetchém šatě.

Tvář vyhublá, zrytá, siná,
Rty zarytá bolesř stíná,
A kdy v srdce vetkne drápy
Krev se v plamen oka stápí.

Vráska každá celá kniha
V níž se trýzeň s bídou stihá;
Jiskra jež jí z oka šlehá,
Šlehem kusy žití sžehá.

Kněz chce žehnat, ruku zvedá.
Klesá, padá panna bledá.

�enich trne, lid se chvěje,
Zebraěka když kletbu kleje:

" Zadrž, knězi, obřad svatý,
Sic požehnáš zločin klatý!
Ženichu, pryč od oltáře!-
Či bys neznal dcery tváře?

"Jest to tvé i moje dítěl
Mně vlákal's ve zlaté sítě,

.

Vždyť jsem tenkrát hlady mřela.
A tvá řeč tak svůdně zněla.

"A když růže svadla mladá
Po uštknutí zlého hada,
Odkopl's ji jako zboží,
Hleď jak strašný jest prst boží r

"Vlastní mstí se na tě dcera
Za má muka tisícerá .

Nuž, jeti ,ta pomsta malá, •

Jež z tvé vlastní krve vstalař"

Hrozně zněla slova její,
Jak kdy klenbou vichry chvějí;
Žárem pomsty zrak se blíská
Žhoucí láva z něho tryská.

Ženich zjevem omámený
Na kostelní klesá stěny -

Pro nevěstu od oltáře
Zavolali na hrobaře.

A ta mstitelkyně hříchu
Odkrade se v hadrech, v tichu .,

Až po letech v duté skále
Našli kosti vyvětralé.

I'. Snajdr.

Eevoluční.

<1hZHůRU, stavte barikády!f Zvony bijte na poplach!
Panská cháska věsí brady,
Tyrana štve v úkryt strach.

Rudý prapor rozevlajte!
Cítím volnost v žilách vřít -

Bičí kule - - Palte! paltel!
Za svobodu sladce mřít.

Rachot děl a pušek rány --:

Eh což veselá to rej!
Patrony až vybouchány,
Rukávy si vykasej!

·Vzhuru, braňte barikády!
Zvony bijte na poplach!
Panská cháska věsí brady,
Tyrana štve v úkryt strach.

V. Šnajdr.



31.

Janury.Ldn.
31.

'Dni a tjdny Svátky a jména dJ]"� 1:8 � 8 -g ls� Q= =-=.c:IrIJ
Katolfkťl. Pr o t e s t a n t

ů

, �s �;&-= :'1
Neděle novoroční.. Dé�a dne 9 hodIn 18 mInut.

� 7 234 454 51 �Úplněk' dne 4.
� 7 23 4 46 5 45 � v 5: hodin 5?� minut rano.

� 7 23 4 47 6 33 ffPoslední čtvrt
\\(_ dne 12. v 10.

ft 7 234 48 vých. hodin 46m. ráno,

ft 7 �23 4. 49 6 18 Od��Ý9�:i�\ .

...1((0 f 234' 50 7 16 ss minut.r�no.
P"{ttQ ) Prvm čtvrt
...1((0 t 2Q 4 51 8 13 dne 26 .• v 2. h,
� "! 43 minut rano.

Čtvrti městce
a domnělá po

větrnost.
1 Neděle Nový rok Nový rok
2 Pondělí Makaria Abela S.
3 Úterý Genovefy Enocha
4 Středa Tita b.· Isabelly·
"5 Čtvrtek Telesfora Simeona
6 Pátek Sv. Tří Králu Zjevení Plně

- 7 Sobota Lueiana Rajmunda
·

První neděle po Tfecll KráUch. Délka- dne 9 hodin t8 minut. Dne přibývoi od
-.'-----.------.,.-----------,--_,_--19 h. 12 m. do 10 h.

8 Neděle Erharda Erharda � 7 'l24 51 9 11 8 minut.

9 Pondělí Basiliše Marciala � 7 224 52 10 8 s málo výminka.
10 Ůeterý Agatona Pavla p. d6t' 7 224 5311 5 mi má býti leden

� zn�ně I uch Ý a

II Středa Hygina Matildy �, 7 224 54 ráno míruý. Od 1. do 7.
� zamračeno 1\ stu-

12 C'ťvrtek Proba Reínholda � 7 224 55 O 4 �ě����d8������
1'3 Patek Leontina Hilaria ...Jk 7 214 571 5 Od 16. do 19. sníh a

�v� pak značně stude-

14 Sobo.ta Hilaria Felixa � 7 214 582 7 ��t: !ěs��:�e�ě.
kolika jasnými 8

Druhá Dt'děle po Třech Králích. Délka d.ne 9 hodin 37 minut- pěknými zimními
-----.-------____,:---------::-----.,.----I dny. J

15 Neděle Jména Ježíše Maura 'fE 7 214 593 II
16 Pondělí Msrcala p. Marcella 't8 7 205 04 14 Úkazyna nebi

}:7 Ůterý Antonína Antonína � 7 205 15 13
18 Středa Prísky : Prisky m 7 195 36 8 !!l�:c�����::��i
19 Čtvrtek Kanuta Sáry ,,:� 7 195 4 záp.

vodnáře.

20 Pátek Fab, a Šeb. Fabiáše a Se. � 7 185 56 44 Žide kalendář,
21 Sobota Anežky m, Anežky Lf;\ 7 17 5 6 8 O

Tf ti děl mf h Káli h Délk d o. h di AI(\ •

t
Dne 1.10. Tebe

� ne e p. ... ec r en, a ne u o n ':I:U mmu • 5642; půst, obleče
-...,.-"-------=.--------;-------;;---�--,------I ní Jeru8além8.:dn�

Vincence 4-- 7 17 5 7 9 13 21.1.�Šebat. dne 31
Iiri"� ll. Sebat.

Emeraná = 7'. 165 81024
Timotea = 7 165 91133

-

Obr. Pavla = 7 15 5 10 ráno Kalendářská

Polykarpa � 7 U 5 11 O 40 přísloví.
Jana Zl. � 7 135-131 44 Ve dne f5��i,
Karla VI � 1 135 142 45 N! ������·o sle

pičí krok. na tř
krále o skok dá
le, na hromíce �

hodinu vise (při
bývá dne).

Roste den, ro.te
zima.

Jména Ježíš, ke
kamniun nejbli;

22 Neděle Vinc. a Ant.
23Pondělí .Zasn. P. :M.
24_ Úterý Timotea
251Středa Obr. Pavla
26 Čtvrtek, Polykarpa
27 Pátek '. ana Zlat.
28 Sobota Karla Vel.

Čtvrtá nedělě po Třech Králích. Délka dne 10 bodin 1 minuta.

29 Neděl,e IFrant.
Sal. Valeria � 7 125 163 42

30 Pondělí Martiny Adelgun. � 7 115'174 32
31 Úterý Petra Nol., I' Virgilia � 7 105 185 15



Kalendář roění.
V obyčejném roce 1882 čítá se :

od stvoření světa dle počtu židovského 5M2
od stvoření světa dle poětu Scaligerova 5836
od zavedení juliánského kalendáře 19!7
od opravy kal. pap, Řehořem Xlfl: 300
od zavedení opraveného kalendáře 183
od zavedení všeobecného kalendáře 106

Kruhy ěasopisné.
Nedělilí písmena .:. A

,Epakt ', -_ - _ -.: _11

Zlatý počet nebo kruhy luny 2

Sluneční kruh 15

Římský počet 10

Juliánská doba 6595

Stálé a měnivé svátky.� ,

;_rřf králfi 6. ledna
Neděle Beptuagesima 5 února

Quinquage�ima '- 19. ňnora

Popeleění středa 22. února
První postní neděle �----�26. února

�
Patrika 17. března

vět.�� neděle 2. dubna

-

1>

).tek
- 7. dubna

ční neděle 9 dubna
děle 16 dubna

ogate 14. května

vstoupení 1�. května

fe - --- - -- - - -- - - --- ---- --- - 28. května
" rojice 0 .:. - 4. června

':" áně . \. . 8. června
,

eděle adventní: \__ 3. prosince
hod 25. prosince

Postní dni.

" 3., 4, Září 20" 22., �3., Květ. 31.,
3. Prosinec 2Á)., 22., 23.

ězdář�ké údaje roku 1882.
:e.ečni Ča..y,

vnodenní (jaro počíná) •

20. března, o ptil noci.
unovrat (leto počíná)

21. června v 8 hodin ráno.
í Rovnodenní (jeséií poěínš)

22. září v 11. h. odpol.
�imní IluDovat (zima počíná)

:). �,
'

,21. prosíncev 5. h. odpol.

:\ Zatměni na rok 1882.

\,� kce 1882 budou dvě �atmění slunce a je
I

, '1'�echod Venuše přes plochu slunce.

" tJplné zatmění slunce, dne 17. j[yět. Ne.

viditelné. Viditelné v Evropě, .Asii a'

horn�sti Afriky. ," •

Il.-Roční zatmění slunce, dne 11. 1istQ'pad :-..
Neviditelné. Viditelné v Austra,lii a Polynesíl
IIl- Přechod Venuše přes plochu sluneění,

dne 6. prosince. Viditelné do jistých mezí ve

Tětší Msti světa, vyjímaje východní Evropu &

Asii a zcela viditelné ve východní Msti eever

ní a jižní Ameriky,

Jitřenky a veěerníee, �
Dobropšn bude večernicí okolo 6. února, i;

června a 28. záři; jitřenkou kolem �1. března,
19. července a 7. listopadu.

VenuAe bude jitřenkou až do 20. února; večer:'
.icí až do dne 6. prosince a jitřenkou konečně
zase až do konce roku.

Jupiter bude večernicí až do 30. května, ji
třenkou do 18. prosince, večernicí do konce roku..

Rychlost země.
Naše země otáčí se kolem rovníku sedmnéct

kršte rychleji než běží ten nejrychlejší vlak
železniční a pohybuje se prostorem ve své roč
ní dráze kolem slunce ohromnou rychlostí 19
mil za sekundu. Tato rychlost' je taklilv.á. ,že
kdyby naše země vrazila do nějakého tělesa,
které by bylo dosti velikě, aby ji zastavilo.
vyvinul by se takový žár .touto raanou, že de
by se proměnilo v plyn-skály a vše by'_
odpařilo.

Přn�v aodliv
Často bývá předložena otázku: �,Co jest pří

činou přílivu a odlivu?" a odpovědí bývá:
"Přitllhování vody sluncem a � měsícem." K
lepšímu pochopení vezměte kuličku tl navlék
něte na ní pryžcovou pásku. Kullěka nazna

čuje zemi, pryžec vodu, naše ruce slunce &

měsíc; Nyní natáhněte pásku rukama tak. ja
ko by slunce a měsíc vyzdvihlo vodu, a. tak
že pryžec tvoří hrboly po obou stranách kuli.
čky. Tyto hrbole naznačují největší hloubku
vody neb den:m příliv na každé polokouli, co

zatím tím samým spůsobem pryžec těsně ku
kouli nřllehajtc! značí nejmenší hloubku 'vody
aeb dva denní odlivy, Kdyby se nyn( kulička
za 24 hodin jednou otočila, jako naše země.
tu každé místo na jejím povrchu dostane pří
liT o šest hodin později. odliv, o šest hodin
později příliv a na konec 24 hodin (neb lépe
o něco později] bude opětně následovati přHiT'. ,

Vysvětleni toto nemš se považova.ti- za d.pln6
leč za takové, jaké naznačuje hlavní část této

otázky.,
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UryfJek z Skermanona ptlmátného pochodu. k .AtZante.

�
VESELOU myslí a za zpěvu vlaste� neckých písní táhla setnina sever

ních vojínů náležejících k armádě Sher
manově silnicí atlantskou a nadšené
nápěvy povzbuzovaly ochablé síly vojínů
podivuhodným spůsobem. Dějepisci naši
ohnivými barvami vylíčili dlouhý a nebez
pečný pochod Napoleona Dobyvatele k
Moskvě, pochybuji však, že by byl po
chod ten skýtal divadlo tak obrovské, jako
generála Shermana pochod k Atlantě a

odtud k hlavnímu městu Georgie. S hr
dinou odvahou, [akéž není rovno, zničil
odvážný vůdce všechny mosty za sebou,
nebot' nechtěl pomýšleti na ustupování,
když k středu nepřátelského území postu
poval. "Ku předu!" bylo jeho heslem a

válečným pokřikem oddaného mu muž
stva a i kdyby se podnik jeho byl ne

zdařil, Lyli by potomci jeho na místě,
kdež by byl ducha vypustil, zřídili pom
ník pro všechny věky, na němž by vedle
jmena Shermanova stkvělo se slovo "Ex
celsior." Kdo čte dějiny Shermanova smě
lého tohoto pocholiu a Grantova pochodu
pustinou, jakož i jeho konečné přemožení
Richmondu, musí bezděčně vzpomenouti
onoho houfce Spartánských u Thermo
phyl aneb Césarova přechodu Rubiconu,
aneb těch matek, kteréž synům svým dá
valy na rozloučenou napomenutí: "Vrat'te
se se štítem aneb na něm!"

Cesta od Atlanty vede Daltonem a

hornité, propastmi i horskými potoky pro
rývané okolí .bylo k obraně jako stvořené.
Sem dopravili jihané větší část svého
dělostřelectva a rozestavili děla po obou
stranách silnice. Vrcholky výšiny před
Daltonem byly silně opevněny a zdály se

býti nedobytnými. Avšak nadšení, s [a
kýmž útok na ně podniknut,bylo mocnější
všech děl, jež v řady nepřemožitelných
vojínů oheň chrlila.

Hrůzný byl boj a srdcervoucí sténání
umírajících a poraněných, avšak u večer
téhož dne zavlál vítězný prapor hvězdnatý
nad výšinami a nad Daltonem, Asi o půl
noci zahájil velitel jihanů ustupování a

nyní nastalo pronásledování se strany se

verního vojska. Malé oddělení pod stateč
ným generálem Davisem zmocnilo se při

příležitosti té odvážným podskokem mě
stečka Roma, jehož dobytí pro vojsko
severní bylo nanejvýše důležité, poněvadž
se v něm nalézalo mnoho válečných po-.
třeb a několik továren ba shotovování
nábojů i zbroje, čímž obyvatelstvo tamní
jihany ve vzpouře jejich znamenitě pod
porovalo. K nemalým však rozpakům ge
nerálovým nalezalo se mezi dělníky-těchto
továren šest set žen a dívek a poněvadž
nevěděl, co by s nimi počíti měl, obrátil
se k generálu Shermanovi, svému vrchní
mu, s dotazem, jak se má u věci té za

chovati. Otázaný odpověděl, že se mají
ženské rebelky považovati za válečné za

jatce a poslati na sever, aby nemohly
povstalcům nadále sloužiti.

Byl to jeden z nejveselejších okamžiků,
když těchto šest set krásotinek v řadách
táborem táhly, aby se dostaly na místo
svého určeni. Jako děti pobíhají za ko
mediantem neb opičkářem, zjeví-li se v

ulicích malého města, právě tak pobíhali
důstojníci i mužstvo za zvláštním tímto
průvodem a poručík Grey, jemuž tento
byl svěřen, měl plné ruce práce, aby po
řádek udržel a rozmanitému vtipkováni a

špičkování se strany svých soudruhů se
ubránil.

Grey byl by raději viděl, kdyby se bylo
dostalo velení nad zvláštním timto prů
vodem někomu jinému, nebot' se bál zlo
lajných jazyků v táboře, kteří již tvrdili,
že přátelsky se má k spanilé dívce, jenž
v první řadě na levém křidle kráčela.
Byla to č'rá pomluva, nebot' jakkoliv vze
zření dívky od bledých důlkovitých obli
čejů větší části její družek silně se od
ráželo a tmavá její plet', její ohnivé oko
a její téméř východní tahy obličeje jakož i pěkný vlas její skoro prozrazo�alyže dívka nenáleží k třídě obyčejných děv:
čat továrních, přece pohrával okolo jejíúst tak pohrdlivý úsměv, že se zdálo býtinemožností, že by mladého důstojníka
jehož .byla zajatou, sebe méně byla po�vzbudila. Vzdor tomu musel on přece jendoznati, že dívka tato se svou v pravdě
král?vsk?u .P?stavou jevila se mezi družkami svyrm Jako kvetoucí kamelie mez'
kopřivami. Však s jakým Opovržením po�



'hlfžela na vetřelce! Bylo zjevno, že spíše
než kdokoliv jiny věřila jižnímu ěasopi
seotvu, kteréž ze severních vojínů nadě
lalo samé loupežníky a zloděje.

"Kdo jest tato děva?" tázal se Grey
jedné z dělnic.

"Jmenuje se Eleonora Tracy", zněla

odpověď; "kdo jest nevi žádná z nás -

na každý pád zažila již lepších dnů a ne

byla v továrně na svém pravém místě."
U večer, poděluje zajaté potravinami,

nemohl se poručík zdržeti od oslovení
krásné zajaté, tím více, že byla od svých
ostatních družek skrytě i zjevně tupena
a vysmívána.

"Ta není ještě dosti hladova," zvolala
. jedna z dívek, "a zítra bude mu již jísti
z ruky," pravila druhá.

"Ticho zde!" zvolal důstojník, "nestr
pím ničeho podobného v mé přítomnosti,"
dodal pak, blíže se děvčeti. "Požijte něco
pokrmu-či jste snad nemocna? Mám vám
poslati lékaře?"

Eleonora kynula záporně hlavou.
"Domýšlite se, že mne může nasytiti

pokrm, vyssátý drzími vetřelci z tuku
vlasti mé?" volala nadšeně a ohnivé její
oči metaly blesky po celém její okolí.
"Ne, ne, raději zemřu hladem. Lékaře
vašeho nepotřebuji- bol můj nemůže vy
léčiti."

Veškerá přátelská domluva se strany
dňstojníka nespomahala i musel si koneč
ně nechat líbiti otázku, je-liž také úřadní
jeho povinností baviti své zajatce proti
jejich vůli..

S opovržením odvrátila se od něho a

Grey se vzdálil. .Ale již v několika oka
mženích zaslechl pronikavý výkřik. Kvap- .

ně se ohlednuv, spatřil jí s taseným no

žem jako Rímanku oproti jednomu vojínu,
kterýž mu při rozdělování pokrmů byl
nápomocen. .

"Co se stalo, Trumbulle? Urazil jste
snad děvče?" tázal se Grey rozhorlen,
pospíchaje zároveň k místu, jež před chvílí
opustil.

"Nikterakž, poručíku," odvětil vojín
klidně, "ona musí být pomatena. Když
jsem jí míjel a na ní pohledl, uviděl jsem,
že se na celém těle chvěje a domýšleje
se, že jest nemocna, zvedl jsem jí upad
nuvší šátek a ověsil jí ho okolo ramen,
zároveň se tázaje: "Jste nemocna, slečno?"

"A pak?" tázal se důstojník.
"Pak vrhla se 8 nožem na mne jako

sup a zvolala: "Ty pse!" a kdybych ne

byl uskočil, myslím, že bych ležel již na

zemi."
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"Co mi můžete vy sděliti o tom, slečno
Tracy?" obrátil se důstojník k dívce, kte
ráž niiž v ruce. ještě držela a ustrašeného
vojína zrakoma svýma zničiti chtěla.

"Neměl-li muž tento v úmyslu· mne

pohaněti," odvětila mladá dívka, nftž
stranou odhazujíc, "nemám ničeho k sdě
lení; on však položil ruku svou na mé
rámě a sklonil se ke mně."

"Ručím vám za. to, že budete ušetřena
každé potupy i jakéhokoliv ublížení,"
pravil pak důstojník; ustavím vás pod
svou vlastni ochranu a při nejmenším
ublížení vám se strany mých lidí aneb
vašich družek, obraťte se jen na mne;
naproti tomu musím však nalehati na to,
abyste tímto spňsobem dále sebeobranu
nekonala."

"Děkuji vám," odpověděla dívka sotva

slyšitelně. "Snad jsem se přenáhlila �

byla jsem rozčilena ;lo cítím se býti slabou
a nemocnou-o nechte mi podati doušek
vody-smim-li vás prositi."

.

Sotva slova ta dopověděla, sklesla do
mdlob. Poručík zachytil trpící, dle všeho
hladem vysílenou dívku do své náruče a

odnesl ji za přispění jedné z družek, kte
ráž se o ni více zajímala, na zdravý
vzduch. Zde se ubohá záhy vzpamatovala
a dala se také pohnouti k požití pokrmu.
Důstojník byl tak pozorným a pečlivým,
jak se to jen srovnávalo. s jeho postave
ním a dívka děkovala mu slovy živý
mi za péči, jakouž jí věnoval.

.,0 můj bože", pravila s hlubokým po->
vzdechnutím, "nemtižete pochopiti, co

mne tísní - a ku všemu tomu' druž! se

ještě krutý můj osud, že jsem díky zavá
zána těm, jichž .zájmy nenávidím."

"Slečno Tracy," odvětil Grey' srdečně,
"lituji, že v nás vidíte zástup barbarů,
kteří přišli, aby nejposvátnější vaše city
v bláto zašlapali, kdežto jsme přece přišli
v zem vaši co přátelé utlačených. Doufám,
že v době nedaleké sama nabudete -toho
přesvědčení a nás jinak posuzovati budete."

Pochybujíc děva pokynula hlavou, když
jí k jejímu obydli provázel. Avšak obraz
rebelky pronásledoval ho. všude a v ná
sledujících dnech, v kterýchž se se zaja
tými nalezal na pochod. k místu jich
určení byl častěji u krásné své svěřenky
než toho potřeba kázala.

. Bez výsledku se však pokoušelo vyvrá
cení její předsudků; ačkoliv se mu práce
jeho nedařila, nelitoval přece pokusň
svých, neboť shledal u dívky tak hlubo
kou, vnímavou mysl a poklad vědomosti,
tak že se dosavádnímu jejímu jednáni jen
obdivovati musel.



Eleonora Tracy byla jedinou dcerou
zámožného a váženého sadaře virginského,
kterýž s oběma svýma syny krev svou pro
věc jihu prolil. Stále ku předu se derou
cimi voji Hookera a Granta z rodné pů
dy vypuzena, o majetek svůj ošizena a

okradena, odebrala se konečně jako mno

hé jiné její družky do Georgie, aby tam
ve vládní jedné továrně sama 'výživu si
vydělávala. Nouze a žal hlodaly dlouho
na kráse její, nemohly ji však zničiti a

když pak nadešla hodina, kdy se měla se

svým ochráncem loučiti, nemohl se mladý
důstojník déle zdržeti.

"Bude mi .těžko vás 'opustiti, slečno
Tracy," pravil, chápaje se ruky, jíž mu

ona jen zdráhavě podala; "vím že jste
všeho zbavena a že s těží naleznete ihned
přístřeší a výživu nějakou. Byl bych šťast
ným, kdybych vás mohl alespoň pro
první dny zbaviti všech starostí - chcete
přijmouti pomoc muže, jenž pociruje k
vám vřelého přátelství?"

"Poručíku Grey-i" odvětila děva, hrdě
hlavou pohodíc, "přátely nikdy nemůžeme
býti. Jsem vám díky zavázána za vaše
.lidumilné se mou nakládání, avšak pod
poru musím odmítnouti; práce rukou
:rpých zachrání mne před bídou a nouzí.
Zijte blaze!"

Rozešli se.

Mladý důstojník pocítil prázdnotu v

srdci svém, kteráž ho naplnila žalem; byl
zklamán; nedostatek porozumění u dívky
bolestně seho dojal. V náladě nejšpatněj
ší vracel se do Roma k pluku svému,
aby bral podílu na válečném tahu k Rich
mondu.

Obležení a vyklízení Atlanty, pochod
k Savannah a odtud ku Goldsboro jsou
udalostmi, jež v dějinách této války pa
mátnými se staly a poručíka Greye sta
tečnost a vojenské schopnosti mnoho při
spěly k tomu, že Shermanův pochod stal
se vítězoslavným. V Roma kráčel co po
ruěík podle své setniny - do Goldsboro
přibyl co plukovník, obsypán vyznamená-
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ními, ale také pokryt těžkými ranami,

izdor nébezpečí v jakérnž tonul, nechal
se dopraviti do Illinois, li by, v případu
že by zemřel, ducha. v náručí své matky
vypustil. Po celé týdny ležel bez vědomi
a neměl ani přibližného pojmu o tom, co

se s ním dělo. Tu otevřel jednoho rána,
když slunko příjemně do pokoje jeho
svítalo, očí svých, posilněn jsa dlouhým,
posilňujicím spánkem. U lůžka jeho se

děla matka a podle ni děvče, jež nemoc

nému připamatovalo několik krásných dni
- nedávné minulosti.

"Ó což jest to možné - což vás opět
spatřuji, slečno Tracy ?' zvolal, podávaje
jí slabou, vyschlou svou pravici.

"Auo, já to jsem," odpověděla s pohle
dem plným upřímné srdečnosti, "slyšela
jsem o vašem poranění-myslela jsem, že
matka vaše bude příliš slabou, než aby
vás mohla dobře obsloužiti a tak jsem
přišla, žádajíc, aby mi povoleno bylo
převzíti část' péče o vás na sebe- v-3dyť
vám mám starý dluh oplatiti. Odpustíte,
mi, že jsem se k vám vetřela a nebudete
mi spláceti stejné stejným?"

"Eleonoro," zvolal Grey, drže ručku
její ve své a pohlížeje v temné její oko,
"přicházíte v pravou dobu i činíte mne

nejšťastnějším smrtelníkem. Za takové
péče ovšem brzo se uzdravím a já jsem
již nyní minul nebezpečí. Budu-li však
zachován životu, smím pak malou tuto
ručku nazývati svou?"

"Zúplna a navždy," šepotala dívka v

roztomilém zmatku, "s tou však podmín
kou, uvěříte-li mi, že nejsem více žádnou
rebelkou!"

,S obličejem nanejvýše rozradostněným
stala podle obou mladých lidí stará mat
ka a póžehnala svazku dvou duší spříz
něných, jež se za poměrů sobě tak odpo
rujících na krvavé půdě sešly.

Za tři měsíce provázel plukovník Grey
rebelskou svou nevěstu k oltáři a při
krbu svém často si vzpoměl na přepade
ní Horna, kde Eleonoru svou zajal, ale
zároveň i její zajatcem se stal.
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L O V E C K Á PŘÍ HOD A.

lrtŘÍTELE a soudruha mého mládí,• Johnsona, nespatřil jsem od uzavirky
dětského našeho věku, nebot' dospěv 14.
roku svého vstoupil do vojenské školy
west-pointské v státu novoyorském, kdežto
má maličkost službě námořské se věno
vala., Neěasto psávali jsme sobě, jak to

již u mládeže bývá obyčejem; vzdor tomu

bylo mi známo, že po ukončeni svých
studii obdržel misto poručíka u jizdectva
a i on se dozvěděl, že se mi nedlouho
po tom dostalo stejné hodnosti na váleč
né lodi Spojených Států. 'I'ím větši byla
má radost, kdyžpo uplynutí 'několika let
loď, na niž jsem sloužil, poslána byla do
přistavu newportského, nebot' dostalo se

mi zároveň zprávy,; že přítel můj teprvé
před nedávnem přesazen na pevnost, kte
ráž přístavu newportskému vévodí i mohl
jsem se nadíti, že ho po tak dlouhém
odloučení opět spatřím..

'Přítel můj byl v 14. roku svém, kdy roz

loučeni se ... událo právě tak probudilým,
jako �rásným a silným hochem i před
stavoval jsem si ho nyni v dvacátém
pátém jeho roce co muže tělesně i du
ševně nad jeho soudruhy vynikajiciho.
Rovněž tak pevné bylo přesvědčeni mé,
že všechny dívky newportské on zápasiti
budou již pro znamenité jeho vlastnosti
osobní a každý může si tedy pomysliti
;ak velice jsem se radoval, že obnovíme
staré přátelství, jež nás dřive tak pevně>
k sobě pojilo.

Konečně zakotveno v přístavu newport
ském a dřive než někdo z nás měl povo
lení od kapitána k opuštění lodě, přibyla
deputace důstojnického sboru posádky pe
vnostní na palubu a pozvali nás všechny
k plesu uspořádanému na počest našeho'
příjezdu. Cestou telegrafickou dozvěděli
se důstojníci pevnostni o našem příjezdu
dříve než se tento skutkem stal a ihned
usnesli se naši soudruzi, že nám připraví
zábavu, jakéž jsme si ovšem během dlouhé
naší plavby dopřáti nemohli. Rozumi se

že tak přátelské uvítáni nás bylo přijato
se strany naší s největší: pochvalou a

všichni moji soudruzi těšili se upřimně
na večer, nebot' dámská společnost jest
dftstojníkum námořským vždy jen vzácno-

sti. Jásám jen málo jsem tím byl po
těšen, poněvadž jsem jinak nemohl nel
domýšleti se, že se přítel můj, Johnson,
po celý večer bude věnovati dámám, mí
sto co by se měl radovati z našeho se

tkáni.
'

Však dosti, večer nadešel a my jsme
se odebrali v plném počtu do určená
místnosti. Tam, již dole na schodech,
uvrhnul se mi v náruč jizdecký důstojník
a tisknul mne bouřlivě k sobě. Pak ale
ustoupil na' krok do zadu a pozoroval
mne, rukou mých nepouštěje, od hlavy k
patě.

"Statným hochem jsi se stal," zvolal
pak srdečně', "právě tak statným, jak
jsem si tě představoval. "Nyní ale, milý
příteli," dodal bolestně, "všimni si také
mé osoby. Není-liž pravda, že bys mne

nebyl již poznal?" ,

,

By I to tedy můj přítel, jejž jsem měl
před sebou -- avšak jak strašně se změ
nil! Pravda, že byr štíhlým, vysokým,
silným mladým mužem a krásné oko zá
řilo tak jasně a ohnivě jako dříve - ,ale
jeho obličej ! Jeho strašlivě rozedraný
obličej! Mohl's mysleti, že zrezovatělý
zubovitý pluh rozryl obličej jeho, neboř
přes tváře a čelo, ano i rty, bradu a nos,
táhly se hluboké dlouhé důlky, jež, ačko
liv byly zaceleny, stále krvavou barvu
jevily. ,,*' •

Přiznávám se, že jsem ustrašen se uhnul,
snad i více než ustrašen a on musel' to

pozorovati.
'

,

"Ano, příteli", pravil tímtéž smutným
hlasem jako dříve, "tak vyhlížím nyní i
můžeš si )?ředstaviti, že jsem nepřišel
sem k vůli tanci, nebot' která dáma by
neprchala ustrašená ode mne, kdybych ji
rámě své nabizel? Nikoliv-ne proto jsem
tu, nýbrž jedině proto abych tě na oka
mžik viděti mohl. Nyni však ukojiv tou
hu svou, ponechám tě zábavě a 'proto žij
blaze-na shledanou!"

Chtěl se odtrhnouti; držel jsem ho jako'
v kleštích a pospíšil s nim do malého
pokojíku,ležíciho hned vedle sině plesové.
Zde nenalezalo se živé duše, ačkoliv dve
ře do sálu vedouci dokořán otevřeny byly
a brzo seděli jsme pohromadě v zákoutí



za stolem, na němž se nalézala různá ob
čerstviva. Z počátku odporoval mému
počínání, prosil jsem 'ho však tak důtkli
vě, abych se mu pro tento večer směl
zúplna věnovati, že konečně přece svolil
a kdežto vedle nás hřmotná hudba. za

vznívala a vše radostí zářilo, zapletli jsme
se v tichou rozpravu, aniž bychom byli
chtěli slyšeti něčeho o ostatním světě.

"A nyní," pravil jsem, když otázky své
vzhledem k osudům mým vyčerpal, "jest
řada na tobě a proto pověz mi především,
co se stalo s tvým obličejem, že jest tak
rozedraný?"

Usadil se pohodlněji a napálil si dout
ník, přívětivě na mne pohlížeje, neboť v

společnosti mé srdce mu roztálo.
"Obdržev hodnost důstojnickou," zapo

čal přítel můj vyprávěti, "byl jsem po
slán jako skoro všichni mladí důstojníci
na daleký západ do Fort Council Blu:fIs,
těsně při hranicích indiánských i podařilo
se mi mezi důstojníky tamnější posádky
zjednati Bi několik milých a statečných
přátel. ° zábavě nějaké nebylo v pustině
té ovšem ani řeči, jedině honbu vyjíma
je a této oddávali jsme se téměř každé
ho dne, dovolovala-li tomu služba. Prérie,
na jejíž západních hranicích pevnost vy
stavena jest, hemžila se totit zvěři. všeho
druhu, pokojnou i nebezpečnou a poně
vadž nás tenkráte indiáné na pokoji ne

chali, nepřekáželo nám nic v podnikání i
delších honebních výletů. Dobře! Jed
noho úterka byl jsem na plných 24 hodin
sproštěn služby i umínil jsem si věnovati
se v den ten honební libůstce. Zachtělo
se mi vavřínů, jakýchž si starší moji sou

druzi dávno byli vydobili a touha má ne

sla se k tomu cíli, bych tabuli důstojnic
kou obohatil tučnou pečínkou."

"Záhy z rána, ozbrojiv se dobrou ruč
nicí a dlouhým i silným nožem loveckým,
vyšvihnul jsem se na koně a uháněl v

prudkém cvalu nekonečnou prérií, Netr
valo dlouho a vypudil jsem krásného je
'lena i jednalo se již jen o to, dostati ho
na ránu. Jelen mohutné své parohy k
zadku skláněje, uháněl přede mnou a já
rychlostí větru za ním. Však jelen pre
rijní jest nejrychlejsím zvířetem prerijním
a když hon již půl hodiny trval, musel
jsem se vzdáti svého záměru, nebot' zvíře
nechalo mne značně pozadu. Tento ne

zdar mne poněkud zmalomyslněl, tím více,
poněvadž jsem následkem prudké jízdy a

čerstvého vzduchu pořádně zatoužil po
občerstvující nějaké pečínce; ale brzy
jsem se upokojil, spatřiv mohutné hejno
prerijních kuřat,jež zrovna přede mnou do
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vý�e .s� vznesla. V okamžiku měl jsem
rucmci v líci, rána zahoukla a tři ptáci
klesli nedaleko mne do trávy. Slezl jsem
a zaraziv krátký, ostrý kůl do země, při
vázal jsem k němu koně svého. Mohl se

zde dle libosti pásti na tučné prerijní
trávě i činil tak také ze všech sil. Já
sám oškubal slepice a připraviv jQ k pe
čení, udělal jsem oheň, abych je upravil.
K rozdělání ohně použil jsem odumřelé
prerijní trávy, jíž se mnoho okolo mně

nalezalo; hořela však příliš rychle a ne

vydávala patřičného žáru."

"Tu spatřím, že se nedaleko ode mne

táhne tak zvaný kanon, to jest hluboké

koryto říčky do jiné se vylévající. Tento
kanon, čili koryto znal jsem již od dří

vějška i věděl jsem, že má hloubku asi
30 stop. Neméně bylo mi známo, že obě
nábřeží jsou nanejvýše příkrá a že chtěl
li se někdo po nich dostati dolů k říčce,
velmi opatrným býti musel, neměl-li spad
nouti do vody. Naproti tomu bylo mi ale

právě tak dobře povědomo, že tam mezi
ostrými skalami roste mnoho čerstvého
dříví, čehož následek musel býti, že se

tam nalezá také dosti suchého, nebot' lidí,
kteří by je byli ve svých obydlích spálili,
zde nestávalo. Rychle vydal jsem se na

cestu a opatrně po příkrých a srázných
stěnách dolů slézaje, nasbíral jsem v době

nejkratší náručí suchého dříví. Bylo ho
dosti, abych slepice své moh, upéci i
chystal jsem se právě k cestě zpáteční po
strmé stráni, když tu pojednou spatřím
něco, co všechny myšlenky mé na snída
ní jedním rázem zapudilo."

"Byl to šedý medvěd, "grizzly", jak ho
na západě obyčejně nazývají, nejsilnější"
nejstrašnější a nejdravější všech zvířat
prérii obývajících. Zalekl jsem se do nej
hlubších svých útrob, nebot' medvěd, kte
rýž se těsně nade mnou objevil a právě
se hotovil ku mně sestoupiti, náležel k

největším, jakéž jsem kdy viděl a pohlí
žel na mne tak zuřivě, že nemohl jsem
pochybovati o tom, že si mne za svou

oběť vyvolil. Dlouhé, špičaté své zuby
zatínaje a žluté, lesknoucí se oči na mne

upíraje, bral se po skalní stěně dolů; pak
pojednou se vzpřímil na zadních nohou a

zařval tak strašlivě, že jsem SQ na celém
těle zachvěl."

Přítel můj ustál na okamžik, aby si
oddechl; brzo však opět nabyl své chlad
nokrevnosti.

"Jeatit' známo, že i nejodvážnější a.

nejobratnější indiáné boji s králem prérie,
jak "grizzly" bývá nazýván, se vyhýbají,
nemajt-li pod sebou koně a tak i já po



mýšlel na ňtěk. Ale kam? Stávalo pouze
jedné cesty: okolo medvěda se protlačiti
a ku koni se dostati. Podařilo-li se mi
poslednější, mohl jsem se považovati za

dosti bezpečná, nebot' i nejhbitější med
věd nemůže běžeti s pořádným koněm o

závod. Avšak jak se protlačiti podle.
strašného tohoto zvířete ? Nahlédl jsem
ihned, že to nemožností, nemám-li se s

Dím měřiti a s ním se měřiti bylo sku
tečným šilenstvlm, poněvadž jsem ručnici
svou zanechal nahoře při ohni a žádné
jiné zbraně neměl, než lovecký nůž. Vzdor
všemu tomu nezbývalo mi nic jiného než
rychlý útěk a jako blesk obrátil jsem se

dolů k řece. Dříví, rozumi se, dávno již
jsem upustil, abych měl volné ruce, ne

dostával jsem se ale vzdor tomu do pře
du tak rychle, jak jsem si toho

, přál,
neboť slézání po srázné stráni s četnými
jejími skalními výběžky, jež jako sklo
zraňovaly tělo mé, skýtalo mi nej \ ětších
nesnází. Konečně byl jsem dole, těsně při
řece a nyní odvážím se ohlednouti se.

Co však bylo mi spatřiti? Obrovský ne

tvor ubíral se těsně za mnou, žluté, krví
podlité jeho oči byly upřeny na mne a

� ohyzdného, červeného otevřeného jeho
jícnu drala se hustá pěna. Nyní-s-medvěd
byl mne již jen na čtyři kroky vzdálen,
zmocnilo se mne zoufalství i vrhl jsem
se' do vody. Byla hluboká a studená, ne

však široká a proto namahal jsem všecky
své sily, abych se dostal na protivný
břeh. Avšak těžké šplouchnuti přesvěd
čilo mne, že přemocný můj nepřítel ne

ustál mne pronásledovati. Plémě medvědí
sice nemiluje živel vodní, ale této ohyz
dy choutka po lidském mase převážila
všelikou jinou její nechuť a tak se pu
stila za mnou."

"Napadla mne jiná myšlenka. Prudká
řeka, jak zřejmě jsem seznal, v nedaleké
vzdálenosti silně se zahýbala a za tímto
záhybem nebyla skalní stěna pOroti prérii·
tak strmou jako zde, tak že jsem tam

spíše nahoru dostati se mohl. Což abych
se nyní ponořil a pod vodou až k onomu

záhybu doploval? Snad odvrátím šedého
netvora takto od stopy a docílím výhody,
kteráž mi umožní dostati se ku koni. S
rychlostí blesku zmizel jsem. pod vodou.
Nikdy jsem se necvičil v potápění, ačko
liv plování vůbec bylo mi důkladně zná
mo, ale smrtelná úzkost dodává člověku
nových sil a tak podařilo se mi značný
kus cesty pod vodou uraziti. Vztýčiv hla
vu, seznal jsem, že jsem se dostal ku ký
ženému záhybu a proto jsem rychle ku
břehu zaměřil.
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Malý okamžik postačil, bych si osušl!
poněkud oči a prsoum hlubokým povzde
chem ulehčil; pak ani se neohližeje, po
čal jsem lézti. po skalní stěně vzhůru; a

že jsem se pokud možno namahal, abych-
-

se co nejrychleji dostal nahoru, může mi

každý uvěřiti. Kdo však popíše zděšení,
jaké se mne zmocnilo, když opět za se

bou slyším zařvání medvěda! Pouze jed
nou jsem se ohlednul, ale ohlednutí to

.

mne přesvěděilo, že nestvůra za �nou z

řeky na břeh vylezla a sice skoro na

tomtéž místě, na němž jsem já přistál.
Zivot můj záležel nyní na mé rychlosti a

ani se neohlížeje na to, ěe ostré útesy
skalní rsce a nohy mi roaedírají, spěchal
jsem ku předu, chápaje se každého strom

ku, každého křoviska, abych se opět do
výše vyšinul. Nyní dospěl jsem prerijní
roviny a pocit přeblahý mne proniknul,
když jsem shledal, že kůň můj ve vzdá
lenosti asi tisíce kroků stále ještě pl'lva
zaný klidně se pase. Tisíc kroků ._ jak
malá to mezera pro mne, kterýž jsem se

přece vždy hbitostí vyznamenával! Po
dařilo-li se mi vyšinouti se dříve na. koně,
než se mne medvěd zachytil, byl jsem
bez odporu zachráněn, nebot' kůň můj ná
ležel k nejle�ším běhounům."

"Opět. záVIse! život ,milj od rychl?�ti i

napnul Jsem vsecky SIly své. Rozčilení
mé bylo ale příliš veliké, než abych "byl
mohl pohlednouti na prérii přes níž jsem'
prchal. Pouze koně svého podržel jsem v

dostřehu, poněvadž od něho záviselo mé
zachránění. Pojednou při nejbliššíruskoku
ztrácím půdu pod nohami a řttim- se do
hluboké propasti." .

Přítel můj zase ustál u vypra-y-oyáni,.
aby si oddechl. Vzpamatovav se. poněkud,
pokračoval:

.
'

"Na prérii stává v jistých mezeřách
dosti širokých, kulatých, skoro trychtýřo
vých děr v zemi, jež se během století
nahromaďováním se vody utvořily a za

dešrovitého počasí se naplňují vodou; za

suchých ročních období voda však se

ztrácí a díry ty také vyschnou."
"Do takového trychtýře, kterýž mohl

býti deset stop hluboký, zapadl jsem já.
i zůstal jsem v něm vězeti. Netrvalo to.
minutu-tu objevil se také medvěd a sklá
něl hlavu svou do trychtýře. Hrůza mne
pojala i vyskočil jsem na nohy. Mohl
jsem tak učiniti, nebot' jsem neutrpěl žád
né zlomeniny a pohmožděnin utrpenýcH
jsem tu chvíli nepociroval, Nyni položil
medvěd těžké své přední tlapy na okraj
trychtýře a drápy "svými &e zachytávaje,
počal opatrně dolil se spouštěti. Nyní



bylo zle. Někdo z nás musel podlehnout
-já neb on. Na uniknutí nebylo možno
pomýšleti."

•

"Křečovitě chopím se loveckého nože
a vrazím ho netvoru do prsou dříve ještě
než mohl dospěti dna trychtýře. Proud
krve mne zalil, zdálo se mi však, jako
by medvěd proti smrti byl obrněn. Aniž
by se byl chvili zdržel, soukal se dále a

dále a nyní se mne chopil oběma tlapa
ma. Spáry jedné zatral do mého boku,
druhé pak do zad. Ostrými svými zuby
zahlodal se v můj obličej a počal ze mne

trhati kusy masa. Otáčel jsem v něm ne

ustále nůž svůj a konečně zasadil jsem
medvědu druhé bodnutí mezi žebry k
srdci, nebot' ruka má, v níž jsem držel
nůž lovecký byla uvolněna. Necítil jsem
žádné bolesti-celou bytostí mou ovládal
pouze vztek. Domýšlel jsem se, že se

musím zalknouti v proudu krve, kterýž
se na mne vyléval; pojednou jsem však
dospěl ik poznání, že ruka má ochabuje a

ztratil jsem pak vědomí."
Po třetí ustál přítel můj ve svém vy

pravování a teprvé po delší době mohl
pokračovati.

"Co nyní následovalo lze krátce dopo
vědíti. Mdloba má trvala d�onho, velmi
dlouho, skoro celý den, nebot' slunce prá
vě vycházelo, když jsem opět vědomí
nabyl. Ležel jsem na dně trychtýře a ve

dle mne 'Vychladlý grizzly, který již dlou
ho 'před tím dodělati musel. Z počátku
rozhlížel: jsem se udiven okolo sebe, ne

moha pochopiti rozpoložení své, pojednou
však počala se mi vraceti vzpomínka na

vše to co minulo. Ohledal jsem rány
své. Bylo .jich s důstatek a těžkých; po-.

čal jsem je obvazovati hadry svými, zby
lými po boji mém s medvědem. Bolesti
nebýly veliké, slabým však jsem se cítil
měrou nejvyšší a jmenovitě strašný hlad
i žizeň mne trápily. V tom ohledu byla
však pomoc na snadě. Ssál j sem krev
zdechlého medvěda a uřízl jsem si z těla
jeho velké kusy masa, jež jsem sirové
pojedl. Rozvažuje pak zoufalé rozpoložení
své, umínil jsem si vylézti z trychtýře na

prérii, nezapomenuv však pro případ po-
.třeby velkým kusem masa se zaopatřiti.
S největším namaháním a tentokráte i s

nevýslovnou bolestí podařilo se mi vy
škrabati se na prérii; rozhlédnuv se však
kolem, byl jsem jat novou hrůzou, Kůň
můj byl ten tam. Nepochybně ho roztr
hali vlci, jichž se noční dobou .znaěně
prérii potulovalo. Co však nyní počíti?
Pokusiti se pěšky o cestu k pevnosti?
To bylo věcí nemožnou. Pevnost byla
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dle mého rozpočtu nejmene osm hodin
vzdálena a nohy mé vypověděly mi služ
bu. Mám zůstat ležeti až se mi z pevno
sti pomoci dostane? Mohl jsem se nadíti,
že soudruzi mojí, když jsem se na večer
z honebního svého výletu nenavrátil,
mne pohřeší a hledati budou. Indiánu by
se to bylo podařilo, avšak žádných přá
telských indiánů nebylo po ruce. Co tedy
počíti? Zbývalo jen jedno; musel jsem se
k pevnosti dostati po vodě aneb bídně
zahynouti. Vzpoměl jsem si, že jsem dří
ve viděl při řece ležící vyvrácené kmeny
stromové-vyvrácené' povodní-a na tom
zakládal se můj záměr. Na nohou a na

rukou dolezl jsem tedy k skalní stěně a

po této opět dolů. Avšak hodiny minuly
než jsem to dokázal i bylo mi zakusiti
nejhrůznějších útrap. A nyní, když jsem
těsně při řece ležel, abych se poněkud

I zotavil, rozloučilo se slunce s krajinou
okolní i byl jsem přinucen zůstati zde
ještě jednu noc. Jedno mne však upoko
jilo, nalezl jsem krátký, ne příliš tenký
kmen stromu a na tom mohl jsem příští
ho rána nastoupiti cestu svou."

"Noc uplynula rychleji nežli bych se

byl nadál, nebot' naděje ukolébala mne
v spánek. Ráno posilniv se medvědím
masem, dovlékl jsem se ku kmenu stro
mu. Počal jsem se připevňovati k němu
a skutálel se s nim pak do řeky. Plul
jsem nyní po řece s úžasnou rychlosti;
nescházelo ovšem také na překážkách a

. často dostal se kmen můj do víru, tak že
bych se ho nebyl mohl přidržeti, kdybych
k .němu nebyl býval při vázán. Často také
narazil jsem o kmen od břehu do vody
vyčnívající a jen s velkým namáháním
podařilo se mi překážku takovou přemoci .

Do poledne dospěl jsem však hlavni řeky,
do níž řeka má ústila a nyní bylo mi
zrejmo, že jest vyhráno. Netrvalo dlouho
a spozoroval jsem vlajku vlající z pevno
sti Council Bluffs i rozumí se, že jsem
ze všech sil volal o pomoc. Těsně při
řece stála vždy naše stráž a ona ani dnes
nescházela. Zaslechla hned první mé vo
lání i vystřelila na znamení, že se něco
děje. Následek toho byl, že se u břehu
objevil důstojník s oddělením vojínů a
hned na to zamířil ke mně člun, kterýž
mne na břeh dopravil. Tak skončilo se
mé dobrodružství na honu medvědim."

"A tys se pak úplně uzdravil?"
"Ano," odvětil tímtéž bolestným hla

sem, kterýž se mne hned na počátku tak
velice dotknul; "ano; nabyl jsem opět
zdravi svého, ovšem že teprvé po několi
ka měsících, jen že jsem vyhlížel jako



dnes. Stopy, jež medvěd na mně zanechal,
musí u každého lidského stvořeni, jme
novitě však u ženské bytosti vyvolati po
cit ošklivosti a tak jsem odsouzen živořiti
až na konec svého života. To jest," dodal
s hlubokým povzdechem, "celá má zkuše
nost. Nyni však ven, milý příteli, jen do
síně taneční, mezi veselící se. Dost dlou
ho odříkal jsi se k vůli společnosti mé
radovánek."

"A ty?" táži se ho pln soucitu. "Ty
mne nebudeš provázeti do síně?"

"Já?" odvětil skoro drsně se směje.
"Vždyť bych všechny dámy svým zjevem
zapudil."

.

V tomtéž okamžení dáno znamení, že

příští tanec bude volenkou, při které dá
my mají právo samy tanečníka si vyvo
liti a sotva že znamení to dáno, vstoupily
.dvě spanilé dívky do pokoje v němž jsme
se nalézali.

.

"Pane poručíku Johnsone," pravila jed
na z nich, roztomilé to děvčátko, s obli
čejem odhodlanost jevícím a s krásně
,zářícíma očima, uklánějíc se příteli mému,
."smím požádati vás o příští tanec?"
,

Přítel můj vyskočil a uklonil se ještě
-víee než dívka, avšak tělem jeho projelo
�achvění a červené jízvy v obličeji jeho
nápadně zbledly.

"Slečno," šepotal, "vy.máte soustrast
s ubohým mrzákem, já však nemohu ta
_kové oběti přijmouti."
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"Pane Johnsone," zvolala mladá dívka'
"co mne se týče budu hrdou na to, budu
li moci po vašem boku vstoupiti do síně
taneční, neboť jste v mých očích nejšle
�hetněj8ím a nejodvážnějším všech mužů.
Ci chcete mne zraniti co nejbolestněji
odepřením prosby mé?"

Dříve však než domluvila, chopil se

ruky její a zmizel s dívkou v síni.

"Má sestra," usmála se nyní druhá dá
ma. přede mnou se uklánějíc, "odvedla
vám přítele vašeho a mně nezbývá nyní

.

nic než vás také odvésti."

Přítel můj neodlouěil se toho večera již
od dívky, kteráž za tanec ho požádala i
zdálo se mi, jako by se od sebe ani na

chvíli odtrhnouti nechtěli. Následující na

to ale den, přítel můj se zpovídal i uleh
čil stísněnému srdci svému. Miloval děvče
již od několika měsíců, domýšleje se však,
že by u ní mohl vzbuzovati odpor, n�

odvážil se přiblížiti se k ní. Nyní věděl,
že i její srdce mu náleží a od té doby
pohřešil jsem bolestného jeho přízvuku v

řeči.
.

Brzo postoupil přítel Johnson za setní
ka a hned na to stalo se děvče jeho že
nou. Později dozvěděl jsem se že v její
očích byl nejen nejšlechetnějším. a nej
odvážnějším, ale i nejhezěím všech mužů.

Ženy někdy vidí také očima duševníma.

i ZADUDAL TU PRAVOU.*-

i:ERTU k vůli v sídle panstva
Hrály dudy k skoku:
Starý dudák mačkal měchy,
Mladý slzu v oku.

"Hezký klučík!" dějí dámy,
"V líci jenom kvete;
"Škoda že tak švarné dítě

"Tlouct musí se v světě.

Žertu k vůli v sídle panstva
hrály dudy k skoku:

Mladý dudák mačkal měchy,
;Starý slzu v oku.

Hled'te dědka!" dějí páni,
"C� jej asi hněte?

Grošů dostal jako smetí,
::Kluk mu jenom květe.

Popaď dudy dudák starý,
Pod paží je stisknul
Že bolestí zapištěly;
"Hraj!" kdes pán si výsknul.

Zahrál dudák, ale jinou
Nežli chtěli páni;
Staré dudy, slyš! propukly
V srdcelomné štkání.

Staré dudy zahoukaly -

Dámy sklesly v mdlobě,,
Páni na. to, takovou že,
nedali hrát sobě.

1868. Ve Snajdr
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J.

ŘIHLÍŽEJE hře lesknoucích se delfínu,
'ť:P> opíral jsem se o zábradlí lodě, na

níž jsem se nalézal co druhý kormidelník.
Slunce strašně pálilo i pociťoval jsem
mdlobu největší, když mne tu vzpamato
vali hlasové od druhého konce lodě vy
cházející.

S výminkou kormidelníka bylo celé
mužatvo v dolejších prostorách u jídla.
Poznal jsem jasně hrubý hlas kapitána,
kterýž se zdál býti velice rozhorleným.

"Co že pravíš, bídný pse? Ty že nemáš
odvahy vylézti na stěžeň a plachtu uvol
nit? Toto vezmi V odměnu!"

Zaslechl jsem ozvěnu políčku a hned
na to tlumený pláč, prozrazující mi, že
to byl malý Robert, jenž byl onu ránu
obdržel.

Byl slabým hochem s pěkným mírným
obličejem, byl však málo spůsobilým pro
;službu námořskou i nepřišel na loď z

vlastního popudu. Jak mi bylo sděleno,
provdala se matka jeho za muže surové
bo, kterýž hocha neustále týral a koneč
-ně, aby se ho zbavil, kapitánu Gormano-
-vi ho odevzdal, by ho připravil pro služ-
bu. námořnickou; Kapitán byl učiněným
tyranem. Již na naší cestě do San Fran
cisca, v době kdy měl ještě dobré muž- I
stvo,' byl velmi zlým; když mu tam ale'
mužstvo vesměs uteklo a on přinucen byl
přijmouti několik pobudu pro zpáteční
cestu, stalo se jednání jeho často nesne

sitelným. Já sám již několikráte chtěl
opustiti loď i bylo mi velice za těžko
povinnosti své dostáti.

.

Slyšel jsem ubohého Roberta naříkati:
HZacházíte se mnou ukrutně, kapitáne!"

"Proč's přišel na loď, lenivý povalova
či!" zařval surovec.

"Nebylo to nikdy mou vůlí," odvětil
hoch; "otčím můj a vy jste mne k tomu

přinutili."
Silnější ještě rána byla odpovědí a pak

jsem zaslechl těžký pád a úpěnlivé sténá
ni. Nyni plížil jsem se od zábradlí k
velkému stěžni'; hned na to bylo mi sly
šeti šplychot vody a zvolání kapitána:

"Hoch přepadl s paluby! Všichni na

palubu!"
Pospíšiljsem na druhou stranu IO{lě

Kapitán byl na smrt' bledý a pobíhal ne

pokojně sem i tam, rozkazy udíleje. Spa
třil jsem ještě ruku vynořující se nad
hladinu mořskou, náhle však i ta zmizela
a s ní i veškerá stopa nešťastného hocha.

Všichni lidé byli připraveni na obráce
ní lodě, kapitán však zvolal:

"Nespomůže nic! Dříve než loď obrá
tíme, musí býti dávno ten tam. Jest to

smlltný případ, nedá se ale odčiniti!"
. Kapitán měl pravdu, ubohého hocha

nebylo možno již zachrániti. Ale jak se

stalo že spadl do vody? Gorman dovedl
otázku tu zodpovídati.

"Posýlal jsem ho na stěžeň, aby příční
plachtu uvolnil," pravil kapitán, "a od
vrátil jsem se od něho jen na okamžik,
když ubožák pojednou spadl do vody.
Musel při tom nepochybně hlavou nara

ziti o zábradlí."
Kapitán Gorman byl lhářem a vrahem.
Obebral jsem se na místo, kde se vše

odehrálo a nalezl zde několik krvavých
skvrn. Za lanovým vínkem ležela náprsní
jehla; zvedl a uschoval jsem jí. Hned na

to blížil se kapitán s prvním kormidelní
kem Weatherby-em k místu označenému.

"Ano, on musel naraziti o zábradlí,"
pravil poslednější, "zde jest krev. To vy
světluje rychlé jeho potopeni. Však, co

to, kapitáne, vy jste na smrt bledým! Ne

beřte si věc tu tak k srdci-vždyt' to byl
ničemný kluk!"

"Nemohu viděti krev," mručel Gorman.
"Pojďte se mnou dolu, musím vypíti
sklenici grogu!"

Za slov těch setkali se zrakové mojí s

jeho a museli býti mnohomluvní, nebot'
kapitán pohledl na mne nanejvýše potmě
šile.

Mužstvo se roztrousilo a hovořilo o

smutné příhodě. Byli to většinou lidé
suroví, jimž bych nebyl chtěl svěřiti po
dezření své, jediného Bill Morsona vyjí
maje, muže to, kterýž prve u kormidla
stál. S ním chtěl jsem o věci té promlu
viti. Když jsme se spolu sami na noční
stráži nalezali, pravil jsem mu:

"Byl to nešt'astný dnes případ, Bille!"
"Ano velmi nešt'astný," odvětil on.

"Víte určitě, že ubohý spadl do vody?"



"Mflj bože!" zvolal Bill úzkostlivě se

ohlížeje, "čeho se to domýšlíte?"
.

"Myslim, že byl hoch do vody uvržen."
• ,,6, co vás přivádí na podobnou my
šlenku?"

"Toto zde," pravim, ukazuje mu hocho
vu jehlici a vypravuje mu pak o sváru,
jáký' povstal mezi hochem a kapitánem.

,,0 to by bylo strašné!" zvolal poctivý
námořník. "Nemohu tomu věřiti. Ale
mlčte o tom jen, pokud nepřistojime u

Tahiti, nebot' jinak mohl by si s vámi

kapitán cestou zle zahráti."
Nahlédnuv, že Bill má pravdu, rozhodl

jsem se uposlechnouti jeho rady.
Mezitím kapitánova .

vášeň den se dne

nabývala větších rozměrů. Neodebral se

skoro žádný den na lože, aniž by byl
býval opilým. .

Jedné noci, když jsme jako obyčejně
Bill a já spolu hovořili a on právě . se

vyjádřil, že na lodi nelze déle vydržeti,
stál kapitán těsně za námi. Seznal jsem
ihned, že jeho obličej byl silně zarudlý,
on sám však byl úplně střizlivý.

Na Morsona pohledl jen pohrdlivě, na

mne vychrlil však veškerý svflj vztek.

"Tak, Jennete," počal rozčilen, "tako
vým spůsobem tedy udržujete mezi muž
stvem kázeií? Vy sám povzbuzujete ná

mořníky ku vzpouře? Pěkný, čistý to

kormidelník!"
"Kapitáne", odvětil jsem, máte-li mi co

vytýkati, musí se tak státi ve vaši kaju
tě, nikoliv však před mužstvem!"

.

"Učiním tak, kdekoliv se mi slíbí," od
větil kapitán.. "Kdyb1 nebylo mužstvo
tak slabé, zbavil bych vas okamžitě služby."

"Ovšem, ovšem, jest nás málo nyni,"
podotkl jsem klidně.

.

"Co tim chcete říci?" tázal se mň]
představený.

"Ztratili jsme kluka utopením,'! odpo-
vídám já. "

"Bídniče, snad nemyslíte, že jsem ho
svrhl přes zábradlí ?" křičel kapitán celý
rozvzteklený.

"Nikoliv;" odpověděl jsem, pevně v oči
mu pohlížeje. "Nemyslím tak, ale jsem
o tom přesvědčenI" \

"Tiše, tiše, pane Jennete!" zvolal Bill,
úzkostně za ruku mne chytaje.

"Weatherby, pojďte sem!" velel nyni
kapitán.

'

Zavolaný byl v okamžiku u nás.

"Přineste pouta a dejte oba tyto muže
do želez.. Dopadl jsem je v okamšiku,
kdy "se zabývaly záměry buřičskými. Bu
dou-li klásti odpor, přivolejte mužstvo ku

pomoci."

- 80

"Podrobuji se nespravedlivému tomuto

se mnou nakládání," pravím klidně a v

několika okamžicích měl jsem ruce spou-
tané. .

Kapitán chtěl stejně naložiti s Morso
nem. Když mu Gorman v chtěl navléci

zneuctívající pouta na ruce, zaťal pěst',
ustoupil na krok do zadu a zasadil mu

tak prudkou ránu do prsou, že tyran k
zemi sklesl.

"Mužstvo sem!" zařval Weatherby.
Několik námořníků přiběhlo a Morson

byl po tuhém zápasu přemožen.
Dále nepamatuji se na nic více, nebot'

podlý nějaký chlap udeřil mne bezbrané
ho tak prudce do hlavy, že jsem se bez
vědomi k zemi skácel.

Probudiv se seznal jsem, že musel delši
čas od právě líčeného výjevu uplynouti.
Hluboké panovalo temno, hlava má bo-

"Iela a silné omámení ochromovalo smysly.'
mé. Teprvé poznenáhlu se zotavuje, na

býval jsem vzpomínku na vše, co se bylo
událo.

Brzo mi bylo zjevno, že se nalézám v

předni části podlodi. Parno panovalo
zde k zalknutí, zápach nesnesitelný. Mohl

jsem slyšeti šramot myšmi působený i
vyhýbal jsem se jim co nejvice.

Kapitán uvrhl mne v ohavnou tuto
vazbu bez odporu pou�e v tom úmyslu,
abych v Tahiti nemohl před anglickým'.
konsulem vznésti naň žalobu. Osvobozeni
nemohl jsem se tudíž nadíti dokud jsme
přístav jmenovaný neopustili. Hrůza se

mne zmocnila pomýšlel-li jsem na to, čeho
všeho kapitán jest schopen. Mohl mne,
člověka. bezbraného : zavražditi, mrtvolu
"mou do vody uvrhnouti a po příjezdu do.
Tahiti rozšiřiti pověst, že jsem uprchl.
Klnul jsem nezdrženlivosti. jazyka svého,
kteráž prozradila tajemstvi mé před na

šim příchodem do Tahiti, Zbývala mi již
jen jedna naděje: Nad�je �a !ozpravu li

Weathebry-em. Byl sice člověkem suro

vým, avšak Angličanem, tudíž mým kra.
janem, od něhož jsem mohl očekávati, že
mi ku pomoci přispěje, jakmile se o pra.
vdivosti mého udáni přesvědči.

Z podobného rozvažováni byl jsem po.
jednou vyrušen šramotem nad mou hla.
vou spůsobeným i seznal jsem, že se pOr
klop zvednul a muž nějaký se svítilnou'
do podlodi sestupoval. V mysli mé vzni
kla obava, že to kapitán, kterýž se mne

chce pro, vždy zbaviti; brzo však bylo mi
seznati, že příchozí není nikdo jin'ý, nežli
náš černý lodni kuchař, "Snowball" zvaný, ,

nesoucí koš naplněný pokrmy. Prst ku.
rtům přidržuje, bližil se ke mně.



,;richo, pane Jennete," šepotal mi;
"kapitán mi sice nařídil, abych vám po
dal pouze chleb a vodu, přece však vám
přináším kus pečeně a drobet grogu."

Měl jsem velký hlad a proto pustil jsem
se také hned do jídla, mezi tím co mi
kuchař vyprávěl, že Morson jest vězněn v

zadním podlodi. Pak přenechal mne opět
mé samotě.

Probudiv se po dlouhém, posilňujícím
spánku, seznal jsem, že Snowball mne

opět navštívil, neboť vedle mne nalezal
se koš s novými potravinami.

II.

Tak minulo několik dní, v jichž průbě
hu Snowball o všechny mé potřeby se

staral, zároveň však i největší mlčení za

chovávaje. Později zjeveno mi, že se tak
dělo, poněvadž Gorman vždy u poklopu
naslouchal, když černoch ke mně sestu

poval. V poslední době upustil kapitán od

přísného svého rozkazu, týkajícího se mé
ho stravování, nebot' jednoho. dne slyšel
j sem ho říci:

"Dodávej mu, čeho si přeje-na žádný
však spůsob s ním nezačínej rozprávku
nějakou!"

Od té doby postavení mé se zlepšilo.
Snowball přinesl mi lampu, vodu k mytí,
ano i mou postel. Prosil jsem ho, aby
mi přinesl také nějaké knihy a brzo n;:t
to bylo mé žádosti vyhověno i dostalo se

mi zároveň sdělení, že kapitán udělil roz

kaz, aby mi byla pouta odejmuta. Udiven
tážu se po příčině tohoto ulehčení, avšak
kuchař dal mi jen posunky na jevo, že
se tak stalo na zakročeni Weatherby-ho.

Následujícího na to dne překvapil mne

tento svou návštěvou. Mluvil neobyčejně
přívětivě. .

,;Lituji velice," pravil přátelsky, "že
jste se uvedl v takové postavení, avšak
co na tom- kapitán jest ochoten odpu
stiti. On vás nyní očekává ve své ka
jutě."

Vstoupivše nalezli jsme Gormana za

městnaného tak, že sotva na nás pohledl.
Od doby posledního našeho setkání se

velice sestárnul. Začervenalé jeho oči mě-
\

ly výraz vzrušený, tahy jeho obličeje by
ly bledé a ruka jeho se chvěla. �vědomí
na němhloclalo, přece mluvil klidně.

"Pane J ennete," pravil, "chcete-li se
t navrátiti ku své, práci, povolím. vám to

pocl tou podmínkou, že nebudete mít žád
ný styk s Morsonem, jenž také jest již
na svobodě a že proti mně nepozvednete
žalobu žádnou, dokud do Tahiti nepřibu
deme."
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"Přijímám vaše nabídnutí," odvětil jsem
po krátkém rozvažování.

'I'im skončena naše rozprávka.
Přistoupiv ku kompasu, seznal jsem, že

směr lodě naší jest změněn i táži se Wea
therby-ho po pHčinách. Odpověděl mi
velmi zdvořile, že krysy nahlodaly sudy
naše vodou naplněné a že musíme přistáti
k blízkému jednomu ostrovu, abychom
nových zásob si zjednali.

Dva dny :po tom dospěli jsme pevni
ny. Byl to malý ostrov bez všelikého 1'0-

stlinstva, ostrov, v jehož středu se V kaž
dou výroční dobu nalezala kotlina pitnou
vodou naplněná. Vytáhli jsme prázdné
sudy na .palubu a spustili je pak do člu
nů, poněvadž loď pro mělkost asi míli od
břehu zakotviti musela.

Práce naše byla velmi těžká a obtížná.
Ačkoliv potřeba pro naše mužstvo neby
la příliš velká, vyžadovala práce přece
několika dní. Nádržka vodní byla asi půl
míle břehu vzdálena a cesta k ní byla
nerovná, tak že každý sud na trámcích
válen býti musel.

Věnoval jsem se práci té úsilovně, v

poslední den napadla mne však jakási
mdloba.

"Ale Jennete, co vám schází? Vždyt'
jste strašně unaven!" zvolal kapitán Gor
man, kterýž měl dozor na práci.

"Ano, jsem strašně unaven," zněla má
odpověď.

"Zde!'· pravil mi, "požijte doušku z mé
lahve."

Přiložil lahev ku rtům a když se bylzdánlivě napil, podal jí mně. Dychtivěsahl jsem po lahvi a učinil z ní silnýdoušek. Vraceje mu pak nádobu a uka
zuje na dolinu mezi clvěmi skalami se tá
hnoucí, pravil jsem:

"Lehnu si zde
.

na několik okamžení.
Jakmile mne budete potřebovati, nalezne
te mne zde."

"Dobře, dobře," odvětil kapitán a krá
čel kvapně ku břehu, kamž námořník,
jenž poslední sud válel, bezmála byl též
dospěl.

Chlad v roklině panující a požitá liho
vina měly za následek, že jsem brzo v

tvrdý spánek upadl. Probudiv se, pocítil
jsem mokrý chlad. Kde jsem se to nale
zal'? Z počátku domýšlel jsem se, že se
nalezám na palubě lodě, nebot' hvězdyleskly se nacle mnou, když však ruka má
skály se dotkla, napadlo mi, že jsemusnul v roklině a že se tudíž dosud na
ostrově nalézám.

Hrůzou uchvácen povstanu a rozhlížím
se po okolí.
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Člun s posledním sudem ovšem dávno abych příjezd jeho uryelilil, Konečně pří
již ostrov opustil,- kde však nalézá se stál ku břehu a v nejbližším okamžiku
loď?- vyskočil Weatherby i chopil se mne za.

"Co to znamená?': zvolal jsem, .když ruce.

úzkostlivě hledající mojí zrakové spatřili Rozčílení mé bylo tak veliké, že jsem'
ve vzdálenosti několika mil bílé plachty sklesl k zemi ia dó člunu vnešen býti
lodě, kteráž se neustale více vzdalovala. musel. Teprvé po chvíli jsem se vzpama
Křičel jsem i vál šátkem, vše však bylo toval a seznal jsem, že sedím na lavičce
marné a dříve než nastalo ráno, musela podle Weatherby-ho.
býti loď ta tam. Odrazili jsme od břehu a bylo nám zá-

"Bezpochyby," těšil jsem se, "mají za pasiti s větrem nanejvýše prudkým. Mezi
to, že se na lodi nalezám a až seznají tím co jsme se pracně dobývali vlnami,
omyl svůj, navrátí se opět .... " skýtal mi Weatherby kýženého vysvětleni .

. Myšlenku tu však jsem -nemohl ukou- "Když člun s posledním sudem vody
čiti, nebot' Gormanova neobyčejná

'

zdvo- k lodi přirazil," pravil Weatherby, "t3.
řilost a nabídnutý mi doušek přišly mi zal jsem se kapitána: Kde jest pan Jen-

na mysl. Obsahovala snad lihovina oma- net?'
.

mující nějaký prostředek? Nebylo mi více "On přišel s předposledmm člunem',,.
možno o tom pochybovati. odpověděl mi; ;,není mu dobře a lehl si

Do samého rána procházel jsem se po do své kajuty!"
ostrově a vylézal ob čas na nejvyšší vr- Věřil jsem, neboť když předposledm
eholek, abych za lodí pohlížel. Ta však člun k lodi přirazil, meškal jsem v spod
stávala se stále. menší, až konečně první ních prostorách lodě.

červánky ranní se objevily a já stožárů "Nechte vytáhnouti kotvy," pravil mi
lodních více spatřiti nemohl. Loď zmizela pak kapitán, "odrazíme nyní."
a já nalezal se na pustém ostrově samo- Byl jsem na palubě zaměstnán a proto
tinký! jsem na vás více nemyslel. Avšak k ve-

Zoufale vrhl jsem se na zemi a žebro- čeru přišel ke mně Morson a pravilr
nil za smrt'. Po nějakém čase. však jsem· "Odpusťte-co se stalo s pane-m Jenne-.

opět povstal, nebot' hlad počal mne sou- tem?"-
žiti a dopřál mně dobrodiní zapomenouti "Co vám po tom ?'" táži se ho ostře,
bídy mé. ;,ěVždy"t' snad přece dobře víte, ie veške-

.

Nalezl jsem sušené ryby, zanechané rý styk mezi vámi a Dím jest kapitánem
zde od jiných námořníků a měl jsem čer- zapovězen." .

stvé vody nadbytek. Nová naděje obživla "Styk mezi námi jest také věc] nernož
v mysli mé, neboť měl jsem alespofi tolik nou, nebot' Snowball ujišruje mne, že pan
potravin, abych mohl několik týdnů na . Jennet ani na lodi se nenalezá.'"
osamělém tomto místě živořiti a doufati, "Co to má znamenati 2·' táli se kuchá-
že .sem mezi tím jiná loď přibude. ře, jenž stál podle Morsona," •

. Dva dny uplynuly; když třetí svitati '"Ano, massa," podotkl Snowball, '"pan
"počal, vstoupil jsem na nejvyšší vrcholek Jennet nevrátil se z ostrova." '.

ostrova, z něhož bylo možno na mnoho "Oba jste bloudy!" zvolám v odpověď,
mil daleko po moři se rozhlednouti. ;,Vždy"t' leží ve své- kajutě,"

Co však vidím? Bylo to dílo klamné Pospíšil jsem sám dolů a volal jméno
obrazotvornosti aneb skutečně temný ně- vaše, nedostalo se mi však odpovědi. Na

jaký bod na obzoru, zdající blížiti se? Za- hlednu do kajuty a. seznávám, že jest
vřel jsem oči, bych jim dopřál odpoěin- prázdná. Ubírám se neprodleně ku kapi
ku, pohledl jsem pak po chvíli opět tánovi. Na smrr bledý vyšel proti mně
a sice bázlivě v místa ta i vidím zcela ze své kajuty.
zřejmě-loď. S nevypsatelným napnutím "Kapitáne," pravím mu, "pana Jenneta.
tkvěli na ní mojí zrakové. Hlad učinil nelze nikde nalezti."
místo radosti- nepocit'oval jsem .potřeby "Nesmysl!" odpovídá Oll. ,'pnby] přece
potravin, neboť loď stále více se blížila. s předposlední 10dí-neoo1r jsem ho sám

Nyní mohl jsem počítati stěžně- byl to viděl!"

trojstěžňák, podobající se velice naši lodi. "Však nikdo jiný ho neviděl," odpovi-'
Ano, byla to skutečně naše loď a po půl vídám na to já.
hodině zakotvila ve vzdálenosti dvou mil ,,:Snad mne nechcete viniti z ,J ThářstH'"
od břehu a spustila člun. Krev proudila I

zařval.
.

mi prudce žilami' a sily mé zdály se mno- "Chcete se vrátiti k Q8tl€liVtl�'" tá.ii se

žiti-e-nemohl jsem však ničeho učiniti, ho pokojně.
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".Tsem zde kapitánem já neb vy?" zvo

lal popuzen, "Jděte a všunejte si svých
záležitostí."

"Kapitáne," xlpovídám na to, "mezi
mužstvem kolují různé pověsti o smrti
malého Roberta. Nechte ....

"

Zavřel mi dveře před nosem.

Když jsem přišel na palubu, panovalo
tam velké rozčilení. Mnozí žádali, aby se

loď neprodleně vrátila k ostrovu, jiní na

proti tomu tvrditi, že by to bylo zbyteč
né, jelikož pan Jennet nalezne na ostrově
dosti potravy a jiné lodě vyčkati může.

Byla to ovšem zbabělá rada, avšak lidé
ti báli se kapitána, kdežto ostatní jako
já za vás se přimlouvali.

Gorman dovedl .toho dříve popuditi
mne proti vám, nyní však byl jsem od
hodlán postaviti se mu na odp '1'.

V pondělí jsme vás opustili-pokračo
val Weatherby-a po celý úterek pluli
jsme k 'I'ahiti. Gorman nechal se zřjdka

kdy viděti na palubě, kuchař mne ale u

jišt'oval, že v kajutě své strašně pije.
Chtěje v úterý večer nastoupiti službu

svou, slyšel jsem na zadní palubě strašný
křik. Pospišiv tam, nalezl jsem zde kapi
tána v nočním oděvu; v jedné ruce držel
lovecký nůž, v druhé bambitku, i byl na

mol opilý. Spatřiv mne zvolal:

.' ,,\Veathel'by, nepouštějte těch lidí ke.
mně! Oni mne chtí stáhnouti do vody
tam dolů, kde leží kluk se zamodralýma I

prstarna, na mne ukazující .... "

Tak a podobně mluvil dále. Všichni
námořníci před nim ustupovali, avšak
Snowball hodil mu pytel na hlavu. Bam
bitka v zápasu tom spustila, na štěstí ale

nelřyl mikdo poraněn. Snowball zadržel

kapitána tak dlouho, než jiní mu ku po
moci přispěli a kapitán pak donešen do

jeho kajuty a uložen na lože. Podal jsem
mu konejšivý lék z jeho malé lékárny a

šel pak na palubu, kdež svolav mužstvo,
sdělil jsem shromážděným, že prozatím

přejmu velení na lodi a že ihned k ostro
vu se navrátíme, což bylo s hlučnou po
chvalou přijato.

To jest vše, co vám mohu sděliti, pane'
Jennete, i chci již jen dodati, že kapitán
spal a kuchař ho hlídal, když jsem ho,

opouštěl."
Když byl vVeatherby vypravování své

dokončil, dostali jsme se na loď, kdež,
všichni námořníci, jmenovitě ale soudruh'
můj Morson, hlasitým voláním "hurah"
mne pozdravili.

Sotva že toto volání zaniklo, zaslechli
jsme křik vycházející z kapitánovy kaju
ty a hned na to přispěchal kuchař.

"O,pane Weatherby, pojďte!" volal celý
zděšený ubožák. "Kapitán mne chce za

vražditi! On probudil se hlukem na palu
b� spůsobenyrn, vyskočil z lože a řval:
"Dáblové přece jen přišli pro mne - už

jsou tu .... !" a chopil, se mne za chřán
i byl-"

Nemohl dokončiti, neboť pojednou obje
vil se kapitán téměř nahý s vpadlým. obli
čejem a očima divoce se koulejícíma.

"Co se stalo s lodí?" volal hlasem hro
zivým. "Snad nejedete k ostrovu?" dodal
pak úzkostí vykříknuv. "Plujte kamkoliv,
jen ne tam! Vždyť jest tam on, ten pa
douch, kterýž tvrdil, že jsem hocha uvr

hl do vody!"
Za posledních slov těchto těkaly jeho

krví zalité oči z jednoho na druhého a

když byly utkvěly na mně, vyrazil bíd
ník tak hluboký výkřik ze sebe, že se i
nejsurovější námořníci zachvěli.

"Hle, hle-tam stojí ten ničema," vzly
kal nešťastník, "on mi chce hoditi oprát
ku okolo krku- on mne chce usmrtiti
on mne chce zavražditi!"

Slova ta přednášel s přestávkami a po
spíšiv pak k lodnímu zábradlí, uvrhl se

do moře ....

Ztrhaný obličej jeho několikráte se vy
nořil nad hladinu vodní i shodili jsme
mu lano a spustili pak člun, avšak vítr

byl příliš silný a veškeré naše přičinění
o zachránění nešťastníka osvědčilo se

býti marným-vrah odpoěíval v nezměr
né hlubině podle své oběti!
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tak záhy chodila,

když ještě skřivánek

nezpíval?

� á záhy přivstala.

kravičkám chystala

abys mne Jeníčku
. rád míval.

�.
I

(
I
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BOŽENA a Vladislav seděli v hovorně.

�
Vladislav připravoval si udici svou,

� Božena zabývala se čtením denníku,

'i\ Ticho ničím nevyrušované zavládalo

"'i' komnatou. Oba mladí lidé nebrali
lf vůči sobě zvláštních nějakých ohledů,
nebot' byli bratrancem a sestřenicí a vy-
rostli pospolu.

"Vladislave, věříš v opravdivost ozná
mek časopiseckých, uveřejňovaných pod
ohlavením "Nabídnutí k sňatku"?" pře
rušila pojednou Božena, vzhlédnouc od
časopisu svého, dlouho trvající ticho.

"Proč bych nevěřil?" odvětil Vladislav.
"Zenštiny na podobnou léčku vždy se za

chytí!"
"A muži nikdy?" tázala se Božena.
"Řídčeji-s těží že třetina."
"Vsadila bych se, že právě tak často

jako ženštiny," namítala Božena.

"Přijímám sázku," smál se Vladislav;
"prohraju-li obdržíš tucet párů nejjemněj
ších rukaviček."

"A ty pěkné, vlastnoručně ode mne vy
šívan é střevíce."

"Dobrá-již se v nich vidím," žertoval
Vladislav.

,,'reprvé uvidíme, panáčku!" zvolala
Božena celá rozdurděná. 'Napíšu oznámku,
že dáma, více než 30 roků stará, s jměním,
hledá ženicha atd:"

"A já," vpadl jí Vladislav do řeči, "u
veřejním oznámku, že muž více než 40

roků starý, tudíž v nejlepším mužném
věku se nalézající, hodlá pojmouti za

manželku 'spanilou mladou vdovu, kteráž
by se slušným jměním vykázati mohla
atd. atd. A pak budeme počítati listy.
Ručím ti za to, že dostanu nejméně pa
desát přípisů od krásného pohlaví!"
.• "A já," namítala Božena, "já počítám
nejméně na osmdesát příslušníků silněj
šího pohlaví, kteří s největší ochotou po
výší dámu vice než .třicetiletou za spo
lečnici svého života."

Božena i Vladislav uveřejnili oznámky
své. Podivuhodným spůsobem dostalo
se oběma jen po jedné odpovědi a sázka
nebyla tudíž rozhodnuta.

"Jsem věru žádostiva, jak bude vypa-

dati ten pán starší než čtyřicet," pravila
Božena.

"A já," odvětil Vladislav, "rád bych
seznal dámu více než třicetiletou."

Oba, Božena i Vladislav,. byli mladí,
dovádiví, sobě samu ponecháni a měli
dlouhou chvíli; oba obdrželi zmíněné listy
psané rukou padělanou a zrovna tak i

odepsali, žádajíce za dostaveníčko v par
ku. Tam bylo dosti křovin, odkudž bylo
možno všechno viděti a slyšeti.

"Tys podepsala milostný svůj lístek
jmenem Ariadne ?" tázal se Vladislav.

Božena přisvědčila.
"A já můj jménem Adonis, Rád nyní

uvidím, jak klasický páreček tam za nás
bude hráti divadlo. Bude to rozkošná ko
medie," dodal Vladislav.

Božena žila u bohaté tety paní Elišky
Milínské. Paní Milínská byla asi pade
sát roků stará, od patnácti let vdovou,
velmi zálibnou a statnou i modní; měla
okolo sebe neustále zástup ctitelů, s nimiž
poněkud staromodně žertovala, kteří její
marnivosti lichotili a na značné jmění
staré, objemné paničky zálusky měli. K
těmto ctitelům náležel i Vladislavův
otčím, vychrtlý, skoro šedesátiletý vdo
vec, vymydlený a vyžehlený, padělanými
zuby opatřený a majitel nepatrného roč
ního důchodu, jejž doufal buď pojmutím
bohaté ženy nějaké, aneb výhodným ože
něním syna svého zvětšiti. O Boženě pan
Prudký - tak se totiž jmenoval otčím
Vladislavův- příliš dobře nesmýšlel, po
něvadž věděl, že Božena nsmá žádného
jměni a obával se, že by si syn jeho roz

milou sestřenku zamilovati mohl. Dosud
sice nespozoroval, že by se bylo mezi
oběma mladými lidmi něco podezřelého
přihodilo, naopak, žádný z nich nezdál se

vážiti si druhého a škádlili i posmívali
se sobě velmi mnoho-zcela jistým však
pan Prudký nebyl a proto čím dříve se

Vladislav oženil, tím lépe bylo. Pan
Prudký vyvolil synu svému již vdovičku,
ne sice příliš mladou, za to však velmi
zámožnou za manželku; on sám toužil po
jmění paní Milinské a byl odhodlán na

býti téhož zároveň s rukou její. Paní
�'lilinská nemohla pak Vladislava si oblí-



biti, poněvadž se okolo ní neustále neo

táčel, jako starší mužové činili, nýbrž
zcela chladně vůči zámožné tetince své
sestřenky se choval.

* *
*

Takové byly poměry, když naši mladí
lidé zmíněnou již oznámku uveřejnili a

celou švandu dále vésti se odhodlali.·
Když bylo dostaveníčko pro oba nezná

mé spoluúčinkující ustanoveno, odebral
se Vladislav domů. Cestou neustále pře
mítal, Proč jen se mu Božena neustále
vysmívá? myslil si. Nesnažil se ovšem
příliš silně o nabytí samostatného něja
kého postavení. On zůstával skladníkem;
nescházelo mu odvahy k započetí sa

mostatného obchodu-scházelo mu pouze
peněz, bez nichž se dnes nikdo obejíti
nemůže. Tak a podobně rozjímal Vladi
slav na své cestě k domovu.

"Proč jen pro vše na světě Vladislav
se mnou zachází tak lhostejně, tak po
vrchně?" rozvažovala Božena, když jí by)
bratránek opustil. "Stavím se mu ovšem
vždy na odpor, chce-li se mi vroucněji
přiblížiti- eoš ale zaslouží povzbuzování
nějakého? Vždyť se pranic nestará o to,
aby. se stal samostatným. Jest tak lehko
vážný a lhostejný!"

Tak rozvažovala Božena.
Obapolná tato uvažování nebránila jim

však v tom, v den k dostaveníčku urče
ný najmouti si koně a vyjeti .si do krás-
ného parku.

.

Ptáci pěli, vzduch byl mírný; loubí ze

lené, květiny vysílaly Iibovůni svou, vše
hovořilo o radosti a životu, naši mladí
lidé jeli však mlčky vedle sebe, vzdor
tomu, že se vydávali na veselé dobrodruž
ství. Boženka se strachovala poněkud
podniku, jakýž se svým bratránkem pro
vésti zamýšlela a Vladislavovi bylo okolo
srdce, jako by podnikal něčeho nebez
pečného, čehož následkové nebudou tak
veselí, jak se očekávalo. Poněvadž ale
již cestu nastoupili, jeli dále.

Božena byla zvědava poznati Adonise,
kterýž se oznárnky její chytil a totéž pla
tilo o Vladislavovi, kterýž nemohl se do
čkati toho okamžiku, kdy spatří více než
třicetiletou svou krásku, po svém ženichu
vyhlížejíci.

Cestou mluvilo se málo a bratránek i
sestřenka dostali se brzo poblíž cílu své

cesty. Tam postarali se o přístřeší ko
ním svým, a odebrali se pěšky k parku.

V parku, kterýž jest j evištěm naším,
nalézají se umělá jezírka, jakož i návrší
zarostlá hustým křovím.
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Uprostřed rozkošného sadu jest umístě
no několik pevných klecí, chovajících
různé dravce, z nichž medvědí plémě. za

stoupeno jest dvěmi znamenitými kusy.
Nedaleko těchto klecí nalezá se poho

dlná lavička a tuto ustanovili mladí naši
lidé za jeviště dostaveníčka obou osob,
jež jim na l�p s�dly.. ,

Vladislav 1 Bozena ukryli se nym Y

hustém křoví jež se v jisté vzdálenosti
za lavičkou táhlo, i mohli odsud vše vi
děti i slyšeti, aniž by se byli museli obv�
vati prozrazení. Očekávali toho, co prl-
jíti mělo.

.

Boženě nebylo zde v přítomnosti hra
trancově příliš volno za stávajících po
divných okolností a I Vladislav byl v ne-

malých rozpacích.
. v

Přátelé naši neměli však mnoho casu

k oddávání se myšlenkám svým, neboť
úderem páté hodiny- byl to čas pro do
staveníčko určený-zasleéhli kroky a k
návrší brala se tenká, vyl'loká postava,
kteráž se Vladislavovi zdála býti velmi
dobře povědomou.

Vskutku, zde přichází můj pan otec,"
zv�lal mladý muž polekán i dal průvod
kyni své znamení, �by se

v

tiše v.ch?v,ala.
Co J' en mohlo starého muze I)rlmetI k"

.

v

k vk
'

tomu, aby se právě nyní na vrse
�

I:) tra-

bal? Vždyť přece vím, že není milovní
kem dravých zvířat!"

Tak šepotal Vladislav dosti ulekán.
Pan Prudký pohrával si lhostejně s

hůlčičkou, pohlížel však po očku na "la
vičku a nyní k ní z přima zamiři l. Vy"
tábl pak hodinky a podívav se ja� pozdě
jest, usedl si, pohlížeje ustavičně na ele-
gantní svou ?buv. v • •

"

"Nebesa nam budtež milostiva!
• �d�

přichází tetinka!" šepotala nyní na�eJvýs
polekána Bcžena a ukazovala Vladislave
vi ku stezce, kteráž s druhé strany. na

vršek vedla.
"Dostali jsme se to do pěkného rozpo-

ložení!" mručel Vladislav. .

.

Božena sebou trhla a spůsobila tak
šumot v houštině. Vladislav jí zadržel,
aby se šloupnutím na suchou nějakou vě
tev, jakých na zemi dosti se nalézalo, ne

prozradila.
"Proč sem jen nyni přicházi také te�

tinka?" tázala se Bošena tiše svého bra
tránka a obličej její pokryl se smrtelnou
bledostí.

"Obávám se, Boženko, že se celá. ko
medie velmi špatně pro nás skončí!" od
větil Vladislav. "Zdá se mi, že můj otec
a má teta jsou naším očekávaným páreč
kem po manželství toužícím. Byla by to
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zpropadeně hloupá komedie a špatně by
se skoněila-známt' svého pana otce!"

"A já zlostnou, popudlivou paní tetu!"
povzdechla si Božena.

Za potlačovanóho šepotu ukrytých mla
dých lidí, dospěla paní Milínská výšiny,
pohrávala si slunečníkem a tváři la se

taktéž lhostejnou, pohlížela však neustá
le na lavičku. A spatřivši tam mužskou

línské, kdežto panička neméně byla pole
kána nad tím, že se zde shledávala se

svým přítelem. Pan Prudký upustil hůl
čičku a klobouk, paní Milínská knihu a

slunečník a oba pohlíželi mlčky na sebe.
Vladislava I'ožena v houštině ukrytí,

nevěděli, mají-li se obapolnému uleknutí
sňatku chtivých starochů smáti, aneb nad
nimi zaplakati.

President Soustátí a jeho náměstek: od
I

L __

�l.aal. do l.aa5·�

postavu, kteráž byla k ní zády obrácena,
zamířila k sedátku.

Blížila se velmi tiše. Nyní stála skoro
za sedícím mužem-v tom praskne pod
její nohou suchá větev; pán na lavičce
sedící pojednou povstal, obrátil se a po
hlížel nanejvýše zděšenýma:' zrakoma
v obličej dobré své přítelkyně, paní Mi-

Na každý spůsob nebylo jim příliš do
bře okolo srdce.

"Co vás sem přivádí, paní :,Milínská?"
tázal se pan Prudký, klobouk a hůlčičku
zvedaje a rozcuchané hnědé své vlasy
opět si upravuje.

"Jak podivná to náhoda, že vás tu na

lezám!" namítala panička.



Poněvadž byla vstoupáním do vršku
unavena, sedla si na lavičku a pan Prud
ký zaujal místa podle ni.

"A vy necháváte, paní Milinská, neteř
svou tak dlouho samotnu doma?" tázal
se své přitelkyně.

"A vy dovolujete svému synu tak časté
a dlouhé meškání u Boženy?!" odvětila
paní Milínská.

"Aj, což na tom? Hoch ten děvčeti
neubliží. Božena nemá jmění a on musí

pojmouti chot' s penězy, aby se mohl sa

mostatně zaříditi."
"To jest ovšem pravda," připouštěla

paní Milínská, "a proto také mohu nechat
8 ním Boženku úplně o samotě, nebot' mi
již několikráte řekla, :Ze si Vladislava ne

váží a že jest jí nanejvýše lhostejný."
"A Vladislav," vpadl jí pan Prudký

do řeči, "zdá se, že pocit'uje totéž vzhle
dem k Boženě, nebot' teprvé nedávno se

mi svěřil, že nedá ani zbla o děvče."
Božena pohledla při tomto odhalení na

Vladislava a tento zase na Boženu. V
očích obou zablesklo se něco, co bylo
směsicí zlostl1'rozpaků, studu a lásky.

Na Boženu účinkovalo sdělení starého
pána tak silně, že zavrávorala a tím po
zornost tetinčinu ku křovisku upoutala.

"Zaslechla jsem tam podezřelé nějaké
chrastění!" zvolala polekána do zadu se

ohlížejíc.
"Tot' nejspíše pták nějaký," upokojoval

jí Prudký.
Houština nebyla dosti vysoká a proto

Vladislav byl nucen rychle pokleknouti a

Boženu k sobě stáhnouti.
Při výkonu tom dostal se nohou na

velmi ostrý kamen a poněvadž celá tíže
Boženy na něm spočívala, musel zakou
šeti velkých bolestí. Nechtěl-li se však
prozraditi, musel trpěti bolest tu bez je
diného hlesnutí.

"Ostatně vyhledal jsem již Vladislavo
vi manželku," pokračoval Prudký, "a sice
v osobě paní Peklové, spořádané, zámož
né to vdovy."

"A já," pravila paní Milínská, "vyhlíd
la jsem již Boženě ženicha v osobě pana
Ještěra, usedlého, staršího, ale zámožného
pána."

Vladislav zat'al pěst' při slovech svého
otčíma, nebot' znal paní Peklovou zcela
dobře. Nenazýval jí nikdy jinak než paní
Štěknou.

Stejné pocity ovládaly Boženu, kteráž
pana Ještěra považovala za nejprotivněj
šího člověka na světě a potají "pan pa
vián" mu přezdívala.

- 88

Vladislav a Božena pohledli z počátku
při této zpovědi starochů hněvivě na s.e
be, pak ale vroucně a stiskli si co spo
jenci vůči spiknutí, jež se na lavičce

proti nim kulo, ruku.

Pojednou spozorovali, že pan Prudký
poposedl těsně k paní Milínské.

.

"Myslím, že jste Ariadnou," pravil pak
polohlasitě.

"A já soudím, že jste Adonisem," od
větila panička a oba vytáhli své dopisy
z kapsy.

"Neočekávala jsem, že bych : vás zde

nalezla," pokračovala ve své řeči. "Přes
čtyřicet roků-hm, myslím že jste straš
ně starším než čtyřicet, pane Prudký."

"A paní Milínská bude také asi hodně

přes třicet," odvětil Prudký. "Co však na

tom-nehádejme se o takové hlouposti.
Chci jen podotknouti, že jsem oznámku
zmíněnou do listu nedával."

"A já mou také ne!" zvolala paní Mi
línská.

"Milá paní Milínská," ujal se Prudký
opět slova, "když nás tak pouhá náhoda
svedla dohromady a o dítky naše tak
dobře jest postaráno-myslím, že-"

Vladislav nemohl již déle v nepříjem
ném svém postavení vydržeti a pohnuv
sebou, spůsobil značný šramot.

Paní Milínská vyskočila nanejvýše ule
kána ze sedátka. Pan Prudký také vstal,
zdvihl kámen a mrštil ním do křoviny.
Božena uhnula se kamenu i spůsobila no

vý šramot a moderní Ariadne zvolala ce
lá ustrašena:

"Jen aby jim nebyl unikl medvěd z

klece-před měsícem jim beztoho ·:l�tekl
vlk -"

Prudký chtěl si zahráti na statečné-
ho. Postavení obou v houštině ukrytých
bylo velmi povážlivé. Naštěstí nadešla.
Vladislavovi při slovech tetinčiných .šrdst
ná myšlenka. Honosilt' se řídkým umě
ním nápodobování hlasů různých-zvířat i

jal se nyní v úzkosti své ze všech sil
mručeti jako medvěd!

Na smrt' ustrašena počala nyní pani
Milínská křičeti a o svého milence vice
se pestarajíc, spěchala s návrší.

Uzkostí trnoucí pan Prudký, nedbaje
dále své vyvolené, taktéž uháněl dolu a.

oba volali hlasitě:
"Medvěd unikl, medvěd unikl!"
Když byli oba zmizeli, vytáhl Vladi

slav rychle Boženu z houští.
"Pospěšme rychle k silnici, abych ne

byl odkryt co medvěd!"
A sestřenka i bratránek se. oprášili a

pospíchali ruku v ruce k nedaleké cestě.



Tam setkali se s velikým množstvím
dělníků a hlídačů, kteří vidlicemi, puška
mi, sochory a. provazy ozbrojeni, k vršku
se ubírali, aby se uniknuvšiho dravce
zmocnili.

Na cestě k domovu Vladislav i Božena
důvěrně spolu pohovořili.

Dříve než se rozešli, tázal se Vladislav

dívky ne bez výčitky:
"Ty mnou tedy opovrhuješ?"
"Nedělo se tak z nenávisti neb lhostej

nosti," odpověděla Božena zardívajíc se.

"A tobě na mně nezáleželořani zl)la, Vla
dislave?" dodala stydlivě se táž io.

- sn-

jediného slova proti záměru nevlastního·
svého syna.

V tentýž den přivedla Božena tetinku
svou v nemalý údiv sdělením, že se před
cházejícího dne s Vladislavem zaslíbila.
Paní Milínská byla celá bez sebe.

"Upokojt� se, milá tetinko," pravila
Božena. "Ci snad se má jistý medvěd o

mou ruku ucházeti?"
Paní Milínská pohledla ustrašeně na

Boženu, pak se zarděla, objala svou neteř
a když se byla s důstatek vyplakala, 7.VO-

lala:

"Nikdy! Nikdy!"

"Vím nyní, drahá Boženko, že tě mi
luji!" pravil Vladislav vážně.

taj e=.nik za.'h.ra.::::d.čd.ic'h. zá.lež5.tostl. 'Ve ""'V'Va.sh5.ngton=.

* *
*

Následujícího na to dne překvapil Vla
dislav otčíma svého zprávou, že hodlá
Boženu pojmouti za svou chot'.

Pan Prudký chtěl se zlostně rozkřík
nouti, Vladislav mu však zcela klidně
pravil:

"Mám snad přivolati nějakého medvěda
ku pomoci?"

Pan Prudký zbledl a nepromluvil více

"Co nikdy, milá tetinko ?" tázala se'

Božena, obávajíc se, že tetinka nechce
svoliti v její sňatek.

"Nikdy se neprovdám," dodala paní
)lilínská. "Chci abyste byli št'astni!"

Po chvíli uvažování oznámila Boženě,
že jí dá výbavu takovou, aby si mohl
Vladislav zaříditi samostatný obchod.

A tak svedla oznámka "Nabidnutí k
sňatku' oba mladé lidi, kteří jí pro žert

uveřejniti nechali, dohromady i stali se

manžely, kteří neměli nikdy příčiny lito
vati svévolného žertíku, který byli ztropili.
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Vypravování ze l ioota zpěvačky Napsa; J(}.� Florian.

l\.� 1
...l.�iRAZIV)'" vitr fičel ulicemi staro

\�.� slavné Prahy, vývěšní štíty ra-

� 'P chotily a skřípaly ve svých ve

�Ť řejích, sníh poletoval v hustých
� *- kotoučích, vrhaje se nemilosrdně

chodcům v tvář. Na věži sv.

Petrské odbila 10. hodina večerní. Hlu
boké ticho rozložilo se kolem staré věže,
stojící uprostřed Petrského náměstí a jen
někdy vítr' bolestně zasknčel, metaje sníh
do skulin staré stavby této.

Jediný pozdní chodec ubíral se smě
rem od hostince "na Kuklíku" nlicí ve

doucí k nádraží severozápadní dráhy,
kterého arci v době, kdy povídka naše
se odehrála v skutečnosti ještě nestávalo,
a kde právě na místě téhož se v noční
tmě černaly mohutné městské hradby, co

příšery věštíCÍ)i chodci konec procházky.
.Muž, jejž jsme dříve spatřili kráčejícího
od "Kuklíku", však nedošel až v místa

právě popsaná, nýbrž zabočil vlevo
do uličky vedoucí k Vltavě, která právě
v místech těch dělí svůj tok, ženouc sílou
svou vodní mlýny stojící mezi čtvrtí sv.

Petrskou a ostrovem Stvanicí; pak se

dal směrem šikmým a konečně přišel delší
zacházkou ku dolejším hradbám, stojícím
při samé .řece.

Proč hledal míst tak opuštěných? To
dozvíme se záhy, neb právě co mohl asi
tak ku hradbě dojíti, ubírala se policejní
hlídka vážným, odměřeným krokem od
Pořičské hrány směrem protivným tomu,
jimž náš noční chodec se ubíral. Projdouc
nlicí až k věži a dále na Petrský plácek,
obrátila se do severo-východní ulice ná
městí toho a ubírala se dále ku řece skoro
tímtéž směrem jako její osamělý před
chůdce. Kroky se čím dále tím více

ztrácely, až konečně zcela umlkly.
Hlídka blížila se ku hradbám a sice

právě v místo, kde se nám byl náš cho
dec ztratil. Obešla a vracela' se opět
dolejší ulicí zpět ku Poříěské bráně. V
místě, kam až jsme byli našeho nočního
druha stopovali, se něco pohnulo.

"Bohu díky, odešli, aniž by mne byli
.uzřeli," zamumlala temná postava. "Ko
nečně si mohu odpočinouti. Dnes je pro
klatá zima, nevím, jestli nezmrznu, ale

než bych se vrátil k ženě, raději podstou
pím smrt. Jest zmije, však ne, ne, proč
nemohu mít pro sebe byt? Proč musím
se děliti se svými sousedy o ten kousek
místa, o tu hroudu země, na níž máme
všichni právo stejné? Proč musím sídleti
s rozličnou luzou v jedné světnici'P Vždyt'
i'ád bych pracoval, proč nemám práci?
Proč mě jí žádný nechce dáti, boje se,
že jsa otrhán, jsem snad již zlodějem!
Jaké jest to zřízení ve světě, když pocti
vec proto, že jest otrhán, nemůže obdr
žeti práci, a zloděj, který chodí elegantně
oblečen, jest živ úplně bez práce, ... Což
mé ubohé dítě! Ale, vím to jistě že mé?
Kristína- jest falešná.... ne, dobrá jest,
ona mne zajisté neobelhává, já vším jsem
sám vinen, proč nemám vlastní byt .... "

A muž, jehož tahy nebylo lze pozorovati,
dal se do pláče ....

Schouliv se těsně do svého lehkého ka
bátu, usnul.

.

Nyní opět ozývaly se kroky hlídky, ne
tušící ani, že na blízku jí mře neštřastnik
hlady a zimou. .. A on kroky ty, před
nimiž dříve prchal, více neslyšel, bylt' po
hroužen v tvrdý spánek ....

A mrazivý vítr fičel stále ulicemi.

Kdo tou dobou šel právě Poříčskou
ulicí, a ubíral se kolem naplněných ho
stinců i viděl to bujné veselí v dusných
jizbách hostinců těch, jistě by byl netušil,
že mnohý účastník této zábavy nebude
míti zít!'a �o jís.ti, � p�ece zde bujně žije
a se zpěvačkami laškuje ....

Nevím již ani, jakou náhodou jsem
právě tenkráte v místa ta zabloudil, a

mimovolně vešel do hostince "u Bucků".

Bylo poloprázdno. II jednotlivých stolů
sedělo vždy několik hostu 'a bavili se me

zi sebou hovorem. Ohlednu se kolem a

oko mé utkvělo chvíli 'na oponě jeviště,
jehož užívali zpěváci ku svým produkcím,
a na níž bylo namalováno něco, co mělo
představovati Prahu..

Mezi tímto pozorováním postavil někdo
přede mne pivo, aniž bych si byl povšiml
kdo, neb hleděl jsem stále zamyšlen na

oponu.
.



Co takto do neurčita hledím, rozevrou

se postranní dvéře, jimiž se ze zákulisí
vycházelo a v nich objeví se mužská po
stava, vycházejíc ven. Oko mé sebou trhlo,
upřelo se na postavu. Postava se zarazila,
chvíli se zdálo, že přemýšlí, konečně ně
kolika skoky byla II mne a padla mi do
náručí.

".Joscfe!" bylo první slovo, jež pronesl
.muž ten, drže mne stále y náručí, "ty
mne již neznáš?"

,.�emám tn ěest."
,,'1'y neznáš svého spolužáka Karla Li

'chého, který fo; tebou v tak důvěrném přá
telství žil'?"

"Karle, tys to? A prosím tě, kde jsi se

vzal v této společnosti ?"

"Román, můj milý přrtcli, tot' celý ro

mán; chceš bych ti jej vypravoval?"
"Těším se na to, vždyt jsi býval vždy

tak pořádný a nyní najednou tě vidím
vycházejíciho ze zákulisí hospodské pě
vecké společnosti, která HO netěší valné

pověsti."
"Zná� boj o život a znáš lásku?"
"Boj o život znám sice dosti dohře,

však lásky, té jsem, bohudík, ještě nikdy
nezkusil. ,;

,,�jc ucškod í-c-znáš aspoň jedno, bude
t('. tedy vypravování mé zajisté zajímati."

V tom ozval se za jevištěm hlas zvonce.

"Odpusť, volají mue, musím jíti," a

rvchlo odhěhl.
.

(�ekal jsem netrpělivě, až dohraje se

kus, kter)' Lyl právě provozován, a v němž
hrál Karel úlohu milovníka.

Konečně bylo dohráno.
Přítel se v;'átil a usednuv vedle mne,

pravi 1 s úsměvem:
"Všiml jsi si naší prvni milovnice?"
"Proě se ptáš?'
. ,Tak!"
:,Všiml," pravirn lhostejuě, "jest dosti

hezká."
. .1 Iezká? Anděl jest to, bloude. .Jest

viděti, že jsi ještě nikdy nemiloval."
A ty jí miluješ?":\lm: �llad!"

"Kelo jest ona?"

".Jak to myslíš?" ,

"Nu, čím se zaměstnává mimo zpěvu,
jak se jmenuje, vůbec její poměry."

"V noci zpívá a hraje, z� .

duo spí. l\Iy
jí nazýváme Maricttou, alesluje Kristina.
Její muž jmenuje se Glarenc a ona tedy
nese jeho jmeno."

"Ona jest vdaná? A ty jí miluješ?"
,,(_ 'o na tom, stal jsem se k vůli ní her

cem II této společnosti."

-- 91

"Tedy úplně z lásky. Já myslel, že v

boji, za existenci."
"Cástečně, byl bych se snad pak přece

jináče uživil."
"A co tornu říká její muž'?"

"Hm. Nic. Neví to."

"A jak jsi se dostal do této společno
sti?-"

"Bylo by to, příteli, velmi dlouhé-po
druhé-neb počkej-máš čas dnes? Pojď
se mnou do kavárny, povím ti vše."

"Půjdu," rozhodl jsem 88 okamžitě.
"Dobrá; volají mne opět, musím na

jeviště."
Yskutku se zvonilo. Čekal jsem až

se skončí představení.
Karel se ke muě přibl iž il.

"M usim dnes domu, příteli; nernohu tl

při nejlepší vůli vyhověti. Muž .:\la

rietty dnes pro ní nepřišel, jako obyčejně
činívá, proto jsem nucen jí doprovodi
ti domll. Zítra ti ale vše vypovím."

"Kde bydlíš, příteli ;;i"

"Na Petrském náměstí číslo **"

"A kde Marietta ?"

"Tamtéž."
".Jak to?"
"Několik nás má totiž společný byt."
"Pi"ijdu tě zítra navštíviti, an nemám

nic důlcž itého na práci."
"Ano, přijď, bude mi to "hod. Povim

ti svůj životopis.':
"Dobrá. Dobrou 110U."

"N fl. sh ledauou.':

rodali jsme si ruce a rozešli se.

Sel jsem domll. Dlouho jsem neruoh l
usnouti, přcmyšleje stále o podivuúm
shledání i'ie i'i Karlem.

ll.
Probudil jsem se o osmé hocliné ranní.

Hlava mě bolela VO včerejším večeru
strašně. Oblekl jsem se a vyšel na ulici .

Zima byla tužší včerejší a každý upjat
ubíral se za SVOll povinností. Měl jsem
právě toho dne nějaké řízení na polici i .

Zaměřil jsem kroky své Fcrdinan dovou
třídou k policejnímu řid itclství. Právě

když kráčel jsem do vrat, vedli tam

strážníci nějakého člověka sk- 1'0 v hadry
oděného.

"Co se stalo tomu chuďasovi?" táži se

strážníka.
"Nalezli jsme jej ráno polozrnrzlého II

Poříčské hrány schouleného v hradbách.
Vedeme jej k výslechu."

"Kdo jest to ?"
.. Nevíme, nechce říci .... "

Šel jsem SVOll cestou nahoru do druhého

poschodí. Za půl hodiny byl jsem hotov
a ubíral se k domovu zpět.



"Hrome, vždyt' musím ku Karlovi,"
vzpoměl jsem si najednou a zaměřil svoje
kroky na Petrské náměstí, Bylo právě
půl desáté, když jsem tam dorazil. Zdálo
se mě sice poněkud záhy. činiti návště
vy, ale proto jsem přece šel nahoru.
Vždyť jsem šel k příteli. Doptal jsem se

kde bydli. Ukázali mně, podivně na mne

hledíce.
"Co tam budete dělati, pane?" tázal se

domovník s úsměvem.
"Proč?"
"Inu, já se jen tak táži."
"Jdu navštivit přítele."
"Přítele r«
"Nu, což to něco zlého?"
..Nic, prosím, jen račte."
�el jsem dále. Stisknu kliku, dveře

se otevrou a já stojím na prahu bytu. Co
že, byt? Vždyt' to pouze díra. Zarazil
jsem s�.. Vše co tam bylo živého ještě
spalo. Zádný sebou ani nepohnul. Posteli
neviděl jsem žádných, pouze asi pět neb
šest slamníků leželo po zemi, v každém
koutě jeden a dva po stranách. Na nich
leželi lidé dospělí, a vedle pouze na ha
drech děti. Stolu jsem nespatřil žádného,
pouze asi dvě rozlámané židle a stará tru
hla tvořily nábytek. Nad každým slamní
kem viselo několik cárů, což snad byl
oblek spících. Trnul jsem. Odkašlal jsem
a Karel se probudil.

"Příteli, ty zde? MURíš . odpustit, že
jsem doposud v negližé, víš že jsme dlou
ho hráli.

Na některých slamnicích se začaly po
hybovati přikrývky.

"Koho to sem čert přinesl?" mručel
někdo ne příliš galantně na zemi.

"Kde je Glarenc?" byla první Karlova
otázka.

"Ještě nepřišel, nevím cp se mu přiho
liilo,"�·odpovídal hlas pod přikrývkou, dle
všeho Marietty.

.

"Tot' podivné, tvůj muž býval vždy s

námi doma v čas. Muselo se mu něco
přihoditi."

�fezi touto rozmluvou se Karel oblekl
1. byl jsem vskutku rád, že odcházíme z

tohoto pelechu bídy.
Vyšli jsme na volný vzduch a zabočili

10 nejbližší kavárny. Karel lili usedl ani
repromluviv. Bylt' dnes velmi zamyšlen.
Kouřili jsme mlčky.

"Vypravuj," pobízel jsem po chvíli
Karla.

"Budu."
"Co jest ti dnes, Karle, žes tak smu

;en?-"
"Nevím, bojím se o Glarence.
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• "Manžele Mal'ietty?"
"Ano."
"Snad se opil a sebrali ho."
"Neopijí se."

"Nuže, proč tedy není doma?"
"To je právě podivné."
"Kdy přijde?"
"Dle toho, že do této chvíle ještě ne-

přišel domu, nemohu souditi."
"Miluje Mariettu?"
"Velmi."
"Proč se jí tedy vzdaluje?"
,,'rot' choulostivá věc, příteli."
"Mají dítky?"
"Jedno."
"Kde pracuje? Snad jest nyní v práci."
"Nepracuje."
"Čím se tedy živí?"
Karel neodpovídal. ,

"Nuže, vypravuj," pobízel jsem opět
Karla.

"Kdy jsme- se rozešli? uepamatuj i se

více na to."

"Když já osudem nucen, opustil jsem
studie, ty jsi pak ještě dále studoval; ví
ce jsem pak o tobě neslyšel. Hude tomu
asi deset roků."

Karel si vzdychl.
. "Nestudoval jsem dlouho po tobě, milý
příteli. Za rok na to i já opustil studie,
když zemřeli mně rodiče a neměl na mne

.

kdo nakládati. Byl jsem nezkušený, ne

věděl jsem, že lze se světem protlouci i
bez podpory rodičů. Opustil jsem školy,
bych vyhledal si stálé zaměstnáni. ,Na
lezl jsem brzo misto v jednom závodě se

střižním zbožím. Byl jsem spokojen.' Y
závodě jsme měli mnoho pomocníků, slu
hů a mezi nimi i dámy, které obsluho

valy v krámě zákazniky. Pobyl jsem v

obchodě tom spokojeně asi pět roků, aniž

by mráček zloby hyl zkalil blankyt mého
života. Pomýšlel jsem již na to, zaříditi
si vlastni domácnost, pojmouti totiž za

manželku některou z divek, jež v krámě
obsluhovaly. Počal jsem se tedy po nich
ohlížeti, a skutečně se mně podařilo za

nedlouho získati lásku jedné. Věděl jsem,
že ji miluje jiný zřízenec našeho závodu,
jmenem Glarene. Požádal jsem. ji hned
druhý den o ruku jeji a ona - svolila!
Poněvadž jsem se jí začal důvěrněji vší
mati, nemohlo to milostníka jejího zůstati
tajno. Seděl jsem jednoho dne v pisárně,
když tu vkročí Glarenc.

;,Pane!"pravil a. zat'al křečovitě rty.
"Přejete si ?" táži se.

•

"Yy se ucházíte o ruku Kristín.y"
"Ano. Co vám ale na tom?"
"Mnoho, mám na ni dřívější právo."
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"Tak, nevěděl jsem to. Jaké prosím?"
"Kristina nosí pod srdcem dítě!" zvolal

Glarenc.
"Vaše?!"
"Snad. Já aspoň doufám."

,.Ale vždyt' svolila, když jsem jí počest
ně požádalo ruku její a neřekla o tom
ani slova, tot' přece od ni zcela podlé."
"Je haneb

nice, pane, I
Lichotí jí I

to, že jest I
krásná a že I

o ni někdo
stojí; kdyby
přišel zítra

jiný, opustí
vás. Ale já
jí přece mi

lnji."
".Já také."
"Doufám,

ze 11 z II á t e

právo první
ho, �em:lž
porodí v ca-

'Se krátkém
{lítě."

Neodpově
děl jsem.Nc-

chal jsem
Glarence v

kanceláři a

běžel do ob
chodu ku
Kristině.

"Jest to

pravda, co

mi II r á v ě

vypravoval
Glarenc?"

zvolal jsem
před všemi.

,,� co:"
"Ze Jest

tvůj milov-
ník a že má
na tě první
a větší prá
vo!"

"Lže."
" ...A. dítě, jemuž se zve otcem?"
Kristina zbledla.
Nechte mne, pane," pravila konečně;

nemám s vámi co mluviti. Chováte se
"

neslušně."
"Možná, že máte pravdu, ale miluji

vás a proto chci nabýti jistoty v této zá
ležitosti a byt' byla jistota ta pro mne

sebe bolestnější."

Mezi touto rozmluvou, dosti hlasitě
vedenou, obrátila se pozornost všech pří
tomných na nás.

"Nemluvte pane tak hlasitě," prosila
Kristína, "jest to zbytečné. Dělejte jak
chcete; libo-li ustupte Glarencovi."

"Miluji vás."
Kristina mlčela.

6VVilliam
.

J:(unt,
ta.j er.n:o.ik: loeLat-va. Spoj e:o.ýe:b. Stá.tů_

"ustoupím,
ale Glaren
covi, bych
bylnešt'a
sten."
"A budu-li

já nešt'ast
na?"
"Proč byste
byla?"
"Hm ....

"

"A Glareu
covo a vaše
dítě ?"

"Máteprav
du, naše dí
tě.-Vezmu
si jej."

Rozešl i

jsme se.

Glarence
dal hned z

obchodu vý
pověď; ne

chtěl býti se

mnou pod
jednou stře
chou. Kri
stína šla též.
Za nedlouho
jsem slyšel
v obchodě
vypravovati
že měli svat
bu."

Karel se

zamlčel.
Napálil si

znovu dout
nik, který
mu byl mezi
vypravová

ním uhasl.
marných po-Nechtěl mu ale po několika

kusech hořeti.
"Takový jest lláš život, nernůžem ani

dokonati.doutnáme sice, ale nežijeme, prá
vě jako tento doutník."

".Máš pravdu, milý příteli,"svědčil jsem,
"ale prosím, pokračuj, zajímá mne velice
tvj vypravování, tak že se nemohu konce
toho románu doěkati.;



"Hned.-.Jakmile Kristinka odešla, ne

těšila mně práce více, stával jsem se ne

dbalým a za nedloul:o jsem byl propuštěn ."
Nevěděl jsem co počíti; pokud jsem měl
peníze, žil jsem, ale jakmile došly, zůstal
jsem opuštěn, a upadl jsem v bídu. Musil
jsem se oh lednouti po nějakém zamést
nání, bych aspoň život uchránil. Jistý
podnikatel sestavil právě novou pěveckou
společnost; scházel mu ještě kupletista.
Dozvěděl jsem se to náhodou, došel k ři
diteli a nechal se najmouti za 80 zlatých
měsíčně. Zivot byl zachráněn. Přiblížil
se den vystoupení a měla odbývána býti
jakás takás zkouška. Dostavil jsem se

k ní. Sotva. jsem vstoupil do hostince,
ostal jsem jako omráčen. Kristina 'byla
mezi společností a Glarence s ní. Poklo
nili jsme se na vzájem. Nyní přede mnou

Glarence neutíkal, musel sepodrobit nut
nosti jako já a hájiti život Na mně ale
nepromluvil."

"Jak to ale, že spol u bydlíte?" vytrhl
jsem Karla z řeči.

"Nepředbíhej, dovíš se vše.- Uplynul
nějaký čas, aniž bychom byli s Kristínou
slova vyměnili, než co bylo potřeba v.

našich úlohách ! Jak víš, dostala Kristina
divadelní jmeno �lariette, jež zdálo se

zvučnější. Jednoho dne sedime spolu za

kulisami a oblekáme se.

"Jak se vám vedlo, pane Suchý, od té
dob" co jsme se. neviděli?" oslovila mne

najednou Kristína.
"pohře, ale proto přece špatně." •

Zádná odpověď- Kristina pouze vzdy
chla.

"Jak vám, Kristinko, smím-li se tázat?"
"Mizerně. Jsem nešrastna, nemiluji více

Glarence."
.

"Proč?"
" Vzpomínám na vás."
"Hm."
"Vzpoměl jste si také někdy na mne?"
"Proč se ptáte?"
"Jen tak." .

"Přiznávám se, vzpoměl, Rád bych byl
věděl, jak se vám vedlo."

"Povím vám to někdy. Kde bydlíte,
pane Karle?"

"V židech."
"Proč tam?"

.

"Jsou tam laciné byty. Kde vy bydlíte
Kristino ?"

"Na Petrském náměstí číslo **"

Zvoněji. Půjdem na jeviště."
Kdo by byl tušil, že takovéto řeči ve

dli se za jevištěm, když jsme vystoupili a

bavili svými šprýml obecenstvo! Takový
jest život he_fctlv; musí být: každý vesel,

-- �4 -

i kdyby věděl, že nebude druhý den mít.
co jísti. Obecenstvo, rozjařeno hrou Kri
stiny, která nebyla vzdor všemu utrpení.
ještě ošklivou, dávalo na jevo spokojenost,
svou a my museli opakovati kuplet. Od
té doby jsem s Kristinou častěji mluvil,
někdy dosti důvěrně. Jednoho dne mně
vypravovala, jak se jí vedlo, když vystou
pili z obchodu, kde jsme byli· společně
zaměstnáni. Chceš příteli bych ti to též
vypravoval ?"

"Budu tě o to prositi, ať vím všechno
úplně."

"Vyhovím ti. Seděli jsme jednoho dne
za kulisami, nebyli jsme právě zaměstná
ni. -"

"Povězte mi, Kristino dnes, jak se vám
stále vedlo; máme dnes na to právě čas,"
žádal jsem ji.:

"Jest to krátké. Jak víte dali jsme vý
pověď a zřídili sobě vlastní domácnost.
Měli jsme něco zahospodařeno a proto se

to ještě dobře žilo. Glarenc dostal místo
v jednom velkoobchodu. Byli jsme dosti
šťastni a mně kalila štěstí pouze vzpo
mínka na vás. Svědomí mi vyčítalo, proč
jsem vám hned neřekla, že mám s Gla
rencem dítě a tak vás klamala. Za něko
lik měsíců jsem porodila Glarencovi děv
če, které on velmi miloval. Přišel nešťast
ný krach a firma, u níž byl Glarenc za

městnán, ohlásila úpadek, jako více jiných
v době té. Přišel o službu. Od té doby se

živil rozličným spůsobem; byl podomkem,
sluhou a zastával rozličné. funkcé; Blaho
byt náš počal klesati, 'chudli jsme vůči
hledně."

Kristina se zamlčela.

"Nebylo více pomoci," pokračovala p�
chvíli Kristína. "Musela jsem pomahat�
dobývati chleb, 'posluhovala jsem v -roz

ličných domech, jsouc však slaba a'· za

městnání takovému nezvyklá, upadla jsem
do nemoci, musela jsem se zaměstnáni
vzdát a za nedlouho stala jsem se tím,
čim jsem dnes, herečkou; oddala jsem se

povoláni, v němž nás osud tak podivným
spůsobem opět svedl dohromady." ,

"Co dělá váš muž?" tázal jsem se Kri
stiny.

"Nic. Musím jej nyní sama živit, jest
spustlý, co se týče obleku, prote jej ni
kdo nechce vzíti do práce; srdce jeho jest
však dobré, ba velmi dobré."

"Pravila jste, že nemilujete Glarence;
proč tak činíte, když má tak dobré srdce,
jak pravíte?"

"Proto že miluji vás!" dodala vášnivě
Kristina,



Nemohl jsem se ubrániti pohnutí a pu
stil jsem úzdu své vášni.

"Kristino, miluji tě též! Ale Glarenc?"
vzkřik.l jsem zoufale, až se herci na je
višti ohledli za kulisy.

"Nekři éte!" zvolala Kristina.
Chvíli jsme mlčeli.

"Odstěhuj se k nám, jest II nás právě
místo prázdné," pravila Kristina.

"Odstěhuji. "
V tom vešel Glarenc do hostince; šel

jako obyčejně pro svou ženu, by" jí do
vedl domll. Stěstí, že nic nepozoroval.
Za nedlouho na to octnul jsem se v bytu
Kristiny, právě tam, kde jsi mě dnes na

vštívil. Jak to tam vypadá, viděls. Ne

mám sice skvělé postavení, ale jiní 110- I

mají ani to. Nyní víš celý můj život, -

vypravoval jsem ti jej věrně."

"Děknji ti, "milý ,pHteli; abych ti opla
til upřirnnost tvojí, povím ti zároveň můj.
J semt' žurnal istou."

"Žurnalistou'? Prosím tě, je to celý tvůj
životopis?" v

"Chceš více věděti: Zurnalista nen
í

bohat na 'výjevy života snad podobné
tvým. Jest to, při tel i, člověk, který sdě

luje svým čtenářům priběhy z života,
někdy veselé, jindy smutné, aniž hy směl
hleděti na to, co se v srdci jeho děje.
Příteli, ži�i pouze svému zaměstnání, ne

staraje se o ostatní svět ncb o to, co on

dělá.. Máš rozličný druh žurnal istů, pří
teli, jedni píší za peníze, . ať komukoliv
a cokoliv, kdežto druzí pouze ze svého

přesvědčení a k posledně] šim patřím též

já. Obrátil jsem si za úkol poučovati lid
náš o právech jeho, rozněcovati lásku k
vlasti a seč mé síly stačí dobývati jí dáv

ných práv. Jest to sice dráha trnitá, já
chci ale přece po celý život svůj po ní
kráčeti a poslední vzdech svůj vlasti své
obětovati .... "

"Obětuj, příteli; .hi ještě mlád a do-
kážeš mnoho."

Zamlčeli jsme se.

Karel najednou vyskočil.
"Hleď!" zvolal, "Glarenc jde okolo,

snad domu; musím jíti, abych se dozvě
děl co se mu této noci stalo, že nepři šel
domu."

"Půjdu s tebou, příteli!" rozhodl jsem
se.

"Bude mne těšiti."

Zaplatil jsem a vyšli jsme na zdravý
vzduch, ubírajíce. se zpět na Petrské ná
městi do Karlova bytu, kdeš hodlali jsme
dozvěděti se, co přihodilo se v noci Gla
rencovi, še se vrací k domovu teprvé až
ráno.

- 95

III.

Divné myšlenky vířily mi v hlavě. Pře

·rr�ý.šl�l jsem o osud.u Karlově. Nepromln
Vlh Jsme cestou ani slova; každý hleděl
upřeuě před sebe. Za nedlonho octli jsme
se II bytu. Ještě jsme tam nevkročili ale
již jsme slyšeli veliký křik, pocházející z

bytu.
"Opět se hádají," podotkl Karel.
" .....Jseš nevěrná, vím to dobře ale

mlčím raději; však nclz« mně to 'délt'
snášeti! Slyšíš, já nechci, by ten kluk
zde ještě zítra byl, sice uvidíš co se sta
ne ....

" slyšeli jsme ještě na chodbě.

ystonpili jsme. Hrozný výjev. Kristinn
stala napolo oblečena uprostřed světnice,
ani nemluvíc a Glarenc koulil divoce
očima i zuř] \ ě pohlížel na nás.

"Ty šibeničníku již se vraciš ? Koho
to ssebou vedeš? Snad někoho pro mou

ženu? Nemáte co píti. Moje žena umi
leh ko vydělávati peníze, ona pánovi za

zpívá překrásnou arii a pán bude tak la
skav - a dá jí zlatník ....

"
a smál se tornu

vtipu jízlivě.
Chopil jsem se slova.
,,:Milý pane, my. nepřišli ..

"

"Uahaha, vy jste nepl-išli: Mlčte uše
tl-ete si I'eči! 8 vámi nernluvirn mám co·

jednati � tímto pánem zde," pd tom uká

:-�} na h.�rla, !,,':'l tí� bídníke�n, jenž mne

JIZ dvakráte připravil o poklid a štěstí."
Při slovech těch zaleskla se v oku (';'1:1.

rencovu slza,
"Pane Karle, vyznejte se ze všeho, vy

si zahráváte s mou ž�'non!" zvolal najed
nou Glarence zuřivě.

,l{arel stál aniž hy hyl promluvil jedi
neho slova.

"Mluvte !"

,,�říve než moh� .Karel pronésti odpo
ved, vrhla se Knstma na Glarence, clio
pivší jej za krk.

"Co ti na tom, ty ohavo !" vzkřikla.
Dítě na zemi začalo plakati a já stál,

amz bych byl slova promluvil, čekaje'
jak se tento rodinný výjev skončí.

Glarenc zachroptil, ale vymkl se Kri
stině. Tato se opět postavila vzpřímená
proti němu. Chvíli panovalo hrobové
ticho; zdálo se, že každý přemýšlí.

"Pane Glarenc," ozval se Karel vy
i b' d bř

' "

mns te yt ne ° re zpraven, an mne vi-
níte z věci, kterou vám nelze nikdy do
kázati .. Rozvažte si .... "

"Proč zapíráš?" skočila Kristina Karlo_
vi do řeči, "řekni tomu ochlastovi do oč
že ml!6 �iluj��, ja�o já miluji tebe,
chce-h nam pnpravit radost, že udělá ne



lépe, když ještě dnes skočí do vody a

zbaví nás své přítomnosti."
Toť bylo příliš mnoho.
Glarenc nepromluvil ani slova, ale sko

.čil ke truhle a chopiv se za nf ležícího
dlouhého nože, vrhl se na Karla. Karel
uskočil, Kristina chopila Glarence pozadu
škubla ním a již ležel na. zemi. Nebyl
jsem sto na podobný výstup se dívati a

proto chtěl' Jsem odejíti.
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"Dosti. Kdybys byl napomínal, a rány
ještě nejízvil, mohlo se vše napraviti,
Nyní jest ale vše ukončeno."

Tato slova byla mezi námi pronešena v

.největširn kvapu, an Glarenc počal opět
na zemi řáditi se svou ženou. Konečně
se unavi li, oba jsouce krví potřísněni.
Glarenc vstal, umyl se, zahrozil ještě
Kristině a' odešel. Bouře bvla zažehnána.
Kristína se též umyla a obleknouc se

,

�obert ff. �incolJli,

Kristina s Glarencem se váleli ještě na

zemi v chumáči. Ohlec1nu se ještě jed
nou a spatřím krev.

"Co činíte lidé, vždyt' se povraždíte l,"
"Nech je," napomínal mne Karel, kte

rý se byl zcela pokojně mezi tím choval,
."tot' častá jejich zábava."

"Tak, ty se lhostejně na podobné zá

bavy díváš?"

"Co mohu já?"

žádala Karla, by ji doprovodil na pro
cházku. Rozumí se, že žádosti její vy
hověl.

Cítil jsem se zde zbytečným a proto
rozloučil jsem se s Karlem.

Vyjda na ulici, pospíchal jsem k domo
vu. Sotva zahnul jsem: za roh Zlatnické
ulice, byl jsem zastaven jakýmsi' mužem,
v němž poznal jsem Glarence.

"Pane," oslovil mne; "odpust'te, že jsem



ee k vám tak hrubě zachoval, byl jsem
rozčilen. Vím že nejste tak špatným jako.
ten kluk.... ten Karel .... " a ruka jeho
ee křečovitě sevřela.

"Prosim, nemám co odpouštěti, váš
hněv hyl oprávněný," odvětil jsem.

"..�Iyslíte, nuže díky vám za potěchu!
jest to beztoho poslední."

"Proč ?"
"Vezmu si život, pane," pravil s mrazi

vým klidem; "omrzel mne a pak nemám
co jísti."

"Vypomohu vám; zde, vezměte co mám
iU sebe, pravil jsem, podávaje mu několik
'zlatých.

"Děkuji, nemohu to přijmouti - není
mně to nic platné. Až je utratím, co pak
si počnu � Pamatujte pane, že. bída tako
véhoto druhu se nikdy milodary nevyléčí;
zde se musí státi úplná změna. Chtěl
bych pracovati, ale nikdo mne do práce
nepřijme, jsem na pohled příliš spustlý."

Seznal jsem, že má. pravdu.
"Nuže s bohem, příteli," pravil jsem,

podávaje mu pravici. .

Uchopil se jí horoucně.
"Díky pane, díky vám; jest to první

ruka, která mě byla po dlouhé době
opět podána. Ještě jednou díky vám! S,
bohem!"

A se slzou v oku odkvapil. Pospíchal
j sem v povzdálí za ním. Běžel rovnou k
řece. Upozornil jsem policejního strážní
ka na něho a dal mu svou adresu, by
<člověka onoho poslal ke mně, kdyby sk0-

čil do vody a byl zachráněn. Odešel jsem
domu, stále přemýšleje o dobrodružství a

osudech Karlových, o nichž jsem se byl
jako náhodou dozvěděl.

Třetí den dostavil se skutečně do o

bydlí mého - Glarenc.
"Pane, chtěl jsem si vzíti život, byl

jsem však zachráněn prvé než jsem mohl
úmysl svůj provésti. Poraďte mně, co

mám nyní činiti."
Přemýšlel jsem.
"Pomohu vám k práci; chcete býti pil

nym a spolehlivým? Majitel jistého časo
pisu p třebuje pro svůj závod sluhu, dám
vám něco šatu a odporuěím vás. Při
jmete místo to?"

"Přijmu a budu vám povždy věčným,
za vše co pro mne učiníte."

"Co počnete s Kristinouř"
"Zanechám jí osudu, Nechci se k ní

více vrátiti."
"Dobře."
Druhý den na to nastoupil Glarenc

místo sluhy s obstojným měsíčním pla-
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tem. Byl šťastným a děkoval mně stále.
Pátral jsem co se stalo s Karlem a Kri
stinou, Po nedlouhém čase dozvěděl jsem
se, že odjeli spolu z Prahy, vzavše s sebou
malou Kristinu. Více jsem se nemohl do
zvěděti, ba ani kam se vystěhovali ....

IV.
Uplynulo několik roků od té doby,

aniž bych se byl dále o Karla a Kristínu
staral. Odešel jsem z mého dřívějšího
místa a tudíž jsem ani o Glarencovi více
neslyšel. A také neměl jsem v době té
mnoho času; musil jsem se starati, bych
sám sobě život' uhájil. Byl jsem zaměst
nán v jedné redakci a pořádal jsem vždy
zahraniční novinky do čísla. Jednoho dne
vezmu číslo jistého amerického německé
ho listu do ruky a hned prohlížím diva
delní novmky novoyorské. Zarazil jsem
se. Jistá herečka jmenem Kristina Gla
rencova činila v dobu tu na jednom tam
nějším divadle pravé furore. Glarencova?
V listě byla vychvalována co vzor vší
krásy a. ctnosti, bylo jí čítáno as 18 roků,
tedy to nemohla býti ona Glarencova, jíž
jsem viděl as před patnácti roky hráti u

"Bucků" v oné zpěvácké společnosti.
Kdo to byl, že měl tak podobné i křest
ní jmeno s ní? Tu teprv vzpoměl jsem
si, že měla dceru; nebylo pochybnosti, že
byla to ona. Sedl a napsal jsem zprávu
tu do našeho listu, spolu s žádostí k ře
ditelstvu českého divadla, nebylo-li by
možno herečku tak znamenitou získati i
pro pohostinské hry u nás v Praze. Ře
ditelstvo si poznámky té povšímnulo a
za nedlouho dostali jsme zprávu, že .se
již se slečnou Glarencovou vyjednáv.� Za
čas opět na to, že slečna nabídnutí při.
jala a že vyžádala si zpívati česky.

Nebylo pochybnosti, byla to ona, vždyť
uměla česky! Zajisté by nebyla jináče
české úlohy studovala.

Uplynulo asi půl roku a ředitelstvo
oznamovalo, že v přístim měsíci zahájí
slečna Glarencova pohostinské hry v

Praze. Čekal jsem s napnutím, až se sleč
na do Prahy dostavl. Hned na první její
zkoušku jsem se šel podívat; zpívala pře
krásně. Vyměnil jsem s ní několik slov
zcela obyčejných, ač rád bych byl šíře 8
ní promluvil a zeptal, co dělá její matka.
Nebylo však možno, aspoň ne. pro ten
den. Druhý den ráno vezmu noviny do
ruky & oči mé utkvěly na. zadní straně
insertňv, Spatřil jsem tam své jmeno.Četl jsem následující inserát: "Pan J. F.,
bývalý přítel pana Karla Lichého žádá se
tímto snažně, by dostavil se do admini-
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strace tohoto listu, kde se pro něho ná-· bych vám osobně baliček dodala. Proto
lézá list, dle ujištění podavatele . velmi s mně přišla vhod nabídka českého divadla
důležitý. ku pohostinským hrám, a já jí ochotně

Bylo to v listě, při němž jsem byl při přijala, ač jsem v Americe slavila pravé
našem seznámení se s Karlem právě za- triumfy vítězné. Když bude možno za

městnán. půjčte mi aneb alespofi sdělte, co balíček
Spěchal jsem hned do administrace, ten obsahuje."

.

kdež mě byl doručen malý listek, v němž "Milerád· slečno, pakli není 'Žádná pře
obsažena byla visitka s jmenem "Kristi- kážka v tom činěna se strany odkázatele,
ana Glarenc" a na druhé straně byla nebude-li totiž uvnitř něco, co by chtěl
napsána následující slova: před vámi utajiti."

Ctěný pane! Myslel jsem že snad bude žádati, bych
Račte se dostaviti de mého bytu v neprozrazoval dřívější život jeho s mat

Spálené ulici číslo **, kdež vám sdě- kou její, ač musel �sem poznati, že vi
lim důležité noviny. S pozdravem Kristina že otcem Jejím není, an jej na-

Glarencova. zývala pěstounem .. Položil jsem tedy Kri-
Rozumí se, že jsem nemeškal a hned .stině ještě jednu otázku.

kráčel do bytu zpěvačky. Byl jsem uve- "Otec váš také zahynul v Americe?"
den do nádherně zřízené komnaty. Zná-
má. mě již z divadla zpěvačka mne při- "Znal jste jej, pane?" tázala se kvapně
vítala. Kristína,

"Bud'te mě srdečně vítán. Jste vy pan Nevěděl jsem co mám říci.

F., dávný přítel pana Lichého, mého do- "Znal," přiznal jsem se konečně, "avšak
brodince?" .

.
nevím ....

"

"Ano, slečno." "Vy jste znal mého otce?" vykřikla
"Mám zde pro vás jistý baliček se Kristma; "tož prosím vás vypravujte

spisy od něho." mi kde se nalezá."
"Dovolte mě otázku, slečno; jest" můj "Pravím, slečno, že nevím nyní, alepřítel ještě pa živu?" bude-li vaše žádost, budu po něm pátrati"Bohužel, pane, není, Zemřel již před a podám vám zprávu."

•

dvěma roky," a slzy polily krásnou její
tvář. ,,:l\1atka nikdy nechtěla mi nic

,
o otci

"A matka?"
.

. vypravovati, jen to, že zůstal v Cechách,
"Také! Až jindy povím vám smutný nechtěje se na tak dalekou cestu vydati.

ten příběh. Zahynuli rukou indiánů v Byl prý na matku zlým, choval se k ní

Americe, kdež byli usazeni' na zdárně hrubě, tak že byla' ráda když mohla. od

skvétající farmě." něho uteci. Jest to pravda?"
"Ubozí. A kde jste byla vy?" "Pokud já otce znal, byl dobrým (':10-

"Navštěvovala jsem pěvecký ústav V· věkem, však právě matka vaše, odpust'te
Novém Yorku, nebyla jsem tudíž neštěstí

I
že mluvím pravdu, byla velmi lehkomy

tomu přítomna, jináče bych zde s vámi slnou."
nemluvila." "A otec zůstal zde?"

Vybídla mne, bych se posadil; děko-
I "Ano, a sice v Praze, Buďte ujištěnaval jsem, vymlouvaje se, že nechci pro 'že ho najdu.".

dnes obtěžovati, jindy že milerád slečnu "Ó buďte tak laskav, pane, a co ne]navštívím, by mi pověděla o katastrofě, dříve jej uveďte ke mně, Chci se. o něho
přivodivší smrt její matky. Odevzdala dále starati."
mi baliček pro mne určený.

,,:Mám jej již dva roky u sebe, poslal "Jakmile jen ho najdu, bude má první
,

k lik d d cesta k vám."mi 1)0 můj pěstoun pravě ně o 1 ní pře
svou smrtí, se žádosti, bych obstarala Slečna mně podala baliček svou krás

jeho dopravu.. JelikoŽ ani on, ani já jsme nou ručkou, již [sem políbil a se porou
nevěděli kde se nalezáte, proto ponechala čel. Rozumí se, že jak jsem přišel domů,
jsem ho prozatím u sebe, chtíc· vás vy- hned jsem balíček rozevřel.
zvati novinami byste udal svou adresu. Na vrchu byla podobizna Karla' i Kri
Zapoměla jsem však na to zcela, .dojmuta stíny, jakož i Kristininy dcery, nynější
jsouc smrti své matky. Musela jsem ko- to zpěvačky, když jí bylo asi 10 roků.
nečně vystoupiti na divadle yeřejně, bych Pak dva pečlivě svázané balíčky rukopi
si něco vydělala. Vždy jsem teužila se sův a jeden dopis jehož adresa zněla na

podívati do Čech, vlasti to mých. rodičů, mne. Rozevřel jsem ho a četl:



"MilÝ příteli!
Možná že mne více nebude, až tento

dopis budeš čísti. Prosím tedy bys jej
četl s tím vědomím, že vždy jsem tebe
miloval a vždy na tebe vzpomínal. Ne

vyčítej mi, že. jsem tehdy z Prahy zmi
zel, aniž bych se byl s tebou rozloučil.
Věděl jsem, že tys zachránil Glarence,
jakož i jemu zaměstnání zaopatřil, čímž
se on stal opět novým člověkem. Jelikož
se ku Kristině více nehlásil, tedy nastala
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prvotně určena. Chci z ní míti zpěvačk•.
Všechny ostatní podrobnosti najdeš jinde.
Kdybys někdy mluvil s Glarencem, jejž
jsi opatroval, sděl mu, že jeho žena byla
n mne úplně spokojena, ač jsme vždy na

něho vzpomínali. Měj se dobře. •

Tvůj vždy tě milující KAREL."

'I'ak zněl dopis jeho, v němž ani na

ubohého Glarence nezapoměl, o kterém

nyní ani já nevěděl an jsem se dále o

něho nestaral.

povinnost ta mně, an jsem jí vždy milo
val. Nechtěje býti však vám na očích,
přinutil jsem Kristinu, by se mnou šla
do světa. Jak se nám vedlo, najdeš po
psáno v balíčku mém, celý pak životopis
Kristiny, jejž na mou pobídku sepsala, v

baličku druhém, jejž ti tuto přikládám.
Též na. památku přikládám podobizny
moji, jakož i Kristiny a její dcery, kte
rou sotva kdy uvidíš. Vychováváme jí
témuž povoláni, [akémuž matka její byla

Rozbalil jsem balíčky, každý obsahoval
několik archů papíru, z nichž mělo se

mi dostati zprávy o mém příteli. Podá
vám zde Učení ta doslovně, tak jak jsem
je obdržel. Objasní pád Kristiny, proč se

stala krámskou v obchodu a konečně zpě
vačkou u společnosti, kde mravnost

nikdy první úlohu nehrála. Čtenář najde
f obou životopisech mnoho poučného pro
život, kterýž mnohým neštastníkům pra-
vou obtíží jest .•.......•.•••...•.•.•..



V.

Ze života Karla.
,,$tál. j8em v světě, hledě. mnohým ide

·álfrn:>_ vstříc, Byl jsem mlád a neznal
světa Jsudy. Nevěděl jsem, že přízeň svě
ta jest dráhou krušnou, že člověk, který
má své myšlenky, jež provésti chce, se

musí podrobiti rozhčným osudům. Chtěl
jsem státi vždy v řadě těch, kteří miluji
pravdu a také pro ní .bojují. Osud však
vrhl mne. zpět, ztratil jsem rodiče a ostal
v světě opuštěn. Zoufal jsem si. Brzo ale
podařilo se mi ziskati místo, ·kde sice
nebylo. času věnovati se ideálům, kde
však bylo živobytí. Hájiti život jest v

první řadě povinností každého člověka,
ba j.est to nutností. Příběhy, které jsem
zažl}' v čase lásky ku Kristíně, viš milý
pn�eli, pro kterého životopis mňj píši, a

proto vynechám je a přejdu na další,
'Odjel jSeJn 8 Kristinou z Prahy, maje
něco málo peněz v kapse. Dobývati živo-·
bytí bylo krušné, však láska ku Kristině
mne aílila, Hráli jsme a zRivali po ob
cích a městečkách a tak vzdalovali se

stále vlasti své, až dostali jsme se do
Hamburku. Zde. bylo nám pozdržeti se

dokud jsme nevydělali na převozné, neb
svobodná, bohatá Amerika byla naším
cílem. V té krásné zemi, kde každý při
činlivý člověk řádně á šťastně žije, v té
zemi, kde člověk pravou svobodu najde,
v té jsme hledali také místa pro sebe,
bychom si zařídili domácnost a byli šťast
ni. Po dlouhém. úsili podařilo se koneč
ně uschovati." tolik, bychom mohli převos
néJzapraviti. Na lodi jsme si od ilvýoh spo
lucestujících stále přivydělávali, an jsme
je vždy pod večer obyeselovali svými
rozmanitými. zpěvy a kupiety.. Majíée za
hospodařeno několik dolarů přistáli jsme
v Novém Yorku. Konečně jsme viděli
zem, po. níž jsme tak toužili! Celý rok
,živil jsem Kristinu a jejl dítě prací ná
denickou, nemoha dostati jiného zaměst
náni.. Konečně jsme. měli zahospodařeno
tolik, bychom se mohli vydati na cestu.
Chtěl. jsem žiti o samotě;' mým cílem se

stala. malá farma, kterou bych mohl za

pomoci Kristiny vzdělávati a s ni tam v

pokoji leta, tráviti. Pozemek dostali jsme
od· vlády." já J?očal s chuti pracovati. Za

nsdlcuho :�řidll jsem obydlí, .. zaopatřil
brav a počal" pdd.u

.

vzdělávati e . Krajina
hyla 1d-ásná,. pfida úrodná, tak že . Jsme
:žili asi po dva roky spokojeně. Najedllou
začali však indiáni našt krajinu snepokb
jovati. Bylo se co obávati nejen o statelc
náš· ale i o !iv9t..

- lO(l.

Umluvili jsme se se sousedy, že budem
konati hUdky a také jsme věrně ustano
veni to plnih. Po nějakém čase se indiáni
vytratili a my opět spokojeně žili. Jedné
noci, bylo bouřlivo a zimavo, rozlila se

. najednou zář po okolí, Viděl jsem, že.
sousedova farma nalezá se' V ohni. Chci
vyběhnouti ven, však.v okoli bylo plno
indiánů, tak že jsem se obávalo život.
V tom chytily i moje stáje. Byli jsme
připraveni, že skončíme život svftj bídně
upálením, an nevyhnutelně muselo chy
titi od stájfi i staveni. V tom však se

spustil htlstý dešr, kterýž v krátké . době
požár uhasil; byli jsme zachráněni. Kri
stina padla

"

na kolena a děkovala bohu,
že jsme z nebezpeči takového vyvázli.

"Měla jsem starost," )?ravila; "ne snad
o sebe, ale o naši Kristinku, chci z ni
míti zpěvačku, takovou jakou jsem z po
čátku byla já!"

Bylo to prvni co se o budoucnosti své

dcerr vyjádřila.
Rano když jsme vyšli, nalezli jsme oko

lí spustošené a úrodu zničenou. Nastala
nová práce. Na ten čas nebylo možno o

budoucnosti Kristiny se rozhodnout. Ne

stačovaly prostředky, museli jsme hospo
dařiti .» stavěti znova; co bylo uspořeno,
pohltila vydáni. Já; který nikdy nic těž
kého nedělal, musil opět do práce. Kri
stínu jsem nikdy nic nenechal pracovati,
miloval jsem ji velmi a jenom vzpomin
ka na Glarence kalila mé štěstí. Opět ve

dvou letech měli jsme vše jako dříve, a

tu se Kristína zmínila opět o budoucno-
sti děvčete. �

"Pošleme děvče' na některý ústav, aby
se mohlo pěvecky vzdělati," radil jsem
Kristině.

.

"Ano, nejlépe bude do Nového Yorku;
chci by se Kristina tak vzdělala ve zpěvu,
by mohla i na velkých divadlech vystu-

.povati."

I "Proč?" .

"Chci by se vyrovnala matce své."

I "Ty jsi byla divadelní zpěvačkou? Já
ale o tom nic nevím."

"Nevěděl o tom v Praze nikdo, když
vstupovala jsem do obchodu. Jisté neště
sti mne z dráhy té svedlo."

"A nic jsi o tom nevypravovala; povíš
mi to někdy?"

"Povim. Dnes nenl na to času; musíme
se konečně rozhodnouti. Kdy odvezeš
Kristinu?" .

"Kdy chceš."
"Čim dřive tim lépe; cítím se býti

matkou a proto bych nerada, by Kristina
byla doma_. Ostatl!ě jest již dosti dospělá,"



Zapoměl jsem podotknouti, že jsme
měli s Kristinou jednoho hocha a jedno
děvče, jež nám ale obě zemřely. Nyní
pak očekávala Kristina opět nový přírů
stek do rodiny.

Druhý den konal jsem připravy a brzo
na to odjel jsem s malou Kristinou do
Nového Yorku. Usídliv ji co nejpečli
věji, vrátil jsem se domů, Kristína pro
spívala a v krátkém čase stala se dobrou
zpěvačkou. Mezi tím se nám narodilo
děvče, které jsme pokřtili Karla, po mně
totiž. Upomenul jsem nyní Kristinu na

slib stran vypravování jejího mládí, če
muž ona vyhověla. Požádal. jsem jí, by
své osudy sepsala a přikladám ti je milý
příteli v druhém balíčku. Z nich dovíš
se jak stala se Kristina špatnou; rozumí
se, že než před lidmi; srdce měla však
nezkažené. Žili jsme blaženě. Amerika,
tato země, kterou kdož na ni vstoupí,
miluje hned co svou vlast, poněvadž to
zem vskutku krásná, přijala nás a učinila
z nás šrastné a majetné lidi. Farma mně

vynáší tolik, že mohu na učení lSristiny
dosti vynakládati, což bych v Cechách
nikdy učiniti nemohl. Jsemt' ti, přiteli, do
mé nové vlasti tak zamilován, že kdybych
věděl, že se za mnou vystěhuješ, hned
bych nechaljpsani tohoto životopisu a jel
pro tebe. Vím však, žes velmi zamilo
ván do své vlasti Cechie a že bys ji s

bolestným srdcem opouštěl, tak asi jako
já, když mne nouze hnala v zemi nezná
mou ....

Dnes, co toto píši, nemohu naříkati na

odjezd můj z vlasti. Dnes jsem zde šrast
nějším než jinde. Naše mladá zpěvačka
�ždy v�ce v

a víc� vpros'p�vá, učitelé tvrdí,
ze z nI neco muze bytl.- -

Louěím se příteli s tebou a možná že

opět někdy popíši ti dál život můj,
bude-li bohat ještě na výjevy; pro dnes
tě však prosím, bys na mne vzpomínal s •

tím nejlepším vědomím. � bohem."-
Potud život Karlův v Americe. Více

mi ubožák tedy nepoví, an jest mrtev,
však poví mě to slečna Glarencova. Ny
ní vzal jsem druhý balíček. Ryl větší a

objemnější. V úvodu byla žádost, bych
četl životopis ten bez předsudku proti
spisovatelce jeho a bude-li mně možno,
bych politoval a neodsuzoval ji.

VI.
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Ze života Kristiny.
"Měla jsem rodičův úplně chudých.

Tito pečliví jsouce o mou budoucnost,
starali se co nejvíce o mé vzdělání. Byli
jsme usazeni v Praze a já navštěvovala

I

zde školy, ač rodiče byli by mne rádi
upotřebili k domácímu hospodářství, neb
majíc mnoho bratrů a sester a jsouc nej
starší, byla jsem nucena je opatrovati.
Škola však byla mi vždy prvni. Jednoho
dne volil sobě učitel zpěvačky, jež hono

sily se krásným hlasem. Byla jsem také

vybrána a hlas můj uznán za výtečný.
Brzo stala jsem se v malých kostelních
partiích solistkou a každý rád naslouchal
mému zpěvu. Těšilo mne to a pohádalo
k další práci.•Jednoho dne vzal mne uči
tel do divadla. Bylo mi asi třináct 'ro

ků a já byla unešena zpěvem jedné krás
né zpěvačky. Zmocnila se mne pojednou
touha státi se také zpěvačkou a vyjevila
jsem přání to učiteli, který se nad tím

zamyslil.
"Něco pro tě dítě učiním," pravil

mi a já byla ubezpečena, že slovo své
splni. Zjevila jsem to rodičům, kteří ne

zdáli se s tím souhlasiti.
"Chceš by se z tebe stala komediant

ka?" namítala matka.
"Slyšela jsem zpěvačky nazývati uměl

kyněmi a ne komediantkami, matko," na

mítala jsem.
"Pěkné umělkyně!"
Více jsem se o tom nezmínila,
Za nedlouh» mi sdělil učitel, že mi za

opatřil místo v hndební škole, kde Pl')'
se mám dále vzdělávati jak ve zpěvu, tak
i v jiných předmětech.

"Rodiče s tím však nesouhlasí a nebu
dou na mne dále nakládati," namítala
jsem.

"Vyhledám ti nějakého dobrodince, on

přispěje nějakou částkou na tvé vzdělání,"
odpověděl učitel.

A v brzku vyhledal. Nějaký baron prý
podporuje nadané žačky a byl hotov �
pro mne něco učiniti. Sdělila jsem to ro

diěům, kteří po dlouhém proseni mém
konečně svolili. Musela jsem se předsta
viti baronovi, kterýž mne vlídně přijal.
A za nedlouho byla jsem odporučena do
pěveckého ústavu, kde se měla státi ze

mne divadelní umělkyně.
Musím ku své chvále přiznati, že za

málo roků byla jsem tak pokročila, že
mohla. jsem pomýšleti na samostatné vy
stoupení na divadle. Po delších přípra
vách se přání mé nskutečnilo. Zvolila
jsem opern "Romeo a Julie", a zpívala
Julii. Bylo mně tehda 18 rokli a byla
jsem krásnou. Kritika, psala sice cosi o

nevyspělém hlasu � malé divadelní rutině,
však obecenstvo, zvláště mladé, přijalo
mne s hlučným potleskem. Byla jsem při
jata k divadlu.
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Byla jsem dívkou nezkušenou a za "Těší mne, že mám čest slečnu poznati.
'nedlouho obletovalo mne množství nápad- Ráčila jste teprvé nedávno na divadle
niků. Nedávala jsem žádnému z nich vystoupiti!"

':přednost, byli ml úplně lhostejni; hleděla "Ano, začež děkuji jedině 'vašemu pa
jsem si studii- chtěla jsem vyniknouti. nu otci, mému dobrodinci, neb bez něho
-co nejvice. Na svého dobrodince jsem bych se nikdy nebyla na stanovisko toto

-nezapoměla, navštěvovala jsem jej' a pro- vyšinula." .

kazovala všemožně svojí vděčnost k ně- "Nevěř, milý synu; mám jen nepatrnou
mu. Rodiče mně mezi tím zemřeli, bratří zásluhu o bohaté nadání slečnino."
a sestry sel "Milerád u-

ke mne ne-
..

znávám,' ale
hlásilt.nebotj slečno, 'jest
zdála' jsem vaše míněni
se jim velmi zůstati při
vznešenou a českém di-
hrdou. Ve ,/adle?" oto-
skutečnosti čil Oskar řeč

jsem však "při něm se

takovou ne- umělci neo-

byla. Baron, ceňují, a na-

můj dobro- dání .jejich
dinec, měl často umlěo-
jednoho sy- váno bývá.
na a několik Radil bych.
dcer, dívky vám, byste
to, jež byly raději se ode

smýšleni ari- brala do oi-
stokratické- ziny. ,,-
ho. Když já "Já míním

prvně na di- prozatím se-

vadle vystou trvati při di-

pila, vrátil vadle čes-
se syn mého kém; chci se

dobrodince, ' zdokonaliti,
Oskar, právě a pak teprv
z cest, jež nějaký

. ča�

byl pro zá- cestovatiale,'
bavu podni- vrátím se kl
kal. Byl as němu opět;
17 rokli stár jakmile se v

a' nebyl prá- umění svém
vě jeden z řádně vzdě-

nejošklivěj- lámo Chci
ších. Bylat' pak vždy své

jsem právě služby své
návštěvou u jen jemu vě-
svého dobro- t_je=niJi!.pokJ.a.d.ny Spojených. Stá.tů_ novati."
dince, jehož! ----_ "Slečna jest
jmeno ne- tedy horli
chci zde udati, neb rodina, zvláště syn, vou vlastenkOl\"" tázal se Oskar.
Oskar ještě žije,-když Oskar vešel k "S těle� i duší Češka."

'

otci. Ohnivý zrak jeho zftstal chvili na "Těší mne. 'Miluji také český národ a

mne upřen, jako by pátral, co mám zde jeho jazyk."
II otce jeho činiti; pak oslovil teprvé Poklonil se a odešel, vrhna na mne

otce. Starý baron mne hned- synovi před- ještě jednou pronikavý svlij pohled.
stavil.

•

Za nedlouho jsem i já se poroučela. Od

"Slečna Annetová", (jmenovalat' jsem toho dne nesetkala jsem se s Oskarem
se tak po otci) "mftj syn Oskar,': před- u otce, však za to vždy kdykoli jsem
'stavoval starč baron. hrála, nalézal se syn mého dobrodince

Oskar se uklonil. v divadle.



Za nedlouho navštívil mne v šatně a

prosil mne, bych dovolila mu, by směl
složiti mi poklonu svou y bytě mém.
'Nebylo vyhnutí; syn mého dobrodince za

jisté měl nároky navštíviti mne bez všeho
omlouvání. Svolila jsem.

.J ak se mně zdálo, nebyla jsem Oskaro
vi lhostejnou a on mě také ne. Seděli
jsme jednoho dne spolu v mé komnatě.
Oskar mi vyznal, že mne horoucně milu
je.- Nepřekvapilo mne to.

"l1ilý Oskare," pravila jsem po chvíli,
miluji tě též, však co tomu řekne tvů]
otec, který sice rád chudým dobrodiní
prokazuje, však by k sňatku našemu svo

li 1 o kterém mně zde mluvíš, toho se

zajisté nedočkáš."
"Pokud nejsem plnoletý, ano, však

jakmile jím budu, nesmí mně nikdo pře
kážeti."

"Nezaporueň, že boj proti rodině přiná
ší neštěstí a že boj, který bysme podni-'
kali, čelil by proti mému největšímu do
brodinci, jemuž mám děkovati za to, čím
"nyní jsem."

,.Nu, vždyt' uvidíme. Pojedu .na cesty
z vůle otcovy. Nechtěla bys cvičební ce

stu svou též nyní podniknouti; mohli
bychom se pak ve městech, v nichž bu
deš účinkovati častěji viděti."

"Nic mi v tom nepřekáží, vydám se

na cesty co nejdříve, bych, bude-li mož
no, proslavila jmeno české."

Od těch dob jsme se častěji scházeli,
až konečně Oskar odjel, a já asi za čtvrt
.rO�ll za ním. Jela jsem nejprvé do Víd
ně, kde právě Oskar meškal a kde jsem
se- s "ním shledala. Shledání bylo radost
né. Oskar mne objímal a celoval, zval
mne SVOll světici, atd. Byla jsem mladou
a nezkušenou, věřila jsem každé slovo
Oskarovi. Ve Vídni zdrželi jsme se asi
půl roku a jeli dále do Paříže. Pařížský
život působil na mou povahu špatně. Sta
la jsem se lehkomyslnou, rozmařilou a

dary, kterými mne Oskar obsypával jsem
přijímala a ve veřejnosti se s nimi chlu
bila. Stala jsem se krátce veřejnou mi
lenkou Oskarovou, který se mou náklon
ností ve všech salonech chlubil. Já však
pevně doufala, že si mně Oskar vezme a.

proto jsem si dovolila býti k němu
takto upřímnou.

Silnější pohlaví v pravdě mne zasypá
valo svým obdivem, ale já byla ku všem
lhostejnou, an jsem milovala jedině
Oskara, ač by mně byli i ostatní dary
zasypali. Na další cesty jsem ani nepo
mýšlela,-líbilo se mi v Paříži a nemy
slele jsem to město tak brzo opustiti.
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Na divadle slavila jsem vítězství. Ne

bylo jediného představení, v němž jsem
spoluúčinkovala, aby nebylo divadlo di

váky přeplněno a houfy kytic lítaly na

jeviště, jakmile jsem se objevila.
Poměr náš s" Oskarem trval již dva

roky a on stal se plnoletým. Upomenula
jsem jej na slib, který mně v Praze dal.
On slibil, že se o vše postará. Měla jsem
stále svůj zvláštní byt a Oskar docházel
ke mně jen vždy návštěvou. Nebyli jsme
spolu v žádném důvěrném poměru. Oskar
se odebral brzy na to k otci, by jej po
žádal o svolení k našemu sňatku. Za "ně
kolik neděl se vrátil a hned mne navští
vi1.-

"Dostal jsem, Kristino, od otce svolení
k sňatku," pravil, "mťtžem činiti přípravy.
Sňatek dle přání otcova má býti odbýván
asi za rok, an by se jej rád súčastnil,
jest ale nyní povážlivě churav; ostatně

najmu byt a můžeme bydleti spolu."
Namítala jsem sice něco proti tomu,

on však mne pádnými důvody přesvědčil
o praktičnosti tohoto zařízení. Svolila

jsem, ale pod tou výminkou když odje
dem z Paříže, kde řeknem, že jedem do

Prahy k otci a pojedem zatím do Lon

dýna, kde můžem se již vydávati za man

žele. Nenamítal ničeho. Smlouva má s

řiditelem došla a my odjeli -do Londýna,
kde jsme se již vydávali za manžele a

najmuli společný byt.
Já ubohá věřila v jeho poctivost, on

byl bídník. Vystoupila jsem opět na

divadle s nemenším úspěchem než v Pa
říži. Těšila jsem se na návrat do Prahy,
kde vystoupím co vzácná umělkyně a

manželka Oskara. V té naději jsem se

Oskarovým prosbám poddala a podlehla.

Rok blížil se ku konci a já cítila se

býti matkou.... Nalehala jsem na ná
vrat do Prahy, chtěla jsem viděti Oska
rova otce, mého dobrodince. Oskar ale
stále odkládal ....

Jednqho dne obdržela jsem z Prahy
dopis. Ctla jsem ho s dychtivosti, neboť

hyl od Oskarova otce. Psalt' haron násle
dovně:

r Ctěná slečno!
Přispěním jednoho přítele dozvěděl

jsem se, že jste vlákala do tenat svých
syna mého Oskara a naleháte na něho,
by vás pojmul za manšelku. Nevim sice
jestli to pravda, však vyslovuji své poli
továni již nad touto pověstí, a prosím,
byste podobnými nadějemi se netěšila.
Syn můj jest již před rokem zasnouben
a. má. právě slavit sňatek, ku kterému 86
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co nejdřive musi navrátiti domu. Nechei Starý baron zbledl.
vám ničeho' vytýkati, však tolik připo- Toho snad neočekával.
minám, že je-li pravdivá pověst ta, špatně "Tak daleko to tedy došlo. Dobře, za-

jste se odměnila za mou podporu, jakéž volám Oskara."
jsem vás činil účastnou. Prosím, byste 'Zazvonil; vešel sluha.
veškeré svazky se synem. mým, máte-li "Zavolej mého syna."
totiž jakých, přetrhla. Chvilku panovalo' trapné mlčení. Oskar

Váš přítel baron V." se objevil.
.

Když jsem přečtla psaní, div jsem ne- Když mne spatřil, tvářil se udiveným
upadla do mdlob. Taký byl tedy Oskar a lhostejným.
hanebník, že podvedl mně a co nejdřive "Jak, vy zde, slečno?" zvolal. "Toť 11e-

měl se zasnoubiti s jinou. _ možné; či snad jste se vrátila z cest ...

Nebyl právě doma a navrátil se teprv byste se věnovala českému divadlu?"
k večeru. Výjev, jaký se mezi námi ode- Tato poslední slova zněla jako výsměch.
hrál, nedá se popsati; ještě dnes po letech "Ano, pane barone, já vrátila se z cest,.
bouří se rmi krev, když si na okamžik proto však, bych upomenula vás na váš.
ten vzpomenu. Oskar choval se lhostejně, slib, daný mně v Paříži."
ba drze. Zanechal vše v Londýně a "Jaký slib?"
druhý den ujel. "Vy již nevíte? Jak vidět, páni baroni

Zůstala jsem samotna. Nemohla jsem rádi, zapomínaji."
pro hanbu v Londýně dlíti a proto byla "Zádné urážky," pravil starý baron.
jsem ráda, že mohla jsem co nejdříve od- "Pouhá pravda. Jdu tě, milý Oskare,
jeti. Kam, to jsem ještě sama nevěděla. naposled upomenouti na tvůj slib; kterýš
Rozhodla jsem se, že se vrátím do Pra- jsi mi učinil. Chceš státi se mým man-

hy. Přijela jsem tam a ubytovala se v želem?"
.

místě takovém, hy o mne žádný nezvě-. "Jak snad slečna siyšela, budu se právě
děl. Chtěla jsem v skrytosti pozorovati ženiti a ani mně nenapadá, bych vzal si
Oskara. Dozvěděla jsem se, že bude v dvě ženy. Nejsmetr v' Turecku, aniž jsme
skutku co nejdříve slaviti sňatek svůj s Mormony!"
jistou šlechtičnou. Byla jsem pobouřena. "Uznávám. Mám však první právo na

Nosila jsem jeho dítě pod srdcem a on tebe."
hanebník mne: tak oklamal. Pomsta byla .,Jaké, prosím?"
jediným mým cílem, chtěla jsem to však "Pan baron ti sám podá vysvětlení; s

zkusiti ještě jednou po dobrém i odhodlá- nimž jsem ho právě obeznámila."
la se navšíviti starého barona . a vylíčiti Oskar byl nepokojným.
mu ryzou pravdu. "Milý Oskare, slečna mě pravila, že;s

Přijal mne.
.

otcem dítka, které nosí pod srdcem. Jest

"Slečno, jest mi líto," pravil, když vše to pravda?"
jsem mu sdělila, "ale na věci se již nic Oskar zbledl a chvíli váhal s odpovědí.
nemůže změniti, namohu přece dovoliti, "Neni!"

.

by vzal si syn můj dívku zcela bezejme- "Že neni?!" vzkřikla jsem, "to opova-
nou." žuješ se mně do OČÍ tvrditi?"

"Dobrodinče můj, doufám, že jste tak "Řekl jsem!"
svobodomyslným a nehledíte na tu nej- "Co tedy chcete ještě slečno, když se

menši překážku, jenž se nám nestejnosti Oskar k dítěti nezná." o

rodu do cesty stavi _:. myslím však, že "Nic, nic," jektala. jsem, "buďte zde 8

jsou dfi.ležitějši přičiny a prosím vás tu- bohem, zvláště vy, pane barone, ještě
díž, zjevte mi je!"

.

.

jednou dík za vše co jste pro mne učinil.
"Mýlite se,. nestává žádných jiných pře- Bohdá že uživím sama ditě pana Oskara

kážek." . :
.

-ditě barona, ale bídáka .••.
" a potácela,

"A pro tak malichernou věc chcete zni- jsem se ku dveřim.·
čiti čest ženy, která za to. přece nemůže - - - - - - - - -

že jist bez jmena a že syn' váš ji a ona Tak .skoněila poslední .má návštěva?tt
jej milovala." mého dobrodince. Za nedlouho jsem četla

"Tim předce nezničim vaší čest, bude- v novinách, že pan. baron Oskar V. sla
te i na dále tak svobodnou, jako jste bý- vil hlučnou svatbu s urozenou Herminou
vala."- . Š .•.. Bylo mi vše úplně lhostejné. Měla..

"Tu opět vy se mýlite, "pane "barone-I. jsem něk.olik set zl�tých zah.ospodařenýob
budu v brzku matkou dítěte vašeho syna

.

a proto Jsem na divadle am nevystupo
Oskara." vala - připravovalar jsem se 'na osudný
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okamžik, kdy plod našeho obapolného
důvěrného poměru světlo světa spatřit.i
měl. Pomyšlení na Oskara bouřilo ve

mně krev, ač mně byl již úplně lhostej
ným. Co pak se dále dělo, netřeba vy
pravovati. ... Porodila jsem hocha- ale
mrtvého. Upadla jsem do těžké nemoci
-zmocnila se mne prudká horečka a tr
vala dlouho .... dlouho ....

l..áska má ku Glarencovi jest vám známa..
S ním klesla jsem po druhé, ač hned na

to jsem milovala Karla... . Vzala jsem
si na to Glarence, s nimž jsem nebyla
šťastna a neštěstí, o němž víte, přivedlo
nás na mizinu. Dostala jsem místo u pě
vecké společnosti, kdež sešla jsem se �

Karlem. Další jest vám známo, neboť'
jste byl toho očitým svědkem.

�hoinas Samuel James •

.

v-rchni J?oštxn!.atr SJ?oj ených Stá.tŮ.

Vyvázla jsem šrastně z nebezpečí živo
ta, však s hrůzou jsem pozorovala, že
jsem ztratila svůj krásný hlas,... To mi
bylo ránou nejtěžší! Stála [sem v světě
opuštěná, bez výdělku... Uspory jsem
pomalu ztrávila, co bylo mi nyní činiti?
Nezhývalo než si vyhledati netěžké něja
ké zaměstnání-ale jaké ? Našla jsem si
místo v obchodě a od těch dob klesala
jsem od stupně k stupni. .••

I
,I

o Oskarovi jsem se dozvěděla, že jest
s jeho manželkou šrasten .... šťasten? 1.'0
ví nejlépe on. Dceru svoji jsem vycho
vala pro povolání zpěvačky. Chci by slá
vn, jíž měla dosáhnouti její matka, dosá
hla aspoň ona .... (Jsem -nyní v náručí
Karlově úplně šťastnou, ač vzpomínka
na Glarence mne znepokojuje. Neštěsti
mne pronásledovalo. Neštěsti ? Ne, nyní
jsem dosti šťastnou. Slávu nechám jiným."



Poslední slova rukopisu byla psána
chvějící se rukou. Nyní tedy se před zra

ky mými odhalil celý obraz minulosti
několika. lidí-lidí nešťastných. Uschoval
jsem obrazy Karla aKrist.iny, jakož i ma

lé její dcery. Uznal jsem za dobré dceři
nešťastné zpěvačky dáti čísti životopis
její matky pro výstrahu ....

VII.

České listy psaly s nadšením o spěvaě
ce Glarencové, která právě v divadle vy
stoupila pohostinu, Zasypávaly jí chvá
lou nejvíce za to, že zpívá česky- že co

slavná umělkyně nestydí se za svůj český
původ.

Navštívil jsem [í .a dal jí čísti životo
pisy její m::tky i Karla. Plakala.

"Drahý příteli, vyhledejte mého otce,
ať alespoň jej seznám a za vše se mu

odměním, co lidé zlého na něm spáchali."
"Přičiním se slečno o to co nejvíce

rád 'bych sám bývalého přítele obejmul."
"Budu vám vždy povděčnon."
"Prosím slečno, vypravujte mi, jak za-

hvnula vaše matka." .

""Milý pane, toť velmi krátká historie;
událost, jakýchž přihodilo se v Americe
nesěíslné množství. Před dvěma roky
přepadli indiáné farmu, na níž má matka
s dobrodincem mým bydlela, zničili úro
du, zapálili dům a celou rodinu povraž
<lili ohavným spůsobem, když se chtěla
útěkem s hořícího stavení zachrániti. Rá
no nalezli okolní sousedé vše co spáleni
ště a nedaleko od něho mrtvoly mých
drahých. Smrt to strašná viďte ....

" a

dala se do usedavého pláče.
"Krutý osud stihl naše drahé přátele.

Ani ve svobodné zemi nemohli šťastně
život svůj skončiti. Poslední to stupeň,
ale strašný ....

"
.

"Jen otce mého chtěla bych nyní obe
jmouti, vždyť mně zbyl pouze on jediný
na tomto světě."

Slíbil jsem ještě jednou, že vše na vy
pátrání jeho vynaložím. Každý den jsem
jí podával zprávu, avšak vždy trudnou,
otec její nebyl k nalezení. S místa, kamž
jsem jej dosadil, odešel asi po roce a od
těch dob o něm žádný nevěděl ani ne-

slyšel. . ..

.

Pátrání mé trvalo asi půl roku, ale bez
výsledku, kdy-ž jednoho dne jsem se do
<četl v novinách, že byl nalezen v bytě
svém na Peterském náměstí ěísto ** ja
'kýsi Glarenc oběšen. Pospíchal jsem hned
na místo činu a ku podivu byl to týž
-dům, v němž bydlel Karel s Kristínou.
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Tázal jsem se kde leží samovrah a byl
mi" ukázán tentýž pokoj, v němž se před
lety výjev mezi Glarencem, Kristínou a

Karlem odehrál a jemuž já byl přítomen.
Nevěřil jsem, že by to snad mohl býti
onen Glarenc, jehož tak hledám.

Bylo mi otevřeno a já udivením nemo

hl pronésti ani slova.

Byl to on! Ano byl a úplně sobě ještě
podobný, tak skoro jako -když' jsme se

rozešli. Nemohl jsem se přemoci, proud
slzí zalil mi oči. Pokoj byl čistě zřízen,
nebyl to týž co tenkráte. Vše prozrazo
valo ne-li bohatství, aspoň spořádanost
majitele.

"Jak dlouho zde bydlel?" tázal jsem
se domovníka.

,.JiŽ pět roků, pane. Byl to ten nej
tišší a nejhodnější nájemník."

"Pět roků? A mne nikdy nenapadlo,
bych jej zde hledal." ....

"Žádné psaní pro mne nezanechal P"
táži se dále.

"Ano, psaní nějaké bylo II něho nale--
zeno."

"A kde jest?"
"Policie vzala je k sobě."

l,Nevíte na koho bylo adresováno ?'.'
"Na jistého pana F." .

"Na pana F.? Toť jsem já sám!"
"Račte si pro ně tedy dojiti na policii."
Poroučel jsem se a rovně běžel na po-

licejní úřad. ..
Jelikož jsem byl zde znám, bylo mi

psaní bez obtíži vydáno. Roztrhl jsem ne

trpělivě obálku a četl:
"Mému ochranci, ctěnému příteli! -

Až dostanete list tento do ruky, více
mne nebude. Nelitujte mne, šel jsem rád
smrti vstříc, neb co byl můj život? Nic!

Žádný mne nemiloval, každý mne nenš
viděl, proto, že jsem byl otrhán, že jsem
byl chud. Chudoba jest, pane, straš
ná, však nemíti věrného přítele jest .da
leko horši. Já jej mimo vás neměl! Jen
vaším přičiněním dosáhl jsem opět toho,
po čem jsem toužil-práci! Ta mne síli
la, ta mne také zachránila až do dnešní
.doby. Slyšte kus mého života. Miloval
jsem Kristinu, však viděl jste, jak se mi
odměnila. Nebyla zkaženou, vím to, ale
nemilovala mne. A proto učinila mně ne

šťastným. Možná, že kdybych jí byl mohl

zaopatřiti tak pokojný život, [ako mám
dnes, možná, že by bylo bývalo vše jiné.
Nemohl jsem si pomoci a upadl do nou

ze. Jaký život u nás panoval víte, vždyť
se pamatuji, že jste byl přítomen výjevu,
kterýž byl učinil konec' našemu manžel
skému štěstí .• A já ji přece miloval. ••••



Zaopatřil jste mně místo, zachráuiv mne

od samovraždy, kterou drres dobrovolně
podnikám. Stal jsem se opět člověkem,
strádal jsem, až nabyl zase dobrého po
staveni, bych co člověk se mohl v :;;po
lečnosti lidské pohybovati. Dosáhl jsem
toho. Dostal nové místo výnosnější ....
Za několik let zachoval jsem si tolik, že
mohl jsem pohlížeti zcela bezstarostně
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o V8e jsem byl oloupen, zbyl mi jen ten

mizerný život-s-co tedy s ním? .Idu tam,
kde ncni žádného trápení více. Umírám
rád, umírám pro K ristinu: 'rot' jsou má,
poslední slova y chv

í

li, když jsem již na

smrt úplně odhodlán. Vyvolil jsem pokoj
v němž jsme žili, v němž choval jsem v

náručí své dítě, svou Kristinu, kde celo
val jsem ji co št:astn,' otec, však chudý.

Gy..[ayne �c6Veagh,

ná.vlaa.n:í. Spojených. Států.

budoucnosti vstříc. Nic více jsem si ne

přál. Hledal jsem Kriatinu kde bylo jen
možno, však po�. ebylo a není ani sle
Chll. ••• Najal jsem si ten samý byt v

kterém jsme spolu žili a kde jsme se

naposledy rozešli ... Chtěl jsem ji pře
kvapiti - uvésti jí do toho samého by
tu, kde jsme v nOU7.1 žili, kde jsem chtěl
s ní nyní ztráviti poslední dny mého ži
vota. Však ani ta naděje sa nesplnila ..

Kdybyste pane Kristinu někde viděl rcete

jí, že můj poslední vzdech plajil ji, ač

byla nevěrná. a našemu dítěti. Zehná jim
i vám nešrastný otec a manžel

Glarenc."
Nemohu říci jak mi při čtení listu toho

bylo II srdce . Měl jsem také ženu, měl

jsejn dítky, vsak byli jsme úplně šťastní.
-Sel jsem ihned k přítelkyni, dceři ne

šťastného Glarence. Sdělil jsem ji co



nejšetrněji osud otce jejího. Omdlela.
Když přišla k sobě a utišila se poněkud,
dal jsem jí čísti otcovo psaní, Neustala
plakati. A večer měla zpívati! Zpívala a

sice tak, že každého
.

zpěv její unášel.
Veškerý bol svůj vložila. do zpěvu, každý
myslel, že to její umění,' žádný vyjma
mne nevěděl, co se v duši její děje!-

Cesty však, je·ž jsou člověku vyměře
ny, se. nemění a člověk musí kráčeti tak,
jak toho osud jeho žádá.

Pochovali jsme Glarence a já často
ještě nyní navštěvuji jeho hrob, který
vždy kvítím jest ozdoben, neboť založila
dcera jeho fond ku stálému jeho okra
šlování.

Více již pro něho nemohla učiniti ....
Vždyť matka její spala tiše v americké
prérii, a žádný, krom přírody, l.rob její
nezdobil ....

*
* *

Navštěvoval jsem Ki-istinu velmi často
a vždy jsme o osudech jejích milých roz
mlouvali. Byla mezi tím přijata k čes
k�l}lu div��!u� jehož platn?u silou se býti
ukázala. U činila tak z úcty k matce,
k�erá vždy tak ráda by byla sloužila čes
kěmu umění. .Iak asi by se radovala
kdyby mohla viděti dceru svou navýslu�
ní slávy-slávy však tak často� měnivé!
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Odcházei jsem za svým povoláním z

Prahy; šel jsem, bych se s Kristínou roz

loučil. Litovala že odjíždím a prosila
mne, bych vždy na ní vzpomínal. Ještě
jedno stisknutí ruky a já odcházel, bych
jí snad více nespatřil.. ...

V předpokoji potkal jsem krásného
mladého muže, který zcela bez ohlášeni
do Kristininy komnaty vstupoval. Ptal
jsem se služky co to za mladíka.

"Hrabě K." odpověděla, "milovník naší
slečny. Proslýchá se, že· jí pojme za

manželku."

"Za manželku?" opakoval jsem mimo
volně poslední slova. Vzpeměl jsem si
na její nešťastnou matku, jejíž životopis
jsem jí dal čísti pro výstrahu. Tam ba
ron, zde hrabě, tím hůř, budou asi

stejni. Láska jest sice slepá, těšil jsem
se v duchu; že snad dcera bude šťastněj
ší matky, že snad jí pan baron nepřive
de na týž stupeň, jako baron její matku.

Vždyť k tomu malý krok.
-- -- _-:- _- --

Po roce jsem četl v novinách, že hrabě
K. "pojme za manželku slavnou zpěvačku
Glareneovu, vzdor tomu, že to učinilo
v aristokratických kruzích pravé pobou
řeni. ,,'redy přece," zvolal jsem, "našel
se jeden- šlechetný šlechtic."

Kristína byla prý úplně· šťastnou.

-------

-:ij SKODA, STOKRÁT ŠKODA JEsrr "TÉ DĚVY. E�

11NAL jsem děvu přemilostnou v líci,
cr Květem jabloně se rdí a bělá;

Bujný ret jahodami se rdící
Světlo lunní panně kane s čela.

Třpyty hvězd a diamantů blesky
V očí jejich blankytu se kříží,
Vlas její pak paprslek nebeský
V ramen úbělu se koupd, zhlíží.

Děva tak jak víla z les li šera

Kouzlem" jímala kdo vzhlednul na ni;

Koho zulíbala za večera,
.

Mnil že v l'liji procit dobou ranní.

"Škoda, stokrát škoda jest té děvy
Žc jí málo lňsky bylo jedné,
.Jedné lyry nestačily zpčvy
Vyplakané z útrob duše bědné,

Škoda, stokrát škoda duše žhoucí;
Vlastuim žarern sebe zahubila,
Neúkojnou milostí prahnoueí
Jiných i svůj život utratila.

v. Snnjdr.
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�
�V DRUHÉM ročníku kalendáře tohoto vy

líčeny věrohodně počátkové i zkušenosti
mé v Americe i doufám, že nebude na

škodu, věnuju-li letos pozornost svou vy
psání všech příhod života mého v Če

chách, spadajících v dobu našeho znovuzroze

n f národního. Počínám líčení své rokem 1842,
rokem to, kdy v Praze počalo se hýbati vědomí
národní, kdy čítalo se v matičce měst českých
již značně spolků národních.

Vypravování mé bude jednoduché, přece ale

očekávám. že nebude prosto vší zajímavosti,
neboť byla doba tehdejší dobou nanejvýše po
hnutou. Náležel jsem tenkráte k dvěma spol
kům, k jednomu, jehož členové pozůstávali po

nejvíce ze studujících aneb těch, kdož studie
právě odbyli a k druhému, sestávajícímu ponej
více z měšt'anů a několika profesorů a českých
spisovatelů. Poslednější spolek, jemuž před
sedal zutím): vlastence František Ditrich z Pod

skalí, pěstoval a šíHI hlavně vědomí národní a

lásku k řeči mateřské. Později stala se z něho
dosud zdárně prospívající Měšřanskš Beseda i

pronajmuli jsme si na Příkopech velký dům,
zřídili pěknou knihovnu, členstva nám přibýva
lo i bylo již znáti, že se česká národnost v Praze

počíná vzmúhati a roku 1843 i 1844 mohl's sly
šet již po ulicích pražských mnoho po česku

rozprávěti. V ty časy hyl jsem seznámen s

četnými českými spisovateli a profesory. O

prázdninách se mi jich obyčejně několik nabíd
lo, že pojedou se mnou do Ústí nad Orlicí, kdež

byl můj domov, neb je těšily tamní lesy a dobré

jejich vody. Dne 10. srpna 1845 bylo mi roz

loučiti se s pražskými přáteli, neboť musel jsem
domů, abych si připravil čerstvé zboží. Druhý
den po mém odjezdu sešlo se četně přátel v ho
stinci ,,L 'Doušů" na Václavském náměstí a se

znavše, že připadá svátek nanebevzetí panny
Marie na pondělek, radili se, co by měli na dva

ty svátky dělati. Ditrich navrhl, aby celá spo
lečnost si vyjela do Ústí ke mně, aby mi však
nikdo dříve oznámení neučinil o úmyslu tom .

. Měl jsem tedy býti překvapen, ale záměr jejich
se nezdařil. 1.:' jiného stolu seděli profesoři
Šohaj a Aksamit, dobří mojí přátelé, kteří často
u mne bývali a Šohaj hned druhý den mne zpra
vil, že dostanu z Prahy návštěvu asi třiceti osob,
jež mne chtějí překvapiti. Rozumí se, že nyní
v domě, jmenovitě však v kuchyni zavládla nej-

větší činnost. V neděli ráno po 10. hodině stál

jsem již na nádraží, očekávaje pražský vlak.

Když tento přijel a zastavil a celá společnost
vyskákala, byli ncmalo překvapeni, spatřivše
mne čekajícího. Ditrich chtělhned zvěděti kdo
ze společnosti byl zrádcem, upokojil jsem ho
však ubezpečením, že ním nebyl nikdo ze spo
lečnosti. Hned na to složen sud piva; naložen
na vůz a dovožen do mého sklepu. Celá spo
lečnost bavila se po celý den co nejlépe při do
bré tabuli, veselém zpěvu a pěkné hudbě, pro
cházkou i jiným spůsobem. Teprvé pozdě po
půlnocí odebrali se všichni na lože abv ráno se

probudivše, stali se svědky nemalého� překva
pení, jež jim dva čiperní jejich soudruzi spůso
bili. Dva páni ze společnosti totiž pobrali všem
ostatním veškeré šatstvo i boty, odebrali se do

zahrady a navěsili vše na nejvyšší stromy šat
stvo i obuv. Když pak ráno první dva hosté
vstali a oblekuouti se chtěli, šatstvo své však
nalézti nemohli, odehrál se výjev, jakýž nelze

vylíčit-i. Druzí probuzeni byvše hlukem šat
svůj hledajících, vyskákali z postelí i jali se

nyní také své šatstvo hledati. Jedině oba Pll
vodci celého překvapení Zll stali ležeti .na šatstvu
svém, jež měli pod peřinou ukryté. Konečně
vyšel jeden z pánů na dvorek a hned počal vo

lati druhých, by se šli podívati. jaké ovoce ne

sou Schlesingrovy stromy. Všichni pouze košilí
a podvléčkami odění, vyběhli nyní ven i ode
hrál se výjev nanejvýše směšný. Dlouho vybí
zel jeden druhého, aby mu přinesl jeho oblek,
až konečně čtyři chutě do práce se pustili, na

stromy vylezli a všechno na. jednu hromadu na

házeli. A dole si každý z nich vybíral své věci.
kdežto mnohý schválně oblekl kalhoty větší i
žádalo nůžky, že si je přistřihne a tak žertová
no bez ustání a trvalo to déle než hodinu, aby
se vše vypořádalo.

Pak zasedlo se k snídaní a při té hádalo se,
kdo by ten ferina byl, jenž tak povedený žertík
ztropil. Podezření padlo na Frantu Šumavské
ho a stavitele Šťastného i bylo jim za to mnoho
zakoušeti. Při obědě objevili se zase zpěváci,
při večeři pěkná hudba a tak se sedělo až bylo
po pivě. Napotom při každé příležitosti v Praze
si vypravov�li, jaké ovoce stromy Sc�lesingrovy
nesou, tak ze nebylo snad v městě Cecha, aby
o tom nevěděl, neboť páni sami postarali se o

rozšíření toho, mluvíce o tom v bostíncích,



Roku 1846 přlstoupíl jsem k (�eské )lutici,
kterňž vydávala znamenité spisy a tentýž rok

ku pražské měšťanské pěchotě; na to roku 1847
zase k Průmyslové Jednotě. V tentýž rok do
stalo se mi od císaře Ferdinanda císařsko-krň
Iovské výhrady a výsady na mé výrobky, odklá
dal jsem ale neustále připojení t�hoto titulu k

firmě mé v Praze, Kutné Hoře a Ustí nad Orlicí,
ačkoliv mi bylo známo, že by obchodu mému

připojka ta byla pomohla. Nadešel rok 1848
a pak i březen a tu bylo již načisto nemožno

vyvěsit nad sklad cíl>-:třsko-královskou oprávně
nost.

V spolcích tajných rokovalo se- již delší dobu
o tom, jak bychom mohli národnost naší vyba
viti z podruží otrockého II řeč:i naší ve školách
i v úřadech dopomoci k příslušné jí rovnopráv
nosti. Tak nadešel 11. březen, kde bylo ujed
náno sejíti se ve Vňclnvských lázních. Však

jak obyčejně v podobných přfpadech se stavň,
nalezl se i v tomto zrádce. Již na cestě k shro
maždišti bylo nám řečeno, že v kasňrnách jest
vše připraveno k boji; když pak jsme přibyli k

lázním, bylo nám seznati, že jsou policií ft, špe
hvři obsazené, v sále že není rozsvíceno a dveře
ž� jsou uzavřeny, tuk aby do vnitř nikdo nerno

hl.' Lidu však příbývalo stále více a tak se

stalo, že komísnřl a jich pochopové nemohli nic

svésti, tím méně pak, poněvadž se lid zcela tiše
choval a ani vojsko ku pomoci zavolati nikte

rakž nemohlí. Pojednou prodrali se znňrný ho

stinský od "zlaté husy" Petr Faster, kterýž v

tu dobu hrál velikou úlohu a pan Bauzet ku

dveřím, tyto se otevřely, oba vstoupili do vnitř
a :1.<\ nimi hrnul se lid i s komisaři, pollcisty a

gpehýři. Ihned bylo učiněno světlo, Faster po
ž:ídnl obecenstvo, aby se utišilo a když se tak

stalo, počal přcdnňšeti lidu vše, o čem jsme se

již dHvé byli usnesli co o nutném kroku k docí
lení našich práv. Řeč byla mírnň, tak že nemo

hla policii pobouřití. Kukoncí bylo usneseno,
zvoliti velký výbor a z toho vybrati některé,
kteH by dojeli k císař! do Vídně. Odbývalo se

puk mnoho schůzía porad, já však musel dne

14. března Prahu opustiti. Již dne 18. došel
mne dopis p. Fastera, abych ráno dne 19. by) I

připraven nn cestu do Vídně k císaři. • Neme

škaje připravil jsem se na cestu a po 10. hodině
ranní čekal jsem již na nádraží na vlak praž
ský. Když příjel, hned mne všíchní uvítali

srdečně i vypravovali mi o čem se usnesli. Za

JJandškrounem na česko-moravských hranicích
zůstal vlak stňt a všichni jsme se s Čechy na

několik dní rozloučili. Přibyvše do Vídně.
ohlásili jsme se k slyšení, byli jsme však teprvé
třetího 'dne předpuštěnl k císaří Ferdinandovl.
Na všechny naše požadavky dostalo se nám od

povědi vyhýbavé, vše se odkládalo na další pře
mýšlení a uvážení a k čemu se svolilo, nestálo
za řeč.
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Druhý (len. rokovalo .i:1Ú o zpáteční cestě a.

bylo usnešeno, že první den pojedeme pouze do
Ústí .nad Orlicí ke mně. Telegrafoval jsem hned
domu, aby byla připravena večeře i nocleh asi

pro třicet osob a pražský sládek p. Vankll. tele

grafoval opět domu, aby ke mně poslali několik
věder, dobrého piva. Zároveň bylo do Prahy
oznámeno, v který den do Ústí přijedem. Za
slechnuv však že i mnoho jiných osob a studen
tů z Vídně, mezi nimiž i Vojta Náprstek, pojede,
a domýšleje se, že i množství z Prahy se dosta

ví, nabyl jsem přesvědčení, že by v hostincích
.

nenalezli dosti místa H, proto telegrafoval jsem
manželce, aby studentům v soukromých domech
místo obstarala. Teprvé sedmý den opouštěli
jsme Vídeu zvláštním vlakem. Pfijedše do Mo

ravy, byli jsme ml každém nádraží očekévšn]
velikými zňstupy lidu zvědavého, vyptňvajícího
se co jsme POHllili a na jaké svobody se může
těšiti. .Měli jsme sice vytištěnou zprávu o

výsledku naší cesty. vzdor tornu museli jsme ale

odpovídati na nesěíslné otázky. pen schyloval
se již ku sklonku, když jsme do Ustí přijížděli,
kdež 1111S na nádraží sta lidu očekávalo. i museli

jsme jim podat zprávu o našř 'cestě. Trvalo
hodně dlouho než [sme Fuster, Vanka, Banzet
a já všechny členy deputace shledali, abychom
se do mého obydlí odebrali, Zde bylo vše v

hejlepšírn pořádku. Ostatní šlo vše do hostin
cll nejvíce k panu Zajíč.kovi; ústečtí občané, II I

nichž byl objednán nocleh pro studenty, vy
hledali si je pak v hostincích. Druhý den rúno
obdrželi jsme od p.Zajíěkn účet na 400 zlatých.
dluh to, jakýž tam nadělňn za noc. Kdo tam

jedl neb pil, neplatil, a tak, nechtěli-li jsme do

jíti hanby, museli jsme účet vyrovnati. Na cestě.
z Ústí do Prahy taktéž nás všude očekrivuly
zástupy lidu � všude musili jsme podávati "y
světlení, čímž jsme se strašně zdrželi. Do Prahy
přibyl vlak před večerem. Nádrnží a ulice okol
ní byly přeplněny i očekňvala n':ís již také set

nina národní gardy,
Za několik dní na to vyjda druhá deputace

do Vídně' II sice ve vší tichosti, by yy
zvěděla. jak se ti :eúni ministři tl. radové usnesli
a jakých svobod, Čechám a �[or:1Vě uštědřili.
Deputace ta vrátila se také zase V, tichosti a

pfivezla něco více svobody. že seto přece po
někud podobalo nějaké konstituci.

.

Tu nastaly
také hned pračky. Nňrodní obrana obdržela od

vlády zbraně, poněvadž se ale tato obávala, že
by ohraně mohlo někdy napadnout vytáhnouti
za město a že by jí vlchřiee nějaká mohla
odnésti, darovala jí zbraně tak těžké, že se kaž
dý pod nimi prohýbal Venkovská národní obra
na odbývala cvičení SVIt s lískovkama místo
s puškama a bylo to dobré ---- alespoň byli bez
strachu že někdo druhého poraní. V Praze byli
všichni studující ozbrojeni tl, statnč se cvičili. V

•

tu dobu povstal sbor "SVOhlOst" Ú I'1.alDÝCh.



vlastenců se skládající a k tomu i jlí se přidul.
lIa.jorem zvolen baron Villani a Kajetán Tyl,
<:eský spisovatel byl setníkem první setniny; jlí
náležel k setnině druhé. Celá Praha byla ve

zbrani. Vojsko muselo vzdávat čest nám a my
jemu i hlídky konalo společně vždy několik vo

jínů a několik člen tl národní obrany.
Před samými svátky velikonočními sešel jsem

se se známým demokratem Emanuelem Arnol
dem. Tázal se mne, pojedu-li na svátky domll
a když jsem přisvědčil, pravil, žě pojede se

mnou, aby venku drobet pookřál. V sobotu
večer jsme Prahu opustili a v neděli rúno přišlo
ke mně již několik ústeckých občanů, kteří si
stěžovali na radu Goblera. V pondělí veliko
noční měli občané schůzi i radili se o tom, jak
hy měli radu Goblera zažalovati 11:1 náhradu
toho, oč je připravil. Byvše o to zvláště požá
dáni. dostavili jsme se oba do schůze té a

Arnold dal pánům těm mnoho vysvětlení a po
učení. V litery na to odbývrin v Mladkově, v

německém to městě dvě míle od Ústí vzdáleném
a s Pruským Slezskem hraničícím, výroční trh.

Odpoledne, když měl obchod dostoupiti své vý
še. strhl se pojednou pokřik, že do města přišli
Arnold a Schlesinger a že chtějí zde provolati
revoluci proti Němcům. Ihned dalo se všecko
na útěk a v městečku nezbyl nikdo jiný vyjma
prodavačů. Navečer když ústečtí z Mladkova se

navrátili, přišel ke mně občan jeden i divil se

nemálo tomu, že jsme doma a do psaní tak za
bráni, údiv jeho dostoupil ale nejvyššího vrchol
ku, když mu bylo dokňzáuo, že jsme se z domu
ani nehnuli.

Směšná to věc. O panu Arnoldovi dříve ani
'v městečku tom nikdo neslyšel a JIL tam měl jen
několik lidí známých. V sobotu na to dozvě
děl jsem se od známého jednoho, že podobrui
pověst o nás kolovala v německém Landškrou
ně. Navedl jsem člověka toho, aby až přijede
domů rozšířil pověst' že se v městě tom nale

z.im. On tak učinil tl psal mi pak, že mne asi
za půl hodiny několik set klacky ozbrojených
ohčanů po všech hospodiích hledali. Později
navštívilo mne několik landškrounských občanů
i sdělili mi, �e pověst', jako bych tam hyl chtěl

přijít! s několika tisíci lidu a. všechny Němce

povražditi, rozšfřili vrchní knížete Lichteusteina
a risteckv rada Gobler.

Za t.):den po velikonocích nastoupili jsme JIL a

Arnold zase cestu do Prahy, neb nás tam zvěda
vost táhla. Tu zasedl v Praze všeslovanský
sjezd, kterýž odbýval schůze své v nové musejní
budově na Příkopech, kde náš sbor "Svornost"
měl hlavní strážnici. V tu dobu počalo povstá
vati nedorozumění mezi vojskem a národní
obranou a každý oč�káv:l jiř, že s� ': .brz�u
něco strhne. V pondělí před svatodušními svát-

ky jsme slyšeli a přesvědčili se, že vojsko na

výšinách 'své strážnice opevňuje, aby byly nedo-
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bytné .. Mimo to vědělo se brzo, že několik praž
ských aristokratů bylo u generála Windischg'rnc
tz�. Žtí.da�!ce. hO.v :ťuy I ten, slovanský sjez�:. 11
. .Svornost , jakož 1 národní obranu rozprášll.
Pánům tčm namalovány za jednu noc na domv
jejich několik stop velké sedmašedesátky II sot
vn že to dali odstranit objevila se osudn.i cifra
zase na domě, třeba tam měli strážníka. Všichu i
sedmašedcsňtnící byli známí i nesměli se objevi
ti na ulici, ucchtěli-li se vysaditi posměškům i

jiným uepříjemnostem.
Windischgraetz nechal pak všechno vojsko

vytáhnouti k invalidovně a odbýval přehlídku.
Pan velitel byl vůči vojínům učiněrni dobrotu.
jak se obyčejně děje, potřebuje-li se služ'(_·1J vo

jínů opravdivě. Páni scdmašedesňtnfcl též Sl'

vyznamenali, neboť nechali tam zavésti ohrom
né množství piva, aby se vojíni mohli posilnit
na naše povraždění. Zároveň bylo oznámeno.
že kdo chce z Prahy na venek vyjeti, obdrží
bezplatnou jízdu po drúze. Byla to dobrň my
�lenka, neboť mnoho mladého lidu, kterýž. hv
jinak byl zpátečníkům překážel, odjelo na ve

nek fl i mnoho Svornostriků tak učinilo. V sobo
tu před svňtky chystal se !ln, počest slovanskému
sjezdu velkolepý ples na Zofíně i bylo k němu
také pozváno mnoho bohatých i vynikajících
osobností, mezi nimiž i 'Windisehgractz, ktcrýž
ovšem pozvrin z jiné pHtiny. Záměr náš Sl' ale

ll�zdaHI� ��Tindis;hgrae�z b�-l ,v�dy II všude pro:vazen vetším počtem důstojníků. Ples. k němuž
se dámy veskrze dostavily v slovanském kroji
národním, vydařil se nad míru skvčk-,

V neděli svatodušní držň nv na několika mí
stech přednášky o stavu našich zllÍežit ost í a v

pondělí bylo ujedruino, že hude čtěnu 1Il�(' od
ruského popa v ruském jazyku u sochy svutéh»
VádavH na iuiměstf stejného jménu. Poněvadž
se II katolíků den ten světí. sehnalo se tisíCl'
lidu všeho pohluví, od malých dítek až' k stur
dun II stah·nlím. Když pak bylo po služluich
božích, rozcházel st' lid na všechny strany, �Ioc
ný jeden proud, v němž se uuleznlo i několik
studentů, ubíral se k Prašné bninč: tu zastoupilo
však vojsko lidu cestu a nechtělo ho pustiti
dále. Velitel s vytaseným pulašem proti lidu
se hnal, tu však jeden ze studujícich. kt('J'Ýž se
zbraní dobře zacluizcti dovedl, na odpor se mu

postavil. Po chvíli podařilo st� důstojníkovi
useknouti studujícím '.I ucho a tu byla první krev
prolita. Lidstvo rozutikalo se na všechny strany
volajíc: ,.Krev již te("('! Vojsko nás přepadlo!'
Po celé �razc. st�'hla se ?ot�'e a v�u�e vyzývňnoku stavbě barikád. kteréhož vyzvuru také upo-
slechnuto bylo. Z VOZll, nábytku u dlažby bu
dovaly se rychle pevné barikády. Ke mně se
dostavilo něco prucovného lidu, nehot' tento měl
velkou důvěru v členy Svornosti i přiměl jsem
je k tomu, že v nšdvořfch domů dlažbu vytrha
li II do prvního II druhého poschodí k oknům



nosili, abychom se proti vojsku lépe brániti mo

hli. Odebral jsem se pak na Příkopy k museu,

kde byla již barikáda zřízena, abych se přesvěd
.číl, je-li dostatečně obsazena. Nalezalo se zde
něco údu . ,Svornosti.: Nahledneme k celnici a

·vidíme, že. vojsko počíná proti nám postupovati.
Postavili jsme se ihned za barikádu a očekávali
-co se bude dále díti. Nařídil jsem našim lidem,
aby žádný první výstřel nevypálil, v tom však
zavzněl hromadný výstřel, . my ho opětovali a

hned na to vojsko podruhé yypálilo. Po tomto

.skácel se vedle mne úd "Svornosti," kterýž byl

.střelen do prsou i odnesli jsme ho hned do mu

sea. Nahlednuvše.cže nám není možno oddola
ti dvacateronásobné přesile, zahnuli jsme do ro

hového domu na Můstku ku kupci panu Mille
rovi. Tam se nám dostalo dosti prachu a olova

ii odebrali jsme se nahoru do prvního poschodí.
Vyhlédnu ven na Václavské náměstí i spatřím
tam hocha as čtrnáctiletého za kašnou státi.

llěl ručnici a střílel, mířil dobře, neboť po kaž
-dém jeho výstřelu padl muž. Nahlednu pak ke

koňské bráně i vidím, jak tam zařizují děla. V
tom mne volají do druhého pokoje, sotva ale že

jsem učinil krok od okna, zahučela rána, okno

'se rozlítlo, kamna sřítUy a šestiliherrň Koule

-dělová zaryla se do stěny. Štěstí, že jsem byl
od okna odvolán,-jinak byla by mne roztrhala

na kusy. Miller napomínal nás nyní, abychom
se u okna neukazovali, poněvadž Svornosřéci

jsou vojsku nejprotivnější a ono po nich nejvíce
střílí. Zmíněný již hoch čtrnáctiletý uchýlil se

když vojsko již postupovalo, do rohového domu,
jenž se táhne stranou k Františkánům. Vojsko
však vzalo dům útokem; našli hocha v druhém

poschodí ukrytého i vyhodili ho oknem na dlaž

bu. Hoch neublížil si ani dost málo i dal se na

útěk, ale jeden z vojínů pustil se za ním i ude

řil ubožáka pažbou ručnice tak silně do hlavy,
že se mrtev k zemi skácel. Nahlížejíce, že zde

nejsme déle jistými, sešli jsme dolu k zadním

-dveřfm, vešli do úzké zadní uličky a odebrali se

-do domu p. Fiedlera, kde již dříve něco branné-
ho lidu bylo. Na protější straně se stavěl prá
vě dům cihelný pro generála Šlika a i zde nale

zalo se na lešeních něco branného lidu, a' i zde

mnohý vojín dostal poslední pomazání. Střílelo
se silně. Také do hodinářského krámu p. Su

chého přiletěla šesti liberka i spůsobeno zd

mnoho škod. Uznávajíce, že ani zde nelze nám

.se udržeti, pustilijsme se zase do úzké uličky a

odtamtud brali jsme se tak, abychom se vojsku
vůbec vyhnuli. Dostal jsem se šťastně do mého

obydlí a čekal, že mne několik přátel navštíví.
Tu slyším venku hlasy. a hned na to vstupuje
Kajetán Tyl s osmi jinými členy sboru našeho i

.sděluje mi. že naši dobyli zbrojnici, že jsme však

přece v nesnázích. Za malou chvíli vstoupili
jiní tři přátelé a jeden z nich začal hned vypra
vovati co se stalo v obydlí Windisch-graetzově.
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Vypravěl, že jeden člověk, kterýž byl v domě
tom dobře známý, umínil si zavražditi Windisch

graetze, domýšleje se, že bude-li tento odstraněn,
mnoho to prospěje zemi české. Člověk ten vkra
dl se blízko domu a nahlížel záclonou do. poko
jů generálových. Věděl velmi dobře, že paní
generálova nikdy nevkročí do komnat svého
muže a proto když někdo vešel do pokoje, do

mýšleje se, že by to byl krvežíznivý vojín, na

mířil a spustil. Oběť padla a člověk zmíněný
uspokojen vytratil se postranníma ulíčkama, ma

je za to, že národ sprostil jednoho z největších
jeho tyranů. Nebyl to však Windischgraetz,
nýbrž jeho manželka. V domě generálově strhl
se velký poplach, ale po vrahovi nebyla nikde
ani stopa. Windischgraetz manželku svou mno

ho nelitoval, neboť se spolu dobře nesrovnávali.

Tyl jal se mne pak povzbuzovati, abych vyjel
na venek, kde mám tolik známostí a přivedl ně
co venkovského lidu nám ku pomoci.

Ráno druhého dne odejel jsem do Kolína,
kdež se právě odbýval výroční trh. Těšil jsem
se, že se tu hodně lidu sejde a že zde seberu
značnou částku, měl jsem se však dožíti zkla
mání. Sotva že jsem počal lidu vykládat co se

v Praze stalo, rozprchli se všichni venkované a

prodavači osamotněli. Sebralo se pak pouze ně
co občanu kolínských a kutnohorských, ozbroji
li se i spěchali Praze ku pomoci. Vesničané po
spíšili k domovům a každý se ukryl kde mohl,
jako by se báli, že jim někdo tu milou robotu
vezme. Přátelé mojí v Praze očekávali jistě, že
se s několika tisíci ozbrojeného lidu navrátím
každý si může tudíž pomysliti jak mi bylo po
nezdařené mé cestě. Chodil jsem s místa na

místo, pojednou slyším však volati jmeno sve.
Ohlednu se a kohotunespatřím? Byla tomá man

želka smutečně oblečená. Přijela vlakem z mé-.
ho rodiště i dozvěděl jsem se od ní, že mi vlast
ně ona a několik přátel jedou na pohřeb. Do
zvěděla se totiž manželka má od jednoho kon
duktéra, že mne viděl bojovati na balikádě a

sklesnouti mrtvého k zemi. Jeli mi do Prahy
na pohřeb a teprvé ve Vysokém Mýtě se dozvě-

.

děli, že nejsem mrtev, nýbrž že js�m jel do Ko
lína. V Pardubicích a i jinde všude chtěli,
abych jim vypravoval jak to v' Praze dopadá,
ale v jmenovaném městě byli tehdy samí šosáci,
kteří většinou .odsuzovali počínání si Pražanú.
V Ústí nad Orlicí dostalo se mi

.

pak od mých
přátel přívětivého uvítání. Druhého dne pro
budím se něco později i slyším vojenské velení.
Vyhlednu oknem a vidím, že tu houf studentu,
mladíku a několik členu "Svornosti." Pověděli
mi, že někteří jedou z Vídně, jiní z Brna a že

�a hodinu pojedou dále. Podržel jsem dva od
"Svornosti" u sebe za tím účelem, abychom se

podívali do některých obcí okolních a hleděli
tam Praze pomoc nějakou sehnati. V poledne
odebrali jsme se do Dobrouče, kdež tou dobou



ut\\ezaU se funU a k41ll11l\l, oba muži esvlcení a

svobedcmyslní. Bylii jsme vlídně pHja.ti a. jed-
111l.H e účelu našeho poslání. Netrvalo však
dlouho a přišel z Ú !'lití posel, že došel telegram
z Prahy toho znění, abychom tam již se žádným
UGlem nepřlcházeli, že jest vše ztraceno. Vojsko
dostalo se úskokem nočního času na ·Malou stra

ml. a mělo nyní město ve své moci, V pátek
ráuo jeli jsme �o Prahy i nalezli jsme všude

největší klid a. pusto. Na večer sešli jsme se v

fPivováře p. Vanky, sotva ale že jsme seděli půl
�lOdiny, zahoukla I:l!{tna z.' děla, pivovar se otřňsl
a kule vletěla. do nádvoH. Za malou chvíli byl
hostinec prázGlný. Odebrali jsme se domů a na

lože, na spaní však nebylo lze pomýšleti, neboť
dělostřelectvo bombardovalo měkolik mlýnů pH
Vltavě a vodárnu. Tu noc málo lidu v Praze

spalo; každý domýšlel se, že bude celé město
rozstřfleno,Manželka má hned druhé na to ráno

nastoupila cestu do Ústí, žádajíc mne, abych
zcela jistě p>řijel vlakem druhým, Brzo dozvě
děli' jsme se, že první vlak byl u Běchovic od
husarů zastaven, všichni cestující byli prohledá
ni a mnoho jich pobodáno a potlučeno, tak že
i několik. osob následkem toho zemřelo. Já
Prahu neopustil, nýbrž navštívil jsem v pondělí
poradní schůz! ."Svornosti" v musejní budově

odbývanou. Když nás bylo asi sto pohromadě,
přitáhl pluk. pěchoty a několik škadron husarů,
obsadili budovu, celou jí prohledali, pak nás

zajali a v dlouhé řadě po dvou na Hradčany
vedli, kdež nás dvě hodiny na ulici �táti necha
li. Pustili nás pak do budovy a zapsali si kaž
dého [meno a stav. Mne prvního předvedli čtyři

· 'Vojáci vyslýchací komisi skládající se ze samých
· důstojníků. Kladli mi otázky, jež jsem bez
bázně zodpovídal. Zapírati nebylo nic platno,

·

poněvadž páni měli všecko dobře zapsáno. Po

výslechu poslali mne do bývalého musea nazpět,
· aby mne tam věznili. Většina mých soudruhů

byla propuštěna, jiní podobně mne zadržáni.
Ve vězení neměl jsem se zle, nebof dostával

jsem jídlo ze dvou domšcností a pivo z ně
kolika pivovarů,

V museu byli jsme vězněni ve dvou vel

kých sálech i bylo nás tolik, že jsme se sotva
hnouti mohli. Museli jsme ležeti na slňrně, jíž
zde bylo poskrovnu, tak že jsme neměli příliš
pohodlných lůžek. Ku všemu tomu družila se ta

okolnost, že stále přiváděli nové vězně. Ovšem
nás každý den něco ubylo, avšak vždy více- no

váčků zase přišlo. Jednoho dne byl jsem opět
povolán k výslechu, neboť přišel telegram z

Pardubic s udáním všeho, co jsem tam mluvil.
ŘeKli mi hned, že veškeré zapírání jest marné i

pověděl jsem jim, že jsem na venkově padával
lidu ponze zprávu o stavu věcí v Praze a to že
snad přece není zločinem. Po delším výslechu
mne opět odvedli na mé staré místo-

V tu dobu počalo to z musea ubývat, neboř
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bylo mnoho těch, kteří byli voláui a propuštění.
Jednoho dne sedíme spisovatel Chocholoušek a

j:L pohromadě a vyměňujeme své náhledy o sta

vu věcí, Vyprávěl jsem mu, co bych dal do

novin kdyby to bylo v mé moci. Na·č.ll'llhý den

byl p;opuštčn Chocholoušek a hne(ľ�H1 to bylo
vše, co jsem chtěl, otištěno v novinách. Nevě
děl jsem o tom ničeho, poněvadž. jsme V museu

nesměli čísti noviny i dozvěděl jsem se o tom,
ar, jsem byl předvolán vojenskou komisí, kteníž
mne měla v podezření, že jsem člňnek ten psal
a chtěla vědětí, kde jsem vzal náčiní ku psaní.
Pověděl jsem jak se to mOh�o siáti a bylo dobře,

v v v 'V , " . 'y

az na to, ze mne přestěhova 1 do kláštera sváto-

[Irského. V celi mé nalézal se malý stolek, ži
dle u lože se slamníkem, polštářem a dvěma.

příkrývkaml. Jednu výhodu skýtala mi tato pře
měna "obydlí", neboť kdežto v museu žena má,
chtěla-li se mnou mluviti, musela do kanceláře
a nechat si mne předvolat, mohla nyní přijíti
ku mně kdykoliv i ztrávili jsme mnohdy kolik
hodin pospolu. Zde počal jsem se učit kouřiti
a vojín jeden býval dosti častým mým společní
kem. Vypravoval mi všechny podrobnosti no

vého mého vězení a od něho jsem se dozvěděl,
7.e vedle mne bydlí pan baron Štěprlnovský, v

druhé komůrce doktor Frič, z druhé strany ve

dle mne spisovatel Sabina. Když pak dozor nad
vězením přtpadl občanským ňřadům, bylo nňm
dovoleno se scházeti a časopisy, jichž mim dosti

bylo posýláno čísti.
Jednoho dne opět přijela manželka lll,L a na

vštivíc mne, vyprávěla mi, že se právě sešla s

několika paničkami pražskými a ty že jí. vyprá
věly, že pnívě přijely z Vídně, kdež se II mini
sterstva přimlouvaly za propuštění dr. Fi'iče a
mé osoby. Manželka má ještě tentýž večer ode
jela domu. aby si vyzvedla, jak jí paničky radi
ly, úřadní vysvědčení o mé zachovalosti. Zase
třetí den se navrátila i sdělila mi, že obdržela
vysvědčení, v němž stálo, že jsem se vždy dobře
a spořádaně choval, až prý roku 1848 že jsem
lid proti vládě a úřadům popuzoval. Ženy mých
dělníků pak se odebraly k panu radovi Goble
rovi, aby na něm vyzvěděly, jak se mohl odvá
žiti k vydání podobného vysvědčení a poněvadž
byl vůči ním surovým a hrubým, pař dně mu

vyprášily. Gobler telegrafoval pak do Vysokého
Mýta pro škadronu husarů a ti také hned do
Ústí přijeli. Druhého dne byly ženy ty zavolány
na radnici, kdež proti ním zakročeno. Ústeětí
páni aristokraté teprvé nyní strašně se proti
mně roztrpčili. Aby se mi vymstili, psali do
všech továren vídeňských na bavlnu ku předení,
jimž jsem byl něco dlužen, aby ti,a mně žádúny
byly peníze, a obnosy dotyčné aby si na mém
majetku pojistili.

Brzo na to počali ústečtí i pražští Němcí 1'01.

hlašovati, že ti, kdož jsme byli na Hradčanech
zadržáni, všichni budeme odsouzeni k smrti, a.



jiní opět 1.8 až 201etý pobyt v žalál"i nám
předpovídali. Mezi těmi, jimž tak smutný osud
předpovídán nalézal se i rnaj Ol' naší" Silornósti"
baron Villnui, hostinský Petr Faster, farář ve

výslužbě ·P. Grolmus a mnoho jiných.
V tellt�!, čas. co vs� �íl'�ly tyto �ov�sti, .��·liod sv· Jl1'1 propust'��l Jeden pražský krejčí a

katolický kněz P. Snajdr, l�teří se revoluce
účastnili. Mezi tím nastaly v Cechách volby do
českého sněmu dle vikarhitů: v městech, kde

bylo 4000 obyvatelů, volili jednoho poslance. Z
vikariátu Landškrounského volili dva poslance
a sice zvolen p. Josef Lešikar z Nepomuku u

Landškrouna, nyní v New Ulm v 'I'exas usazený
a p. Václav Pcšt, sedlák z Oberdorfu.' Za ná

hradníky zvoleni jsou František Rybička, lékař
z České TřelH,vé a L. A. Schlesinger z Ústí 'nad
Orlicí. .Na to pak byla volba v Ústí, kdež jsem
byl zvolen jednohlasně poslancem do sněmu
českého a uňhradnfkem starý pan Fiala. Hned
na to byly mi poslány volební průkazy k sv.

Jiří a tu se tomu všichni radovali. Však k sně
mu českému nedošlo i volilo se do řfšského
sněmu. Tu bylo vše jináče rozděleno a sice ku

prospěchu Němcl'L
Jednoho večera přinesli Sabiuovi " Večerní

Listy", v nichž byla obsažena zpráva, že všich
ni uvěznění budou propuštěni na svobodu, vy
jma Petra Fastra, Karla Sabinu a L. A. Schle

singera, kteří prý zůstanou i nadále ve vazbě

vyšetřovací. Druhého na to dne, kdy už jsem
počítal na to, že je s námi zle, byl jsem povo
lán opětně před vojenskou komisi a zde mi sdě
leno, že mi "jeho veličenstvo císař pán a král.
daroval milost" a že mám podepsat jen dotyčný
výnos, chci-li nabýti svobody. Rozumí se že ne

meškal jsem a učinil tak. Kdežto jsem ku ko
misi byl veden silnou hlídkou vojenskou, mohl

[sem nyní sám k sv. Jiří se navrátiti. Převor
měl velkou radost z toho, že se mi svobody do
stalo. Navštívll jsem své soudruhy uvězněné a

i oni se tomu radovali. Za malou chvíli přišel I
dr. Frič, kterýž byl hned za mnou odveden r

a

taktéž oznamoval, že jest svoboden" Převor nás

pak znamenitě pohostil a my rozlouěívše se se

svým�'v:: telí, vsedli jsme do povozu převorem
připr .• , .":' �ho a jeli jsme na sv.-václavské ná
městí. �. 'Pojednou spatřím mou manželku i vy
stoupnu z vozu; netrvalo dlouho a zvědavý lid,
:ík:terýž mne znal, shlukl se okolo nás a chtěl,

bychom mu vypravovali jak se n.im vedlo. Od

kázal jsem všechny na dostaveníčko li večer v

pívováře Vankově, poněvadž bylo nebezpečno
shlukovati se na ulicích, neboř byl prohlášen
stav obležení. U večer sešli jsme se v označe

.ném místě i podali zprávu o všem co se s ná

mi bylo stalo. Zňroveň bylo ujednáno" že se

6. den odeberu do mého domova - do Ustí, Z

Prahy jelo s námi asi 30 našich přátel, kteří nás

domu doprovoditi chtěli. V Kolíně, v Labské
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Týnici, jmenovitě však v Janovičkách u Vyso
kého Mýta, bylo všecko přeplněno občanstvem
nás čekajícím. Zde nalezali se občané z Vyso
kého )Iýta a Litomyšle i zavedli nás ihned do
hostince i s celým personálem železničním, kdeš
uám upravena pěkná hostina. Vlak se zde zdr
žel a jeden VlIZ musel býti přibrán, poněvadž
mnoho lidu chtělo jeti s námi. Když jsme při
jeli do Chocně, očekávaly nás tam již ústecké
školní dítky, svátečně oblečené; hoši nesli ky
tice, děvčata věnečky a byly provázené učitel
stvem. 'Choc�ňsk:i hudbu připravila nám pěkné
zastaveníčko. V Brandýse taktéž se shromáždila
velká síla občanstva a vozy byly tak přeplněny,
že panovala ohromná tlačenice. Když pak jsme
�!ijíž?ěli !: Ústí, b�lo sl!š?t st!'clbn z hmoždf�
ru, nádraží bylo přeplněné občanstvem, kterez
se dostavilo až na míli daleko. Uvítání nás by
lo velmi slavné. K večeru uspořádány skvělý
ohňostroj a střelba a výtečná hudba udržovala
shromážděné občany v nejlepší náladě. Mladý
lid ztrávil noc tu v lázeňském sále tancem. Ho
sté pražští a jiní zdrželi se II nás v Úsťí až 10

dní, neboť se jim tam velice líbilo.
Mezitím i ostatní naši soudruzi Petr Faster,

baron Víllani a baron Štěpllnovský obdrželi mi
lost a byli podobně jako my vítáni všude 8 vel
kou srdečností a okázalostí. Sabina uchytil se

zase spisovatelství a stal se později vládním

špehýřem a zrádcem, kterýž mnohého nezkuše-
,

ného mladíka v záhubu uvrhnul.
Všímal jsem si pak poněkud více obchodu,

kterýž byl v poslední době velice zanedbán.
Jednoho dne přijde ku mně policejní komisař
Šinit se svou manželkou nakoupit nějaké pldt-,
no. Tu varoval mne úřadník velmi důrazně, žá

daje mne, abych se �ěl na pozoru.a nemluvil
bez rozvahy, poněvadž mnohý, na nějž bych se

mohl spolehati byl by zrádcem. V říjnu nasta

la revoluce ve Vídni a zrovna když odtamtud

přišla do Prahy zvěst, že jest již po revoluci,
měl jsem ve Vídni co činiti v záležitostech ob
.ehodních. Když jsem u brány ve Vídni pas uka

zoval, tázal se mně komisař policejní spůsobem
podezřelým: "Vy jste pan Šlesinger?" Sotva že

jsem přešel několik kroků, dohonil mne mladý
člověk i dával mi výstrahu, abych se měl na po
zoru, neboť prý byl můj odjezd do Vídně tele

grafován a budu prý střežen v každém hnutí
svém. Mladý muž tcn prohlásil se, že jest při
policejním řiditelství a že mne varuje proto, že
sám jest přítelem věcí české.

Mezi tím obstaral jsem si ve Vídni bez překá
žek patrných své záležitosti a poněvadž byl říš

ský sněm z Vídně přeložen do Kroměříže, umí
nil jsem si odebrati se tam, abych zde staré
známosti obnovil a nové uzavřel. Jak to "zde
dopadalo, bude každému známo a proto nechci
se při tom zdržovati.

Nadešel pak rok 1849. Ku konci března dána



rni zpr.iva. Ž(' "t' ('!ty"t,\ v Praze, B{'rlíl1(' a Lip
<ku revoluct-. Př isl! ku mně dva absolvovaní

již pr.ivniei i :,lllaZili se zí"kati 11111(' pro nový
tr-nto ,dm('J".

Sdělili mi. �.(' Sl' zdržu] í 11 ('e"hho Brodu.
kdcž mají velkou sílu lidu připraveného ku
vtrhnutí do Pruhy. ktt'l'l�Ž "e 1U,l ud.iti dnr- ll.
května. L'k.izuli mi pasy do Turecku. které
měli pl'ipnlwll'� pro phpa(l nezdaru ('dt-ho pod
uiku. Zjevih mi. že jest nevyhnutelně zapo
th'hí. a1ly v (101m t u ph'ruše1lo bylo tl'le,!.!:ra1kké
spojení mezi Prahou a Vídní i ž;ídali mill', bych
s,, úkolu tomu věnoval. Vytrpěl jsem tolik Y

posk-dním rvvolučním podniku, utrpěl jsem tolik
zr r.it v obchodě. Zl' jsem si již k vůli ubohé
lilI'. rodin? z m'íll�.('1ky II šesti dítek sest.ivajfc],
umínil. Zl' :-;,' YÍ('(' 11 i(,' I' II o podobného nvsiiěast
ním. u proto j-eru také ž;ídal P,LI1�' ty. vysvětliv
jim postavení své. abv mne měll omluvena. Na
lehali na mne však tak dlouho. Žl' jsem slfbil 11

�'('el té I,ll't:l�h� učiniti. Pl'oml,l1:'il j�l'lll vSl'
I"Yákrem z.imečníkem a te-n prolil.isil 1"1' ze pre
ruší spojení telcgrntické, když jsem mu hyl
dřívé slíbil odměnu sto zlatých.

Však jako všude, tak i zde vyskytli Sl' znid
cové; zňrněr hyl prozrazen II nedal :-;e u-kuteč
niti. Oba pnivuíci pl'i::'li 0Pl'l ku mně II sdělili
mi, že v�l' jest pokaženo a mnoho jejich přátel
že bylo pozatýkňno. Nalezall se na útěku. Po

.nějakém t:ase ob-Iržel jsem od nich psaní pro
střednictvím jejich přítel» Y Gaensersdorfu Y

Rakousích. List byl poslán z Bčk-hrndu i ozna

mováno v něm, že oba do Cařihrudu odebrati
se míní a že přestoupivše tam na víru mahome

JEnskou, hodlají vstoupiti do vojska tureckého,
kdež jistě štěstí svého dodčlati se doufají.

Tu událo S(', že ústecký děkan P.•Jan Jansu

povolán za kanovníka clo Králové Hradce, mi
sledkem čehož bylo ústecké dčkanství k z adéní.
Povinnosti úřadu toho zastával zatím starý lm

plan P. Bureš, velmi hodný to kněz, jejž l)y si

byl pl-ál každý míti děkanem. ::\Iy svobodomy
slní nechtěli jsme se do ničeho plésti lL ti, kteří
hy si ho byli přlili. ničeho proň neučinili. O
děkanství ucházel se Jablonský farář aP. Bureš.
V dobu tu měl svrchovanost nad ťisteckvm dě
kanstvím II kostelem kníže Lichtenstein ;t navr

hoval děkanu, Jehož jmenovúnÍ však muselo

hýti potvl'zt'no od hiskupa kníloYI:'Ill'lld('c:k,'.ho.
Kel\-])y t(>(1\- hyl y>r,í potl't ()h�:allť1 z,ídal u

kllfžetl' z:: 'l1�t;lll(\n'ní P. Blln��(', zajbt(. Ž(' hy
Si' lllll hyl,) tak \'ysok,:!w (HhtOjl·ll,.;td dostalo.

Tu Y�ak pH.iel (10 tstí P..Jall �,·ihulka.
rOlHk llsteek��. ktl'I'Ýž byl'Y jednom mistr, v Ha
konsích lokalistou. Bratranec jeÍlo. jbt�� Koníb
kul pak :-; ním pikle. jichž cílem bylo dosaz,-:mí

Cibulky Y dťkanstYÍ. KOl'Jb podvodným SpflSO
hem nap�ul ye jmenu oběanstva ústeck{>ho žá
�ost ku knížeti, by Cibulka jmenov,ín byl dě
kanem a opatHl jí mčstskon pečetí. Pak si vy
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hlídli jistého Kudlu tl jeli s ním do Vídně. Tam
ho pořádně počastovali 11 uložili mu. aby v mě
r-;tť vyhledal pokud možno nejvíce mužů z (;stí
pochňzejíoích. Když pak jich měli značně po
hromadě, pohostili II vyčastovali je všechny
dobře a pak jim řekli, že musejí ku knížeti a

představiti se mu co členové obecního výboru i

prositi ho, aby jmenoval Cibulku děkanem.
Všichni byli srozuměni II odebrali se ku knížeti.
kclež zmíněný již Kudla hyl mluvčím. Krríž«
sdělil jim. že přichňzcj

í

již pozdě, poněvadž má

napsaný dekret, ktervmž odporučuje Jablonské
ho fal'áh:; když však chvíli rozvažoval, slíbil

jim, že nechá vyhotovit nový dekret pro Cibul
ku a že ho pošle zpříma do Hradce biskupovi.
Deputace odešla pak s nejponfžeuéjšími peklo
nami. Pan Cibulka jim pěkně poděkoval a milo
stivě je propustil k nemalé jich zlosti, neboť

očekňvuli, že se jim za jejich pl'i�illční dostane

odměny. .A i Kudla nebyl s odměnou Cibulko
vou spokojen, nebof sotva �,e přijel do Ústí.
sdělil mi vše a byl by rád viděl. abych proti jed
nání Kor.ibovu a Cibulkovu nějak vystoupil.
Odvětil jsem mu, že mu nyní nemůžu nikterakž

poraditi, když ke mně nepřišel dříve než do
Vídně jel.

Když pak Cibulka dekret obdržel, zařídil si
to tak, že přijel v neděli clo Ústí, aby mohl býti
se vší slávou uvítán co děkan. Cibulkův bratr
lítal po všech okolních vesnicích a rozkřikoval
tam, jaká slavnost tam hude uspořňdšna nové
mu ]\lanu děkanovi. Rozumí se, že se dostavilo
stn\.q!)� lidu, neboť každý byl žádostiv býti svěd
kem slavnosti. Cibulka byl slavnostním spůso
bem do svého nového úřadu, do něhož se pod
vodem a úskokem dostal, dosazen. Ve čtvrtek
na to viděl jsem ho přicházeti k mému domu.
Vešel a já nabídl mu místo. Pravil, že přichází.
aby se mi představil i vyslovil nadčji, že snad

jsem spokojen s jeho dosazením za děkana. Tu
však pochodil. Řekl jsem mu, že bych proti
němu ničeho neměl, kdybych nevěděl, že se do
úřadu toho dostal nejhanebnějším podvodem i

vyslovil jsem zcela zpříma, co si o něm myslím.
Cibulka všelijak se omlouvaje, sna,7H se jen

dostat se ze dveří. až se mu to koneě ndaři-
10. Nejbližší pak nedělí v k.izňní sv�laho
řečil bohu, že ho vyslal sem do ("stí, kdež prý
jest tolik kacířů II tolik kacířských s-piSll a knih
rozšířeno. l�oZ1lmnčjší lidé se mu vysmáli a

potlali mi o tom zpl'<ÍVll. načež jSl'm jim sdělil
vše co mi hylo známo o podlém jedlllíní Cihulky:
obtan�tyo zatemnělé ovšem se drželo jeho tl

brojilo proti n,ím ze všech sil. Cibulkův nej
mladší bratr Antonín a hratranee Václav Va
leš byli brzo na naší straně II od těch dozvě
děli jsme se, jaké hanebnosti se kněz ten dopu
stil. Když totiž Cibulka byl ještě v Ústí kapla
nem, onemocněla v Hyvatech vdova kovářka,
ktel'lí měla pčkné stavení a tl'icet měr polí. Byla



bezdětná a když cítila, že se blíží konec, požá
dala za kněze. Přišel Cibulka a vyzpovídal
jí. Druhý den odebral se opět s' bratrancem
a bratrem k vdově. Stařena pozbyla již úplně
řeči a sluchu. Velebníček usedl k její hlavě -a.

tázal se umírající odkazuje-li jmění své jemu
neb svaté církvi a zároveň pozvedl, ruku pod
podušku vstrčiv, třikráte hlavu ubohé, tak že
s� zdálo, že kovářka přisvědčuje k jeho otázce.
Hned druhého na to dne sebral své svědky a

zajel do Landškrouna, kde se nalézaly pozem
kové knihy. Odebral se k listovnímu a ozna

moval mu, že mu kovářka všecko odkázala i

představil zároveň své svědky. Jaké však bylo
jeho uleknutí, když mu listovní pověděl, že ona

již před několika dny majetek svů] prodala a

peníze svým i svého muže příbuzným odkáza
la. Pan páter Cibulka odtáhnul s dlouhým no

sem. Bratr a bratrovec jeho povídali o tom

nyní všude bez obalu a každý o tom mluvil ---

vzdor tomu neodvážil se Cibulka někoho žalo-
. vati.

Děkan Cibulka I'ádil u mís dále. Netrvalo
dlouho a .bylo slyšeti, žc v mnohých rodinách

nastaly k vůlí němu spory, ano i že jeden spo
řádaný občan pozbyl k vůlí němu rozumu. Ci
bulka stával se neustále neoblíbenějším. A v

dobu tu přihodilo se, že přijel k nám chrudim

ský krajský komisař a tomu namluvil děkan, že

majitel mlýna pan Němec má "v domě uschova

né značné zásoby zbraní a střeliva. Komisař
ihned prohlcdnul celý mlýn i příslušná k němu
stavení co nejdůkladněji, nemohl však ničeho
nalézti. Němec nebyl doma, když v jeho domě
takto bylo hospodařeno; dozvěděv se pak po
svém návratu co se bylo stalo, šel do hostince,
kdež doufal nalezti komisaře. A také ho nalezl
i žádal, aby mu bylo předloženo povolení k pro- .

hledání mlýna. Pan komisař byl zaražen a vy
mlouval se konečně, že měl dotýčnou listinu na
stole a Ž� mu jí některý z občanu vzíti musel.
To rozhorlilo Němce tak, že společně s jiným
občanem komisaře vyplatili. lIěli soud a Němec
odsouzen na 6 měsíců do Prahy a jeho soudruh
-na 7 měsíců do Králové Hradce. Navštívil jsem

pot.
o pana Němce ve vězení, .jehož správ-

ce na nepravdivé udání co přívrženec
revo ářu byl zatknut a se mnou uvězněn.
Něme� vypadal velmi špatně i přimluvil jsem
se u správce, aby mu na mé útraty přilepšil.
Vězen vypravoval mi, jak ho vRakousku vše
omrzelo a že má v úmyslu vystěhovati se do
Srbska, kamž tou dobou mnoho lidu se ubíralo.
V březnu roku 1850 usnesli jsme se s Františ
kem Fialou, že nejdéle v květnu do Srbska se

podíváme, abychom tamní poměry seznali. Žá
dali jsme:o pasy a já odjel do Prahy, a.bych sé
tam s Němcem rozloučil. V Měšt'anské Besedě
sešel jsem se s profesorem Šafáříkem a ten zvě
děvo záměru mém, hned mi dal odporučující
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listinu na svého synovce, kterýž byl v Běle
hradě doktorem a profesorem.

lIěl jsem tam sice již známého z doby slo
vanského sjezdu (1848) a sice generála .Zacha,.
čím více však bylo odporučení, myslel jsem si.
tím lépe. V Slovanské kavárně, kdež bylo také
něco studujících přítomno, rozprávěl jsem se·

známýml a vypravovalo nastávající své cestě
do Srbska; tu pojednou přistoupí ku mně mla
dík, studující a praví že otec jeho jest v Běle
hradě policejním řiditelem a že mi může naň
dáti odporučenÍ. Rozumí se, že jsem nabídnutí"
toto s největší radostí přijal. Když jsem pak
přijel domu, kdež mi bylo vyříditi ještě nčkte
ré záležitosti obchodní, měli jsme již pasy do
ma. Čekalo se až do 10. května; pak rozloučiti;
jsme se s rodinou a přáteli a jeli do Pešti,

Přibyvše do Zemlína a ubytovavše se v hos
tinci, vyšli jsme si prohlednouti město. Co se·

tak procházíme, slyšíme pojednou zavolání mé
ho jmena. Domýšlel jsem se z počátku. že to

klam, když však jsem jmeno své zaslechl po
druhé, ohlédnu se a spatřím dva důstojníky
rakouské. Podívil jsem se tomu nemálo, neboť

jeden z nich byl dobrý mů] přítel pan Veío!elský.
kterýž vystudovav práva, dostal se sem za set

níka-auditora.
Rozumí se. že shledňní naše bylo nanejvýše

radostné a že jsme je jak se sluší a patří pobaví,
li. Dříve pak než jsme měli ráno po parníku
do Bělehradu odejetí, dostavil se Veselský, aby
nás k přístavišti doprovodil. Když jsme se pře
plavili na druhou stranu, žádali na nás pasy; já
měl na 'svém pfišpendlený lístek od syna poli
cejního řldltele a úřadník dot.yčný si ho dobře
prohlídl. Sotva že jsme se ubytovali v hostin
ci jednom, přiběhl hostinský celý polekaný ii
táže se co to má znamenati, že se dole pan po-·

licejní komisař táže po jmenu Schlesinger. Sdě
lil jsem hostinskému jak to asi přišlo a on se

uspokojil. Sešli jsme dolu do hostinského sálu:
a řiditel nšs velmi přát�lsky uvítal i vyzval nšs.,
bychom ho následovali do jeho domu, kdež t
paní velmi laskavě nás přivítala a řádně vyěa
stovala. Pochlubil jsem se pak, že jsem odpo
ručen také k prof. Šafáříkovi a že mimo to

mám v Bělehradě dva zná.né, architekta Nevo
le a generála Zacha. Po rozmilé zabavě zavc··

dl nás policejní řiditel k prof. Šafáříkovi ft i·
zde dostalo se nám uvítňní v pravdě vřelého.

Hovořili jsme dlouho spolu a profesor po-
zval nás na druhý den, že návštěvou svou potě
šíme generála .Knlěaníěe, kterýž se vyzname
nal v boji svedeném Srby proti lIaďar��'})l)blíž
Nového Sadu a jemuž pražská Měšt'anská �Be-·
seda poslala dvě skvostné.drahocenné bambitky.

Navštívili jsme dům generála Kníěaníěé; .kte
rýžto byl nanejvýše potěšen a provedl nás všu-.
de i pohostil skvěle spůsobem v Srbsku obvy
klým. Pak zavedl nás Šafářík k generálu Za-



-ehovi, kterýž byl potěšen návštěvou naší a nň:
sledujícího na to ráno do pevnosti nás zavedl,
kteráž byla v tu dobll ještě mohamedánským
vojskem obsazena.

Na cestě k gcncr.ilu Zachovi setkali jsme se

.-; p. Nevolem čt ten nás nyní také provázel. By
li jsme představeni tureckému veliteli, kterýž
mis pevností provádčl, my však hleděli, aby
chom se čím dříve tím lépe dále dostali, neboř
panoval zde stnlšný zripach a nečistotanev ypsa
telná. Sešli jsme se tu též s několika rodáky
z Litomyšle, Vysókého Mýta a Černého Kostel
ce, kteřt zde byli z.aměstnňní při dráze. Vy
právěl jsem jim jak smutný osud potkal
mlynáře Němcc a jak r.id by se dostal do Srb
"ka, kdyby si zde mohl založiti mlvn dle ame

rické soustavy. Tu hned všichni tvrdili, že
znají .;nísto v�lm� výl�odl�é" při kterém .Jest po
zemku na dvě ste dm oram (tak se totiž v Srb
sku měří pozemky). Druhý den šli jsme se Fia
la, Nevole a j:i podívat asi dvě míle od Běle
hradu na místo to. Místo se nám líbilo a ma

jÍee přesvědčení, že je Němec jistě zakoupí, po
žádali jsme Nevolu, aby se vyptal majitele za

jakých podmínek by majetek svůj prodal.
:\Iezitím odhodlali jsme se prohlednoutí si

poněkud zemi a vyzvednuvše si pasy, vyjeli
jsme si do Smederova, kdož se nalezala právě
tak špinavá tvrz jako v Bělehradě. Po slunci
západu pěibyli jsme do Sušlanic, kdež ubyto
vavše se v hostinci, brzo jsme byli obklopeni
hojně Srby, na vlase naši a poměry v ní panu
jící se vyptávajícími. Druhý den provázeli nás
-dva známí riřadníci městem i zavedli nás do jed
né ulice, kdež před domem jedním stálo mno-

.

ho lidí. V témže okamžiku vyšla z něho svat
ba a když se průvod k mim přiblížil, přistou
pila k nám nevěsta i políbila nás každého.
Úřadníci dali nám pak na jevo, že jest to srb

ským obyčejem a že políbený muž musí nevě
stu obdarovati. Učinili jsme tak, vtisknuvše
nevěstě stříbrný peníz do ruky a průvod ubíral
se dále. Opustivše 8ušlanice cestovali jsme
-dále a obrňtili se až ku Kragujevací. Při
:uyvše sem, nalezli jsme město mnohem čist-

.

ší i hezč] samého Bělehradu i seznámili jsme se

zde s profesorem jedním, rodákem z uherské
Slevači. kterýž studoval v Praze a štěstí. svého,
jehož. ve vlasti své nalezti nemohl, zde vyhledá
'Val. Xažc1.ý nás zde přemlouval, abychom se v

Kragujevacl usadili, a nějaký obchod založili i

'bylo nám slibováno, že se nám znamenitě pove
vede.

Druh)' den byla neděle i pozval nás profesor
do řeckého chrámu, kterémuž to pozvání jsme
vyhověli. V pondělí ráno přišel profesor zase

a s ním několik jiných občanů i vyprávěli nám
o některých pozemkových majetcích, mezi ni
mU z mlýnu s obydelním stavením a s pozem
.ky na 600 dní orání. Cena obnášela 1000 du-
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ldtll a dukát platil v dobu tu 4 zlaté a 12 krej
-

caru. Nabízeli nám to pro Němce, my však beZ
něho ničeho učiniti nemohli ani nechtěli. Roz
loučili jsme se pak se všemi známými v Kragu
jevací a odjeli do Bělehradu. Rozloučivše se

i zde, vsedli jsme na parník clo Zemlína plující.
V Zemlíně strávili jsme den ve společnosti au

ditora pana Veselského a druhý den byl věno
ván přípravám k odplutí do Buda+-Peštl.

Tak dostali jsme se opět domu, kdež mis
toužebně oěeká�ali a také srdečně uvítali. Bú
-lestně dojala se mne zpráva, že za naši nepří
tomnosti zemřel zmíněný již P. Bureš, hodný a

spořádaný to kněz, kterýž z hloubí :srdce svého
nenaviděl to nestoudné vydírání lidu, jak je
prováděl Cibulka a proto také z tohoto vydíra
če úhlavního nepřítele si učinil.

Hěl jsem co dělat v Kutné HOY'e i v Praze,
nemohl jsem se však po 14 dní z domova do

stat, neboř mne neustále oblehali lidé, kteří by
se rádi byli do Srbska vystěhovali a nyní ode
mně dozvěděti se chtěli, jaké že tam panují po
měry. Přibyv konečně clo Kutné Hory, byl
jsem poctěn návštěvou proslulého novináře
Karla Havlíčka, kterýž vydával časopis SVllJ v

Praze, v poslední době však z hlavního města

vypuzen byl a v Kutné Hoře se usadil. Listy
a spisy jeho nebyly do Prahy pouštěny i muse

ly se tam dostati po kradmu; proto také mne

žádal, zda-li bych mu něco nevzal s sebou do

Prahy. Věděl jsem, že věci mé finanční stráž
v Praze obyčejně neprohlížf a proto řekl jsem
mu, aby jen přinesl co si přeje a dal mi adre

sy, komu co patří, že to odevzdám na patřičné
místo. II wlíček odevzdal mi pak 60 výtisků
"Duch Národních Novln

"

a já odjel do Prahy .

U večer rozdal jsem některé spisy přatelům, s

nimiž jsem se sešel v pivovaře Vankově a jeden
svazek jsem si dal ku knihaři svázat.

Druhi den vyzvedl jsem velké množství
knih v Ceské Matici pro své spoluobčany, kteří

je odbírali a nakoupil jiných knih v knihkupe
ctvích. Složil jsem vše ve velikou bednu a

přiložil asi šest výtisku "Duch Národních No
vin" a obraz upálení mistra Jana Husí. Chtěl

jsem pak poslati celou bednu domu, těše se již
jako radost spoluobčanům svým přiIf'" "') Měl

jsem se však dožíti pěkného zklamá, ásle

dujícího dne asi o 4. hodině ranní styslm kle

pání na dvéře, jdu otevříti a hle, jakého se mi

dostalo překvapení! SpatHm dva pány a za ni

mi čtyři vojáky. Tážu se co jest pánům libo

a dostávám za. odpověď, že mají rozkaz na pro
hleduutí mého skladiště, poněvadž prý [sem ob

viněn, že vozím do Prahy mnoho zapovězených
knih. Musel jsem jim otevříti bednu a oni jali
se prohlížeti její obsah. Po malé chvíli nalez
li obraz "Vpálení Jana Husi" a hned ho zaba
vili vzdor mým námítkám, že obrazy ty knih

kupec bez proekážky prodává. Hledali dňle a



já myslel si: "Počkejte hoši, budete se tvářiti,
až přijdete na Havlíčkovy spisy. Konečně na

dešel rozhodný okamžik a jeden z úřadníků vy
táhl balíček se slovy: "Hle, zde máme již něco
nedovoleného. Prosím otevřte nám ostatní
bedny, musíme je také prohlédnouti, abychom
zjlstili nenalézá-li se v nich něco závadného."

V skladě nalezalo se 18 velkých beden ještě,
v nichž však bylo složeno pouze zboží obchod
ní. Oznámil jsem to úřadníkům a zaručil se

jim, že chci ztratiti všečhno zboží, naleznouli v

nich knihu nějakou, třeba to byl!J. jen kniha
modlitební. Buď mi uvěřili, aneb se báli stra
šné té práce-:-zkrátka řečeno, zanechali dalšího
pátrání a vyzvali mne jen, bych je následoval
a vstoupil do připraveného již kočáru. Zavezli
mne na Malou Stranu opět k sv. Jiří a ubyto
vali mne v téže komůrce, v kteréž druhdy me

škal dr. Frič. Po delším protahování přiřkli
mi pak za trest šestinedělní 'pobyt u profósa.

Ve vězení neměl jsem se právě nejhůře, ne

boř profós mi pHI a přátelé mojí mne také
nezapomínali. Netrwalo dlouho a někteří mě
šťané začali docházeti k velícímu generálu
Kleinbergovi, žádajíce za mé omilostnění. Do
stalo se jim však v odpověď, že jest to věcí
tím nemožnějšf poněvadž se děkan Cibulka -

a

jiní kněží přimlouvají, aby mi milost udělena
nebyla, poněvadž prý v jejich okolí rozšiřuji
samé spisy protináboženské a buřičské. Ko
uečně když byla čtvrtá, deputace se dostavila a

za mé propuštění požádala, tázal se generríl ob
(":anu, co jim vlastně na mně tolik záleží. Odpo
věděli mu, že jsem se dostal do nepř íjemuého
svého postavení pouze tím, že všichni kněží
proti mně sočí a že nyní, když jsem uvězněn,
mnoho dělníků bylo připraveno o výživu. Tím
dal se generál pohnouti i propustil mne na svo

hodu s přísným napomenutím, abych se na

příště s kněžími do ničeho nepouštěl,
Doma podal mi pak kaplan P. Kozel nezvrat

ný důkaz, že mými zrádci nebyl nikdo jiný než
sloupecký kapl. Dreml a jistý absolvovaný juri
sta, kterýž velmi často do mého domu docházel.

Jednou v sobotu večer měl jsem velmi mno'

ho na práci. Pojednou zaslechnuv klepání na

dVCře'I·.4
otevřít a spatřím na prahu přítele

svého _

- Havlíčka. Uvítali jsme se velmi
přát�l

'

ostaraI jsem se mu o nějaké to ob-
čerstven. On pak sdělil mi, že přišel by trochu
pookřá1. Bavili jsme se pozdě do noci a ráno
vyšel si Havlíček do lesa na houby. Totéž uči
nil i v pondělí, neboť byl velkým milovníkem
lesu. V úterý ráno pak jsem ho doprovodil na

nádraží, neboř musel už býti doma. Rozloučili
jsme se v malé chvíli. neboť věděli jsme, že se

brzo zase sejdeme, jakmile totiž opět do Kutné
Hory přijdu. Přijdu domů a sotva že se na

obědvám a vyjdu z domu, vidím přicházeti k
mému domu desátníka od četníku, starého to
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známého, kterýž byl dř�ve v Kolíně při polícii.,
Ptám se ho kam jde a on odpovídá, že ku mně
a že ho ještě nikdy nemrzela žádll!í cesta tak
velice jako tato. Vešli jsme do domu a on mi
ukázal nařízení z Pardubic, dle kteréhož mel

vyzvěděti, co u mne Karel Havlíček dělal a

mluvil. 'Desátník si mne ihned vzal do zpovědi
a já mu vyprávěl, že mne Havlíček navštívil
co starý přítel pouze proto, aby se poněkud ob

čerstvil, že snídal, obědval, večeřel, spal, chodil
na houby a četl v .,nebeklíči". Četník se při té
to zpovědi srdečně smál, napsal podrobně mé

výpovědi a odcházel s poznámkou: "Ti mojí
páni představení budou míti radost, až to budou
čísti!

Ve čtvrtek na to poslali pro mne z hostinec,
že mne tam očekává nějaký pán, kterýž by _ SC-.
mnou rád mluvil. Byl to landškrounský okJ:"_es�.f.
hejtman, hrabe Peting. Vešel jsem clo jeho pe
koje a on mne 'hned uvítal se sl�v.r: ,,)Iěl jste
návštěvu pana Karla Havlíčka. Jak jsem slyšel
a hned na to četníka! Jak to vlastně dopadlo?
Co na vás četník požadoval."

Okresní hejtman byl velmi Hdný ('loYl-k n

proto jsem mu všecko pověděl. Uřadník ne

mohl se zadržeti smíchu a pravll mi pak: Pane

Schlesinger. není ž.ídné pomoci. musíte hned

zítra ráno do Kutné Hory k Havlíčkovi, ncbot

mu hrozí veliké nebezpečí. Nebude dlouho tr

vati a odvezou ho někam, kdež jim nebude PI'c
križeti. Jsem dobrým vašim přítelem a proto
nemohu jinak než upozorniti vlls na nebczpcč!'
jakéž mu hrozí. 'Xecht' se hned připrnv! k

odjezdu do Anglie neb Francie aneb i' do

Ameriky. )Iyslím, že by si sn1l(1110 Yy
mohl pas na cizí jmeno, tak aby se ale po

pis jeho osoby s nim srovnával.
Rozmlouvali jsme pak ještě delší dobu (I

všeličems a okresní hejtman mne propust il.

když jsem mu dříve hyl slíbil, že nikomu 1H'

zjevím ničeho z rozprávky naší.
Drul.v den časně ráno odjel [sem do Kutné

Hory a l111cd jsem se odebral k Havlíčkovi. Byl
překvapen mou nrivštěvou, neboř mne očckňvul

teprvé za 8 neb 10 dní. Vyprávěl jsem mu o

nnvštěvě četníka a o mé rozpravě i'! hejtmanem,
Havlíček však o útěku nějakém. nechtěl ani sly
šeti, tvrdil že musí vytrvati, nechť se děje coko
liv. Rozloučili jsme se velmi truchlivě ll. Havlí
ček v jakési předtuše, že se nikdy více ncspatří
me, věnoval mi na památku pěknou dýmku, z .

níž prňvě kouřil a jíž do dnes v úctě chovám.
Odejel jsem domu a přibyl do Kutné Hory te

prvé za 14 dn]. Sestoupiv v hostinci" II modré
ho kříž.:", hyl jsem uvítiin od hostinského se

slovy: "Xu, více k vám pan Iluvlíček nebude
chodit návštěvou, ani vy k němu. Před třemi

dny v noci přije] sem policejní komisař Dederu
s četníky, vytáhli ho z postele. naložili ho do
kočáru a odvezli ho, aniž by kdo včděl kam �,.



Bo' můj nad smutným a nejistým osudem přftcle
byl veliký,

V ten <:a"l vr.i.til se mlyn:E' Němec z Pruhy,
mlýn brzo prodal, odstěhoval se do Srbsku ft

koupil zmíněné ji� místo pohlíž Bělchradn, kde
si zařídil mlýn dle nmerického spůsobu, Brzo na

to stavěl mlýn pro srbského knížete a několik
jiných, neboť mčll v Srbsku pouze staré nepra
ktické klapačky,

V krátkém na to čase udála se věc, na níž

nikdy nezapomenu, Řádilat' jednoho dne vi
chřice tak silná, �e sklňtila věž na jednu stranu
II bylo nebezpečno takto jí nechati. Aby tudíž
Těž nespadla, dali se dělníci ihned do pr.ice.
Cibulka dobře věděl, �e v době, kdy se kostel
stavěl, pl'išli do Ústí [czovité, kteří pro špatné
:-fV� skutky byli z městu vyhurini a že hyla o

tom sopsrinn pamětní listina a vložena do yČ).e ,.;

jin.)!mi spisy. Cibulku hyl velkým přftelcui je
zovitů ;t povolrivul si je na misie velmi ('asto a

proto jest pochopitclno, že si ncpř.i], ahy při
nynějším bourání vpže lixt inu ta na veřejnost se

dostala. Jakmile hyl k lísthuim těm přfstup,
zmocnil ";(' jich nesvědomitý kněz a j)otla[,:il ne

pHjC'l1mý spi», PL-í:;tí na to neděli ohl.isll v ko

stele, Ž(� pracuje na nové pumětní listlně.
ktcl'iÍž hud« dl)Ž(�lla do opravené vpže na věč
non upomínku. Před <:a";t'm určeným k ulože
ní listiny zmílll'né, odešel jednoho <lne d�knll
Cihulkn kamsi tl. P. Karel. který>. ruihodou yc:'cl

(�O jeho komnnty, nalezl na jeho stolku pO�::I
tek pitm;;tní listiny i z(l(>sil se nem.ilo. shlcduv,
že Y spisu tom pojednňvri se takřka vyhradni' o

mé o�()hi'í II to spůsobem nanejvýše podlým. Ci
bulku. kter.\,ž nevěděl již jak hy se mohl na

umě za živu vymstíti,hleděl mi tedy uhlížiti :t1e

spoll v oi'�íeh potomkl't.· P. Kal'd nčinil o tom

stLělení mně i několika jiným ob:'anttlll II ti si

pl'cdscvznlL ;/c tnkov:t listina nikdy (10 v(·/.c
vložena hýti nesmÍ.

Kon .. t·ně bylo ustallO\'('110, ž(� se mlí (:;-1:í v('('
V sohotlt ollp�le(lne o(lbýti. Cibulka pl-i�el ,.;('

Hpisem tp])rYé 0-1, hO{!illě, kdy bylo takl-lm již
pozdě. XenlOhl prý dílo to (lHvc dohotovit II

poněvadž prý je již pozdě, mí'1že Usti jen n{�
ktení místa z(_' SpiSII, Ci!mlka četl pak ddy jen
několik [':ltlPk '/. každého Iistn :l r\'chl(' ohl'llcel,
mí�tll, v nichž o mně jetllllíno, p{'eslmkuje; a

v�ak Ilikdo se proti tomuto bíd:íetví ncozvnl II

listina \"Iožt�na do věže. ('('Ill věc dostala ;,c do
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soudního Hzen], hlavně přičinčnim řádného o

kresniho hejtmana, hraběte Petinga. Cibulka
toho však dovedl dolézňním na arcibiskupa, že
zůstalo vše jak bylo. Však hanopis Cibulkův
nemčl ve věži zůstati. Byl jsem již v Spoje
ných Stňtcch, kdyš jsem obdržel z Ú:'ltí dopis. že
sama př íroda se postarala o odstraněn! bídného
díla kněžského.

Přihnala se jednoho (lne opětně vclkii vichři
ce od Králové Hradce a .poškodilu věž tak, ž(�
zase musela býti snešena, Všechny listiny hy

I}:,vyiíaty, a:�:tk děkanovi �l(:dovolen již k nim

pnstup II listina mne tupící, hyln vyhozena.

.:\I?hl bycl� vy�()ěÍ:ati darebá;-Lvví .

a ()h�Yno��í
Cibulkových, dovelm to, s rumz Jsem mel v zt

votč svém mnoho co dělat, celou řudu, přcst:í
vňm však na tom, že jsem ním hyl neustálo p1'O
ruisledov.in, tak že se mi konečně život v Ú;;t(
znechutil.

Xahot1ilo ,.;(' mi koupiti v Z:íllV']Í za PI)t�t,V
ru-in mlýn i koupil jsem ho. Byl jsem zele ale
neustále prou.isledov.in ft tÝ1'<Íll a k{lyž mi jed
nou ascsor p. Svobodu v Kostele! «lclil, žu ho

na mne ncust.ilc žnloby docluizej] a že hy jiný
již d.ivuo proti mnl;:zakrol:iti musel, viděl jsem,
ž\.· je zle. 8(' Svobodou byli j-me ,.;taH znúmí.
.it'�tě když v Praze <tndoval pr.ivn.i.-tvl, pro
to mluvil nyní ";(' mnou zcclu �)t('\"ř('ně i radil
mi. ahych �(: ('o ncjdiívc vystěhoval (10 n�kt('['(;
z('m� svobodné, kth' bych kOl1('('I](:I1O poklidil
nalezl. Lmínil jxcm "i uposlechnouti jeho ra

dy, pro.lul jsem po (ld�ím čase" vr-Ikou ztr.itou
ml {n a «hvstal S(' nu cestu do . \lllt'ri kv. Zadal

jst-m () pa� a zatím jsem ,.;u loučil ,.; li1íleli ;:;vJ�
mi. V Ústí.loul'e "e ";l'. svvmi '�no1twh(:l1l'" v hn

"tineL pt'onc,.;l .iS('l1l něk;)lik 'ZCl'!:l 11I:�"inll):('h
,.;Iov a hyl jSl'1ll pro ně tHn v n)Jžalolll1. p()n�
\'aclž pr:! j,.;em "(' dopustil rouha('·ství. JúlyfJych
hyl ml'l {-ekat Ila vyHzcní žalohy, hyl hych bý
\,,11 znal:ně zdržen s odjezdclll, což hy mi bylo
velmi nmnilé. Po(l:lÍ'ilo sc' mi v�nk uniknouti Žtl
lohě i llastol1pili j";lll(' po v;;.:kulku tlojl'mném
lont'cnÍ se ('(',.;tn (10 Hamhurku tl odtnd po pa
]'olo(li "IIamonia" do Spojen.ýe:h St:ítí\,' Prv
ním cílem )ul�im hyl CC'ltal' Hapids. Pl'ílwdy
s,"ého života v �\_meriee vypiso;,lti jil, lWlllu::;Ím,
pOllěvacl� se tak dl-ív(' v k:llelHhíli "Aru ·ik:í.n"
,.;t:llo. Tolik v�i1k pOtlot):ldlll, ŽP jsem nik(ly
nelitoval po"le(lního tohoto kroku .vého.
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- 1�1-

Jak se stalo, že se oženil.

)Iožn.o, že to směšné, ale já tak učinil.
::.\fám teď žebro a děťátko. Zmizely již
dušené ústřice, z pálenky nápoje, skřín
ky s doutníky, zouváky, pěkné náprsní
knoflíky. Pominula hra v karty a domi
no. Obklopují mne za to: obručové sukně,
skřínky se šperky a ozdůbkami, pentličky,
střevíčky, dlouhé punčochy, malé šatičky,
plechové trubičky, malé vrbové židličky,
kolébka, slintátka, kaše, cukrové cumle,
léky, medovina, bobrový olej, rebarbora,
Godfrey-ův kordiál, konejšivý syrup, sůl,
seneš, mořská cibule a lékařské účty ..

A budoucně snad mne bude obklopovati
několik devítiliberních děťátek, více me

doviny atd. atd. Však povím vám, jak
jsem byl chycen. Byl jsem vždy nejstyd
livějšim a nejbojácnějším zajícem, jakého
jste kdy viděli. Spatřil-li jsem hezkou
dívku naproti mně přicházející, dostal
jsem vždy zimnici a raději jsem přešel
na druhou stranu ulice, než abych se jí
{))'l podíval do očí. Nemyslete si však,
že' se tak dělo snad proto, že bych ty
kníkálky nebyl měl rád. Toto! Naopak,
mohl jsem je docela dobře vystáti a na

lezal-Ii jsem se někde za plotem, nemohl
jsem se skrze sukovou díru dosti na ně
vynadlvati.

Sestra má, Libinka, uspořádala jednoho
večera hostinu pro své soudružky a pro
mladé hochy ze sousedstva. Nezůstal jsem
doma, jsa velice stydlivým a nechtěje se

se svým tanečním uměním při hudbě na

odiv stavěti. Potloukám se tudíž okolo
domu, hvízdaje při tom "Old Dan Tuck
er" a tanče, aby mne nezábly nohy.
Střeže hlavy kmítající se za záclonami v

hořejších oknech, přál jsem si z plna
srdce by se ta, zatrolená společnost již
skončila, abych se mohl dostati do své
světnice. Vykouřil jsem již balíček dout
uiků a jelikož se značně připozdívalo a

mně venku přílišně volně nebylo, rozhodl
jsem se, že nepozorovauě vklouznu do
své komůrky. Dříve než by se kdo byl
nadál, byl úmysl můj uskutečněn. Brzy
na to krčil jsem se pocl přikrývkou na

mém loži. "Nyní," pravim pro sebe,
"necht' ona si jen rejdí. Nechť si tančí,
;1Z pozbude dechu!"

Bůh spánku měl mne brzy ve svém.

objetí. Snil jsem o racích a o smažených
držkách, nejmilejší to má jídla, a měl
jsem časy vskutku královské, když l)ojed
nou někdo zaklepal na dveře a mne pro
budil. "Klep-klep!" slyším na novo a

a hned na to šepotání i poznal jsem, že
jest celý zástup děvčat za dveřmi. Když
to nespornohlo, spustila Libinka svým
hláskem: "Džek, jsi tam?"-"Ano," pra
vím já. Pak následoval hlučný smích.
"Pusť nás tam," praví ona. "Nepustím",
odpovídám.s--c.Nepustil bys tam nikoho z

nás?"-"Ne," pravím zas. "Jsi již na

loži?" táže se opět sestra. - "Ano, spal
jsem již!" dávám v odpověď. - "Vstafí
tedy!"-"Nevstanu!" Následoval opět vý
buch smíchu.

"Kýho výra!" počal jsem láteřit. "Jděte
k šípku, vy strašidla! Což nemůžete do
stat ženicha, aniž byste musely vyháněti
lidi z postele? Já nepůjdu s vámi domu
-ne-ne-nepůjdu a. proto se můžete se

brati a odkliditi se!" Popadnuv pak těž
kou botu, mrštil jsem ní do dveří a tím
se mi poněkud ulehčilo.. Však děvčata
za dveřmi dosud nedala pokoje. Slyším
pojednou jemný hlásek, velice podobný
onomu mé sestry Libinky, řkoucí: "Džek,
ty musíš vstáti, nebot' děvčata tam mají
své věci!"

O pane, co to za čertovinu! Pomysle
te si jen: Já ležím v posteli, celý šála-:
mi, štuclemi, klobouky a plášti přikrytý
a dvacet dívek stojí za dveřmi, chtějíce
se dostati do vnitř. Kdybych byl měl
času na rozmýšlení, byl bych umřel na

tom místě. Takto mi nezbývalo ale nic
jiného, nežli vstáti. S velkým namahánírn
vyválel jsem se z drátů a pentliček klo
bouků ženských a rychle rozházel lehké
to zboží po židlích a po stole. Musel
jsem se obleci po tmě, neboť ve dveřích
byla skulina a kdybych byl rozsvítil, byla
by se mohla děvčata dívati do vnitř!
Mez! zbožím děvčat panovala největší
spousta, neměl jsem však času na rozva

žování. Osudnv okamžik nadešel. Otevřel
jsem dveře a (lovádivá děvčata hned mne

obklopila.
"Oh, my bonnet!" křičí jedna. "Oh,

my Leghorn!" druhá. Vrhly se na mne,
strkají mnou sem a tam, tahají mne za

uši a konečně přitočí se bystrooké děv
čátko-malé to zboží, ku mně, Sála

...
ji



říkali, ovine ručky své okolo mé �ije a

políbí mne zrovna v ústa. Světe! Zádná
Íidská bytost by to nevydržela. Vrátil
jsem jí polibek rovněž tak pěkný jak mi
ho byla dala. Bylo to poprvé co jsem
ovoce toho okusil-mohu ale říci, že chut
nalo velmi dobře. Myslím, že bych byl
mohl děvče líbat od Julia Césara až do
"čtvrtého džulaje".

"Džek," pravila; "jest nám líto že jsme
tě znepokojily, nemohly jsme si všák po
moci. Nechtěl bys mne doprovoditi do
mu?"-"Ano, doprovodím tě:" odpovídám
a také jsem slibu svému dostál. U vrátek
z�hradních dostalo se mi pak opětné ná

hrady v podstatě několika sladkých po
libků.

Zalíbili jsme si jeden v druhém tak,
že jsme vzdychali jako sud nového cideru,
nebyli-li jsme pospolu.

Bylo to na sklonku překrásného letního
dne. Slunko zlaté zacházelo za nedalekou
ohradou na vepříky. Slepice šly na řad;
žáby začínaly večerní své písně, vodní
tvorové hledali útulku v hlubinách stin
ných a Salinka a já seděli jsme na staré
kládě, naslouchajice hudbě přírody: stro

my šuměly, kohouti kokrhali, vepři chro
chtali tl. z dálky zanášel k nám libý vě
térek i-ání starého osla. Paprsky zapada
jícího slunce obrážely se o mosazné kno
tlíky v ohradě stojícího koiíaře a spadaly
v ·obličej Sal inky, barvíce vlas její
nádechem oranžovým a uvádějíce ošumělý
můj kabát v špatné světlo. Jedna ruka
má byla ovinuta okolo šije Salinky a

děvče pohrávalo 'si mýma, jako uhel čer
nýma kadcřema. Vžili jsme se jeden do
druhého. Ona' vypadala jako cvrček umí

rající škytavkou a mne zmocnil se pocit
podobný onomu, jaký pociťuje želva dáví
li se treskovýma knedlíky.

"Sal," pravím hlasem asi tak líbezným"
jako labut' umírající, "chceš si mne vzíti ?'�
Ona pozvedla očí svých k obloze, chopila
se ruky mé a byla radostí tak jata, že
mi sklesla s povzdechem "Ano!"' do ná
ruče. Dech její, prozrazující, že asi před
tý.dnem' jedla cibuli, ovíval můj obličej.
Abych však dlouhou historii zkrátil, po
vím, že Salinka určila den a že jsme se

po čtyři týdny navzájem poučovali, jak
bychom měli do pokoje, v němž budeme
oddáni, vstoupiti. Konečně jsme to přive
dli tak daleko, že jsme si uměli vykra
čovati .jako pár muskovských kachen.
Osudná noc nadešla a kněz i společnost
se dostavili. Umluvené znamení bylo
dáno a já se svou spanilou nevěstou krá
číme ruku v ruce naplněnou síní. Právě
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vcházíme dveřmi do velké síně, tu však
mne stihla krutá nehoda. Uklouznul jsem
na voskované podlaze a strhnul �alinkll
sebou. Kažmírové mé kalhoty se přetrhly
celé vejpůl a malér byl tak hoto,vt·
Bylo však již pozdě, abych se byl vrat!}
a proto vešli j�me vzdor, v�žné t� nehodě
do vnitř a byli pak oddáni. Sedlm, a. p?:
zoruji líbání nevěsty. D�!�žba l?oh�ll Jl
tak, ŽP. rychle jsem vyskočil, o�avaJe se:
že bv mi mne nic nezbylo. Vsak druhé
nestěstí čihalo na mne. Nezdárný nějaký
díblík připevnil totiž kab�t můj � židlič:
ce a já octnul se podruhé na zemi v plné
své kráse a 'velebnosti. Brzo na to do

pravili mne na lože a tím skončily se

všechny mé nesnáze.. .

Z anglického pfeložil F1·. StlJCňý ..

Z pohádek naší bablěky.")
Když jsme byly ještě malé ditki, !le:

měli jsme n�ilejší .�ábavy nad P?sloucham
pohádek naš i babióky, ,Sotva ze nastaly
dlouhé zimní večery, už jsme jí vždycky
mořívali aby nám �l:1 vypravovati .. Ona.
ale nedala se jen tak lehce pohnout]. Od
byla nás a. dělala vždycky drahotu, dne�
žě nic nemůže povídati, že jí není jaksi
v hlavě dobře. A přece věděla, že čim
více se bude zdráhati, že jí budeui tím
více žebronit a že nám bude její vypravo
vání tím milejší. Konec konců vždycky
hyl, že řekla: "Nn, tak jsem pojďte, drů
beží. .Ale ať mi nikdo ani nemnknete a

sebou nehnete, sice přestanu v tom,
nejlepším a, nepovím vám ji� �1ikdy n_ie.'·
'1\1 jsme měli vyhráno. Sedll Jsme SI tl

kamen vedle babičky, která měla UéVy
čerpatelný poklad rozličných I!ohád�k a

dovedla nám všecko vypravovatl tak! jako
by to skutečná pravda byl�. �Iatk�}. o�ec
poslouchali též a přidával! k bab!c.myll�
slovům některá napomenutí pro nas. Jú

jsem si ně�olik.vtakových, p�há(��k zapil.:
matoval a jestliže laskavy ótenář dov<.!_h;.
pokusím se o vylíčení toho, co v pnměti
mé až do dnešního dne utkvělo. Xenmím
sice vypravovati tak ,hezky,. jako I!lOj�
babička, ale pokusím se aspon doka.zatL
toho čeho dovedu. Budu vypravovati o

osvobození libštejnského pána.
.

Mezi Radnicemi a Liblínem vypínají
se nad řekou :Mží malebné zříceniny hra
du Lil.štejna. Nedaleko něho jest ?_t�din:l.
Bujesily, kdež před �nolla. ��ty �tl rol
ník Klus. Byl to muz velmi radny a l,1)-

*) Pověsť z Královlckn, kterd se až po dueš
ní dobl! udržela mezi tamnfm Iidr-m.



habojný. Chodil pilně na služby boží a

kdo jej znal, každý si jej vážil. .Jednou
oral na svém poli, kde dříve stál srub,
který patřil k pevnému Libštejnu. Bylo
to na jaře v postě. Když byl Klus za

brán do práce ničeho si nevšímaje kolem
sebe, zjevila se mu před pluhem vysoká
postava, jako by pána ze starých dob a

káže mu, aby přestal v orání. Klus po
slechne, udělá kříž a čeká co se dále bude
díti.

"Kluse," praví po chvíli rytíř, "znám
tebe i tvůj život a přináším ti štěstí. Já
jsem bývalý pán hradu Libštejna a čekám
svého vysvobození. Dnes jest příznivý
den a -tys k tomu určen, abys vykonal toto
veliké dílo. Jdi domů a čekej mne v

noci před svým domem, kam pro tě při
iledll. Nestrachuj se nic o spásu duše své

l.'lebot' od boha jest ti tento úkol určen."
Po těchto slovech zmizel libštejnský pán.
Klus se pokřižoval, vypřáhl voly z plu
hu a ubíral se domů. Pozdě v noci, bylo
tak k jedenácté hodině zaklepal někdo
na okno. Klus vyšel ven a poznal rytíře,
který se mu byl zjevil.

;,Vsec1ni na tohoto koně," pravil rytíř
Klnsovi "a následuj mne. Všechno cokoli
uvidíš a uslyšíš bude jen pouhé mámení
a klam. Nedbej toho zcela nic a neotevři
ústa k hlesnutí. Kdybys to učinil, byla
by naše jízda marná a trápení mé by se
zdvojnásobilo. Ozbroj se pevnou a zbož
nou myslí a ouď pamětliv, že na tě čeká
hojná odměna.

Klus se pomodlil, vyšvihl se na koně
a na všechno odhodlán jel za duchem,
který jej vedl přímo k Libštejnu. Než tam

dojeli, zdvihla se prudká bouře a vichřice
a při svitu blesků viděl Klus, kterak po
ale něho plynou bledé příšerné postavy.
Teď přijeli do lesa. Strašlivý praskot po
vstal kolem nich, na všech stranách �ako
by kmeny celého lesa se vyvracelv z ko
řeni'! a chtěly je pod sebou pochovat,
Ohnivé podoby skákaly houštinami a tan
čili kolem obou jezdců, hadi syčeli proti
nim a hrůzy povstávaly kolem nich. Klus
přitiskl se pevně ku koni, aby s něho ne

byl sražen, pojednou však ucítil, jak jej
chytají veliké ohnivé drápy a s výkřikem
bolestným padl v mdlobách k zemi. Bledé
světlo měsíce svítilo větvemi stromů, když
Klus ze mdloby procítl. Všechno bvlo
vůkol ticho, a nic se nehnulo, tak že wjiž
myslel že vše bylo jen pouhý sen. Ale
tu k němu přistoupil libštejnský pán a

-prav il:

"Slabý smrtelníče, jak slabá jest tvá
síla a jak skrovnou statečnost jsi ukázal
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při této zkoušce, ačkoliv všecko bylo
pouhý klam. Buď zdráv-po roce se opět
uvidíme."

Rytíř zmizel a Klus vrátil se domu, ne

řekl však nikomu co byl viděl a přestál.
Rok brzo minul a když přišel den, v kte

rý se měl duch objevit, umínil si Klus

pevně, že tentokráte oddolá všem mukám
a všemu pokušení. Jel zase na pole, kde
se mu prvně zjevil libštejnský pán a ne

trvalo to dlouho i ukázal se duch opětně,
Vyzval Klusá aby nechal práce a jel do
mu a zase ho v noci čekal. Klus tak
učinil a v půl noci dostavil se duch se

dvěma vranými koňmi i pravi l Klusov i:

"Buď tichý!"
Byla to jediná slova, která promluv i l

libštejnský pán, načež oba se dali touže
cestou jako v loni. Ale letos zůstalo
všechno ticho a jen koně pádili v e lkyru i

skoky přes vršky lesních strom fl k velké
mu hradu, jehož řady oken byly slavnost
ně osvětleny. Přeel branou stanul i koně,
s hlúsnice zavzněl roh, brána se otevřela
a po spuštěném mostě hrnulo se množ
ství panošů a pážat s hořicimi pocho.l
němi, naproti přichoztmu pánu. Leskem
a krásou omámen kráčel Klus za rytířem
po mramorových schodech do velké 1>110
slavnostní síně, kdež je llv itala vznešená
paní ztepilého vzrůstu s dvěma dětmi.

Nyní obrátil se rytíř ke Kluso v i a pravi I:

"Před rokem vykonal jsi 11e.ivl:t�í čúst
toho, čeho třeba 1»)"10 k vysvobozcui mé
mu a rodiny mé; druhou (�á�t, daleko
snadnější musíš ještě vykonat. Ale dřiv«
než se odebereš k práci, sly� co by 10 při
činou, že jsem po tn dobu bez pokoje
musel bloudit. Bohat a pln udatnosti
vládl jsem před třemi sty lety v tét o

krajině a bydlel s chotí mon a dvěma
dí tkarna jež tuto v id lš, v zděném hradě

Libštejnó. Svornost a spokojenost zůstá

valy se mnou, až nešťastná půtka � kra
šovskýru pánem zrušila všechno štěstí mé.

Spor o majitelství domku v Bujesilceb,
který nyní tobě patři, byl původem ne

svaru. Z poéátku byl jsem šrasten. Přepadl
jsem Krašov, zajal choť mého nepřttel e

a nechal jsem ji v Iidornorně hlady ze

mříti; děti jeho, které mi později padly
do rukou, nalezly stejný hrob s matkou.
Tím byla míra hříchů mých naplněna. Y
bouřlivé noci přepadl náhle Krašovský
můj hrad, zajal mne ve spánku, žádal
mocným hlasem, abych mu vydal ženu a

děti o nichž ncšt'astník myslel, že jsou
posud na živu. Divoce jsem se zasmál a

vedl ho do věže, kde ležely polosetlclé
mrtvoly jeho miláčků. Zděšen pozoroval



Krašovský hroznou tu skupinu těl a v

prudkém bolu padl na ně a tiskl je k
obrněným prsoum svým. Já. užil příleži
tosti té a nemeškaje, rozt'al jsem mu hla
vu sekerou, která tam náhodou při stěně
stála. Rozdivočilí lidé jeho vrhli se pak
na mne a ubili mne uprostřed ostatních
mrtvol. Však smrtí mou nebyla ještě uti
.šena jejich pomsta a teprvé kdyě i chot'
mou a děti povraždili, vrátili se s boha
tou kořistí na svůj rovněž osiřelý hrad
Krašov. Tři století abych tu bez pokoje
bloudil, rozhodl věčný spravedlivý soudce.
.Jedenáctý potomek "toho, o jehož maje
tek jsem měl s Krašovským spor, měl
býti mým vysvoboditelem a to jsi ty. Na
tebe jsme čekali a v tebe doufali po celá
ta dlouhá leta, v nichž obydlí naše v

trosky se rozpadlo. Ale kostry naše leží
posud v sklepení nepohřbeny a ty je máš
nyní odevzdat pokojnému a klidnému
hrobu." ,

Tak pravil rytíř a chopiv se hořicí po
�hodllě, kynul Klusovi aby jej následoval.
Sli hluboko do sklepův, až konečně při
.šli na místo, kde ležely kostry a těžký
v lhký vzduch kladl se na Klusova prsa.

"Vykopej zde hrob, pochovej v něm
kosti, pomodli se nad ním a vezmeš za to
-dobrou odměnu."

To promluviv, zmizel rytíř a Klus dal
-se hned do práce. Motyka a rýč ležely
vedle sebe, i učinil všechno, jak mu byl
libštejnský pán velel. A když to vyko
nal, zjevila se mu bílá paní a pravila:
."Pojď sem a vezmi z tohoto kotlíku tolik
peněz, mnoho-li potřebuješ na pojištění
své a svých potomků budoucnosti."

Klus nedal se dvakrát pobízet, nýbrž
přistoupil rychle ke kotlíku a nacpal si
kapsy zlatými á stříbrnými penězy, co se
mu do nich jen, vešlo. Pak jej vyvedla
bílá paní až k bráně. Všechno bylo posud
-osvětleno a panošově doprovodili ho s

pochodněmi až na most. Ale sotva se

tam octl, nastala kolem něho tma.' Bá
zlivě se ohlédl- všechen .esk a všechna
světla zmizela a jen zříceniny libštejn
ského hradu zely na Klusa jako noční
-duchové. Klus se více nezdržel na místě,
nýbrž uháněl k domovu, kam dorazil se

svým bohatstvím celý, propocen, ale táké
pln radosti, že tak št'astně vysvobodil
libštejnského pána. Jan Jirátk»,

Jak vyhojila žena muze.
Hrdinou mého vypravování úplně na

pravdě se zakládajícího, jest spolužák
mrzj a soudruh mládí mého. Skutečné
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jmeno jeho nechci vyjeviti, nebot' osoba,
o níž vypravování toto jedná, ještě žije
a mimo to na jmeně uezáleží. Nazvu ho
Libinským. S Janem - tak se totiž [me
noval, byli jsme nejlepšimi přáteli v nej
útlejším našem mládí a kde byl jeden,
tam byl zajisté i druhý. Otec Jeníkův
byl vysloužilým vojínem z dob napoleon
ských. Byl to muž světa znalý; prošel
kříž na kříž Rakousko, Německo, Rusko
a Italii. Ve Francii meškal dva roky co

zajatec. Prodělal několik bitev i dostalo
se mu v odměnu za udatenství mosazné
ho křížku, jakmile válka roku 1819 byla
ukončena. Ačkoliv držel na vojenský po-

.
řádek i poslušnost, byl vůči Jeníkovi na

nejvýše shovivavým a totéž platilo mě
rou ještě větší o matce, kteráž syna svého
div nehejčkala. Vyšed po 12. svém roce

ze školy, pomáhal Jeník rodičům svým
při polili práci. Mělit' slušný domek, pěk
nou zahradu ovocnou, což jim za lopot
nou práci skýtalo dosti slušnou odměnu.
Rostli jsme pospolu, dováděli a skotačili
celé dny.

Když bylo Jeníkovi 14 let, musel jsem
se ,odebrati do Prahy na řemeslo, kdežto
soudruh můj zfi.sta:l při r0<iičích až do 18.
roku. Co se s nim v čase tom dělo ne

mohu dopodrobna udati, tolik však jsem
se dozvěděl, že ušáky, pro něž druhdy
měl velkou zálibu, docela vypustil z my
sle, naproti tomu ale že si oblíbil "čer
veného filka" a že uměl statečně popíjet.
Bylo to roku 1847, když jsem se na jaře
v krajském našem městě sešel s Jeníkem,
kam.ž nás oba povolala odvodní komise.
Vypravoval mi rozličné příhody ze svého
života, jež jsem již z paměti vypustil,
aneb takové, jež by čtenáře nezajímaly.
Přiučil se řemeslu tesařskému, byl stat

ným chlapíkem, při odvodu ho ale uznali
neschopným k službě vojenské, poněvadž
prý by' nemohl vydržeti obtížné pochody.
Jeník však ukázal později, že se páni od
komise mýlili, nebot' klusal statně po
Podřipsku" hraje si na lékaře hojícího ro

zedrané a spadnutím hrozící baráky.
Netrvalo dlouho a přítel můj nabyl roz

sáhlých známostí mezi bratry z "mokré
čtvrtě." Modrý pondělek pravidelně se sla
vival, popijelo se a hrálo v karty, při
kteréžto poslednější zábavě Jeník obyčej
ně měl toho štěstí, že prohrál, aneb niče
ho nevyhrál. Dokud byl svobodný tak
to jakž takž šlo, nebot' maminka [eho vše
možně hleděla chyby jeho zatajiti; to ale
nemělo dlouhého trvání. Otec Jenikfi.v
ochuravěl a odebral se "za velkou armá
dou" jak vždycky říkával, když Jeníka



napomínal: "Počkej, počkej, synu, az Ja
odejdu za velkou armádou a ty se budeš
musit o všechno starat! Rád bych se pak
přišel na tebe podívat, abych uviděl, jak
to s tebou dopadá". Po dlouholetém chu
ravění staroch zemřel.

Jeník viděl se nyní býti ještě volněj
ším, nebot' zdědil vše, co po otci zbylo.
Matka uznala ho hospodářem a domlou
vala mu, aby se oženil. Poukazovala k
tomu, že nebude pak musit zanedbávati
své řemeslo, poněvadž dostane-li pořád
nou manželku, ona sama může vésti do
mácí hospodářství. Návrh ten se Jeníkovi
líbil, nebot' se mu již počalo stýskati po
jeho soudruzích. Náš Jeník brzo nalezl
nevěstu v statné Aničce, jejíž rodiště asi
2 hodiny bylo vzdálené od jeho. Ačkoli
byla Anička od útlého mládí sirotkem,
přece doznával každý, že jest vzorem že

ny: byla mírná, pracovitá a uměla zastat

všechny povinnosti na ní složené. Byla,
zkrátka řečeno, dobrou hospodyní a Jeník
měl z počátku ze svého manželství oprav
divou radost; když .,.-šak mu počala Anič
ka domlouvati, aby zanechal karbanu a

neustálého popíjení, stávala se mu man

želka obtížnou. Počal mručeti a koneč
ně jf: také několikráte pohrozil bitím,
čehož si ona nikterakž nezasluhovala. K
tomu ke všemu nestál si Jeník příliš do
bře, nebot' dvouletá nemoc jeho otce vy
žádala si velkých obětí a tesařina skýtala
výživu pouze v letě.

Dokud byla práce, byl Jeník chlapík,
když však na zimu přestala, neměl ani

krejcaru, ano naopak, tu a tam nějaký
svůj dloužek, kterýž se více a více hro
madil. Po otci zbylo také něco dluhu,
který byl Jeník povinen zaplatit. Lehko
vážný mladý muž však mnoho o placení
nedbal, nýbrž raději vyhovoval daremným
svým soudruhům. Když pak se měl sta
rati o svou rodinu sám, klesal stále hlou
běji, až "byl nucen dlužit se od židů na

směnky. Upadl v zádumčivost a domý
šleje se, že to nejlépe pochová v hospo
dě, oddal se ještě vice karbanu a pití.
Anička proň několikráte přišla do hospo
dy, bylo však vždy zle. Soudruzi jeho,
když žena proň přišla, hodně se mu po
smívali a dělali si z něho úšklebky, tak
že se vždy strašně rozčertil a když přišel
domu, proklínal ženu i celé své živobytí.
A běda Aničce, jestli mu jen jediným
slovem odpověděla-tu neznal Jenik mezi
i ztrýznil jí spůsobem surovým. Nahlíže
jíc konečně, že jest vše marné, podrobi
la se ubohá. žena svému osudu. Prosívala
jen Jenika, když byl střízlivým, by ko-
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nečně odvrátil se z cesty zkázy a y ta

kových chvílích sliboval ženě i staré své
matce, že se polepší a jiný život zapoěne.
Měl však krátkou pamět'. Hodila-li Se

mu příležitost, pokládal si za štěstí, mohl
li jíti do práce do jiné vesnice; tu koli
kráte místo práce hrál v karty a při tom
strašně popíjel. Ačkoliv byl dovedným
řemesníkem, ztrácel přece jen u svého
mistra důvěry a konečně, když veškeré
domlouvání se osvědčilo býti marným,
vyhnal ho' z práce. .Jeník totiž kolikráte
měl míti práci hotovou, místo toho ale
seděl v hospodě. Doma pak se vymlou
val, že mistr práci nemá aneb podobně.
Konečně dozvěděla se o tom i jeho mall

želka a tak ztratil .Jeník důvěry i u ní i
u matky své. Doma neměl stání a chodil
s místa na. místo říkaje : "Nemá-li jeden
mistr práci, bude ji míti druhý." Stával
se pořád mrzutějším a konečně se chv
til kořalky. Chutnala mll čim dále tím
více a ubohá. žena odtrhovala si sousto
od úst, aby muž její mohl píti.

Konečně dala Anička život dítku. roz

tomilé dcerušce. Jeník si toho moc ne

všímal a byl spokojen, jen když měl
svou kořalku - ta mu byla milejší než
žena a dítě. Matka kolikráte ho napo
mínala, dokládajíc, že není hoden tak do
bré a pořádné ženy a prosila ho, aby
alespoň k vůli tomu děckr, zanechal pití
kořalky, Veškeré napomínáni a ·prošení
bylo však marné a obyčejnou jeho odpo
vědí bylo:: "Jak jste silmne vyhejěkala
tak mne máte!"

Co měla ubohá stařenka říkati? 'I'rápila
se ode dne ke dni nad svým nezdárným
synem, chřadla více a více, až ukončila
život svůj tak velice ztrpčen". Šla
jednoho dne na kus trávy a živa· vice se
nevrátila-ranila jí mrtvice. I to bylo Je

níkovi lhostejno. Doprovodil matku k
poslednímu odpočinku a ještě u večer
téhož dne byl na mol opilý a vykřikoval
veřejně: "Dobře tak, alespoň mi stará dá
pokoj s jejím kázánim!"

Konečně nadešla zima a nadešla hodně
brzo. Tu a tam počali Jeníka upomínat
věřitelově a to ho ještě vice dopalovalo.
Neměl dříví, neměl potravin i scházelo
to a ono. Jednou, když bylo nejhůře, se

šel se s židem, jemuž byl něco dlužen a

kterýž se bál, že ničeho nedostane. Žid
šel na něj s chytrou:

"Což pak člověče jste tak smutný?
Slyšel jsem, že vám zemřela panímáma!'
No! No! jen si z toho nic nedělejte-to
není tak velké neštěstí! Hůře by bylo,
kdyb-y vám zemřela manželka - zemřelo



1))" vám půl Jmenl. Máte dcerušku a ta

by byla dědičkou polovičky vašeho jmění.
� etrapte Se- jsou lidé na světě, jimž se

vede ještě hůře a přece jsou veselí." Je

ník vyjasnil tvář, neboť se již obával, že
ho bude žid upomínati, ten však se o

dluhu ani nezmínil. Jeník tím povzbuzen,
praví židovi: "Poslouchejte, Salamoune,
vy jste rozumný muž a můj otec vždycky
říkával, že umíte každému. dobře poraditi
i pomoci! Poraďte také mně!" A nyní
vylíčil židovi veškeru svou bídu. To
hyla voda na židův mlýn. Chytře praví
.Ieníkovi: "Vy jste mi ještě něco dlužen;
jsem však shovívavým a jestli snad po
třehujete peněz, ještě vám vypomůžu.
Máte hezký domek a něco polí, půjčím
vám na to. Vyst .víte mi směnku a vše
bude v pořádku. . Mánželku vaší snad již
nějak obalamnh1{e!'��

.Ienik nedat se' dlouho přemlouvati· a

žid měl drahocenný papírek vrukou, Ošá
lený mladý muž nakoupil čeho bylo do
ma zapotřebí a oddal se opět dřívějšímu
.svému životu, prostopášnému pití a kar
banu. Za tři' měsíce

.

bylo hůře, Jle
bot' Jeník měl platiti a neměl čím. Zid
však prodloužil směnku na další tři mě

síce; rozumí se, že obnos směnky ku pro
spěchu židovu byl zvýšen. Uplynuly osud

�é tři měsíce a nyní bylo vskutku zle.
.Zid chtěl býti stůj co stůj vyplacen, Je

nikovi nechtěl nikdo více 'ničeho půjčiti
a i ostatní věřitelově počali naléhati na

zaplacení. Následek všeho byl, že do
mek i polnosti přišly na buben. Všecko
bylo prodáno za pravou babku a Šalamoun
hyl prvním, kterýž peníze své obdržel.
Jeník musel se stěhovati z rodného dom
ku, v němž rodičové jeho celý život svůj
prožili. Aničku dojalo kruté toto neštěstí
tou měrou, že si div nezoufala. Nemohla

..spáti a k vůli ničemnému svému manželu
a ubohému dítku raději lačněla. Jeník

pak již -tak zmalátněl, že si takřka ničeho

vydělati nemohl. Jednou v sobotu večer
obdržel 14denní mzdu i propil a prohrál
jí přes noc v hospodě; v neděli přišel
domu na mol opilý, sotva se na nohou
udržel a praštil sebou . pak na postel v

šatstvu strašně zabláceném. Ubohá žena

jeho neměla co dát do úst; celý den hla
dověla i trápila se tak, že kdo jí znal

před dvěma lety, nikdo by jí nebyl po
znal. Druhdy statná, sličná žena byla. nyni
celá uvadlá, ztrápená a z očí její sálalo
zoufalství.

.Jeník prospal celou neděli a noc pro
bděl v nadávání a proklínání svých sou

druhů, jak02 i svého života. Y pondělí
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ráno vzal poslední kus chleba a odcházeje,
zhurta poručil své ženě: .,Ať mi v poled
ne přineseš pořádný oběd! Pracuje-li člo
věk, chce se také najíst! Víš kde jsem
pracoval minulý týden- tam tě budu s

obědem očekávat!"
Za slov těch odešel. Nešel však cestou

veřejnou, nebot' se styděl sama sebe,
neřkuli cizích. Nechtěl nikoho potkati a

proto raději šel oklikami až se dostal na

místo, kde. pracoval. Když Jeník odešel,
tu u.bohá žena hořem a 'trápením usouže
ná, dala se do usedavého pláče, nebot' si
nevěděla co počíti, poněvadž mu odmlou
vati neb odporovati nesměla, nechtěla-li
vyvola.ti strašnou bouři. Dítě v kolébce
dalo se do pláče a matka nešťastná, při
spěchajíc k němu, teprvé nyní si povší
mnula, kterak miláček její ssaje zkažené
mléko utrápené ženy, očividně chřadne.

Tu pojednou zvoní poledne a ubohá.
žena neměla pro muže ničeho k jídlu a

v domě ani krejcaru. V zoufalosti své
lomila rukama; byla by si jistě sáhla na

život, bylo jí však líto dítěte a i láska k
inanžeří třeba ničemnému stále ještě jí
zdržovala. . Náhle projela hlavou její
spásná myšlenka. Vzala velký košík, da
la do něho podušičku,. položila dítko na

ní, přikryla je šátkem, uzamkla dvéře a

plačky ubírala se z domova.
Pod košatým stromem odpočíval si Je·

ník, čekaje na oběd. Z daleka viděl při
cházeti ženu; nesla velký košík na ruce

při�rytý bílým šatem.

I "Ze pak už jdeš!" zvolal mrzutě muž,
když se k němu blížila.

Anička postavila tiše košík na zem a
slzami oplývajíc i vzdychajíc podepřela
se o strom, aniž by byla promluvila. Je

ník si sednul, přitáhnuv košík blíže k
sobě, sundal šat košík pokrývající � hned
trhnul sebou, jako by byl blesk doň ude
řil. Leželoť v košíku bleďoučké, vyzáblé
dítě jeho. Jeník se toho uleknul i zbledl
co stěna. Obrátil se k ženě, jako by se

ptáei chtěl, co to má znamenati. V tu
ohvíli nebylo-v obličeji jeho' znáti, že by
měl zlost, neboť v ten den kořalky ještě
nepil. .

Nešťastná žena se na celém těle třásla
a jen usedavě štkala; když se trochu
vzpamatovala, pravila chladně a odhodla
'ně: "Jez, muži, jez co jsem ti přinesla.
Jest to poslední co doma mám - neboř
vše, ČÍm bych tebe a dítě své nasytiti
mohla, již došlo. Hleď, tvé dítě .umírá
hladem a já od včerejška neměla jsem
sousta v ústech. Jez jen, Jeníku, beztoho
dítko do večera zemře. Tys pánem nad



ním-ClIl s ním jak se ti líbí, alespoň je
vvsvobodiš ze strašného trápení. .Iá půjdu
brzo za nirn, pak mí'tžeš probiti de co

vvděláš a svědomí ti nebude n ičcho v v-

-d'kati až nás tll na světě nebude. c,
•

-

JI'...a slov tl'l'h vzala peřinku s ohuravyrn
di':;ekclll a l'ulozila ji vedle košíku ua

zem. .Icriik vzal ubohé robč na klín a v

tt' ch v il i zmocnil :-;8 110 pocit) sv i rajicí Je
hu sr.lce jakoby kleštěmi. Zachvěl se na

l'l'!1!1ll těle, jako hy z isnuice nim byla lom
eovala. l l luboky povzdech vydral S8 z

jeho prsoll a ....\.ničkll bodlo II srdce. Seděl

pak chvil ku tiše a díval se smutně na

děcko, jež mll na Jcl iuě spočívalo. Náhle
rnu vytrp;kly slzy 7. očí i zvolal:

.�( )dpusť mi, drahá má manželko, od

pust' mi mou vinu! 'rY� mne vyhojila, dra
há, milá Aničko! O prosím tě, odpustr
mi, že jsem tebe i toto děcko v tak straš
nou bídu uvrhnul."

Líbal pak vroucně dí tko, (;OŽ od téhož
uarozouí neučinil, vložil je opět opatrně
do košíku a padnnl ženě plačky okolo
krku, volaje: ".Ještě jednou tě zapřísa
hám, odpusť mi vše, čím jsem se na vás

provinil. Uznávám, že jsem byl k vám
necitelnym, stalo se tak ale proto, že jsem
upadl Y osidla karhauiků a ošemetníků,
kteří mne přivedli na mizinu. Slavně ti
zde. pod širou oblohou přísahám, že se

hudu starati na příště o tvou i děcka
výživu a že budu od této chvíle člově
kem pořádným. Odříkávám se co nejroz
hodněji karbanu a piti."

.An icka žalem i radostí slzíc, přiv inula
-e ku svému manželi i zvolala: ".Teriíku

můj, buď vvhojen alespoň pro toto své
dítko! Chci ti býti dobrou, obětavou
manželkou a dítku svědomitou matkou.
Ó kéž se vrátí zase ony časy, kdy jsme
byli ve svém vlastním domku. To
již vše minnlo - nedělám si z toho ale
nic, jen když tebe .Ieniku opět mám."

.T enik ucpromluvil dlouhou chvíli ani
slova, pak ale řekl: ,.Nyní pojďmež do
mu; o ostatní se brzo postarám, drahá
Aničko!' Zena vzala košík s dítětem a

muž jako zuovnzrozeu kráčel podle ní.
Cestou potkali mistra, u něhož Jeník pra
coval a ten se jich hned ptal, k61111 že po
spichaji, zemřelo-li jim snad dítko? .reník

pověděl mu vše, co se bylo stalo; zároveň
njist.i] ho co nejpevněji, že od nynějška
chce h�·ti Ntdn)rm mužem a dělníkl'lll . .1Ii
str měl z toho velkou radost 1 sdělil mu,
že má velkou stavbu i hude muset míti
YÍl'C dělníků a že .Ienika, když se dobře
«hovati bude, ustanovuje za. prvního děl
níka.
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Anička chtěla radostí l ihati ruistrovi
ruku, ten však tornu nepřipust.il. Praví]
jí: "Vždyť vypadáte, jako byste se cvrčky
živila! Nechte pláče a bude zase c1obi;�.
Dám vám ceduličku na mou ženil. a 'o na

vám uvaří dobrou, silnou polévk u a zde
máte něco peněz do předu.':

.Jeník došel pak k paní mistrové a té
vypověděl vše co se by lo stalo: Hodná
tato žena uvařila, na rychlo dobrou po ..

lévku z vina a dala .Icnikovi potravin na

cel)' týden, zároveň podotknouc, že bude
moci Aničku potřebovati k obslaze při
domácnosti.

Brzo zase navrát.ily se blaho i poklid
manželský do obydlí J euikova, Churavé
dítko za nedlouhý čas okřálo a zdárně
prospívalo. Uplynula leta a .Jeník byl
stále ještě II téhož mistra. Karbanu a

kořalky zcela se vzdal a bratří z mokré
čtvrtě "dali mu pokoj, jakmile VIděli, že
s nimi opravdu ničeho více míti nechce.
Za tři roky po vypravované události ob
dařila Anička manžele svého zdravým
hošíkem, jemuž dáno jmeuo po otci.•Jeník
naučil se šetřit a zakoupil si konečně
domek vlastni. Byli jsme od těch dob
opět nejlepšími přátely. Roku 1865 jel
jsem do Ameriky i rozloučili jsme se

spolu na vždy, zároveň si slíhivše, že si
pilně dopisovati budeme. Však: "f::iejde R

očí, sejde tl mysle", neboť zde nastanou
člověku nově příchozímu jiné starosti a

snadno se pak zapomíná na věci jiné. O
.Jeníkovi nedostalo se mi žádných dalších
zpráv, až teprvé roku I 875 jsem dostal
od něho krátký dopis, ktcrýmž mi 0-

znamoval, že náhodou dostal mou adresu
a že mi píše, aby mne zpravil o stavu
své rodiny. Liboval si velice; kořalky a

karet prý si více nevšinmul, za to však
nalézal veškeré štěstí a blaho v rodinném
svém životě. Dceruška, jíž mu manželka
jeho přinesla .k obědu, dorostla v sta-tnou

pannu. Lofisl�ho Joku v srpnu' obdržel
jsem od přátel z Cech dopis a k němu
bylo přiloženo několik řádek od Jeníka.
Psal následovně:

"Drahý přtteli! J[usírn ti sděliti, že
naše drahá Anička se provdala za řádné
ho jinocha. Odebeřou se ku konci srpna
přes moře do Ameriky za bratrem mého
zetě, usazeného v Nebrasce. Hocha mi
och-ctili k vojsku a leží nyní posádkou na.

tllrc·cl\�!Gh h rau ic ich. Tak jsme 8 Aničkou
nyní upl ně opuštěni. Měj se dobře.

Tvůj J. L.
A tak vyhojila žena muže!

Joset' I1(i/'ký
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(0:0 ::rOSEF.A. ::aA:S'X'OŠE.)

::aed.H.ch, pá.n na. �ucho"'Q'"ě.

::a�"'Q'"á.n, �eho bratr
�Q\O:aY : Stra-hota., d.ů"'Q'"ěrn:í.k ::aed.H.cha.

::aožena-, :ma.nželka. ::aed.:ř. a. d.cera. uhl:í.:ře.

Xr1.Una., 3e��ch d.:í.tě_

(PokoJ 'V hradu.)
BEDŘICH. Jediná ty l"{He pode jasným nebem,

proč neznal jsem dřív tvé líce!
teď již pozdě, duch můj ledem,
ledem zavalen a neroztaje více.
A vy oči, krásné ráje,
proč jsem dříve neznal vás?

květly by mi nyní maje,
květly doby plny krás.
Nebuš srdce, nerozchvívej bolnou duší,
upokoj se cite lásky;
Bůh co spojil,

é

ty pásky
člověk bídný nepřeruší.
Vyvolil sis jednu ženu,
svatě věrnost slíbiv věčnou,
a nyní chceš jako "pěnu .

vyhnat její lásku vděčnou?
věrně povždy srdce tlouklo

Boženy mé nákloností,
Očko její když v mé kouklo,
zřel jsem lásku plnou ctnosti.
Bídák za dobré kdo zlé podává,
klam za srdce věrné;
on svou duši odprodává,
věčné pomstě, pomstě, pomstě černé,
Ustup cite, hříšný vrahu,
ty pobloudíš moji snahu;
krvavé mi vpíšeš činy
do života beze viny.

.

Hoj tu noho, stoj tu pevnj,
dokud stojíš, nejsi hříšná;
zamdliž ruko, nečiň zjevně,
co ti vnuká mysl pyšná. -

Však co výčitek těch řady,
co předhůzek mám se báti,
čin ten spáchán beze vady,
nemůž na mne nikdo žváti.

Vypudím Boženu z domu,
ať jde tam, kde její kraje,
dítě její dám jí k tomu,
tam ať oboum štěstí zraje.
Bude-liž pak v světě koho <

kdož by řek, že zlým jsem byl -

a co komu je do toho,

by� bych ji i zavraždil.

lIoci mám a volné vůle dosti,
mohu trestat ve své zlosti;
mohu vraždit, nemám se co báti,
d'ábel, ha, ten bude jen se smáti
Směle k činu

lňsky synu,
nestrachuj se pomsty "ani věčných trestů,
budeš míti krásnou, Bedřichu nevěstu.

Vs(oup'l
BOŽENA. Beděichu, hleď, jak nebe shlíží jem nt,

ty chmůry hradné, ty mu byly vzaty.
Tamto zlato zlato rudým lemem
skví se pokraj obzoru.

Hleď, Bedřichu, ani stenem

ptáček nelkš v prostoru.
"

Vše jen líbě radost koupit,
Ratolesť se jemně houpá,
ptáček pěje,
zem se směje.
Pojď, Bedříchu.do zahrady,
projdeme si všecky sady;
Kristinka ta půjde s námi
obdivovat tvůrce chrámy.
Ach, co vidím na tvé tváři?

ty jsi zbled.
A ten hled,
a tvé oči temně ZI\ří!
Co to má všecko znarnena t ?

ty nejsi ten, co dřív jsi byl,
či mám se toho nelekat,
nemšm se báti truchlých chvil?

( Obejme Bedřicha.)
....

O ten sen, ten bude zjevný,
Předtuchy cit mi praví pevný.
Bedřichu, byl to krutý sen,
00 dnešní zakalil mi den,
že nemám v hradu pokoje,
ven mně vábí vnitřní rozbroje.
Zdál se mi sen,
u tvých noh že kytaru jsem hrdlu,
Kristinka ta. vedle stňla.
Tu náhle okno vyrai:.í se ven,

přiletí pták velký, žravý,
uchopí'Krístínku, nehopí mne

"



.A. čin ten tak mne ulekne,
že zapomenu osud dravý
a v náručí své Kristinky
čekám poslední hodinky.
..:\. již tu osud na nás kývá"
Tu příkrá k nebi strmí skála;
pod skálou hrob náš vlhký zývá,
Kristína pláče a já o ni jen se bála.
..:\. v té hrozné strasti
vrhl pták nás do propasti.
Bedřichu. sen ten mi praví.
že nás někdo štěstí zbaví.
Bedřichu, manželi,
ty mně nepopřeješ sluchu?
oči tvé se zatměly
a proč tak temno u tvém duchu?
Snad se stalo něco bratru-
dostal list jsi ode 'I'atrů+-
neb se otec tvůj zas vrátí?
O nenech mne v bolné nejistotě státi.

(Vstoupí Strahota.)
BEDŘICH. Vaší třeba jest mi rady,

nepřňtelů jsou tozrédy.
Nech, Boženko. nás teď sami,
ať ty věci urovnáme;
směle zříme krásně klamy,
když jich směry nepoznáme.
Když jsou tajné jejich cíle,
tu nám valně plynou chvíle.
blížfme se rozkoší a slastí

nejkrutější bídy pasti.

nOŽENA. Nechápu, proč tyto řeči
a čekám bolně, kdy se rozvinou;
já jdu, mčj jenom péči,
ať blaho tvoje neminou.

BEDŘICH. Vy víte moje tajnosti,
vy víte vše, k mému plánu dosti.

Vy víte, že propast dělí mne a ženu yclká"
že můj rod slavný z hrdinného květu
a že rod mé ženy mělký,
sprostý šlechtickému svčtu.
Nebude vám tedy třeštit hlavu,
když ten svazek rozdvojím;
šleohtíckému podrobím se mravu,
8 přáteli se ukojím.
Pak se otec můj zas.átí,
čin ten se jemu zalíbí;
on požehnání své nezkrátí,
on vnoučata svá políbí.
Těžko žít, když seje otce kletba
koukol do mých radovánek;'

.

požehnání chce mít setba.

Raděj zvolit malý stánek,
spokojen být v nízkém rodu,
jísti chleb a píti vodu;

.

jen když žehná otce ruka
žití syna klasy.
Tu mírně bolí všecka muks
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a krásně plynou strastné časy .

)[ojí úmyslové ti jsou pevní,
Božena opustí mé dědiny
do daleké vyženu ji pustiny
a ničím budou pásky pokrevní.
Vy mou vůli vyplníte,
přfsně hanbu mou pomstíte.
Jt\ vám za to budu vděčný,
dám vám stříbro, dám vám zlato;
dík můj bude nekonečný,
smíte žádat všecko za to.

Dám vám panoše i koně
a Boženu i Kristinu

zavezete v dálnou pustinu.
Tam dvé hranic postavíte pro ně

to není sen, to není zdání,
strojte se honem na cestu;

vy mít budete jinou paní
a já zas jinou nevěstu.

STRAHOTA.. Pane hrabě, to jsou žerty,
To není pravda, j:i měl sen.

BEDŘICH. }Iám snad z pekla svolat čerty,
to není zdání, svědkem bude zítřejší den!

STRAH. To jsou zkoušky krásně tkané,
zdaž mám soucit pro SVOll paní;
nezkoušejte zle tak pane,

věrqost zlatu se neklaní

Byste slovům mým však věřil,
tu přísahám odhodlaně Bohu,
dokud slunce bude zapadat a vycházet,
že k činu tomu nezapůjčím nohu.
Kletba musela by na mne pršeti
a pomsta věčná. z nebe;
kdo miluje zkázu jiných,
nemiluje sebe.
Radš opustím tyto stěny
neb chci viset na žebříku,
než aby mne skal ozvěny
zváti měly: vražedníku!
Nemšm smělosti ani dosti prňva,
bych káral svého pána;
však když jiných bolí rána
tu má rada býv.á zdráva.
Proč do pouště zahnat lásku?
Proč nepopřát rtlži tepla?
Proč.rozervat Boží pásku?
Proč lilii nedat světla?
Člověk žije. aby tvořil,
smrtit smí jen příroda;
kdo miloval, ten nebořil,
nezve, láska že je příhoda
Osud sice lidem vládne,

.

syn však není libovolný
z osudu zelení vadne,
osud dává cit i bolný.
Osud dává hrozné strasti,
krásné přináší i slasti;
z osudu zapadne slunce)'
z osudu je kryjí mraky,



a proč chce osudu. tvůrce,
člověku by zuasly zraky?
Kdyby slunce nezapadlo,
nebylo by nikdy jitra;
kdyby kvítko neuvadlo
nebylo by nikdy máje,.
človčk mře by našel jinde
rozkošnější ráje .. ; ,'.

BRD. Ona hanbu na můj uvalila l'od--
ona nehodný porodila plod+
příchod její otce vyhnal z <lomu,
a to: matce. vykopalo hrob.
Ona musí u sta hromů
vzkřísit smrtí rod můj z mdlob.
Tam v pustině pláti bude
oheň, a v té záři rudé
musí mříti ona; .

tam i Kristíně života spadne opona.
STRAH. Ona čistá beze viny,

vy jste příčinou těch .zmatků;
vždyť jste pro ní bratra vyhnal
z vlastních jeho statků,
byste ji moh milovati vřele.
A když jste ji pojmul k sňatku,
stálo psáno v vašem čele,

_

že u věčné lnete lásce
k roztomilé krásce..

---

Když otec žehnal. vaší nevěstu
a'sbohem dáv.al dceři na cestu,
tu i bolněpoěal plakati .

a bolněji.si vzdychatl:
Měl dceru, .měl jse..n jenom jedinou
-8 tu zde vdávám .beze _ slasti.
Ó kéž bych. �oh poslední hodinou

obejmout ji beze strastí.
Obávám se toho okamžení,
že ji osud někdy vrá�í.
Tu zvolal jste: Potěšení,
lásku mou tu nic nezkrátí.

lJEDŘICH. Ano, máte pravdu!
mládí mě.mne zavedlo --

krása mne zavedla ---

an jsem jinou neznal.
Lidské oko všemu zvyká
a zvyk ten jmenuje lásku;
zÝyk:však zmiz! ---'n; pak pyká,
haní starou krásku. !

Člověk, ten se často zmýlí,
nepravou nastoupí cestu:

pak jen dobře, jestli. pílí
:8 zahodí starou vestu.

Vy musíte splnit žádost mou.,
sic ztratíte v tomto boji
při nejmenším hlavu svou.

Povždy jste mi věren býval,
blaho mé a ráj můj chtíval:
vy i v této velké chvíli
budete mi sloužit věrně,
a čin tento se vší pílí
vykonáte z lásky ke mně.
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STRAHOTA,. Ano, vykonám věrně tak:

aby žádný nezakalil.
vaší zemskou cestu mrak.

BEDŘICH. Rychle tedy k cíli, .

nemařme tu chvíli;
připlavte vše honem na cestu,
ať brzy vítám svoji nevěstu.

(Stmhota odejde.)
Nyní jasnější ukažte se tváře,
budete šálit, budete klam:

jasná bude vaše záře,
bude však jed hadích tlum.

Obdivuji hada v ráji,
že lež svou tak doved krýti ---

(Vejde Božena s Kristínou.)
Boženo, slyš mě, drahá,
připravil jsem tobě radost:
zde na hradě čekám vraha,
zde mu krutou ehystěm žalost.
Nehrozím se ostří meče,
ani kruté bitvy seče;
budu směle hájit hradbu,
jak jsem hájil naší svatbu.
Jen o tč se bojím dítě;
kdyby přec vrah dobyl válku,
na tebe on chystá sítě,
chce tě odvest v dalnou dálku.
Chci bys tedy odejela
i s Kristinkou k otci svému,
zatím tam se dobře měla.
Až zaplatím vrahu zlému

zlomyslnou zradu,
pak poklusám vesel z hradu,
tam v to údolíčko milé.
Těším se tak jako dítě

spatřit tvého tatínka,
a co naše Kristinka,
ona plesá; ona se raduje.

BOŽENA. Naděje má klesá
mně se zdá, že osud nás rozdvojuje.

BED. Proč si trudit domněnkami chvíli,
směle raděj k činu, k cíli.
Po zkoušce té budem zase svoji,
co osud rozloučil, osud zas spojí:
budeme zas věrsě spolu dlívat
o krásné vlasti naší zpívat.
A tak poplyne budoucnost nám blahá,
jen nyní k činu, B�ženko . drahá.

KRISTINA.• Matinko matinko, o to jsem ráda,
půjdem, aby nás minula krutá zráda.

BOŽENA. A já opustit, mám tebe,
svtij ráj, své blaho, své nebe?

Ne, to nedovolí moje láska,
vždyť nás nerozlučná spojila páska;
Spojila, abychom po boku kráčeli CQ věrní
Skrze růže, skrze trní.



Též se bojím černých lesů,
jsouf plny lupičů a běsů.

JCRJ)STINA Otče.sdobrý tatínku,
pojeď!'; nňmi;
neopouštěj mne a matinku,
nech ať' lid za tebe bojuje,
on :-;e rád za tebe obětuje:
Pojď tatínku s námi.

HEUinCH. Nelkejte pro budoucí doby,
po stesku přicházejí mdloby;
kdo v mdlobách chňpe meč,
toho jistě pohřbí seč --

lehkovážné smělost vítězí.

ROZENA. V tom to muži nevězí!
Však ženy láska je i obětovnš,
ona v obět klade srdce své i štěstí.
Manžel] drahý, pevně stůj,
ať sokům vyrveš md!e z pěstí.
Modlitba má tě bude chránit
a bůh nebeský sám tě bránit.
A když ty na hradbě státi budeš v boji.
hudu já na kolenou modliti se k bohu;

moje modlitba věrně oba dva nás spoji,
modlitbou u boha všechno zmohu.

Však co to?
odkud ty trudné boly?
Ano, proto,
že v rozličné jdeme poly.

BEnÚICH. Nelkej ženo,
:l.ejtří den
zmenší truchlý tento sen-

on dá za věno
vám zas mne ---

. zejtřejšího jen dočkej dne.

KRISTINA: Matko, ty pláčeš.
STRAn. V�e již připraveno na cestu.

BOŽENA.. Půjdem, dítě, osud káže,
srdce musí tiše stát,
kde tě rozum k činu váže
nesmíš truchlit, nesmíš lkát.

(Božena a Ií!ri.'3tina sedí v lese.)
BOŽENA. Sem na rozkaz pána svého

nás zavezl Strahota,
nic nňm neučinil zlého,
nezlomná on dobrota.
Na kolenou jenom prosil.
abych jemu odpustila;
že to učiniti musil,
jen abych se zachránila.
Dítě drahé,
jediné mé blaho pod hvězdami!

jak neblahé
nám strojeny byly klamy,
Kam zřím, tu zřím jen hrob
a zřím jen hrozný klam;
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tak člověk tvoří sterých zlob
a skrývá hrůzy dračích tlam
v beránčí nevinné tváři.
Jen ,jednou bolí, jednou krvácí,
když cizí srdce rozkácí:
vš�k když vlastní krev tě maří,
tu stokrát v srdci stojí psána
bolest tvá a tvoje rána,
Nebolí mne osud můj, psota bídná,
jen tebe dítě, lituji,
kdyby jen tebe ruka chránila vlíďná,
pak ráda pouť svou putuji.
Ty znéš tam, Bože, lásku matky,·
Ó zažeň tyto kruté zmatky:
vysvoboď dítě mé, vysvobod' Kristinu,
uveď ji v šťastnější světa končinu
a mne pak žádej k oběti;
Jsem hotova umříti z lásky k hraběti.
Jako bouře utichá,
když rána strašná udeří,
tak duše má víc nevzdychá
a srdce v lásku nevěří.
Jest toto děťátko --- milkovo bůže

jsou to ty lásky sny --- trnité ruže.
Kdo je trhá,
Ten se vrhá
do vln zmatků,
plných nehod, nedostatků.
A zdaž může hřešit láska?
Zda je hříšná ta procházka,
kterou koná k svému míru '(
zda nehanbí láska víru?
Proč cit ten daný člověku?

by bloudil z věku do věku,
by ze sna klesal y snění;
b;T u věčném ohluch znění,
by nezřel světa drsné stezky,

.

by nezřel nebe jasné blesky.
By věčně klesal a zas vstával,
by věčně plakal a se smával;
by krátil sobě dlouhý čas,
by duše neumlkl hlas.

Běda, komu cit ten cizí

jemu věčnost celá zmizí;
on nenajde nikde spánku,
neboť jiným nepřál stánku.
Buď tam štasten. můj Bedřichu,
v náručí své vyvolenky;
ať ti stále kvčte blaho,

.

rozkoš u milenky.
Nehrozfm ti a nemohu,
já jen mohu odpouštěti;
kdo nám prvním byl po bohu
nemožno nenáviděti.

KRISTINA. :Matko, matinko!
otec nás nemiloval,
nejkrutější zkázu snoval,
vydal obě katovi
a řek že jdem k dědovi.



BOŽENA. Tu musí eitné srdce lkáti',
jsou podloudní to medvědi;
tak nelidé jen mohou lháti,
jež o lásce nic nevědí.
Před tebou jen láskou hoří,
tváří se 8 pochlebují,
za zády však štěstí boří,
nejkrutější zkázu kují.
Jsou to lidé, kde duše není zdráva,
jsou podlí, horší vrahů;
vraha odsuzují prdva,
jen pokrytce nesoudí snahu.

Však, dítě - neběduj,
a klekni raděj na tu půdu
a pánu bohu poděkuj.
Nás pásky vččné spojily
a nesmí choť manžela klíti,
byť zradil její krev;
a dítě nesmí otci zlíti,
byť hrozně páchal jeho hněv.
Tu soudce jiný, tam nad mraky,
on trestá sám v své spravednosti;
on všude pátravé má zraky,

.

on odmění i ctnosti.

KRISTINA. A ty nechceš nikdy více

jíti z těchto .ěernýeh lesfl?
Ó zde číhá. na tisíce
na nás dravých běsů:

BOŽENA. Nikdy více!
Zde ať zvadnou moje Iíce:
zde .... pustině chci umříti,
budu moci tiše sníti.
Nebude mi žádná ruka
rozmnožovat sterá muka.
Zde v pustině této černé
dřímat bude srdce věrné:
hude sníti o Bedřichu;
doufám, že snad beze hříchu.

KRISTINA. Matko, matinko drahá,
jak pusté jest zde všecko místo;
sem bída jen a nouze sahň,
zde není býti jisto.

BOŽENA. Koho boží ruka vede,
toho jistě nezavede.

IRISTINA. A kdybys v nemoc upadla
kde lékaře a léku najdu?
Jako tráva bys' uvadla
a já pak bolem zajdu.

BOŽENA. I lék ten bývá často z jedu,
jenž nás pohání k smrti blíž;
8 lékař przní často vědu,

'.

že klesnem hloub a klesnem tíž.
Však ty, Kristino, lék máš pravý
pro ňadra má a bolest mou;

on jediný mne pouzdraví
a scelí ránu krvavou.
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KRISTINA. Matinko, nechápu tato slova..

6 vysvětli mi je znova.

BOŽENA. Neznáš ten lék, jenž kHsí t"OI',·,
a srdce k srdci stkává?
Ten svatý cit, jenž přese hory
k svým včrným rád se brá":t?
Protivné on poly míjí
a poutá světy k světům,
mrtvé srdce k žití zkřís!
a 'žehná k novým květům.
Když bolem člo�čk sevřen kvílí
na lůžku a nářkem otupuje sluch,
Ó jak mu blaze. jest-li chvíli'
mu věrný obětuje druh.
Tu umře bol a žalost.
utichne rána a sladký zjev
ten vyrve červa z jejich střev.
Blažen, kdo má jedno rámě,
o nějž by se op1ít směl; .

blažen, kdo u lásky chrňmě
na svůj osud zapoměl.
Osud trpký že nás stíhá,
že nás stíhá smrtelnost;
jenom láska ta n:1s zdvíhň,
zdvíhá přes hrob pro věčnost,
Láska věrná, to ta ruže
nevadnoucí člověku;
láska pravá, to to Mže,
jež nás chrání do věků.
Dvakrát menší jsou vše strasti;
co nás v cestách stíhají,
dvakrát větší všechny slasti.
jest-li v lásce zkvétají.
Láska, dítě, cit ten vččný.
on ozdobí lidskou zlobu;
Láska, cit ten nekonečnv
klíč k sladkému hrobu. :

Láska, dítě, lék ten pravj',
láska tvá, můj anděli,
ta mně jenom pozotaví
život bolně probděly.

KRISTINA. Matko, já tě miluji -

miluji nekonečně'
Život --- vše ti obětuji
� tebou žít chci věčně.
Ú kéž není mezi nňmi
nikdy žádné loučení;
Ó kéž hy nás smrti chrámy
stejně zvaly k skončení!! ---

BOŽENA. Zdc ty černošedé skšly;
je llczžírú času zub;
kéž bychom i my tak stály
bez bolesti, jak ten dub.

Bídnější je člověk stromu,
mrzák větší nežli ptáče;
ono vesele si skáče,
dub se nelekš ni hromu.
O jak je ten člověk bídný,.
slabý jnko červík v zemi,



''l, prachu posej, děj nevlídný,
prach ten vrátí zase ;lCmi.
Život náš jest pouhé snění
l)ole"t naše brouků jek -

prosby naše červů ohtění -

-teskv naše šumot řek.
(:lm·á bídný, má on ducba?
prvek jest ta jeho duše,
jenž II věčném spojování,
žíti musí bez přestňní.
Prvek je, jenž nic nesdusí,
spcjcnf ni samota;
kdvž St' i' tělem loučit musí.
opouští ho nahota,
do nového spěchá boje:
prvky jiné béře k svaru

;t tak rodí se ze zmaru,
hy se plížil u věčné dráze.
�r:íži se, zda k zdaru, k skáze ?
Prvků zk.iza? --- nernožnosti.
Prvek jest jen duch člověka
:;l proto je nesmrtelný;
zkazit nesmí tvůrce prvek
sic by svčt byl bezživelný.
K zdaru tedy duch náš kráčí,
k zdaru dráhu sl.iou máčí,
J� zdaru �ptje ku věčnosti:
zničit ho. jsou nemožnosti.
Odevzdej St�, dítě klidu.
blažen. kdo je vzdálen lidu.

ImS'l'lNA. ZalosL v hluku jen se udusí:
kdo v samotě, více zakusí.

:B�ŽENA. Když. ti lidé strojí pasti,
krutě ženou ku propasti,
kam chceš spěchat světa dítě?
Keil' zumrzri přfzeň v ledy?
Vonné v l':11l11 tekou jedy?
Skvěle vězní zhouby sítě
zdaž uhřeje mráz kdy ledy?
Zdaž uzdraví ránu jedy?
Zdaž uvolní pouta strasti?
Ph�dlH'S bol svůj hlasně stráni,
spíš« najde;; slitování,
než 11 (lítl,k jedné vlasti.

:I.HlST. SVl:t nui zemí jiných kruhy,
kde snad nujdem lepší druhy.

J!31()ŽENA. Když bol svírá. ňadra těsnň,
z lásky proudí zkdza děsmí,
kam chceš spěchat světa dcero?
Kde jc hluk a kde je bouřc
kde hy škodné, zhoubné kouře
mdlol; a zmatku na tě zřelo?
Zdaž utichne loďka v bouři?
:Gdaž neduh se hojí v kouři?
Zda ze skály pučí růže?

Hájku žalné přednes písně.
," ptáky zpívej žalmy tísně,
J.<k jen Mj ti dáti může.
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KlUST�N.A. Něco ŠUr11í,
cosi dumí:

,

je to chůze,
Ó tcd' lůze
k strašné muce

padnem v ruce,

BOŽENA. Fantasie tebe mate,
obrazy ti líčí;
chvíle blahé jsou ti vzaté.
z bídy přelud klíčí.
Jest to ptáče, plaché zvíře.

KRISTINA. Jeto had,
on svůj hlad
ach běda, běda:
on má v díře
mnoho dětí.

my jim padnem
za oběti.

BOŽENA. Sám pod sebou větcv utne.
kdo z neblahé zkoušky smutno.

tnu« se)
BIVAK CO to, zde v temném lese,

kde jcn jtí II rychlán bývá,
kde jen káně lup svůj nese

a pták mně jcn zpívá,
zde lidé? Dvě ženy!
to jsou báje,
přelud zvěny.
Ano sním opět o slasti,
vidím se na půdě vlasti,
zírám Boženu,
zírám ji tak krásnou,
kdyby to jen nebyl sen �

ó zdaž dočkám blahý den.

kdy svou spatřím Jitřenu '!

To není sen, to ncní mam,
tak živý nikdy není klam.
To je ona,
to ta spona,
to ty tvaře,
očí zářc.
RMuý ret

to ten med.
Stesk a touha, trpký čas
změnil moje líce

hrubý, drsný [est můj hlas,
ona mnc nepozná více.

(PNstonpí. Bož. a s». se le'Amou,)
.Tak, co vidím '?

zde dvě žcny?
Stokrát zřel jsem tyto kmeny,
nikdy však neměl to štěstí
vidět růže při nich kvésti.
Sám se divím!
Osud zlý vás ved v ty stráně,
kol a kolem zhoubné .pláně,
domov tygra, lva a hada.



Snadno vlhkou vaše vnada,
Najde hrobku v jejich tlamě,
ve propasti nebo v jámě.

BOŽENA. Nebojím se dravce vzteku,
nelekám se lesa stínů.

BIVÁN. Bohužel, zde mnoho reků
dřímá v bledé smrti klínu.
Místo to vás vede k zkáze,
smrt tu kývá všude zjevná;
pojďte na hrad, tam vás pevná
chrání zeď a hráze.
Pohodlí a všecka přání
vyplním vám v ochotnosti;
ruka tato ta vás chrání.
ruka plná udatnosti.

BOŽENA. Štěstí, to nás doprovází,
rytíři, nám nic neschází.

BIVÁN, Opuštěné neopouští
rytíř srdce poctivého,
radě] zhynu v této houští,
Neznáš, Boženo, hlasu mého?

BOŽEN..!.. Znám,
a proto se mu vystříhám.

BIVÁN. Nepůjdeš-li na můj hrad,
tu 'dovléci tě dám,
však brzy donutí tě hlad-.

(Sám k sobě.)
(Musím přísně na ni udeřit,
ona musí v náruč mou se ponořit.)
Nuž ještě jednou se tě ptám,
zdaž se mnou na hrad jíti chceš;
tam paní svou tě udělám,
doufám, že to neodepřeš,

Než dalšímu všemu ději
učinčn jest náhlý konec;
lesní rohy jezdců znějí,.
rychle blíží se sem lovec.
Na kolena hned se vrhne

před svou milostivou paní,
Bivánem jak blesk to trhne,
Strahota odvádí psaní.
Řádky ty jsou od Bedřicha
na Boženuplnou ctnosti;
prosí, by mu odpustila,
by 8 ním měla útrpnosti.·
Hrad jeho že rozbořený,
nepřítel kol uhostěný;
mrtva že je milostnice,
on že sám raněn velice.
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A již nesou čtyři muži
na nosítkách v měkkém senu

Bedřicha sem raněného
a kladou ho před Boženu.
Poslední on slova šepce:
Odpust, Boženo, mi milá,
a Božena mu odpouští
chudák jako křída bílá.

Vysílená klesne k zemi
dcerušku svou objímajíc,
by o Kristinku se staral
Strahotu jen vyzývajíc.

Na místě, kde odpustila,
voda hned se vyprýštila.
Podnes dívky z té studánky
plnívají svoje džbá.nky;
před dnem svatby tam putují
nevěsty z kraje celého,
lásku ženy si vštěpují
do srdečka nevinného.

Poučovat jenom panny
a ne také mládence,
bylo by však --. víno hanět
a klanět se pálence.
Proto vezměte 'si příklad,
kdo ve Vídni sedíte,
udělám vám třeba výklad,
jest-li to už nevíte.
Tak že zem česká se vdala
za ženicha německého.
Řekm nám co s nim dostala?
Na světě snad vše, co zlého,
Ltlsku věčnou přísahali.
pak ji sprostou vynadali;
odsoudili na hranici,
Boženu i Kristínu,
objímali milostnici
drzou, tvrdou němčinu.
Blízko je doba pokání
Bro vás Vídelláci páni!
Cechy však a Moravěnka
odpustí vám jak Boženka
odpustila Bedřichovi,

•

pyšnému pánu z lIuchovi;
neboť nechce k Bivňnovi
železnému Bismarckoví,
jen se dejte na pokání
hrdí VídeDáci páni.
Strahota je duch ndš strážný..

on zachrání český mírod; -

není žert to, ale vltžný,
dobře promyšlený návod.



-185 -

�ZE' ZKUŠENOSTI ČECHŮ AMERICKÝCH.�

První osadnici pobliž Owatonna,Minn.

Sděluje Benjamin Fišer.

Bylo již hezky pozdě na podzim, když
jsme se vydali na cestu z lllinois do Min
nesoty, co úplně nezkušení na nevzdělané
pozemky. Společnost naše sestávala z

Josefa Kaplana, Jana Pichnera, Antonína
Kabáta a Josefa Zedníka. Antonin Šimek,
kterýž tam byl již po dvě leta usazený,
psal nám, že jsou v krajině té pěkné po
.zemky a vyzýval nás, abychom se za nim

vydali. Domnivali jsme se, že tam má
pro nás něco vyhlídnutého a nastoupili
cestu. Přibyvše v den sv. Václava k
němu, seznali jsme, že se nás nemálo ulekl,
nebob nás již tak pozdě nečekal. Můžete
se domysliti jak nám bylo, když jsme
zvěděli, že nevi o ničem pro nás se ho
dícím, Nebyla to maličkost, neboř jsme
byli úplně opuštěni na takové samotě.
Owatonna pozůstávala tenkráte ze šesti
staveni a jen tu a tam v okoli uzřel's
nějakou budku. Když nás pan Šimek: vi
děl tak utrápené, těšil nás a slibil, že
bude něco hledat. Avšak co počít nyni?
Neměli jsme stavení, kde bychom se

mohli ukrýti a. zima byla již na krku. Ne

měli jsme kouska sena a ničeho podob
ného. Měl jsem tři malé děti a ku všemu
tomu ještě šest kusů dobytka. Nastaly
silné mrazy a. tráva. sehla. Druzi moji
krajané se rozešli hledat pozemky, já
naproti tomu jsem se chopil kosy a sekal
jsem seno. Najmuli jsme nedostavený
domek za. $2 měsíčně, avšak za několik
dni nás vypověděli. Co teď počít? Po
důkla.dné úvaze bylo konečně usnešeno,
že pomůžeme Josefu Kaplanovi stavět a

on že nás pak přes zimu nechá u sebe.
Výhoda. ta týkala. se Josefa Zedníka a

mne. Staveni se zrobilo, díry se ucpaly
senem a. střecha. shotovena z téže látky.
Každý měl pozemek vyhledaný, já však
sekal seno a poněvadž nebylo času k vo

zeni, skládal jsem je do kupek a myslil
li, že je později odvezu.

Jednoho dne panoval silný vitr i mu

selo se přestat pracovati. Měli jsme za

to, že do rána pomine, v noci však. při.
hnal se prerijní oheň, kdož vi až odkud;
nikde nestavěla se mu v cestu překážka,
nebot' nebylo nikde ani role ani cesty;

oheň silným větrem podněcovaný promě
nil širou prérii v ohnivé moře á všecko
mé namáháni bylo obráceno v nivec. Zů
stalo mi jen několik for sena, jež jsem
si dřive navezl. Nejhůře se vedlo Anto
nínu Kabátovi a Janu Pichnerovi. Obě
velké rodiny utábořily se ve vozech na

prérii; když se přihnal na ně oheň, ne

zbývalo jim nic jiné-ho než zápasiti s nim
o svůj život a majetek. Tlumili oheň jak
mohli a po velkém namaháni se jim to po·
dařilo. Nedaleko od nich byl usazen

Němec jeden; byl to člověk hodný. Ro
dině jeho všecko zničeno ohněm a od té

doby stihalo ho neštěstí za neštěstím af
si to chudák vzal tak k srdci, že se z toho
zbláznil a v návalu šílenatvt se oběsil,
Nyni nastaly zimy a sice takové, že od
té doby zde podobných nebylo. Napadlo
tolik sněhu, že nebylo možno někam se

dostat. Za peníze, jež jsem měl k naše
inu' živobyti, musel jsem koupiti: seno,
poněvadž dobytek musel býti udržen. Pro
dat se nemohlo nic, nikdo neměl peněz.
Seno bylo drahé, cent mouky stál *5.50
až $6 a jiného nebylo nic 1 dostáni.
Bušl zemčat stál $1.10, avšak nikdo jich
nemohl dostati. Ku všemu byl jsem dlu
žen ještě $100. Dluh ten mi působil znač
nou úzkost a neustálé upomínání veliké
nepřijemnosti. Když pak mi bylo sděleno,
že se tu platí 40 ,procent z peněz vypůj
čených, byl jsem rád, že si můj věřitel
vzal voly za dluh. Tim se mi značně
ulehčilo. Seno koupené bylo spotřebová
no a peníze došly. Proto jsme se museli
vydat pro seno pět mil vzdálené, které
nám bylo před .ohněm zachováno. Cesta.
žádná, za to však strašně sněhu. Nenadš
li jsme se jak hrozného se nám dostane
překvapeni při návratu našem. Zanecha
li jsme totiž děti své pod ochranou ostat
ních, když však jsme se vraceli k domo
vu, přiběhla nám Zedníkova dceruška na

proti se strašnou zprávou: "Pepíček se

opařil!" Posptšili jsme ihned domu a.

nalezli jsme zde dvouletého našeho mi
láčka a nejstarší dcerušku celé mokré,
jak na ně lili studenou vodu. Ubožáček
maličký měl půl těla opařeného a Mži
sedřenou.

Jak se to stalo, do dnes nevíme; bylo
nám jen řečeno, že spadl do kotliku 8

vařící se vodou. Na tu ránu do smrti
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nezapomenu, neboř cítil jsem všechnu tu hně zapadlého a že už smrdí. Byla to
bolest s miláčkem mým. V staveni nebylo opět nOTá rána, která se mne citelně do
centu, naproti tomu nedostatek všeho a tkla. Nejvice jsem se obával co tomu �á
nyni 'přidružilo se ještě takové neštěstí. žena řekne, poněvadž se to ale nedalo
Musili jsme pohlížeti na utrpení ubohého ukrýti, sdělil jsem ji co nás bylo potkalo.
červíčka a pomahati mu jen domácími Zarmoutilo jí to velice, upokojili jsme se

. prostředky, neboř na lékaření nebylo pe- .však tím, že jsme čekali právě od krávy
něz. Tři měsíce trvalo, než jsme nabyli .

f"
tele a domýšleli se, že. přece nebudem.

přesvědčení, že dítko -vydrží a co jsme' muset hlady umřít, když budeme míti
při tom vytrpěli; může se každý domy- mléko. Radosti naší nemělo býti na dlou
sliti. Ještě dlouho v letě, když natáhlo ho.' Jednoho dne když jsem odešel, při
-dítko .ruku, vyvalila se mu z podpáží běhl za mnou chlapec Antonína Kabáta
krev i obávali jsme se, že zfistane do smrti a pravil mi, bych pospíšil domu, že má
.mrzákem. Na štěstí se tak nestalo. kráva tele, že však nechce vstávat. Před-

Blížilo se nyní jaro a nouze dosáhla tucha mi pravila, že je zle. Pospíším te

nejvyššího vrchole. Mouka nám došla a dy domu a shledávám, že mne neklamala
na jinou nebylo lze pomýšleti. Děti, do- - kráva právě dodělávala. Srdce mi pu
mýšlejíce se, že spíme, v noci opouštěly kalo když jsem viděl ženu a děti hlasitě
Iňžka svá a hledaly něco k jídlu,· neboř plakati a naříkati nad ztrátou novou. Do
hladem spáti nemohly. . Bylo mi jich bytek náš sestával již jen z vola a telete•

.chuděrek lito a přece jsem jim nemohl Nastalo mezi tím jaro a tu navozil jsem

.pomoci. Vylíčil jsem jim zoufalé naše si na svftj domnělý pozemek něco dřiví a

postavení a sdělil plaěicím, že snad bu- dobří moji krajané přišli a pomohli mi
, deme muset zahynouti hlady. Tu však v vystavět budku. Domek byl hotový, diry
době největší nouze a malomyslnosti mně ucpali jsme starým senem, střechu shoto
napadlo, že mám nový hedvábný šátek a vili z prken a již jsme se stěhovali.
starou pušku. Vzal jsem obé a šel s tím Ulehčilo se nám značně i měli jsme
do obchodu, kde jsem dříve kupoval. za za to, že jsme kdož vi jací páni. Avšak
hotové a prosil je nyní, by mi na tu zá- zpropadená ta naše nouze přistěhovala se.

ruku posečkali sto liber mouky. Odbyli s námi do nového obydli. Neměli jsme
mne zkrátka, že nemohou. Šel jsem odtud, žádná kamna, aniž co jíst a děti byly
ale pro slze jsem neviděl na cestu. Vejdu skoro nahy. Počalo se tedy rýt, abychom
do druhého obchodu, kde jsem ještě nikdy si něco vysázeli. Ale co? Brambor nebylo,
nekupoval ničeho. Obchodník pravil mi, kukuřice nebylo a něčeho jiného rovněž
když prosbu mou vyslechl: "Proč nejdeš tak. Nasázelo se tudíž něco salátu, kterýž,
tam, kde .jsi kupoval za hotové?' Nyní, se nám dobře uvedl a nimž jsme se živi
když nemáš peněz, přicházíš ke mně." li. Tll přišly kroupy a všechno rozbily.
Uslyšev ale vše, dal mi sto liber mouk}.' V tutéž dobu narodil se nám hošík a

a nechal si jen šátek do zástavy. Slíbil ubohé robě muselo trpět zároveň s námi
jsem mu, .že zaplatím dluh. svftj ve 14 hlad, neboť matka byla velice zmořená.
dnech a že mu lidumilný jeho čin nikdy Ku všemu přidružilo se ještě, že vyšla.
neza.pomenu.. jednou ven. a leknuvši se něčeho, rozne-

Mezi tím přišel ku. mně Šimek a. radil mohla se. Tři týdny snášela velikých bo
mi, abych mu svěřil ·ty voly, když sena lestí a já j{ nemohl ošetřovati, neboř
pro ně nemám; u něho že se dobře vy- jsem si musel hledat nějakou práci, abych'
krmi a že bych mu je

.

pak mohl v letě dostal něco k [ídlu. Když jsem přicbš
půjčit na lámání půdy. Byl jsem 'rád zel domu, žena naříkala, ž� musí záhy
nabídnutí tomu a svolil jsem. Měl jsem nout. To leto bylo pro nás hrozné, neb
se však starat o to, jak zaplatit mouku. byla z 'Většího dilu leveda celou naši po
Šimek byl znám s doktorem Morehousem, travou.

přimlouval se II něho za mne, aby mi Strašné to leto jsme přece . jakž takž
nějakou práci dal a on prosbu jeho vy- přežili. Za půjčení mého vola na lá
slyšel, i nechal mně štípati dříví. Nešlo mání dostali jsme jeden akr zrytý, nasili
to dobře,. neboť jsem nebyl na práci ta- tam pohanku a sklidili několik bušlň,
kovou uvyklý, přece však jsem mohl za- Pak vydělal jsem nějakou tu kukuřici a

platit svůj dluh za mouku. V tu dobu tu jsme mleli po celou zimu v mlejnku
jsem uslyšel, že se Šimkovi ztratil můj na kávu. Nepotřebovali jsme na mouku
vdl. Myslel jsem pořád na tu věc až

I
tu žádné sýtko ani mastnoty nějaké i na

pojednou přišel Šimek ke mně do práce byli přesvědčeni, že hlad jest nejlepší
se smutnou novinou, že našel vola v ba- kuchař. Nasekaljsem něco sena a když



bylo nejhůř, přece něco se za ně dostalo.

Nyní .bylo nejdůležitější věcí pomoci si
ku kamnům. Konečně jsem si přece na

ně vydělal; byly sice takové, že se hodi

ly spíše do starého železa, vzdor tomu

ale stály $5. Drobet se poopravily, dělaly
dobrou službu a my považovaly se z\
nejšťastnější lidi.

.
.

Když tato starost byla z krku, nastala
nutnost ohlížeti se po nějakém dříví na

�.plotěl�í kouska tdho pozemku. Vyplljčil
Jsem Sl vola a vyjel si na. dříví do lesa.
.Jednoho dne skácel se mi velmi silný
strom na vysoký pařez a zůstal viseti.
Nasekal jsem drobnějšího dříví a když
jsem se chtěl odebrati k domovu schylo
valo se již k večeru. Nerad bych byl za

nechal velký strom na místě, proto chtěl
jsem se pokusiti o odříznutí kusu asi
12 stop dlouhého. To se mi podařilo, v

tu chvíli se však druhá část stromu, na

niž jsem stál, převážila, já byl shozen a

strom padl mi na obě nohy. Zmocnila se

mne veliká úzkost, nebot' v lese nebylo
nikoho a" se nemohl vyprostiti z pod
stromu. Dle doměnky mé nadešla posled
ní má chvíle. Strach před smrtí propůj
čuje sílu a tak se dělo i mně. Po dlou
hém a pracném namahání podařilo se mi
vyprostiti jednu i druhou nohu. Dovlekl
jsem se k saním a s velkou tíží jsem s.

octl doma. Nohy jsem neměl přetlučené,
avšak šest týdnů bylo mi hlídati lůžko.
Po

.
uzdraveni se vyšel jsem si drobet

prohlédnout okoli. Pojednou spatřím asi
�a tři sta kroků dvě mužské postavy a

hned 11a to zahoukla rana a kule letěla
mi kolem hlavy. Nestalo se mi nic. Ta
kové pusté luzy jest v krajinách málo
osazených dosti. Jsou to lidé, kteří si
vyberou nejlepší "claimy" a pak za dobré
zaplacení ustoupí aneb. lidé kteří přijdou
do pustiny, les vykácí a odejdou. Za rok
asi prohlásilo se, že společnost jedna bu
de stavět do l\1ichiganu dráhu. Zpráva ta
nemálo nás potěšila, nebot' měli jsme na

ději na nějaký výdělek. Podnikatelé a

dělníci přišli a počalo se. Zabil jsem po
sledniho svého vola a muž, kterýž převzal
stavbu jisté části dráhy, odkoupil mi po
lovičku; pravil až dostane peníze, že mi
zaplatí. Něco podržel jsem pro sehe a

zbytek jsem prodal, nikdy však jsem ne

dostal za maso ani centu. Pak jsem se

vydal na práci na dráhu, pracoval 30 dní,
společnost učinila úpadek a já nedostal
ani za maso ani za práci náhrady nějaké.
Podobně stalo se každému, kdo si chtěl
něco vydělat. Společnost vydala bondy,
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žádnou dráhu nevystavěla fl, my je musí
me nyní zaplatit.

Teprvé druhá společnost nám vystavila
železnou dráhu. Za éasů presidenta Bu
chanana čekali jsme my chudí lidé, že
vejde v platnost zákon, dávající pozemky
zdarma. Jak jsme se ale ulekli, když
pozemky přišly do prodeje a, lidé musili
huď zaplatit aneb pozemek opustiti. Bo
hatí špekulanti šli do pozemkové úřadovny
a takové pozemky, které nebyly zaplace
ny kupovali. Mé pozemky tuze dobře
nevypadaly a tak se stalo, že se na ně
nikdo nechytil; později ale přece se hlá
sili dobrodruzi všelijací a nabízeli mi
"land-warrants" za dost vysokou cenu,
za rok zaplatit a úrok do předu. Myslel
jsem, že bych si pomohl z bláta do lou
že a nechal jsem to všecko běžet. Později
připadly takové pozemky železnici a já
musel místo $1.25 dáti $10 za akr těm

vydřiduchům. Na štěstí protáhlo se to
na nčkolik let, tak že jsem lehčeji zapla
til $10 nežli bych byl· tenkráte zaplatil
$1.2.5. Pšenici jsme vozili 65 mil s voly;
vzalo nám to celý týden než jsme se vrá
tili - v ty doby však bylo již dost do
bře, nebot' byly peníze. Kdo měl 100

bušlů, potřeboval tři týdny k dopravení
obilí do trhu. Jak lehce jest nám naproti
tomu nyní! Odvezeme teď obilí své do
trhu a vrátíme se odtamtud za den. Vy
·měnil jsem svůj domov a zakoupil půl
sekce pozemků (320 akrů), tak že jsou
nyní mojí tři synové pozemky poděleni;
obě dcery mé provdané mají hned vedle
velké farmy, tak že se veškeré naše po
zcmky pojí k sobě. I Amerikáni, kteří
byli svědky naši chudoby diví se tomu,
jak jsme se zmohli. A kdo prodělal tako
vou bídu, jakou bylo nám prodělati,
snadno pochopí, že si majetku našeho
umíme vážiti a že ho také dobře umíme
užívati. Konče dopis svůj, podotýkám, že

jest zde v okolí Owatonny usazeno okolo
200 čcských rodin a téměř všem vede se

dohře.
._----�-_ .. __ ._--

Cloudy, Cuming CO., Neb.

Píše Dominik Bráula.

Doufám, že zavděčím se prostým svým
vypravováním mnohému z čtenářů vaše
h« vzácného kalendáře, a že nikdo mi
nezaz lí, počnu-li vypravovati hned od po�
čátkn.

Narodil jsem se dne 4. srpna 1830 ve

Vlašimi. Otec můj byl krejčím a měl
jen skrovný majetek. Matka má zemře-



13, když mi bylo' šest roků, Mimo mne

byl bratr ještě a sestra provdaná, Otec
můj předešel si po smrti matky švakra
mého, jenž byl jmenován správcem jmění
našeho a za jeho přičiněni a pomoci pře
nesl celý majetek na sebe, tak že nám
sirotkům nezbylo nic. Otec se po osmi,
tNnech znovu oženil i dostalo se n�m
macechy i otčíma. Z druhého tohoto
manželství vzešly tři dítky a já i bratr
miíj museli jsme vše odříti.

Po třech letech přišel k nám strýc pe
kař z Prahy a odvezl si bratra do učeni.
Stal jsem se nyní pasákem, kdežto dříve
jsem měl to potěšení býti chůvou. O
škole nebylo řeči, kromě toho, že jsem
někdy sám utekl v době

.

zimní, za co

jsem však obyčejně byl odměněn výpras
kem, neber, - pohříchu to musím říci
otci záleželo více na mladé ženě a do
bytku, nežli na dětech. Macecha brzo
nemohla pracovat, neboť byla stižena ne

duhem plicním a po sedmiletém manžel
ství zemřela. Po její smrti bylo mi svě
řeno vše. Musel jsem obstarati celou
domácnost a pečovati o tři ditky, z nichž
nejstaršímu bylo pět let, nejmladšímu 3
měsíce. Obstarával jsem domácnost po
pět měsíců.. Otec se doma nezdržel, ne-

.

bot' mu šlo o nalezeni nové mladé ženy.
Přičiněni jeho se také setkalo se zdarem,
nebot' za kratký čas se po třeti oženil.
Počal jsem nyní pomýšleti na nějaké ře
meslo, nebot' mi šlo na 14. rok. Otec o

tom však ani slyšet nechtěl, :poněvadž prý
mne potřebují doma, ačkoliv mu mace- Icha domlouvala, že to snad nějak zasta
nou. Věděl jsem, že by otec k tomu

nikdy nesvolil a proto opustil jsem jedné
noci lůžko své v chlévě, 'sebral šat svdj
a vydal se : na cestu do města tři mile
vzdáleného Načeradec zvaného. Tam žil
bratranec můj, syn sestry otcovy; byl zá
meěníkem a naděje mé byly toho druhu,
že mne přijme rad do učeni. Naděje má
se splnila a bratranec asi za týden šel do
Vlašimi k otci i vyjednali spolu všechny
podmínky mého uceni se týkající. Otec
však nedostál svým slibům; vzdor tomu
získal jsem si lásku bratrancovu a cechov
nich starších, tak že mi po třech letech
dali za vyučenou.

Chtěje se odebrati nyni do většího ně

jakého města, abych se v řemesle svém
zdokonalil, šel jsem domll, bych pohnul
otce k zakoupení nějakého šatu, v němž

bych mohl přece slušně vystupovati. Otec
odkládal s tím neustále i požádal jsem
konečně sestru, kteráž právě do Prahy
se chystala, zamyšlejíc učiti se tam po-
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rodnictví, by mne vzala 8 sebou a nějakj'
ten šat mi zakoupila, že ji pak dluh' 8vdD
zaplatim. ,Žádosti- mé bylo ochotně vy-
hověno.

.

To bylo roku 1847. Dostal jsem práci
.

v Haštalské ulici u Antonína Leitnera,
kdeš jsem setrval až do svatodušních
4!vátkd roku 1848. Po vyjití vojska Win
dischgraetzova za pražské brány, šel jsem.
s nástroji odniykacími v rukou s povstal
ci přímo do Františkogýeh kasáren, neboř
domýšleli jsme se, že tam po granátní
cích nějako,�zbrafi nalezneme. A vskutku
neklamali j'Mne se - po bedlivém hledá
ni nalezli jsme skladiště zbraní í nábojů,
Bylo nás několik set a jen pro 40 muži

zbroje. Proto jsem si pospíšil a vzal si

pušku s .bodákem a do šátku něco náboje,
Odevzdám pak náčini do dílny a spěchám
k braně poříčské na hradby, abych vy
chrlil obsah šátku přes hradby. Bratr
můj přišel do dílny a zvěděv, kam jsem
se odebral, pospíšil za mnou a přemlou
val mne tak dlouho, až [sem.ho uposlechl
a domu se odebral. Pracov� jsem pak
v jiné dílně. Roku 1849 přišel jsem do
mů, abych si nechal na novo podepsat
svou pracovní knížku, nepustili mne ale
k vůli odvodu. Pracoval jsem pod ru

kou mistra. jednoho pro sebe a získal si.

přlzně veliké. Tim se
. stalo, že když na

dešel odvod, bylo mi od některých osob
nosti vlivu požívajících dáno na ruku,
bych se ukryl v protějším domě. IIchý
lil jsem se tam do sena a v noci pak k
sestře, Uchystav si vak svftj, odešel jsem
téže noci z domova, bez pracovní knížky,
Druhou noc odpočinuv si v Kolině, do
stal jsem práci u mistra Krále, napřed,
mu sděliv, že sice pracovnl knížku ne

mám, že ji ale co nejdřive dostanu. Ne

cítě se zde dosti bezpečným opustil jsem
město a dne 31. prosince byl jsem v Kut
né Hoře. Dostalo se mi sem vyzvání,
bych se k odvodu dostavil, však přičině
ním mých zaměstnavatelů stalo se, že do
staviv se k odvodu propuštěn jsem bvl,
Za 14 dní dostalo se mi do Kutné Horv
patřičně stvrzené kníšky pracovní. Pr�-
coval jsem v Kutné Hoře 2! roku 11 p'k
vydali jsme se se soudruhem jednim na

cestu do Uher. J měn i mé mimořádné se

stávalo z 21 zlatých na hotovosti a pěk
ných hodinek; jměni to však brzo bylo
spotřebováno. Procestovali jsme spola
Uhry, v Rakousich jsme se ale rozešli a

nespatřili se vice, až když jsem se po
zději' 8 rodinou svou do Ameriky ubíral,
na železničnim vlaku, kde byl dHvějš{
mftj soudruh konduktérem. Poněvadž me-



zi tím časem knížka má byla prošlá,
musil jsem pomýšleti na návrat domu.
Přibyl jsem tam na štědrý večer r. 1851
a pracoval až do odvodu r. 1882 Rod
tímtéž �istrem jako před třemi lety. Šel
jsem k odvodu a co se stalo? Odvedli
mne k 2. pluku ženijnímu, kterýž v ten
čas ležel v Kremži. Zároveň se mnou"

bylo odvedeno z městečka našeho pět
mladíků a všichni musili hned k pluku,
mne vyjímaje. Byl jsem tři roky doma i
dostalo se mi jpráva řemeslo samostatně
provozovat. Remeslo se mi dařilo, pra
covalo se s třemi. dělníky, neměl jsem
ale z práce takořka nic, nebot' jsem mu

sel upláceti osoby, kteréž mi pomahaly,
abych nemusel nastoupiti k vojsku, ačko
liv jsem již šestkráté obdržel nařízení.
Udávali mne neustále za nemocného, ko
nečně však došel rozkaz, by mne ode
vzdali vojenské nemocnici.

Tu nebylo vyhnutí. Nabídl se mi žid,
že mi to všecko urovná, abych mohl zů
stati dOIl)1Í. Dostal ode mne sto zlatých.na uplac� a 10 pro sebe, mimo, to ale

ještě značnou částku na útratu. Sli jsme
<Jo Jindřichova Hradce. Bylo to v pátek.
.Zid všecko sám obstaral a pravil mi, že

půjde zítra (v sobotu) k "visitě" a že
bude vše v pořádku, poněvadž však jest
,,�ábes", že musí jíti napřed domu a také,
i odešel. Druhého dne šel jsem k visitě;
uznali mne zdravým a já shledav, že jsem
byl od žida ošizen, musel jsem v pondělí
do Kremže, maje doma všecku práci roz

dělanou a nic neurovnáno. V Kremfi
ustanovili nadporučíka jednoho k vyříze
ní všech mých záležitostí a já. musel se

vpravit do vojanského kabátu i poměrů.
Šest týdnii mne cvičili a pak mne vstr
čili do arsenáln, kdež jsem nebyl plný
rok zaměstnán. Pak mne poslali do Ve
rony v Italii, kdež ztráviv dva měsíce,
byl jsem přeložen do Peschiery opět do

dílny, kdež pobyv do r. 1858, jsem se

roznemohl a v nemocnici 14 týdnů vyle
žel. Propustili mne domu a já se chytl
zase svého řemesla. Nebylo mi však po
přáno dlouhého pokoje, nebot' jsem byl
povolán' k vojsku do Italie. Umínil jsem
si, děj se co děj, že nepůjdu. Každý
snad musel jíti, já ale pořád špitáloval,
Za rok ten bylo mi čtyřikráte nastoupiti,
ale vždycky podařilo se mi dostati se

domu, až mne konečně docela propustili.
Stálo mne to sice 500 zlatých, to mne

ale nemrzelo, i pojal jsem dne 22. listo
padu 1859 děvče za manželku, s kterouž
podnes spokojeně žiju a kter�ž mne de
'víti dítkami oblažila. Otec nyní pomýšlel
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na to, abych se ujal skrovného hospo
dářství, nebot' se dozvěděl co jsem byl
učinil. Prodal mi to po kupecku za 1000

zlatých, mimo to si ponechal dva strychy
polí a vymínil si všecko zaopatření po
třebné. Maje od tchána slíbeno 500 zla

tých, domýšlel jsem se, že to přec nějak
půjde, mělo se mi však dostati zklamání,
nebot' místo peněz obdržeti, platil jsem
ještě za tchána. Držel jsem to tak po
pět let, stále doufaje, že to nějak upla
tím, klesaje však stále vice do dluhů,
musel jsem hospodářství roku 1864 pro
dati a koupiti malou hospodu v sousední
vesnici Ratajích za 1140 zlatých. '1'0 mne

však zabilo. Prodávalo se většinou na

dluh a zásoby musely se kupovati za ho
tové. Osmičlenná rodina také něco spo
třebuje a dopadá to smutně, když musí
ze skrovné své hotovosti žíti, jako se to
dělo u nás. Ku všemu tomu nadešla
zpropadená válka prusko-rakouská, kte
rouž jsem také mnoho ztratil. Byla mi
sice slibována náhrada, nedostalo se mi
ale ničeho. Nyní počalo se v rodině mé

pomýšleti na vystěhování se do Ameriky.
Nastaly nové obtíže. Málo kdo mne chtěl

vykoupiti a kdo přece, podával mi vel-
mi málo. Konečně prodáno vše za 700

zlatých. Dluhy musel jsem zaplatit, co

mi ale jiní byli dlužni, nikdy jsem ne

spatřil.
Nastoupena cesta do Ameriky. Švakr

mňj naložil mi manželku mou se čtyřmi
ditkami, (6, 4, 2 roky a 8 měsiců starý
mi), 72letého otce, 16 letého bratra a

dvě bedny na vůz i dovezl nás do Prahy.
Celá má peněžní hotovost obnášela 5 zl.,
a s touto vindrou měl jsem se s celou
rodinou dostati do Ameriky. V Praze
prodáno všecko co mělo nějaké ceny, a

výnosem koupeny jízdní lístky do Lipska.
Na další cestu nebylo peněz. Věděl jsem,.
že otec obdržel 200 zl. za pole i žádám
ho aby mi je zap ůjčil. Dal mi je, pravil
však, že nebudeme míti dost. Potěšil
jsem ho nadějí, že dostaneme-li se do
Brém, budeme jednou nohou již v Ame
rice. V Brémách nás očekával majitel
strávního domu p. Fišea.·, vážený to mni;
nechal nás dopravit do svého hostince,
kdež se nám dostalo patřičného posilněni
a druhého dne nás dovedl do písárny
pánů Kareše a Stockýho. Bylo zde pří
tomno více rodin, my ale čekali naposled ..

Pan Kareš psal mi dříve již do Čech, že
nebudu-li míti dosti peněz, rád mi vypo
může. Každý může si tudíž učiniti po
jem, jak mi bylo, když mi p. Stoeký sdě
lil, že p. Kareš odejel na Rus, že se na-



'vrátí až za dva mesice a Oll sám, že ne

-mnže pro nás ničeho učiniti. Nezbývalo
nám nyní nic než ohlížeti se po nějaké
'práci a tak jsem dělal seno a manželka
má prala u p. Fišera.• Chtěli jsme vy
čkat návratu p. Kaeeše. Manželka moje

.se pojednou roznemohla i musel jsem za-

nechati práce a ošetřovati jí i rodinu.
.Pár grošů prací vydělaných se utratilo a

my žili na úvěr. Konečně pan Kareš při-
jel a poslav pro mne, sdělil mi, že jest
ochoten celou mou rodinu vypraviti na

-úvěr do Ameriky. Dne 4. října 1867 vse-

-dali jsme na loď "Industry".
Poněvadž jsme vyjeli z domova dne 4.

'srpna, dlužili jsme p. Fišerovi za stravu
.za 58 dní, což činilo 112 pruských tolarů.
'To vše nic nevadilo; mnohem horší bylo,
.že manželka má byla nanejvýše nemocná.
Sděliv vše to panu Karešovi, obdržel jsem
.za odpověď, že mi nemůže pomoci, že
jest to poslední loď, která tuto zimu po-
pluje a že nepopluji-li 8 tou, musím če
kat do jara, aneb do - Čech se navrátit.
:Sehnal jsem tedy kde co bylo a šel pla
tit p. Fišerovi. Scházelo mi '20 tolarů,
Hostinský sdělil mi, že to nic nedělá,
.abych mu tam nechal bedny a až mu po
.šlu peníze, že mi je zašle na udanou
adresu. Odebral jsem se mezi své nastá
vající spolucestující a tázal se jich, zda
li by nikdo z nich mi nezapftjčil 20 tola
ru. Jeden z nich se mi ihned nabídnul
pod tou výminkou, že mu peníze po na

šem příchodu do Baltimoru navrátím. Na
vrátív se k p. Fišerovi, konal jsem ihned
přípravy na cestu. Koupil jsem plecho
vé lodní nádobí, homoly cukru, dva má
,"'y rumu, něco sušeného chleba a nudlí.
Pražené mouky jsme měli z domova dost.
"Tabáku jsem si nasbíral v Brémách u

lodí plný pytel. Nepokojně očekávám dru
hý den, nebot' lékař se vyjádřil, že nebu-
-de-Ii lépe bude musit manželce mé nohu
odejmout, neboř měla na noze velký ná
-dor, Vida však nezbytí, másel jsem ženu

pečlivě naložiti na záda, snésti ji opatr
ně s třetího poschodí a položiti ji'Jia pa
nem Fišerem objednaný vňz, pak násle
.dovaly děti a konečně otec.. 8 nímž se za-

cházeti muselo jako s dítětem. V Bremer
haven bylo to samé. Musel jsem vše
snášet ze železnice na loď, nejdříve ženu
i musel se postarat o vhodné místo pro
ni. Posledních pár drobných peněz po
užil jsem k zakoupeni švestek dětem, i
byh jS1ne nyní bez krejcaru. Třetí den
vyplula naše loď plachetní, jen že plula
'Zvolna, tak že přistála za osm týdnd a

-dva dny v přístavu baltimorském. V
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celku vedlo se nám na cestě velmi do
bře. Dne 1., 2. a 3. listopadu strhly se

velké bouře, tak že všichni cestující kaž

dým okamžikem očekávali smrt. Mojí zá
bavou na lodi byl můj obchod, neboř
musíte vědět, že jsem prodával cukr, rum,
tabák kuřlavý a šňupavý, kterýž jsem si
sám vyráběl. Když se dostavila nemoc

mořská, byl jsem snad jediný zdráv a

měl s rodinou mou značně práce.. Dobře

bylo ještě, že se kapitán smiloval nad
mou ženou a lecjakým spůsobem ji při
lehčil. Do přístavu baltimorského přiby
li jsme dne 29. listopadu a poněvadž bylo,
již devět hodin večer, bylo zakázáno z

lodě se vzdalovati. Vzdor tomu dostal
jsem se s mým věřitelem na pevnou zem

a po delším běhání v městě přišli jsme
do několika. hostinců, kdež nás několik.
rodáků pořádně vyčastovali a koupil
jsme pak chleb čerstvý pro své rodiny'
což jim bylo velice milé. Obchůdek mftj
na lodi vynesl mi $6, nebot' každý, komu
došla zásoba, rád mi zaplatil, za přene
cháni něčeho. V Baltimoru �m si za

platil hned $4 na, měsíc náje1Fného a $2
mi zbyly pro prvni dobu na stravu. Vě
řitel mftj chtěl druhý den odejeti do l\Iil
waukee i musel jsem se starati, abych
sehnal $20 jemu dlužících. Proto jsem
počal hledati dobrého jednoho známého

·

z otčiny, jmenem Vojtěch Kubíček, kte

rýž se před dvěma roky do Ameriky vy
stěhoval a na něhož jsem měl adresu.
Naleznuv ho, byl jsem nim vřele uvítán,
a sděliv mu nesnáze mé, žádal [sem hu,
zdali by mi mohl vypomoci. Neměl na
hotovosti peněz, opatřil mi je ale, tak
že jsem mohl věřiteli svému Jiřimu KřQ
pelovi s díky navrátiti zapňjěené peníze:
Měl ohromnou radost, neboř mu namlu
vili lidi, že mu nemusim nic dáti. Také
Šindelářovi v Baltimore, kterýž mi pňj
čil $20, abych mohl Křepelu vyplatiti,
namluvili, že mu nikdy nic nedám. Při
šel ke mne a tázal se mne, potřebují-li
ještě peněz, ze má s lidmi novými útrp
nost, poněvadž také mnoho na po.čátku
zakusil, a že by mi' ještě nějaké zapůjčil,
pakliže mu je oplatím. Poděkoval jsem
a sdělil mu, že žádných nepotřebují a že
mu dluh co nejdříve zaplatím. Teprvé pak
se přiznal, že měl (} peníze strach, nyni
že se však o ně nebojí, Druhý týden
v sobotu obdržel penize své i 8 úroky i
rozešli jsme se velmi přátelsky. Po sed
miměsíčním pobytu v Baltimoru zatouži
lo se mi po samostatném domovu a něco
mne neustále táhlo k Nebrasce, vzdor to

mu, že mne od toho zráželi vyliěováním



všech svizelň počátečného osadníka stiha
jících a nebezpečím před indiány, Za
těch 7 měsíců zaplatili jsme $20 a uho

spodařiti si $120. Jízdní lístek pro jednu
osobu do Omahy stál $27; pro osmičlen
nou mou rodinu musel jsem míti $] 35.
Známí mojí zařídili to však tak, že jsem
zaplatil $100 a $35 mi bylo posečkáno.
Na běžné výlohy zbylo mi tudíž $20. Do
stalo se nám odporučení na jistého Jana
Johana, hostinského v Chicagu. Pro velké
povodně zdržela se cesta i přibyli jsme
do Chicaga teprvé po pěti dnech. Dosta
li j�me se do hostince jednoho, nevím
však po dnes, byl-li to Johanňv. Měli
jsme jeti tentýž den o 9. hodině večerni,
avšak v hostinci nás schvalně zdrželi až
do druhého dne; následkem toho počítali
nám $15 za stravu a když �sme zaplatili
za dovoz beden na dráhu a za dopravu
těchto po dráze, nezbylo nám opět ani
centu.

Nyni vypůjčil jsem si $5 od otce, jež
si v Baltimore krejčovinou vydělal a to

blly celé .naše peníze. Přibyvše do Coun
ml Bluffs,l, ,edli jsme na parník a ten
nás přepratl' na druhý den do Omahy.
Zde nabídl nám krajan jeden, jmenem
.JiH Dvořák přístřeší, Druhý dcn chtěl
jsem dostati bedny ze skladiště, bylo mi
však sděleno, že musím zapravit dříve
$3 od převozu. Dvořák půjčil nám $13
abychom měli něco na živobytí a já psal
mému švakrovi, kterýž hyl usazen asi
6 mil od West Pointu, aby pro mně při
jel do Omahy. Přijel teprvé devátý den,
neb to bylo 95 mil a mosty byly strhané,
tak že musel dělat velké objíždky. Za
platil Dvořákovi $20, já si zabral 1 GO
akrů pozemku a druhý den nás vezl do
svého domova. Obydlím jeho bylo skle

peni. On sám měl rodinu sedmiělenou,
já osmičlenou, bylo málo místa a tak
jsme musili přenocovat pod širou oblo
hou. Za deštivého počasí utekli jsme se

clo chléva, nedostatečnou to kolnu slamou
pokrytou. Tu jsme přežili čtyři měsíce
až do 4. října, Když nás pak pan švakr

prací nejlépe využitkoval a více nepotře
boval, oznámil nám, že pro nás nemá
práci, abychom si hledali místo jinde.
Kam však obrátiti se na zimu bez všech
prostředků?

Peníze jsem žádné nedostal, nebot' šva
kl' čítal si za mnou $63, jež jsem mll

také musel oddělati.
-

V neděli dne 6. října 1867 jsme se od
švakra vystěhovali; já nesl jsem jedno
dítko, manželka naříkající 'druhé a třia
sedmdesátiletý otec vedl druhé dvě starší
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za ruku. První soused, u něhož bylo za-

klepáno, podporoval nás košem bramborů
a kusem slaniny, což bylo s vděčnosti
přijato. Jdeme k druhému sousedu, Če
chovi Janu Malému a ten těšil nás slovy:
"Neplačte, nebudete miti žádný nedosta-
tek. Mtižete zůstat u mně tak dlouho,
než si vzbudujete nějaké přístřeší a hu
dete pracovat mezi farmery, kteří vám
dají jistě výdělek. A tak se také stalo.
..Malý vykázal mi na svém pozemku místo;
dovedl mne do lesa, ukázal mi které
dříví si mohu vzíti na zřízení sklepního
obydlí, abych měl kde v zimě přebývati;
půjčil mi potah i navezl jsem si 7 VOZfl
dříví, z něhož jsem si vystavil teplý byt,
Když bylo vše hotovo, šli jsme po práci
k vůkolnim Němcům. Pilnost a přičinli
vost naše získala nám záhy jejich lásku
a přízeň, tak že nás takřka zavezli potra
vinami, že jsme nemuseli trpěti žádného,
nedostatku. Vydělal jsem si hodně dříví;
urovnal ho a když nadešlo jaro, vozil,
jsem je na svůj pozemek asi 10 mil vzdá
lený. Navezl jsem tam 18 vozů ot-esané
ho dříví i musel si povoz oddělat. Na
prolomení pozemku zjednal jsem si far
mera s dvěmi páry koní, prolomil mi l�
akrů za $5 akr, v celku tedy stála práce
ta $60. Zaplatil jsem mu pšenicí, kte
rouž jsem vydělal prací SVOll II jiných
farmerů. Rodina má bydlela v sklepě u

Malého a já na svém pozemku, kdež byla
příbytkem mým jáma v zemi. Za dne
bylo prací mou sázeti do drnu kukuřici;
brambory a všeliké zeleniny a stavěti při
tom nový příbytek. Občas- jsem si došel
k ženě pro nějakou potravu, neboť v nej
bližším okoli nebylo souseda, všude sa
má poušr, kdež se jen divoši a dravá.
zvěř proháněli. Jednou přišlo ku mne 9
rudochů, když jsem byl úplně sám. Za
vedl jsem je k staveništi a dal jim celou
mou zásobu potravy, tak že jsem druhý
den musel pro jinon. Děkovali mi pHt
telskými posunky a více mne neobtěžo
vali. Dne 12. září 1879 jsme se stěhovali'
na náš pozemek, museli jsme však zaři
diti dříve dva můstky přes potoky. Do.
nového hospodářství provázela nás tři
podsvinčata, jež stála *11 a 12 slepic !J.

kohoutem. Kukuřice se sklidilo 270 bu ..

šlů; 200 bušl II mne stálo převráceni těch
12 akrů a ostatek nám zbyl. V�e co bylo
zasázeno se uvedlo a tak jsme měli vše"
vyjma mouku, kterouž jsme museli nositi
dvanáct mil daleko na zádech - až z

West Pointu. V ,dubnu koupil v sou
sedství mém jistý František Blojda po
zemek. To byl prýni můj soused. Když



mne prvně navštívil, sdělil mi, že neby
-dlím na svém pozemku, nýbrž na pozem
ku špekulantit A v skutku bylo tomu
t.ak. Nabyl jsem přesvědčeni, že člověk,
kterýž dostal $3 aby mi ukázal můj,
savedl mne .na pozemek cizí. Co nyni
dělati? Nechtěl-li jsem přijiti o sviij po
.zemek, nezbývalo nic jiného než vše roz

bourat a stěhovat se naň. Dne 16. května
1809 přibyl jsem konečně na svftj poze
mek a nevěděl co dřive dělat, jiti-ll na

před po práci nějaké, aneb zbudovati si
přístřeší. Rozhodnul jsem, se konečně

pro poslední. Nejprvé jsem vykopal
studni, pak stloukl kurnik pro slepice,

,kterýž nám také sloužil za příbytek, než
byl domek postavený. .

Odstěhovali jsme se po delši době, do
stavení a teprvé poznenáhlu opatřovalo
se to nejpotřebnějši. Ve třech letech bylo
.spracováno osm akrů, jež jsem oddělal
rnění práci, neboř jsem tři leta neměl

potah a dvě leta krávu. Po třech letech
jsem si koupil tři bulíky, jedno- dvou
a tříroěního zá $60. S těmi jsem prolo
mil první rok 15, druhý 30 a třeti 40
akrů, Pak jsem vyměnil voly za koně a

každý rok něco přiděláno, tak že nyni
mám 50 akrů zpracovaných a 90. akrů luk
a pastvin. Roku 1869 sklidil' jsem 60 bu
-Šlfi. pšenice - to byla první má sklízen,
roku 1877 1040 bušlů a tak pokračuji
čím dál tím lépe. R. 1880 bylo namláceno
800 bušlň i 52 akrů. 'Dobytka máme dnes:
4 koně, 4 voly, 5 krav, 12 kusů mladého

jalového hovězího a 5\f kusů vepřového;
dále všecko rolnické náčini v ceně $670
a výstavnost v ceně $000.

Za všecko mé utrpení a bídu i nehody,
těším se nyní spokojenému živobytí a

mám to vědomí,
.

že jsem mé. rodině za

bezpečil šťastnou a dobrou budoucnost.
To jest ovoce přičinlivosti a vytrvalosti
odhodlaného člověka, který přisel do Ne

brasky s dluhem $163, se ctyřmi dítka
mi, manželkou a 73letým starcem. Na
místě, kdež před 13 lety proháněli se ru

doši nevzdělani a divoká zvěř, stoji pěk
ný domek obklopený úrodnými polemi a

bujnými lučinami, a čtyři akry pojímá
jícírn stromovím ovocným i lesním, A
kamkoliv se rozhledneš, zři oko tvé při
jemné pHbytky farmerské, neboř jest v

nejbližšim okolí usazeno 68 farmerň z

nichž jsou' tři. čtvrtiny národnosti české,
ostatek německé a irské. Máme zde pět
škol a tři katolické kostely. Všechny ná
rodnosti se zde dobře srovnávaji. Roku
1879 byl jsem od demokratické strany
zvolen .je�nohlasně 'Y·okr.sku Lincolnemír-

čim soudcem a do té -doby, kdy tyto řád�
ky pišu, ,byly mi fředloženy jen dvě sti!.,.
nosti, jež Jsem k .plné spokojenosti obou
stran vyřidil. .:

---�---

Engle Lake, okres Coll)rado, Texas.

PotUf1á JOlef ŠUer.

.
Roku 1831 vydala se velká společnost

Čechii z Nepomuku na cestu do Texas.
Mezi nimi nalezal se mňj otec Josef Ši
ler s rodinou o tři ditkách. Jeli z Liver
poolu do Nového Orleansu, pobyli na ce

stě 10 neděl a měli velmi zlou cestu, ne

boť byli skličeni nemocemi a na .lodi
bylo o ně špatně postaráno. Poněvadž
jich po přijezdu do Nového Orleansu vi";
ce než polovina byla nemocných, museli,
do nemocnice. I moji rodičové, bratr �
sestra byli doveženi do ústavu toho a jen
�á zftstal se strýcem svým Ježkem, v ho
telu. Málokdo z cestujících znal.němec
kou řeč a nikdo anglickou a poněvadž T

Novém -Orleansu nebyl žádní Čech, ne"

mohli jsme se s nikým dom.lliiti. A j�
ku všemu i málo česky um.heboť jsem,
chodil jen několik měsíců do školy k p�
Mašikovi v Čermné a byl jsem tevrvé 13
roků stár. Za několik dni jsem šel. rodi
če mé v nemocnici ležici navštíviti; ne

moha se ale 8 nikým smluviti o tom, čeho
si přeji, musel jsem choditi po nemocni
oi, až jsem miláčky své nalezl. Když na
dešel večer a milosrdné sestry mne stále
ještě viděly, domyslely se nepochybně
všeho i vzaly mne k večeři, nechaly
mne umýt a obleknuvše mne' do čistých
nočnich šatA, položili mne na postel,
abych usnul. Nemocni okolo mne neu

stále naříkali, tak že jsem spáti nemohl
a proto jsem o pňl noci vstal a sešel
dolu, abych odtud utekl. Nemocnici ob
klopovala vysoká hradba a i dole neby
lo nic jiného slyšet než nařikáni nemoo

ných a štěkot psů, Chtěl jsem projíti
bránou; ta však byla uzavřena; nerozmý!
šleje se dlouho, přelezl jsem přes bránu
a dostal se št!astně do ulice, kdež pano
vala největši tma, Do hotelu strýcova
byly aSI tři mile cesty .a já poháněn jsa
psy, bloudil jsem ulicemi města, nevěda
co si počíti. Konečně když se ráno roz

.břeskovati počalo, našel jsem botel.
Po nějakém čase ti přistěhovaleí, kteří

neumřeli, opustili nemocnici. Jeli jsme
nyni do Galvestonu, kdež opět bylo za
necháno několik nemocných, z nichž ně-

. kteřl zemřeli. Podobně stalo se v Hou
stoně, odkud! jsme pak na vozich táhli



do Catspringu; v okresu austinském.
Bylo to na jaře roku 1852 když přijeli
jsme k řece Brazos, kteráž byla v dobu
tu značně rozvodněná a na šest mil ši
roká. Zde jsme se utábořili a setrvali 14

dní; nalezli jsme zde ovoce podobné
ořechům a někteří majíce je za oJechy,
požívali ho; ovoce to bylo však jedovaté
a všichni kdož je byli požili, těžce se

:roznemohli a někteří i následkem toho
zemřeli. V Catsprmgu jsme se zdrželi
:nějaký čas a já šel zde do učení k jed
nomu Němci, kdežto otec můj a jiní brzo
na to táhli do lndustry, kdež žijou do
této chvíle. Otec můj zakoupil si tam

pozemek, zaplatil zaň, nedal si ale za

nést koupi do knih pozemkových. Usadiv
se zde, poslal mne otec k Amerikánovi
jednomu, abych se angličině přiučil. Když
jsem tam ještě byl, r. 1854 zemřela milá
matka má a otec můj přišel mi oznámiti
truchlivou tu událost. Však neméně kru
tá rána ho očekávala, nehot' než se domu
navrátil, shořelo stavení, kupní listina a

'všecko co měl. Otec vzal si nyní. star
šího brat�domu, začal zase stavěti, ale
dříve než \thohl stavbu ukončiti, zemřel i
on. Ustanovil .nám za poručníka p. Ježka
však i ten brzo zemřel a my, tři dítky,
osiřeli. Lidé radili nám, abychom požá
dali dřívějšího majitele pozemku raději
o navrácení peněz, nežli o obnovení kup
ní listiny a my tak učinili. Dřívější ma

jitel milerád vyhověl žádosti naší a my
pak v době dosti krátké periěz utrativše,
byli jsme úplně hotovi. V tu d ·bu byly
zde pozemky laciné i mohli jsme koupiti
.po $2 akr, mající nyní cenu $10 až $15.
-Ve volných chvilkách učil jsem se an

glicky číst a psát a roku 185lJ přestal
jsem pracovat i šel jsem na šest měsíců
do anglické školy. Vyhledávaje pak ži
vobytí svého ve . světě, přišel jsem do
bližšího styku s Amerikány a poznával
jsem teprvé výhodnost jejich politických
zařízení. loni nalezli ve mně zálibu a

tak se. stalo, že jsem se dostal za poruč
níka nad otroky, kteréžto místo vynášelo
$300 ročně.

Roku 1861 strojila se z městečka na

šeho výprava do Duranga v Mexiku. Sklá
dala se ze 140 osob, mužů, žen i dětí a

všichni účastníci oddávali se nejskvělej
ším nadějím vzhledem k možnosti dobytí
hojného množství zlata i stříbra. Nalezal
jsem se mezi óčastníky. Měli jsme vozy
a všechno potřebné s sebou. Nklezali
Jsme se celé tři měsíce' na cestě, než do
razili jsme do Cornetto Los Indios. Ka
pitán Box Bill byl vfldcem výpravy.
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Když jsme sem přišli, nemšli jsme ani
peněz ani dobytka,' neboř poslednější ne

maje po celé cestě ani kouska trávy, po
scípaJ. nám. Teprvé zde dozvěděli jsme
se, že kapitán Box uzavřel smlouvu s

guvernérem státu Durango na přivedeni
výpravy, za co měl obdržeti 20 lig po
zemků a my byli pořádně podvedeni.
Nalezalo se zde sice stříbro, avšak v

pevné skále a na takové dobývání nebyli
jsme nikterak připraveni. Proto také se

strojila celá výprava na zpáteční cestu.
Na této zapřahali vola s koněm vždy do
jednoho vozu a všelijak si vypomáhali,
jen aby se dále dostati mohli. Mezi účast
níky naší výpravy vypukly mexické ne

štovice i museli jsme zde 14 účastníků
uložiti v chladnou zemi.

Co mne se týče, mohu říci, že se mně
v Mexiku velice líbilo, neboř jest "tam na!
lezl tak zdravé ponebí jako v Cechách
a země jest tak bujná a úrodná, že každý
jiný národ vyjma mexický, kterýž jest
strašně líný, musel by z ní vytěžiti velké
bohatství.

Do nové své vlasti, do Texasu, vrátil
jsem se v září 1861. Nechtěl jsem na

vojnu, nahližeje však, že v brzku budu k
tomu donucen, šel jsem raději dobrovol
ně a přidal se k jízdě, kdež mně vřadili
do tak zvaného "Patriotic Regiment",
kteréhož si náš generál tak velice vážil;
že ho nikdy ze státu neposlal. Byl jsem
při praporu Brownsově a povinností naší
bylo schytávat všechny "conscripty", to

jest muže takové, kteří byli k obranné
službě povoláni, ale útěkem se službě vy
hnuJi. Mezi uprchlíky nalézalo se nejví
ce Cechů, neboť ženatí nechtěli zanecha
ti doma rodiny své a jíti na vojnu, ne

majíce proč bojovati: O svou svobodu
báti se nemuseli a černochů, otroků ne

měli. Zapsanci ti obyčejně uprchli a skrý
vali se v lesích, kamž jsme byli posýlá
ni na jich vypátrání a polapení. Naše
setnina utábořila se na dvě míle od mé
ho strýce. Věděl jsem, že jest v lese i
v kterém místě se ukrývá a poněvadž
jsem ho již dávno neviděl, šel jsem ho
navštívit. Když jsem přišel na jeho u

sedlost byl již večer a strýc právě přišel
z lesa. Ptal se mne hned po obvyklém
uvítání co zde dělám a když se dozvěděl
o tom, tázal se mne : "Já jsem také "con
scriptem" - co budeš se mnou dělat?"
Odvětil jsem: "Milý strýče, dovolíte-li,

.zflstanu u vás přes noc, neboř jsem vás
již dávno neviděl a ráno se vrátim k své
setnině. Pak budu ve službě a tu bude
mou povinností hledati "conscripty" .. Na,
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Roku 1855 sešlo se v Manitowocu pět
ČechA i dohodli se, že potáhnou dále na

půlnoc. Byli to Václav Řiha, T. Langr,
Frant. Šiml, Josef Baumann, a Frant.
Hron; poslední dva zůstavili rodiny své
v Manitowocu, a šli 8 prvně jmenovaný
mi třemi, jež provázel Václav Chloupek
,z French Creku, Dostali se jakž tak! do
Mishicot, odtud však přišli na prabidnou

'

cestu, po kteréž se ubírali čtyři mile da

leko, pak ale ztratili i cesty té a nevědě
li co si poěíti. Václav Chloupek, odhod

laný to mU2 pravil nyrii rady si
uvědoucim: ,Dosud cestovali jsme lJo'a
jinami lidmi obydlenými, nyni však!jsme v

jdeme-li vás, strýče, nebudu za to moci,

I pustině i jest se nám chopiti sekyr a �

budem vás ale muset vziti do tábora." rukv jich více nepustit, Tam kam vás
I odpovídá na to strýc: "Jen zde zdstafi nyĎí přivedu, nenajdete nižádné cesty.
přes noc, synku,' a ráno si jdi po sVlé po- leda nějaké indiánské. stezky." Václáv
vinnosti. (Jo se mne týče, budiž jist, že Sinkule, kterýž [eda vespolek s oslovený.
si dám pozor, abyste mne nedostali." mi,- ač nepatří do našeho vypravování,
Druhý den bylo posláno za strýcem mým, poněvadž zůstal v l\1ishicot a nyni žije
on však nemohl býti nalezen. Mohl bych v Nebrasce, přece se o něm musím zmí
mnoho napsati o tomto skrýváni se Čechii niti,- chopil se ihned sekyry a jal se

i o všech útrapách válečných, nimi však chutě klestiti cestu. Druzi následovali
tolik mista, abych se mohl o této věci pa- příkladu. toho a prňsek jim šel rychle ku
třiěně rozepsati. ,Když bylo po vojně, předu. Pracovali neúnavně až do noci;
usadil j8�m se v 'Eagle Lake, kdež jsem konečně když byli na smrt utrmáceni
obdělával jeden rok bavlnu za pomoci 'cestou i těžkou práci, poštípání hmyzem,
ěernochň, Ztrativ však hotových $600, museli . pomýšleti na zařizeni stanu k
začal. jsem obchod kupecký. To bylo r. nočn1mu odpočinku. Z rána nastala opět
1867. V dobu tu přistěhoval se do mě- tatáž práce, šla jim však mnohem lépe
stečka n�šeho Ame:ikán jmenem T�om�s od ruky, �ebot' jim nebyla j� �k ..novo�
farmer, Jehož rodina náleží mezr neJ- a pak byh spánkem znovu občerstveni.
starší texaské, nebot' usadila se zde roku Konečně dolopotilí se až k řeec a zde ros-

1824. Parmer měl dceru spanilou i řád- • bili své stány; Václav Chloupek, kterýž
,"ou a ta jest dnes mou manželkou. R. byl státním dohazovačem pozemků, vybí-
1875 zhoršilo se mé zdrav1 tou měrou, dl nyni každého, aby si vybral pozemek
že jsem musel obchodu zanechat i jal jaký se mu bude Iíbiti.
jsem se studovati právnictví a obdržel Ňa 'místě tom postaven jes�t'nyní ko
jsem ro�u 1877 d�plom :právnický i držím stel (Z,!lložel!i �anny l\lari� � každé
se' od te doby ŽľynostJ této. V Texai strany reky Jest Jeden obchod, le nale
jsme jen dva češti právníci a sice mimo zá se tam mlýn; 2 hostince, sedlář, obuv
mne pan llajdušek v La Gmnge. Proro- nik a v celém okolí hustě při sobě farmy;
kuji, že Češi a

-

Němci někdy budou míti Misto to dobře nyni prospívá. Druhýden
nejlepší pozemky v Texas, neboř oni ku- po právě vypravovaném, jala se malá na

pují, kdežto Amerikáné napořád prodá- še společnost vyhledávati pozemky. V
vaj1. tomtéž místě,' kde jsme se utábořili, za-

Co se náboženstvi týče, jsou' zde mezi bral Václav Sinkule 160 akrft. Druzí Češi
Čechy zastoupeny vira katolická i protes- dostali se po "padlých kmenech přes řeku
tanská.: Velkou cisti jsou však Česi buď 00. druhou stranu, kdež si chtěli pozem
svobodáři aneb nevěrei. V školách vyu- ky prohlednouti. Když byli šli asi míli

čuje se anglicky a německy, aneb anglie- cesty na východ, narazili asi na pět bud

ky a česky, aneb ve všech třech řečich. indiánských i tázali se udiveně prňvoděí-
ho svého, co by to znamenati mělo, ne

bot' čeleď takovou, jakáž se. okolo' bud
těch pohybovala, ještě nikdy neviděli. Z
boudy do boudy utikaly nahé dítky a

mezi nimi i 17 až 18leté divky. Kdy�
přišli naši přátelé k páté boudě, shromáž
dili se ditky okolo starce a stařeny -

Indiánů - kteří seděli venku a Chlupek
s poslednějšími něco promluvil. Naši lidé
ubírali se dále, avšak nic se jim nechtělo
Iíbiti valně i vrátili se k Tiukulovi. Tam
nasázeli něco bramborft, neměli však žád
ného stání a tak sebralo se jmenovaných
pět a odebrali se ještě tři mile dál na

půlnoc, totiž do Carltonu, do sekce 17.�
kdež si dle své libosti zajali pozemkl.'
na ktetýebž až popnes čtyři se nalézali.
kdežto Frant, Šiml odevzdal hospodářstvi
Šimlovi a odstěhoval se do města Ke- .

waunnee, kdež zařidil skladiště 'mužského
oděvu, Když pak se přátelé naši přistě-

Prvnf Češi v Carltoně, Wis.

Od Frant. Trousila.



vali .na své pozemky, nastaly jim v těchto
pustinách trudné okamžiky. Fr. Hron a

J. Bauman vrátili se do Manitowocu k
rodinám svým, ač v Carltoně pozemky
zabrané měli. Tomáš 'Langr, Vác. Říha
a Fr, Siml počali naproti tomu káceti
mohutné stromy, jejichž husté větve byly
jim střechou. Před padajícími haluzemi
stromů byli nuceni své kojence i menší
dítky ukrýti do soudků od mouky.

Rok ten byl velmi úrodný; dny byly
krásné, za to však noci velmi strašné.
Oblaka byla neustále otevřena, rachot
hromu se pořáde ozýval 8. často prudký
liják prodíral se až na těla zmořených a

zemdlených pionérů. v

Maje něco peněz, mohl se Václav Ríha
trochu lépe obejíti než druzí dva; svízele
jejich nejsou k vypsání. Na podzim při
stěhovali se 8 rodinami té! Hron a Bau
man

.

na pozemky své. Bauman dal se

chutě do kácení; poněvadž však 'byl ře
mesla pekařského a nikdy dříve se seke
rou neměl co činiti, šlo mu to. velmi
těžce, tak !e se často stávalo, 'že celý
Jen t'apal dkolo stromu a u večer odchá
zel od stromu stále ještě pevně stojícího.
Frant, Hron byl velmi chytrý a měl něco
peněz a proto mu' to šlo jakž takž, ač
dobrotu žádnou neměl; když pak roku
1856 koupil spřežení volů, značně se mu

ulehčilo na práci. Langr měl dvanáctile
tého syna a s nim vydělal na kládách u

jistého Karla Fische na pár starých volů,
kdežto Říha a Bauman koupili každý
jednoho vola a spřahali je dohromady.
'rakový by} počátek jejich hospodářství.
Manželka Šimlova byla celá nešt'astná,
když viděla u jiných potah, kdežto oni
žádný neměli, což bylo tím truchlivější,
uvážíme-li, že Šiml i jeho syn byli sla
bého těla a tudíž mnoho práce zmoci ne

mohli. Štěstím jejich bylo ještě, že byli
oba dva dobrými hudebníky. Starý hrál
na housle a syn Václav na troubu. Oba
vycházeli tudíž do okolí a poněvadž tehdy
hudba byla v těchto krajinách vzácnosti,
vraceli se vždy s dosti pěkným výtěžkem
� nemalé radosti své rodiny. Manželka
Simlova, Marie, chodila okolo Manito
wocu ,pedlovat' hadry- i zakoušela při tom
strašně. Jednou vracela se k domovu a

doufala doraziti tam pozdě u večer. Měla
několik kousků ožvadlaného chleba a tě
šila. se na to, jakou radost ním spůsobí
STým dítkám. Nemohla se však dostati
domu, neboť tmavá noc zastihla ji v lese
a ubohá žena musela, ačkoliv se nalézala
již jen asi na půl mile vzdálená od svého
baráčku, přenocovati v lese. Byla celá
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smořena a vysílena i trpěla velice hla
dem, přece však netkla se chleba, nebon
vzpoměla hladovících dítek. V noci té
ubohá mnoho vytrpěla i byla ráno nemá-
10 potěšena, zaslochnuvši zvuk sekyry, jíž
manžel její nedaleko od ní právě kácel
strom. Bylo po utrmácení, po hladu, po
svízelích noci té. Dírkám pak pr)r chut
nal chléh lépe než nyní nejlepší oukro
vinky.

Když pak přátelé naši roku 1855 měli
své polní výtěžky vyžmolené neb vymlá
cené, nevěděli co s nimi počíti, aby jicb
mohli požívati. Do mlýna bylo 20 mil,
potahu ještě tenkráte neměli, jak si tedj
počíti. Nezbývalo nic jiného, než že muž
a žena vzali po půl bušlu na hřbet a ubí.
rali se pěšky nanejvýše obtížnou cestou
do Two Creek, kdež jim obilí bídně se

šrotovali. Druhý rok, když již měli po
tah, jeli do mlýna zvaného "Shot"; byl
na cestě 8 až 10 dní a obdrželi za 4 pytle
obilí 2 pytle smíšené mouky i s otruba.
mi, tak že člověk tehdy věru nevěděl, má
li to od cesty, aneb je-li to výtěžek obtíž
né, nadlidské práce. I fl dobytkem měli
velké zkoušky. Volky 8e jim tak zabo
řili, že neby 10 možno dostati je jina1
ven než s pákami, při čemž si dobytě,
ovšem také pomáhalo. Tak museli mno

hdy uraziti pořádný kus cesty, náklad pře
nesti na sucho a vůz rozebrati na kusl
a stejně s ním naložiti. Do Kewaunee

čítá se z Carltonu 10 mil a cestu tu ne

bylo možno vykonati dříve než za li a2
9 dní. Václav Ríha vypravuje, že kdyš
rodák náš Štyka stěhoval se do Pieroe
tonu, přijel po té bídné cestě až k [eho
stavení. Vzdor vší výstraze, že se do Ke
waunee nedostane, vydal se přece na oe

stu, musel se ale po velkém namáhání a

tuhé zkoušce zase vrátiti a setrvati u Říhy
10 dní, až byla cesta do Kewaunee poně
kud proklestěna.

Jen přibližuě vyličiti utrpení našich
prvních osadník-ft v Carltonu jest věci
nemožnou. Dnes ovšem nezbylo po té
psotě ttni nejmenší stopy. Tomáš Langr,
Vác. Ríha, Josef Bauman a Frant. Hron

. odevzdali pěkné farmy dítkám svým s

sami si nyní hoví jak nejlépe mohou,
užívajíce výsledkův mozolné práce své,
Václav Šiml, syn Františka, prodal far
mu a zařídil si pěkný střížní obchod ,,

Kewaunee, kdež otce svého co hodný li

vděčný syn pečlivě ošetřuje, když byl mi
lenou matku svou k věčnému spánku již
uložil. Manželky Tomáše Langra a JOB.
Baumana, taktéž jiJ odpočívají v chlad,
né zemi. Václav Riha i jeho manželka



jsou posud na živě a těší se ze svých tři..
zdárných dítek. Tomáš Langr, nemoha'
se nějak dohodnouti se svými dítkami,
přesídlil se kamsi k �říbuzným svým,
Bauman vymínil si dva akry pozemku,.
na nichž má pěkně zařízený hostinec a

taneční síň se všemi vedlejšími budova
mi. Frant. Hron a manželka jeho žijou
�ž ještě. Doufám, že nebude nezajíma-·
ve; věnuju-li mu tuto poněkud více místa,
nebot' muž ten jest vskutku pozoruhod
ným. Jest to stařec 77letý, malé, slabé
postavy a zasmušilého obličeje. .

Z jeho
oči nevyčte ani sebe větší znalec lidských
povah, co ,v stařečkovi vězí. Hron jest
málomluvným a lenost nenávidí z hloubí
duše své.

.

Na jmění své jest velmi opa
trným, rád však pomůže každému, kdo
toho zasluhuje. Vzdor vysokému svému
stáří jest neustále čilým a pilným, ačko
liv by Bi věru již mohl dopřáti odpočin
ku. Každý ho můše vidět neustále pra
covat od 4- hodin ráno do 6 v zahradě,
od 6 do 12 kdekoliv na farmě a po šesté
opět až do tmavé noci v zahradě. Pole
neustále prohlíží a kde nalezne mrtvé ně

jaké místo, označí je kolíkem, aby po
'nějaké chvili zmrviti je mohl.

K lepšímu seznání jeho povahy stftjž
zde ještě následující: Jednoho dne za

městnával se starý Hron obvyklým spň
sobem. Okolojdouoí známý jeden pozdra
ví pilného starce slovy: "Zdař Bůh!"
Hron se vzpřimi a pohledne káravě na

muže, který již pokračuje v rozhovoru
svém: "Ale, ale, pane Hrone, vy se zbůh
darma lopotíte. Vždyť váš syn nechce,
abyste tak dělal, sedněte si tedy a odpo
-čiňte .si raději! Hned jsem si pomyslil,

. že jste se zabral zase do své práce, když
jsem vás v kostele nespatřil." Tu starý
Hron upustí náčiní k zemi, přistoupí na

-dva kroky k samému muži, pozvedne ru
ku hrozivě do' výše a praví: "Víte co

řekl Kristus? Dům můj, dům modlitby
jest a' vy jste z něj učinili peleš lotrov-
-skou! Slyšel jsem tam o handlu s telaty,
"0 vydávání vajec slepičích za kachní, o

vydávání husy ranní za pozdní! Jestli
. soused proti sousedu napřaženo má, tu

slyším: Počkej, až se sejdeme v kostele,
wšak já ti povím, zač je toho loket! Zná
..te starý zákon: Chceš-li své zkroušené
srdce obětovati bohu, aniž se dříve s ne

přítelem svým smíříš, nebude oběť tvá
přijata? Víte jak máme bohu sloužit? Já
pracuju pod blankytem nebeským a prá
ce má- nechtr sluje modlitbou. Bůh stvo
řil pus�ý tento, svět a nás abychom ho
okrašlovali. Vfm, že pro mne starce neni
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více práce zapotřebí,· nebot' mám, tolik,
co do své smrti potřebuji. My lidé jsme
však rozumnými tvory a takovým káže

povinnost pracovati nejen pro sebe, ale i
pro ty, kteří přijdou po nás a nikoliv ná,:
sledovati příkladu zvířete nerozumného,
kteréž žije pouze pro sebe. Nyní znáte
mé mínění. S bohem tedy!" A uchopiv
se svého náčiní, poctivý kmet odešel, za

nechav občana celého zaraženého výkla
dem tím, jemuž však pravdivosti odepříti
nemohl.

Ku konci budiž zde povědíno, že máme
v Carltonu tři kostely a sice po jednom'
katolickém, luteránském a methodistském.
Máme zde dále 5 školních budov, 2 mlý
ny, dva koláře, dva kováře, sedláře, krej
čího a obuvníka, Bedřich Boch a Václav
Kuevek mají zde velký obchod dřevař
ský s vlastním přístavištěm. Osadníci
zdejší jsou z větší části zámožní..

Tuba, Wisconsin.

Po příkladu jiných svých ..Jlrajanů od
hodlal jsem se také napsati příběhy své..

ho dosti pohyblivého života. Dříve však
než budu vypravovati zkušenosti své v

Americe zažité, budiž mi dovoleno věno
vati trochu pozornosti životu mému v

Evropě.
Byl jsem vojínem u 28. pluku Latuoro

va. R. 1848 táhli jsme do Italie a na

cestě této byl jsem v Ingolstadtě ubyto
ván u jedné velmi sdílné hospodyně. Od
této dozvěděl jsem se prvních bližších'
zpráv o Americe, a vše co mi o ní vy
právěla bylo tak vábné a lákavé, še kdy..

bych byl mohl, ihned bych byl nastoupil
cestu do zámořské této země. Neslyšel
jsem pak delší dobu ničeho o Americe,
až jsem přišel do Lombardie. Zde stál

. jsem jednou v městě Como na hranicích
švýcařských na přední stráži. - Přišel ke
mně muž neznámý, rozpředl se mnou ho
vor i radil mi, abych uprchnul do Švý
carska, pak že budu svoboden a že budu
moci dostati se odtamtud do Ameriky .

Sliboval, že on sám mi to vyjedná, abych
dostal na lodi práci. a tak se přepravil
do Ameriky. Že prý si mohu mimo to

vydělat ještě peníze na další cestu a tak
a podobně mluvil do mne delší dobu.
Nevěřil jsem mu však a měl jsem snad
dobře, neboř někteří vojíni od našeho
praporu také přeběhli a všickni byli na

vráceni a potrestáni. Jeden z nich mi
vyprávěl, že žádali na nich, aby se dali
� Sardinovi na vojnu a kdo nechtěl, že'



si ho více nevšímnuli. Kdo byl bez pro
středků, tomu nezbývalo nic než se na

....rátit a nechat si vyklepati zadek.
Z Italie navrátil jsem se šťastně domu,

sotva však, že jsem domu přišel, odvedli
mne k prvnímu praporu zemské obrany
i dostal ;sem znovu tři zlaté za svou ku
ži. Narukovati jsem musel v Josefově.
To bylo 1'. 1851. V Josefově byl jsem
pouze tři neděle a pak pustili mne domu,
propuštěnou úplnou dali mi však teprvé
roku 1854. Jakmile jsem byl zase svým,
počal jsem pátrati po bližších nějakých
zprávách o té Americe i setkal jsem se

8 obchodníkem jedním jmeIiem Fischer,
jemuž svěřiv se s úmyslem mým vystěho
vati .se do Ameriky, jeho schválení jsem
obdržel. Jeho dcery měly se právě také
40 Ameriky odebrati a sice s pány, u

nichž ve Vídni sloužily. Zmíněný Fischer
zapůjčil mi knížečku, v níž bylo otištěno
18 psaní z Ameriky, z nichž jsem se ale
mnoho nedočetl, co by mne bylo zajímalo,
neboť to byly dopisy misionářů oznamu

jících leopoldínské společnosti ve Vídni,
mnoho-li peněz ocl společnosti byli obdr
želi a jak s nimi byli naložili, jakož i
jak zde obracejí divochy na katolickou
víru, putujíce s kompasem od jedné osa

-dy k druhé, O přistěhovalcích psali, že
kdo do Ameriky nepřiveze hodně mnoho
peněz, že se zde toulá několik let s místa
na místo, a pak že. se o žebrácké holi
-obrací nazpět k domovu.

To bylo ovšem velmi málo lákavé. Je

-diný z misionářů, kterýž pocházel z Mane
tína, z kraje plzeňského, ku konci svého

.dopisu jakoby mimochodem podotknul,
že v Ameriee i v nějchudší domácnosti
maso, vejce a bílý chleb každodenně na

stole se nalézají a že řemeslníci i náden
níci zcela dobře si umějí na pány hráti.
Myslel jsem si, když může člověk býti v

Americe slušně živ, že nemusí se dříti
-doma bez všeliké vyhlídky do budoucno
sti i počal jsem veřejně o tom mluviti,
,�e se chci do Ameriky vystěhovati. Brzo
.Be nás shledalo asi 15, dílem rodiny, dí
lem svobodní, kteří měli stejný úmysl.
Mnozí měli také již s jiné strany jakou
si povědomost o Americe a tak jsme se

obyčejně scházeli v Královicích t radili
se o tom, jak bychom to měli uciniti s

tím vystěhováním. V tu dobu bylo mi
sděleno, že jakýsi .Hanzálek přijel nazpět
z Ameriky a že se zdržuje v Plzni. Ne

meškaje dlouho odebral jsem se k němu
se svým přítelem Antonínem �lámou,

.abyehom se od něho něčeho bližšího do
zvěděli.
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Poznali jsme ale ihned, že nemá žádné
povědomosti o tom, jak bychom na po�
zemcích mohli započíti, nebot' se zdržo
val v Americe pouze v městě a to jen
krátký čas. Někteří pak chtěli, abych se

pustil napřed přes more, že se mi složí
na cestu a několik mi jich také dalo po
10 zlatých, když však jiní opět se vyjá
dřili, že pojedou hned se mnou, poněvadž
nemají co by ztratili, sešlo z toho.

Všichni, kdo jeti chtěli zadali si o

pasy, což se jim protáhlo od května až
do září, poněvadž mnohým to ženy kazi
ly. Po dlouhém vyjednávání konečně
dostali pasy a já zároveň s nimi, ačkoli"
jsem o něj značně později zadal než oni.
Po nekonečném sem tam tahání mohli
jsme se opravdivě hotoviti na cestu; z

celého zástupu těch, kteří jeti chtěli, od
hodlalo se pak k tomu jen 7 rodin a 4
svobodní a sice rodiny: Vojtěcha Joneč
�a a Tomáše Langra ze Sedlice, Váco
Simla a Koláře z Kopidel, Vác. Sinkule
z Podesrad a Václava Frany z Vobory ·a

svobodní: Ant. Král, dva jiní a já. A tak
vydali jsme se dne 10. října 1854 na ce

stu z naší otčiny. Já a někteří jeli jsme
přes Karlovy Vary. v povozích a tři dny
nám trvala cesta na železnici; jiní jeli
na Prahu a v Brémách jsme se opět se

tkali. Zde bylo nám čekat 4 dni na loď
a hned nás tam pěkně podojili. Za přeplav
p� plachetníku museli jsme zaplatiti 42

brémských tolaru za osobu. Konečně do
stali jsme se na loď a houpali se na moři
až do 19. říj -ia a po mnohých bouřkách
i jiných obyčejných nesnázích, dostali
jsme se dne 16. prosince do New Yorku .

Bylo tu radosti a potěšení. Tu hned při
šel pro nás náš nezapomenutelný rodák,
Sekvens z Plzně, uvítal nás jako bratry
a sliboval, že se o nás znamenitě postará.
Dovezl nás i zavazadla naše ihned do
hospody, aby nám nikdo nic neukradl. U
večer hráli naši hudebníci, tancovalo a

a pilo se bez ustání; to jest my nepili,
nýbrž jen ti, kdo nás tam přivezli. Ale
druhý den, když přišlo k placeni, tu pan
Sekvens se ztratil jako bublina a my,
ačkoliv jsme měli ujednáno, že za nocleh,
večeři a snídani dáme toliko 50 centů za

osobu, museli jsme zaplatiti $4 za do
spělou osobu a za dovoz zavazadel $1.
Tak se vůči nám zachoval první náš ro

dák, s nimž jsme se v Americe setkali.
Byli jsme tak zklamáni, že jsme více ne

věřili žádnému Cechu. Nezbývalo nám
však nic než zaplatit. Na železnici dařilo
se nám zrovna tak; byli jsme v malém
okamžení obklopeni rotou jednatelů, kteří



nám vnucovali železniční. jízdní lístky.
Jeden druhého obviňoval, že nás chce
okrásti a když jeden z naši společnosti,
Antonin Král, po česku pravil: "To jsou
sami zloději!" udeřil ho jeden z jednate
lů pěstí do obličeje, až mu krev vytrysk
la. Jeden Němec pak nás vyzval, aby
chom s nim šli na nádraží, tam že se

'můžeme přesvědčiti co stoji jízdní lístek.
"Šli"jsme s nim a složrvše po $i závdav-
ku, dostali jsme listky do Chicaga, muse

li jsme však potom doplatiti ještě $12.
Měli jsme za to, že jest to v pořádku ,

avšak v Chicagu přesvědčili jsme se, že
nás ošidili, neboť Němec jeden, kterýž s

námi jel přes moře a pak po téže dráze
co my, platil p.·uze $l�.

-

V Chicagu jsme se zdrželi dva dny,
poněvadž jsme tam neměli zavazadla. Do
Milwaukee, kamž jsme prozatímně chtěli,
nevedla' ještě žádná železnice a lodě v

dobu tu
.

nepluly, poněvadž bylo jezero
zamrzlé. :Museli jsme tudíž jeti po jiné
dráze, pak po obyčejných vozech až do
Janesville a odtud do Milwaukee, kamž

jsme se dostali na štědrý den. Zde už
šlo vše poctivěji. Platili jsme 50 centů
denně za stravu a nocleh a to už ušlo.
V prostřední svátek navštívilo nás velmi
mnoho Cechů a každý nám radil jak jen
mohl. Po svátcích nám vynašli obydli 1

žili jsme život nový, ačkoliv ne spokoje
ný. Chtěli jsme pracovat ale nemohli
jsme ani dosti levně placenou práci do
stati. Konečně sdělil mi náš mlékař, že
v pivováře jednom hledají dva nšdenní

ky a dal mi cedulku, řka, že mi tam

každý ukáže. Vydal jsem se tudíž s

Langrem na hledání pivováru, avšak
každý nám ukázal jinou cestu a my tepr
vé po dlouhé době se dozvěděli, že mlé
kař si z nás udělal blázny. Napsal totiž
na listek v anglické řeči, aby nám každý,
komu listek ten podáme, jinou cestu vy
kázal. Práci pak jsme vice nehledali i
rozhodli jsme se, že se podíváme do 1\'1a
nitowoou, co by se tam dalo dělati, když
však jsme byli nejlépe na cestu připra
veni, byly všechny cesty tak zasněžené,
že jsme museli zůstati doma.

Na to přibyl do l\Iilwaukee Václav
lIo1ák a s nim Josef Bárta, který byl
již 8 roky v Americe a uměl anglicky. To
ho jsme si zvol'ili za vůdce a s nim na

stoupili jsme cestu do Madison 8 tou na

ději, že tam koupime uějaký ten kus

prerijnich pozemků. Zde však byly po
zemky velmi drahé; stály': *10-$20 akr a

celé mé jměni obnášelo JIŽ jen *110, kdež
to Bárta neměl ani tolik. Odebrali jsme

- 148-

se na pozemkovou kancelář, kdež nás od
kázali na velkou mapu, jíž - přiznávám
se. upřimně, ani dost málo jsem neroz

uměl. Bárta pravil pak, že jest již vše
rozebráno, což však nebyla pravda, po
něvadž o rok později tam byla celá škol
ní sekce na prodej. V Madison zůstali
jsme přes noc a dozvěděli jsme se tam,
že v okresu Richland jest ještě dosti
vládní půdy. V Richland Center, kteréž,
bylo pos}(;dnim městečkem, tázali jsme
se po vládních pozemcích, avšak nikdo o

žádných nechtěl vědět, nebot' nám chtěl
každý odprodati pozemky své. l\Iy nechtě
li od žádných podobných spekulantů ni
čeho koupiti, nýbrž ubírali jsme se 1f.
mil nahoru podle potoku. V jednom dom
ku zastavili jsme na oběd. Zde nalezli
jsme ženštinu samotnu a ta. nám radila,
abychom' šli ještě tři míle dále po poto
ce; tam že zůstává Vilém Št'a"teuka, kto
rýž nám rád vyhledá dobré místo, vyho
tovi potřebnou listinu a ukáže cestu do
LaCrosse.

Zachovali jSJIle se dle rady ženštiny
této, nalezli St'astenkll a zůstali II něho
přes·noc. Ráno nám ukázal kudy máme
jíti i pravil, že jakmile přejdeme hranice
okresu Richland, na v ládnich pozemcích"
nalézati se budeme; zde prý není �e�tě
nic zabráno a bude-li se nám- co líbiti.
abychom si přišli k němu, že nám. d�
od toho ěísla a že pak můžeme do La

�!osse nechat si právo majitelské stvrditi
u�adem. .

Pustili jsme se tudíž na cestu úplně
bezbranni i putovali jsme po celý den
sněhem, kterýž pokrýval zemi. "rak nasta
la noc a my nevěděli kde se nalézáme,
a v kterou stranu bychom se měli pustiti,
abychom se dostali k obydlí: nějakému.
Uznávajíce

.

marnost veškerého dalšího

putováni, utábořili jsme se v. lese, rozdě
lali jsme u velkého kamene oheň a ulo
žili �e zde k spánku a odpoč-inku, když
jsme byli dřive pojedli kus peěeného ma

sa a chleba, jež jsem měl sebou. Háno,
probudivše se, pustili jsme se přes dolik
[eden a přišcdše na druhou stranu, nale
zli jsme stopy lidské i radovali jsme I'lt.�.

nemálo, Prohlížejíce stopy ve sněhu blíže,
abychom se přesvědčili, kterým směrem

bychom se dáti měli, seznali jsme,' že

jsou to naše vlastni stopy. Šli jsme podle
nich a přibyli jsme zase tam, odkudž
předcházejícího dne se vyšlo - k Št7as
tenkovi. On pak šel H námi a když jsm«
si vybrali nejlepší pozemky, jež jsme ob
držeti mohli, ukázal" nám kudy mámo jiti,
abychom si mohli nechat pozemky ůřad-



ně přiděliti. Avšak ani te'ď nevedlo se

nám lépe, neboř přikvačila noc dříve než
jsme mohli dospěti nějakého lidského
obydlí. DOHli jsme k řcce a když jsme
'i:lC tu brouzdali asi hodinu, zaslechli jsme
pojednou zaviti vlka. Brzo na to ozvalo
se několik jiných a my v strachu svém
vylezli na stromy, abychom byli před ni
ma jisti. Bárta měl u sebe klarinet a

-sotva že jsme se nalézali na stromě, spu
stil loveckou i netrvalo dlouho než se

celá ta havěť rozutekla. My pak slezli se

stromu a rozdělali oheň; bylo nám však
tentokráte smutněji než ponejprvé, nebot'
neměli jsme 8 sebou ničeho k zakousnutí
:'1, žaludky naše byly prázdné. Ráno ko
nečně jsme se dostali k chatrči jednoho
Němce, kterýž měl právě tři zastřelené
jeleny doma. Zde nám napekli hodné
kusy masa, najedli jsme se a opatřivše
BC na. cestu potravinami, ubírali jsme se

dále k LaCrosse. Sem přibyli jsme, aniž
by nás bylo potkalo něco zvláštního a

vyřídivše si šrastně své záležitosti, vydali
jsme se opět na zpáteční cestu. Ta byla
. obtížná, neboť přibylo opět sněhu, přece
však jsme se dostali zdrávi na své po
zemky..Já zůstal zde a prosekával jsem
cestu k naším pozemkům, kdežto Bárta
:šel nazpátek do Milwaukee pro naše sou

-druhy. Když se s nimi vrátil, panoval na

všgch stranách pláč.
Zenštiny jsme nechali u jednoho

'šovce a my mužští jsme šli stavět. Nejprvé
se odházel sníh z místa, kde jsme chtěli
-stavět a pak zač alo se s kácením stromů.
Dříví muselo se brát jen takové, jaké
jsme mohli unésti, nebot' jsme potahu ne

měli. Hlínu, jíž zde bylo dostatek, jen
že zmrzlé, rozdělávali jsme teplou vodou
a olepili ni pak boudu, kteráž byla 20 při
15 stopách velká. Hned na to ubytovali se

'v ní tři rodiny a tři svobodní, úhrnem
:!.O osob, i může si každý představit, jaký
to hyl pořádek, když jsme leželi všichni
'pohromadě po zemi. Postavili jsme ještě
jednu takovou boudu a právě jsme zaklá
-dali třetí, když přišel Bárta od Šťasten
ky se sdělením, že pozemek ten je pro
.daný, Byla to právě čtvrt, v které jsem
.měl 80 akrů.

Brzo na to přišel sem člověk a tvrdil
neustále, že jest to jeho pozemek. Byli
jsme celí pobláznění a tu nám Št'astenka
říkal, že nám člověk ten pozemky vzíti
nemůže, budeme-li na nich pracovati.
'Těm pak, kteří na tom nemohli zůstat,
radil, aby to hned zaplatili, nebot' člověk
ten by prý rád dostal pozemky naše, po
něvadž však nemá peněz, rád hy nás
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vystrašil. Na to sebrali jsme se Sláma
a já i šli do I..aCrosse zaplatit a ti druzí
zůstali beze všeho na svých pozemcích.
Když přišlo k placení, Št'astenka odpří
sahnul, že jsem tam sekal cestu a že

jsem tam bydlel. Následkem toho obdrželi
své listiny, jež by jinak nebyli dostali.
To byli naši počátkové.

Každý muže se domysleti, jak nám by
lo za těžko, když jsme museli každý kou
sek dobytka a vše k živobytí potřebné
kupovat ve vzdálenosti až 40 mil a k
tomu družila se ještě okolnost, že cesty
byly špatné, všude plno potoku, mosty
buď žádné aneb velmi špatné. Později
jeli jsme s nákladem, museli jsme ale
často všecko složit, vůz přetáhnout a ná
klad přenést přes potok. Mouku nosívali
jsme na zádech 10 až 15 mil daleko.

Co mne se týče, zkusil jsem ovšem
nejméně, neboř jsem byl svobodný i
chodil jsem až do Madison na práci.
Nouze mne ovšem neminula, ačkoliv při
šla teprvé později. Po tři roky jsme tu

byli sami, pak ale pfibyli Ant. Kules,
Martin Bulín a Jan Simice. O rok po
zději přijeli : Václav Staněk, Jan Knedl,
Matěj PicI. A zase o rok později: Fr.

Rindl, Josef Macháček, Jos. Hynek a

tak to přibývalo rok po roce. Osada
naše čítá nyní 140 českých usedlostí a

rozkládá se hlavně v okresu Richland,
dílem v okresu Vernon; táhne se od vý
chodu na západ, jest 12 mil dlouhá a 4:

míle široká. Místy jest ryze česká, místy
promíchaná všemi národnostmi. Rozhod
né slovo nemáme nikde, poněvadž se dě
líme do 6 okresů. Důvěry požíváme ve

liké jak u Amerikánů tak i u Němců.
Zabýváme se vesměs rolnictvím, vyjma
dvou, z nichž jeden má pilu a druhý ho
stinec. Máme zde také svůj katolický
kostel, avšak bez kněze. I hřbitov svůj
zde máme. Bohoslužby pravidelné se zde

neodbývaly dosud.
Ku konci článku tohoto budiž podo

tknuto, že se osadníkům zdejším dobře
daří a že vzdor všem svízelům, jež pro
dělati museli, nelitují toho, že se do Ame
riky oddebrali a zde se usadili. J. U.

Waltbam, lowa.

csNapBal Petr Peterka.�

Bylo to v srpnu roku 1857, když otec
náš nastoupil s námi cestu do vzdáleně
Ameriky, chtěje nám zde zjednati lepší
budoucnost, než jaká nám byla v Cechách



přisouzena. Než jsme se vypravili, měli
jsme ještě značných nepříjemností rozma

nitých, námi však nezaviněných. Když
jsme přijeli do Brém, nalezli jsme zde
jednoho. krajana 8 .... ka se ženou, kte
rýž nemaje peněz na další cestu, čekal
zde někoho, kdo by se nad ním ustrnul
a zapůjčil mu k přeplavu potřebný ob
nos. Byl hudebníkem a dělal vzdor své
bídě pána. Pan Kareš domlouval otci
mému, aby 8 .•.. kovi zapůjčil potřebných
peněz a když tento sám svatosvatě se

zapřísahal, že jakmile přijdou k jeho 1'0-

diěňm i bratřím v Americe, ihned jim pe
níze navrátí, nechal se miíj otec pohnouti
a zapiíjčil mu 400 zlatých. S .... k hrál
si nyní teprvé na pána; nejel v mezipa
lubí jako ostatní, nýbrž v kajutě. Jeli
jsme na plachetníku a dosti jsme skusili
cestou, konečně pak jsme přistáli v N0-

vém Yorku. Jeli jsme se 8. .. kem do
Yorku v Pennsylvanii, kdež rodičové je
ho. bydleli i .očekávali jsme pevně, že
obdržíme peníze, jež mu byl otec za

půjčil. 'I'u však měli se rodičové moji
došíti pěkného. zklamáni! Rodičové jeho
byli zcela chudí a byli rádi že bydleli

.

u dcery, provdané za Irěana aneb Němce,
kterýž pracoval při dráze. Otec nedostal
zde žádných peněz i bylo. mu řečeno,
aby jel do. Moscow, Jowa, tam že jsou
bratří-S .••• ka, z nichž jeden jest velmi
zámožný a dluh ten jistě zaplatí. Avšak
8 bohatstvím bratra S. � •• kova dopadalo
to. právě tak jako 8 bohatstvím jeho. ro

dičů. Otec neobdržel o.d něho ničeho. a

nechal se ještě ku všemu ošiditi tím, že
od něho koupil 40 akrů pozemků za $650.
Když otec zaplatil pozemek, zbylo mu již
jen málo. peněz a když koupil něco pro
domácnost, neměl žádných. Dva starší
mojí bratři šli pak do služby, František
dostal MO a Jan $50 ročně. Otcovým
štěstím bylo, že jnněl něco německy, ne

boť nebylo zde Cecha a byli jsme samý
mi Němci a Amerikány obklopeni, Otec
konpil od jednoho Němce 30 bušlň pše
nice na semeno, po ,do.laru bušl a pár vo

lů za $95 na dluh. Uroda roku 1858 byla
špatná, Leto přežili jsme ve zdraví, při
šel ale měsíc září a otec byl uvržen na

lože. Neležel dlouho a skonal horkou
nemoeí, zanechav truchlící vdovu a pět
nedospělých dítek. Byl 45 rokli stár a

meškal při své smrti teprvé jeden rok v

Americe. Chtějíce ho jen poněkud sluš
ně pochovati, museli jsme prodat naší
jedinou krávu za $17, kterouž otec koupil
za 125 z bratrova výtlělku.

Postavení naše po otcově smrti bylo
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I velmi kruté. První rok namlátili jsme
jen asi sto bušlň pšenice, kteráž tenkráte
měla cenu 40 ctů, za bušl. Z výtěžku toho
měli jsme platit dluh $150 po otci pozů
stalý i může se snadno každý domysleti,
jak často jsme vzpomínali na 8 .... ka a

400 zlatých, jež jsme mu. byli piíjčili ..
Bída panovala u nás. velmi krutá. K tomu

družilo se ještě, že hned po. otcově smrti
vštchni jsme se roznemohli, tak že nám
neměl kdo sloužiti. .

V několika letech se nám poněkud,
zlepšilo. Byli jsme zletilejší, vydělávali
mezi .lidmi a pracovali také hodně do
ma i zmohli jsme se konečně na spřeže
ní koní, najmuli jsme si více pozemků ar
oddali se chovu dobytka hovězího i ve

přového. Když pak nastala válka 'oběan
ská, přistoupil roku 186� starší můj bratr
František co dobrovolník k vojsku. Mat
ka ho velice želila, neboť vedl a spravo
val již hospodářství, on však těšil se na

dějí, že půjde-li mu jen poněkud dobře;
na vojně několik set dolarů si zahospo
daří. Krutě však mělo být sklamáuo
očekávání toto! :Milý bratr náš padl dne-
9. dubna 1864 kuli nepřátelskou i nebylo
nám nikdy více dopřáno ho. spatřiti. Kdy�
došla zpráva o smrti jeho, matka div ne

zšilela.
Uplynulo. pak několik let, bratr .Jan se

oženil, matka rozdala mezi nás dobytek
a on hospodařil pro. sebe, kdežto já fo!

matkou a dvěma sestrama dohromady�

Štěsti nám nyní květlo. Maje zálibu v

koních docílil jsem toho za několik let,.
že. jsem jich měl 16 kusů a mnoho. ho
věziho i vepřového. dobytka, který běhal
volně po lese. .

Po několika letech měl jsem pěkné ho

spodářství. Bratr mftj domlouval mi pak
neustále, abychom jeli dále na západ.
Roku 1868 prodali jsme naši čtyřicítku
za $600 a o. peníze jsme se rozdělili stej
ným dilem. Za dobytek můj obdržel jsem
také hezkých pár set dollarů a zakoupiv ..

še v okolí Tama, Iowa, kus pozemku,
odebrali jsme se společně z okresu Mus
catine. Zůstala tam jedině provdaná se

stra. Nový náš pozemek velice I'\C nám
libil a sotva že jsem zde pobyl rok, ože
nil jsem se.. Měli jsme pak několik roků

zlých, takřka nové počátky. Matka fO

mladší sestrou a jeji mužem odebrali se

do. Kansas a asi za dva roky povolali za

sebou bratra Jana. Pak tam povolali
sestru z východu, taktéž provdanou, kte-·
ráž tam přibyla na podzim roku 1t!78 a

v březnu následujícího roku zemřela, 7.Jl

nechavší manžela a pět dítek, Ostatním,
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se tam dobře vedlo, ale v prosinci 1880
zachvátila nelítostná smrt i mého posled
ního bratra, kterýž měl velmi pěkné
hospodářství. Byl teprvé :38 roků stár a

zanechal manželku i 6 dítek. Mně pak se

nechtělo a nechce z té blahoslavené Iowy,
kdež jsem štěstí své nale d a často si ještě
vzpomínám těžkých našich začátků.

Toledo, okres Tama, Iuwa,

P. /ie MtJ7'ie os. Kavalírová.

Čtla jsem první tři ročníky kalendáře
"Amerikán", nenalezla jsem však té nej
menší zmínky o našem malém městečku
Toledo a jeho okolí, které jest tak krás
né, že by skýtalo malíři znamenitou látku
k vábivému obrazu. Městečko čítá více
než 1001} obyvatelů, má nádhernou radnici
jakož i školní budovu a sedm kostelů
různým sektám náboženským náležejících.
Obyvatelé zdejší jsou zámožní i vedou
zde klidný, ničím nekalený život. yMají
pěkné domy s krásnými zahradami. Cechů
jest zde několik rodin.. F. Dragoun a

jeho švakr Klunda mají jeden hostinec
a druhý střižtrí obchod. Ostatní rodáci
jsou všichni jináče zaměstnáni. Na seve

rovýchod od Toleda rozkládá se česká
osada. Kdo tamtudy kráčel před osmi

lety (v době tú, kdy můj otec se zde
usadil) a přišel by sem nyní, velice hy
se podivil. Tenkráte byl by zde spatřil
sedřeného syna Cechie s rukama mozolo

vitýma pracně domahati se živobytí. Ten
kráte mohls pozorovati jak pět spřežení
volů táhli těžký stroj, který naděla,' mi

liony a miliony brázd, obrátil pustinu v

úrodnou ornici, kteráž vydává ovoce při
činlivosti rolnikovy a vyživuje ělověčen
stvo.

A co nyní? Spatříš zde úhledná stave

ní, obklopená kolnami, sýpkami, zahrada
mi vroubenými živými ploty, zahradami
to, jež každým rokem větší a větší úro
dy skýtají a práci bedlivého hospodáře
bohatě odměňují. I zde proháněl se rudý
syn americké pusty a tam, kde honil zvěř
divokou, pjochází se a pracuje dnes �yn
nešťastné Cechie, drahé naší vlasti, která
úpí pod panstvím světským i duchovním.
Myslim, že zde dospěl každý muž pře
svědčení, že pouze svoboda, píle, vytrva
lost a šetrnost zabezpečí jemu i jeho po
tomkům blahobyt., Čeho byli hy měli
zdejší osadníci v Cechách a i zde, kdyby

e byli stále modlil! a k bohu nejvrouc
nější vzdechy a prosby vysílali. Zajisté,

že hy se nebyli domohli ničeho. Avšak
prací, úsilovnou prácí a pěiěinlivost.í do
mohli se 1.oho, čeho dnes mají.

Národního života zde není mnoho. V
okolí zdejším mají Češi dva kostely a

vedle nich hřbitovy, jež přijaly již a ještě
přijímají pod chladný svůj rov mnohé
naše bratry i sestry, jichž tak těžce po
strádáme. Nemožno však vyhnouti se po
slednímu tomu místu, Ba, kteréž každý
jednotlivec musí a ktcréž nikdo s txářj
veselou navštíviti nemůže.

Když však jest v okolí tom tak krásně.
tož musí tam žíti lidé spokojení a Hťast
ní, pomyslí si mnohý čtenář. A přece
jen každý má nějaký zármutek, néjaké
to trápení neb starosti.

Koho prý bůh miluje, toho křížkem na-

vštěvuje, praví staré jedno pořekadlo.
Pakliže jest pravdivé, pak musí bůh
mnohého, mou pak osobu zvláště milova
ti. Myslím, že nezazlí čtenáři tohoto ka

lendáře, z nichž mnozí utrpení své
v minulých ročnících složili, pakliže i já
ulevím stísněnému srdci tím, že rozepíšu
se o ráně, kteráž mne ta-k Rtra;ným spů
sobem stihla. Dovolte ctění ótcnůři a

čtenářky, bych vložila jaro mého mládí
do amerického kalendáře. Ncvim, :t.dali
bude mé vypravování jiné zajímat a ba
vit, a proto přidržím se raději stručnosti.

Před pěti lety čítala jsem 17 jar. Byla
jsem šrastnou i spokojenou nevěstou K.
Kavalíra, kterýž byl společníkem v dostl
rozsáhlém závodu ve střížním zboží v

městečku Toledo. Bylo to roku lH7G v

mesici prosinci. Den chýlil 8C ku konci
obloha byla zatažena šedými mraky a

drobný sníh, bílý co labutí peří, pokrý
val krajinu. Byl ti) tichý prosincový před
večer; zima nebyla, severní vítr nevál,
vůkol panoval klid i mír y přírodě, ru

šený pouze štěkotem psů. O pamatují se

na t.en večer tak určitě, jako nikdo jiný!
Obraz ten nevymizí mi nikdy z mysle, z

paměti, nebot' to byl poslední den mé

svobody. Konala jsem práci RVOU, však
nezpívala jsem jako jsem druhdy činiva
ln, ,Ozvaloť se ponejprvé v srdci mém,
co bych nazvala nahlednutím do budouc
nosti. Poprvé v životě svém pomyslila
jsem si: "Do této chvíle bylas �ťa�tna,
vesela a spokojena. Což bude-I i život
další, kterýž před tebou leží, tak rmutný,
tak zakaboněný jako ta dnešní obloha?"

. . .. Však prostá veselá mí� mysl nepři
pouštěla na dlouho myšlenek podobných.
Usušila jsem zrosené své oči a pravila
sama sobě, jaksi abych se upokojila:
"Nikoliv! Obloha ta umná nic společného



2! tvým životem.. S Karlem mým bude
ml všude veselo a po boku jeho ráda
budu kráčeti třeba do osamělé chaloupky
pralesa a i tu učiním mu přijemnou!"
Nastávající den hyl jasný, krásný; slunko
ryšlo a vrhalo ranni své paprsky na bílý
'příkrov přírody. Stromy ledem pokryté
leskly se v paprscích slunečních co nej
skvěleji. Zvolila jsem jako by v předtu
še toho, co později, přijíti mělo, černý
šat svatební a i moje družky stejně uči
nily. V srdci mém i Karlovu panovaly
klid a veselí. Nebudu se zdržovati vyli
ěováním všech podrobností; podotýkám
jen. že cesta svatební nevedla mne do
lesní chaloupky, nýbrž do pěkného Tole
do, kdež přichystán malý domek a vůbec
vše, čeho k pohodlnému vedení domác
nesti zapotřebí bylo.

Žili jsme šrastně, spokojeně a bez sta
rosti - oko naše jen se smálo. Nic však
netrvá věčně. Nic netrudnilo štěstí naše
- tu dostavila se pojednou choroba mého
ehotě, na jehož plicích hlodaly zhoubné
souchotiny.

Nemoc jeho nedovolovala mu přihlížeti
k obchodu a proto vyprodal; koupil si
pak. koně a kočár a hledal svého zd�aví
T otevřeném chrámu přírody. Lékaři nás
těšili jarem,. avšak vzdor tomu, že jsme
vyházeli mnoho set dolarů, horšila se

nemoc neustále a já musela nyní zírat do
miláčka svého tváře tak vybledlé. Zdlou
havě vlekly se souchotiny, jež již tak
mnohý nadějný život schvátily. Kdo ne

-viděl umírati milovaného muže, dítko,
otce, matku, bratra, sestru, nemůže nikdy
pojmouti pocity, jakéž se zmocňují pozů
stalých,

Co bezesných noci, co bdění u lůžka
nemocného, co obsluhy a péče! Co slz,
ndechfl a proseb jsem vysílala k obloze!
Skála ze žulového kamene byla by se

musela pohnouti, obměkčiti, jen krutý
osml neznal smilování. Po dva roky tr

-valy již souchotiny chotě mého; uvykla
jsem však konečnč tomu. Obsluhovala
jsem ráda milého svého nemocného i
zdálo se mi vše býti na denním pořádku
Nebylo mi nikdy obtížno za tmavé noci
vyhledávati lékařů, v něž jsme tak ne

úmorně důvěřovali. Však zdraví miláčka
mého nebylo lze vice koupiti.

Za tři roky, právě v ten den památní,
předcházející můj sňatek, seděla jsem
opětně pohroužena v myšlenky. Tenkráte
byl den jasný, krásný. Slunce loučilo se

již s naší krajinou - zasvítilo ještě jed
.Il0U a zašlo - o ano, zašlo! Den ten do-
píval k závěrce a fil nim zmizela i celá
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má spokojenost i klid můj. Zašlo slunce,
jako by se nechtělo déle dívati na ten

malý, spokojený kruh domácí.
Seděla jsem u lůžka muže, z něhož

tento poslední den nepovstal a sklánějíc
se k němu, naslouchala jsem jeho posled
ním sladkým slovům. V ložnici v' tutéž
dobu tančilo malé děvčátko, milá naše
Libuška, i pohrávalo si na ústní harmoni
ku. Ubožátko těšilo se světu a nevědělo,
že v tutéž dobu se stává sirotkem. Bylo
to právě v den novoroční, V den 1. ledna
1880. Nadešlo opět jasné ráno, já však
neměla žádného důvěrníka více. Slunko
svítilo tak na vdovu, jako před krátkými
třemi lety na nevěstu. Ten, jejž jsem
nadevše milovala, ležel přede mnou stu-

. hlý, vychladlý, se spokojeným úsměvem
na rtech. Nemohla jsem se vžíti v sku
tečnost, nemohla jsem uvěřiti, že. by
pravdou mohlo býti, aby muž tak mladý
teprvé šestadvacetiletý, s tak mnohoslib
nou budoucností byl již dokončil život.
Byla jsem blízka zoufalství, když nadešel
okamžik, v kterémž jsem se měla s ním

rozloučiti, s ním, jenž mi byl tak . sta

rostlivým manželem a dítku mému tak
pečlivým a něžným otcem. Avšak i to
muselo se státi a temný hrob pojal v

brzku pozůstatky mého miláčka.
Láska má přenesla se nyní na malou

dcerušku, ovoce to obapolné naší ��s�y,
jíž jsme oba zbožňovali. Byla zrvym
obrazem otce svého. Však rad .sti mé
nemělo býti na dlouho, nebor za tři mě
síce a půl bděla jsem u lůžka dítka své
ho a po strašném 15dennim utrpení-:
šlo' ono za otcem.

Nemohu zde vypisovati žal, jakými'
mne obtížila nová tato rána. Co následo
valo dále? Za 14 dní po pohřbu mé Li

bušky, dostavilo se na místč její děvčát
ko jiné, jemuž jsem dala jmeno Vlasta.
Doufala jsem, že nelítostný osud, kterýž
tak strašnou hru se mnou prováděl, ale
spoň toto dítko pro potěchu mi zachová.
Doufala jsem nadarmo! Střežila jsem dít
ko co zřftelnicr oka svého, činila vše co

jen bylo v mé moci, abych je udržela.
Na hrobě otcově chtěla jsem děvče nau

čiti znáti ho i myslívala jsem si, že jedi
ně ona bude moci pojmouti hoře mé a

ztrátu, [akouž jsem utrpěla. Dítko neu

stále postonávalo a doživšt se stáří 9 mě
�ícft, zemřelo dne 3. ledna, za rok tedy
po otci. Robátko spalo klidně, chladly
a stydly jeho údečky; dlouho zahřívala
jsem a dýchala na jeho ručičky, dlouho
tiskla jsem je k zimničně rozpálenému
svému čelu - avšak vše bylo marné. Ži-



'rot nevracel se v mého miláčka a já se

skláněla nad poslední svou útěchou.
Neúprosuá smrt vykonala svou žeň i

nezanechala ničeho než bol v nitru mém,
kterýž zapustil tak hlubohých kořenů, že
závidím dítky jiným rodičům. Svět druhdy
sak nadějný zdá se mi tak pustým i tak
chladným vůči mně jako mramorový po
mník, jejž jsem vzbudovala na místě po
�IedI1Í1ho odpočinku mých miláčků. Více
jsem pro ně učiniti nemohla ....

Nevím věru, jak bych nazvati měla ži
TOt svůj, prožitý v samém bolu a v samé
radosti; nejvhodněji mohla bych ho ozna

čiti slovy: "�ebe bolu.v A přece často
si přeji, aby se celá ta minulost ještě
jednou vrátila, abyc]; mohla vše to pro
lítl [eště jednou. Casto zaslechnu mauě
pronešená slova: "Má se dobře!" Obecen
-stvu líbí se herec pěkně oblečený- jeho
"hra veselá vábí oko diváků, Kdo však by
nahledl za kulisy, viděl by že herec ten
ěasto vysílen klesá do lenošky a toužeb
ně si přeje odpočinku i úlevy - v lenoš
ce však jí nenalezá.

Xelze nic tak nesnadno vyzpytovati
jako srdce lidské" s jeho nesčíslnými pro
měnami! Divné myšlenky křižují a tě
kají mou hlavou, těkají jako to štěstí
lidské po vlnách nestálého života. Jak
často vyhledávám nyní samotu. Často
přeji si, aby se Y�e co minulo, ještě jed-
110U navrátilo, tak jako každoročně jaro
se navrací. "Vraťte se, vraťte!" volám,
"a já se stejnou něžností, vytrvalostí a

obětavostí budu pečovati o vás, miláčko
O'f& mojí! Sne luzny, sne krásný, a přece
strašně pravdivý, jak ráda bych tě ještě
jednou prožila!"

Když za tmavé noci zírám k hvězdna
té obloze, častokráte vidím spadnouti
hvězdu jasnou. Nikdy více nespatřím
svitu jejího. Druhý večer nemůže již
nikdo určit místo její a i družky její,
zdá se, že ji neželí. Tak jest to s námi,
dokončíme-ll pouť života svého. Tak dělo
se mnč. Hvězda má zapadla a svět neželí
jí, právě tak jako neželí hvězdy družky
své. Vždyť nikdo, kromě mně, neviděl
jí spadnouti! Vždyť oni dřímali, kolébali
se v libém spánku. Spěte klidně, sněte
tiše, lidé šťastní!

Dlouho ještě, velmi dlouho by trvalo
vypravování mé, jež vás snad již nuditi
počíná a proto rychle ukončuji. Za krát
k)' čas událo se se mnou tolik proměn,
že mnohdy pochybuji o pravdivosti všeho
co se se mnou bylo stalo. "Koho bůh
miluje, toho křížkem navštčvuje!" Tímto
pořekadlem nás těšívají, stíhá-li nás jed-
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na pohroma za druhou. )Hlže však člověk
zdravého rozumu něčemu podobnému vě
řiti? Ci snad otec dítky své milující
může bez příčiny [icl; trestati a týrati?
Je-li pravdivé pořekadlo uvedené, pak
věru přeji všem čtenářům kalendáře, aby
jich bůh nemiloval tak, jako miloval mne.

Pleasaut Ritch, okres Clayton, lowa.

Sděluje .A ntonín Lexa.

v
Prvními osadníky v této krajině byli

Ceši pocházející z' okresu Iišovskóho v

kraji budějovickém. Byly to dvě rodiny,
jedna z Hvozdce, druhá z Ledenic a při
byly sem před 26 lety. Nesnázt měli prv
ní přistěhovulci dost a dost. V Cechách

panovaly ještě šajnové peníze a cesta do

Ameriky byla tak drahá, že jim moc ne

zbylo když sem přijeli a co měli, brzo
se spotřebovalo, neboť to byly rodiny
silné, pozůstávající z 15 dospělých osob.
Jsou to rodiny Bláhových, kteráž pozů
stávala z 8 synů a 2 dcer a Ponzarových
z :2 synů a ;) dcer pozůstávající. Z přísta
vu baltimorského odebraly se obě rodiny
pospolu dále na západ do Dubuquo ,.

Iowě a tam se ubytovaly v dosti chatr

H)'ch boudách. Živobytí jejich nebylo
právě závidění hodné; nebol' peněz mnoho

neměly, aby si mohly přilepšiti, Konečně
počala. se okolo jmenovaného města sta

věti dráha. a podnikatelé nabízeli dosti
pěknou denní mzdu. Naši přistěhovalci
se dlouho "nerozmýšleli a všichni mužští

přijali práci při stavbě dráhy. Museli se

sami stravovati a po celý měsíc nedostali
ani centu. Nebylo to maličkostí, ale při
stěhovalci snášeli to pokojně a těšili se

na to, až dostanou peníze, že všecko do

pořádku uvedou. Měli se ale dočkat trp
kého zklamání, neboť kontraktor shrábl
od společnosti peníze, nevyplatil žádné

dělníky a jednoho krásného dne uprchl.
Roztrpčeni touto příhodou usnesli se na

šinci, že v městě nezůstanou, nýbrž že
se odebeřou na veuek, že však dříve ně
koho vyšlou, aby vhodné pozemky vy
hledal. Tak se stalo, že se uchýlili do

půlnoční Iowy asi 50 mil od Dubuque,
kdež byly naprodej pozemky asi 'Za $1.25
akr a kdež se nyní nalezají. Pozemky se

jim tu zalíbili i odhodlali se usaditi se

tu. Koupili si pár volů a odstěhovali se

sem.

Začátek měli velmi těžký. Bydleli v

ledabylo zřízené budce, což je nemálo
děsilo, neb tu bylo mnoho plazů, jichž se,



báli. Také něco indiánu' tu ještě bylo a

i divoká zvěř se tu a tam naskytovala.
Každá rodina si koupila po čtyřicítce, za

Ílíž vydala $50; byl. to pozemek lesnatý,
který musili teprvé čistiti, což stálo vel
ké namahání dříve než si kus pole vzdě
laJi. Z rodiny Bláhových jeden syn zemřel
a jeden sloužil ve vojšti severním proti
odštěpencům jižním. Celou válku přestál
dobře a vrátil se zdráv a vesel. Oba ro

dičové již zemřeli, avšak ve vysokém
věku, neb jim bylo již při příchodu do
Ameriky přes 60 roků. Celá rodina stojí
si velmi dobře a má znamenitou budouc
nost pojištěnou. Právě tak dobře stojí si
druhá rodina Ponzarových. Rodičové tak
též vysokého věku se dočkali. Starý Pon
zar zemřel v prvních dnech tohoto roku
u vysokém věku 86' let 3 měsíců a 6 dnu
i dočkal se té radosti, že okolo s'ebe shro
mažďoval potomstvo pěti svých dítek, se

stávající s 54 vnuků a 4, pravnuků. Stará
matka jest ještě živa, ačkoliv čítá více
než 90 let věku svého. Jest zdráva a čilá
i může ještě velmi dobře čísti bez brejlí.
'fot' jsou první čeští osadníci v této kra
jině. Později přibylo sem více českých
rodin a zde také trvale se usadily. Nyní
jest zde 45 ryze českých rodin a skoro
všechny mají své pozemky. Obyčejně sem

přivezla svého jmění každá rodina od
$600 - $3000. Některé rodiny také sem

přibyly s holýma rukama a přece jsou
spokojené, že se sem z Čech dostaly. Po
zemky zde máme dobré i špatné; vody
a dříví všude dost. Jsou hodně drahé,'
nebot' prodává se akr od $15 _:_ $60. Ob
chody by ucházely, ale málo se. rodí a

sice proto, že tu již po několik let řádí
obilní štěnice. Příslušníci národnosti čes
ké jsou zde velice váženi a také se s ji
nými národnostmi nejlépe snášejí. Školy
české neb kostela zde dosud nemáme,
nebot' nám scháeí patřičná síla k prove
deni podniku takového. Možno že tyto
'dva dosti postrádané ústavy zbudujeme
za několik let, až nás tu bude něco vice.

Abychom však přece něco měli a nemc[i
hlo se nám vytýkati, že ničeho nečiníme,
založili jsme pěvecký a ětenářský spolek
sv. Václava a sice dne 16. května 1880.
Jest nás 22 údů, Prvním krokem našim
bylo založeni českého hřbitova, aby ko
nečnč nějaký počátek učiněn byl. Jměni
spolku jest sice malé-mámet' *65 na ho
tovosti - jisto vsak jest, že se budeme
rozmnožovati, pakliže svorni hudeme.
Kdyby bylo drobet vice svornosti, dalo

by se mnoho dobrého uskutečniti. Tak
zde ale máme dvě strany: Ty pravé Če�
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chy no odrodilce, kteří se za svůj národ
stydí a jimž jest česká řeč odporná. -

Skrze osadu běží dráha 'Milwaukee & St.
Paul a asi na devět mil odtud' na západ.
leží dosti obchodní město McGregor a na

druhé straně městečko Manova. Pozemkv
jsou tu skoro již rozebrány.

' .

Owenswille, okres Gasconade, Mo.

Napsal Jan Fuch,.

Bylo to r. 1866' když jsem se odhodal
opustit moji milovanou vlast a vyhledá
vati novou v Americe. Prodal jsem do
mek a H strychů poli i chtěl jsem zrov

na cestu "nastoupiti, když tu vtrhli Pru
šáci do Cech tak že jsem musel zůstati
doma. Lidé strašili mne, že udělá stát
úpadek a já, obávaje se, že bych přišel
o své penize, půjěi! jsem 600 zlatých na

polnosti. I ftjčka ta nadělala mi mnoho

nepříjemnoSti a chtěl-li jsem se dostat z

Čech, musel jsem požadavek svůj proda
ti za polovičku. Záležitost ta byla teprvé
r. 1868 a dne 16. dubna 1869 vyjeli jsme
z Kožlan a dne 1. května byli jsme jii
v Chicagu. Byl jsem tam dva dni a už

jsem pracoval v dřevárně; zdrželi jsme
se' v Chicagu 18 měsíců a uspořivše si
několik dolarů, odebrali jsme se do státu
Mssouri, abychom si: k stálému nějaké
min domovu dopomohli.

Koupil jsem 80 akrů lesa za $275 a,
zde žil jsem po pět let. Zřídilo se sta

vení, les zpracován v role a zařízena pěk
ná zahrada. Měl jsem dost obili, 19 kusu
hovězího dobytka a také něco peněz, když
ke mně přišel Amerikán jeden, abych s

nim měnil na farmu mající 265 akrů do
brého pozemku. Za to měl jsem mu při
dati úpis na $800., Učinil jsem tak a

hned po žních nastalo stěhování se na"
novou farmu. Hned jsem zasil a první
sklizen má obnášela 457 bušlů pšenice
mimo jiných druhu obili a po všechna
Jeta panovala v domě mém spokojenost.
Byl bych z dluhu toho vyváznul, tu ale

přišel ke mně muž jeden a prosil' mne,
bych se zaň zaručil $150. Učinil [sem
tak, dal jsem však synům mým' úpis na

celý majetek a vymínil jsem si [on, že

zaplatějí $350 obnášející "mortgag:e" na
farmě váznoucí a tolik co jsem k "S·živě
své potřeboval. Člověk, za nějž jsem se

-zaruěil, nemohl platit a jeho věřltclové
chytli si nyni mne. Když mne nemohl
připraviti o mé živobytí, došel věřitel k
člověku, od něhož jsem farma převzal a
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kterýž na ni měl "mortgage" i koupil od
něho jeho pohledávku. Docílil toho, že
dne 18. února 1879 měla býti celá farma
i s mým výminkem, kteráž měla cenu

(.150(1, prodána býti k vůli tak mizerné
částce.

Když nadešel den prodeje, bylo smutno
v celé rodině. Kupci sjížděli se ze všech
stran a majetek byl by jistě býval prodán,
kdyby nebyla přišla pomoc V pravý čas.
Přijel totiž farmer J'indřich Haut a ten'
takřka v posledním okamžiku nám půjčil
potřebné peníze. Zaplatili jsme pohle
dávku a bylo po prodeji. Pomocí tohoto
šlechetného muže zachráněn náš majetek
a pilnou prací docílilo se toho, že dluh
vyplacen a že za 10 roků svého meškání
v Americe máme farmu v ceně více než
$2000. Jmění takového bych se v Če
chách jakživ nebyl dodělal a zde alespoň
jsem pojistil sobě slušné živobytí a dít
Jsám pěknou vyhlídku do budoucnosti.
Ceských rodin, úplně při sobě usazených
jest zde 25 a všechny dobře prospívají.

----�--

Cechové v Kossuthtownn, okres Ma·
.,nitowoc, Wis.

Sděluje' Jan Rezek,

Pročetl jsem všechny' ročníky oblíbe
ného vašeho kalendáře a tudíž také vy
psání zkušeností a příhod prvnich našich
rodáků y tom kterém místě se usadivších,
ale v žádném nedočetl jsejn se zpráv ně
jakých z Kossuthtownu. Cekal jsem rok
od roku, že některý Cech zdejší osady
také k úplnosti kalendáře prací svou pl-i
spěje, jelkož Jsem se ale doposud ničeho
podobného nedočkal, neodkládám déle a

podávám vám zprávu o osadě této, jak
[sem ji nejlépe mohl sestaviti.

První čeští přistěhovalci přišli sem r.

1846 a sice to byli pánové Duchoslav,
Kostlivý, Straka, Fuksa a Fišer. Okolo
roku l848 přibyli pánové Hloupek, )Ieř
man, Serý, .Ian, Antonín a Václav Cižek
a teprvé roku 1851 nastalo silněj ší sem

stěhování se. V tu dobu zavítali sem

pánové: T. Sladký, Jos. Čisler, pp. 8tan
glové, Vebrové, Augustinové, Vozábové,
Vosnerové, Kazda, Kellner, Peroutka,
Malý, Sýkora, Pech, Krajníček a jiných
více. Přistěhovalců stále přibývalo, tak 'že
nyní čítá Kossuthtown okolo 80 českých
rodin.

,

Počátky prvních zdejších osadníků ;Ses
kých byly kruté, namnoze i zoufalé, po
něvadž osadníci byli sami sobězůstaveni,
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prosti všech prostředků i pomoci. Počá
tečnou jejich pomocnicí byla ovšem se

kyra. Každý skácel nějaký ten strom a

co nejčerstvěji ho spálil, aby si mohl
něco nasíti a o výživu se postarati. Ně
kteří jen skáceli nějaký ten strom a pře
nechali jeho upálení jakož i vyčistění po
zemků ženě a dítkám, sami pak šli na

výdělek k některému, který měl přece
nějaký ten groš a mohl si na vyčištění
pozemku cizí pomoc přibrati. KěkteH dě
lali zase ve dne v noci šindel i vozili ho
do městečka Manitowoc, ] 2 až 18 mil
daleko. To llylo pro počátek nejlepší.
Jezdilo se se saněmi v zimě v letě, neboť
v dobu tu nebylo zde po voze ani pa
mátky, poněvadž hyly vo;!,)· velmi drahé.

'I'eprvé později uřieli si někteří ze špalku
čtyři kola a sdčlali si VlIZ jako pro děti,
jen že něco silnější a s vozy takovými
jezdili dlouho až i do města. Cesty byly
tenkráte velmi špatné, pou7.e prosekauó �"

l.mu.Selo
se jeti přes klády, močály, kopce

a rokle.

�a šindel va p.?,zdě�i i zu �bilí �d� jaké
mel, neobdržel zadnych penez, nyhrz pou-
zek na obchody; tabáku a kořalky bylo
však vždy hojnost a kdo byl drobet smě

lejší, moh 1 toho dostat zadarmo dosti, ne

bot' sud kořalky a sml s tabákem byl
každému přistupnym. Tehdy byla kořalka
velmi laciná, stálať 16 ctů. gaJon a libru
tabáku bylo možno obdržeti za j'j centu;
proto také kdo přivezl šindel aneb coko
liv jiného, mohl AC napíti a nakouřiti do

sytosti, ano kořalky a tabáku i domu si
vztti. Mnozí prováděli to spůsohern příliš
nestydatým a tak zařízeni to v krátkosti
přestalo,

Pro mouku musili si mnozí jít i až do
Milwaukee, poněvadž jí nebylo v .:\Iani
towocu dosti. Byli to jmenovitě pp. Fr.
Straka ft Vovos, kteří konal i tuto 90 mil
dlouhou cestu a tu nemohli nikdy vzíti
více než 50 liber. Mouky té užívali pouze
na kvásky, chléb si z ní upéci nemohli,
nebot' hy nebyli stačili pro ní cho,dit;
mouka na chléb mlela se doma v kávo
vém mlejnku.

Chtěl-li jeden soused nav šttv iti druhé
ho, musel si naznarnenati stromy aby ne-

zabloudil; někteří opět si dávali znamení

troubením, jiní zas» nosili kompas .•Jinak
to tehdy nešlo při čištění pozemků. Pota
hu bylo po řídku; dříví snášelo se na

hromady a každý ho vzal vždy co jen
mohl unésti. Teprvé po čase si koupil
některý voly :1. jiný V1IZ a tak si na vzÍt-
jem vypomáhali. Příbytky si zbudovali
co nejrychleji; vjroubili si obyčejný srub.
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:3- přikryli ho uaštípanými prkny, tak �by
�c mohli ale-spon poněkud ukrýti před
mepohodou, aneb zarazili čtyři kůly a

-shotovili střechu s ratolesti. Kdo si při
vezl málo aneb žádné kuchyňské nádobí,
'vysekali si korýtka a z toho jedli. Místo
.stolu zaujal obyčejně velký pařez nějaký.
'Něrnec jeden, jmenem Eichinger, svobod
:ný to muž spával v dutém stromě a stra
'Vtl si vařil po indiánsku.

Medvědi ukazovali se tu často. Když
rmužové nebyli doma a huňáč takový se

-objevil, může každý býti přesvědčen, že

.ženy a dítky zkusily mnoho strachu. I

.indiánů bylo zde tehdy dosti a že důvěru
"nevzbuzovali, snadno se může každý do
mysliti. Kdo před 30 roky viděl americ
,ké ty pralesy a přijde sem nyní, podiví
'se nad tou změnou, jaká se zde stala.
'Tam kde tenkráte musel si osadník zna

'menati cestu, chtěl-li k sousedovi, tam
[kde byly cesty tak špatné, že i pěší cho
dec musel skákati se dřeva na dře" o, tam.
možno dnes spatřiti úrodná pole, bujná
luka, ovocné zahrady a krásné příbytky,
tak že měšťák venkovskému osadníkovi
.nikdy vyrovnati se nemůžc. 'I'itéž první
-osadníci, kteří sem přišli prosti všech
prostředků a pomoci, požívají nyní po
letech klopotné práce příjemné a hojné
-ovoce svého přičiněni. Vzdor tomu však
nezapornčli prvních svých počátků a sví
zelů. :Mnohý z osadníků má již také znač
mý kapitál uložený a může se těšiti tím

blahým vědomím, že o dítky jeho jest
zde lépe postaráno, než by o ně mohlo
fbýti postaráno v staré vlasti.

Národní život spolkový sezde nepěstu
je, ačkoliv jest zde mnoho Cechů. Vše
-co zde v spolkovniotví dokázáno, jest, že
se tu r. 1872 založila česká pojišťovací

·společnost proti ohni, kteráž prvvním ro

.kem pouze 20 údů ěítajíc, dodělala se

již více než 400 údů a má v pokladníků
-vých rukou hotovost *8000.

V našem �os�uthtownu máme 6 čes-,
.kých hostinců pp. Jan Krajnik,; Váelav
.Mareš, .los. Hloupek, Frant Zivný, ,Petr
'Šlajs a Jan 'Wilda a 5 německých. Dále

�§ou zde dvě kolářské dílny (pp. Sustr a

.Štefek), 3 kováři, 3 obuvníci, 3 krejčí,
2 stavitelově, 2 truhláři a 6 zedníků.
'Kostel katolický máme zde jeden a siee
německý, ':Mimo tohoto jsou zde tři ko
stély jiných! vyznání, z nichž jest jeden
českS··

Češi zdejší mnoho pokročili v jazyku
anglickém ll- těší se všeobecné úctě a

'Vážnosti, tak že bývají voleni do nejdů
Ježitějších úřadů a vynikají nad jiné ná-

rodnosti. Nejlepším důkazem toho jest
p. Fr. Straka, kterýž byl za jednoho z

prvních ůřadniků zvolen a povinnosti té
měř všech ostatních ůřadníkň zastávati
musel. Z prvníeh osadníků jest zde jen
málo; někteří vyprodali a odebrali se do
Nebrasky a někteří zemřeli.

st. Marys, Missf}uri.

Podá'Otl Fr. JíclLa

Po příkladu jiných krajanů, spěchám i

já podati vám zprávu o zkušenostech
svých v Evropě a v Ameriee. Narodil
jsem se v Kokšíně, v kraji klatovském
roku 1811. Vyučil jsem se řemeslu' stáv
kářskému i stal jsem se r. 1829 samo

statným. Proeestovav Rakousko-Uhersko,
přibyl jsem roku 1834 do Strakonic, kdež
jsem pracoval na tureckých fezech . (čer
vené čepičky). Zde pobyl jsem po něko
lik roků a oženil se eo tovární dělník.
Brzo počal jsem přemýšleti o tom, jak
bych se té otrocké práce zbavil i napadla
mne myšlenka, abych se pokusil o stavbu
stávku, k čemuž bylo ovšem' zapotřebí
znalosti řemesla truhlářského, zámečnic
kého a soustružnického. Úmysl můj nebyl
maličkosti, měl mi však podati důkazu o

tom, co všecko zmůže pevná vůle a trpě
livost. Dílo mé se dařilo i pomohl jsem
si v krátkém čase tak, že jsem si pěkný
domek postavil, později ho prodal a je�ě
větší si pořídil.

Později počal jsem neustále přemýšleti
o Americe a umínil si konečně, že v dál
né zemi zámořské vyhledám si nového.
domova. Prodal jsem majetek svůj a žá-4
dal o 'pas, kteréhož se mi také dostalo.
Dne 19. čěrvenee ] 860 octnul jsem se v

St. Louis, Mo. V dobu tu připadala prá
vě volba presidenta, z níž vyšel Abraham
Lincoln co vítěz. Všeehny obehody uváz
ly, z továren a dílen propouštěli dělníky,
tak že jsem práci nemohl obdržeti. Pe
něžitá' hotovost zatím došla a moji kraja
né nevěděli mi rady. Konečně Fr, Rupert
mi poradil, abych si shotovil stávek a na

něm dělal zboží vlněné, totiž punčoehy,
spodní košile, atd. Něco podobného začí
ti nebylo maličkostí, přece však jsem šel
do Collinsville k přátelům, bych rady té
uposlechl. Jeden z mých přátel vyhledal
mi Němee, truhláře, u kterého jsem si
stávek postavil. Trvalo to déle dvou mě
měsíců a nejstarší můj syn Jan mezi tím
dostal práci na punčochách.

Já pak fabrikoval punčochy v St. Louis.



Tak mi při tom uběhl hnedle rok. Záhy
začaly třenice mezi občany města toho,
i mezi republikány a demokraty. Kolo
vala v tu dobu městem pověst, že rebe
lové se scházejí za městem a že se roz

hodli všechny "dačmeny" ve Freneh
townu zahnati do řeky Mississippi a kaž
dý kdo se k nim, k rebelům totiž připojí,
že obdrží domy po těch "dačmenech".
Naproti t0111,)l přistěhovalci nezůstávali
nečinnými. Ceši a Němci připravovali se

k obraně, cvičili se v zacházení 80 zbraní;
scházeli se každy den večer po 7. hodině,
aby ničeho neprozaháleli. I já a můj syn
.Jan nalezali j�111e se v hnutí tom. Tvoři
ly se setniny a pluky a kdo uměl anglic
ky a poněkud vyznal se ve vojauštině,
dosáhl toho, že byl důstojníkem. První
warda postavila svůj vlastní pluk a druhá
učinila taktéž.•Jednoho dne pravil nám
náš vrchnik: "Občané, 111y konáme služ
bu a nedostáváme žádný plat. Učiníme
dobře založíme-li pluk dobrovolnický i
budeme pak placeni."

Stalo se tak, jak bylo navrhováno.
Když bylo všecko v pořádku, řečeno nám
že nesmíme nechat rebely tak řáditi, že
se jich musíme zmocniti. Svolali nás do
hromady a táhli jsme na ně se tří stran.
Zmocnivše se jich, odebrali jsme jim
zbraň i dovedli jsme je co zajatce do
státní zbrojnice. Zde museli odpřísáhnouti,
že nebudou bojovati proti unii i byli pak
propuštěni.

, "

1Ietrvalo dlouho i byli jsme na novo

svoláni, tentokráte, abychom se odebrali
,

dolu do Piercepointu naproti Cairo. 'fu
se někteří vzpouzeli, tvrdíce, že jsou za

přisáhnuti pouze pro město. Vrchník náš
oslovil mužstvo i oznámil, že kdo půjde
dobrovolně obdrží $10 ve zlatě na ruku.
Když však ani to mnoho nespomohlo,
vyzval všechny ty, kdož hodlají do pole
jíti, by se seřadili 11a pravé straně. l\1uz-
8tVO rozstoupilo se pak asi na polovinu a

já nalézal se mezi těmi, kteří byli ochot
ni sloužiti i mimo město. Bylo právě v

červenci a panovala veliká parna, když
nás naložili na parník, který nás měl dál e

dopraviti. "

Vzdor nesmírnému parnu nikdo:t. nás
neonemocněl. Drželi nás tam 14 dní přes
tříměsíční náš čas; pak byli jsme opět
do St. Louisu dopraveni a vyplaceni. Po
třech měsících počalo se znovu vybízeti
k.založení pluku na dobu tří rokli. Zalo
žena také česká setnina, kteráž se připo
jila k německému pluku a k níž i já jsem
náležel. Táhli jsme ku Springfield, Mo.;
a když nás už nebylo zapotřebí, přemlou-
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vali nás Němci, abychom se přidali k

vojsku, mimo stát slnžbu konajíoímu,
avšak přičiněni jejich bylo marné. Koneč
ně dostali od st.-louiskl\ho mistrriho vel i
tele rozkaz, aby nás rozpustili a hned
zase najmuli. Němci oznámili mu. že

jsme volni jíti kamkoliv, neboť báli �el

rozpustí-li nás, že nás vice nezískají.
Zmýlili se však \' předpokládáni svém.
Obdrželi jsme nařízeni abychom dopra vil i

potraviny do Rolo. Němcí mysleli, že až

jednou budeme v 11.010, také přes hran ice

půjdeme, ale i v tomto svém očekůvání
se zklamali. Dopravili jsme potrnviny do
Rolo, tam však nás v ice udržeti n omo

hli. Asi sto se jich dalo na, 110"0 najmouti',
ostatní však vrátili se do St, Louisu.

'Yauzeka, 'Vis. - Na vyzváni ve V(;'

řejných ěasopisech učiučné musím Vám
také podati zprávu o tom, jakých lll�
zde měli počátků. Prvnirni Cechy sem

přibylými byli F. Klima, .Tall Dvořák tl

.Jan Blochna, roku 1%8, pak přistěhova li
!sme se sem mv o:3tat.ni:t sice Antoniu
Schwartz, Fran�tišek (�erYl)lIka a Frant
Beneš. Byli jsme pohromadě :lŽ. do r

1 S '/ H, klly se odstěhoval Beneš do města
:1 Červclika do Kansas. Po nich pak při
m .Jo:uf.:��esař, 1�::, :l\l,lúl'ek, .Josef �irok):,
.Jan Krejěř, J'os, Cunút a Jun Kroupa.
Počátky naše hyly dosti smutné. Byli
jsme tu čtyři a měli dohromady sedm

čtyřicítek, na nichž bylo zpracováno 70
Uhll. Ujednali jsme mez] sebou, že po



<lva roky budeme dohromady síti i mláti
ti i koupili [sme společně 3 koně, vůz a

,

pluh. Po dvou letech jsme se však měli
rozděliti tak, aby dostal každý něco zpra
oovaného a něco nezpracovaného pozemku.
Nestalo se však vše jak jsme očekávali a

sice vinou Červenky, o čemž se zde ale'
.šířiti nesmím, ani nechci., Všichni mu

seli jsme zde prodělati tuhou zkoušku,
po letech však každý dodělal se dosti

pěkného stupně blahobytu. Co mne se

týče, přikoupil jsem ještě pozemku, tak
že mám nyní 120 akrů, - Na zimu roku
1880 stavěl se tu český kostel i dojíždí
sem každou první neděli v měsíci kněz
z Prairie du Chiena, neboť stálého du
chovního správce zde nemohou ještě vy
.držcti. Kostel nebyl, dosud vysvěcený.
To jest asi vše, co vám mohu ze zdejší'
krajiny sděliti. Antonín Schwartz.
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Okres Bíehland, území Dakota.
Okres tento čitá 2500 obyvatelů, z nichž
jest 30 rodin českých a 8 neb 9 mladých
lidí svobodných. První čeští osadníci sem

přibyli roku �870 a. sice F. Novotný, M.
Lorenc a V. Cížek; r. 1871: J. Formánek,
F. Formánek; 1872: M. Čížek, J. Kubela
K. Forman, J. Formánek, V. Mikeš a J.
Bezínek; 1873: V. Formánek, F. Dobiš;
1874: F. Těhle; �876 F. Holeček; 1878
J. Srnka a ostatní později. Co se týče
národního života, musíme upřímně do

znati, že se zde v tom ohledu nedá nic
,

dělati. Češi zdejší 'založili by zde spolek.
nějaký, kdyby každý úd dostával $5 den
ně. Za to však chodějí velmi pilně, do
kostela a debatuje se před kostelem na

ulici. A. Zatoiil�

-��(�
PS.A..NEO.

Usnul den, jak jasné chvíle hynou;
zlaté slunce zašlo za horami,
rudé červánky však dosud kynou
od západu v rozchodu jak známý.
Smutno kol. - Tak nebývalo tiše

dřív, než tam ty zpustošeny chýžc,
dřív, než vražděn, z vlasti štván lid klidný,
aby pánem byl zde cízák bídný;
dřív', než ubit český duch byl svěží
od žolddků, od zuřivých kněží,
mečem, ohněm, kletbou v divém honu,
až. se zdál již v posledním být skonu
a jen úsmčch třel se OD snad v letu -

OD, jenž světlo hlásal všemu světu]
Smutno kolem - - teskno tak a tiše,
že by 's "ráj" ten nazval hrobem spíše.

Viz! co náhle šerem tam se míhá?
či snad mrtvol kterýs se to zdvíhá,
ncb nešťastná duše jeho bloudí.

. by proklela toho. jenž zde soudí? -

Na ssutině, jichž tu kolem zívá,
unavený chodec odpočívá;
8 povzdechem se z myšlenek teď budí,
.z myšlenek tak neveselých, temných,

jako krypty klášterfi tajemných,
kde se mniši rozjímáním nudí --,-'

ze snů černých, jako jezovíta:
.probral ze snů se a slzí, škytá.
A co poplašilo tvář tu chudou?
Zahleděl se v záplavu tam rudou,
že ty Krkonoše barví krví,
jako náměstí TC Starém městě
sčervenili strašné katův pěstě - - -

Křečovitě stáhl v bolu brví,
nehty zaryl v prs

- oh! marné zlosti,
místo hrdinů kde zbyly kosti -

Hrozný bol! a roste bolest dívá,
čím on déle v zoplavu se dívá:

jak to slunce k západu se sklání,
svoboda tak Čechů v umírání. -

Odvrátil se, k východu zrak točí,
a tam - - hrůza! - bledou lebku zočí.
známou lebku, lebku drahých otců -

jak tam děsně trčí v ostřf bodců!
Hrozno! siná lebka .

Měsíc stojí
nad černou tam lesů chvojí:

.

Zalkal psanec; smáčí slzou sledy,
zemi drahou líbá - naposledy I
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Z GESTOfJISU KOLE-M SVĚTA MAJORA ED\l\lARDA �Í\ElSSE,
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tFokračov-án.i cestopisu v- loňaké:c::l. ka,len.d.á.řL)

1 Cesta do jižjdcl� stdtit.

Chicago, lIl. jsem opustil v červnu 1880 a ce

stoval jsem pěšky státy Indiana, Ohio, Kentu

cky, Tennessee a Georgia do Floridy. Oesta
má z Ohicago do Ocala, okres Marion, Fla .. ob
nášela 1500 mil a já ji vykonal v 46 dnech, te

dy denně průměrně něco přes 32 míle. V Ocala
zdržel jsem se jen dva dny a odebral jsem se

do Lake Oity, okres Oolumbia, Fla., kde už jed
nou jsem vyráběl víno z révy Scuppernong. Ku
své žalosti jsem ale shledal, že letošní úroda ví
na jest úplně nezdařená. Na révách bylo sice
časně v létě dosti hroznů, ale z nějaké neznámé
příčiny opadávalo zrno po zrnu, nežli dozrály.
Na jednom místě, kde jsem před rokem nadělal
1200 galonů vína 28 sudů octa, udělal jsem ten

tokráte jen 200 galonů vína a 10 sudů octa. Při
dělání vína vydělal jsem jindy $60 měsíčně při
stravě, ale letos jsem nemohl vydělati ani své
útraty.

2. O víně a oleji.
Vína révy Scuppernong (viti:.; vulpina, neb

vitis rotundifolia) jsou výborné jakosti. Většina
vín ,"žních států jest výborná. Před několika
roky byl jsem první, jenž provedl lučební roz

bor vína toho, a znaje hlavní kyseliny moku
toho, dovedl jsem vyroblti to nejlepší víno z

toho druhu révy. Během zimy 1877---1878 vy
robil jsem v Pars Christian, Miss. 18.000 lahví

šampaňského z téhož druhu révy a šampaňské
to bylo uznáno od francouzských kupců v New
Orleansu za lepší, .

nežli ono dovážené z Francie.
Ve Francii objevila se. na révě nemoc dříve

neznámá, jejíž původcem jest �rv, který se za

vrtá do kořenů a tak révu zničí. V 29 okre
sích vyhynula každá réva do poslední. Vláda
nabídla odměny 25.000 franků tomu, kdo by ré
Tokaza toho dovedl zničiti. Nemoc ta rozšífila
se už k Rýnu do Německa. Před 4 roky vy
vezli Francouzi 60.000 prutů révových s kořeny
druhu Scuppernong, aby na nich své víno ště
povali, neboť ukázalo se, že révokaz nedává se

do kořenil druhu toho. Jak pochodí s tím,
ukáže budoucnost. Loni už bylo víno vyváže
no z Ameriky do Evropy a Soustátí jistě bude

jednou hlavním vinním trhem na světě, pakli
totiž lid jeho nedá se svésti bláhovosti tempe
renční, aby zanedbával zdroj bohatý, který mu

takto příroda skýtá.

Chytrost Amerikánů obmezuje se na jich
území vlastní a ostatek světa jest jim nezná
mou zemí-v-španělskou vesnicí, jak říkáme. Na

příklad: Před několika roky zničil silný mráz
ve Francii jižní všechny stromy olivové. Fran
couzi aby mohli vyvážeti svůj olivový olej, ob

jednali si ze Soustátí tony halušek (pea-nuts
arachis hypogea). Zaseli je v jižních krajích ze,

mě své, vypěstovali výdatnou sklizen a z oříšků
těch tlačí ted' olej, který vyvážejí do Soustátí
co olivový. My tedy platíme nesmírné clo na

salátový olej dovážený, kdežto na jihu farmeři
krmí prasata halůškami, které se u nich tak

výborně daří u jsou tu domácí plodinou. Tro
chu lepší známost' zeměpisná by Amerikánům
jistě neškodila. Oni se učí příliš mnoho o ne

bi, ale velmi málo o zemi.
To mi připomíná udalosf z mého mládí. Ho

ku 1841 žil jsem v Kufšteině vTyrolsku s ot

cem svým. Jistý truhlář tyrolský poněkud o

svícenější, nežli jeho krajané, požádal mně,
abych jeho synka, Pepíka, vyučoval trochu.

poněvadž ve škole tak malé dělá pokroky. Uči
nil jsern tak a mimo jiné :ll':i: jsem jej také

zemepisu. Asi tři týdny naučil se úlohám ze

měpisným dobře, ale čtvrtý týden nechtěl ani o

zeměpisu slyšeti. Tážu se, proč se nenauěil
ňloze, a tu se slzami v očích mi odpověděl, že
maminka mu řekla, že nemusí věděti, co jest
na zemi, jen když se naučí, co jest v nebi. Za
volal jsem otce jeho a nechal jsem před ním 0-

pakovati syna výrok jeho. Otec se velice roz

hněval a odebral se hned k matce, načež násle
dovalo kázání, kde otec měl stále první i posled
ní slovo. Jak jsem později zvěděl. poručil
matce kněz, zpovědník její, aby nenechala učí
ti syna zeměpisu, že prý jest to učení zbytečné.
Mládež prý se má zaměstnávati Lhlavč učením o

nebi.
V rocích 1877---1878 nepsal jsem několik po

jednání o pěstování vína pro list "Semi·tropi
cal," v Jacksonville, Fla., hospodářský měsič
ník. Články ty se líbily tak, že majitel listu
nechal je tiřadně si vyhraditi. Musím se zmí
niti také, že jsem vyráběl výborná vína z ky
sele a hořce-sladkých pomerančů, kteréžto odru

dy rodiny citrus ve Floridě jsou domovem.
Nemoha tedy vydělati si ani živobytí dělá

ním vína, otevřel jsem školu soukromnou a vy
učoval jsem několik mladíků kněhvedení jed.



noduchěmu, Pak jsem se odebral do Ocala, kde
sem přibyl ll. prosince.

3.' Popis jižnýcll, stát,tf-.

Teď popíšu stručně zemi a obyvatele po ce

stě své z Chicago do Floridy. Ve státech llli

noís, Indiana a Ohio jsou lidé přívětiví, zdvo

řilí, vzdělaní a pohostinní. Sotva který vůz
neb kočár dohonil mně cestou, aby mi byl ne

nabídl svezení. Někdy pobídli mně, bych .. -1
svého psa, známého Fritze, jenž jest už po 6
roků věrným mým společníkem, pnstil do vozu,

poněvadž prý jest velice unaveno to dobré zví
ře. Že bylo léto, nezašel jsem na noc nikdy
do domu, ale nocoval jsem pod šírý.n nebem
bez ohně. Za potravu, kterou jsem chtěl od
farmerů kupovati, nikdy nemusel jsem platiti,
neb říkali, že jest mi přáno. Role jsou všude
s největší bedlivostí a soustavně pěstována, dom

Ky jsou úhledné a vše jeví pohodlí, blahobyt a

čistotu. Každ)?ch několik mil při cestě jsem
spatří! školu dobře navštěvovanou dítkaml; i

kostely neb sborovny rozličných křesřanskýeh
vyznání, které hyzdí tuto zemi, byly četné všu
de. Jejich koně a dobytek vyhlíželi pěkně a

dobře chované. PH každé farmě nalezl jsem
veliké hnojiště, které jim hojnost úrody spro
středkuje. Řemení,vozy a rolnické přístrojí bylo
vesměs toho nejlepšího druhu.

V Cincinnati překročil jsem řeku Ohio do

Kent1.tc"-�y. Stát tento jest nejúspěšnější z

jižních stňtů a muže se říci, že se z následků

poslední války občanské ňplně vybral. Lid
silně se věnuje chovu ušlechtilého dobytka a

můžeme říci, že kentucké koně, mezky, hovězí

dobytek, vepře a ovce nepředělají v žádném

jiném státu. Avšak s tímto blahobytem na
vrátil se aristokratický duch "jižních baro
nů.

"

)lám za to. že Kentucky jest nejzpan
štělej�í stát unie. Než jejich hrdopyšnost ne

překážela mi ani.dost málo. Kupoval jsem si
své potraviny cestou v krámech, spával jsem v

stínu stromu a v celém státu nep!omluvil jsem
s jediným člověkem ani slova. Cernoši v Ken

tucky, ač svobodní, jsou velmi poddajní, skoro

jako za dob otroctví. Kentucky dovedlo toho

pokořiti osobivost černocha.
V Tennessee jsem počínal pozorovati stopy

muž'u s "jižními právy." Jejich vzdělanost

jest pod průměr vzdělanosti států severních o

několik stupňů; jejich zdvořilost a pohostinnost
jest značně umenšené a jejich osobivost a. tu

post zvýšená. Obydlí jejich nejsou už pěkné
domky, ale staré sruby na sesypání. .Aniž. jest
tu viděti na poli soustavnou práci hospodářskou,
jako na severu. Jejich koně a dobytek jsou
hubení, vyzáblí, špatně krmení; jejich povozy
a přístroje a řemení staré, potrhané, ošumělé a

prázdné oprav novověkých. Školy už nejsou
tak husté a v nich jen málo dětí, ale za to po-
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čet kostelů silně se množí a s nimi i nevědo
most. Skoro každý, jehož jsem potkal na ce

-stě, žádal mně, byeh mu dal svého_].>sa.
Další cestou skrze Georgii (t Fioridu. na

cházel jsem den se dne více osobivosti II suro

vosti. Role jsou špatně vzdělávána, obydlí
zanedbáváno a dobytek špatně ošetřen. Všude
jest viděti nedostatek rozumného' o. soustavného
hospodaření. V Georgii a Floridě neví žádný
"Cracker," jak ustrojiti koně do řemení. Na
věsí na koně slaměný chomout, něco provazů I)

řetězů, navazovaných provázky, hadříky a ře
mínky ze syrové kůže a každý si to upravuje.
jak se mu uzdá. Povozy jsou většinou káry
pro jednoho koně.

Dále k jihu nalezneš místo koňů malé koní
ky, poníes, Tyto se zavážou a zauzlfkujf me

zi voje k povozu, řemení se provázky malými
upevní, na hubené zvíře to připevní se hadříky
sedlo, a dlouhé nečesané chlapisko vsedne de
sedla, až se mu nohy šmejkají po zemi. JižnS
koník jest k politování. l\'lusí mimo nešení
klacka svého pána vléci za sebou neohrabaný
povoz i s nákladem. Školy už jest tu viděti

jen pořídku a do těch. kde jsou; ještě mělo

kdy kdo posýIá dětí. Ale kostelů jest všude v

hojnosti.
Každá osoba. kterou jsem' potkal na' cestě,

bílá i černá, muž 'neb žena, stará neb mladá.
žádaly na mně mého Frftze. "Dejte mi toha
psa!' řekl jeden. ;,Já chci toho psal" řekl pro
zrněnu druhý. A skrz na skrz pravý [Ihan byl
tak nestydatý, že řekl: "Toho psa musím míti r"
�I8je už cestami svými sebranou znalost povah
lidských, znal jsem každému odpovědíti, dle.
toho, jak vypadal. Jednomu jsem feld: . ,Ne:',

můžete toho psa míti, jesti to můj nejlepší',
jediný přítel II průvodčí po mnoho let." Lotrov-.

sky vyhlížejícím ale jsem odpověděl: ..Dříve ..

vidím tě V· pekle,
.

nežli dostaneš toho p811 rl.
Chlapísko zaklelo nčkolikráte pod vousy a šlo

t

dále. K učínění útoku no. člověka jsou přilil
zbabělými, než i kdyby nebyli, byli by přišli na

svého muže, jcn�zná hájiti sebe, svůj' majetek
a svého nejvěrney:;ího. ba jediného přítele.

Při tom naleznete pfí každém domku na jihu
nčkolik štěkavců vyzáblýeh a štětinatých, kteří
zuřivě útočí na každého kolemjdoucího. Jihané

žijí celý rok na kukuřičné buchtě a slaníněj-ba
ani toho nemsjí dosti. Proto bezpochyby chtěli

psa každého, který jim do cesty přišel, aby měli
okolo sebe � jednu bytost více, kterd jako oni.
má hlad. Rťkají, že si drží tolik psň k honění
zvěře, avšak na neštěstí není na lihu ul ani
žádné zvěře. Od osvobození otroků jest každý
bílý i černý jihan zrovna posedlý na to, aby za

bil každé zvíře živoucí na zemi a v povětřř. A.
kde by se jich nebralo?

.

V GwrU'ii jednou večer jsem přišel do mě
stečka, kde mi onen muž, jel,ož jsem se ptal Da.



cestu do nejbližšího městečka pravi1: "Potkáte
cestou několik honců, kteří jsou na honu už 4

dny a dnes se mají navrátiti." Skutečně jsem
asi 3 míle od městečka potkal rozveselené hon
ce ty, 6 mužů, z nichž každý byl ozbrojen i\voj
kou a revolverem a měli asi tucet slídících psů.
Dva z nich nesli všechnu zvěřinu, kterou šest
honců s tuctem psů za 4 dny ulovili. Dva ne

sli staré hubené oposum za zadní nohy mezi

.sebou s hlavou šmejkající se po zemi. To mělo

jim v městě sloužiti za slávu. To jsou ty již
ní hony, k vůli nimž drží se na tisíce slidíclch

psů ve státech těch arcí při velikém stáje hladu.

Na Floridě jsou některé kraje výminkou ještě
dosti skýtající jelenů a medvědů, ale i to rok od
roku přestává, čím více přibývá honců. Ryby
a ptáci sdílí osud s čtvernožci. Jednou jsem
prošel 300 mil cesty, aniž bych byl zaslechl to

nejmenší zaštěbetání neb zaplsknutí ptáčka
nějakého. Housenka bavlnová a jiné hmyzy
každým rokem nadělají státům těm škod za

miliony dolarů. Vláda washíngtonské posýlá
stále komisaře na jih od odboru hospodář
ského, aby vyšetřlli, jak by se této zhoubě
dalo předejíti. Ti všichni pak souhlasí v jed- I

nom výroku a nemohou ani jinak: "Ochrana
pták!'t" jest to, čeho jest tu zapotřebí. Oby
vatelstvo tomu ale nechce rozuměti. Sice ma

jí státy ty všechny také zákony honební. ale
nikdo .sl jich nepovšímne.a nikdo je nepro
vádí. Jak by mohl tl\kový samospr.ívný ji
han nechati si zapovědítí něco zabíjetí l? V

některých částech států těch panuje ještě za

bíjení lidí ze zvyku. Většina vražed v někte-

j. :í-ých státech jižních, jak soudní přelíčení úkazu

je�' pochodí obyčejně z poblouzeného pocitu
.rytířského a zlosyn unikne obyčejně bez trestu.

Někteří z těch zastaralých samosprávních jiha
�ů dosud se domýšlejí, že mají právo zavraždí-

Jr každého. koho jim napadne. Náleží to jaksi
k jejich pojmů o udatnosti a rytířství, býti vra

hem.
Náboženství metodistické, zde tak silně

zakotvené, jest velikou pobudkou k vraždňm.
Jeden příklad z mé zkušenosti tu dostačí. 1875
cestoval jsem s Francouzem jedním co společ
níkem svým z Ocala do okresu Monroe, FIa.,
kde jsem měl svou domovinu od vlády. Něko
lik dní před tím, nežli jsme přišlí do Fort Mead
v okresu Polk, byla spáchána tam vražda. V
noci jsem nocoval u potoka blízko obydlí, v

němž zůstával baptistický kazatel, který neznal
ani čísti, ani psáti. Jeho zeť. chlapec asi 16
roků starý, přišel do našeho ležení, aby se nás

zeptal, zdali co víme o té vraždě. Já mu vy
právěl vše, co [sem slyšel a on odpověděl: "J�
ještě žádného člověka nezabil. Ale i kdybych,
jistě přišel bych do nebe, neboť jsem metodi

stou věrným. Metodistické učení, že každý při
.de do nebe. ien kdvž věří Ježíše Krista. bvř ii-
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nak byl sebe větším zloěmcom, Jest mnojcq\'
zhoubnější na mravy lidu věřfcího, nežli Rám
katolicismus. Katolík aspoň se vyzná ze zlo�irifl
svých knězi ale metodista podrží si je všechny

�
tajnosti a přece doufá a ví, že bude špasea

nebi a že m.u budou odpuštěny na ú
et jeho víry pevné. Metodista nebojí se pak
ni těch nejohavnějších zločinů.

Ač jsem žil v jižních stšteoh po mnoho roků,
evím po dnes. co vlastně teu stále opašovanj'

výrok "Svutliern Ri,qhts" (jižní práva) zna

menati má. Jsem také přesvědčen, že Mdný ji-
han neví, co by to bylo. Ale teď jsem pfišel k

úsudku, co by to asi znamenalo. Jižní práva
znamenají, že každý, kdo se narodil na jihu ...

domnívá se o sobě, že on [cst pánem a že kaž
dý ten, kdo by se byl narodil jinde. nežli v již
ních státech, jest poddaným· jeho a mnohem
menším člověkem, který nemůže nikdy činiti
nároky na taková práva, jako ou. Takový ji
hoprávní občan myslí, že všechno, co Oll má �

co má každý jiný, náleží po právu jen jemu 'H.
když by mu to ten druhý nechtě] d.íti, že
jest to hrdinství a rytířství, když si k
tomu dopomůže zavražděním jeho; když
ten druhý nemš ale nic, co by mu mo-

hlo býti uloupeno po rytířsku, aspoň se při
nutí k tomu, aby za jihoprávního občana za

darmo pracoval po baronsku. Jedním slovem:
takovému jižním'! baronu jest každý "niggrem",
ať jest to človčk bílý neb černý.

Jižní mládež m:l ve zvyku v jistých dobách
beze všeho provolání a bez příčiny vydávati ze

sebe zvláštní křik pronikavý. Západní senátor
jeden, který cestoval po jižních státech, nazval
tento výkřik zvláštní 8 politickým významem si

jej mysle. "řvaním rebelským." Senátor ten
ale se mýlil. KHk ten nemš politického vý
znamu žádného. Pravý jeho název jest: "Řev
blbosti.

"

4. Vliv potraV1.j na ěloněka,

Hlavní příčinou nevědomosti a podobnosti
Indi.ínům mezi jihany jest především jejich po
trava. Co důvod zde uvedu ze spisku svého:
"Leisure Hours oť a Reeluse" následující úry
vek:

,,2. Vliv potravy na povahu člověka a

návodů." Tu pouk ízav na vývoj těla a moz

ku lidského z potravin od mMdí člověku podč
vaných, píšu dále: "Jen 8 malými výminkaml
shledáváme, že hlavní potravou lidskou jest.
chléb, neboliž připravení nčjaké z moukonos

ných.druhu plodin. Tyto nechají se rozděliti
na troj I druh, z nichž každý d(�yá těm náro
dům, kteří ten druh požívají, zvláštní povahu.
K prvnímu druhu potravy této náleží pšenice,
žito, ječmen a oves; k druhému rýže; k třetímu
kukuřice, neb jak se to zde nazývá: indiánská.
nšenice.



Tak jako rozdělujeme potraviny na tři třídy.
rosdělíme i jich spotřebovatele na tři třídy a

,budeme je pozorovati. ,

.• 'První třída obsahuje národy, kteří žijí z

• pšenice, žita. ječmene a ovsa, Obývají větší
· Use Evropy, západní čásť Asie, Msť americké
ho Soustátí a Kanadu a čásť Australie. Mezi
'těmito národy nalezá se vzdělanost v nejvyšším
rozkvětu, uměnf a věda pokračují mezi nimS.
DO'Té a nové vynálezy se dějí a půda se metp"'"
.nimi vzdělšvé soastavně a uměle. Mají pevnou
, 'rllH a mysl a překonávají všechny obtíže do
· cesty se' jim stavící. Z těchto zemí pochodí ti

největší muži učenci, státníci, umělci, vynález
-el a hrdinové. I mezi jinými národy jinak se

. .živícími povstávají často velicí v jistém oboru

;muži, ale tu musíme si všímnouti, že se to děje
.V j�dnotlivých jen rodinách, které buď žijí od

pšenice a žita, aneb které použily�v yučování
vzdělaných mužfI jiného..�ití.
• K druhé třídečlověčenstv� Iláležejí národy,
.jejichž hlavní potravou jest rýže. Tato, třída
, jest v člověčenstvu nejčetnější. Obývají celou
Asii mimo západní čásť její., Národové tito
-dosšhli jistého stupně vzdělanosti a. na tom zů
stali státi, jakoby dále- už nemohll- Všichni ti
národové jsou ploditelé snfikfI a blouznílkň.

.Asie jest kolébkou náboženství veškerých, ja
,kož i nevyhnuteluě s tím spojené libovlády, de
spotíe.

1'řetí třída obsíhá.národy, k�eří 'se živí
.hlavně kukuřicí neb indiánskou pšenicí. Oby
njí větší čáse Soustátí, zvláště pak jižní státy,
Mexiko, Střední a .Jižní Ameriku; jihovýchodní
,čáse Uherska, podunajská knížetství a část' 1-

. talle. Tito národové nemají v sobě tutéž vy
, trvalost a sílu, důmyslnost a pevnost v práci a

umělost v provedení všeho, jako národové til,
-kteH ledí pšenici, neb rýži. Mezi nimi započne
se jeden úkol dnes, nechá se na zít!ek; pak se

započne něco nového, nechá se to také státi,
poněvadž to neuteče a tak to chodí den se dne
a nic se důkladně neudělá nikdy. Ve všech je
-jich pracích, podnikáchnení žádné soustavnosti,

.

'ž�dnébo pořádku. Ve své povaze mají něco
-neodvlslého, což se podobá povaze indiánské
di'Yoké, prázdné všeho vzdělání a skoro neschop
'né' soustavného vzděláni nějakého. Když nšro
-dově tito ukazují se u veřejnosti, nechají si zá
ležeti, jako Indiáni, na strakatém a okatém o

děvu svém a na zářících tretkách a ozdobách

ných ]toníků! Nové boty li zvonící ostruhy
je oblaží nekonečně. Životf.t jiných lidí si ne

znají vážiti: jen sebe znají, sebe si vážiti ťove
dou ft nade vše jen sebe cení.

�

· �.le(,u jc�Lě Jiní národové, kteří iiyí se ovocem

hla'fně ft kořinky. ale těch jest málo a jsou ne

patrní II všem �rf.taubu, nežli aby se bralo na ně

mnoho ohledu.
V pojednání tomto př'ipísují vzdělanost a sí-
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lu národii požívajících pšenicí, žito. ječmen' a

oves tomu, že přijímají do sebe mnohem větší
čásť kostíku, nežli ti, kteří požívají rýži a. ku
kuřici. Osobně jsem se o tomto přesvědčil:v roz

ličných částích zeměkoule, kde jsem byl cesto
val.

5. Cesta z Floridy.
Dne 11. prosince 1881 opustil jsem Ocala 8

úmyslem" bych se odebral do Arizony a pakU
mi štěstí bude přáti, abyct dokonal svou drn
hou cestu kolem světa. Společníkem mým věr
ným byl mfIj pes Fritz. Pak jsem přibral jed
noho mladíka z AIssc, kterému říkali Joe, ft

kterého jsem pokřtil" Ospalý Joe", poněvadž
jsem u něho shledal nesmírnou náruživost-ku
neustálému spaní. jakou jsem nebyl nikdy ješ�
u nikoho pozoroval v tak silném stupni. Ospa
lý Joe byl postavy trpasličí a jako všichni trpa
slíci domýšlel se o sobě, že jest velice kI1isným.
Když potkal ženštinu, zadívalse na ni se zvlášt
ním úsměvem samolibým, domýšleje se, že kaž
dá se musí do něho zamilovati na první pohled.
Některá děvčata. se ho ulekla, jiná se mu smšla,
On to ale považoval vždy za své vítězství nad
níml, On spával celé noci a celé dny na cestě,
kráčeje za mnou jako stroj. I při jídle usnul.
Často se stalo, že Fritz sežral ospalému Joe z

ruky pokrm, který ten chtěl do úst si podati a

'usnul byl při tom. Jednou usnul při jídle a

skoro celou hodinu držel lžíci 8 rýží mezi z�by:
až jsem jej vzdudiI, že musíme jíti dále.

Někdo se bude tázati, co u všech všudy při
mělo mně, abych takového ospalého společníka
vzal s sebou do končin nebezpečných hlavně ocl
Indiánft. Příěína byla jednoduše tato.' Měl .

jsem se bráti divým krajem z Nového Mexi.
do Árizony, kde Apačové řádí, jsouce jedním _

nejdivějších kmenfI indiánských v 80ustátL
Kdyby nás měli napadnouti, byl.bych je požá".
dal, aby zachránivše naše životy, skalpovali 0-

spalého Joe ve spaní, což by jej jiRtě nebylo:
probudilo ze spaní, a. ten by se byl pak druh;
den ráno divil, až by byl se ohledal a nalezl bes

skalpu.
Cesta naše vedla nás státy Florida, Georgie,

Alabama, Mississippi, Tennessee, Arkansas, Mi
ssouri a Kansas. Prvních několik dní měli jsme
povětrnost překrásnou. Pak ale začalo pršeti
a pršelo skoro každý den, až jsme se dostali do
Georgie. Zde započalo prvně sněžiti nám na

cestu a pak padal sníh a mrzlo i tálo a opět
mrzlo po celé cestě až do Missouri. Skrze Mi·
ssouri a Kansas bylo sucho, ale stále velmi stu
dcno a větrno po nekonečných prérlích až do
ía. dubna, kde se obrštll vítr od jihu, nastalo
teplo jarní a 15. dubna ponejprvé jsem spal pod
širým nebem bez ohně nočního.

Každý z nás nesl dva plecháče, jeden dvou a

jeden jedno kvartový. Ve větším jsme vařili



.rý�i neb mouku s kusem slaniny a. v menším
jsme vařili čaj. To byla naše potrava po celé
cestě, Na noc jsme si vždy rozdělali hodný
oheň a spali jsme hodně blízko- při něm, tak že
jsem si svou pokrývku na několika místech pro
pdlll, Na všech svých cestách jsem nikdy
tolik nezakusil útrap a nesnází od přírody, ja
ko tentokráte, neb byla zima toho roku nejtuž
ší ze všech, na které se kdo dovedl pamatovati
v celém pokolení. Noc co noc měli jsme za

slamník svůj nastláno sněhu neb ledu; nohy
mé nezahřály se po mnoho neděl a obě nohy
mi omrzly, tak že mně dosud bolí. V jižních
státech nestňvň pohostinství nižádného a tak

jsme museli často za největší plískanice a mra

zu silného nocovati jen několik kroků od pří
bytků jižních samosprávných občanů, aniž by
chom byli mohli dostati pohostinství nějakého.

Dne 25. února jsem musel se broditi v baži
nách Arkansasu 12 mil daleko po kolena ve vo

dě, která kolem nás stále zmrzala. Noc na to
trávili jsme celí mokří a zkřehlí při špatném o

hni, poněvadž dříví bylo vesměs promoklé a

déšť se stále na nés i na oheň lil.
Dne 2& února jsem musel jednu míli daleko

broditi se vodou při tuhém mrazu a severním
kousavém větru až po páží ve vodě řeky Cash

abych se dostal ku přívozu. Když jsme z vo

dy vylezli, omrzli jsme celí rampouchy a nemo

hli jsme se skoro hnouti. Následek nastuzení
toho byl však u mně jen ten, že jsem asi půl
hodiny kýchal. Tak jest tělo mé otužené proti
nastuzení. Pak za přívozem jsme si udělali

veliký oheň a nocovali jsme dobře.
... Pokud takové útrapy na člověku sedí a on

"" nalezli v nich, zdají se býti nesnesitelné a

8�rašné. Avšak když jednou jsou přestálé, jest
upomenutí na. ně příjemným. Učíme se z toho,
že- mravní síla a pevná vůle dovede všechno

, přemoci. .

, V Aberdeen, Miss. zdrželi jsme se 4 dny.
Já držel přednášku a Joe překopával jednu za

hrádku. Tu jsem ponejprvé viděl Joe několik
hodin po sobě beze spaní. Zde s jedním obča
nem jsem rozmlouvalo Utah a mnohoženství

, mormonském tam. Joe sedě při tom poslou
chal. Druhý den na cestě ptal se mně na ty
mormony, jakže to u nich dopadá. "Já bych ty
feny dostal všechny, kdybych tam přišel", pra
'Vil a už spal. Považoval sebe za nepřemožitel
ného u žen.

V Jllemphis jsem strávil tři dny a tu nebo

hý Joe byl polapen tamními náhončími a po
slán na spravování hrází u řeky Mississippi. V
těchto končinách musejí neopatrní přistěhovalci
zakusiti velmi mnoho, pakli se nechají polapiti
.,žraloky" neb dohazovateli práce, kteří jim
alibi, že je dovezou na nějakou farmu po vodě,
kde dostanou dobré zaměstnání, dají jim závda
:y.ek a pak je dopraviti nechají na opravování
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hrází v bažinách Louisiany, kde musí pracovati
a líbiti si vše nechati, j'.tko otroci a obyčejně
velmi brzo nalézají předčasný hrob svůj ndsled
kem zimnic zlých tam každého pronásledují
cích. Na tisíce nerozvážných takto zahynulo
bez památky. Ospalý Joe snad už teď spí spá
nek, z kterého jej nezbudí nic více. Requiesat
in pace.

" -,

V Alabama, Mississippi a Arkansas jest o

byvatelstvo asi takové právě, jak jsem je popi
soval dříve v jižních státech, s tou jedinou vý
minkou, že v Alabama a Mii!sissippi se nazýva
jí "hoosiers", v Arkansas ale ,.crackers", jako
na Floridě a v Georgii. Všechna jejich práce
jest bez soustavy a bez rozvahy, jsou nevzděla
ní, nevědomí a suroví, každý chtěl na mně mé
ho psa a byli velice vyzvídaví. Majíce mezi
sebou cizince. ptají se z předu, jaké asi že jest
jeho jméno a jiné podrobnosti, po kterých jim
nic není. Zd:i se, že se tak silně míchají do
záležitostí jiných lidí, že na své vlastní zapo
mínají. Škol jest tu málo a v Arkansas skoro

žádné, za to však všude kostelu. Onen řev bl

bosti, už zmíněný, jest všude slyšeti. Vzděla
nost jejich sklesla už na stupeň vzdělanosti
černochů, což s žalostí jen povíd ím. Praví je
den senátor západní, že ti jižní nevzdělanci
musí býti vyhnáni a jejich kraje osazeny se

verními lidmi pracovitými a pak že plodné a bo
haté kraje ty vydají svého bohatství člověčen
stvu. M'l. pravdu.

V Missouri jsem liž nalezl více škol? le ko
stelů ještě také mnoho. O mého psa málo kdo
mně žádal, a když, tak to bylo mnohem zdvo

řileji. Obyvatelstvo jlžního Missouri jest na

přechodu od barbarství ku vzdělanosti.

Když jsem vstoupil do Kansas, byl rozdíl

veliký. Zde jsou snad nejpřátel3tější, nejpoho
stinnějšší a nejzdvořilejší lld i nejen v Americe�
ale na celém světě. Jen jedenkráte na celé ce

stě mé od hraníce Missouri až po Wichita žádal
mně jeden starý blázen za mého psa. Žád,íní
psa od cizince na cestě jest spolehlivým měřít
kem vzdělanosti kraje toho a tak také měřím
vzdělanost i já. Každých pět neb šest mil spa
třil jsem školní budovu plnou buclatých dítek.
Na venkově uespatřil jsem skoro kostela a v

městech byl tn a tam jeden dva. Malý počet
kostelů a větší počet škol jest druhým zname

ním vzdělanosti obyvatelstva. Role jsou pra
videlně vzdělávéna, dobytek a koně dobře dr

žaĎy, úroda se ukazovala pro letošek vYborná.
6. Psí znamení.

Teď musím ještě vysvětliti mfl."psí znamení"
neb jak to nazývám, svůj" "Dog-meter,

,.

dle ně
hož poznávám vzdělanost člověka a kraje. Když
člověk cestuje po veřejné cestě v jižních stá

tech, bývá naň učiněn ótok skoro u každého
domu od šesti až dvanácti štěkavců vyzáblých.
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a hladových. tak že musí se míti na pozoru, aby ale nemohl do domu, neboť oboje dvéře byly
těmito vyhladovělými potvoramí nebyl roztrhán z8vHny zvnitru. Avšak v jedněch bylo v o

na kusy. Majitelové domů těch nikdy nezavo- kenici proráženo sklo, kudy Fritz vyskočil ven,

lají své psy zpátky a cestující jest zanechán aby zavolal lékaře k zachování života svého pá
sám sobě, aby svůj život ubránil, jak může na. Lékař dostal se do domu oknem a nalezl

khcky a kamením. Kdyby vešel do domu, bu- mně ležícího na .zemi s obličejem dospod. Lé
de přijetí jeho v něm právě takové. od tam zů- kař ale nemohl si napřed všímnouti mně, dokud
stávajících lidí, jako bylo před domem od psů. neotevřel Fritzovi, jenž jako divoký řval venku.

Přijetí ho psy jest skutečná známka přijetí, ja- Pak teprvé mně obrátil a tu pes lehl si vedlé
ké by ho čekalo v domě takovém od obyvatelů mně a lízal prý mi obličej, aby mně k životu.

jeho. Na jihu mají psy vesměs s krátkou sr- vzbudil. Po celou tu dobu bylo dýchání mé
stí, honící ponejvíce a mrchy, které jsou mno- jen 10 za minutu. Lékař poslal pro jiné lékaře
hem méně vyvinuté v poznávání a úsudku, než- na pomoc a když přišel ten druhý, ač jej Fritz
li psi s dlouhou srstí. V Kansas mají vesměs znal také poněkud, nechtěl jej vpustiti do po
psy s dlouhou srstí, ponejvíce druhu ovčařské- koje, ale honil jej dříve dvakráte kolem domu.
ho a kdyby se stalo, že v Kansas by pes běžel Jest to rozum neb pud? Pyšný člověk nazývá
za; pocestným kolemjdoucím, už jej volá jeho to pudem zvířecím. Proč upírati zvířeti rozum

pán zpět, aneb pes sám se navrátí domů, pakli a duši? . Marnivý dvounožče: tvá víra spočívá
mu pocestný zavolá: "Go home!" V Kansas jen v obrazotvornosti tvé a důkazů nemšš žšd

jsou psi zachovalí a usedlí, jako jejich pánové. nýchl
Zde by žádný občan neopovážil se cizince žá-

7. Nebezjječi republice americké.dati, aby mu jeho psa dal. V Kansas má. kaž-
dý příliš mnoho úcty k majetku jiného a přfllš Musím se Vrátiti po této odchylce od čtver
citlivosti pro pocity jiného člověka, a každý ja- nožců zase k dvounožcům. Dne 15. dubna do

koby věděl, že pes jest nejvěrnějším přítelem a stal jsem se do Wichita a 2 dni na to jsem držeJ
ohrancem svého pána. , přednášku německému obecenstvu.

ltlůj pes Fritz jest plemene ovčářského, a si- Od 1. května tohoto roku bude zákon tem-
ce jeden z nejpěknějších. On mi rozumí perenční v platnosti. Zapovídá vyrábění a pro
každé slovo, které k němu proslovím. On -na- dej piva, vína a lihovin a i pití opojných nšpo
slouchš rozmluvě každé s jasným svým pohle- jů jest trestu podrobeno Jesti to zákon jeden
dem dívaje se mi do očí neb na ústa. Co ště- z nepřísněji drakonických, jaké kdy na ameri
ně několik měsíců staré provázel mně na cestě cké půdě byly přijaty. Pakli se lid takovému
jedné ve Floridě. Bylo parno veliké a já učí- zákonu podrobí mlčky, pak bude jistě ještě ví
nil si siestu pod stínem 'stromu cestou odpo- ce podobných mu na bedra uloženo a po jeho··
ledne. Usnul jsem. Skok přes mně a křik svobodách a výsadách občanských bude konec.
mně vzbudil. Niggr jeden, který měl ten šle- Jak už jsem se zmínil dříve. nalezá se v KansM

chetný úmysl, zbaviti mně těžkého vaku mého, málo kostelů a jest tu následovně málo ještě
stál nedaleko a drbal se do stehen svých. Vy- kněží, aby tu vedli život zahálky a vydíravo
skočil jsem a jednou ranou do obličeje porazil sti. Než ti, co už jsou zde, dovedli získati si

jsem černocha, který už byl znal-ně pokousán na ženy tak veliký vliv. že tyto naléhaly na svě
od mého průvodčího a strážce. 'Nikdo nesmí muže a zákon takový byl přijat. Takovýmto
se doteknoutl ničeho mého, aniž by se naň můj spůsobem očekávají tito žebráci posvěcení, že
Fritz vrhl. Hodný počet jižních níggrů mohou jim lid snese všechny ty peníze. které by byl
to dosvědčiti. na posilnění a pobavení své naložil, do kostelů

Jeden příklad rozumu mého Fritzc. Na pod-' a že se jim při tom dobře povede, aby si' mohli
zim roku 1880 držel jsem školu v Lake City, oni sami dobrý den při hojných nápojích dovo
Fla. a měl jsem najatý domek, který měl dvoje. Ienýeh i nedovolených uspořádati. Jak se

dvéře. Dr. O. P.Luther, s nímž jsem se sezná- mi sděluje, hodlají také prosaditi zákon proti
mil, chodíval občas ke mně a Friti jej dobře kouření, žvýkání a šňupání tabáku a nebude
znal Jednoho večera pozdě byl jsem napaden to dlouho trvati a předpíšou zákonem člověku,
žaludečními křečemi.' Oboje dvéře byly z vní- mnoholí čeho smí snísti a mnoholí musí' nspo- .

tru zamčeny a Fritz byl.se mnou v pokojíku. řiti a jim do jejich krámfI v neděli donésti.
Omdlel jsem v bolestech. Asi k půl noci jsem Jest to věru k podivení, jak ten chytrý,
přišel k sobě a kolem sebe jsem viděl tváře Jé- přinčinlivý, svobodmilovný národ americký mů
kaře, mé žáky a několik jiných osob. Neuměl že se podrobovati takovému podvodu, humbugu
jsem si to vysvětliti. Až potom mi vypravo- a obmezování osobní svobody! Americká vlá
vali, že brzo po osmě hodině viděli mého psa da podobá se teď na mnoze oné v Rakousku za

letěti městečkem divoce do ulice IIigh k obydlí doby konkordátu, kde panovalo dvoje právo,
dra. Luthera, kde popadl lékaře zuby svými občanské a kanonické neb církevní a pr'vník
za kabat a vlékl jej k mému obydlí. Lékař nazýval se doktorem obojích práv.

•
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jurís." Papež v Rakousku měl více co říkati,
nežli sám císař. Zde to máme také tak. Kněž
stvo zavádí svů] zákon a staví jej nad zákon
občanský a dovoluje si poroučeti lidu více, než
li jejich pravá vláda a vydírá. lid více, nežli se

toho odváží vláda. A lid se tomu podrobuje
ochotněji, nežli by se podrobil vládě. Jak da
leko můžeme míti zde k opakování se středo
....ěku temného na této pevnině !Panovačné kněž
stvo přičiňuje se a se vším zdarem k otupění
mozku svých věřfcích a až bude půda připra
....ena, pak započne ten pekelný rej děsných čer
ných postav. Podvolíli se národ těmto všem
přípravém, bude zle a nebude pak pomoci.

Jiné nebezpečí hrozí lidu americkému a jeho
-svobodňm od železnic které rozestírají své sítě
po celé zemi velmi hustě, ale jen na lapání ryb
a ptáku pro svou kapsu, na odírání lidu veške
rého s účelem zotročení ho. Ony stále obkličují
·třídy pracovní, dělníky a rolníky v první řadě
a majíce je jednou ve své pasti, vyssávaji je
jako pavouk vyssává mouchu chycenou a pak
odhazují je vyssáté a usmrcené. Lid jest do

brovolným zajatcem a otrokem těchto železnič
ních královských pavouků. Pravím dobrovol
ně, neb jest známo, že ten lid sám hlasuje stále
vlastníml svobodnými hlasy pro udělení želez
ničnímu monopolu půdy, peněžité podpory a

výsad. Když pak železnice jest postavena, sta
ne se majetkem několika monopolistu kteří dě
lají, co se jim zlíbí a počítají si za dovoz osob
Q plodin co se jim zlíbí. Kdyby byly železnice
dobře spravovány, staly by se hlahodějnými ná
rodu; jak ale jsou teď, rozdělují národ na dvě
třídy: předně několik jednotlivých milionů a

�,.a druhé několik milionářů žebrěků.

8. Jak to iYypadá v Kansas.

V některých částech státu lid už tcď pozná-
o d zhoubnost nynější soustavy železniční. A

přece lidé hlasují a dávají železnicím k novým
.stavbám pozemky a peníze. Tyto řádky píši
na břehu řeky Arkansas, okres Barton, Kansas.
Po mém boku sedí farmer Fr. Bobek, rozený od
Kutné Hory .... Čechách. On zaplatil opravenou
domovinu o 80 akrech. Avšak jeho půdou jde
dráha Atchison Topeka & Santa Fe, která zau

jímá značnou částku jeho farmy a on musí
přece platiti daně z celých 80 akrů, až železnice
·UŽívá výhradně pro sebe 2t akru a on z ní nemš
ani toho nejmenšího užitku: dráha přece nepla
tí ani státu danÍ. Zeleznice jsou farmerům
i tak dalece škodné, že když jeho dobytče ně
které se zaběhne na trař, a jest vlakem zabito.
nedostane se farmeru náhrady nižádné. V ll
noru tohoto roku soused Bobkův, německý far
mer Sclnoeder, žaloval společnost, že mu nu. je
ho vlastní půdě přejela a zabila krávu. Nepo
chodil ale, neb soud rozhodl, že nemá on právo
-oechet dobytek bez dohlídky běhat. kam se to-
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mu zlíbí, třeba železnici do tratě a proto že ne"

muže žádati náhrady. Ještě scházelo aby byl
od soudu dostal pokutu za to, že železnici tolik

nepří1ežitostí jeho kráva udělala. Ještě nčko
lik let a americký farmer bude tak na tom, jako
mexický peon; nafoukané aristokracie jsou pá
ni, chudý farmer a dělník jsou otroky, kterých
ani ,.zákon už nechce chrániti.

Viděl II četl jsem v této zemi mnoho kněh a

spisků pod ohlavením "HoU) to get richr, (jak
státi se bohatým.) Tyto spisy vesměs jsou plá
canice, J}i ale nalezl tu tajnost zbohatnutí a

zde jest; dávám ji zdarma:

Deset mužů, každý mající dobrou hubu svou

na pravém místě a s olejovaným ohebným jazy
kem a s jistinou po 1 centu každý do počátku,
utvoří společnost'. Každý složí svou částku

po jednom centu a celý kapitál bude pak ohrom

ná suma 10 centu. S těmito penězi koupí ška
tulku papírových límečků, každý z nich nasadí
na krk jeden límeček. Tak jsou při pravcni na

cestu a vypraví se do desíti okres II po sobě le

.Žících, kterými chtějí postaviti železnici. Do-
šedše na svá. místa, svolají velké schůze lidu.
kde vyloží jim o všech těch nesmírných výho
dách, které budou míti, až bude železnice tudy
jezditi. Jen když budou míti dobré huby, PQ,
chodí dobře, neb americký lid netáže se nikdy
na důvody podrobné a důkazy skutečné; oni

jsou ód mládí vychováni k slepému věření a.

proto jim to není za těžko. Okres d,), veliký
oběd neb barbecue ku cti vynikajícího železni
čního podnikatele a každý okres odhlasuje něco

půdy a něco peněz na vystavění dráhy. Peníze

ty splatí se v úpisech, jež okresy ani nemohou

stáhnouti v mnoha pokoleních do budoucnosti.
Naších deset mužů s papírovými límečkynavrá
tí se ze svých cest, vydobudou charter pro na

navrženou dráhu, jeden ze starých králů želez
ničních jim zapůjčí něco peněz do počštku a

když jest dráha hotová, železniční král koupí
dílce od těch desíti mužů s papírovými Hrnečky,
dá každému několik tisíc dolarů, oni se spoko
jí, neb udělali několik tisíc z jednoho centu bě
hem jednoho neb dvou roků a pak železniční
ten král a jeho potomci budou vyssávati poko
lení obyvatelstva toho, které se nechalo o

klamati olejovaným jazykem muže s papírovým
límečkem. Tak jsou lidé. obzvláště ale Ame

káni. Oděv a dobrá huba dělají člověka. Mo

zek v zemi této mnoho neplatí.
A co mysllte, že jest přičína té lehhocěr

nosti Amerikánťl, že se dají tak lehce oklamati
dohrou hubou, prázdnými slovy, a že jsou tak

tvrdohlaví u přijetí skutečné holé pravdy, kte

ré se protiví tak dlouho vždy, dokud jen mo

hou? Příčina jest ta: Americké dítě jest noše
no pravidelně od svého nejútlejšího mládí do
nedělní školy. Po celý život poslouchá Ame

rikén každou neděli nemluvnické vejšplekce



nevzdělaného kazatele, který do mysle jeho
vštěpuje slepou víru a každý nesmysl, aniž by
-mu dovoloval zkoumati a dokazovati nesmysly,
které kazatel žvastá. Tak se naučí Amerikán
od mládí svého věřítí každému slovu dobrého
tlučhuby. Cpěte doň matematické pravdy a

on jim nevěří,poněvadž biblí o nich nic nepraví.
Jediný a neodvolatelný důkaz pro Amerikána

jest: dotkni se jeho kapsy.. Pak a jen paf 0-
.

tevře oči a snad mnohý z nich pojednou se pře
svědčí o nesmyslnosti za pravdu mu hlásané.

Totéž jest u nich s politikou. Dobrý řečník

je přemluví, že odhlasují sami sebe v otroctví.
Udělají to-skutečně, oni už to tak dělají. Sot

va-desátý díl základních zákonfI naší ústavy se

plní; každý článek jest opravený a opatřený do

datky nikoli ve prospěch liclu a národa, ale ve

prospěch peněžní aristokratie na úkor dělni

ckých tříd. Jest to podivuhodno, že aristo
kratie ve všech zemích a národech pochází z

darebákti přímou čárou. Předci evropské arí
etokratie byli loupežnici veřejní, kteří ze svých
pro 8vfIj věk nedobytných 'zámkti vypadali na

rolníky a kupce olupujíce a vraždíce je. Za
tuto svou hrdinnosť byli pasováni na rytíře.sta
li se tak předky evropských rodin panovničích,
knížecích, hrabat, baronů, vévodů a "fonti,

"

Předkové americké ošumělé aristokratie byli
také darebáci. Je to dějepravnou udalostí, že
poutníci. na ,,�Iay flower" (lodí, která přive
zla první přistěhovalce do Ameriky) zemřelí do

posledního na neštovicc. Anglie učinila novo

anglické státy osadou pro vyhnance a �,..posýlala
sem své zločince a trestance, kteří stali' se zá
rodkem JI. jádrem americké aristokratie; která
rok od roku se více nafukuje a brzo bude sla
�ti nastolení nějakého císaře, stkvíc se kolem

jeho trůnu, jako šlechtické hvězdy kolem trůnů
evropských�

�ku,l848 obětoval jsem' svtij život pro svo

bodu lidstva, avšak Amerika mně úplně vyléči
la ze všech repuklikánských ideí. Amerika
mně naučila tomu přesvědčení, že lid nemůže
sobě vláBti. Když národové nemají císaře neb
krále, stanou se otroky a kořistí nesvědomitého
a bídného kněžstva aneb lstivých demagogů.
Kápltán lIarryat dí v jedné ze svých námoř
Ských.novel pravdivě: "Po republice následuje
Iíbovlšda, pokud lid se nedopracuje ponenáhlu
f)zúmné. ústavní jednovlády."

Wichitu jsem opustil 17. dubna 1881 a ce

'stoval jsťful podél jižního břehu řeky Arkansas
a� 'd� Bůtchíson, kde jsem překročil řeku a šel

jSem dále podél severního břehu řeky. Čím
dále jsem 'kráčel k západu, tím špatněji stálo
oseru. Po dva roky bylo tu sucho. V Ellin
wood jest veliká osada německá a podél cesty
bydlí několik Čechti a Móravanti. Každý far
mer, 8 kterým jsem mluvil, �rávěl mi, že de
vět z každých desíti fareIl\Jcst nevyprostítelně
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zadluženo pod mortgagemi, lid že musí platl;[
nesmírné daně, okresy musí spláceti dluhopísj
na železnice-a přece ještě stále hlasují pro
podporování nových železnic. Východní část:
Kansasu jest pravou sití železniční a západnr.
bude ní co nevidět. Nepoleon I. pravil: "Čím
více osla břemenem stržíte, tím méně bude ko

pati ", Amerlkáni ohýbají dobrovolně kolena,

svá, jako velbloud, aby ještě větší břemeno
mohlo na ně býti naloženo.

Nejhlavnější důchod měst a městeček v této
zemi jest z povolení živností hostinských. Od.
1. května t. r. ztratí města v Kansas tento d(l
chod, a aby mohla se města pěkně udržovati T

tom pořádku, jako dosud a zvelebovati, budou
se muset daně větší uložiti na občany, kteří,
pak snad prohlédnou. Jedna francouzská šle
chtična. která nenáviděla velice tabák, prosila,
Neopoleona I., dokud ještě byl všemohoucím
císařem, aby zrušil ulívání tabáku. Napoleon
odpověděl: "Ano, má dámo, v tom okamžiku.
zruším užívání tabáku v celé zemi, kdy mi po
radíte něco jiného, co by státu vynášelo příjm&..
jako tabák." Studování dějin světových by
věru Amerikántim neuškodilo. Hle, oni ne-'

čtou nic, nežli biblí; tu vidíte na jich slepé víře'

následky toho.
Pravil jsem prvé, že v Kansas jest jen mšlo

kostelů, než sem do jižní části státu, která j�.
obydlená jen deset let asi, přinesli si obyvatelé
slepou SVOll víru s sebou.

Jak dalece železniční 'I-umbug až jde, uká
žu na jednom příkladu, který se udál mně sa

mému. Když jsem opustil Chicago, r. 188(),
zanechal jsem tam u přítele jisté dfI1ežité pa-

I píry a došed do Floridy, prosil jsem, by mi by
ly zaslány po Express. Za několIk ciní .obdržeb

jsem odpověď, že papíry jsou zaslány do Hol

mes,
. železniční prý to stanice nedaleko Oeala,

kde jsem se zdržoval. Mohu se 'honoaití.« že
znám na celé Floridě každý kout, ale o .Holmes
jsem nic nevěděl. Hledal js�m� v - póštovním
seznamu, ale v celé Unii nebylo pošty 'Holmes.
Psal jsem zpět do Chicago, aby expresní spo
lečnost poslala ty věci do Palatka a tak po
dlouhém čekání a dopisování s obou stran i
m:-zutosti přes měsíc trvající dostal jsem ko
nečně svfIj balíček, který už několikrátc byl'
sem a tam jezdil mezi Palatka & Silver Bprlngs
Konečně se mi vysvětlilo to v Memphis. Opa
třil jsem si zde mapu želesníčnf a tu jsem sku
tečně nalezl Hol.nes co koneční stanici železnič
ní ve Floridě, na dráze vedoucí od Waldo k je ..

zeru Orange. Železnice tato byla alce před lety
započata ale nebyla dohotovena. Loni zase

započali trochu na ní kopati, ale neudělali �88C

nic a. neudělají tak brzo, snad nikdy, zvláště

když letošní zimu všechny pomorančové stromy
v té krajině pomrzly, kteró by skýtaly dráu
jediný náklad pro sever. Ačkoli místo Bolmes



ve Floridě uení žádné, stojí přece na železniční
mapě ku klamání lidu. Takových železnic jest
na mapách mnoho, že nejdou nikam a tako
TÝch měst je�t také mnoho, že se nalézají jen
na železniční mapě a nikde jinde. Tak dráha
Jacksonville,Pensacola a Mobile začíná v Jack
sonville a končí v bažině u řeky Chattahoochee
ve Floridě, kde nešt'astný pocestný složen jsa,
ruMe býti sežrán od .komárů.

Roku 1867 pfišel jsem z Mexika do Texas,
kde bylo tehdy ještě pramálo železnic. Plodiny
musely se dovážeti na vozech do Indíanola z f�
rent a potřeby se zase po vozech odtud rozváže
ly do vnitra země. Silnice ze San Antonio do
Indianola byla stále plna vozů sem i tam jedou
cích. Vozkové museli krmiti sebe i hovada svš,
peníze zůstávaly v zemi a řarmerům se dobře
dařilo. Z íroveň nebyl dovoz dražší tehdy, než
li jest teď po dráze. Když se vystavěly dráhy
po státu, stal se dovoz dražším a peníze, které
se platí dráze za dotoz, nezůstanou ve státu. ný
brž jdou na východ k·železničím králům v New
Yorku: Farmeři jsou chudí a někteří úplně
zničení.

Vystěhovalectví ze státu Kansas jest teď
velmi silné a denně můžeš napočístí dvacet až
třicet vozů s vystěhovalci Amerikány na západ.
Ponejvíce táhnou do Colorado. Když Ameri
káné odhlasovali temperenční zákon a železnič
ní úpisy, a vědí, že jest zle, táhnou dále, aby
zanechali břemeno pekelné jiným, kteří musí
trpěti za jich nevědomost.

Ta změna kraje, jakou jsem tuto spozoro
'Val, dále kráčeje jeflt podivuhodná. Pláně, na

nichž jsem honil tury v rocích 1864 a 1866, jsou
teď skropený dosti farmami. Indiánský bojov
ník uělnll-místo kavkazskému oráči, tur volu,
pony k-oni .farmerskému, antelopa ovci a kajot
ovčářskému psu. Jestí to zákon přírody, že
JŮžší plemeno musí hynouti a udělati místo vyš
šímu. Indián, který se živí lovem, spotřebuje
ku své výživě několik čtverečních mil půdy.
PMa tato vyživí několik set bělochů pilných ži

jících z plodin země. Proto jest to spravedlivé
že musí Indián jíti, a čím dříve odejde. tím lépe
pro něho i pro nás. Indiáni, jak jsou teď po
stuveni, jsou břemenem sobě i ostatnímu světu.

Vyhynutí plemene indiánského jest jen otázkou

doby. Ono nadejde a nadejíti musí. Prodlužo
vati jejich trvání jest prodlužování jich utrpení
a rychlé vyhube�í jich milosrdenstvím.

V.Dodge Gity, Kan. zdržel jsem se tři dny.
Město má asi 50---60 domů a asi 300 obyvatelů,
na ty pak má 9 s8.10n& a dvě taneční místnosti,
kde se každou noc prodávají opojné nápoje.
Povídá se, že jest to nejhorší a nejnepořádněj
ší místo v celém Kansas. Přec se zdi, že jest
pověst ta přehnaná trochu, ač dříve mohlo to

býti takové. Je to první město, které přtpomí
míná ceStUjíCÚDU, že jest na pomezí vzděláno
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sti, na kraji pohraničního života .. který vla�td .

ted' nalezá se pouze v krvavých novelách, jako
rytířství evropské v dobách minulých. Železný
kůn probíhá. denně pláně západu a nese s sebou
vzdělanost všude kam vstoupí. V Dodge City
a dále podél dráhy viděl jsem některé mladé
muže oděné v jelenice po spůsobu Iudlánů, jak
kolisavě po indiánsku belhají, za pasem mají
zastrčeno něco nábojů. Než tur a Indián jsou
ti tam. Vypadi to jako nesmyslné bravado.

Chtějí se ukázati přistěhovalcům jako ueohro
žení zákopníci divokého kraje a ochranci hra
nic vzdělanosti. To vše už jest minulé. Hrani
ce vzdělanosti americké musíš na západě hle:
dati až za pobřežím tichého oceánu. Sice ještě'
stává míst jednotlivých, kde divoch řádí, ale"
většina jich zdržuje se na reservacích, kde na

stupují stezku válečnou jen tehdy, kdy? jsou o

své úděly okradeni .pootivými' našimi indlén

skými jednateli. Ta pak místa, kde honí In
dián zvěř svou, nejsou ta nejnebezpečnější na.

západě, nýbrž mnohem nebezpečnější jsou ona,
. kde americký desperado řádí. Sal6ny, kořalny,
tančírny a herny v malých městečkách zápa.d
nich států a uzemí jsou plné nebezpečí pro ne-:

obezřelého cizince a přistěhovalce, a sami staří'
občané musí se velice míti na pozoru, pokud se

nenaučilí, jak mají s touto zbabělou a zločinnou
holotou zacházeti. Takové rota jest divější
divochů a zločinnější jich. Podám tu ze STé
zkušenosti některý příklad.

Roku 1864, když jsem cestoval zcela samo ..

ten s oslem a s dvouma psema severním. Colo
radem tehdy ještě neobydleném, došel jsem [ed-,
noho rána k srubu vpreril, kde Vlach jeden dr
žel kořalnu a grocerii. Byl rozen v Lombard
sku, jel tehdy ještě náleželo Rakousku. Co

krajané tedy spřátelili jsme se hnedle a připili
jsme ve' spolek na "Italia unita" a "Libra
Hungaria,

"

neb jsem mu řekl, :t.c jsem uprchl �

Uherska.
I složil jsem sedlo 8 mého "burro" (španěl·

sky za osel), odložil jsem vak a sedlo stranou ku

kládě, která sloužila za stupeň do krámu, dal.

jsem burrovi obroku kukuřičného a sám jsem.
usedl na kládu chroustaje libru sucharů, které

jsem zaléval chvilkami doušky pálenky rozře
děné tou hanebnou vodou louhovitou. Za
chvíli přicválali dva chlapíci od západní strany,
dobře ozbrojení a zastavili. Po obyčejném po
zdravení sesedli a jetien z nich vyptávaje se mně
na osobní všeliké záležitosti, po kterých mu nic
nebylo, chtěl si sednouti na můj vak. Jáv něm.
měl několik lahviček s léky nejvíce potřebnými
cestou a žádal jsem jej zdvořile, aby na to ne

sedal, že by se to mohlo rozbiti. Slušná moje
žádost jej přivedla do ráže a odsekl mi, že si
může sednouti kde se mu Iíbí. J� odpověděl na. ,

na to: Vy si můžete sednouti kde chcete, vyj
ma na mém vaku. Tu' hned oba ti lotři vste



�ili ruce do zadních kapes. jakoby chtěli vytáh
nouti své revoleery a poznavše dle řeči mé, že
'nejsem �erikáR.;. zvolali:" "U:kažte nám listy
"'SVé vzdělanostl" (ci�lization papers). Avšak_
mfIj revolver byl mi bleskorychie po ruce a já
:natáhnuv kohoutek, namířil jsem jim na nosy,

·

....olaje: ,,�4o první hne prstem, je syn smrtí!
. ,:ro se nazýv�te vzdělanými Iídmí?" Oba tu,
8�li jako zkamenělé mumie a neopovéžill se.
své revolvery yytáhnouti. ,ZatJm vyšel Vlach z

chatrče a napo��nuv oba příchozí. by se slušně

chovali, jako gentlemen. pravil ke mně, že už
revolveru nebudu míti' zapotřebí. Já ale odpo
věděl, že nezastrčím bambitku na její místo, do
kud ti chlapi nebudou pryč_, Oba pak vešlí do
chatrče, řkouce ke mně: "Vy jste srdna�ý chla··

pfk=-poďte jednu s nšmi pít". Já však odmítl,
řka, že s takovýml darebáky píti nebudu, jako
oni jsou. Vypili své sklenky a jeli k, východu.

,Vzalo by to celé knihy, kdY1>Y se měly vy�
psati yšecky.ty hanebnost,i těch holomků, kteří Ipo .hranicích západ�ch platí za hrdiny a oby-.
ěejně v novelách jsou líčeni CQ hrdinové ušle

chtilí, kdežto jsou to jen suroví lotři. Mnohý
ětenář novel těch bude, sklamám tímto vyjá
dřením, ale já slíbil, že budu psátil.ien pravdu a

skutečnost a činím tak nestranně-" Vrátíme se

,k tomu ještě jednou.
9. V Oolorado.

Z Dodge City nemohl jsem bráti se dále sta

rou mou cestou přes Santa Fe, neb 1'0 dvoule
tém suchu byly všechny jámy na vodu vyschlé.
Musel jsem tedy kráčeti podél tratě železniční,
abych snad nezahynul někde žízní. Čím dále
tím sušší byl kraj, tím řidší usedlosti a

.a místy nebylo ani dost trávy, na níž by se ko

.zy popásly. V Granada, Colo., jsem překročil
řeku Arkansas a cestoval jsem dále na jižním
její břehu k Las Animas. Zde opustil jsem řeku
a ťal jsem se jihozápadně do Trininad. Na této
-eestě jsem se bral úžlabinou skalní, která se

nazývá "Ticket-wire-Canon." Tímto kano
nem teče potok zvaný "Purgatory" (očistce),
jemuž Mexikéné říkají "Rio de las animas.

Tyto kanony jsou zvláštností vysokých rovin
na východním svahu Skalných hor. Cestoval

jsem v Krkonoších čcských, překročil jsem Kar

paty z Polska do Uher, navštívil jsem Alpy' ty
rolské, cestoval jsem přes Balkán v Turecku,
potuloval jsem se 'několik 'et po australských
alpách a pyrenejíeh, překročil jsem Cordilery a

Andy.v jižní Americe, ale nikde nenalezl jsem
útvar kanonu, jaký nalézá se v severní Ammice
.... Skalných horách a v Sierra Madre v Mexiku.

Cestující po těchto zdánlivě nepřetržitých rovi
nách sestoupí po krátkém svabu a pojednou· o

dd se v jiném �včtč. VS1>adá to jako dílo ča

rovné; z pusté plšně jest přenešen do úzkého
něta ohraníčeného po obou straaéch příkrými

- 188 --

skalisky někdy jako skalně zdi vyhlížejíCími.
které jsou sestavené z ohromných balvanf'l na

sebe jakoby co nejrozmanitěji a nejdivoče}i na

stavených. . Některé .kaňony jsou opravdu pf'l�
vábné velice. '. Každý jest světem sám pro sebe
a mnohdy věru jsem sl přál. aby kanon některj'
byl obklíčen kolem bezedným oceánem, a já •

mým věrným společníkem Fritzem abychom byli
jedinými jeho obyvateli. P.řání má ale byly jen
bubliny, které.se rozplynuly a já musel znovu a

znovu
. patřiti na boj a rej sobeckého světa. O

jednom kanonu musím se zvláště zmíniti, an

toho zasluhuje. Jest to "Red Rock Caňon,"
Skaliska jsou barvy ruděhnědě, jak se říká
"španělsky hnědé';' a půda mezi nimi jest jako
krev červená. Skaliska jso'" na' sobě nastave
na v nejdivočejším slohu. Pohled na to pňso
bí dojemně na diváka, jako by se díval na prš-
ci nějakého ďábla. . .'

Tyto krásydivy přírody jsou Amerikántim má
lo známy, a proč? Oni ne�í vkusu pro přírod-·.
ní krásy ani pro krá�u umělou. Oni jezdí po
Evropě •. navštíví Itálii; Švýcarsko, Rýn--o-yházf
tisíce dolaru - proč? Aby spatřili krásy přírodnf
a umělecké starého světa? Nikoli, nikoli! Oni
plují do Evropy jen proto, že jest to v módě, a

aby mohli říci: "Já cestoval po Evropě! Ta·:

kovými jsou vesměs při uměleckých představe
ních. Nemají ponětí o krásném obrazu; nej
půvabnější hudbou pro ně jest irský džig a diva
delní kus, v kterém hned v prvním jednání nénf
zamordováno aspoň půl tuctu osob, nestojí u:

nich za nic. Vrah zvláště, ujde-li šibenici, jeH
považován "mladou Amerikou" zn velikána,
výtečníka, který všude potkává se s obdivem a

úctou. Jak jinak to mtiže býti v obci, kde vy
konávání zákonti jest tak vlažné. Ač v.Mexiku

panuje ještě mnoho nepořádku. tož ve vykoná
vání zákonti mohou Mexikáné sloužiti Amenká··
ntim za vzor.. Pakli brigand mexický řezal ji·'
ným krky, jest jistě popraven. a to co nejdříve,
aby měl svět o jednoho lotra méně.

Ve Wichita měl jsem čest býti představen
jednomu takovému americkému lotru. Říkal si
"Buffalo Bill." Byl na jednu nohu postřelen
někým a chromý. Ti chlapi zabijí tu a tam ně
kterého pořádného občana, utekou se do jiného
města neb státu a nestane 8C jim nic, neb si da
li jiné jméno. Spravedlnost americká jest ?

tom ohledu slepá na dobro. Nedávno podobný
lotras, Dick Arbuckle, který už na štěstí jest
někým zkolen, přinutil v Dodge City všechny
lidi v tančírně jedné, by 8 ním tančili, an držel
v každé ruce natažený revolver.' Před několika
jen dny (píši 15. května 1881) Billy the Kid, též
takový lotras, zastřelil v okresu Lincoln, New
Mexiko, šerifa a dva jiné občany. Uprchl a bu
de hnedle hrdinou nějaké novely. (Dnc 18. čer
vence byl lotr ten šerifem dopaden a z88třelen. .

Pozn. přckl.)



Podél břehů Purgatory Creeku jest osazeno

několik pravých zakopníků vzdělanosti. .Jsou

to prostí rolníci, kteří bojovali proti rudochům,
odráželi jejich vpády, pomáhali vojínům ve vál
kách proti divochtlm-ale jejich jména nejsou
:mámá světu. Jsou to poctiví lidé dobří a ne

jsou vrahy a desperády. Naši West}Jointští
odchovanci ve spolkovém vojště usazení zde na

západě po tvrzích obdivují jen odvážné despe
rády a vypravují o nich spisovatelům novel. Ta

kový jest svět, a mohu přidati ku slovům H.

Taylora; "Svět nezná svých největších mužů"
ješ� slova: "ale on zná své lotry a obdivuje se

jim.
"

Málokdy cestuji po cestě ujeté, ale brávám

přímou čáru a když pojednou se vynořím z ně

jaké užlahiny a nějací přistěhovalci mně spatří,
diví se mi, říkajíce, že jsem srdnatý; pak mne

Často pozvou, bych k nim přisedl, neb mnohý
už mi řekl, že se cítí bezpečnějším při mně.
Nemohu si vysvětliti,4proč by moje přítomnost
činila je bezpečnějšími, leda by moje strachu

pmzdnost činila i je odvážnějšími a jistějšími.
Mladí, silní a ozbrojen1 muži třesou se, když
sami neb jen v malém počtu ocítí se na divých
pustinách západu, a pohled na osamělého star
ce nesoucího vak svů] na zádech s potravinami
a vlekoucího se bez silnice a stezky, sledované
ho věrným přítelem, psem, bezpochyby jim do
dá odvahy. a oni se cítí bezpečnými, pokud s

nimi jsem. Než pořídku na dlouho s nimi zů
stanu. Jejich nezkušenost v cestování, jejich
MzHvost', [ejich halabala spůsob práce veškero,
jsou mi mrzutými věcmi a já je brzo zase pře
nechá-m jejich osudu. Mnozi obyčejně celí jsou
spleteni, nevědí celých pět minut, co dělati a

kam. se obrátiti. Pustí se do Colorado. Druhý
den zatáčí se na Nové Mexiko a třetího dne za

'počne se jim stýskati po domovu a oni se už
vrací zpět do východních státťt. .Pří vší mé vý
středností jest můj život přece spravován nejpří
snějším! pravidly. Jsem jako matematické ho

diny natažené. Běžím bez přestávky a odchylky
ku předu.

Opustiv Ll.S Animas zočil [sem hnedle "me

MS.
"

vysočiny ploché východního svahu ameri
ckého horstva. Tyto"mezas" jsou také zv lá
itností skalných hor. Poskytují vzácný pohled
*0 cestujícího, jenž ponejprvé je spatří po

j�dnotvárném putování suchými planinami. Ně
k.olik dní bylo pošmourno, že jsem nemohl ani
viděti vrcholce Sierra Blanca, ale po 12. květnu
Ire vyjasnilo a já pak měl stále ty velikány sně
hem pokryté před očima. Srdce mi tlouklo při
vznešeném tomto pohledu, když jsem si vzpo
menul, že před 17 roky v mužném věku hledal

jsem v horách těch pro zlato, ač marně, a dnes
že co kmet vracím se zpět. bych začínal život

mj znovu.
.

Roku 1864 cestoval jsem zcela sám beze sto-
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py a cesty ze Santa Fe přes Taos do Fort Gar
land. Z Taos do Garland a pak odtud ku Píke's
Peak byl kraj úplně ještě prázdný všeho osaze

ní, a jen něco Indiánů kmene Navajů zde řádi
lo. Ve Fort Garland zastavil jsem se u řeme
náře a ten mi vyprávěi, že nedávno jeden Fran
couz neznámý v horách udělal za několik neděl
mnoho tisíc ze zlatého písku, který tam nalezl

On že pak po něm hledal a myslí, že má místo,
jen že tam nemá koho poslati, mimo jednoho
starého vojáka a jednoho Mexikána, kteří práci
ale nerozumí. Najal jsem se tedy, že tam sám
se podívám za $4 denně beze ztravy. Přijal
mé nabídnutí a já se tam odebral, ale bez vý
sledku nějakého; nebylo tam po zlatě ani pa-,

mátky. Bylo to právě před 4: červencem, když'
jsem tam došel a voják i Mexíkňn chtěli do mě
sta na čtvrtého slavení, tak že jsem zůstal v

chatrči horské sám. Měl jsem své dva psy s se

bou, kteří arci dnes už jsou na nadzemských
lovišť'atech, kdežto já ještě často se pasu na

preriích amerických. Den před tím zastřelil

voják srnu a měl jsem tedy pečínku v zásobě.
Vtlní tou přiváben přišoural se '4. července med
věd černý k chatrči mé. Psí štěkot mně upozor
nil na hosty nepřfjemné a vyšel jsem mu vstřfc,
Nemoha se už vtátiti pro pušku do domku, po
užil jsem svého revolveru a střelil jsem medvě
da asi na šest yardů přes potok do huby prvně,
pak do oka, tak že pošel a já měl pečínku med
vědí k večeři.'

Když jsem u tohoto dobrodružství loveckého,
zmíním se při tom i o jiných které jsem zaku
sil. V červnu 1852 byl jsem v Singapore ve

východní Indii v domě německých kupců Appel
a Br. z Hanoveránska. Obchodní krám byl v

městě, ale obydlí jejich asi 3 míle za městem
v sadu oříškovém. Já ráno chodíval za nimi do
města a pojedl jsem s nimi, načež odpoledne
jsem se vracíval na sad zpět. Sad byl obklíčen
zdí kamennou, do které vedla dvířka a od těch

bylo obydlí asi 600 yardů vzdáleno. Jednoho
dne odpoledne jsem se právě také vracel do
sadu, zavřel jsem za sebou vrata a tu asi 100
kroků od vrátek a 500 kroků od budovy spatřil
jsem v cestě za křem ořechovým krásnou tygři
ci, ana lízala si tlapy. Skoro jsem zkameněl
leknutím a čivy mi chtěly odříci službu. Ale
hnedle jsem se zotavil a nepřestal jsem zraků

svých upírati na oči bestie. Ona se na mně po
dívala, zabručela, ale nejevila žádné známky
nepřátelství, nýbrž pokojně lízala si tlapy dále.
Mělať' je zakrvácené od vepře, .kterého zardou
sila byla, jak jsem se později dozvěděl. Ne
chala mně a já přlšed k domu, spěchal jsem pro
pUŠKU. Nenašel jsem ale tygřici více a nedostal

jsem odměnu vládní za každého zabitého tigra
vysazenou.

Jiný případ dobrodružný. V létě 1851 cesto

val jsem z New Yorku do Char1estownu,.S. C.,



kde jsem se přidalk výpravě kubánské pod Lo
pezem. Při pomezí mezi obouma Karolínama
jsem nocoval jednou na holém návrší obklíče
ném se všech stran lesem hustým. As k půlnocí
jsem byl probuzen řevem dravým a vyskočiv,
ilpatřil jsem na okraji lesa velikého amerického
pardála. Oni jej nazývají tygrem, ale Amerika
nemš tygrů. Moje celá zbraň sestávala z pero
řízku.. Pardál blížil se ke mně. I skočil jsem za

oheň, Pardal obešel návrší to pětkráte, ale já si".
dal záležeti stále 'na tom, aby mezi mnou a ním
nalézalo se ohnisko moje hořící. Vidouc bestie,
že se na mně nedostane a ohně se bojíc, vzdš-:
lila se do lesa a slyše) jsem ji pak šplýchatí vo

dou v potoce. Udržoval jsem teď oheň dobře,
'po celou hodinu, ale tu mi došlo dříví. Viděl
jsem, že bez ohně bude se mnou zle, pakli se

bestie-navrátí. Vzpomenul jsem si, že na o

kraji lesa leží padlý suchý strom.' V zoufalé
odhodlanosti pustil jsem se směrem tím, kudy
'byl i pardál zmizel a ve strachu jsem ani nevá
lil strom a nadlidskou silou zoufalce obdařen
přivlékl jsem celý strom k ohni do vršku, 8

kterým by kfIíí byl měl co dělati.· Rozdělal
jsem veliký oheň a ulehl při něm. Usnul jsem
a probudil jsem se, až když už sluneěko stálo
hodinu vysoko. V tom také se pardál navrátil
a obcházel zase oheň dosud hořící. Já stále se

točil kolem ohně tak, aby byl oheň mezi mnou

a ním. Konečně se toho nabažilo zvíře divé a

vzdálilo se na vždy 8 bručením.
. Zakusil jsem mnoho podobných dobrodružství

8 rozličnými divokými zvířaty a s hady, ale mu

sím ctěným čtenářfJm povědítí, že všechny ty
strašné povídky o setkání se s dravci všelikými
v povídkách a románech. jsou jen smýšlenky
nesmyslné, neboť jsem přesvědčen, že všechna
zvířata se bojí člověka, ba i Gorilla v Africe
štítí se Negrů a útok na člověka podnikají jen
tehdy, když se domnívají býti v nebezpečí. Je
dině nebezpečné zvíře člověku jest zase člověk
a jedině takovým musí se vyhýbati z daleka,
neb ti obyčejně se nebojí a neštítí, ale vedou
útok na majetek jeho a na jeho život.

Při vývaHšti potoku Purgatory stojí pěkné
městečko Trinidad asi s 8.000 obyvately. Leží
v kotlině pod Písher's Peak a jinými vrcholci,
které tak skvěle jsou paní přírodou nadány, že
musí se jim člověk obdivovati. Na úpatí Fisheťs
Peaku j8em nocoval před Trinidad s několika
hochy z Kansas, kteří se sázeli <Amerikáni se

vždycky na všechno sázO, že slezou vrchol hory
té za půl hodiny. Byli ale velmi překvapeni,
když jsem jim sdělil, že vzdálenost vrcholku
hory té od .Trinidad jest II celých mil. Nezná
mý v krajích těchto a nezkušený v pozorování
vzdálenosti zde nepozná nikdy vzdálenost a

počty jeho jsou vždycky daleko menší, nežli ve

akutečností se osvědčí.
Dne 17. května 1881 pustil jsem se k-polední
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z Trinidad dále za značně sllného vánku' jiŽBi
ho, který mi vál drobounký písek po cestě let
žící stále do očí, což mně skoro oslepilo. 'Ni'
mne za Trinidad jsou rozsáhlé uhlodoly ti Stark
ville. Nocoval jsem pak nedaleko vrcholce

přesmyku Raton. V noci přišla bouře a nu
se náhle obrátil od severu. Na štěstí jsem měl.
dosti dříví nasbíráno na noc, sice bych byl mu

sel zmrznouti do rána. Později na den padal
sníh při severním větru a sice divoce hodně,
jako v lednu někdy. a měl jsem co dělati, abych.
se dostal ku předu proti němu. Na vrcholcl

přesmyku Raton, jenž jest na pomezí med
Colorado a New Mexico, stočí se cesta pojed- .

DOU k severu a já musel pak proti větru a vá
DlCI. Pan Aeolus, bůh větrů, musí míti na

mně pifku, neboť na všech mých cestách oby
čejně mně stále pronásleduje.

Přesmykem tímto béře se také dráha �tchi
son, Topeka a Santa. Fe, _jež zde prochází. ve1l�.
kým podkopem. Odtud �ostal jsem se ··brzo
sráznou cestou dolů a ocítíl jsem se na pláních,
kudy Rudá řeka se vine. Celý den padal sníh
a když. k večeru unaven "celý a zmrzlý jsem vy.
hlížel, kde by bylo nějakého hájku, abych si'
mohl na noc nasbírati dříví k ohřátí, nespatřil
jsem ničehož a umínil jsem si, že raději budu
kráčeti po celou noc pomálu dále, abych se za-

I
chránil před zmrznutím v pláních těch. K ve

čeru ale byl jsem tak šťastný, že stranou od

cesty spatřll jsem vyčnívati z nějaké doliny nad

povrch země vršky stromů. O ten blahonosnf
strom, mů] zachranítel života v této strastH
Jako mladé dítě k matce, spěchal jsem k němu.,

.

jakobych byl honěn Indiány, divými vlky neb

pardaly; hledal js�m tam u něho ňtoěístě.
Strom ten měl mně spasiti před blízkou a hro
zící smrtí zmrznutím I

Pět mil jsem běžel a překročlv železnlění
trať, přišel jsem k řece Rudé, která tu činí ostrj
záhyb porostlý keři a stromy a zde jsem se u-:

kryl před ostrým severákem. Prsty mé bylI
už tak překřehlé, že jsem sotva sirku mohl
rozsvítiti. Hnedle ale praskal oheň, který ml
zároveií posvítil na okolí, kde bylo velmi mnoho
nanešeného dříví z řeky vyházeného a suchého.
Měl jsem tedy na celou noc dříví dosti a připra
viv si večeři, ulehl jsem a usnul zdravě, ač po
celou noc padal sníh silně.

.

Druhý den držel jsem se železniční tratě na.

své cestě a dostal jsem se do Springer, kde
vkročiv do hospody a krámu zásobovadho,
shledal jsem, že jest majitelem jeho Čech, ro

zený z Klatov. Přijal mně velice přáteL�k:y ..

byl rád, že tak daleko také jednou se sešel I

krajanem. I nabídl ml doutník. Když ale a.

chvilku poznal, že cestuji pěšky, že kupuji jeli
za 10 centů rozemleté kukuřice a jednu Ubr",

slaniny, a že nemám už ani snad centu více,
sklesla jeho přfvětívost a přátelskost i rodáctvf



..a stupeň mrazu. Tu jsem poznal zase, že jen
.peníze dělají člověka, dělají přátele a i krajan
.ví a bratrská krev vře výše a níže dle peněz
:aa jedné i druhé straně.

Dne 20. jsem přenocoval v staré ch-trčí po
.lozbořené. Severák siluě dul tl. když [s-m roz

.dělal oheň. vstoupit d i vnitř chlapík ni>jaký,
T kterém jsem poznal pravého amerického tu
láka ze řemes'a. Při všem mém cestovaní roz

eáhlém po Americe byl to první tulák, s kce

rým se sešel, neb vyhýbal jsem se vždy co

mo 'no nejvíce 'všem cestám po železuičních
tratích, kudy se \U áci ponejvíce táhnou.

Byl to člověk asi 26 roků starý, hezké posta
vy, měl vlasy, kníry i vousy narosclé do stej
Ilé délky kolem své hlavy a poněvadž byl na

pravidelného tulk., slunci stále vysazeného
příliš bledý, aeopálený, soudil j ... em, že nejspí
� nedávno musel utéci z nějaké káznice. Ko
Aile neměl, ale měl d ě vesly, aabát, spodky,
.klobouk a sifevíce házané provázky kožený
mi. Jinak uebyl obtížen ničím. � takovým
chl spíkem zcela mi neznámým měl jsem tráví
ti celou noc pod jednou strechou. Na spaní ne

bylo ani pomyšlení tl. nejlepším co jsem mohl

UČiniti, bylo "dělati v Římě, j.rk dělají Řím!to
:Mé" a proto jsem se mu j!tol vypravovati, jak
jsem toulal se z FloriJy až sem, aniž bych byl
na je.len vlak skočil, neb nedovolí mi to věr

DÝ mO.j'společník Fritz, kterého bych vskoče
aa vlak, musel nechati pozadu. Pravil jsem
mu, že s psem tí a bych se neroztoučll ani za

život svů], že jsem dnes ještě neměl ani v hu
bě .fl že půjdu hned spat.

Z j-ho vypravováuí jsem spozoroval, že mu

sel nňležetl někdy k tak zvaným lepším tříd.ím
společnosti. Nežli jsem usnul, vyšel ven tl.

.anesl doati dříví, abychom mohli oheň do
mna udržeti. Za jeho nepřf tomnosti upravil
jsem si bambitku svou v přední Msti mých
spodků, abych ji měl po ruce pro případ po
třeby, položil jsem se k c hui na jednu stranu

maje Fritze při hlavě. Chlapík teu se položrl
Da druhou stranu ohně a rozprávěl dlouho,
stále při tom vybíraje vši po těle a házeje je
do ohně, Turci to také tak d-Ia ívesvých kavár

Ilách, ale neházej i je do svých ma gamů, kot
lOdI to se žhavým uhlím, nýbrž pohodí je ne

zabité na zemi, tak že oebohé vešky mají dlou
)t,')u práci, nežli se mohou buď navr,Wti na

evá stará lovi· ť.ita, aneb nežli naleznou jiná u

jiDého bližního.
Druh mi vyprávěl, že pochází z Memphis,

že jest už II rokl'l z domov" pryč, Zll. který
Us stále se toulal byl po Dakotě, Wyoming
Oolorado, New Mex,ko. Dnes ráno že přisedl
na nákladní vlak bez vědomí konduktora, ale

když byl spozorov, n, že byl shozen. Sel pak
&es' mil pěšky podél tratě a zamýšlí vskočit
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na nejbližší vlak, až z-iee nějaký pojede. Zde·
pr,ý jest velmi pobod né skákáni na jl doueí
vlak, neb jest tu dráha do vršku a vlak jI'de
zdlouhavě. Pr .ail mně, abych jej vzbudil,
klybvch slyšel n

'

jaký vlak přijÍžděli. Asi 0-'

9. hodí .ě slyš I jsem parcstro] od iycbovatí do
vršku a zbudil jsem spuluuoclehňfe svého. K
měmu potěšení poduř+lo se mu vskočiti na vlak.
Když j em byl o samotě, jal jsem se přemý
šleti o tulěctví až d. u-nuu.

10 O tuldcich,

Tu lák, tramp, dle We bst. ra znamení poce
stuéno, cestujícího pěšuy, neb pobudu, Zde v

Am rice jen poslednt vjznaiu přik:lÍd í. se slo
vu tomu, Proto také každá os .ba pěli -Y ce

stující jest považována za pobudu. Na neště
stí zde v Amer.ce všechno Se zvrhne v mani!
nak .žlivou -ieb v ne lub. moz-ěuý. Tak jsme
měli n gromanii neb "Illollowania. nlgropallo
rum." ktl'rlÍ bj III. příčinou poslední ULČ,lDSké
války; v některých stál ech j -me měli křiž.lcké
války proti pivu a kořalce, které pc .edly oby
čejně man ií SVou jen ženy , teď máme železul
čn maníl, která se r.)L�ířtla po celé zemi. A
merikán nemůže pocho, hi, proč by 1,\." i mohl.
kdo pěšky cestovati, aby s 'ad Viděl nr.isy kra

jiny, a proto každčuo p. šího cestovatele se, bo

jí, co pobudy.
A j,.k povstalí pobudovéř 0ni nej sou trosky

z minu'é války,ale jS(IÚ to dítky zničené zhoub

ným monopolem, našich opri vených a zdoko

ua'euych str jřJ prac rvních a našich železnič
ních sítí, k eré všech y peníze na západě vy
dělané po�ý ají na východ m .jlrelům svým a

rlstokratíckýui a zápsdu jicb. stále ubývá.
Většina osob potulných, zvl ště ti, kteří ma

j ( náklonnost k r ouláu( se, nezaruč stn'lvají se

ničíui a neučí si ničím vyděl.stí živobytí. Oni

nastoupí j�dDOU svou Cl S u dalekou, a pak
nemouou odpoč.nouu si, ueb jim to nedá, aby
zůstali na jednom místě' d ouho.

Při všech těchto pobudách, o nichž se poví
dá v Soustátí, že Í: st jich na stl/tisíc, přece
tuk m.íl . kdy se kde udá. zločm něja"ý, který
by se jim mohl dokázati, Tu tl tam se udá..

oloupení neb jiné zlo-yuství, které se přípisu
je na jejích vrub ale není tomu tak, ncb po
zdě�ií vyšetřování ukáže, že darebáctd to bylo
vyvedeno nezbt'dnými mLldíky v obd. Pfd.vi

delný pobuda tř btl. žebi'c za nějaký pokrm,
ale jinak nechá každého na pokoj" jen kdyi
nemá veliký hlad, Není ctiMdos hý"m, ale

chce býti svobodllým a neodvislýw, nikoli vša.k.
otrokem jiných 080b ncb spolEčnosti. A sku
tečně jest. člověk svob, dllÝlll jen. t.hdy, když
cestuje co tulák. Největší boháč žijící v obci

jest otrokem spoleěl1osti okolní, musí se po-'
drobiti jejich zvykiim a spf1soMm. Ntmec m'-



�í1S1qVl: ·Privatiér jestí pobuba s penězi, & po
�qd8' .lest privatiér bez peněz.

u. Nové Me.JJiko.
.

. Ve Wagon Mound, železniční to stanici, na

le'zl jsem starou cestu, po které jsem kráčel

byl už v dřfvěj�ích letech. Toho večera jsem
nocoval 8 jedním Skotem, který měl vflz se 4:
koňmí a nabídl mi svezení se, Byl jsem tomu
povděčen, neb noby mé omrzlé 'potřebovaly
-odpoč'nku toho velice. V Las Vf-gas jsme se
zdrželi po dva dny. Město to jest značně po
kročilé od té doby. co jsem je přeli 15 roky
prvně byl navštívil. Asi šest mil za městem
Jsou dva prameny teplé, a bohatí lidé, kteří
nevědí, kam peníze vyhl1zovati, jezdí sem n"

ty prameny se dívati aneb z nich píli,' domý
šlejíce se ve své hlouposti, že snad to spňsobí
jim uzdravení. Všecbno jest 'to ale humbug,
město í prameny; n"lej( to dráze a ona tomu
fíká dobrá spekuí .ce, když hodně lidí muže
-obalamutlri. Jakmile železniční společnost
prodš pozemky zde v okolí, sklesne zase mě-
sto v nic, neboř není tu ani pfl.dy ku vzdělá
'dnf, ft.niž kovfl. k dobývání, které by městu
poskytlo opory a života. Sláva LIS Vegas jest
jen pomíjející, j�lto vlaky tudy jezdící. Mě
sto to jest založeno na. Zlipadním konci 'plání

. -a bývalo někdy co středisko obchodu s Lrdíš
ny mnohem dflležitěj�fm, nežli jest teď a bude
později pod vlivem vzdělanosti.

Po šestidenním' vezení se dostali jsme se

do Albuquerque o pole Ini 1. června. etarě to
to mexické město má katedrálu,která jest přes
-200 roků stará. Její obyvatelé jsou teď jesuí-
té, kteří hrají v New Mex:ko dflležitý ale ne

bezpečný úkol. Mě�to se značně zvelebilo od
té doby, co jsem je posledně byl· viděl. Pou
liční kárv tu jezdí do nového města, které le
ží při dráze a jest obydleno hla.vn� Ameriká
ny. �Iťzi obouma se staví stromořadí a obě
města budou v několika letech jedno. Město to
má budoucnost. Podél Rio Gran-le táhne se nro-

-doě ridolí, které� jest obklíčeno osadami ha
vířskými a to vše zabezpečuje městu velikou
.bndoucnost,

.

. Mfl.j skotský průvodčí měl Španěly rád až po
L!l.s :Vegas, protože všichni mluvili tft.ké po
.a.nglicku. Ale tam uf započali, kteří mluví
jen po španělsku a ty' nenáviděl velice, jen
proto, že ji l nerozuměl a oni jemu' Ano i
�ně u!tá/al chvílemi znamení zlosti své proto,
'Že jsem já mohl se II nimi domluviti, kdežto
on ani jednomu slovu neporozuměl. Bezpo
-chyby jest to u Amerikánfl všech hlavní přlčí
JlOU nentvlstl všech clzinců, že nerozumějí
jejich řeči. Arnerikáni a jo-jich pubratimi An
gllěanl neršdí a těžce velice učí se řečem cí
.zIm, ncb jejich pranepravidelné vyslování ss-
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mohlňsek pěti činí je neschopné tém�ř k 'rY
slovová í pravidelnému v JinýCh řečích. Stu-'
tečně jest řeč anglíckš, řečí bez jednoho pravi
dla u své vyslovnosti a řídí se jen dle uŽív'•
nf. Tak na příklad, jak - jest to obtfžno po
chopiti děcku, že se má vysloviti jméno
"Blood·good ' tak, že první dvě .,00" se vy
slovf skoro jako "a" a druhé ,.00'" se vyslo
ví jako .,u". Kdyby m 'la míti řeč jen tro

chu pr.rvldelnosti ve vys'ovování, musela by
vysloviti-buď oboje ,.00" jak� "a" aneb o""

je jako "u".-.Jeden Němec mi vyprthěl, Jak
asi povstala anglická řeč. Pámbt\ když, prý
rozdával mezí národy řeči jeHch, pozorova.t,
že mu z každé řeči zbyl" hromádka slov"je�tA.
Co � nimi? naházel, je do pytle, z'lmfchl\l ho
dně a pak to všechno vy!lypal na ostrov Briti

cký, kde to Angličané sebrall a od té doby
mají svou řeě,

Královna anglická psala nedávno cí�aři ja
ponskému, žfidaj{c, aby z'vedl na svých ostro
vech řeč anglickou za st,aní. Cf"ař odpověděli
velmi rozumně, že uposlechne její rady ihned,
jakmile Angliěani budou ps�ti řeč svou, j"t ji'
vyslovují, aneb budou ji vyslovovati, j'\k ji
píší. To jest skutečno') udalostf, AngUcklt
řeč jest tu. je.iiná na zeměkouli, kterl m' za

potřebí slovnfku k tomu, ahy se mohl někdo
naučiti ji vyslovovati. •

.

Japonci jsou národem pokrokumilovným po
slední dobou. Jejich nábo7.enstv{ jest pflvod
ně budhistické, uvšak nikoli čisté učení Bu,,"
hovo, ale smíšení budhismu s brahmaismem.

Nynější japonská vlála 7avállí náboženstvf" ro

zumové ěisté 1a ndboženstvl státní. které po
zfl.stává jedině z učení mravů, z učení lásky.
jak učil Budha, bez všech pokořujícfch a ne

smyslných obřadnostř, zkaženosti kněžstva a

bez boha všelikého.

12 !Veduvěřivý cizincům Amerikdn;
Z mexlsňnské vesnice jest velmi těžko n.

lezti cestu ven bez tázsíní a já se musel v ka"
dé vesnicí už napřed tázati eousedů, ktcr4 fe
ulice n4s vyvede na velkou cestu ssse. V je�
ně Tesn;ci, kde jsem sé na to vyptal Mexik'
nň, spatřil mů] tlkotský společník pojednou
americký jeden krám a nr dal si to ujíti, aby
nesoskočll 8 vozu a nezeptal se Amerikltna na

cestu, poněvadž MexikántíUl. s nimiž nemohl
mluviti, nedůvěřoval nikterak. Usmívaje se.
vl't$til se na vflz a jel, kudy mu Al'Acrikán ra

dil. Já kráčel za vozem I,ěšky. V posledním
domu jsem se ještě je lnou .optal Mex kána,
zdali tato cesta nás vede dobře na silnici Q
Albuquerque. Dostal jsem za odpověď, le Ie

musíme vlátiLi, neboř že nedaleko za městem
přijeli bychom na hluboký potok, který nepře
jedeme, Musel nám v úzké uličce této jei&A



pomoci obrátiti vftz a nalezli jsme tak pravou
eest u, 8 které americký obcbodník mého spo
lEiěnika svedl nevědomě neb svévolně,

Druhého dne jsme táhli zase jednfm měste

ěsem a'já doptával se jako obyčejně u Mexi

k:4nfi, kráhje před vozem. :Můj Skot ale spa
'fil zase americký krám, zeptal se tam a jel
pak dle svého v pravo za městem, kdežto já
věděl, že jedeme špatně a že na levo jest je.
diná. pravň cesta. Já umínil si, že potrestám
jeho nedůvěru v Mexikúuy a nechal js-m jej
je.i jeho ces.ou, pozuamenav jen, že dle mé·
ho přeptání cesta měla vésti na levo tamto

pI-l'S ono sedlo v horách, které před Llámi na

calekém "m zzu
' vyčnfvaly jako obři. Ne

pot.Izel jsem jej Ý;ak, aby se vrátil a on ve

sele �el, spoléuaje na zeptání své u Amerikňna

Ujeli jsme konečně hodinu ceaty a tu j-rne
náhle se ocítili u potoka s tak hluhokým k o

ryt=rn 'a spráznými břehy, že nebylo možno
ani o krok dále. Nebylo jiné pomoci a musel

mně teď poslechnouti, jeti zpět do městečka
onoho li vydati se znovu na cestu v levé stra

ně, na kterou jsem jej upozornil byl dříve,
Jiebozí koni museli odnésti jeho vztek. Jinak

jest to dokonalý gent'eman n až se naučí tro

cha po špauěissu, kterážto ř ě jest překrásné
a :zvučuá, přestane bezpochyby nenáviuěti Me

xikány a jiné cieince. Od ouoho dne žádal

mně, abych jej každého dne naučil několika
slovům španělským. Než byla to práce mar

ná. Druhý den už zase nevěaěl nic, anebo si

'o dechno popletl.
Jest to podivuhodné, jak špatně se učí Ame

rikáni a Angličani cizlm řečem a jak dlouho

jim to vezme, nežli se čemu naučí. Všichni
ostatní nšrodové, snad až ns Francouze, při
_čí se jiné řeči mnohem lehčeji a v krátké
době.

Podivem mně naplnilo při mém druhu ce

stovním, že nalezl jsem V něm druhého "OSp9,
lého Pepíka", který sice neusnul mi nikdy 1 ři

jídle, aniž cestou ve dne, neb obyčejně četl

.,edne "daip\ové" novelky, ale v noci spal, jak
rll�řezaný a chrápal, že se až vrtz otřásal. Stří

lení z děla a nejprudší hrom nedovedl jej
vzbuditi. Já spávám po celou noc u ohně a

ěasně ráno, nežli slunce vyjde, mám už snída

ni uvařenou, de soudruha svého jsem musel

buditi deaetkršte po sobě a vzalo to hodinu,
nežli byl zase živa sebe vědom ňplně, V mém

dobrobrcžném životě a na svých ponejvíce ne

bezpečných cestách jsem zvyklý spáti jen leh

ce, .,0 jednom', otevřeném cku,' jak,se Hká

a nejmenší šramot mně probudí. Před tako

vými silnými spáči jde na mně hrůza.

Většina obyvatelstva Nového Mexíka jsou
rození Mexikáni, kteří jsou velice z ivořil.) mi,
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úslužnými a pohostinnými u mají naboženstvf
římsko katolické, Počet obyvatelstva 'tohóto
ňzemí by dostačoval k tomu, aby mohlo 'bíti
přijato mezi státy k unii, přece A meríkans zde
osazení protiví se tomu, poněvadž jsou v men-'
šlně a v přfj.adu příobčení státu tobo byli by
úrad níky zde jen l\'[t'xikáni, což ňřadolovcl a

meriěif by nemuhli snésti. Aby se nechali 0-

vlňdati úi-aduíKY, kteří mluví jinou řeči a vy
zuěvají církev katolickou, k tomu se nepodda
jí, ač jsou M('xi.-airli také plemenem svým bě
lochy a jsou zde původ .ímí osadníky a pány
půdy od staletí, nemá jim přece být! dovole
no, aby ve svá vlastní zemi vládli. Radéj l po-:
volí Amerikán černochu, ač náleží k plemenu
jnému a nlžší.uu a podrobí se jemu, nežli Me
xikňnovi, poněvadž {-ernuch ten nálež.f k meto

?istic�é a baptistické církvi a mluví lojích,
reč. Cernocba považutí za pravého a plno
krevného Amerikána, neb jeho řeč mateřská
prý jest ang.icxň I.L on chodí do táborů meto
distic ých, kde si může ruce a nohy polámati
ke cti a slávě boží, aneb nechává se pokřtítí
v ledu a v studené vodě na řece.

13. VAlbuquerque,
V městě Albuquerquc musel jsein zdržeti

se trochu déle, předně abych dočekal se něko
lika důležitých dopisů, které jsem sem objed
nal, pak abych odpočinul 81 a sebral zase vy
čerpané své sily i nohoum trochu dal oddechu
a pak abych si něco vydělal na další cestu

Tábořtl jsem se Skotem prI řece Grande. Po
něvadž v městě jest všechno drahé, nabídl mi
Skut mů], že mi půjčí koně a vůz, abych s

nimi něco vydělával; počítal ale tak, že budu,

pracovati na něho a na jeho koně a mně sa

motnému by nebylo nic zbylo. Nepřijal jsem
nabídnutí tuk sobecké. On by byl mohl dře

pěli na líné kl>ži celé dny a čísti novelky své,
a já bych se byl ua nr ho dřel.

Toto nabíduutí mi připomíná jistou udalost
v jižních stá�ech. Niggr jeden stál v městě

zaháleje, když lJřiblížil se k němu baron jižní,
řka: "Sambo, chtěl bys nějakou práci?,._

,,1 es Sar!' odvětil Sambo.i--. Ví§ tedy co, kup
si sekyr u a trochu potravy, jdi do lesa,

.

nas e

kej lam trochu dříví a já ti dém pak polovi
nu toho, co za to doataneme;" Sambo nepřijal
nabídnutí toto dosti pro něho svůdné, neb už
dovedl tolik si vypolí�ti, že kdy by šel sám a

vykonal Úkol ten, dosLal by všechny peníze
sám a nemusel by �e s někým děliti, který by
se na něho jen díval.

14. Co jest to otroctví?

Mluvfvá se často mezi li lem o otroctví a vy
slovuje se veliká. soustrast s lenošivými černo

chy, že před jedním pokolením nalezali se'�
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... otroctví, Než černoši v otroctví byli prs
"ými gentlemeny u porovnání s otroctvím eě

kterj ch- bílvch dělníků za naší: doby a já zde

spozoroval také jeden dl un takového dělní
ckébo stavu, který stojí daleko níže, nežli ně

kdejšf otroctví.
Dne 21. čt'rvna [1891] přijPI sem po dráze

<101�-tiv cirkus ránu o osmě hodině. Všicbni

jeho zaměstnauci museli složiti všechno B v'a

ku, který měl asl 50 vo-ů a d t 10 ráno byio
to vykonáno veliký círku-ový stan postavený
a zatím kuchaři připravili suí laní pro lidi ty,
O 11. hodině byli vš.chnl ti li té, muži i žen-

'

-ské, ve svých divadelních oděvech a drželi

průvod slavnostní po městě. Od 2 do 5 odpo
ledne bylo první před-t wení. Okolo páté se

.děli ti chuděrové u svého 01).' da a ve' er od,

osmi do d síti bylo l'řc,lstllvení druhé. Pas

byly ihned stany p,)va1eny. rozebrány a na

'vlak zase i s klecemi a zvíi'aty ualoženy, trk

že o jedné hodině 8 půlnocí už zase \ šechno

Jelo k Santa Fe, kde S6 onakovelo tutéž zn."

vn. Tito chudí č rri musejí vykunávilli strltš-.
ně těžkou práci po 17 hodin denně a spějí jen
sedm hodin v noci na železnici. Oestu]í po

semi, ale nev.dí n c více z ní, nežli jejich
koně, sloni a velbloudi. PH tom jsou jejich
mltl1y p'abí,lné. Arci jsou lid' svobodní a ne

jsOIl přinuceni plahočení t -mu se podrobovai.
A\'š&1t většina jich j-ou v tomto zaměstuéní

od ma'Ié costi JI. nenauěili 86 ničemu jinému,
tak že 'zvyk a nutuo-t je udržuje v tom ne]
h"nebnl'jš:m a nf'jt)btfžněj�fm «trocwí. Jeden

,cho,těm mezi nimi ještě m adík, j,tk jsem vi

děl, má všechny údy vylámané a všechny klou

by vyvrac ně, Provozuj! při představení vše

liké "umělé" kousky, jakol }'st o učellí nohou

kolem krku, jakuby j .. ho nony byly J·n pro

vázky bez kostí a k oubů. N,·buž lk ten jest
8Df'ě�n jiným ě.ověkem s vozu d» stanu a po

pfed�taven' ssse donešen jest do VOI.U. Nl'

mf1že se ani poatavltl, arIiž choditi. Ti, kteří

Ilověk� toho zmrz ,čili v jeho ůětslví. zaslu

bovHll by libenice jistě To mi připomlud
svatého otce v Rímě, který oecbává každ.v rok

.ěkoHk mladfklJ vykleštiti, ahy měl dobrých
spě 'ákfi tenorových pří slavn,vch Olších. kteří

pěj' pak prý ,.sl'hu bohu." Či hy nezasluuo

nI za teuto zločin sntý otec také š.beníceř

1} Jak. 8lastné jest to cestování.

Dne 23, černa opustil jiem Albuqut'rque o

poh,dnácn a uruhého dne nvl jiem převezen
přes Rio Grando u Isleta, kde j-em musel da

ff'bá.ck�UlU Indiánu zaplatILi 1.&. to převeženl
• etntt'l. pro mně nesuiírnd cena. Nemohl

jsem IIi v�ak pomoci, neb byla f�ka !,ří.iš vy·

sokA, abych le, ní bro!ll 1\ přiliš pruukc1, aby�h
,ha nf S8 svým vak\.m přeplave].

Kra] západně od řeky jest, pustý a skoro'
bee vší vody. Každčch 20 neb 80 mil nale-'
zneš trochu vody louhovité. která i mně, jeDl
jsem uvykl už všemu, spčsobí silný průjem,"
Než mý-lím, že i tét,) vodě přivyknu a že ji
budu píti rád. Prozatím bych si ale přece
nad míru pochutnal rdd na. sklence chicagské
ho ležáku.

Parnu na této písečné poušn=-jtnébo jména
ueza-Iubuje krajina ta-jo st nesnesitelné. Kdyi
jsem cestoval v Peru pod rovníkem samým,
nezkusil j-lf'm takového vedr r, ,Mf1j vt·rný pří
tel a průvodčí, Fritz, jest celý zmořený, ale ne

povoluje si v povinnosti své a následuje pána
svého věrně životem až do smrti.

Takový jest člověk. Zmínil jsem se o otro
ctví lidí při cirkusu. Jsem ale sám také otro

kem. Ne sice otrokem jiných, ale otrokem sobě
samému, své vášni, nestálosti a své ctižádos!i.
která mně nese dále, abychmohlříci: "Jájsem
jediným člověkem v dějinách světa, který
ač chudý, jako kostelní myš� vykonal olo

!,tní odhodlaností a vytrvalostí dval"1"átlJ
cestu kolem světa."

Plavci mají cestování po světě za povolání
své a nevidí vnitřek' zemí. Jiní cestovatelé jsou
podporováni od vlád, od vědeckých společností,'
neb od bohatých jednotlivcú. Ne? já nemšm
ničehož, nikdo mně nepodporuje a přece jsem
už daleko ve své druhé cestě kolem zeměkoule:
Sám a sám pěsky kráčím přes pevniny, prodí
rám se divokými pustinami i divokými kmeny,
aniž bych tyto mohl usmířiti nějakými dárky,
jak 'jiní cestovatelé činí. Jdu' skrze ne, anii
bych jim čeho mohl dáti, ba naopak, někdy od
nich žádám také ještě najísti se. Jistě musí býti
život mů] očarován.

.

Stává ještě jiných cestovatelů po světě, kteří
jsou bohatými, cestují skvěle v parnících a že
lezničních pohodlných vozech. Avšak ti vidí
na tom světě asi tolik, jako vidí jejich kufr, kte

rý s sebou vlekou. Aby člověk viděl svět a se

známil se s jeho krajinami i lidmi, musí vydati
se na 'cestu pěšky a musí s lidmi mluviti, obco
vati; musí znáti několik řečí rozličných-jinak
jeho cestování jest málo platné. Boháči se ko
řl v každém městě, kam přijde; majtWové ho
telů jsou po celém světě stejně zdvolilými ku
svým hostům bohatým. Ale s pěším cestovate
lem jest to jinaké. On stýká se se všemi tří
dami obyvatelstva a poznává národy jednotlivé
v jich základu: jemu se nekoH nikdo na cestě,
ale musí si mnoho Jl mnoho 'nechati líbit od
těch nejnižších tříd lidu.

Čtenáři moji mi odpustí, že se tak ěasto u

cbyluji od předmětu cesty své. Toto píši v kraji
Navajů v Novém Mexiku, kde musím se míti
stále na pozoru před �epřátel8kými Indiány.
Sepíši své myšlénky, Jak mi právě na mysl pH.
cházejí a 8 událostmi cestovatele se střídají.



Když tak kráčím Novým "Mexikem, kde ne

jen Mexikáni, ale i pokročilejší Indiáni jsou ve

směs katolíky, jsem přinucen častěji přemýšleti
o náboženství a o papeži římském. Muž tento

vlastně nedělá pranic na světě ve skutečnosti,
ale v domyslu svém přece má velikou a důleži
tou práci-pečuje totiž o duše svých oveček.
Škoda, že je nazývají " ovečkami,

"

neboť ,,0-

slfěkové" bylo by přiměřenější: On se stará o

něco, čemu se říká "duše," což však jest jen
obrazem vymyšleným. Kněžstvo všech věr na

světě napomíná své věřící vždycky především k

tomu, aby pečovali o své duše. Kdyby se měl

každý starati o svou vlastní duši, k čemu b�:
-bylo zapotřebí pak kněží? A pak což nemá

každý kněz také duši svou, aby sě o ní staral a

musí býti ustanoven prozřetelností k tomu ne

vděčnému řemeslu, aby staral se o duše jiných
lidi, na svou zapomínaje? Jaký to nesmysl! Už
Plutarch pravil: "Ten, jenž vydává se za pro
středníka mezi bohy a lidmi, jest ďábel.

"

.

- Oastelar dobře dí: "Lidé věří v nesmrtelnost

jen proto, že ji nemohou dokázati a oni se stále
anažf dokázati ji, poněvadž v ní věří. Chci se

přičiniti, abych ukázal, co jest duše, a' že jest
nesmrtelnou.

Novorozeně živi se a vyvíjí pomocí pokrmu
kterého se mu dostává a kdyby nemělo toho,
zemřelo by. Mimo bílkovinu, některé soli, je
kyselina kostfkovš hlavním živlem život udr- Nedívím se pranic, že se vojančina znechuti-

.!ujícím živoNchů i bylinstva. Příroda ve svých la p. L. Pregleroví v Ionském jeho popisu v

plodinách skýtá ku pokrmu člověka hojnost ko- kalendáři. Jíl, starý vojín rakouský. byl jsem

stíku, který slouží dítku napřed ku vyvinutí tě- uděšen nad nepořadkem. který jsem špatřil Te

la a pak když toto jest už vyvinuté, obrací se
Fort Wingate, pakli totiž halabala vystavených

dBoba kostíku ku vyvinutí mozku, který jest několik srubů a několik batinových bud a stájí
sídlem našich schopností myslících a soudících. může se nazývati Fort, pevnost. Celek podobá
Bedlivé zkoumání lučební dokázalo, že mozek se velmi neuspořádané vesnici indiánské s tím

u lidí i u zvířat skládá se z kyseliny kostíkové toliko rozdílem, že obyvateli indiánské vesnice

a:a tučné látky jisté. Ukázalo se také, že čím ve svém chováni jsou dokonalými gentlemeny u

TÍce kostíkové látky se v mozku za živa u zví- porovnání s obyvateli americké "pevnosti." Vo

řete neb lJj10věka nalezalo, tím byl moze� a

I
jín v ta�ov.é pevno�ti n:má po "celý rok pranic

rozum jeno vyvinutější a dokonalejší. arm na práci mtmo kdyz nan dojde rada stát na stré

méné kostíku, v mozku, tím nižšího druhu jest ži při potravinách. Není tu cvičení, �koly. ale

níŤe i člověk, tím nižší a bezsmyslnější. I klání, sprosťáctví, nadávání řehtání divoké-a

.

Pozorujme teď pokrok schopností myslících !
'za to je ná�od dr�í � pla�í jim.

. ��de�. počtář
během rozličných dob života u zdravého člově-

- vypočítal. ze kazdy Indian zabitý nasrm vo]
ka. Od dětství vyvíjejí se schopnosti myslící �kem, stojí vládu, vlastně národ. sto životfI po

ponenáhlu ale zřetelně, až dokud vyvine se ce- rá�nyc� občan�"a *2�OOO k .�omu. Americké

té tělo, kde se vyvinuje mozek pak rychleji, až VOJsko J?st dražší a zbyteěnější hračkou, nežli

do věku mužného, kde jest vrcholící bod jeho. evropske.
Po uplynutí jistého veku schopnost myslící po- I Z Fort. Winúte vede cesta dokonalou a. všt
�íDá zase ochabovati postupně, ale tak zřetelně, I vody pr�zllnou p 'u�t{. Jen vehni zřídka nale

juo bylo pozorovati její přibývání u děcka, a zneš v korytech řek a potoků bývalých něja
-pakli člověk dosáhne postačitelně vysokého stá- kou jámu hlubší 8 vodou, aneb nalezne se t.

-Jsou to více náčrty cestovní a sebrati je v dů

kladný cestopis vyžadovalo by času a pohodlí,
jakého se mi nedostává a snad nikdy nedostane
už. Přísný osud žene mne stále "ku předu!"

16 Kázáníc"'ko.
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ří, navrátí se jeho druhý věk dětský, neb stane
se dětinným ohledně na rozum, až konečně v

stáří ještě sešlejším schopnosti k myšlení po
minou, to jest,. rozum jest ten tam.

Člověk dost.ává schopnost myslící aneb roz

um z potravy, kterou požfvá. A tuto schop
Dost myslící a soudící nazýváme obyčejně také
duší, tak že můžeme směle říci, že pomatenec
nemá duše, jelikož nemá rozumu. Duše člově
ka jest rozhodne hmotnou. Avšak co taková

jest také nesmrtelnou a věčnou, neb hmota jest
věčná, nezničitelná, ana pouze tvary své měni.
Pravá nesmrtelnost duše není ta náboženstvím
hlásaná, vymyšlená pro představu duše. ný
brž on� nesmrtelnost hmoty veškeré, a ani pa
pež v Rímě, aniž Moody a Sankey v Americe
nemohou učiniti duši dosti málo dobrého ncb·
zlého.

.

17· Neplechy vojácké v Americe.

Z Lagoma, indiánské vesničky, jest cesta už
- mnohem příjemnější asi 24 míle daleko vedouc
kanonem, nímž protéká louhovitý. potok. Ač
voda ta jest velmi špatná, jest přece lepší,
nežli ž tdu í. Indi tni jsou až po okolí Fort

Wingate pokojní a cestujícím tu hrozí větší

nebezpečí od bílých desperadů a lotrasů, než
li od divochů rudých.

I Desperadové tito žijí v spolcích neb rotách

I
sestavených řádně, olupují a vraždí, koho jim
napadne, aniž-by jim hrozilo potrestání od vlš

. dy americké, neb tato neehrdní život a majetek
občanů svých zde-ale daně tito platiti přece
musí.



.
a 111m. flrddi ,,"yk( pané dělníky, kteřf staví

dráhu Atlantic a Pacíříc. A ta vt.>da jest j�A�ě
ipataá.

18. Meei MO'l'mony.
Podél řeky LiUle Colorado b.J pozorovati

'rochu Jicské práce přece, neb jsou tu. nířsty
usazen! mormoui, kLl'ří jistě z pouště arlzon

.U Utvoří během duby ráj, jak to učinili už

při balt Lake.' :M.�,ru,ooi při .iržují se základ
.ích zásad prvního křesrauswt, k teréž byly
komunistické a tak jest jejich 8pol.t-čno�t celá,
jako ono prvuí kře"ťá ství, založena na komu

nismu: Komunísn.us, juk se o něm mluví v

EvJOpč, jest zásldne arcí V pořňdku, a e nedá
.e provs-sti \ e skuteěno-tl, jehk· Ž rozumové
:řoVDO�t mezl lidmi nedá se docíliti. Nl:ž U

mormonfl jest k-uiunísums podpoi ovňn slepou
věrou lidu. Čim nevzd::laLější jo st lid, tfm

.pi;e se poddá '\ tidd komuny, jClJŽ je-t vzdě-

lanější. Vfldcové mormooští pak nechávájí si
všichoi zá,cžeti na blahu a ÚSI ěchu celé «boe

a církve, j k to bý' alo na počěrsu křest"n
st\í, a proto- se jun všechuo d ří, co podnrk
:I1OU.· Až budou vtl' -cově tito zkažení, sobečtí
darebáci II z loději, bude po komunit-mu a po
mormouství, V Evropě komunisté j:�'IU zcela

jinf. dn se každý I ovažuje druhému ve vzdě

láni za rove li, neposlechne jínéh«, nepodrobí
se jemu a ncmůže se tedy nic většího pedela
Douti II provesti.

Dne ll. červece jSl m přihyl!do Brigham
City, Arizooa«: jsa telegi auieui doporučen John

W. Youugo\i, kontraktoru při alavěn( dráhl
Athlntic a Pacific. Jt st to mh,dý ještě mut

pfijemný. syn to Zl mřclého proroka moimon

•kp-ho Brighama Younga, Jlst jedním z dva
nácti apoštolů církve monnonssé. Puznal

jeem také jeho bratra Brigbama Younga, též

apoštola a pak EUlsta Bnow-a, epcštola a před
sedu církve Arizonské a v Jižním Utah ; dále

Je88y Smitha, před-edu misií ve \ýcboduí A

rizoně a R. 8. Wcllse p!sllře Youngt'l. Wells
jest Ameriksn rozený v t:)alt. Lake City, mlud
ale plynně po německu, neb ce�toval v Ev

ropě, brav se 1 aké Čechy přes' Cbeb z MQi·
Ghova do Lipska.

.

Věichni tito muži přijali mně zdvořile a byl
jsem jejich hoste o pJ ..4 hodiny. Vitlěl j:lem,
ie jsou Marmoni dobrodinci budoucích pollo...

len1 a zákopníky vzdělanllst.i, ktetí pHpravují
dpAllní puu:;tě pro POL.,lějŠí obýváuí občaofl

&oustáti, a bez mormonCl by zde nebylo dal�ko
liroko lini života. Za to arci &e .1im dostává
Ilevd.!ku od Amerikánti. Nl:ž doba .poL.děj�f
uDá jejicb' zá::!luhy o člověčenstvo.

Z 8rillbam City Jel jsem na voze Youngo.
pouští, kde anI stébla trávy na rlVině neVlrc

Itlo. Takové pusté roviny jsou často mnoho
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mil rozsáhlé a na jejich pomezí nalezaj(. se

"mezzas," "! jichž úpatí jest počátek zase ro
.

stllnstva. KJyž se díváme přes poušl: k, tnezzas,'
nalezneme vždy pod zelením roští vzdáleného
modravý .pruh, který jest obyčejně povežovš..

okem Zi vodu, avš"k jest to mam zraku &

mnoný žítoivý c-stovateí pouští takovou ne

ch-d se svésti s cest V touto zd ínll vou vod ou &

promař ll mnoho hodin i vzd iril se více od TO

dy skutečné. Nejbezpeěnější plán pro cestu

jícího pouští jest krdčetl přímou čárou stál.
od vodyk vod� a nevMmat.i si pražádnébo ma

mu zraku, který mu vo Iu v dálce 1 čí zdán
livě.

Dojeli jsme do Flllgstaff, kde bu 'le stanice
želeaníění, Hl se dráh... sem dostaví a odtud
br I jsem se pěšky d íle do Volu,)teérSpring�
kde jsem ponejprvé v Arizoně nalezl dobrou.
Todu. Odtud opusuv traf srovnanou už pustil
j:3em se jihozáp'"ůně ku Prescotť, sídeln.ma
měs.u území .toho.

Dne 22. července dostal jsem se kll Gran dee
Oreek nedaleko Fort W'PI)le a vykoupav se opěs
ku své blažeoosti a nesmírnému upokojení i vy
prav oděv svn] od potu a prachu zkorovatělf,
oddechl jsem si velíce. Kdo několik neděl, u.bf
ral se pouští, kde není ani dosti vody k pítř,
tím méně ku mytí a pl'a'lí, ten' pozná, jaké
jest to dobrodiní, když se mllže člověk umýti &

vykoupljlti je.lnou za dloubou dobu.

BJI jsem opravdu jf\ko znovu zrozen. Nebo-'
hý Fritz také si lahodil a Iešel ve. Todě celá
odpůldne,

éasně z dna 23. července oc!til jsem se ve

I
Prescott, městě to a-i s 2.500 oby.vateli. Je8�
obklopeuo m l"b·,ými horami a mš bezp ocby- .

by nejkrásnější radnici v Unii s věží a s hodl
naml na nf, které tlukou dnem i nocí kdd"..

hodinu. Ohyvat.elé v Prescott nejsou p.i'fl�
spokojem se svým guvemérem gen. Frem 011-

tem, jen� za třřleténo úřad\}doí pobyl zd.
všeho všudy asi šest mělJícfl. Zdržuje se při
všelikých šmE'jdech p:>1itických ve Washing
tonu a jest zde považován za humbug.

V Prescott jest vše velmi drabé a ač jsou t.

dva pivovary, stojí sklenice piva "25 centlt

Pojedení neb n'tcleb 50 cd'!, kO'.1pel ll, atd.
Obchodníci a kupci ŽilO 1 h ,jný..:h p mě, I

chudých děln(kti. Přišel jsew umdlen, S bo�
lavýma oobam,., vysHen, ale siln6bo d :;cba cr,:,
tě vzdor prátdnémn míško svému. Jest to v�
ru smutné přijÍti do neznámébo města ponej
prvé, býti zemdlen a unaven. bez "plílkri" &

nemd tu ani Jediného přítele, iediaou známou
osobu. Ač stl1lo':j mi t..kto během mého U·
vota nesčísloěkráte, př�ce nepříjemný tell poci�
ztistává TŽdy týl. Nic a16 na plat: MIl.lím.l
udělati vhr. Doel udpoledne, 24. čornnce.,.



neděli, 1881. držím přednášku, a mám naději,
že vytěžím tolik, co bych se mohl dostati do
Californie.

Pro kalendšf letošní asi přijde další mll

cestopis už pozdě a proto loučím se s čtenšř!

IIAmerik4na" V Prescott, Arizona, a pakli
." nic se nestane," jak. černoši říkají, budu po-
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kračovati ve své eestě do Californie a odtud

přes Čí- u, Indii, Arabii a Egypt do Londýna a

snad i do Uherska, o čemž v budoucím ročníku
milým čtenšřům mým obšírně sdělím. Cbciť do
končiti takto druhou svou cestu kolem světa.

EDUARD Paarss .

Soc�áln.i ....s..-va-b-a- od. Fra-n.t. :9. Zd.růbka-_

Ob) čejně zalekne se čtenář, přijda na

�lovo převrat neb revoluce, poněvadž vy
chovateli svými od mládí veden byl k

t.omu, aby si pod slovem tím představo
val něco hrozného, neobyčejného a nad
míru nepořádného. Vůbec vštěpovalo se

ma do paměti, že pořádek jest udržení

stavu, v jakém právě společnost, v níž

žije, se nalézá, a každá změna, oprava,
pokrok, že jsou kroky revoluční.

..:.\. přece není revoluce ničím jiným,
nežli změnou, opravou a pokrokem stavu

dosavádního, a poněvadž vidíme, že po
kračuje člověčenstvo stále, musíme se

domysliti, že se revoluce neb převrat
opětují stále, snad o tom ani nevíme.
Nebot' není revolucí jen ten převrat, kte

rý se dobývá pomocí střelby, vraždění,
barikád a krve prolévání, nýbrž i to jest
revolucí, když se mění stav společnosti
tiše, klidně, zákonitě a zdánlivě v mezích

pořádku.
Jakmile nastoupí ve vývoji člověčen

stva na místo stavu dosavádního stav

nový, podstatně jiný, nastala a provedla
se revoluce. Tak na příklad provedla se

veliká revoluce v poměrech práce tím, že
na místo ruční práce zavedena byla po
větším díle práce strojní. Upotřebení
parní síly v práci pak provedlo revoluci
.druhou a nynější změna v práci, kde se

přeměnuje práce pomocí parostrojů na

práci pomocí elektřiny jest též takovou
tichou revolucí, která má a míti bude ná
sledky velmi vážné na celé národy.

Každá taková změna neb revoluce pů
sobí na změnu spůsobů života lidu, na

jeho mravy a zvyky. Revoluce provede
ná parostroji změnila úplně spůsob vyrá
běni zboží všelikého; sblížila všecky ná

rody sousední i vzdálené od sebe, tak že

mohou se rychleji a častěji scházeti i
spolu obcovati; tím se učí národové ve

spolek se znáti i ctíti, přemáhají se nej
hrubší předsudky a nepřízně národní,
učíme se více řečem, poznáváme více

myslí, brousíme své rozumy, rozšiřujeme
své zkušenosti, vzděláváme se, lehčeji,
nežli bylo možno za dob starých bez pa
rostrojů.

Nynější soustava parostrojů přeměňuje
se v soustavu elektřiny, kde tato přírod
ní síla bude vykonávati většinu prací
lidských a bude sloužiti člověčenstvu vý
hodněji, laciněji a přístupněji, nežli pára.
Někdejší poštovní vůz ustoupil železnič
ním vozům a zprávy dodávají se z jed
noho města do druhého, z jednoho státu
do druhého mnohem rychleji. Parostroje
v tomto ohledu ustupují teď elektrice,
která pomocí telegrafů a telefonů dopra-:
vuje zprávy bleskorychle z jedné země
do druhé; ba z jedné pevniny přes dale
ké moře do druhé, tak že dnes mohou
spolu hovořiti lidé, kteří několik tisíc
mil od sebe bydlí a horami a lesy, mo

řemi a jinými překážkami od sebe oddě
leni jsou, že by třeba ani za měsíc jim
nebylo možno po parolodi neb parostroji
k sobě se dostati, neb své myšlení si
sděliti.

Jak veliký převrat udál se jen ve spů
sobě vzdělávání rolí a sklízení i do trhu
dopravení jich plodin v tomto století.
Na místo srpu a kosy pracuje stroj a vy
koná o žních práce za deset silných ru

kou; mláceni jde ještě rychleji, dovoz
dovoz obilí do trhu též. Dnes by žádný
rolník ve vzdělané zemi ani nemohl živ
býti a ostáti mezi ostatnimi, kdyby se

zdráhal použiti strojů opravených a chtěl
vzdělávati role i kliditi z nich tak, [ak
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to jeho otcové dělali před stoletim. Ti- jen vzdělanost rozluští, až dostoupí nej
še a klidně provedla se změna, oprava, vyššího stupně: lidskosti.
pokrok, a to není nic jiného, nežli pře- K tomuto povznešení člověčenstva na,

vrat, revoluce. stupeň čisté lidskosti kráčíme s dobou

Každý převrat pak pochodí od nejpo- svou vstříc. Tam hledíme, tam směřuje
kročilejší třídy . společnosti neb vrstvy me, tam se dobýváme a .neodpočinem,
lidské, která zmocní se stavu starého a dokud u cíle se neocítíme - neb nebude
vede jej skrze změny všeliké svou silou, dříve člověčenstvo blaženým, dokud ne

dovedností, hmotnými pomůckami, roz- bude celé "lidským".
umem a vytrvalosti. Hmotné ony po- I Pozorujme jen několik příkladů, jak
mftcky jsou někdy peníze, kapitál, jindy veškerý ten pokrok z převratů po 80bě
opět meče a

.

pušky, a opět jindy rozum, I sledujících stále čin! větší a větší část"

�·ftmysl, u�řimno�t a zanícení pro }>.l,ah? člově�enstva, ne��y�stný� a nesp..?�?je?ý�,
lidstva celeho. Prevrat ten vždy prlJlma a to Jen z te prlCmy, ze stupeň čísté Iid
na sebe spůsob boje proti zastaralému skosti není dostoupen.
stavu. y. boji pak �usí vždl jedna ystra- Stroje a pára ulevují práci rolníka na
na trpěti a klesnouti, druha ale vitezí a poli umožňují mu větší osetí lehčí a.
í k,

, , ,

z s ava. rychlejší sklizení a rychlé dovežení . do-
Stává se často, že klesá strana převratu, trhů i nejvzdálenějších. Veliký rolník ně

pokroku, a převrat i pokrok zastaví' se který v Minnesotě může dovezti své obilí,
na čas klesnutím nositelů jeho. Utrpení jak se letos pokus stal, přes St. Louis a.

a. obětí připadnou pak straně této, ač New Orleans přímo na trh v Liverpoolu �

druhá strana protivná mimo radost nad Tu odpadne každému rolníku několik pra
vítězstvím svým nezíská obyčejně žádné- covních sil, které musel platiti a živiti
ho jiného prospěchu. Tak klesli Husité a při orání, setí, sklizení, mlácení i dová
Jan Hus v 15. věku proti nadmírné pře- žení. Tito lidé trpí, neb ztratili svou vý_·
vaze protivníků svých světem vládnoucích živu. A kdo může trpěti více, nežli ten,
a jejich oprava, jejich převrat v duchov- kdo nemá co by jedl, čím by se odíval
ním oboru člověčenského vývoje zasta-I a co jeho život udržuje?
ven na celých sto rok ft, až se částečně V průmyslu každý nový stroj zapuzuje.
podařil Lutherovi a jeho souěasníkům. několik dělníků od výroby. Tito ztrácí
Tak klesla revoluce francouzská předešlé- výživu a následovně trpí. .', ,

ho století, aby obnoveným bojem novým Upotřebením elektřiny ubude velice
skoro po sto letech provedla do jisté mí- spotřebě uhlí, havíři nebudou hledáni,
ry své účely. Nositelé neb pňvodcové nebudou míti co dělati a čím se živiti.

pře�ra�u toho ?dpykali to ztrátou majet- Upotřebením elektřiny ubude velice·
ku 1 životů svych. spotřebě papíru, výživě papírníkft a ha-

Ve většině případů ale stává se, že drníků, poslů, písařů, telegrafistů, atd.
zvítězí převrat, že z boje proti zpáteční- Arci část těchto výživy své zbavených
etví vyjde vítězem a tu nositelé neb pň- musí býti upotřebena ku zhotovování těch
vodcové jeho těší se nejen vítězství ale nových strojů a jejich částí, avšak mno

i prospěchům velkým. hem větší polovina jest úplně zbytečnou
Na neštěstí jest člověk ještě příliš málo pak na světě a jest bez výživy.

"člověkem" v plném toho slova významu, Veliká ta většina má rodiny, dítky.
ale nalezá se na stupni vývoje lidskosti, Boháč a majitel prostředků výživních má,
kterýž nazýváme sobeckostí. Sobecký ten- pro své dítky od jich narození stůl krytý.
to člověk vyšed z boje vítězně, nedovede Chudý dělník, jenž pracuje se dne na.

ještě povznésti se tak vysoko, aby o pro- den za. mzdu, nemůže toho míti - a,

spěch vitězství svého rozdělil se s celým ztratí li výživu, hyne on, rodina, dítky
člověčenstvem. Uchvátí větší část pro- bez milosti hladem.

spěchu toho sám a ostatní musí býti o Společnost neohlíží se na tuto většinu
tolik skráceni. On užívá, oni trpí; on chudou a její potřeby. 'Ona kráčí ve vy
oplývá, oni bědují; on si hoví, oni otročí. nálezech, opravách a pokrocich stále ku

Vzdělanost člověčenstva pokračuje a předu, každý hledí z převratů provede
musí pokračovati ale směrem tím, aby ných co nejvíce pro sebe vyzíekati, a tak

prospěchy převratů a pokroků stejně se nese společnost rok od roku dále a.

byly rozděleny mezi všechny lidi - a v dále - -

tom spočívá úkol této vzdělanosti, v tom Než jak daleko bude moci dojiti?!
vidíme společenskou sociální otázku, již To jest otázka vši pozornosti hodná ..



Pokrok železničních společností a jich
úspěch jest veliký. Ale pokud dovolí to
mu rolnictvo a obchodnictvo, aby tyto
společnosti zůstávaly monopolem, majite
li nesmírnvch jistin, pozemků, prostředků
pracovních a pány nesmírného počtu zří

zenců, dělníků, sluhů? Pokud bude tr

pěti rolnictvo a obchodnictvo to nesly
chané vydírání, panování, vlivu svého
proti zájmům lidu užívání, což vše má
za účel jen prospěch společností jmeno
vaných, byt' všechen ostatní lid rolnický
i obchodní hynul?

Pokrok kapitalistů továrnickýéh a vel

kých vyrábitelů jest úžasný, ale z něho
těží jen několik těch nositelů jeho a mi

liony dělníků jsou olupováni, vydíráni,
využitkováni a pak odhazováni, že trpí
bídu a hynou, aniž by věděli, jak si po
moci, ba aniž by se mohli vzmoci ku své

pomoci spojením svých všech rukou a

myslí. Jak dlouho to může ale ještě tak
trvati?

Pokrok vladařů, státníků a politiků
jest ohromný v dovednosti opanování, po
drobení, uchlácholení, vydírání a utlačo
vání národů; jen těch několik osob ZÍ
skává z pokroku toho a milionové po
slouchají, klání se i platí, prolévají svou

krev - hynou tělesně i duševně. Než jak
dlouho to bude a může ještě trvati?
,Ti milionové učí S� den ode dne více

a, ví� znáti svá přirozená práva, tuží
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den se dne v utrpení a odříkání �e své

síly, i podněcují se hněvem a lítostí nad
sebou i nad svými k činnosti třeba :l;01�

falé.
.

Kdy dostoupí míra utrpení vrchole své
ho u milionů těch?

Kdy přestanou odříkati se'?

Kdy potuží své síly a jejich hněv a

lítost rozpálí jich krev, aby pozvedli své

páže k dílu osvoboditelskému na sobě a.

svých dětech?
Kdo odpoví na tyto otázky?
Až odpovědí milionové ti svým skut

kem, nastane pak převrat veliký. Nastati
musí, nemají-li milionové ti bídně zahy
nouti.

Kéž by pomýšlela na to společnost,
aby převrat ten byl pokojný, zákonitý,
mírný!

Nebude-li možný po dobrém, povede se

po zlém ....

Tam směřuje naše devatenácté století
převratů a nežli se skončí, bude veliký
kus práce vykonán, vel iká část boje vy··
bojována!

Na nás teď záleží, bychom připravovali
sebe a své dítky k tomu převratu, by
chom byli pak na straně vítězné, bychom
užitek z převratu toho měli pro sebe i

pro své dítky.
Nebude-li náš užitek, bude naše škoda.
Moudrému napověz!

N::Ě:XTEE..Á. D'Ů"LEŽ:IT.Á. POKYNuTí ..

'

::Cl.e d.l:. x. E_ :9ock:a. -u.pra.'V'!.l. G_ :9_ ::e.ei.šl�

1.

tj ak zacházeti S bezvědomými a ne

hudou postíženými.
Vědomí, jež jest činností mozečnou

může člověk pozbýti velmi četnými a

rozmanitými, více méně nebezpečnými
okolnostmi a sice právě tak zevními vlivy,
jako leknutím, ošklivostí, opilostí, elek
tričností, otrávením (zvláště jedy rostlin
nými a zvířecími), ochrnutim mozku, ne

bezpečím zadušení, zimou a nadmirným
horkem - jako vnitřními chorobnými po
měry, ku příkladu mrtvici, křečemi, cho
robami mozku a velkým nedostatkem
krve. S vědomim přestanou pak ovšem

i činnost smyslů, schopnost pociťování a
libovolné pohybováni se.

Bezoědomi může trvati krátký, avšak
i dlouhý čas, několik dní i týdnft; ono
může spojeno býti s poklidem podobným
ochromení celého těla, aneb může prová
zeno býti hroznymi křečovitými pohyby
tohoto.

Mizení vědomí možno roztřtdir; na ně
kolikeré druhy, totiž: ndklonnost k omdle
ní, pozbývání smyslů a sil spojené se zá
vratí, s mžitkami před očima, avšak bez:
úpl�é ztráty vě�omí a libovolného pohy
bovani se; lehke omdlení, zakaleni vědo
mi, činnosti smyslové, nemožnost liboval

. ného pohybováni a zároveň vychladnuti



údů; těžká mdloba, úplné bezvědomí, při

Ičemž nelze slyšeti tlukot tepny a s těží
pozorovati dech a konečně zdánlivou smrt'
zdánlivé uhasnutí výkonů životních a

vzhled mrtvole podobný.
Omdlelého, kterýž leží zmalátnělý, shro

cený, jehož tepnu i dech s těží lze pozo
rovati, nutno především položiti vodorov
ně, aneb nizko s hlavou, je-li velmi bledý
.a chudokrevný, naproti tomu však vysoko
8 hlavou, je-li mnohokrevný i zbaviti ho
všech súžujících šatů a předmětů; pak
-otevřte okno a přivívejte naň čerstvý
vzduch, stříkejte naň studenou vodu,
umejte mu čelo i spánky octem, držte
mu pod nosem lahvičku. se salmiákem,
aneb napálené brko či vlasy a povzbu
zujte ho ku kýchání lechtáním- ho v

nosu .

. Při těžké mdlobě možno užíti mimo
to klystýrů octových, teplých koupelí no

hou i rukou, tření pat kartáčem a přiklá
dání hořčičného těsta na žaludek. Po
probuzení z mdloby, což se jeví nepatr
ným škubáním v obličeji, povzdechem, zí
váním, návratem tepla a zčervenáním
rtň i hlubším oddychováním, neohr ne

mocný vypije něco studené vody a setrvá
ještě nějakou dobu v poloze vodorovné
neb v polosedě.

Při ošetřování zdánlivě mrtvého budiž
-především dbáno toho, aby byl osvobo
bozen- toho, co zdánlivou smrt zavinilo,
klY příkladu tísnících pásek, škodných
plynů, vodl (při utopencích). Zdánlivě
-mrtvý budiž pak přenešen do pokoje na

.plněného čerstvým vzduchem, pak budiž

.rychle ale opatrně sprostěn šatu (nejlépe
rozřezáním téhož) a pak snažte se čin
'nost ěivní, oběh krve a především dýchá
'ní opět přivoditi. K docilení toho jest
.zapotřebí zahřáti tělo (teplými šátky, la
.hvemi oteplenými aneb obkladky z te

iplého písku a popele), pak kůži octem

matříti, kartáčovati a naklepávati, v nose

a chřtánu lechtati, lihem salmiákovým
čivy čichové pQ.vzbuzovati a na místo
,srdeční obkladky hořčičné pokládati. -

Nanejvýše prospěšno jQst však umělé

dýchání a vdýchávání vzduchu do plic
zdánlivě mrtvého od člověka živého.
Chceme-li se vyhnouti dotknutí se úst
zdánlivě mrtvého, použijmež trychtýře
aneb rourky nějaké, avšak po celou dobu

,co dýcháme do ošetřov�ného,. :r;tusíme
: ucpati mu nos. Po vdýchni zmackn��e
několikráte nemocného na prsou a břiše
a převalujeme ho ze zad na břicho. Mno

'hdy postačí pouhé zmáčknutí podbřiší
.. plochýma rukama, abychom blánu příční
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do výše posvedli a plíce stiskli, čímž se

vzduch vypuzuje. Jestliže se pak ruce po
zvednou do výše následuje klesáním blá
ny příčné vssání vzduchu do plic. Toto
jednáni budiž prodlouženo v případu po
třeby na 4-6 hodin. Obličej, prsa a záda
buďtež při tom studenou vodou postříká
vány.

Mnohem praktičnějšim jest zacházení
maršála Halla se zdánlivě utopenými. Uto

pený budiž bez 'Odkladu položen na bři
cho a jedna jeho ruka pod čelo. Tím se

docílí; že kal a voda z úst, kteráž v pří
padu potřeby třeba klíčem neb něčím
podobným násilně musí býti otevřena,
vytékati mohou a za následujícího nyni
vydychování nešťastníku do plic vnikati
nemohou. Mimo to sklesne bezvládný ja
zyk do předu a umožni tak prfi.chod do
průdušnice. Uloživše dotyčnou osobu
líčeným spůsobem, tlačíme ji lehce ru

kama na zádech, aby voda do průdušnice
vniklá vytékala a plíce část' vzduchu v

nich obsaženého jako při v],dychutí vy
dávaly. Pak ustaňme s mačkáním, pře
valme tělo z lehka k té straně, při níž

jest pod čelo podložena ruka a hned zas
obrat'me tělo s obličejem k posteli neb k
zemi, dle toho, kde nemocný leží; to se

opakuje několikráte. Tim, 'že tělo na po
lo převalujeme, přichází dusík v tako
vou polohu jako při vdýcháván]. Při
tomto jednání necháváme tudíž pravidel
ně po sobě následovati vdychováni i
vydýchávání,plice sprosrují se svého vzdu
chu, bohatého na uhličnatky a přibírají
na místě tohoto vzduch čistý a v styku
s tímto sprostí se i krev velikého množ-

.

stvi uhliěnatky a napájí se kyslíkem. ,

Necht' si nyní srdce sebe méně se pohy
buje a tlukot jeho jest sebe slabší, do
stane se doň přece taková krev, jakáž
jest k udrženi života úplně schopná! S
nejbližším tlukotem tepny zásobena jest
podstata srdeční takovou krví a nyní bije
srdce silněji a častěji, pak vnikne na ky
slík bohatá a uhlík chudá krev do mozku
a míchy, tyto znovu obživnou a konečně
octne se tělo opět v dřívějším živoucím
stavu. Při tomto jednání dlužno dbáti
toho, aby mačkání a převalováni těla se

dělo velmi pokojně, bez kvapu a násilí;
nesmi nechati se více než 16krát za minu
tu vydechnouti, tudíž tak často jak často
zdravý člověk dýše, v pohybováni nesmí
se však ustati. Mošno-ll, třeme údy ne

šťastníka, poněvadž i to činnost čivní a

srdeční obživuje. Mokrý šat zaměňme
suchým .

Jak dlouho pok�sy o vzkříšení prová-



děny býti mají, nelze přesně určiti. V
případech, kde utopený již pět minut
pod vodou se nalézal, nastalo mnohdy
hned po prvních několika umělých od
dechnutích pravidelné dýcháni, v mno

hých jiných případech' vrátil se život te

prvé po 30-40 minutách podobného na

kládání. Stalo se již také že utopenec,
kterýž byl plných dvacet minut pod vo

dou opět životu navrácen byl, tu však
bylo zapotřebí několikahodinového umě
lého dýchání.

Po znovuprobuzení ustaňme chvílemi
s pokusy líčenými a pokračujme s nimi
v spůsobě mírnějším dokud se život zú
plna nevrátil. Možno-li vpust'me probou
zejícímu se něco studené vody neb vina
do .úst, Spánek neb pot dostavivší se po
obživnutí, nesmí býti rušeny. Zůstaly-li
však pokusy obživující bezúčelnými, usuš
me pečlivě nešřastníka, zaobalme ho v

houně (obličej vyjímaje), nechme ho le
žeti v dobře vytopeném pokoji a bedli
vě ho pozorujme, dokud se nedostaví ne

klamné známky smrti. Opatrnosti této
jest zapotřebí, poněvadž zdánlivě mrtvý
mnohdy teprvé pak k životu se probouzí
když s pokusy obživovacími se přestalo,
a jemu poklid a pokoj dán.

Zardousené a 'uškrcené nutno ihned
zbaviti provazu neb pásky krk svírající,
musí se však při tom zacházeti opatrně,
aby oběšenec nespadl na zem. Pak po
volí se pokud možno nejrychleji veškerý
těsněji přiléhající šat a konečně předse
vezme se úplné vysvlečení: Na to polož
me oběšence tak, aby hlava a hořejší část
těla byly vyvýšeny a nohy vysely dolu,
stříkejme mu studenou vodu do obličeje,
fofrujme naň čerstvý vzduch a ěiňmež
pak vše jak vylíčeno v pojednání o zdán
livě mrtvých.

Za(['I.(;šení (obzvláště uhličnatkou a ply
nem kyslíčníko-uhličnatým, to jest nej
podstatnějším jedem ve výparu uhelném,
svítiplynu, plynu výkalovém) musí pokud
možno nejrychleji býti vynešeni z místa,
kdež je neštěstí stihlo a dopraveni do
místnosti, kamž otevřenými okny a dveřmi
neustále čerstvý vzduch vniká. Všechen
šat musí býti odstraněn, zdánlivě mrtvý
na polo posazen tak aby hořejší část těla
byla vyvýšena a nohy dolů visely a pak
činí se výše líčené pokusy k jeho obživení.

Bleskem zasáhnutý musí rychle na

čerstvém vzduchu vysvlečen býti; pak
stříkejte mu studenou vodu do obličeje
a polejvejte mu občas hlavu vodou. O
mráčenému dá se čichati líh salmiákový,
lechtá se perem v chřtánu, dávají se mu
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studené klystýrl' natírá se tělo a přiklá
dá se těsto hořcičné. Nejeví-li se žádné
známky dýchání, jest nutno použiti i zde
umělého dýchání.

Zmrzlý vyžaduje zvláštního ošetření.
Působeni velké zimy na celé -tělo (nej
častěji u takových, jenž požili hodně li
hovin a někde venku ulehli), má přede
vším za následek zdánliixnc smrt, kteráž
dříve neb později přechází v smrt sku
tečnou. Abychom takovéhoto zdánlivě
m.rtvého v život přivedli, nesmime ho na

rychlo rozehřáti, nýbrž musíme působiti
k tomu, aby zvolna rozmrzl. Také musí
se s nim opatrně zacházeti, aby se mu

nezlomil některý úd. Člověka takového
doneste do světnice netopené, vysvlečte
a pokrýjte ho celého, nosové otvory a

ústa vyjímaje, sněhem aneb roztlučeným
ledem, i nahražujte rozpouštějící se sníh
tak dlouho čerstvým, pokud kůže neroz

taje a údy jeho ohebnými se nestanou.

Teprvé když kůže nabyla životní teplosti
budiž sníh odstraněn a tělo třeno stude
nými šátky. Nyní možno také teplotu
místa, v němž se tělo nalezá poznenáhlu
zvýšovati, tělo do vlažné a později teplé
koupele dáti a podniknouti všechny po
kusy, jakéž se dějí ku vzkříšení zdánlivě
mrtvého. Umrzly-li jen jednotlivé údy,
budiž použito tření sněhem a studené
vody.

Těžce opilý, jenž činí dojem mrtvicí
raněného, avšak zápachem z úst původ
své nemoce prozrazuje, budiž donešen na

čerstvý vzduch, hlava budiž mu polývána
studenou vodou; pak vezměte pírko a

lechtejte ho v chřtánu, tak aby musel
vrhnouti, dejte mu černou kávu, studené
obkladky na hlavu, klystýr octový osole
ný a nechte opilého vyspati v chladnu,
avšak tak, aby měl hlavu značně vyvý
šenou.

II.

Jak zacházeti s otrávcnýmt?
Ý podstatě rozeznáváme ětyři druhy

jedů a sice: ]. N erostné. 2. Bylinné.
3. Vzduchové a 4. zvířecí.

A.) Jedy nerostné. Z jedů nerostných,
jež buď zúmyslně neb nezúmyslně při
provozování umění či řemesel některých
do těla našeho se dostávají, vyvolávají
nejčastěji olovo, měď, arsenik, rtut', vin
ný kámen, fosfor, řasik a leptavé kyseli
ny otrávení, které jest obyčejně spojeno
s bolestmi, silným zvrácením a svíráním
těla. Ve většině těchto případů jest pro
spěšno podati otrávenému vlažného mlé.



ka, bílku a podporovati vrhnutí lechtá
ním v chřtánu,

I, 9trávení otruěikem, Známky tohoto
objeví se zřfdka kdy v několika minutách
obyčejně teprvé po půl až celé hodině�
dostavit' se silné odplivování, prudké
vrhnutí (krev a bílá zrnka

.

otrušíková)
silné bolesti v chřtánu a žaludku, škytá:
ní, velká žízeň, stahovaní krku, obtíže
polykací, strašně zapáchající černý výkal,
spadání se obličeje a velká úzkost. Při
ošetřování otrušíkem otráveného nutno

použíti protijedu co nejdříve a ve velkých
dávkách, když vrhnutím dříve bylo od
straněno pokud možno nejvíce jedu. Po
kud není protijedu po ruce nechte ne

mocného požíti co nejvíce mléka, vlažné
vody cukrové, medové neb bílkem smí

ŘŽené, oleje, vlažné mastné omáčky masité.
elezičný kyalík vodnatý*), pod vodou

dobře uschovaný, jest nejlepším protije
dem otrušíku bílého; musí se ho podati
nemocnému nejméně dvacetkrát tolik co

požil otrušíku, 2-4 velké lžíce každých
deset minut; musi býti teplý a obsahova
ti několIk kapek tekutiny amoniakové.j)
Ještě lepším protijedem j�st vodan ma

gne8�ový §) připravený z pražené ma

gnesie a s dvacetkráte tak velkým množ
stvím vody.

2. Otrát'ení rt'lttí podobá se co do zjevil
žaludkových otrávení otrušíkem; liší se

od onoho pouze tim, že dostaví se pálící
kovová příchur a že slíny zapáchají rtu

,ti. .,N-emocný přinutí se k vrhnutí a po'
dá se mu každé dvě minuty jeden bílek
rozředěný v značném množství vody
není-Ii bílku PQ ruce, podá se nemocném�
voda, v níž bylo rozředěno něco mouky,
aneb mléko a cukrová voda. Zotavující
se �emocný smí se živiti pouze čistou

m�slt�u .l?olévkou, mlékem. neb sliznatý
ml napoJl.

3. Otrá'�'ení mědí povstává hlavně od

upotřebováni měděných nádob při vaření
neb uschováváni pokrmů, nejsou-li nádo-

. by ty vůbec aneb špatně zaeínované,
čímž se tvořt různé soli měďnaté. Znám
kou nemoce jest vrhnutí (látka vyvrhnu
tá jest barvy zelenavé neb modravé),
bolesti kolikové a. průjem, jakož i kovo
vá přiclmt! v ústech. Když jsme nemoc

ného k vrhnutí přiměli, nutno v značném
množství užívati bílkové vody, praěené
magnesie, - hroznového cukru, medu a

mléka.

") Lze obdržeti v lékárně pod anglickým jmenem:
,.Hydrate peroxide of iron "

tj Anglický význam "Tict'ltore ol ammonia."
f) Bydrate of magneaía,
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4. Otrávení pekelným kamenem má ve

dle vrhnutí a kovové příchutě i to za
následek, že se objevují na sliznici v

v ústech a chřtánu bílé skvrny. Vydat
ným prostředkem jest ve vodě rozpuště
ná sůl kuchyňská, 'kteráž v žaludku utvo
ří uerozpustitelné stříbro chlorové; toto
však musí vrhnutím vypuzeno býti. Bílek
a mléko jsou též dobrými prostředky.

5. "Vinný kdmen (také dávičný kámen)
vyžaduje co prostředku odvaru z taninu, z

kůry dubové neb vrbové, z duběnek neb
černé kávy. V případu nouze možno či
niti pokusy s magnesií, mýdlovou vodou,
bílkem a mlékem.

6. Skalice železná aneb železitá slída
zelená mohou taktéž spůsobiti otrávení.
Jedy tyto působí chur inkoustovou a vý
kaly otráveného jsou černé. Protijedem
jest: bílek, magnesie a nhličnatý na

tron *).
7. Otrávení kostíkem (fosfor) jevi se

vrhnutím látek česněkem zapáchajícími
a ve tmě svíticími. Co prostředku vrhnu
tí přivodícím vyžaduje vedle sliznatých
nápojů užívání pražené magnesie a mouč
né kaše; na žádný spůsob nesmí se však
použíti prostředků mastných, tedy také
žádného mléka neb žloutku. : Nejnovějšf
dobou odporouči se olej terpentinový 1
a více dram každou čtvrt hodiny až užil
nemocný v celku pět dram. Pakliže při
popálení kostík či fosfor zůstal vězeti v

kůži; vymejme dotyčné místo napřed v

čisté vodě, kteréž přidáno bylo 5 procent
sody =tneb amoniaku.

8. Rasík (jod) působí značných bolestí,
pálení a stahování chřtánu, strašné bole
sti v žaludku' a vrhnuti žlutavé látky.
Prostředky po otrávení jsou: škrob, kni
hařský maz (Kleister), moučná polévka a

bílek.
9. Kyseliny nerostné (kyselina siřičná a

salpetrová, vitriol, hlodavka, kyselina sol
ní)

r !yyžadují d\aselnatý�h prostředků (ob
zvláště �agn�sle) s mlekem, olejem, sy
rubem, vápenitou vodu, v případu nouze

křídu aneb skořepiny od vejce ve vodě,
vodu mtdl?vo�'r popel aneb

r
sodu; . při

tom vZlla�ne pití ,:ody neb mleka, oleje,
m�ucna�ych tekutin. Nejlepší jest voda
mydlova.

19•.Drasla a zeminy (louh, potaš, uhliě

n��é. �atr�n neb s?da, . salmiák) možno
uěímtí neškodnými hojným pitím kyse-
lrch nápojů, obzvláště limonády ze št!ávy
Cltron�vé .

neb kamene vinného, vody
octove; mimo to jest dobré užívati ještě
oleje a sliznatých nápojů.

.) Carbonate ol 80da



B•.Iedy bylinné působí v celku palčivou,
žízeň, svírání chřtánu a žáludku, škytání,
dávení, vrhnutí, někdy průjem; bolení
hlavy, mrákoty podobné těm, jež obestí
rají opilého, slabost, tíži hlavy, klam

smyslů, slepotu, hluchotu, závrať, omrá
-ěeni, křeče. Obličej bývá při tom nadu

řelý a modravě červený, oči vyvstávají
z důlků, tepny silně bijou, dech jest
zdlouhavý, obtížný a chraplavý. I při
otrávení bylinném nutno nejprvé odstra
niti jed buď vrhnutím aneb za přispění
lékaře čerpadlem žaludečním a jed zbý
vající zaplaviti nápoji sliznatými. Později
dlužno při většině otrávení jedem bylin
ným podávati nemocnému odval' z taninu,
duběnek, kůry vrbové neb dubové a sil
nou černou kávu neb čaj, jakož i klystýry
octové.

Je-li nemocný značně omráčený, bezvě

domý, zdánlivě mrtvý, musí se s nim za

-cházeti jak výše předepsáno o podobných
případech. Odporučuje se zde umělé dý
-chání a ledové obkladkv na hlavu. Při
menším omráčení nemocného jest pohy
bování se dobrým pomocným prostřed
kem; nechť v případu takovém vodí dvě

osoby nemocného třeba několik hodin po
pokoji, byt' se tomu sebe více vzpíral.

1. Opium. Známkami otrávení jsou:
Přibývající omámenost a ospalost, zkraco
vání se dýchání i zvolfiování tlukotu tep
ny, zácpa, svrbění kůže, konečně ztráta
vědomi a úplné bezvládí. Prostředky jsou:
podporování vrhnutí, použití žaludečního
čerpadla, silná černá káva neb čaj, umě
lé dýchání, umývání octem a neustálé

provádění nemocného. V případech zvlá
ště nebezpečných osvědčí se pouštění
krve.

�. Kyselina moděooá (cyankalium).
Otrávení jeví se náhlým pozbytím vědo
mí a dechu, škubáním a svíjením se,
volným tlukotem tepny a vychladnutím
těla. Pro rychlé působeni jedu tohoto ne

lze použíti ničeho, vyjma žaludečního
čerpadla.

3. Belladona (rulík zlomocný). Znám
kou otrávení jest rozšíření se zřítelnice,
porušení zraku, zrychlení tepny a dechu,
zmenšení citu, mrákoty. Zacházení s ne

mocným jest podobné jako při otrávení
opiem, Po použití prostředků napomaha
jících vrhnuti odporučuje se jmenovitě
požívání kyselin rostlinných.

4. Strammonium (durman obecný, kra
vák, panenské jablko) a blín mají stejný
asi účinek s rulíkem, vyvolávají sucho i
škrabání v chřtánu, ošklivost, mrákoty,
zčernání obličeje, ztrátu hlasu atd. S
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otráveným zachází se jak vyse pověděno
a totéž platí i o otrávených

5. ostrými na.1'kotickýmijedy (bolehlav,
čemeřice, ocun či naháč, námel atd.).

6 .•Jedovaté (t zlcažen» houby působí jen
zvolna, nebot' známky otrávení objevují
se teprvé za 10-12 hodin pCl požití hub.
Proto nutn- mimo prostředků pro vrhnu
tí použíti i prostředků odvádějících a

klystýrů [vinný kámen se solí Glaubero
vou aneb nastaly-li prudké bolesti pod
břišní olej skočcovýJ.

7. Otrdoctri lihen» [alkohol] jeví se ná

sledujícími známkami: Ztráta vědomí, sil
né zapálení oční kožky a obličeje, zvolné
šramotíci dýcháni, slabý tlukot tepny,
zvětšená zHtelnice, někdy svíjení se aneb
úplné ochromení. Především �est za po
třebí odstraniti líh pomocí vrhnutí n eb
čerpadla žaludečního, pak dávání stud e

ných obkladků na hlavu, klystyrů se solí
a octem, silná černá káva a umělé dý
chání.

c . .Tedy t'zduc1wvité. Škodlivé druhy
plynu, jež při mnohých zaměstnáních neb
náhodně do těla našeho vnikají, přivodí,
v značném rnnožstv í byvše vdýchány, po
rušením dýchání omámení podobné násil
né smrti. S nemocným zachází se podob
ně jako s člověkem zdánlivě zadušeným.

1. I�yselÍlwvé plyny, to jest plynové
kyseliny z říše nerostné [kyselina sirko
vá, aanytrová a solní] působí nejprvé
škodlivě na ústrojí dýchací a oči; při
větším množství látek těch následuje
mdloba a nebezpečí zadušení. Mimo
dobrého provětrání továren lze odporuěi
ti dělníkům nosení houby namočené v

potaši na ústech, nosení brejlí obroube
ných takovými houbami a ucpání uší ba
vlnou voleji smočenou.

2. Plyn chloro'L'Ý působí dráždivost a

zánět v ústrojí dýchacím a musí tudíž
tohoto vzdalován býti. Poněvadž voda
vykonává velkou přitažlivost, na chloru

proto jest prospěšno postaviti v továr,
nách, jež bývají znečištěny plynem tím,
velké kádě vodou naplněné. Při otrávení
chlorem odporoučí se vdýchávání vodní
páry aneb chloroformu.

:{. Uhlíkovité plyny [plyn kysličníků
uhelnatý, kyselina uhličitá] vyhrožují nej
více zadušením a proto jest rádno jich
se vystříhati. Kyselina uhličitá má za

následek: Bolení hlavy, závrat, ztrátu síly
svalové a vědomi, zúžení prsou, ospal08t�
klesání tepny a dýchání, blouznění a o

chromení těla. Kysličník uhelnatý jest
životu mnohem nebezpečnější a liší se



od kyseliny uhličité zcela zvláštním svým
vlivem na krev, neboř zapuzuje ze zrnek
krevnich kyselinu a v stejném množství
zabirá jeji misto. Krev dostává tím svět
lou třešňovou barvu a stává se tekutější.
Prostředkem jest: Čerstvý vzduch, umělé
dýcháni, políváni studenou vodou a dráž
děni kůže. S dobrým prospěchem ulívá
se pouštění krve.

4. Plyn stokový [hlavně v záchodech
nahromaděný]. Co protijedu uživá se

chloru; dýchá-li ještě nemocný, necht' se

mu pod nosem přidržuje šátek omočený
v roztoku chloru vápenitého a ve vodě
chlorové. Uvázlo-li dýchání, nutno zavé
sti dýchání umělé. Další prostředky jsou
poliváni studenou vodou a pouštěni krve.

5. Chloroform. působí jako líh a s o

tráveným nechť se zachází jako s omrá
čeným.

D.) Jedy zvířecí. Jed zvířecí, kterýž
má nebezpečné, obyčejně smrtici násled
ky, bývá ve většině případů malými ra

nami v kůži ihned do proudu krevního
přivoděn. Proto jest povinnosti těch,
kdož mají se zvířaty co činiti a na ruce

neb jiném přístupném místě fnají poraně
ni nějaké, třeba sebe nepatrnější, miti se

na pozoru, aby jed do rány nevnikl. Sta
ne-li se však přece, že jed vnikne do
rány, jest nutno poraněné místo ihned
vypáliti žíravým draslem, lučavkou, ky
selinou sirečnatou, líhem salmiákovým,
sodou, rozžhaveným železem, střelným
prachem neb hořícím doutníkem. Není-li
podobného prostředku i hne d po ruce,
jest prospěšno jed vyssáti, Nikdo vsak
nesmí ssáti jed z rány, má-li v ústech
nějaký bolák, nebot' pak vnikne i zde jed
do rány; vyssávání takové jinak není ne

bezpečné, obzvláště pakli se sliny vypli
vuji a ústa často vyplachuji. Pak nechtř
otrávený ránu opatrně vymije horkou
vodou, líhem salmiákovým, solnou vodou,
octem, vodou mýdlovou neb močí. Aby
chom přechod jedu do krevniho proudu
zdrželi, musíme žíly 'poškozeného údu
něčím pevně utáhnouti a sice pokud mož
no nejblíže místu poraněnému, na mistě
jež jest blíže srdci než rána.

1. Jed vztekliny, pochodíci od vzteklých
zvířat, působí u člověka s vodoplachosti

. spojenou, zbrnělosti podobnou nemoc kře
čovitou, jejíž zvláštnosti jest, že každým
pokusem o spolknutí tekutiny- nějaké, po
zději i při pohledu na tekutinu a koneč
ně i při pouhém pomýšleni na ní povstá
vaji silné čelistni i chřtánové křeče, jež
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záhy provázeny jsou zjevy dávicími a

všeobecnými křečemi, k nimž se druží,

pravidelně strašná úzkost a zuřivost.

Následky jedu tohoto nejeví se hned
po přenešeni téhož; u psa jeví' se za a.

dny až 9 měsíců, u jiných zvířat domá
cich za 3 dny až i za 15 měsiců a u člo
věka za osm dní až i teprvé za rok.

Nebudu se zde šiřiti o známkách vzte

kliny, poněvadž jsou každému s dostatek

známy. Podotýkám pouze, že je-li někdo

pokousán vzteklým psem neb jiným zví

řetem, dobře učiní, pevně-li utáhne do

tyčný úd hned nad ránou a nechá-li tuto
ihned silně vykrváceti a pak ji rychle
vymyje vodou teplou, v niž rozpuštěno
jest 20 procent. kyseliny karbolové. Další

jednání budiž ponecháno přivolanému
lékaři.

Proti vzteklině pohříchu neni dosud
žádného prostředku. Nejlépe prospívá
nemocnému silné a neustálé téměř vdý
cháváni chloroformu a vstříkání morfia
neb curare pod kůži. Studené klystýry
mírnějí velkou žízeň.

2. Jed hadí jest velmi nebezpečný.
Kdo byl uštknut hadem, necht' ránu ry
chle vyssaje, dotyčný úd nad ránou pev
ně stáhne a prostředků vypalovacích
užije.

3. Hmyz pavoukovitý s ústrojím jedo
vatým jest nebezpečný v měsících červnu,
červenci a srpnu: Rána budiž obkládána.
šatem·napojeným lihem salmiákovým a

později natírána olejem.
4. Štípnutí hmyzem může někdy [ob

zvláště sedělo-li zvířátko dříve na hnijí
cích látkách zvířecích neb člověčíchJ
býti ;velmi nebezpečné a někdy i smrtel
né-proto jest dobře ránu ošetřovati jako
by byla spňsobena zviřátkem jedovatým.
Koňské mouchy a komáři mohou spůso
biti silný zánět, boule a strupovinu, I

vosy, čmelíci a včely působí zánět a

strašnou bolest. Nejlépe jest ránu vy
mačkati, namazati ji lihem salmiákovým

.

aneb vodou a přikládati studené obkladky,
5. Jed ohřivkový a je(! červový objevu

[ící se u koňů, oslů, mezků musí, byl-li
na člověka přenešen odstraněn býti umý
váním mista dotyčného vodou karbolo
vou neb chlorovou; dostal-li se jed na

místo bolavé, musi toto býti vypáleno,
nikdy však vyssáto.

6. Jed z mrt'voly může nejen u Iidí ,

kteří mají se zdechlinami zviřat aneb s

mrtvolami lidskými co dělati, spůsobit.í
otráveni, ale i může přenešen býti na



člověka mouchou, komárem a podobným.
Rána musí býti ihned vymyta líhem sal
miákovým, kyselinou octovou aneb dra
selnatým louhem. V ostatním zachází se

jak líčeno v předešlých odstavcích.
7. Jedy zvířecí, kteréž se pokrmem do

stávají do žaludku a otrávení přivádějí,
jsou: jed Sý1'OVý a jed obsažený v kyž
kách, bachorech, jelitech atd. Nemocnému
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podají se prostředky napomáhající vrhnu
tí a průjmu; ostatně zachází se s nemoc

ným jako s otráveným jedem rostlinným.
8. Jed španělské mouchy a Jnqjky; pro

středky jsou: Rychlé vrhnuti, nápoje
sliznaté, voda bílková a mléko. Prostřcd
ky olejovité jsou škodné. Mnohé i",l/by
jsou 8 to spůsobiti otrávení podobné cho
leře. Totéž platí o ústficích a racích.

-+K čemu jest nám česká národnost v Americe'ř-ě-

Jak často slýcháváme v českých osa

dách dosti hodné lidi na to si naříkati,
že nemají z národnosti české, pakli se k
ní _ hlásí a své dítky v ní vychovávají,
pražádného užitku a pražádné cti, neb
prý každé sprosráctví, �aždý přestupek
neb zločin některého Cecha hnedle se

na nich sveze a pak jsou považováni od
Amerikánů a Němců za podobné s tím,
jenž zahazuje se buď z opilství, neb z

hovadských některých vášní, aneb z roz

pustilosti před občanstvem a bývá posta
ven před soudy, aby byl náležitě potre
stán. Potom prý Amerikáni a Němci i
jiní ř�knou: "E, je to Bohemian" a člo
věk Cech aby se s hanbou pak přiznával,
že on je také "a Bohernian."

A co s tou řečí českou? Vždyt' už ve

vlasti doma ní bylo povrháno od úřadní
kil, půhnistrů, vojáčků, vandrovniků, pa
niček a slečinek, že s ní člověk daleko
nedojde - k čemu teprvé zde jí děti mo

řiti a vychovávati je po česku, když se

mohou naučiti anglicky ve škole zadar
mo a angličina přece jedině jest platnou
řečí zde, která jim k pořádné a poctivé
výživě dopomůže, A proto pryč s tou

�e8kou řečí. A co s těmi českými spolky?
Clověk pořáde jen aby platil, neb se po
řáde na n�co potřebuje a žebře, a co za

to má? Ze když několik let byl pořád
ným a spokojeným členem, odmění se mu

nevděkem, neuposlechnou jeho rady, ani
za -předsedu jej nezvolí a přinutí jej tak
aby zase ustoupil a přidal se k nějaké
německé neb anglické lóži, kde jde všecko
pořádněji a pod lepším komendem. A co

s českými časopisy? Clověk, který jest
zde několik roků, může se přiučiti řeči
anglické aneb zná z domova německou,
a může z německých časopisů se dozvě-

děti laciněji více, nežli '/. těch česk)'ch
ty anglické a německé, to jsou teprvé },O
řádné noviny! A k čemu pracovati proto,
aby byli Ceši zvoleni 110 úřadů. Budeme
voliti a voliti pořád, aniž by se na nás
také jednou dostalo, a co ml to platno,
když můj soused jest zvolen - on pro·
mne nic neudělá a ničím mi nespomůže,
tak dobře, jako ten Němee a Angličan;
a kde nemám užitku, proč "hych se na

máhal, zvláště když ten, který má býti
zvolen, jest tak chytrý ueb hloupý jako
já, a v staré vlasti třeba ani nebyl kon
šelem, rychtářem aneb ponocnyrn obec
ním, jako já.

Dva tři jiní poslouchajicí tento stesk
přikyvnou jemu a usnešcní mez i všemi
jednomyslné, třeba ani slovy nevyslovené,
platí, že ta česká řeč nestojí za nic, že
tu národnost nám byl čl'rt,,ellužen, že jest
to hloupé hlásiti se mezi Cechy, choditi
do společnosti české a čísti české ča-o
pisy i knihy, účastniti se čeRk)'eh spolků
národních, podporovati české vzdělání dí
tek a pracovat pro zastoupení židu českého
v úřadech. Dle toho se také zařídí všecko
jednání a opomíjení a když se tak po
několik roků pracuje, říká se: "Což jsem
\,0 už před tolika a tolika lety neřekl, že
Cechové a Cešství nestojí za nic? Podí
vejte se, co mohli ti Cechové za těch
několik roků už udělati, co už jiné mí
rodnosti zde, Skandinávci, Švédové, Polá
ci udělali a našinci zůstávají stále poza
du a kdybych dnes chtěl, aby mne zvolili,
jistě že to neudělají vzdor tomu, že mám
dosti peněz, mám pěkný statek neb ob
chod zavedený a mohl bych jim dělati
čest před Amerikány i Něrnci - ale oni
si na tom záležeti nedají a není s nimi
nic.



Takové mudrování slýcháme velmi ča
.sto na všech stranách mezi sebou a tak0-

.vé také mívá následky ve většině přípa
'dech. Národuost naše klesá a hvne a

'jednotlivci, často ty nejlepší síly,
"

odná-
rodňují se, stávají se ztracenými naším

.zájmům národním.
A přece každý konečně přichází k to

mu přesvědčení, že by to tak býti nemě
lo, ba že by to mělo býti lepší. Kdo to
.ale vlastně má polepšiti

ř Kdo sevo to
.má ujmouti, aby se to polepšilo? Ci ně
který vůdce a učitel, kazatelneb novinář,
kapitalista neb velkostatkář - a nebo
máme snad čekati, až by se nad námi
.smiloval osud a poslal nám nějaké české
šlechtice, až je z vlasti vyženou, co ne

potřebné haraburdí, abychom se kolem
nich, mužů s modrou krví, kteří znají
poroučeti a karabáčovati, seřadili a po
slušně hlavy sklánějíce před jejich slovem
.a skutkem, povznesli se v lepší úspěchy?

Zajisté že nic takového nás nespasí a

naše poměry, které uznáváme za nedo
.stateěné, nezlepší, abychom se

.aspoň mohli postaviti tak, jak se staví
národnosti jiné zde zastoupené, jak mů.
žeme poukázati především se vším uzná
ním na Skandinavce. Zde záleží na tom,
abychom jedenkaždý z nás, ať chudý neb
bohatý, ať dělník neb řemeslník, umělec
neb obchodník uvědomili sebe o potřebě
pěstování národnosti své a pracovali dle
všech sil a přílešitostí k tomu, bychom
národnosti své ku cti a prospěchu sloužili.

...:\. co jest nám tu možno činiti?
1. Ctčme svou národnost, svůj jazyk,

své předky a nedopusťme, aby nám jich
beztrestně někdo urážel. Za svůj jazyk
nepotřebujeme se styděti, neboť jest je
den z nejbohatších a nejkrásnějších na

zeměkouli a nevyrovná se mu zdaleka ni
'žádná němčina, a tím ménč angličina co

-do krásy, jemnosti, složitosti a půvabno
sti. Za své předky se nemusíme styděti,
jen když je známe, abychom mohli nimi
se honositi, ani nám zanechali činnosti
své tak skvělé památky, že světové ději
ny bez nich neobejdou se, aby je ne

zvěstovaly po všechny včky co vydoby
tosti českého národu a jeho mužů' veli
kých. Před každým vzdělaným člověkem
můžeme se pochlubiti, že jsme potomci
těch velikánů dějinných, kteří' byli Cechy,
a cizinec ten smekne před námi na úctu
velikánů těch, a bude hledati, zdali snad
něco velikého jest po nich' také v nás,
aby se tomu mohl obdivovati a nás za

to ctíti. Arci nemůžeme se honositi veli
kými předky a dějinami svými, když sami
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se ukazujeme při tom maličtí, nízcí, po
dlí a nešlechetní. Ale právě pamatování
na slávu předků našich má nám stále a

. stále býti pobudkou, abychom je násle
dovali v jejich záslužnosti a velikosti, a

nikoliv v jejich chybách a slabostech. Tak
máme vychovávati i dítky své, by oni z

předků svých, seznamujíce se s nimi,
brali sobě příkladů následováni a vystří
hání hodných a dítky ty budou lepší,
šlechetnější a .moudřejší pro celý život,
když tolik rozmanitých příkladů bude
před nimi státi; přece nemůže nikdy pou
tati mysl člověka příklad dobrého muže,
aby jej následoval, jako když jest ten
muž jeho vlastního rodu, jeho vlastní
krve, synem téže země a členem téhož
národu. Učíme se .od dějin každého ná
roda, ale nejdojemněji působí. na nás dě-

jiny národa vlastního.
.

Abychom ale poznali dějiny světa a

národa svého, abychom věděli, co za zku
šenosti nám naši předkové velicí i mali
zanechali, jest nevyhnutelno, abychom pil
ně a pozorně čtli, neboť jen tak se do
�víme, čeho jest nám věděti zapotřebí.
Ctení jest jednou z největších pák vzdě
lanosti nejen učencům, ale každému pro
stému člověku nemajícímu školních uče
ností. Vždyť v tom a tím nejvíce pokra
čuje naše doba, že podává všechno vědění
ducha našeho lidského každému do rukou
a ve slohu tak jednoduchém a pochopi
telném, že to nemůže býti žádnou há
dankou nerozluštitclnou nikomu, kdo jen
konsek zdravého rozumu má. Tím vzdě.
lává se celý svět, tím vzděláváme se my.
Toť se rozumí, že především dlužno nám

pečovati o čtení spisů a kněh českých,
a starati se o jich získání pro nás i kaž
dého, kdo hy si jich přál. Jesti většině
našinců zde v Americe přístupným a do
bře srozumitelným jedině jazyk mateřs_,ký
a jen v tom mohou čísti a chápati. Ca
sto i kdyby znali hovořiti běžnou řečí
anglickou, nedovedou si přece přečísti
vědeckou knihu a porozuměti jí v angli
čině a tu jedině prostřednictvím písem
nictví českého jest jim možno udržeti se

na stupni vzdělanosti aspoň stejné s o

statními národnostmi. Jakbychom mohli
toho ale očekávati, kdyby neměl lid ten

přístupu k českým knihám a neměl 'své
české časopisy, které svědomitě a věrně
slouží této jeho potřebě, přinášejíce mu

každý dle spůsobu a účelu svého rozma

nité látky k přemýšlení � zprávy o uda
lostech ve světě, o nichž má každý člo
věk našeho věku bez rozdílu něco znáti
a nějaké úsudky míti.



A tu ukládá národnost naše každému
z nás, abychom o to pečovali, by se me

zi námi co nejvíce četlo T časopisech
českých a knihách dobrých. Největší li
dumi lové, kteří největších díků si za

slouži li od pokolení lidského, jsou ti,
kteří stavěli a zakládali knihovny, kde
se denně vzdělává a učí na tisíce osob,
které by bez knihoven těch neměli po
trávy pro ducha a nemohli by býti tak
dobrými a dokonalými lidmi, jakými ve

skutečnosti �sou. Každý národovec získá
si nejvíce zásluh o národnost svou v

Americe, pakli přispěje k tomu, aby se

I zde zakládaly mezi námi české knihov
ny a spolky s čítárnami. Pamatujme na

to, že před patnácti roky mezi čecho
slovanskými spolky zdejšími panoval ruch
horlivý v zakládání knihoven českých a

několik větších i menších osad českých
má podnes památky ruchu toho. Místy
knihovny tyto stojí pevně dosud a půso
hí blahodárně. Místy se na čtení zapo
menulo a knihy jsou někde uzamčené ve

skříních a nikdo se po nich nezeptá. To
jest naše veliká škoda. Mládež naše do
spívá den ode dne a mohla by se v nich
vzdělávati. Ony leží ladem.

Záleží-li nám na tom, aby naše národ
nost se nejen udržovala, ale aby také pro
spívala a povznášela se, musíme míti
knihoven a knihovniček svých pro ná
rodní kruhy. Tyt . pak založiti a udržeti
není nic těžkého, jen když dobrá vůle se

mezi občanstvem nalezá. V každé osadě
české po zemi máme skoro už nějaký
národní spolek a byt' to byl pojišrovací
neb hospodářský, může přece spůsobiti
mnoho ku zvelebeni celého českého okolí
svého. Když by několik členů jeho slo
žih ty jednotlivé knihy, které mají sami,
do' jedné skříně a zvolili k tomu knihov

ník,a, �tvoři!i tak čítárnu spolku svého,
s�ladah. sey ctvrtl��něv tak da]ece j.en, �by
Sl mohli pr�dplatltl všechny casopIsy ces

ké v Americe vycházející, což by nestálo

tak. �no�o; pa� kdyby kažydý rok pořá
da�l Jen �ednu zábavu sp.olecnou ve pro
spěch kmhovny a pozvali by k ní všecky
�!, kteří

y kně� z k���?vny �. časopisů je
JIch používali, vytěžil i by JIstě tolik, že

by knihovnu udržeh a každý rok o ně
jaké nové dílo pěkné i užitečné ji roz

množil i. Každému se tím poslouží. Mlá
(lež bude se večery držeti doma, aby po
slouchala pěkné čtení,. zachrání se od
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II?-nohé rozpuxtilosti a nemravnosti, zalib!
Sl v pokrmu duševním hned le více nežli

.

h
'

v po�íJení, raní v karty, rvaní se a po-
tl_?ukaní. Jen když bude míti příklad
pred sebou u vážnějších v obci v osadě

ůid
"

a pUJ e to dobře.
Kde pak jsou už anglické knihovny

obecné v městě 00 obce vydržované a

větší česká osada v městě se nalézá mě
li by se Češ� o to zasazovati, aby 'byla
povolena z jich peněz, kterými na kni
hovnu přispívaji, také každý rok nějaká
čá�tka na zakcnpení českých knih pro
knihovnu obecnou. Tak se stalo v kni
hovně obecné v Chicago a máme tu teď
českých kněh skoro za $2.000. Tak by se

mohlo státi v New Yorku, v Baltimore,
v Bostonu, v Clevelandu, v Cedar Rapids
a jinde, kde podobná kyne příležitost.

Pak nám bude česká národnost v Ame
rice jistě k velikému prospěchu a dítkám
našim všem, tak že poznají to na nás ti,
kteří nás posuzují dle této národnosti a

budou nás míti y úctě i vážnosti. Na
každém člověku, který rád čte, pozná se

to po málo slovech. O tom se každý jistě
přesvědčil ze vlastní zkušenosti. Každého
to činí moudřejším.opatrnějším vzdělaněj
ším a milejším ve společnosti i doma,
neb čemu se čtenář tento naučil ze svých
kněh, nenahradí mu to lehce jiná zkuše
nost. Kdo naučil se jednou čísti, naučí
se při tom také hnedle cestám, jak si
nalezati a voliti knihy dobré a užitečné
a nebude mu nikdy nouze o radu, co měl

by vybrati ku čtení. At' pak jest to v ho

spodářství, ať v řemesle, ať v politice, ať
ve společnosti, bude každý našinec ušle

chtilejší a milejší každému, když ukáže
se na něm seětěnost, neb přestanou vše
liké marné, hloupé a necudné tlachy a

vtipy, které za nedostatku vážnějších
myšlének kazí vzduch ve společnostech
sprostých a na jich místo nastoupí mezi

dospělými a starými zábava vážná. i po
učná a mladí budou vždycky rádi pak
do společnosti takové choditi a otcové i

matky nebudou se báti, že se jim synové
a dcery zkazí, když je s sebou do takové

společnosti vezmou.

A proto především abychom z národ
nosti své užitku stálého míti mohli, čtě
me a nechme čísti! O užitcích a prospě
chách jiných z národnosti naší vyplývají
cích povíme' si více podruhé.

--

� ..

�

�
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ČLENOVÉ KABINETU PRES. GARFIELDA�.

James Gillespie Blaine (Podobizna na

stránce 86), tajemník zahraničních záklžitostí
ve Washi.ngtonu. Málo který veřejný muž v

Americe jest tak všeobecně znám, jako tento

senátor a 'bývalý předseda -dolenní sněmovny
J. G. Blaíne jeAt rozen v Pennsylvanii z ro

diny, jejíž praděd přistěhoval se ze Skotska do

Ameriky a ňčaetnll se boje Ameriky za neodví
slost proti Anglii. James, jeden ze sedmi dítek,
narodil se 31. ledna 1830 v okresu Washington,
Pa. Když byl 17 roků stár, graduoval už v ko

leji okresu svého co první ze žák&. R. 1850 o

debral se co učitel na vojenskou akademii v

Georgetown, Ky. a 1853 se oženil s Harriette

Stanwoodovou, učitelkou na škole jedné. tam.

Ona pocházela z vynikající rodiny v Maine a to

bylo příčinou, že i on se tam odstěhoval. DH
ve také vyučoval v ústavu pro slepce ve Fila

delfii, při čemž studoval práva a psal pro fila

delfický "Enquirer." Později pracoval také pro
"Kennebec Joumal' v Augusta, Me. a pak stal
se redaktorem "Portland Advertiser." 1857 byl
zvolen do sněmu státního, kdež zased�l po pět
roků, z nichž poslední dva byl předsedou jeho.
1862 byl zvolen do kongresu, kamž byl pak stá
le volen až do 1876, kde byl zvolen do senátu.
R. 1869 byl zvolen za předsedu zastupitelstva
kongresního a opět 1871 a 1873. Co řečník vy
nikal velice,jak každému známo a pravidla sně
movní znal výbornč; měl i onu přftašllvost.kte
rá značí vůdce. Při národním sjezdu strany své,
republíkňnské, byl 1880 předním z čekanc& pre
sidenství až do té chvíle, kde jeho podporova
telé se vrhli proGarfielda a prosadili jej. Blaine
má ve Washingtonu pěkný dům, má šest dítek,
z nichž dva synové už jsou advokáty a má.
zvláštuí vlohy pro diplomata. M1t pěknou po
stavu, nesmírně dobrou paměť a honosí se stále
věrností ku straně i přátelům.

William lVtndom (Podobizna na stránce

102), tajemník pokladny, který dostal v ka
binetu druhé z nejdůležitějších míst od Gar
fielda, jest politikem vynikajícím, který už při
chicagském národním sjezdu měl něco přívržen
ců navrhujících a podporujících jej za presiden
ta.Jako mnozí jiní politikové doby naší byl i on

své doby Ohíoský, neboť narodil se 10. května
1827 v okresu Behnont v Ohio, asi 50 mil od
rodiště Btaínova, Jeho rodiče byli z Virginie.
Byl vychován na farmera a znal :vlásti sekyrou
pří štípání dřeva, při čištění paseky tak dobře,
jako náš president mučenník, Počáteční vy
chování jeho bylo nedostatečné a teprvé co

mladík navštěvoval kolej ve Vernon, O. a při

tom studoval práva, tak že byl předpuštěn za.

právníka před soudy 1850. 1855 usadil se ve Wi
nona, Minnesota a od té doby zde zůstával.1858
byl co republikán zvolen do kongresu, slouže
tam po 10 roků. Původně byl přívrženec Hen

ry Clay-a a vyznamenal se 1862 úspěšným pod
porováním zákona o svobodných domovinách
pro osadníky. Býval vždy veliký přívrženec:
cla, zastance laciného dovozu. mezistátního ob
chodu a pokroku rolnictví. 1870 byl ustanoven
senátorem, pak byl po dvakráte ještě do senátu
zvolen maje sloužiti ještě až do roku 1883. V
senátu přimlouval se s důrazem za povolení na.

hráze Eadsovy u Mississippi, byl předsedou vý
boru na dovoz a předsedou výboru na povolo
vání. Poslední dobou stál pevně na straně proti
monopolistické.

, Samuel J. Kirk1000cl (Podobizna na stršn
ce 99), tajemník vnitra. Na místo Schurzovo
za tajemníka vnitra, do oboru velmi rozsáhlého,
kde se může mnoho dobra ale také mnoho zla

vykonati, byl dosazen z lowa pochodíeí
Samuel J. Kirkwood, jenž byl rozen 20. prosin
ce 1813 v. okresu Hartford, Md., kdež 'také do
stalo se mu sporého vzdělání. 1835 odstěhoval
se do okresu Richland, Ohio a zde studoval

práva. 1843 byl puštěn před soudy a 1845 byl
zvolen za návladního. 1850 byl zvolen do sjez
du, kde se spracovala nynější ústava státu O
hio. 1855 odstěhoval se do okresu Johnson, 10'

wa, kde už 1856 byl zvolen do státního senátu.

pak 1859 za guvernéra a opět 1861. 1862 jme
noval jej Lincoln vyslancem do Dňnska, on ale

nepřijal to. 1866 byl zvolen do senátu spolko
vého; 1875 byl zvolen zase guvernérem státu 10-
wa a rok na to byl zvolen do spolkového seňá
tu zase co republikán, k v&li ěemuž odstoupil
od guvernérství a šel do senátu.

Robert T. Eincoln. (Podobizna na stránce
96), tajemník války. Robert T. Lincoln byl
ustanoven za tajemníka při odboru války, čímž
nejen učiněna poklona Chicago, ale také pomy
šleno památky muěenníka Abe Lincolna.

Robert Todd Lincoln, nejstarší a teď už je
diný živý syn po presidentovi Abrahamu. Lin
colnoví, narodil se ve Springfieldu, Dl. 1. srpna.
1843. Studoval ve svém mládí a vyšel z kole

je Harvardské s úspěchem 1864. Pak studoval
na Harvardské škole práva, nežli však studie
dokončil, přistoupil k vojsku a byl pod gen.
Grantem ve štábu kapitánem od 20. dubna do
10. června 1865 .. slouže až do plného ukončení

války. Pak se vrátil ku svým studiím právui-



ckým a když vystudoval, usadil se v Chicago,
kde byl předpuštěn před soudy vrchní 1867. Za
Tok' na to oženil se ve Washingtonu, pojav za

manželku dceru senátora Harlana z Iowa. Po
svatbě strávil šest měsíců v Evropě a pak zase

přišel do Chicago, kde spojen s právníkem Isha
mem, provozoval dobrý obchod právnický.

Jako jeho otec hyl i on pevným republika
nem vždy, až na to. že nikdy veřejně v politice
nevystupoval. Byl jednou zvolen za supervi
sora v jižní Msti města a uvedl záležitosti obce
do pořádku zdárně. Loni vystoupil také ve

řejně pro jmenování Granta; byl zvolen clo ná
rodního republikánského sjezdu, ale postoupil
své místo tam Douglassovi mladšímu. Byl také
zvolen za volitele presidentova z Chicaga, což
jest důkazem důvěry v něj skládané.

Lincoln jest muž zdravý, statný, velmi čin
livý a schopný, který jako otec jeho řídí se na

mnoze zdravým lidským rozumem a jest znám
pro zdravé své úsudky ft pro svou skromnost.
Pilný jest velice a práci miluje,

William II/{n! 1Podobizna na stránce 93).
�ový tajemník spolkového loďstva Garf'ieldem
ustanovený za člena jeho presidentského kabi
netu, William II, Hunt, jest rozen v Jižní Ka
rolíně a usadil se ještě co hoch s otcem svým v

Louisiana, kde žil až dosud, Před válkou byl
whigcm. ale pak se stal pevným unionistou, Vy
studoval na koleji Yale a pak se věnoval práv
nictví jsa úspěšný v tom a první řečník ve stá
tu: Získal veliké zkušenosti v zákonech ob
chodních, nárnořských a admiralitních. Posled
ní roky byl profesorem trestního práva a ob
chodních zákonů na právnické škole v New Or
leans, 1877 usadil se ve Washingtonu co práv
ník a dostal místo soudce při soudu n.iroč
ním. Jeho práce co sondce a rozhodnutí jeho
svědčily za poslední dva roky o jeho učcnoati a

píli železné. Bude míti teď hoj né příležitosti
osvědčiti čiunost a schopnost svou při zanedba
ném našem loďstvu.

Wélyne JltIúc Vearlh (PodObizna na stránce
107). spolkový návladní. Ze státu Pennsylvanie
prý nemohl president vybrati lepšího zástupce
do svého kabinetu nežli jest Mac Veagh (čti:
Mekvej) neb ač tento má dceru Camerona sta
rého, přece neuí stoupencem Cameronské poli
tiky ve státu tom, ač také nikdy nevystoupil
rozhodně a činně proti ní.

Byl rozen ve Phoenixvillo, okres Chester, 19.
dubna 1833 a čítá tedy 48 roků. Graduoval v

koleji Yale a studoval pak práva. Byl předpu
štěn před soudy 1856 a pak byl zvolen za okre
skového návladního okresu Chester. Vobčan
ské válce po dvakráte vstoupil do činné služby
vojenské ale jen na krátkou vždy dobu. Vyni
kal mezi politiky domácími, že byl zvolen před-
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sodou ústředního státního výboru republikán
ského. R. 1870 jmenoval jej Grant vyslancem
do Cařihradu. Zůstal tu ale jen rok a navrá
til Sl' zase zpět.

V mládí oženil se s dcerou jednoho ze svých
učitelů Lewise pnivníka a když ta zemřela. po
jal za manželku dceru býv, senátora Carnerona.
Od té doby p'j"ck,íželo mu toto příbuzenství v

postupování v úřadech, neb Carneronové chtěli
míti všechno sami a nebylo pak slušno, aby z

jedné rodiny více osob bylo POVÝŠCllO na úřady
vyšší. On sám ale byl v politických svých ná
hledech úplně ncodvislým a nechtěl uznati nad
sebou a nad stranou republikánskou "panov,),·
ní" Camcronů. Jeho zásadou jest oprava ve

řejné služby co nejdůkladnější a také se zdá
že se činí, neboť jeví v stíhání zlodějského po
štovního kruhu ve Washíngtoně činnost potěši
telnou, Přejeme mu v tom zdaru.

Ttunnas Lemuel James, (PodObizna na

stran ce 1 os). Za vrchního poštmistra vybral
sobě president Garfield do svého kabinetu pošt
mistra N. Yorkského, T. L ..Jamese, který jest
Telmi nadaný a schopný muž, jenž se dopraco
val k postavení svému z učenníka tiskařského.
Občané newyorští chválí Jamese velice, neb 0-

patěil jim byl poštovní pohodlí velmi dobré, tak
že jeho ztr.ity litují pro sehe, ač zase mají na

ději, že zemč celá z toho hude míti užitku.
Jako Garfield, je .Iumes také dorohčíkem

[self-made man). Byl narozen v Utica 29. Me
zna 1831. V patnáctém roce svém po projití
domácích škol dal se na učení tiskařství, při
čemž vydržel celých pět roků, a při tom také

.

někdy psával články pro časopis, jenž. se v ti
skárně té vydával, "Libcl'ty Press,

jO

Vssál do
sebe z mužů na listu tom pracujících zá.sady
svobody lidu a poněvadž stará strana whigů by
la jedinou, která zásady ty zastupovala. stal se
ze vl-sady její vřelým přívržencem. Co mladík
llř. horoval proto, aby kař.dá mirodnost, každá
pleť, každé vyznání měly rovnň práva v této
republice II nikdy se zásad těch nevzdal více.
Koupil pak s jiným občanem dohromady Iist v

Hamilton, okres Andcrsou. kde bylo sídlo silně
demokratické a když započala se tvořiti strana
republikánská, přidal se k ní, podporuje zvole
ní Fremonta presidentem. Prodal 1861 list svůj,
nernoha v demokratickém okresu mnoho poří
diti a přestěhoval se do New Yorku, kde dostal
se do úřadu celního a zůstával v něm pilně se

činně a postupuje stále, až byl 1873 jmenován
Grantem za poštmistra města New Yorku. Zde
po osm roků pracoval na zvelebení úřadu svého
s velikým zdarem a k největšímu uspokojení
občanů, zvláště obchodníků. Přinesl s sebou
do úřadu svého vzácnou znalost odboru svého,
která jistě bude jemu a povinnostem naň slože
ným k duhu i cti.
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. -M' t3TÁTY A VLÁDY NA ZEMĚKOULI. 'ti- .

Anglie.
..

KrálofJna ·Yik�oria. císařovna Indie. roz. 24.
května 1819, nastoupila vládu 20. června 1837

pó smrti-strýce svého krále Viléma IV. Vdala
@e 10. února 1840 za Alberta, vévodu Saského,
jeÍlž zemřel 14. pros. 1861. Korunní princ jest
�eort Edward, princ Waleský, roz. 9. list. 1841
žena! od 10. března 1863 s dcerou krále ddn
skěho. Mají spolu 6 dětí. )OHmo to má Vikto

t:ia ještě 8 dětí na živu, a sice dceru Viktorii,
roz .. 1840, provdanou za korunního prince něme
ckého Bedřicha Vilíma; dceru Alice l\Iaud Mary
roz. 1843, provdanou ZSI, arcivévodu Hessen

darmstadtského: syna Altreda, vévodu Edinbur

ského, roz. 1844; dceru Helenu roz. 1846 provdá
nou za německého vévodu jednoho; dceru Louí
su roz. 1848, vdanou za markýze Lorne, teď

správce Kanady; syna Arthura vévodu z Con

naught, roz. 1850j syna Leopolda roz. 18:13 a

dceru Beatrici roz. 1857.
Říi:íe hritická obsahuje následují (�lísti:

�___ _ __
(��\'. mil_\Obyvnt.eISLI oh.f'c. dluhn

V. Bri nnie tl. Inko 121.115 I 31,000.000 .t: 78R.OOO.OOO
Indie .. _. •• __ ••• _ 1,5f>8.254 :246,(01).001 160,OOJOOO

Asijské osady__ ••• _
:JO.OOO l:I,I"JOO 000 1.StIO.OOO

A stralie •••• __ •• __ 3.1'11.310 2,7{I().(JO) 68.000.000
Sev. Amerika •• _ ••• 3.I\:!O.000 4,000.000 30.000.000
G i!loa std .•••• __ •• 10�.(JOO 20'.0011 500.000
.Afrik"_ ••• _ .••••••• 270'00 1,500.100 9.000.0fll)

Zip I dle __
1�. 70'( 1,250.000 UOO.OOO

O"arly evropské.... 120

I
100.000 ::1:..'0,000

DrobutÍ o�lldy __ .• _. 69,171 200.000 tl5().OOO

Cť'lkenl.. ••• 18,982.177 294-,010.000 .El,()44,�70.000

I)Iezi asijské osady čítá Anglie ostrov Ceylgn
.

s 2,500.000 obyvatelů, ostrov Hong Kong v Cí:

ně se 140.000 obyv., pevnost Aden na fižllím
'břehu Arábie II Rudého moře s 24.000 obyv.,
ostrov Lebuún v malajském soustroví u Borneo

s !).oOO obv v .. ostrov "Mauritins v indickém moři

s 360.00H ;)\Jyv., úžinu )[alnkka s 350.000 obyv.,
ostrov CYPI:us v středozemním moři p"i )[alé

Asii, Mtrll'n·k Perim u �stupu ,,?O Rudého moře:
ostrov :-:;oeotra v arabském mono

V Americe mÍl, "\n�1ie Dominium Kanadu se

4,OOO.()OO ohyv., pak ostrov Newřoundluud se

lfi2.000 ohyv.;'Guiann. na severním pobřeží již
ní Ameriky s 200.0nO ohyv.; Hondu�as! člist po

lostrova Yucatanu s 26.000 obyv.
V EV1'9pě držÍ Anglie ostrov )[altu v střeclo·

zemním moři se 160.000 obyv.;Gibraltar,pi'·cuhoří
'jižního t:';panHska s 26.000 ob., Isle of )Il\ll v

lpoři irském s 55.000 obyv., Helgoland, ostrov

v moři severním při ústí Labe s 2000 obyv.

A.rgentlna, republlka&.
Prt8ide�t gen. Ju/;', ROM. prohlášen 12. října

1880 Republika ta v jižní .Americe obsahuje- 14

Ip rovincií při řece LaPlata a velikou část' neustro

jeného území. Čítá 838.600 čtv. mil. a 2,500.000
obyv. Přivlastňuje si, také Patagonii východně
od Andes o 376.000 čtv. mílích s 24.000 Indiá

.nů. Hlavní město Buenos Ayres, 19,5.000 obyv.
. Bavorsko. království.'

Krá: Lud,,{k II. rozen 25. srpna '1845, na

stoupil 10. března 1864. Dědicem trůnu jest bra
tl' jeho princ Oto, roz. 27. dubna 1848. Země
měří 29.292 čtv. mil a má přes 5.000.000 obyv,
Hlavní město Mnichov ! eoc.ooo obyv. Dluh
obecný .ť62, 991. 710. .

.

Bellficko, královshf.

Král LeopoZd 11. roz. 9. dubna 18.35, na

stoupil 10. pros. 1865, oženil se 22. srpna 1853 li

Marií Henriettou, arcivévodkyní rakouskou: Nd
stupcem jeho jest bratr jeho Filip, hrabě F'lan

derský, roz. 1837, ženatý od 1867 s Marí! z Her·
henzollern-Slgmaringen. Království. má 11,373
čtv. mil, a 5,540.000 obyv. Dluhu veřejného DUÍ·
.ť53,728.900. Hlavní město Brusel s 399,936
obyv. i předměstí v to počítaje.

Bolivla, republika.
President Nic 'as Oompero prohlášen 1. led.

na 1880. Leží u prostřed jižní Ameriky a má
kousek pobřeží západně. Nalezá se ve válec' s

Chili. Hlavní město La Paz se' 77.000 obyv.
Dluh obecný obnášel před válkou ť6,000.OOO.

Borne., sultanát.
Bu tá.n Abdu� Mumein. Borneo jest po Austru

Iii největším .ostrovem na zemi, 800 mil dlouhý,
600 mil široký.měří 290.000 ětv. mil a má 1,950.·
000 obyv.-Velikou čáAt ostrova ovládá Hol

landsko, a Člísť seve�ozápadní jmenovaná Sao

rawak, jest samostatné. pod rajou Charles John

son Brooke, roz. 3. června 1829. ustoleného
1868, oženěného 1869. Surawak měří 31):000 �-ti.
mil a nIli 2;;0.000 ohyv.

..
Br lili.., e sařství,

Cí.!t ř Dom Pedro 1 T , roz. �. pros. 1825, na

stoupil 7. dubna 18:31. oženil se 1843 s Teresou
dcerou krá.le Franty 1. Neapolského. Dědičkou

jest Isabela, roz. 29. července 1846, vdaná 1864

za hraběte L'Eau.Brasilie jest 2.600 mil dlouhá,
2.500 širokš země, má pobřt'ží 3.700 míl, měří

2,288.000 ětv, mil n má. 10,200.000 obyv.,z 'nichž

1,51)0.000 jest otroků, a 1,000.000 Indiáaů. Dělí

se na 16 provincií. Dluh mírodní obnáší .ťS1.-
500.000. Hlavní město Río Janeíro s 275.000

obyv.



Bulhar8�?, knížetství.

Kníže Alexander z domu Hessenského roz.

5: dubna 1875, zvolen 29. dubna 1879. Knížet
ství to bylo utvořeno smlouvou berlínskou z

území Turecku náleževšího. Měří 24.639 čtv.

mil a mň 1,860.000 obyv. Hlavní město jest
Srědec (Sofia) s 18.000 obyv.

Colombla, republika,
President gen. R. Nufiez od 1. dubna 1880.

Republika tato skládá se z 8 států: Antioquia,
Bolivar, Boyaca, Carca, Cundinamarca, Magda
lena, Panama, Santander a Tolima, a leží v se

verozápadním cípu Jižní Ameriky i přesmyk
panamský v sobě obsahujíc. )'[čH 320.7)')0 čtv.

mil a má na 3,000.000 obyv. Obecný dluh ob

náší .ť 3,968.587. Hlavní město Bogota se

40.000 obyv.
Costa Rlea, repubtíka,

President gen. Tomas GUflrdia. Jest to

nejjižnější ze států pěti střední Ameriky, měří
26.040 čtv. mil a má 300.000 obyv. Obecný dluh

obnáší;ť 4,000.000. Hlavní město San José s

30.000 obyv.
Černá Hora, Mon teneere,

', Hospodar Nikitfl (:MikuláH) roz. 7. října 1841.

prohlášen 14. srpna 1860, ženat 1860 s ),Hlenou,
dcerou Vukotiče. Dědic Ds.nílo Alexander roz.

1871. Knížetství toto, které nedávno dobylo
si samostatnosti od Turka: ruěří 1. 710 čt... mil a

Dlá 290.000 obyv. Kníže dostáva �d zemč 6.000
dukátů, od Ruska 80.000 rublů a od Rakouska
30.000 zl. Dluh státní obnáší 1:16.000. Hlav
ní město Cetyně s 1.400 obyv.

Čína, císařství.

OíS1tŤ' Kuong Bu 1'01,. 1871, nastoupil 12. led
na 1875. Vlastní Čína o 18 provinciích, měřf

4;540.000 čtv, mil, něco přes 12 díl celého povr
chu zeměkoule, avšak mimo to vládne císař nad

ilongohí, ::\Iančúrií,v Turkestanem, Kokonorerq,
Tibetem s Koreou. Cína vlastní Nt:í. do i)(){),OOo.-
000 obyvatelů a ostatní území její na 20,000.000

� ě, avšak sčítání žádné se neprovcdlo a jest
to pouze odhadnutí snad vysoké příliš spíše,
nežli nízké. Hlavní m-sto jest Peking s 1,000.-
000 obyvatelstva,

Dánsko, královshí.

Král Oltri8tianlX, roz. 8. dubna 1814, na

stoupil 1.'). list, 1863. Dědič trůnu Princ Be
dřich, roz. 3. června 1843,žénatý:1869 s· Louisou

princezkou švédskou. Stát skládá se 1. z vla
stního Dánskn, kteréž tvoří se z ostrovů See

land,' Fuenen a Lalland, z poloostrova ,Jntland,
ostrova Bornholm a ostrovů Faroe; 2. z Green

Jandu a Islandu a 3. z osad Santa Cruz, St. Tho

mas a St. John v záp. Indii. R. 1864 bylo mu

vzato Německem Šlesvicko a Holštýnsko. Dán-
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sko vlastní měří 15.218 čtv. a ma OlryV ..• na .

2,000.000. Obecný dluh jest :ť 9,"2!l .. 256.. lllav.·
ní město Copenhagen B �05.000 ohyv.

. lfo'
'oj

Ecuador, republlaa.
President gen. José de Vintimilla oOd k ��;_

na 1878. Ležít !'ltát ten na 7:ápadní' stra- '

ně Jižní Ameriky, měří 248.380 čtv. mil a 1ll:1 o

obyv. 1,100.000. Dělí se na 3 kraje a 12 pro �
vincií. Hlavní město Quito s 50.000 obyv, O-

becný dluh obmišf 1:3,854.000.
. •

Egypt, odvislé království.
Místok?'ál Mohomed Te10fi.lc pase roz. 1803,.,

nastoupil 26. června lS'i9, ženat od 1873. Dě
dič trůnu jeho syn Ahbas hej, roz. 14.. července
1874. Stát ten jest dle jména provincií sultuna

tureckého, ale v skutku samostatný. J\IěH 21�·.'-
600 čtv. mil a nU1- f),2!J0.OOO obyv. Obecný dluh.
obnáší .ť97,9.33.040.Illavní město Cniro s 330.000

obyv.
Francie, republika.

President Francis Paul Julce Grévy, roz.

1.3. srpna 1813. zvolen snčuiem :JO. ledna 1879·
Francie měří 204.0H6 čtv. iuil a mň teď na 38,-
000.000 obyv..Jest rozdělena na 86 krajtl (<le
partments). Obecný dluh obnášel lS,H celkem

,ťfl40,OOO.OOO. Osady její jsou v Africe: Alžír..
Senegambla, ostrovy Bourhonské (Heunion),
St. )[arie, Mayotte II Nossi-bé v indickém moři'
a 8n1l00n píi břehu Guinea. Osady ty lllHí
270.000 čtv. mil s B,2H'j.OOO ohyv. Posledně zf
skula Francie Tunis pocl svou ochranu II snad

jej přívtčl]. V Americe mll osady � ostrovy
)Iartinitlue, Guadeloupe II xr. Bal'tholome\r;
pak Y zrip. Indii Francouzsko Guiunu neh Ca

yenue, pak St. Pierre ti }[ig:ueloll nedaleko New
Foundluudu. Osady americké měH dohromady
4:>.000 loty. mil a mají 368.000 ohyv. V A:-.ii nui
Francie osady indické: Pondichierv, Mahé. Ka
rikal, Yanuon, Chaudernagore a. f�'. Cochin h
na, mHící dohromady 2.2.000 Ny. mil a mají
cí 1,8RO.OOO obyv. V Austrulii rnň Francie o

strovy }[arquesas II Lilx-rty. Clipperton a .xov�í.
Caledonia, dohromady 11.182 čtv, mil a jj�H46
obyv.r+I llnvní město j�'st Puř-íž s 2.000.0110

obyv. asi.
Guatemala, republíka,

. Pr-side»t gen J. Ruf'ino Barrios od 7. kv.
18'j3. Republika tato jest nejsevernější z pěti
republik tvořících Střední Ameriku, měN 40.-
77(i (:tv. mil a m:í. 1,�00,OOO o bv v. .Iest rozdě
Jeno na 19 krajů. Obecní dlul{ ohnňšf -ť 1,740.-
000. Hlavní město jest: New Guatemala "e

40.000 obyv,
Dabeš (A.bY!lslllia), království.

Králem jest Jan ll. (K,ls.�a) nastoupil UH2.
Země leží jižně od Egyptu při rudém moři, má
158.000 čtv, mil a 3,000,000 obyvatelů, hlavně
křesranských kopt-ft, mahomedánů a židů. •



HdVBJ8ké ostroTY. ,králonhí.

,
K�ál náfJid, Ka'.k(Ju4 roz. 1831, zvolen 1814.

Stát tsu "skladá' se ze 13. ostrovů, z nichž jen 8

je�t obfd�rlo: Měří 7.628 čtv. mil a má asi
�O.OOO o1prvatelfI, kteří vymírají. Havati jest
�ej,:ětším 'ostrovů a hlavní město jest Honolulu

s·l.�.O()(">u �byv. Obecný dluh bbnáší ;B92.000.
. .. ,..

•• •• HaJtI, ,republika.
• Pre�4ent gen. Salomon, zvolen : 22· října

\8��. Republika tato jest západní část ostrova

:�h9 ��ngo, měří s ostrovy Tortugas a Gona

,e 29:8�8 čtv, mil a má asi 800.000 obyv. Hlav
ní město Port-au-Prince s 21.000 obyv. Dluh

ž�.hiý,
,.

Hondnras, republika,
.Presiďent gen. Marco Aurelio Soto Tato re

publika jest prostřcdní z pěti ze Střední .Ame
rity_, c1běT-í 47.090 čtv. mil a něco přes 350.000
tObýflo i s Mstí území Mosquito. Dluh má' přes
� 6,800,000. Hlavní město jest Camayagua s

,S.O()O_obr· Cnlll, repnbUka.

.

PreRiden Senor Anib«; Pinto. zvolen 1876.
Ofili �st státem v Jižní Americe mez! horstvem
Andes a pobřežím tichomořským, 2.000 mil

.dlouhým ,a na 100 mil širokým. Měří 126.060,
ěrr. mil. ale činí nároky na mnohem více úze
tni a n1� 2,300.000 obyv- Dělí se na 19 provin
-cií, Obecný dlua 'obnššel před vlUkou ;Bl0,-
900.665. Hlavní město jest Santiago se 180.-
000 obyv. Poslední rok Chili vedlo válku proti
spojencfIm Peru' a Bolivia, která není ještě
s1tqnčena.

lt�lie, králerství,
'e-u Humbert roz. 14. března 1844, ženat

1868 s princ. -Marketou Savojskou, nastoupil 9.
'ledna 1878. Dědic Victor .Emmanuel, roz, 11.
list. 1869' Království skládá se z poloostrova
italského a z ostrove. Sicilie a Sardinie, měří
114.406 čtv. mil a má 28,000.000 obyv. Od 1870
jest sjednoceno království to z mnoha státfI
'm�l)�ch a Řím hlavním městem učiněn. Jest
rozdělena na 69 provincií. Národní dluh nese

úróků ,ť19.793.!J32. Hlavní město Řím s 250.000
,obyv.

Papež Lev XII!:, někdy panovník Říma,
jest rozep. 2.března 1810 a zvolen 20února 1878.

Japonsko, cfsařstvi.

O[S(,,, neb M2'kndo ltlutsuhito, roz. 1852, na

stoupil 13. února 1867. Říše skládá se z 3.800.
08trov&, velkých i malých. Měří 184.084 čtv.
mil a má 35,000.�0 obyvatelů. Zaposle<lnťroky
silně pokračuje v vzdělanosti zápaďní, Státní
dluh obnáší ,ť 50,000.000. Hlavní město Tokio

(východní sídlo), dříve zvané Yedo, s 800.00:
obyv., a Saikio (záp. sídlo), dříve zvané zvané
Kioto, 8 230.000 obyv.
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. Llberla, republJka.,
President Ant. W f1(pdner od 7. iedna

1878. Náměstek D. B. Warner. Černošská tato

republika v západní Africe pří pobřeží severní
Guinea měří délky podél břehů 500 mil o široky
50 tnil. Obyvatelstva 'má asi milion, hlavně z

přistěhovalců černých ze Soustátí Amerického
jich potomků se skládající. Hlavní město Mon
rovia s 5.000 obyv. Dluh žádný.

'Mad82'8skar, Jfráloy�tv(.
Králo'Vntl Banoo« mn,njnkr& u. od 1. dubna'

1868 na trůnu. Madagaskar jest největší ostrov

při Africe na východ, měří 228.570 čtv. mil, je
980 mil dlouhý a 360 mil široký a má S, 000. 000

obyv. Hlavní město jest Antauanarivo s 80.006
obyv.

.

Moroeco, efsahtvf.

Su7tnn MuÚi Hass'an od '20 září 1873. Jest to

největší ze státii Barbarských � severní Africe.
Skládá se z království Fez a Morocco a z úze
mí Suse, Drňha a Tafilet. Měří celé 260.000' čtv.
mil a má obyvatelů do 8,000.000. Hlavní města

jsou tři, a sice Fez s 88.000, Morocco se 70:000
a Mequinez s 56.000 obyv. Dluh obecný oDnáŠí·
asi .ť 600.000.

'

Mexiko, rppnbllka.
Pren den; gen,MrJnuel GOllzflles zvolen1. pros

1880. Země jest rozděleno na 27 států a 1 úze
mí (Dolenní Kalifornie) o jeden spolkový okre

sek. měří 741.820 čtv, mil a má na 9,400.000 0-

byv. Dluh obecný odhaduje se na št. 81,000.-
000. Hlavní město Mkxico s 280.000 obyv.

Německo, <'Ísatstvf.

Ci/mř Vil/mj rozen 22. března 1797, nastou

pil 1861. ženat od 1829. Dědic, trůnu princ
_ Be

dřich Vilém roz. 18. října 1831, ženat 25. ledna
1858 s Viktorií, dcerou královny anglické. Ú.. ·

stava říše německé jest konfederační pod před
sednictvím krále pruského, jenž nese dědičný
tituf císaře tlěmecltého. Říše čítá 26 státii, ",...
největší jsou Prusko, Bavorsko, Sasko, Wli�;
temberg, Badensko, Hessensko, Meklenbur..sko,
Blsasko, atd. Měří 208.744 čtv. mil a má 43,000.-
000 obyv. Všech Němců i s rakouskými, švý
carskými atd. jest asi 56,000.000. Národní dluh
říše obnáší št. 14,043.222. Hlavní město Berlín
s 1,045.000 obyv.

Nlcaragna, repubUka.
President Joaquin. Fa'OaJ,1'I. od i. břez�a 1879.
Jest to největší z pěti republik Střední Ameri
ky mající 59.170 ětv; mil i velikou Mst území
Mosquito v to počítaje, a 250,000· obyv. Dluhů
má št, 450.000. Hlavní město jest Managna s

8.000 obyv.



Níznzemske (Hellandsko}, kralovství.

K,'ál Vilém III., roz. 19. února 1817, na

stoupil 1849. Dědic Alexander, princ Orange
ský roz. 25. srpna 1851. Země dělí se na 11 pro
vincií, měří 12.680 čtv. mil a, má obyv. přes
4,000.000. Král panuje také velkovévodství
Luxemburskému, které má 999 čtv. mil a

205.158 obyv. Obecný dluh obnáší <ť80,406.-
000. Hlavní město obchodní Amsterodam s

317.000 obyv., politické Hague fl 114.000 obyv.
Hollandsko má osady ve vých. Indii. a sice o

strovy Java a Celebes, části ostrovů Borneo, Su
matra a Papua neb NOVlí Guinea, pak Moluccas
a jiné menší ostrovy dohromady 617.600 čtv,
mil a 25,000.000 obyv. V jižní Americe jest
osada Surinam, neb Hollandská Guinea o 4tj.072
čtv. mílích se 60.000 obyv. V záp, Indii pak
Curacao a, ;j malých ostrovů o 436 čtv.mílích se

42.000 ohyv.

Oranae, sVOb!)(lrl t stlH •

President J H. Brtmd, rozen G. pros, 18za
Jest to jihoafrická republika hollandských Boe

rů, kteří vystěhovali se z Natalu, když tento

hyl prohlášen poddanstvím Brittanie. )Iěří
,"42.4'70 čtv. mil a <:ítá 50.000 obyv, Dluh obec

h:,� jest ;ť;38.91i).

Paraguaj', republlxa,
President gen Gaballero, zvolen v říjnu 1880.
Jest to jeden z nejmenších stňtů jižní Ameriky,
měr'í 56.700 čtv. mil a má 300.000 obyv. Hlav
ní město Assuncíon s 15.000 obyv.

Persie, kr�ntln;tví.
,

.

,�ach Nosee» ed Deen, roz. 4. dubna 1829,
nastoupil 10. záH 1848. Domácí nazývají svou

zemi Iran. )Iěří 636.000 čtv. mil a má 8,000.-
000 obyv. Hlavní město jest Teheran s 8;;.000

obyv-
Peru, republlka,

President Francise» G'lrcia (J'llderon od 10.
července 1881, zvolen po uprchnutí do Evropy
Nícolase de Píerola, jenž byl zvolen v prosinci
1879. Území toto měří 503.380 čtv. mil a má

3,400.0000byv. Dělí se na 19 provincií. Veřej
ný dluh obnášel při započetí války s Chili
1:4-3,000.000. Hlavní město Lima s-l00.000 obyv.

Purtugal, krá)ov�tví.

Král Luill L, rozený 31. října 1838, nastou

pil 11. list. 1861, oženil se 1862 s ! Piou, dcerou
Victora Emanuela, býv. krále italského. Dědi
cem jest syn jeho Carlos, roz. 28. září 1863.
Území jeho měří 34.501 čtv. míli s 4,800.000 0-

byv, .nimo osady, Národní dluh obnáší
.e77,873.728. Hlavní 'město Lisabon s 260.000

obyv. Osady zahraničné k Portugalu náležejí
cí jsou Cape Verde a ostrovy Bissagos na dp.

- H',:) -

pobře7Á A.friky; ostrovy Sv. 'I'omňše a: knížecí
v zálivu guinejském; mnoho osad na. pe�eží
africkém zňpadním i výehodním,' dott\omadY',
697.365 čtv. mil s 2,410.000 obyv.. Y As}i pak
osada Goa, Damaun, Din a a j. v Indíf Ma�o
na pobřeží čínském II Hongkongu a Mst.o·stro
va Timnr, dohromady 7.134 ttv. mil· s 877.50(),
obyv,

Rnkvuskn-Uherskn, CíSllhtvf. .

••11. •

O/sal; Frantisek Josef 1, rol. ]8. srpna 1�30�.
nastoupil 2. pros. 1848, oženil �:e �4. dulmao1854
s Alžbětou dcerou vévody bavorského tl\1aXJrti
liana .Tosefa. Korunní princ jest Rudolf, • sozeu,
1858 a ženatý s princeznou bclgickou: Stéfalij{
1881. SMt čítlí 240,H40 angl. t'-tv. mil a: a8,OOO.-
000 obyv., a sice asi 1(i,OnO.Oot) �Iovanll:' f1.-
000 000 �pmcll, 5,700.000 Mnd':vlI, l,4-!O.OOa.'ži-'
dll atd. Státní dluh ol)l);í,�I:1 v 'lednu 188()
,ť374,:)39.4:39. Hlavní město V, Ieň s 1,020.",oi
obyv. Poslední rok Rakousko-Uhersko ppvtrl;
lilo si Spuž k Dalmňcii o 1·1 ('tv. 1)lufc'li 8'.

2.000 obyv. a. Bosnu s Hen'f�g("/:nou � "26.8'14:.
čtv. mílích a s 1,160.000 obyv.

.
.

. . ľ·
Itu III II lI ... ko. krňlov .(Vl. •

•

KM: Kare' I, druhý �'yn IH·II!,�t· Karh: AttoJ
nína Hohenzollerrr-Bigmarlruen. :'01.. 20. dubna
1839, zvolen 10. května ]866, o}":mil � .1�i;9.
Země měří 49.262 čtv.míle a. m�<''j.1l0.000 oh�v.
Dělí se na dvě provincie, Vala.�iol;w a- ')IolullV
sko- Dluh nňroduí obnňší ..t2:1,�18.5!)A. m:.\·v
ní město Buknrešt s 221.805 obyv.

Rusko, C81'!'hl.

III
. .. .;

O,Jr Alexander " roz JO. ueznu 184:;;: 0-

ženil se 9. list. 1866 s dánHk.ou· princeznou D�
mal' dcerou Christiana IX. ft �CHLr,)1l :í.cny.,prin'"
ce ,Valeského. Nastoupil v březnu 1881. Úíše
ruská obsahuje celou sedminu pevné země, a·

sice přes polovinu Evropy a tJ'Cl:lnu Asi�, zba

vivši se velikého území v Amp�;ce (A.lu'lky).
Území ruské jest následující:

nngl. čtv ll) i I.'

Evropa: Husko, :)0 krajfl L881,:10{)
Polsko 49. Wfl
Finsko 144.228

Asie: Kavkazsko 172.843
Rihil· 4,826.4�()
t;t.l"ední Asie 1,251.:384

obyvat...I ... ,vo

1;)5,70i.!;;")\)
6,0:36.4'31
1,83�.\H8
4,8t13.3'}3
3,428�fm
3,80\).(L8

celek 8,32!i,:-l51 85,68,j.�-1,j
Dluh má I íše veliký ale noui obnos jeho.

znám. Úroky nese čásť .ť4HS,fíOO.OOO. Hlavní
město Petrohrad s 670.000 .obyv.

Řecko, kdlo�stvJ.
Král Jifof, I., druhý syn nynějšího krále d in

ského, roz. 24. pros. 1845, zvolen králem 30.

(18.) března 1863, oženil se 27. října 1867 s Ol

gou, nejstarší dcerou velkoknfžete Konstantina



ruského. Dědic princ Konstantin, roz. i. srp
na 1868. Země :měří 19.353 čtv. míle, má.obyv.
1,700.000 a dluhu .ť17,252.960. Od Turecka
má dostati postoupeny ještě části území na se

veru svých hranic. Hlavní město Atheny .se

76.000 obyv,
SoostáU Ameritké. rf-publika.

President Chf8ter Altan Artbu», roz. 5. říj
na lB30, nastoupil vládu 20. září co zákonitě

zvolený náměstek presidentův po smrti presi
denta James N.. Garfielda,. jenž byl úkladně
postřelen .2. července 1881 od vraha Guiteaua a

zemřel 19. zářC1881. Soustátí objímá povrchu
3,611.849 čtv. mil. angl., skládá se z 38 státfi, 8
území a 1 okresku spolkového. Obyvatelstva
čítá celé Soustátí dle sčítání 1880 provedeného
50,152.866, z čehož na území připadá něco přes
600.000 a. na okresek Columbia 177.638. Dluh
obnáší $200,000.00 (.ť 50.000.000). Sídelní mě

sto je� Washington, D: C.

San Demlngc, republika,
President Oesario Guillorrno. Republika tato

jest částí ostrova téhož jména mezi ostrovy zá
padní Indie, měří 20.596 čtv. mil a má 17§.000
obyv. Dluh žádný. Hlavní město San Domingo
s .8.000 oby.

San Sahador, republika,
President Rafu,eZ ZaZdivar od 30. dubna

1876. Jest to nejmenší ale nejlidnatější z pěti
republřk tvořících Střední Ameriku. Měří
7.335 čtv. mil a má 600.000 obyv. Hlavní město
San Salvador číttt 20.000 obyv. Státní dluh ob-

.

náší .ť458.000.

Sasko, království.
KráZ A.lbert, roz. 1828, nastoupil 1873: dědíc

trůnu bratr krále, princ Jiří, roz. 8. srpna 1832
a ženat 1859 s Marií'Annou, infantkou portugal
skou. Sasko, člen říše německé, měří 5.789 čtv.
míl a má 2,760.586 obyv. Dluh obnáší .ť33,-
163.536. Hlavní město Drážďany s 200.000

ob�.
Siam, králontví.

KráZ první Frabet Somdetja Fra Paramin
thar, roz. 1853, nastoupil 1868. Král druhý Kro

.

mamum Farača, roz. 18"2. Království má 41

provincií V' jihovýchodní Asii, měří 309.000 ětv,
mil a má na 6.,OOO�OOO obyv. První král jest
'Skutečným vladařem a. druhý je vrchníkem ar

mády titulem královským poctěný. Králi musí

,kaŽdý podda�ý nejen platiti daň ale každý rok
tři měsícé robótevatí. Hlavní město jest Bang
kok s 255.00.0 oby.v.

'"

Srtisko, kDfletstd.
• ..l\niž� Mila" -Ob,.enO'Dio IY., roz. 10. srpna

I :1I5Q, nastoupil 80..června il868, ženat 1875, dě-
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dice má Alexandra roz. 1876. Země měří 18.-
787 čtv. mil a má obyvatelstva 1,670.000. D'lub
národní obnáší .ťl,400.0oo. Hlavní město Bě
lehrad o 27.605 obyr.

Španěl8ko, království.
Král .A lfonA XII., syn vyhnané královny

Isabely, roz. 28. list. 1857, prohlášen za. krále
80. pros. 1874 a oženil se po smrti první své
manželky (dcery vévody z l10ntpensierfI zemře
lé 26. června 1878) s Marií Kristínou arcivévod
kyní rakouskou dne 2. list. 1879. Dědičkou
jest infanta Maria de las Mercedes, princezka
asturské, roz. 11. září 1880. Území měří 195.-
775 čtv. mil, dělí se na 49 provincií a má 16,-
560.000 obyv. K tomu náleží ku koruně ostro

vy Kuba a Portorico o 70.466 čtv. m, s 2,056.-
000 obyv. v Americe, Filipinské ostrovy v Au
stralii o 53.299 čtv. míl. s 6,194.000 .obyv, pak
osady africké o 1,435 čtv. m. s 36.000 obyv.Ná
rodní dluh .ť515,OOO.000. Hlavní město Ma:
drid s 367.284 obyv.

Švédsko a Norvéžsko, království.
Krá; Oskar I1., roz. 21. ledna 1829, nastou

pil 17. září 1872, oženil se 6. června 1857. Dědic
trůnu Oskar Gustav Adolf, vévoda z Werme
land, korunní princ, roz. 16. června 1858. Švéd
sko a Norvežsko jsou spojeny v jedno králov
ství spolu a nalézají se na velikém poloostrově
zvaném Skandinavie. Švédsko je východní
polovina, ·dělí se na 24 kraje, měří 170.980 čt";.
m. a má 4,580.000 obyv. Hlavní město Stock-.
holm se 165.667 obyv. a s dluhem cť12,116.287.
Noroěěeko, západuí a severní část Skandina
vic měří 122.869 čtv. tit. a čítá 1,818.853 obyv .

Dluh národní hlavně za železnice obnáší
.ť 5,089.000. Hlavní město Christianie s 113.000
obyv.

Švýcal'sko, republika.
Ptedsed« rody dr E. WeZti z Aarga-u,náměstek
M. Anderwert z Thurgau. Republika skládá ee

z 22 kantonů, měří 15.991. čtv. m. iI má obyv.
2,780.000. Spolková rada má dvě komory, Tf

chní o 44 členech a nižší o 135 členech volených
na 8 roky. Předseda a náměstek volí se na
rok. Hlavní město Bern s 36.000 obyv.

Tri'poIIs, viJajet tn.,.cký.
Vrchní správce jest .Ahmet Izeet pase, usta

noven 1879. Vilajet tento v severní Africe jest
podřízen sultanu tureckému a pojímá T' sobě
také Fezzan a Barku. Měří 344.400 čtv. mil a
má 1,200.000 obyv. Vladař jest ustanovoTán
od s�tána. Hlavní město jest Trípolí e 25.000
obyv.

TunIs, králoTltli Desamostatné�
Bei: llohamed·,Z-Sadak paša bej, roz.1883,

nastoupil dědičně 23. září 1859. Tunis sousedí



'S Tripolisem na jedné a s Alžírskem na druhé
straně. Sultán turecký chtěl považovati to za

své, ale Francie stala se na jaře 1881
.

ochrani
telkou země a hodlá ji bezpochyby přivtěliti k
Alžírsku. tzemí měří 45.716 čtv. mil, má obyv.
1,500.000, hlavní město Tuni� s 125.0000 obyv.

Turecko, ottemanské císařství.

Sultán Abtiul Bamid 11 , roz. 6. srpna 1842,
prohlášen 31. srpna 1876. Dědic jeho bratr
�Iehemed Rešad efendi. Turecko teď čítá v

Evropě mimo Bulharsko, vých. Rumelii a Bo
snu, asi 80.000 čtv. mil s 5,275.000 obyv. Dluhu
mll .ť250,000.000. Hlavní město Cařihrad (Con
stantinople) s 1,075.600 obyv. V Asii mň území
větší, a sice Malou Asii, Armenii, Syrii, Pale

stynu, Kurdistan, l\Iesopotamii a zrip. část' Ara
bie s okreskem EI Hasa u perského zňlivu, v

'Obnosu 729.981 čtv. mil se 17,536.465 obyv.

Uruauaj-, republlka.
Preeident dr. Francisco a Vidal; zvolen v

březnu 1880. Republika leží v jižní Americe
při řece Plata, měřf 70.000 čtv. m. a má obyv.

- HH)-

450.000. Dluhu má .i:l0 000.000. Hlavní mě
sto Monte Video s 91.500 obyv,

Venezue.a, repubhkn,
President gen.. Bianco- od r. 1879. Jest to

nejsevernější část jižní Ameriky, měří 403.276
čtv. m. a má na 2,000.000 obyv. Dluh má na

1.:8,600.000. Hlavní město Caracas s 50.000

obyv.
.

Wiirtember2', království.

Král Kf1rel. roz. 1823, nastoupil 1864 a' ože
nil se 1846 s velkokněžnou Olgou ruskou. Zemč
tato měří 7.531 čtv, míli a má obyv. ku 2,000.-
000. Obecný dluh obnáší cť18,337.809. Hlav
ní město Stuttgart s 110.000 obyv.

Zllllzibar, krlHovství.

Sultán Sajd Bargaš bin.Sa/d od 7.října 1870
Jsou to dva ostrovy při východním břehu Afri

ky, Zanzibar a Pemba. První měří 400.000
akrů, je 55 dlouhý 25 mil široký, maje asi 150.-
000 obyv. Hlavní město Zanzibar má as 80.-
000 obyv. Vláda je libovládná a otroctví pev
ně zakořeněno.

Hrobník Cícvárek, jenž býval za mladších
let truhlářským chasníkem, měl ten - dle man

želěina náhledu-bohaprázdný zvyk, že přiná
šel domu vykopaná na hřbitově prkna, zbytky
to neshnilých rakví." Co bývalý truhlář uměl
jich použiti. Které nebyla jť'ště úplně shnilá,
ta ohobloval a zpracovav je na truhličky, bed
ničky a pod., i dosti dovedně je natřev za do
sti levný peníz je prodával. Odběratelů měl
dosti; nikdo neměl tušení, z jakých prken věci
kupuje, jinak byl by se dojista před nimi kři
žoval a ani za nevím co je nekoupil-

Toto vedlejší zaměstnání poskytovalo ven

kovskému hrobníku dosti hezkého výdělečku.
Hoblm a zprachnivělých prken použil za palivo.

Avšak žena jeho pokaždé, když přinesl za

tmy novou zásobu materialu domů, žehnala se

svatým křížem a modlila se, aby dušičky oněch
zemřelých, jichž těla rakve ty byly kryly, při
mluvily se u Pána Boha, aby mu hřích, ktei é
ho prý jen z nouze se dopouští, odpustil a jej
zaň netrestal. Zpočátku mu arci často domlou
vala a jej z toho zrazovala; ale když viděla,
že ani tím, ani oním, ba ani pláčem ničeho
nezmůže, odala se osudu a za muže jen a jen
se modlila, při topení pak každý kousek prkna
pozaamenals. To mělo dle jejího mínění dobrý
účinek: neboť až dosud ani jediná duše jí se

nezjevila, a to bylo vlastně, čeho nejvíce se

bála.
Jednoho zimního odpoledne poslal pan farář

hrobníka za nějakou přfčinou do města hodinu
vzdáleného.

Schylovalo se již k večeru, a on dosud se

nevracel.
•

"Taky ho ten far::iř musel až odpoledne po
slati; nemohl-li to hned ráno učiniti!') hubovala
žena. "Ubohý," pokračovala. ·"pHjdc-celý u

mrzlý."
A aby muž, až přijde, pookřál, chystala se,

že uvaří mu žebráckou a vrazí fio ní nějaké to

vajíčko, co on rád jída1. Udělala v kamnech,
jež se z venčí topila; :z pokřižovauých .prken
hranici, podpálila j-i, zahradila prsk (otvor) pr
kénkem a šla do světnice. Nakrájela do hrnce
tvrdého chleba, nalřla naň vody, přidala trochu
octa a kmínu. osolila i dvě vajíěka si připravi
la a - posadila se ke kamnům.

Tu něco zašramotí. Bylo to v kamnech.
Hrobnice sebou trhne. - Opět šramot, a sice'
mnohem větší prvého. Hrobnice vyskočí a

počne se strachem třásti. Sotva dýchajíc na

slouchá. Leč, co to? V kamnech strhne ae

najednou strašný hřmot. Brzy na měd.ene�
brzy na. kachle to vráží; hned na té; hned na

jiné straně - dole, nahoře, 'vš�de lomos a šra:



motl Konečně -6 hrůza! promění se lomoz

ten v pekelný ryk: divné výkřiky, ďábelský
výskot a chechtot - hned pak na to sténání

jako bolestí se svíjícího; konečně chrapot, jako
poslední chrapot umírajícího, jako poslední
zápas se smrtí..

Hrobnici vstávaly vlasy vzhůru: dech se jí
zatajil; div že duši v těle udržela. Celá vydě
šená vyběhla ze světnice a horem pádem na

faru. Vrazila polomrtvá bez opovězení se do

bytu páně farářova.

. "Jemnostpane - strašidlo! Honem k nám!

Štolu-kropenku - svěcenou vodu!" mluvila

nesouvisle.
Pan ťarál' hleděl na ni celý udivený, mysle,

že rozumu pozbyla.
"Osobo, co tropíte? co mluvíte za nesmysl?

co se to s vámi děje?"
"Ach, jemnostpane, u nňs je zle! Přišlo.

čeho jsem se vždycky bála-strašidlo!" A nyní
vypravovala, co my již víme, a co fantasie její
mnohem drastičnčji líčila.

".Ale, ale, matko! Tak stará a zkušená žena,
křesťanka-a věříte na strašidla?"

"Prosím pro Boha, jemnost-pane, neručte
mne opoaštětl: já vím, co jsem slyšela a co přl
tom vystála 1- Račte prosbu mou vyslyšeti, sice
ztratím rozum!" pravíla úpěnlivě.

Aby jí učinil zadost, více ale ještě, aby vy
pátral pravou příčinu jejího strachu a přesvěd
čil ji, jak malicherná jest bázen před strašidly,
oblekl se a měl se k odchodu.

"Prosím poníženě, neručte chodit bez štoly a

kropenky!" prosila opět.
,.No, já. to strašidlo zaženu také bez štoly a

bez kropenky!" prohodil pan fanU na schodech.
.

Na cestě potkali pana učitele.

"Pojďte s námi, pane učiteli!" vybízel jej
pan farář a cestou sdělil mu, co byl od hrobni
ce slyšel.
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,,1 to jsem náramně zvědav, co to asi bylo!"
pravil pan učitel s úsměvem.

Vešli do síně; pan farář napřed, za ním pan
učitel, za tímto s sepjatýma rukama tichou
mod1itbu odříkávajíc hrobnice.

"Kde pak že ten rámus byl?" tázal se pan
farář.

"Tady v kamnech," odvětila tňzaná chvějí
cím se hlasem, a netroufala si ani blíže přistou
piti.

Pan farář s panem učitelem přistoupili k prs
ku. Hrobníce začala se hlasitě mod1iti: "ale
zbav nás zlého!" což asi dvakrát opakovala.
Když pak pan učitel odhrazoval prsk, uskočila.
na několik kroků zpátky. V. kamnech bylo
tma; neboř ztrouchnivělá prkna shořela rychle
jako sláma.

"Dejte sem svíčku," žádal pan učitel.
"Prosím poníženě - je ve světnici na stole;.

já se tam bojím!"
Pan učitel došel pro ni sám, rozžehl ji a sví-

til do kamen.

"Ničeho tam nevidím," pravil vrtě hlavou.

Ani pan farář nemohl se ničeho dohleděti,
"Podejte mi hřeblo," volal pan učitel na

hrobníci.
'I'řesoucíma rukama podávala je.
Postavív svíčku do kamen, šťoural jím pan

učitel sem tam.

"Už mňm strašidlo!" zvolal náhle.
,.Pán Bůh s námi a zlé pryč!" vzkřikla hrob

nice.
Pan učitel táhl něco ku kraji; rychle hřeblem

trhnuv "tu jest!" zvolal, a strašidlo padlo>
hrobníci k nohoum.

"Pro Krystovy rány!" vykřikla tato a div
že neomdlela.

Pan farMo s panem učitelem dali se do �r

dečného smíchu.
Co to bylo?- Popálený a udušený kohout,

jenž hledal v kamnech nočního odpočinku.
--a.

-- __..-- - --

.f:l Rady pro domácnost a hospodářství. r+.

Proti zimnici. Pan Josef .M. :Mašek v St.
Louísil nám sděluje: Trpěl jsem po sedm mě
eíců zimnicí a dva mojí synové byli ní trápeni.
Vzdor všemožnému pátrání nemohl jsem nalézti
jediného prostředku. Lékaři a jimi předepsa
né léky nic nepoméhali, a patentované léky i
'domácí prostředky také ne. Konečně dostal se

mi do rukou náhodou recept, jejž tuto do ve

řejnosti dávám a ho všem rodákům zimnicí

trpícím odporuěuji, poněvadž se osvědčil i v

mé i v několika jiných rodinách co výtečný.
Recept zní:

.

2 oz of Peruvia
.

Bark-
1 oz of Cream of Tartar.
.60 grains of Cloves.
20 " of Red Pepper.
Reztluě hřebíček a smích� ho dobře 8 pe

přem. Vezmi'kávovou lžičku tohoto prášku <10



vínové sklenky kořalky (ženy mohou užíti ci
der), rozdělej řídce a užij to i zapij to pak
vodou. Dávky rozděl následovně: První den

pětkrát, druhý čtyřikrát, třetí třikrát, čtvrtý
dvakrát a pátý den poslední dávku. Zimnice
pak nikdy více se nenavrátí. Celý lék stojí v

Iékšrně pouze 30 centů.

Petnižel nemá se síti na. široko, nýbrž do
ř.idků, nebot' v nich nejen snadnějl se obdělá
v.i, než i silněji nasazuje kořeny a dříve sřezá
vati se může.

Vti» teploty stáJové na dojnost krav.
Zuňmo, že třeba v zimě dobytek od zimy chrá
niti, ma-Il užitek dňvati, a přece mnozí nedba

jí toho na svou škodu. Ned.ivno se pozorovalo
na jednom statku, že kráva, která v prostranné
st.iji v studenu stála, ač dříve osm litrů mléka

dojila, po první chladné noci sotva tři litry
dala. Z počátku domýšlela se hospodyně, že
nedobře krmena byla, nechtějíc dáti víru vlivu

studena: ale dohlídkou ku krmení sama se pře
svědčila, že jen vlivem chladna kráva méuě

dojila, Ježto píce podávané k .zahřátí svého těla
užila a tudíž méně na. mléko zbylo. Jnkmi;e

pak do teplejší stáje se dostala, hned více do

jila.
Jak možno v zimě dobrého másla do

sÍf:'i'! Smetana se v zimě zdlouha utlouká.
m.islo bývri nechutné a to hlavně z té příčiny,
že teplé mléko dostávrí se do uádob příliš stu

dených. �1:í-li smetana brzy se stlouci a mň
slo chutným býti, třeba nádobí dříve, nežli se

ho užije, teplou vodou vypláknouti a v teplé
světnici vyhřáti, by v nčm žádná studenost
neostávala. Totéž platí o máselnici a veškerém
v mlékařství potřebném náčiní.

Jak 'možno zašlé, špina'vé láhve dokonale
vyČ'istit'i. Láhve, hlavně tukem znečištěné,
lze velmi dobře dr t i n a m i čistiti. Čisté dr

tiny, hodně navlhčené, dají se do láhve, často
se jimi kloktá; když se znečistily, vymění se

za jiné, což se tak dlouho opakuje, až je ná
doba úplně čista.

Jak možno podešve obuviod mokra clirá.
niti, Natři podešve a švy obuvi zčištěným fir
nisem lněného oleje, a když oschly. opakuj to

nčkolíkráte.

Jak pražiti kávu, by své původníjalcosti
nepozbnt«. Káva nemá při pražení vyvinují
cí se oleje tratiti, nýbrž tyto mají se .takořka
na povrchu zrnek kávových usazovati. Unikání

olejnatých látek předejde se tím, když se do

kávy k pražení určené přidá trochu jemně u

tlučeného cukru, čímž pak i kávová zrnka
zvláštního lesku n/budou.

Aby jablka neěeroioěla, radí se rozředě
ným octem vinným (díl octa s desíti díly vody)
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květy jabloně, nežli rozkvetly, hodně postříkati.
Hmyz. jenž do květů vajíčka svá klade, nesne

se výparů octových. vyhne se stromu takto o

patřenému. Bylo by záhodno, aby hospodyňky
naše v malém na některém druhu oblíbeném
ovocného stromoví zkoušky provedly a s námi
laskavě výsledky jich sdělily.

Vysoké .ťlJ,ksi� lze jen z druhů bujně ro

stoucích se silnými výhonky dosíci; po čas rů
stu musí všeliké vedlejší výhonky se odřezáva
ti; hlavní výhonek tak dlouho nezkracuje se,

pokud ž�idoucí výše nedosáhl. Tímto spůsobem
možno řuksiím rozličné podoby dlíti. Fuksie
lze různobarevnými jinými druhy šlechtiti, čímž

teprvé svého úplného půvabu nabývají.
čuu,« zubů. Kartáčkem ve vinném octě

namočeném vyčistí se zuby a nenasazují žádné

špíny. Dobře je též myrhu v líhu rozpustiti a

roztokem tímto často zuby vymývati, po čemž
tak snadno uebolívají, ani se neznečišťují.

Proti ěkrkaokdm: Mají-li děti škrkavky,
dej jim častěji píti ze sestrouhané červené mr

kve oslazenou šťlívu a škrkavky vyjdou z těla.

JÍ.J,k se zkouěi vlna a hed/)ábí 'V látkách.
Rozcupuj kousek látky po dél i na šíl' a spal
nitky nad světlem. Nitky bavlněné neb konop
né jasným plamenem shoří. a zápach po nich

jest jako po spálenině plátna; vlna však a hed
Dáví velmi špatně hoří a spáleny byvše zůsta

vují houbovité uhlíěko, které dohoření překňží,
vydávajíc zároveň velmi nesnesitelný zápach.

Čím hojí se epdlenina. Spálenina, opaře
nina a podobné poranění léčí se nejlépe a rych
le kvasnicemi pivními aneb bavlnou v líhu sir
natém narnočenou. Kvasnic i bavlny lfhem

napuštěných nutno hned po spálení užíti a při
kládání jich často a rychle opakovati.

Aúy knoty ndoudily, namočí se ve vinném
octě a nechají osušiti; takto připravený knot

jasně hořf a nekouřf.

Aby vepřovému dobytlcu. na krmníku po
trava šla k duhu, dávají se mu dvě přehrštle
takto připraveného ovsa: Nasype se tolik ovsa,
kolik na dva dni třeba, střídavě se solí do ná

doby a nalije se trochu vody. Nádoba nesmí

býti plna, poněvadž oves nabobtná. Vepřový
dobytek na krmníku, který takového ovsa do

stává, má dobrý žír a tráv] velmi dobře.

Jak odstraňují se rezavé skm'ny z p'i'ádla.
Často se přihodí. že prádlo usušené, pfilehlo
li k hřebíku, zrezaví. Skvrny tyto jsou tím

škodlivější, poněvadž po delší době místa tato

úplně vypadají. Aby se to předešlo, rozpustí
se ve vodě roztlučená kyselina šťovíková, kte
rou v každé lékárně nebo u materialisty dostati

lze, prádlo se zahřeje, roztokem kyseliny pole
je a vypere.
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lt-:tancouzská neb metrická soustava měr a vah .

. ' ,Metrická soustava jest založena na délce čtvrt! zemského meridiánu. Dcsíti milionová část' této kruhové čáry
� byla zvolena xa 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 díl, čill GRAMME byl zvolen za �edDotku VRhy. -

"'Násobenci těchto měr a vah postu pují dle soustavy desítinné a užívá se k naznačeni jich slov reckých deka [10}
hekto [100], kilo [1000] a myria [10.0001, kdežto děleni jich na menši díly dle soustavy desítinné jmenuje se dle

• �tltinských slov deci [10], centi [100} a milli [1,000.]
�i:ry" délky (�ed.:z:l.otka. �etr._)

Rovná se Palce Střevíce Yardy Fathomy
'Miltmétre 0.03937 0.003281 0.0010936 0.0005468
Centimétre 0.39371 0.032809 0.0109363 0.or54682
Décimétre____ 3.93708 0.328090 0.1093683 0.0546816
Métre______________________ 39.3i079 3.280989 1,0936331 O. 54681f5
Décamétre_________________ 393.70790 32.809892 109363306 5.4681653
Hectométre 3!)37.0790fl 328.U89917 109.3633056 54.6816528
Kilométre 39:370.70000 3280. 8991ti7 1093.6330556 546.8165278
Myriamétre____ 393707.00000 32808.991667 10936.3303556 5468.16.'52778

�iry obje=.u. kOliltkové.,(�ednotka. :t..�tre_)
Čtvero pal.' Čtv. stř. Pinty Galony

0,06103 0,OOJ035 0,00176 ,0, OJ02201

O, 61027 O, 000353 O, 01761 O, (l(l22110
6, 10�71 0,003532 0,17608 0,0220097

61,02705 0,035317 1,76077 0,2200967
610,27032 0,353166 17,60773 2,20196(\8

6102,70515 3,531658 170,07731 22,0096677
61027,05152 35,316581 -1 i60, 77311 220,0966767

610270,51519 353,165807 17607, 73-114: 22�0, 9?67675
�iry 'Vá.hy, (jed.notka Gra.=.=.e-)

Grány Troyské unce Avoirdupois lb

O, 01543 O, 0000'32 O ,00'lOO2'!
9,15432 O, 0003Z� 0,0000220
1,513!3 0,008.215 0,0002203

15, 43�5 0,032151 0,OOZ20t6
151" :-12.'349 0, 321507 0,0'220462

1543,234,83 3,215'\73 0,2204621
15-132, 3-1880 32, 150727 2,2J4621:3

154323,48800 3:.l1,507267 22,046212Ď
�irY' ploch.y, čtvercové (jednotka. Are_)

Rovná se Čtv. palce Čtv. yardy Čtv. perches Čtv. roody
Centinrc, nebčtv. métre 10,764299 1,196"33 0,0395383 0,0009885
Are, neb 100 čtv métrů______ 107ó,42�9J4: 11\1,603326 3,\153°2\10 0,0988457
Hectarc,neb 10,000 čtv. mětrii 1076!�, 9931,19 11960,332602 395,3828959 9,8845724

Tabulka na přenášení francouzských měr a "ah na anglické.

Rovná se

M�l����:_��_�_����:_��n��: }
Centilitre, 10 cubie do _

Décilitre,l00cubic do _

Litre. neb cublc Décimétre __

Décalítee, neb Centistére _

Hectolitre, neb Decistére _

Kilolitre,neb Stére,neb c.mět
Myrialitre, OP Décastěre _

Rovná se Centn.-112 lb.

0,000000)
O,()OOOO!)�
0,0.100020
0,0000197
0,0001968
0,011968-1
0,0196841
0,1968412

Milllgramme _

Centigramme _

Décigramme -- _

Gramme �__ • _

Děcagramme __ ..... _

Bectogramme _

Kilogramme � _

�yriagramme o_A_Ar

Míle
0.0000006
Ú 0000062
0.0000621
0.00(){i214
0.OO621:3S
0.0621382
0.621:3824
1).2138242-

Bnšle

0,0000275
0,0002751
0,002'j'51�
0,0;375121
0,2751:208
2,75120t»

27,5120846
275, 1208459

Tuny-20 cent.
0,0000000-
0,0000000
0,0000001
O,OOOOOl(}
0,OOOOO!l8'
P,OOOO!l8!
0,900984,2
0,0098421

Čtv_ akr.

0,000'.2-171
0,1247114'
2,47114:31

Metry na yardy Kilometry na Litry na Hektolitry na IKilogramy na centnýře Hectary na'
mi.e a yardy. galony a kvarty. kvarty a bušle, čtvrtě libry a unce. akry roody a poly.

m y k m y 1 a kv h kv b k c č lb II h a r p
1 1,094: 1 O 1094 1 O 0,880 1 O 2,751 1 O O 2 3� 1 2 1 :33
2 2,187 2 1 4�7 2 O 1,761 2 O 5,502 2 O O 4 6\4 2 4 3 31'
3 3,2M1 3 1 1521 3 O 2,6U 3 1 0,254 3 O O I) 9� a 7 1 :.?li
4 4,374 4 2 8:>5 4 O 3,&21 4 1 3,005 4 O o 8 13 4 9 3 22
5 5,468 5 3 1-8 5 1 0,402 5 1 5,756 5 o o 11 O� 5 12 1 17
6 6,562, 6 3 1282 6 1 1,282 6 2 0,507 6 O O 13 3Ys 6 14 3 ]2

,7 7,655 7 4 615 7 1 2,163 7 2 3,258 7 O O 15 7 . 17 1 8
:8 8,749 8 4' 1709 8 1 ,3,043 8 2 6,010 8 O O 17 lO� 8 ]9 3 3

9 9,843 Q 5 'lW:3 9 1 3,923 9 3 0,761 9 O O 19 1:3% 9 22 o 38
10 10,936 1:-1 6 376 10 2 0,801 10 a 3,512 10 O O 2'Z O%; 10 24 2 34
20 21,873 ro 12 75'3 20 4 1,608 20 6 7, mi 20 O 1 16 1Yz 20 49 1 ::!8
30 32809 :10 18 1129 30 6 2,.412 30 10 2,536 30 O 2 10 25,,' 30 74 O 21,8
40 43,745 ,l{j 24 1505 40 8 3,215 40 13 6,0!8 40 O 3 4 �3 40 98 :3.J 15
50 54, tiS:.! 00 31 122 50 11 0,Ol9 50 17 1,560 50 O :3 26 :��4 50 123 � !)
60 65,618 60 37 4\18 60 13 0,823 60 'W 5,072 60 1. O 20 4% 00 148 1 3
70 76,1>54 70 43 8�4 70 15 1,627 70 24 0,M13 70 1 1 14 g�4 70 172 a �7
80 87,4:91 80 49 1251 80 17 2,.4;n 80 27 4,097 80 1 2 8 80 197 2 ss
90 \18,427 90 55 16Z7 90 19 3,235 90 30 7,609 IlO 1 3 2 6% �O 2'�2 1 240

100 109,363

I�
62 213 100 2'J O,0!9 100 3! 3,121

I
100 1 3 21, 7 100 2-17 O 18

200 218,727 200 124 487 200 44 0,Oj7 200 68 6,242 200 3 3 20 15 200 "94 O :37
300

.

39..8 090 300 186 7dO HOO BI) 0,116 300 101 1,362 300 5, 3 17 6 300 7H 1 ;:;
400 4:17 453 400 248 973 400 88 0,155 400 137 4,4�3 400 7 3 13 14: 400 968 1 :1 "

5()() 546�816 500' 310 1217 500 110 0,193 500 171 7,604 500 \1 3 10 5 500 12a5 2 II

J?�ESJ:::OEN'J:'J: SPO:TENÝCH S'J:'Á'J:'Ů' A:M:E�J:X:Y_

Prohlášeni neodvislosti 4.červ1ce 1776 Gen. Andrew Jackson 1829 a 1833 Gen, Franklin Pierce lR,j3
Gen. Washington �-_---1789 II 1793 Martin Van Bureu .• _1837 James Buchanan 1b.J7
J.ohu Adams 1797 Gen.WH. H. Harrison (zem.4. dub.)lB41 A. Lincoln (savr. 14_dub. '65) 180t It lbU5
Tbomas Jefferson 1801 a l�O.) John Tyler (zvolen za místopres.) 1841 A. Johnson (zvolf»l za mistopres. ) '18W-
James Madison __ • ; __ l809 a 1813 James Knox Polk 1845 Gen. Ulyesess S, �rant__� 18j9 a 16;':1
James Monroe 1817 a 1821 Gen. Z. Taylor (zemř, 9. če, 'ce '50) 1849 Rutherford B. Hayes � __ lrl:7
J_hn Qnincy Adams 1825 M_ Fillmore (zvolen za mistopres.) 1850 Gen. James �. Garfteld, zvolen .1881
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+ .Anglioké a ar.n.erioké :tniry a váhy_.
Míra délkJ.
Palce stopy yardy polů řet. furl

DIan, palm, ________ a

Pěsť, hanu, ________ 4

Stopa, foot. ________ 12
yard _______________ 8U 3

Rod, pcle.perch r.. , 198 16!4 5Yz
Řetěz, chain _______ 79� 66 22 4

Furloug ____________ 7.920 660 2'20 40 10
Míle ________________ 6:3.360 5.280 J.760 320 80

Mne anelleké a jiné evropské.

'lťn"5 c.ilťo'� il � � �� JI �41�� c.i
�:I3:;:::i ��::: ::::c:: .�;::::: ;:::$� d"":-;:::::

.... ..., ;::: .... C);::: � 'T II) c: "'" '"

\'"
;:::

�rJ.J .... �N .... t - �N� �? ""'" ....

i
1--1--1-- --1--

_-

Angl. statut.

mile\
1,000

1,15,311,60910,217:,1,508,
0,212

Augl. zeměp. míle 1.153 1, 0l)()1 1,K)5: 0,2501 1,7;t:! 0U",�1)43�Ki touretr f'runc 0,621 0,5�0, 1,OUU\ 0,13�, 0,987 ,_

Něm., zeměp" mílel 4, ��? 4, 0�l!!11 7, 4�2\ 1, ()[KJ, U, 95:1 O, \1,'8
Ruská versta 0,li63 0,5,;) 1,0ti, 0,14411,000 0.141
Rakouská mile 14,714 4,089 7,51:16 1,O�217,112 1;000

Zvláštní míry délky.
12 čárek, Iincs • =1 palec, inch

:3 palce,------------------------------------=l dlaň, palm
4 palce =1 pěst', hand

krok vojenský [pace] =2 stopy,6 pal.
krok zeměměřičský =5 stop
sáh [fathom] . =6 stop
lano, cable =240 yardů
stupeň (degree) • =69� míle,

uueb 61) plaveckých uzlů ueb zeměpisných mil,
liga (leaglle)---- =8 míle.

""'g
lQ

�

�oo
C,l H �

Míra sutá (Dry or Corn measure)
4 kvarty = 1 gallon
2 gallony • __ --

= 1 peek
4 pecky = 1 bušl

3 bušle ,. .
= 1 pytel (sack)

12 pytlů = 1 chaldron

8 bušlů .•
----

= čtvrt' (Qnarter.)

Lékárnická vába (ápotheerríes' weightlM'o •

, o , '.�""
� granu , gralna ._

= 18crllple .•�. "
:3 scruple •

= t drachm=GO grálli? ..,.,
8 drrachm = 1 �lI1CC (oullcc)=�8.D gr.

12 uncí
.. __ .. _

= l Ti hr.t (p',lllnd)=:576'�c',
Surové léčivé látky kupují 88 dle váhy avoir du p'oi��
Obecná vába-A.voir du pois (čti: evrdepoíz.)

27� zrna (grains) __
= 1 drachma

16 drachem ._
= 1\ unce

10 uncí .. = 1 libra
8 liber 1 kámen (stone) řeznický

14 liber __ •• ._
= 1 kámen kniJai'�ký

2tl liber = 1 čtvrt' (qr.)
4 čtvrtě, __ • = 1 centnýř (t

í

n-rdrcdwotght, cwt.]
20 centnýřfi = 1 t011U.

Zlatá váha, Troy weíght,
3 I-o zrn .

" 1 Cl\rat,
24 zrna = 1 peuuyweight
20 penny welghts = 1 Ulice,

12 uucí .. __ .. ....
= 1 libra.

Kostková míra, Cuble or solld íneasure,
1728 kostko palců. = 1 kostková stopu (cub. font)

27 stop = 1 ko-Lkový yard
128 stop .

= 1 corrl ,Ei"Í
40 stop = 1 t011a )!;:!;bdll.

Míra času, Meašnre of Tl'ime.
6� vteřin (Seeonds)________________ J m in uta (minule).
60 minut .. I hodina
24 hodiny .. _. __ ..

1 den

7 dní .. 1 týden
30 dní ._____________ J měsic
12 ruěsiců 365 dnL_________________ 1 rok

3Go dní. .
= I přestupný rok.

Míra úhelná, ,\ngular measure,
00 vteřin (Second�)----.-.----- = 1 m lnuta

60 m inut , .
= 1 sVlpeli

3v stupňů .
= 1 z n.un c n i (Sig n )

90 stnpňů L,; __ 1 k vadrnnt (Quadrant)
4 kvadranty .

= 1 kruh (Grcut Circle.)

Obyvatelstvo největších měst Soustátí.
J::le sčitá::n.i ::Leso.

Baltimore, 1\Id ...

,38Z,lHOIIowa"
Des Moíucs .. __ .. 2;�,4(IH

Boston, Muss .. :3Ii:�.53'\ "City_.------ .. ------7,128
Brr oklyn, N. Y. 3Iili,tiS\1 " Dubu q uo :!:!,:'!.'>4
Buffalo, N. Y __ .. 1!J\ 1:37'1 ., Ccdur Rapids 10 HM
Chicago, 111. .. 50:3, :'lIH Ka!O, Leuveuworth 16,550
Ciuciunati. 0. .. __ 2;-)5,70H:Me, Port luud 33,�10
Cleveland, ° lliO, 14� 1 Mi nn, St. Paul. . .41.498
Detrolt ..

Mich J1�, �-l2 1 ':eb, C?ms.lIa ...

.;
.. __ �_:3.0,�1�

Ei ladelfia, Pa __ . Hol6, .l8-tj Ncv, \ irzmia City 1,), ,o"

,Jersey City, N. J lZO.7:!8iN, H, Conc -rd . ._ .. 1:3,886
Lou ísville, tí.y _ .. _ • 12:3, 64,,1�, Cu. Ralei.!.;h .. __ . _ �_14.1]O
:Milwankee, \Vis 115, 571'11 0, Culumhu s .. ._ .. 51.G65
Newnrk, N. J l:3ti,400IOreg, Por tlund , 17,598
New Orleans, La , , __ ;.?W,140I Pa, AJlcgheny _ .. 78,681
New York .1, 206, .')\J() S. Ca, Churle-ton .. .4\1,99.9
Pittsburgh, Pa __

,
__ .. _I.'J6.3HI 'I'erm, Na�hville .. �3,401

Providence, R. I. . 104,R50 'I'exas Galveston ._22,2;)3
Ala. Mobile 81.2();) " Aust in ]0,960
Ark. Little Rock 1:3, lH.') " san Antonie �O,5lil
Cal. Sacrameuto . :�1,4�() Utab.Balt Lake City __ 20,768
Colo. Denver 8\ 6:311 Va. Richmond . 63, Bu:)
COIlIl. Hartřord .4·?55:'l W. Va. Whceling =31.266
Del, Wilnrí ng ton .42,!\19 Wi s, l\{arli�oll 10,3<!5
Ga, Atlanta 87,421 " Fonrl dll Lne 1:3,O!n
lll. Sprtnefíeld . 19, 74" " La Crosse 14,50:;
Ind.lndianapolis __ . 75,07-!. " Raciue .Ati,O:31



, �)111URSKO-AMERIOi( ,A'\1- A.k.@6o'IJ� li!>alJ'o�IIIiV/. S�ol.@.
. 4 ,�

--=====- [.pamburg��merifanifdje �acfetfa�rt��ctien � @efelfdjaft.] ====
Qenerální přepl. jednatelé pro �A.meriku:

g. ss, !F�!t(J.HARg .� �O.
č/Í�,? :61" @.,tíO�wCl-1j',. ·�w '?1J0vfv,

Generální jednatelpró Evropu:

!l9m. llnU(ed l)1alfJfolger 33.34 ftbmiralUiít 6tr4De, " Ham.lncrkui
, .

.

k�e je. čss:Cýx:c. 'ed.xl.a.teJ.e=. p�:Q. ::rOSE&'" P.A.So::t'OE_,

� ;Přímá poštovní paroplavba eaco

MEn lIIAMBUilKEK A NEWm'IOIlKEM
.,'po velkých a výborných poštovních. parolodích:

ALBINGIA,
'AlLEMANIA1

CIMBRIA,
FRISIA,

GELLERT,
HERDER,

LlBELLE,
LESSING,

SILESIA,
SUEV'IA,

THURINGIA,
WIELAND,

,� VANDALa'IA, a.t.d.o �

J�n tato epoleěnost vysí:á svoje parole dě přímo z Hamburku do New Yorku a jsou
tuuiž ty jediné, na. nichž cestující nikde nepřesedají. Lepších, pohodlnějšlch neb bez
pečnějších lodí nemá. Mdná. společnost v-celém světě a při koupi přeplavního listu,
jest hlavně zapotřebí dáti pozor, aby jen na tuto společnost zněl. . ;

Od.jezd. lod.i:
Z New Yorku do Hambnrku každý čtvrtek ve '2 bodiny odpoledne.
Z H�mbnTku do New hrkB r

každon středu ěasně ráDo.
Zelezuíční spojení mezi, Hamburkem a Óechy .lest přímé a jízda z Hamburku

.

do Prahy I trvá. pouze 16 hodin.
.

'

l? řep 1 a, V n. i' O e n y: •

Z New Yorku do Hamburku :

Mezipalubí $30
.

2. Kajuta' $60
. 1. -Kajuta .. . .' $100

Z Hamburku do New Yorku:

Mezipalubí ••. •. $28
2. Kajuta .J ••••••••••••• _ $72
1.. Kajuta ... ·.:_ . . .. . ...... $120

.

..;

� 1IC.Iio.. YQlJ'kCl �Q Hltm�ctt'k.. , moltip��ubc II áp6t SQ dQi��@l!l't\. � ��� l'QI1'�'" do
.

�1!.nl��1'k1l .:�4'Il'I&tu " Ifl" 'I � kal�ti 80 eSOI. DiU o, , do ,� 11'. l)Qto,'Q.. pod t e. Syol)O.J!ltf•

.

'. �0fT0> Každé bližší vysvětlení podá. 'ochotnč'coo-'"-'

gJ•. �., Gi'�ťfta". &�� pd1'h,.61 @.,����,,_��'���fy.

. i';



KrA8oře�nik ěelkt. Od Dr. G. Boj.,*.___ oř Plástky, to jest: krásné povíC:ky z�
Píchla, Cena váz. '75c. lidu, sebrané od J. Pečírky. Dva se'

Gratulant, obsahující hojnou záso- ..d šity 20c.
bu přdní k narozeninám, k novému ..O) Obrazy: Jan Zižka a Jan Hus, Ve
roku, ke jmeuovln+m a k jiným pří- � velikc stí 1!)x�. Cena jedno>o oo ('tll.,
ležitostem od J. V. Vlasáka. Cena � oba dva najednou odebrané i s l'U8t.
vázuného 75. ,� zásylkou $1,10.

Syhestriády, Bbírkadeklaraací, del- .§ Píseřl pilných žáků. Velmi smíše-
ších i kratších, besedních čtení, žertů N ný sbor pro holčičky a chlapeč ky 0-
a pul nočnír-b scen k zábavám sylve- �"'.oj. bojluo pohlaví od �O do 45 let. N&
strovým odEm. Trnky. Cena Táz. $2. � :> � 810\'1\ Duu. Flek:ířka složil Jachym

Č('ské Bespdy. Sbírka dokl vmací be-
� O o Ti·eptiček. CClla 80 ctů.

sedních ču.ní, sólových výstupů, Dlí- O'" � � Život blahoslavené paměti Jana A,
rodních pověstí a romancí, písní a � 'o � Kumeuskéhe :Snížená cena 25c" poš-
divadeluích popěvků s nápčvyod.J. a � ._

tou 301�.
'

M. Boleslavského. Cena. vazaných $2. • � O o Pamllt"J Čpských Beřormatnrň.
RělollOršH muč..dln Iei. Původní hi- � � � Cestopisné fl historrcké rozhleuv . 1',,301

storický román z dob p ůsobcní i':�du (!) v... - Karel A umek. Snížená cer-u 76 ctů,
Jezovitského v Čechách otl Ervina ....� � Poštou 80ctů.

gpindlera. $1. 75. � O e Přfroduí Jéř.,nf. Prostonéroduí
})omác( lékař. Učení o člověku ve r./c) ....c:.D vysvěrlcuí se vz Iéštním zřetelem na

d
' . .:." O domácí pumoc v nebczpc čt a rozma,·stavu z ravem a chorobném, Sepsal � s:l "O nitých nemocech . Seps»I Dr. Ph. Em.Dr. Jos. Pečírka, Cena dobře VI�Z, $2. � � � Kupper, prakt dist , a porodní lé�ai'

. DopisBvf\tel. Navedení ke spisovňní :; � � v D .ižďunech.
listů a psaní všeho druhu, s bohatou v

d 8pis tento by nerněl chyběti v do-
sbírkou nejnovějších vzoru od Jak. Q) � mácuosti žádné obzvláště DrO venkov
Malého. Cena dobře váz. $2. O .,g.§ jest odporučující, kde lékař hned pfi

. Pravá pomoc v těhoter--tví, při po- Vd 'Cl) � ruce není.Ryculý rádce pfi onemocně ..

rodu, v šesti nedělí a nři ženských � -es ní k UŽíVI�uf (lom cích léku. Cena.
nemocech,' Sbírka užitečných na- �..g � $38ctů. Poštou 4ti<.lů.
učení pro pohlaví ženské. Ku pros- �:o ..:::.:: Průvodce dhky budeuci hospody·pěchu pomocnic při porodu jakož i �'ně. Od Frant. Hunsgirgové, spisova-bedlivých matek sepsal Dr. Čeněk ťf S ._ telky Nové České kuchařky a Hospo-Křižek. Vázaná za. $3.25. � .oj

......

dyně naš eho věku. S vyobruzcními.
Dekameron, sto povídek od Gio- �..o aJ Spis tento počínající naukou pro,

vani Boccaccia z italštiny přelo il >� ..d samostatué vzdělán se dívky, pi·iprll.-'
Jos Fl. Karafiát. V jednu knihu vá- .S �.� vuje tu samou do života. veřejného a,

zané $3.50. � o.. >- vůbec podává nauku, jak v hospo-
Lí})o.ý věnec, Deklamace, písně a � O davřrví domáefm též i společoýin cno-

jiné básně mládež i. Sepsal Fr. Dou- S � vati se má. Ccna. 7[c, Pošt. 85 ctů.
cha. Cena váz. $2. � <J) O V druHně dobrodruha krále. Hís-

Kytice' z růží a poměnek. Sbírka ;:::'� � torický román od B\!h. Havlasy. Yý-
přání k rozličným příležitostem. Mlá- � .� �

tečné dílo toto hodno jest odporuče-
<l('ži česko-slova.nské podává. Fr. A.. 'U -- ...... ní nejvřclcjŠí!lo. Cena. $2.00.
Zeman. Gena vázané 85c_ -g: .� Lamač a jeho dítě. Zajímavá po-

Zrádce národu. Historický pův),'ní eg O ,.!:Id vídkllo od Karl. Světlé. Cena �O Glu.

romnn z nejno\'('iší doby od ,;' -)H!, Ob- �..c >(L) . lh 8tatkll ft v chaloupce. Povid-
sahuje 1429 stránek vc'lké osmerky. 'O �� ka ou oJ 'Vítězslava Hálka.. Cena 30
Cena dobře vázaného $7. �.� CLŮ.

N vinnt "'dsouzp,nec čili Hrůzy ga- '�:d '> O krtjčíkoTě Anežce. Zda.: Há po-
lt>:jního otroctví. Dle skutečných ud�- � O N 'Vídka od Karoliny Světlé. Cena 20 ctu.
l<;>sti vyprwuje Dr. K. Tomov. Oh- () S _ Společnice cikáDka .. Velezajíma.vá
sahuje 1058 stránek. Cena. váz. $6. >0 � novela od K. Hvětlé. Cenu. 2 cLtl.

Krflnika prá�e, osvěty, průmyslu a ��"'§ Mapa králC'vství českého od E. J.
n�lezrlv. Dle ncjlepších ťramenu vzdě- d d � Wagncla 45c.
Ilali.Jiljí V. J'ln rcdite vy�M šk.>ly _�

"'O Dyornt speleěnft. Pravidla sluš;
l'calné v Pardubicfch a Zděnek V. � ..ti g ného se chování, navedení i vzor!{y
Jann. Velmi krásné ilustrované dno � 'Ci) vyz�án( lásky, barvo-i květomluva,
ve čtyrpch dílech velkého formátu � �.oo předpisy k tajným dopisům. společen-
,?ěkně vázané t20. � �:> sM hry, přípit"y, hádanky a t. d. od

Kttrhařka od Rettigové čili: Snad- � Fr. A. Hory; vázaná $1 •

•0 pochopitelné a proskoumané po. :� Tajemník lásky. Navedení jak by
\!Čení kterak se masité i postn( pokr- � se m1adf lidé.., rozličných případech
my všeho druhu nejchutnějším spť!. � život.a společenskl'ho, vzláště pak v

sobem vaH, pekou a zadělávají, kte- � lásce měli zachovati. Spolu hojná
rnk se rozmanité moučné a ovocné la- � zásoba vzoru. k dopisům, básně mí-
hůdky, zavai'eniny a t. d. připravují .� lostné, hry společenské a t. d. Dle
a kterak se tabule nejnově.t�ím spt'1- + + néj�epších vzorů sestavil J. V. H.
sobem pokrývajt Cena dobre v�. $2. Cena váz. i5c.



�-'�etarelile:-. -arlstoba. ,D&b: � � Lesa' mol, čili zápas o nevěstu.
�'bé.t J,emfitft. fra." livolr soultromý ._:=======::::::::::� Román obsahující báj ( čné pov?sti čes-
1 )'ef�j'ný: Velmi za,jfIpavý h;storfcky

I Cl) ké velmi zajímavě, ve kterých se mf-
l'dfn.a. ve ·S>;(:lHech. ·.C�!la·$l,2P, vá�a,\ t -

,� flí boj sedlského hocha o dívku Iesní,'n1"pe.vn� :'J'�dDU; �nnill $�,75, :s per' I s:::: VyHGen tu osud života tvora pozem-
;ě}oyní;'�ás��Olt $1�.. ",

.�J> _.... I"
(J:). ského v báječném smyslu a zápas S

• .'
" 1. �� lesními duchy. Krásné barvoriskem

,

.

Obět.. D'F'lMJI'nskeho fanatismu; PO-
"CL r.1 provedené obrázky krášlí dílo. Prodá-man z-ií'icetileté válka' od·�. Muehl- '

:> r'" vá . e za $2.40 Poštou $2.65.bach.()vé. ,1. '.' f .' I

_9 Z"""., Spiso'Yatelk&�ohOto te'hlánu. odha!lIje' pfed-'. ....... Jl-rál a biskup. "Román z doby pa-1J�ritl pes�r.obfttz tehdEl,lií dOby, uv'i:lěje o 1--4 novšní Rudolfa II. Výtečný románn8So 'MJpr..,�'V ootěšeaé 1lídlo·domáci spokoje- ..cl � < 'ť ětl dY.
,

nosU B�-dri'cbvFalckéh""a l'rQvá�eJi.l: j�j pak � 1"'....., tento vvnas na sv o ejem svym
CI') lo""Tené)lolr41e českého na. brlLd pražský �

1""1 poměry domu panovnického ke stavu
! něh9f..tert2 ri�t\t'.SťllÝ král již.za krátkÝ .:= kněžskému, líčí cále drzé upou-čila po osoouěl>\tvě .JěJohorlilké.prebá. DáJe

I � >Q tání rodiny panovnické kněžímit..t �1lIltřnjeme onhlaw!ho nepřítele všech Ita· CI) (J:) 8 š d Č b.ť íkA v

h,ciflf'l'el'di.nlla, 1).•

-

jenž co poslušný syn' _ -
00

a všecky mej y ernoka atn u tec -'

'řátlu�,6lbva. Itu 2'AliM\.Ú�prote8ta.ntů svého ca
_ � to. Cena 1.00. Poštou 1.10.

mm\lD�.pr9ilí'ijčl1je t ja.k6� I rekovsk é. postavy c..
J:l i-J '

Thgrua, :M.al1JlUelolll ,Gn!ltava·4d.1.>lfa a jeho .� .".0. c!:5 Z malého světa. Zajímavý román
pfemožltele�l1�recbta � Vald.ýnn. je'Qž po- "CI O � ze ži vota dělnického oll G. Pf. Mo-
zdt:ji v·Cht'Du pře.l vražednou zbrani iladra = J!:l � ruvského, Cena $1.00 Poštou tLIO.sv, obnažu.jc� Celým románem vine se' za- _ ..... -.....jí!bavó- pMmo milb@tných. 'poměrů, w níehš �CI)

o.. Zlatý mul. Román 0<1 M. Jokai-eo4ioby Bedřicha. Falc,ého a hla.běte Thuroa. .5 Cll C 1 50Jlt'Jvni níouu hrlljí.':. ,'_ ena • •

, ,Celý román obnáší 24 seš. a sBížená 8 Poslední Staartevee, Historickýcépa jel\(.) 4esJ; .$5.50. Vázaný ve "2 : ..

� román od J. F. Smitka Cena $100.knihác�$7.oo' . , ,.
1; "'C � Fromont Dll. a Riesler st. 0<1 AI-

. :t_Cúkř Josef lL a 'nep'řátelé světla, c"a;S O řonsa Daudetu ; z francouzského ph-':
V tomto tompu. )ehoj,eplsovPelntbledem "CI >�"ť ložil Louis Schmidt. Cella 90c tů. S poš-litl. své spo)e&lňelré postavení '�' zvJllitlli po· .� . > .� í á lk *1 00zněty své proz.atiin jlUeiovtltl se nechce, vyli' tovn z sy OU.... "

l!uJ" se tuhl �j; jeuž následkelu' IIvol1odo- a5' � W. Humoresky. Velmi zábavné čtení;

i.ijllltoell';OJtfav.
é.ísaPem "osclem II. bla1ině Ci) �...,' 1 J f "'t lb Ce 80 ctů, '1Íábožeul'kém zavaden1cb, .mez! sua' _..... napsa ose I:) o a. na •

poj.rokll a zplÍ.t"tnft:tví byl Vj;u1k1• V ;č:). 5 Komedianti života. Romšn od Mor..le poliroka stOji císař .Josd I;I. se ným =,...... J.' 1 '·1 F t B.ťb kosvíceným kanoléf<!m br. bHefn fO Kounic, 00. okal, pre OZl ran. rK e •

maje za seb,0 II veiíkeré p'okÍ'očil� a svebodo-

I ci. O Román ten jest vzat z dějin fran-
myslné obl».tft!tvO"tvli flllie. Viidcem �páteč' s::::&. 0..__ couzských. Líčen tu život Napoleo,n'íků, �m Deptátel světla., pokroku a sV'lbo... I ..:

• CĎ nfiv, J'eho osudy života, a vfibec taj-dy, .e8��ídeitllk.t arcil'isknp, kardináUlag1- i ,,�� •

dNI C .140lili ,se svtllii pobočníky a rádci, meai nimiž , � � � nostl omu apo eonova. ena.... .

z'Vláit4papežsk.Ý uunciu8 (-ijlruplpi, pověstný C; � .:o' Poštou $1.50
KaI:r.c�áter Sril.cí a b.Ýyalý jczovittl. páter s::::&. :;:::; 'O l

'

Blahodllv vy*kají. Ce]�Ol!no\.&l� líc!enýeh... fl)
, H tildy,' tvrze a zámky vycházejí ve

2;de 'dk1Můpošmoumický_h, jich� poslt.-dním -CI) =' "'C skvostné' úpravě v sešite�b pokudd'tQiišwm příjezd papeže Pill. ·YI. do Vídně �..CI .� možno měsíčních a 1·S011 hOJ'ně vyzdo.es� proplétu. Ile těY.ké \\trpení,',vou zamilo- ln O' �ovuných.párků, kteří od polŠmonrníkii proDá- CI) d beny vesměs pftvodními obrazy a sice
�leáováni II do klášterů zavřenj bYYše.Cisařem � � a velikými, kteréž jsou o sobě na zvlášt.
Josefeli �I. kOlll'čuě vysvobozeni jsou. .: �

- nrch Hstech tištěných. 1\ menšími, kte-Cely t�n rl>�án 08sanuje 23 sešitft a ,Q réž ,se do tfxtu vkládajf,dle nichž �ll,.p_rodává se v snížené ceně za $5 00.
� de veliký tento 8pis rozrlělen nf'

•

V4z.aný p�ně.v jednu �nihu '6.00. � § � ,Jednotlivé sešity po 50 ctfI, ..
",

...�'S.kalDf- .duch °aneb: .Tajné zločint �.�. ,55.ct. Dosud jest 6 sešitfi vyšlých.

�o���Il�·�f;i·t�a!�uw.50�eSb��\W! >� &� Synové Hraběte, aneb Šlechtic děl-

Děk�iik�pčkných vyo1»'azení.
-

.� .� O níkem., Román ten obsahuje 31 seši�
.

>c 8....... tft· jestiť ozdoben s více vyobrazení-
• Mul" který &I!! směJ�: .

Román od V. '-�....._ ffi mi' v bRrvotisku a prodává se Zl>. sníže--
Huga; ��ý ob 11huje 8,res 800 stránek � S � nou cenu $4,75. S poštovní z:isilkou $5.
1\ c., jeho je�t $1,6 ,-Ii pošt�u $1,70 g_ � � váznná $6,

.

Dílo to jest velmi Dapí-
II'zé ·žalátii. Sbirka zajfmavýoh-a pa- ::::»

� o.. navé au jest zde uveden stav šlechtle>o
mátných zlQ,činu a.' soudních piocesfi, 8 � ký na nejnižší stupen \ří<1y člově
12 seA, aa 800 str. v s�ížeDě cenč $2. ...: � čenstva opět se v životě svéh

',' -"'1&...11- Jo",,' ,·Č�ll·��;Vo·t· ml-�'ého r"e- d s:I povolání 'povznese k stavu přiměřené
� UIIE' - :& tHJ- GolU � 'd mu, konecně zanikne a zhyne ocl ce

me�tníka'; pravdiyý.pi·!běh z.nl!1ší doby 1ií � lého s�ta opuštěn a zanechán. Vyod L•.Justa;�Cena,_60c. O d cMzejí zde na jevo tajnosti šlecht
.' Krl'a.vi 8vatodušlÚ tý4en r. 1848. � !SI

jaké smíšlenf chová k stavil dělní
IDstoricltf rOUlán věku devatenácté- � toe kému a kdy� pak okusí stav fl

ho. �eit ve <tře�l1' knihách vázáný. ", � � hyne bídně.
,

geu $7,50.
...

4. Cll � Ztraeenf život. Román Qd Gusta,,:
.��Ieá � lét.')CPmáJl ód K. Světlé. .� � va Pf. :Moravského. Cena $�.�. Pol;;

�..
'..

•• tou $1.15.
: -;..

,,��,_
..

,. Historicklt pověst od I!-- --=91 T,rti pallee. Povídka Od A. ,Ji.
t...

_ . . '��ba_SOc. ' Sokola. Cena 6Octfa.. _,
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}3. BĚLOHRADS1(ý "�.. 1

,�

�právni zástupce a*

Zvláštní pozornost. věnuje vymahání dědictví v Rakou
sku a Německu, kteréž pou.oel spolehlivých právních
zástupců v jmenovaných zemích vždy k úplné spokoje
n osti všech klientů a za mulou náhrad tl vyřizuje, � ot.ir
ské listiny všeho druhu vyhotovují se levně a spolehlivě.

Listiny do Čech určené opatřují se potřebnými
lega1isacemi od c. k. konsula.

Zásylky peněz do Čech, Rakouska a Německa
v různých obnosech dějí se bezplatn ě až do
domů přijímatelů. Sprostředkuje koupětpozem
ků a pojlšfuje proti ohni u dobrých společností.

= JEDINÝ OPRA.VNĚNÝ=

Ó��ki l�d;[tat�� �rrQ> Qtd�etg�
�- světoznámé II oblíbené -
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�

� Každý, kdo vlast svou navštíviti obmýšlí, n�b přátele své z

� Cech do Ameriky povolati hodlá, učiní nejlépe, když zaopatří si

přeplavní lístek po pohodlných, nových, železných, vrtulových
lY 'I " v

FO�T@VNlICE PAIINI1KllClII

SEVERO·NĚMECKÉHO LLOYDU!

.� 0510::9_ �•

1,000.000 1,000.000
•� 0510::9_ B.

Společnost tato má následující parníky:
Brunselrwelg 3, 100 ton, kapitán -J. -Anc]uedsch

Nuernberg 8,100 to., kapitán ------ Jaeger
Leipzig 2, 500 ton, kapitán Hoffmann

Ohio :.:2,500 tou, kapltán � Meiyer
Bertin �-----

__ 2,500 ten, kopitán Pohle

Baltimore �2,500 ten, kapitán .ADdressen

l?�'U.ji pra.�d.e�ně ka.žd.ýoh :1.4 d.n:í. �e:z:5.

BllLTIHOMEM II BHEMEN
c;::s: PŘEPLAVNÉ OBNÁsí:: .::;2::Z)

Z BALTIMORE DO BREUEN I j"V' =ezipa.�'U.'bl. 29 d.o�J.a.rů"V' pa.p:í.reoh._
1U I! D:í.tky od. je:lnoho člo d.esiti roků polo"V'5.nu.

Z BRElKEN DO BALTIMORE', {"V' :r.c..ezipa.J.'U."'e:í. $29 '"V' pap:í.r-:oh._ - :C:í.tky od. 1

111 d.o d.es:í.t5. rok-\i polo"V'inu_ Xojenei 2 d.oJ,.lary.

Z Brcmen do Baltimore po paruíkách Severo-německého Lloydu, z Baltimore
-

do Chicaga dráhou Baltimore a Ohio.

Místo, kde se ns parníky Severo-něm. Lloydn nakládá a kde též cestnjici vsedaji, jE'st bevprostřed
ně blisko dráhy Baltimore ll. Ohio, odkudž r ouravnji se beze všech obtíží cestující do všech končin zá

padu v cenách nejlevnějších, které zlÍ.dná dráha ani z New Yorku ani z Philadelphie poskytnout nemůže.
Při příchodu parníků uzavře so nádraží všem nepříslllPícím sem línem. aby vystěhovalcl nepadlí do

rukou podvodnikům a vydíračům, jak se zhusta děje na jiných příl!tavištích.

-- O bUžší vysvětlení obraťte se na �--

1/80. Ot\ll'k St••

cís. kr, rakeuske-uher. konsul,ó Sootb Gay Street,

.11' iI'

\ \

:1
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