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liybí ityřií pítrtifm U bylí jm
unienl h jihu rrikr )vali jm
veltra pomalu a byli ť unavajítl

yh náieti sáftky pře ledové
♦ frlioje kt řll tVíiřtly sn neitf4l
pfflefiím #e ledoval jedfiobfi proti
dmřiémv iJ patrní pohyb'
val a tlik j ho slylfti bylo v vše h

smřřeí h Dna dubna byli jma
ít% 5f' doufajd: stál# U tU
ma na le i rovnŠJíf In 4 dubna

ď)itihli Jrns avšak I1 byl
tál hrbolatljiíiu al Jsem ut n %l

dne 7 dubna f by nebylo dobře

abychom pokračovali v n f (Mtř
k tnveru

líyli jsme tehdy na slupni "6H
Vyšli jumtsi nasríMhíth střevících
k severu abychom rozhlédli
zdali jeit možno dálo pokračovali
šsk neviděli jsme nio jiního m l

nakupený led vypadající jakozmr
zlé víny mořské v bouři

Mli jin stále velkou zimu

Skoro po tři týdny byl teploměr na

to stupfln pod nulou Dru h dubna

vystoupil na m
slupfiQ pod nulu ale

klesl opět na 38 Kdyl ticel vítr

při této teplotě nebylo to valně

pohodlným v našich tenkých vlně-

ných šatech neboř abychom su

příliš neobtížili nechali jsme šať
stvo z kožešin nt lodi Nejvélší
zima v břeinu byla 5ii a ni jvětšl
teplota 2 4 V dubnu byla největšl
zima 38 a nejmenší ''0 st
Zemi jnmc neviděli žádnou v ni-

žádném itrnřru a kra b dová zdála
s pohybovali tak volně s větrem
že nemohlo býti ničeho v její ccBtě

na velkou vzdálenost Plynuli jsme
tehdy rychle k Bcvt ru

Dne V dubna počali jsme naši
cestu směrem k zemi Františka
Josefa Dne Vi dubna se nám

hodinky zaxtavily následkem ne-

obyčejně dlouhého cestování Po
té nevěděli jsme zcela určitě země-

pisnou šířku ale soudím že naše

odhady byly přiměřeně správné
Ubírajíce se k jihu přicházeli jsme
na mnohé trhliny kteréž vadily
valně naši cestě Potraviny uměn-Soval- y

se rychle Pry zabíjeli jsme
jednoho po druhém abychom jimi
mohli ostatní krmiti V červnu byly
trhliny velmi zlé a po sněhu se též

špatně cestovalo Psi i sněhové
střevíce i haníce prolamovaly se

sněhem a zapadali do něho hlubo-

ce Pouzo několik ps& nám již
zbývalo a bylo skoro nemožno jiti
ku předu Však na neštěstí neměli

jsme žádného úkrytu aniž Isme

mohli na cestu zpáteční Zásoby
pro psy jakož i zásoby naše zmenše-

ny na nojmenší míru a protloukali
jsme se tak dobře jak jsme mohli
Očekávali jsme každodenni uviděli
zem ale koukali jsme po nt marně
Dne 31 května bvli isme na f 2:2 1
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fé pMinnli Mbitu l{'í
mtMv bylo by stva slib lilo
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o l lu ft do 'oo 4Jřy To ovšem
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ř vleibny dostvalnf thefi

O meiknatl IxilaffllhO tWt0 I(0
mrtřké bylo fidn prosto ř"tlíi-nr- h

látek Mril tf rti co jrn byli
etái ni mil J m přílelitost éinítl
VŠJe k& pozorováni povltřiiřtuthí
misífietb ká atrooml ká i binlo
UM kh teplotu vot v

hloubí e jikfil i její tlanost }Uh

v r hni vrstvou studené I dové voly
rozprostírající s p relé kotlin

polární shledal jerrt teplejší a sí t

nějšf vodu patrní tásledkim prou
du ulfskélm jejíl t mperatura
byla :o al : stupnA N' ví-Il- i

jMiie lá lnou zem a ani lá Iné ote
vřené Moře v ládném smíru vyjma
útké trhliny Jak jsiiif očekávali

byli jsme unášeni k severu nejvíc
během zimy a jara kdežto v letě
nás severní větry zastavily ba i

nazpět zanesly Dne 18 června
I8'M byli jsme v 8 152 severni šířky
však na to jsme nešeni byli jihozá

palně Dne ''I října překročili
jsme BJ stupen severní o vánocích
1 dí I dospěli jsmv k 8 ) stupni a o

několik dnů později k 832 1 což

e rejsevernější krajina jaká kdy
člověkem před tím navštívena byla
Dne 4 a 5 ledna 18'5 vystavena

byla Fram nesmírně silnému tlaku
ledu Hýla tou dobou pevně za-

mrzlou ve kře ledové více než 30

střevíců silné Na této kře nahro
madilo so velmi mnoho ledu jiného
kterýž tlačil na strany s neodolatel-

nou silou a hrozil nás pohřbili
když ne rozdrtili K vůlí bezpeč-

nosti zřízeny byly stany na ledu a

opatřeny potřebnými potravinami i

jinými potřebnostmi Každý byl
připraven opustiu loď pakli by

potřeba vyžadovala a žij ío pak na

ledu nechat se unášeti proudem
Avšak Fram osvědčila se pevnější
ještě nežli jsme mysleli Když
tlak dosáhl největsfho stupně a led
nahromaděn byl vysoko nad loď

uvolnila se tato a vyzdvižena byla
ponenáblu z ložiska v němžto byla
zamrzlou avšak neobjevila se na ní

ani ta nejmenší trhlina Po této
zkušenosti považuji Fram za dosta-

tečnou k vydržení jakéhokoliv tlaku

Později jsme nio podobného neza-

žili avšak byli jsme ještě dálo uná-

šeni k severu a severozápadu
Jelikož jsem nyní očekával s ji-

stotou že Fram dospěje ocj vyššího
bodu severně od země Františka
Josefa a že nesnadno pak provede
účel výpravy totiž přeplutí polární
kotliny odhodlal jsem se k opuště-
ní lodi tak abych prozkoumal moře
severně ležící Poručík Johanson
dobrovolně nabídnul se provázeti
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} ř ý trk y i rozkotané Jet-netl-
y

v moři sibINkém naletěny

''j' " ťřrlf I ťřlřkřn a 1

toho dovoluje se H rttuaf panovali

jakfi t roti l kur} prý obé tjp áti
ledového mořt spoajaje 'ovlll

tyto Jou ttiU') pravdě podobné ba

vypráví # le povstaly následkem

lerttt který si hšjl I plavci dovolili

t výdedvk cesty Nanenovy to po

tvriuje
Nanaen vypravil se o moř před

třemi lety IřojiiřJoíkrra tram

opatřeným parcstrojsm o 1G0 koň-

ských silách nonoti 100 lan Loď

byl upravena tib aby mohla vilo
rovatl ledovcem tak aby jí tyto ne-vfí-

nemohly zaopatřena veškerý
mi jKrtřebnostmi n doba piti a vfe

rok A Norvélsky parlament povolil
Naosenovi 150000 ra tuto výpravu
a dobrovolné příspěvky mezi nirnil

byl i sám král í vó-- k ý a 15000 ob

nášely skoro toliké! Mužstvo lodd

sestávalo t 12 oob vesměs xkuře-nýc- h

to cestovatelů

Úmyslem Nansenovýni bylo za-

měřili k novým sibiřským ostrovům

a cxltutl jřlmo tia nevěr ne ulírati
al loď tamrtue a unáŇena bu ie do-

mnělým proudem mořnkým Oce

kival že proud tento taut-w-e je] jak
svrchu uvedeno poblíže severního

poiu aneb přes týž na druhou stranu

domnívaje se Ze na samotném polu

jext moře otevřenó a tima mfruf-já- f

nežli v srvernl Sibiři aneb na

Qronlandu Od lé doby co na cestu

se vydal bylo slySeti o ní m určili

pouse jen jednou a sice doíla zprava
od nřbo v srpnu 1893 1 úžiny Jagor-sk- é

oznamující že až posud véem

dobře se vedlo Od té doby nikoli-kr&t- e

došly pověsti někdy přfzoivé
a někdy nepříznivé až teprvé nyní

přišla zpráva určitá že dne 14 břei

na m r opustil ď Nansen loď

Fram na 84 stupni severni šířky a

proniknul po moři polárním až ku

stupni 8014 severní šířky severně

od nových sibiřských ostrova Mezi

82 stupněm a zemí Františka Josefa

kde přecimovali Živíce se manem

medvědím a tukem velrybím nena

lezli pevné pády Žádné

Nansen vypravuje o cestě své

následovní:
Fram opustila Jugorské úžiny

dne 4 srpna 1803 Musili jxrao se

prodírali ledem podél sibiřského

pobřeží a objevili jsme několik

nových ostrovů Na některých mí-

stech nalétli jsme dukáty doby
ledovcové za kteréž severní Sibiř
musela pokryta býti vnitrozeroním

mořem ďo velké míry
Doc 15 září byli jsme při útí

řeky Olnex ale zdálo se nám příliš
pozdě než abychom se na plavbu
po ní vydali za účelem zaopatřeni
t psfl jelikož jsme nechtěli ztratili

jeden rok lunu Nové sibiřské

ostrovy minuli jsme dne 22 září

Hrzy po tom v šířce 70:50 ev a v

délce 130:37 vých nechali jsme
loď mezi kry aamranouti Jak jsme
o"i kávali unášena byla loď pone-náhl-

u

k severu a aev-západ- u v pod
zimu a zimě Al byla loď stále

vysazena nesmírnému tlaku před-

stihla naše očekáváni a vzdorovala

l illlft ti y--
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tři leU po lé disvš bf iije řtetlje
Jak tehdy p"li i rakouská dokonce

I v Franeii a v Nšmerku rnřlt své

pftty V době lé t"tíl oneoíinls-beft- f

jen] dřlrs lapnjNl průvodní

lít SVŮJ NápMiovi odjel k ttávšlé'

vé třlbmnýih svých loKřopy do

d ) Německa K tu stala se mu ne-mil-

věc Ilyl tťtil v DriltfWeh
tatěen a řečeno mi le 't Vojta

Náprtek Všechno ubezpečováni

bylo marné musil zŮ4tati v zajeti
tak dlouho al by přijel liíklo

oprávněný a Prahy kdo! by dosvěd-

čil la ťent Um z koho jej policie
má Z Drážďan dopáno do Prahy
o dobrém "lovu" Jaký se podařil i

to že zatčený popírá le by byl Ná

prstkem Poněvadž bylo pražské

policii známo le pan Hutzelmann

Jest spolužákem i dobrým osobni 11

známým Vojty Náprstka byl tento

vyslán do Drážďsn a pod sluJebnl

přísahou aby zjistil je-- li zatčený

Náprstkem čili nio 8 těžkým srd-

cem jak později Hutzelmann čaxto

vyprávěl odjel do Dráďan nebol"

ten k Jehož neštěstí měl přispélibyl
jeho přítel z mládí Cesta zdila su

mu nekonečná a rozpor mezi vědo-

mím povinnosti i přátelskými city

nepopřál mu ani chvíli klidu Možno
si představili jak se zaradovatkdyž
seznal fe osoba jež mu byla před
vedena uení Vojta Náprstek nýbrž
člověk accla neznámý a cizí Němec

t rajchu jenž zle a ryze po německu

láteřil že se mu doma v německé

vlasti působí takové oblíže iiylť
již po celý týden vězněn a jakmile
po zjištiní že není Náprstkem pro

puštěn byl na svobodu odjel ihned

nazpět do Ameriky pozbyv veške-

rou touhu spatřili své příbuzné V

Americe věc se mu rozležela a přes
tuto nehodu byli (Jeixberg a Ná-

prstek po leta dobrými přáteli
Hutzelmann vracel se pak a lehkým
srdcem do Prahy žo stalo so čeho

se nenadál že v Drážďanech nezastal

Nápr3lka— ač za Jiných okolností

bylo by mu to způsobilo dojista ra-

dost

llurrah proCrlpple ťreek

Pmiintujtc že C1iíihi?o Kock Ittlnml a
Pudile ilrUia Jest jedinou linií vedoucí
z východu pHmo do Colorado Sprintu
přirozené to brány do Cripple frček
okrsku
Colorado Spriniri leží na lípatf I'ike's

Peak na východní struně' a Cripple Croek
lest Mittf Jihozápadního svhu 1'iko's
1'eaku lilfrí se jeho zšpndnf íAřo
Z Colorado Hprinxa minkytují so vrtm

dvo cesty Jedna po Midland dráze Ule
průsinykem přes Hummlt do Cripple
Creek a druhá po Denver Jtio (irnmlo
ArAo přes 1'ueblo a Florence do Cripplu
Creek Vezmete (Jrrat Hork hítnd J{„ute
jedouce do záziVnch těchto žlutých
dolň Mapy tirkulíře a podmínky na
požádání u Ino Sebastian

tíeni Passenirer Ajrt
l' CbitBKo fit

AUGUST PAPEŽ
' tlnílul

HOSTINEC ťltVĚ TÍliDY

Ukiv 8 (ttimhs HiSiliiBrlr )

roj rohu SO a ulic v Ao Omnzt

Krajané kteří za jakoukoliv zá
ležitostí 80 Omaha navštíví nechc

neopomenou hostinko tento navští-
vit! a řfzným mokem a chutným
zákuskem ae posilnili 5 Ir

ledem t ik e jme nemohli lund

poiilíti Musili jme proto nhfrati
e k pevné pudí stoepajd :t I Jelné
kry na druhou a dostihli jme pevné
lemé teprvé dne í srpna a ie na

1: ! šlíky severní a 1 1 t délky
výcholnl
Tolik al pfistld sděluje S( od

Nansona samého

Jak 1 prvu uveden nalezen byl

teprvé skoro po roce dr Nanaen o

mulstva lodé Windward kteráž

vydala se podobně loni na výzkum
nou testu k severu a sice s tik
zvanou Jackon-Hrnwort- h vý-

pravko k západním končinám země

Františka Josefa Tam výprava
tato přrzimovala aniž by měla tu

šeni le jeSlé severněji od ních a

sice no příliš daleko celou zimu

trvil dr Nansen v chatrči v pod
zimu zbudované AŽ teprva kdvž

vydal se Nansen letos s jara opět
na další cestu k jihu setkal se a

vůdcem výpravy anglické dne 17

června a Nancn vrátit o na parní
ku Windvvaaddo vlasti své Ostatní
soudrzl kteří byli zanechání na lodi
Fram ovšem posud zachráněni ne

sou avšak Nansen očekává že prou
dy vodní zanesou kru v kteréž
Fram jest zamrzlá k jihozápadu a

že všichni navrátí se opět mezi lidi

Vzpomínka na Vojtu NáprHtka

Vrpomínka t minulosti jež mohla

by se nazvali také: rozpaky policej
ního komisaře Uutzelmanna sděluje
se MNár Listíkm" z obecenstva Ze

mřelý nedávno vrchní policejní rada

J Hutzelmann byl osobností v oby
vatelstvu pražském dosti známou a

zejména v době poslední kdy nalé

zal sc ve výslužbě vyhledával spo

leČnost jíž ze zkušeností a upomínek

svých rád všeliké' zajímavější pří

hody sděloval Jak známo činnost

vyššího ůřadníka policejního jest
bohatá na příhody všelikého druhu

Událost k niž so vztahují tyto řádky
a při ntž zemřelému Hulzelmannovi

tehdy ještě podřízenějšímu policej-

nímu úřadníku připadla také jistá
úloha zajímavá jest hlavně tím že

týče se osobnosti jejíž sympatická

upomínka dosud svěží tkví v paměti

četných ctitelů Vojty Náprstka
Hutzelmann byl spolužákem jeho a

časněji vzpomínal zejména v po-

sledních dobách nepříjemného slu-

žebního úkolu jehož se mu doslalo

r 1853 V roce tom Náprstek jenž
Žil v Americ zatoužil po tom aby

spatřil matku svoji Opatřil si

průvodní list do Evropy znějící ia
jméno ''Oeisberg" náležející judno
mu 1 přátel jeho v Novém světř 8

matkou svojí měl sejiti se v Paříži
Sotva že ai dva dni ve městě tom

meškal obdržel anonymní dopis vý

strážný v němž udělena mu rada

aby Paříž ihned opustil jeliko! nent

radno ani přes noo v hotelu prodlili

Náprstek vyhověl tomu pokynu a s

dobrou se potázal neboť tutéž noc

provedena v hotelu přehlídka a za

tčeni všichni kdož nemohli se s

úplnou určitosti prokázati svým pří-

slušenstvím O tom zvěděl Vojta

Náprstek teprvé po svém návratu

do Ameriky Avšak tím nebyla věc
končena a dohra její jež se udála

l

mne a byl bych dojista uemohl na dne 4 června na 83:1 a dne 15

lézti lepšího společníka v každém tervna laoešeni jme byli na H2:-„'-
0

ohledu Kíienf výpravy na lodi Zem jsme stále žádnou neviděli
bylo ponecháno kapitánu 5Snbtrgru ačkoliv dle Payerovy mapy oč tká-Důvěřu-

ji

úplně v jeho schopnost J vali jsme nalézti Petermauovu zem
že přemaže všechny nesnáze a ne- - na 83 stupni
mám ani nejmenší obavy že byj Dne 28 června se koncčnfi poda-nepřive-

nazpět bezpečně víechny řilo nám zastřelit! vousatého tuleně
lidi i když by mělo přijíti to nej- -' a jelikož sníh stával se čím dále
horší a Fram byla ztracenou což tím horším odhodlali jsme se

za málo pravdě podobné čkati Měli jsme nyní záobu tu-D-

3 března dostihli jsme 84 lennlho roaa pokud by vytrvala
stupeň a 4 minuty Johanson a já Též jsme zastřelili tři medvědy
opustili jsme Fram dne 18 března zbývali nám nyní pouze dva psi
195 a sice na 83ft! severní a 102 kteréž jsme mohli nyní dobře krmi-1- 1

východně Účelem naším bylo li maera Dne 25 července
moře severně ležící kraěovli jsme v naši cesté po

dosáhnouti nejvyšší možné temě- - soěhu obstojném Dne 24 července
pisné polohy a vydati se pak ke kdyl byli jsme ai 82 ztopftft aever-SpittbcrgĎ- m

přes zemi Františka ně uhlídali jsme konečně nezná-Josef- a

kdež jsme na jisto očeká- - mou zem avšak led byl kolkolem
vali nějakou loď najiti Měli jsme rozlámán na malé kry % voda mezi
28 pan 2 aanj a 2 t luny pro otevře- - nimi naplněna byla rozdrceným


