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Aehrenthalu v těchto věcech žád hrnuly k němu Ve skutečnosti

skrýval se chudák pod cizím jmé
záměr ruské vlády nýbrž zahraní-čnéh- o

ministra rakouského hrab
Goluchovského jenž skrze ruské
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Po pošklnských slavnostech

petrohradských

Vrátil jsem se z Petrohradu

Teprve nyní nabírám dechu a

vzpamatováním se z dojmů kte-

rými mne krásné dni puškinské

naplnily Hlava se mi ještě točí

Je mi jako bych byl býval uchvá-

cen větrným virem a vznesen vy-

soko a vysoko v nějaký nadobla-

čný svět kde jsem za týden prožil
celou rozkošnou pohádku Sku-

tečně prožil ne prosnil a přece mi

jest jakobych se probudil ze slad-

kého snu Ale probuzení ze slad-

kého snu bývá trpké a mívá v sobě

bolestný osten zklamání Zde
není zklamání protože nebylo
snu a že vše co se kolem nás roz-

vinulo a rozšířilo bylo pravdivou
skutečností

ného účastenství neměl a spíše se

jim protivil než aby jim byl na

pomáhal Slyšel jsem že rakou-

ský vyslanec v Petrohradě (ne- -

račte ho smčšovati s jeho bratrem

známým odpůrcem české národ-

nosti) vede si v příčině národní
bezvadně a nikdy nezapomíná že

jest u slovanského dvora zástup
cem panovníka mnohojazyčnéko
státu jehož všem národnostem

přísluší rovné právo V tomto
taktném jednání je podporován

legačnými hodnosty drem kníže-

tem Karlem Schwarzenbergem (o-p- ět

dlužno činiti rozdíl mezi ním

a známým naším fanatickým od-

půrcem) a hr Kinským
Bylo tedy nasazeno nemálo

pák aby zmařeno bylo shromáž

dění Slovanů v Petrohradě Tam

působeno aby Slovanům nebylo
dáno pozvání a zde aby pozvání

byť i došlo nebylo vyhověno
Rusové v poslední minutě ale

přece se vybavili ze síti malicher

ných intrik nedůstojných státní-

ků velmoci jejímž dějinným po
sláním je pomáhati všem svým ná

rodnostem ke kulturnému i politi-

ckému rozvoji Rusové se ze síti

vybavili ale Čechové v ní uvázli

Jos Holeček

Ode dne ke dni

Ze všech stran Evropy zaznívá

slavný hlahol jubilejních oslav

velkých mužů Konec osmnáctého

století byl neobyčejně plodný na

geniální muže Nežli století Velké

revoluce učinilo místo století páry
a elektřiny dalo světu celou řadu

znamenitých lidí mezi nimi dva

velikány světa slovanského a světa

románského Puškma a Balzaca

Nemohu snad v této lehce na

črtnuté kronice snažiti se vysti
hnouti význam Balzaca nějak

kriticky se zabývati jeho obrovskou

prací a chtíti zacbytiti snad krásný

profil této hrdé a titanské hlavy
moderní literatury Chci jen letmo

promluviti o muži který předsta
vuje typ moderního spisovatele
moderního člověka duševního re

volucionáře třeba že byl reakcio

nářem monarchistou a takovým
klerikálem že i teď mu jeho re

publikáaští rodáci v Toursu ne

chtějí dát postaviti pomník
Balzac to jméno ma pro

mne čarovný zvuk Vyvolává mi

představu heroického ži veta obro v

ské práce úchvatné energie "ne

skonalého nadšení a bojovné pod- -

nikavosti Balzac byl velkým
hrdinou péra Nikdo nepracoval
tolik a s takovou vášní jako on

Byl nejvčtším tvůrčím duchem na-

šeho století Autor velkolepého

cyklu románů "Lidská komedie"

jenž vytvořil nezapomenutelné
věčně životní postavy Rastignaca
Vautrina Eugenie Grandelovémá
cosi společného s tvůrcem Hamle

ta Leara Cordelie Shylocka
Falstaffa A kromě toho ohrom
nébo cyklu románů který jest
obrazem celé epopeje lidské celé

společnosti a celé doby a pod
jehož tíží klesl Balzac u věku asi

50 let vysílený prací probdělými
nocemi celými měsíci otrocké

úžasné píle kromě toho díla co
všechno nepodnikal a nedělal

Balzac

Jakási šílená touha činnosti a

podnikavosti vězela v tom malém

zavalitém pohyblivém a stále bdí

cím muži s pitvorným nosem a

geniálním čelem Nejasně vzpo-

mínám na to co jsem o něm četl

v intimních krásných vzpomín-

kách GautierovýchMeriméeových

Gozlanových Heineových a všech

těch kteří znali a obdivovali toho

obdivuhodného muže Byl roman-ciere- m

Žurnalistou obchodníkem

knihtiskařem nakladatelem poli-

tikem spiklencem cestovatelem

moralistou světákem filosofem i

dramatickým autorem Čeho všeho

nedotklo se jeho péro! Jako kou-

zelným proutkem ovládal svět

ideový nesmírnou říši snů a my-

šlének Mezi dvěma kapitolami
románu psal výmluvné úvodníky
do novin o otázkách politických
sociálních i veřejných psal studie

literární i umělecké rval se v

bystrých a vtipných polemikách
s kritiky Pak náhle napadla ně-

jaká geniální a střeštěná speku-

lace „
Snil o milionech na trůně který

si postavil ze směnek a nevyplace-

ných účtů Chtěl kdesi v Sar-

dinii dobývá ti stříbro Později se

objevilo Ze jeho plán byl dobrý

doly byly objeveny a pomohly
svému majiteli k bohatství Jindy
zase usmyslil si Balzac zabývati
se pěstěním zeleniny ve velkém

nebo výrobou nějakého zboží A

před jeho očima vyvstávaly velké

továray nesmírné sklady hemžily
ae zástupy dllníká líiliony se

nem v nějakém zapadlém koutku

pařížském aby unikl svým přečet-

ným věřitelům

Když se mu zhatily všechny
projekty finanční a průmyslové
obrátil se k divadlu Zosnoval

geniální plán Chtěl se obklopiti
štábem nadaných vtipných vyna-

lézavých spolupracovníků a s nimi

okupovatt všechna divadla paříž-

ské Tak jakýsi monopol trust
divadelní Gautier skvostně kdesi
líčí scénu jak Balzac svolal své

přátely a svěřil jim tento pirami-dál-
ní

plán a vypočítal že by to

vyneslo asi dva miliony ročně

Tento velepodnik dramatické

literatury ostal ovšem jen přelu-

dem jako mnohé z podivuhodných
záměrů Balzacových A divadlo

vůbec zachovalo se macešsky k

Balzacovi nepřineslo mu ani pe-

něz ani slávy Jeho kusy vesměs

propadaly a přece jeho drama
"Mercadeť' je velkým dílem jež

podnes zachovalo svou svěží půso-
bivost

KdyŽ pak opustilo Balzaca štěstí
všude a kdž byl nucen vésti nej-krutěj- ší

existenční zápas když
musibdenně pracovat 12— 14 hod
snil o moci politické o činnosti
státnické Chtěl uskutečniti své

politické sociální a náboženské

názory které s tak paradoxní vý
mluvností ztlumoča ve svém "ye
snickém faráři" Chtěl být po-

slancem vůdcem straay mini-

strem A již se viděl v zenithu

slávy a moci politické Svým

přátelům rozdával již ministerská
křesla jmenoval je vyslanci
A když se ucházel o mandát ža

lostně propadl A jiné zklamání:
akademie ho zamítla

Byl to úžasný heroický a trudný
život Jen práce a boj A při
tom samé zklamání a zneuznání
Kritika ho nechápala jako každé
ho umělce příliš novo tářského
nebo příliš neodvislého Dávala

přednost banálním romancierům a

dramatikům ano 1 Sueovi a Souhé
ovi před tímto geniem Akademie

se ho lekala a přezírala jej nebyl
oblíben v literárních salonech a

klikách Po celý život byl proná
sledován věřitely štván exekutory
ač pracoval jako nikdo jiný Te-

prve po smrti dostalo se mu uzná-

ní a pochopení Merimée a Taine

první vyzvedli Balzaca do výše

největšícb básníků a spisovatelů
odkud jej shazovala šosácká aka
demie nepřátelská kritika chle-bařsk- é

a ješitné zápolení literár-

ních cechů —a

Fenilleton

Láska k vlasti! Neboj se milý
čtenáři že nuditi tě budu o sva-

tých povinnostech každého Čecho-amerikáa- a

ku rodné půdě a ma-

teřskému jazyku bylo by to zby-

tečné poněvadž my vlastně cho-

váme lásku k naší vlasti i české

mluvě o čemž je každý jistojistě
přesvědčen a kdo by nebyl nechť

jen přijde ke mně a já mu to

dokážu Či neobětujeme se pro
"národ" když chodíme na české

plesy na česká divadla na české

pikniky kde veselíme se — roz-

umí se Česky — při sklenici piva
někdy i při více sklenicích a

pijeme na zdraví českého národa
a na uskutečnění jeho snah? Vi-

díš můj milý to jest vlastenectví

za které musí nám býti vzdávána

čest našimi zámořskými' krajany
Není to oběť když na příklad ve

vlasteneckém zápalu v kruhu přá-

tel usneseme se Že budeme pořá-

dali divadlo aby krajané naši

pookřáli dějem hry který my jim

před oči po obtížných zkouškách

předvádíme? Považ co námahy
nás to stojí než dokonale úlohy
své nacvičíme co piva vypijeme

abychom s kuráží hráli a to by
nemělo býti vlastenectví? Jdidižl
Pořádá-l- i se český ples a ten jest
častý není to vlastenecké od nás
Čechů když v hojném počtu se

do něho dostavíme a zde ze samé-

ho vlastenectví pijeme a pijeme a

plíce ničíme ustavičným kouřením

a polykáním hustého prachu? Vi-

díš my ze samého vlastenectví si

i na zdraví škodíme o kapse ani
nemluvím a proto nebylo by

spravedlivé kdyby nám někdo
řekl že nejsme vlastenci Ptáš
se co z toho všeho má národ náš?
Božínku což nestačí když se k

němu hlásíme když ve jménu
národa tančíme pijeme a opíjíme
se? Více na nás nikdo nemůže

chtít Ano my jsme vlastenci a
kdo by řekl ie jsme jen tajtrdlíci
zaslouží abychom ho lynčovali

Aviak jest jeitě jedno vlastene-

ctví jei velmi rozdílné jest od

předešlého Toto vlastenectví za--

ho vyslance ve Vídni hr Kapni-st- a

od loňských slavností praž-

ských pracoval v Petrohradě proti
Komárovu Germanomské smý
šlení hr Goluchovského jest u

nás dostatečně známo On patří
k nevalnému a stále více řídnou-

címu počtu haličských Poláků toho
druhu jako pp Madejský Rutov-sk- ý

ščepanovský kteří po všem

co se Polákům děje v Prusku

jsou naplněni nejněžnějšími city
k Němcům a stejnou měrou poci
ťují nelásku ke všem kdo se

Němcům staví na odpor byť jen
jako kosť ve chřtánu Od svého

loňského vystoupení v Praze V

V Komarov zdá se Goluchovské- -

mu nejnebezpečnějším člověkem

V dobré paměti čtenářstva jest
jak německé listy dštily na hlavu

Komárova oheň a síru pro jeho
řeč na pražském banketě slovan

ských novinářů Ve štvanici nafi

vládní listy měly prvý štěk S

těmito listy v hrsti spěchal ke

Kapnistovi a žaloval mu na Koma
rova Kapnist nepřesvědčiv se

jak se věc skutečně měla a věře v

německou umírněnost a slušnost

myslil že by tak německé noviny

nepsaly bez příčiny a stal se o- -

chotným tlumočníkem žalob na

Komárova
Musíme litovati této přílišné

ruského vyslance ve Vídni

a neméně toho že se nehleděl

sám přesvčdčiti jsou-l- i žaloby
donášené mu na V V Komárova

podstatný V V Komarov v Pra
ze ani nejmenším nepřekročil me

ze slušnosti které příslušník jed
hono státu povinen je zachovávati
mešká-l- i ve státě druhém zejména

spřáteleném On zde žádných po

litických řečí neměl pro nic ne- -

agitoval Jeho řeč která tolik
hluku nadělala neměla smysl po

litický nýbrž národní On vyšlo
vil to co myslí každý poněkud

uvědomělý Slovan Přítomní Slo-

vané neslyšeli z úst V V Komá-

rova nic co by netkvělo v jejich

mysli a citu co by jejich buditelé
vůdci hlasateté stále jim neopa-
kovali: že jim nej větší a všem spo-

lečné nebezpečí hrozí od Němcův
a že jen společnými silami mohou
to nebezpečí zapuditi Totě pra-

stará historická pravda kterou jen

slovanský renegát může zapřítL
Nové konstatování té pravdy

nemůže míti do sebe ničeho po-

buřujícího nemůže byli proneseno
za žádným agitačním účelem ne-

může překvapovali ani Němce a

nemůže je zarážet ani to slyší-l- i

je od Rusa Čím býti zástupci
všech slovanských národností v

řeči V V Komárova elektrisová-u- i
byla vřelost citu a hloubka

přesvědčení jež pronikaly každý

jeho hles každý jeho úseČný

kozácký gest A co je
naplnilo plesem a radostí bylo že

se mezi Rusy našel muž mající

velký společenský vliv a přibližu-

jící se co nejvíce stanovisku a

národním potřebám

neruských Slovanů a zvláště nás

jejichž celý dějinný život není ni-

čím jiným leč jediný s větším

menším nezdarem vedený zápas s

Německem
V V Komarov od svého vy-

stoupení v Praze je v' Čechách

nejpopulárnějším Rusem To vše-

cko mohl ruský vyslanec ve Vídni

vědět ale v tom všem není niče-

ho co by dobrý poměr obou států
mohlo změniti ničeho uač by ra-

kouská vláda právem si mohla

stčžovati ničeho zač by jí ruski
vláda povinna byla dáti zadost-učině- ní

byť jen v té formě že V

V Komarov nebyl potvrzen za

předsedu Slovanského spolku pe-

trohradského

Fakt že ruský vyslanec včdom-k- y

nebo nevědomky šel na ruku

pangermanské štvanici proti nám

jakoby mu nebyly známy její
skutky a cíle je zajisté pro nás
neméně zarmucujfcí skutečností

Že člen rakouské vlády v tom

směru nafl působil a jeho ochoty
se dožadoval Z toho faktu vid-

no že z paláce ruského vyslane-
ctví ve Vídni ještě nezmizel duch

Novikova jenž za Hohenwarta

prohlásil se proti státoprávnímu

vyrovnání s Čechami
V Praze se vypravovalo že ra-

kouský vyslanec v Petrohradě

baron Ludvík Lexa z Aehrentha-l- u

měl ruku ▼ nepotvrzení Komá-

rova i v tom že prý českým po-

slancům dáno bylo pokynutí že

by mohli věc svého národa velmi

poikoditi ano že by dokonce
mohli zmařiti oktroyování nových

jazykových nařízení kdyby Ui na

puikinské slavnosti do Petrohra-

du

V Petrohradě dostalo se mi po-bU-xí

l baron Ludvík Lexa a

Rermatltmn
Neuralgie
Bolesti v boko
Bolesti r křtil

a bude vidy 1

co výlatný lék proti

pouští své kořeny do duší upřím-

ných jimž není lhostejno co děje
se v zemi již opustily s nadějemi
že vrátí se k ní po čase opět aby
chránily ji od úkladů kladených

jí se strany nepřátel Takovým
vlastencům není lhostejno když
bratří naší úpí pod jhem tyranů
jako otroci ačkoliv jim přináleží

právo aby pohybovali se jako
svobodní Čechové svobodných
Čech Oni cítí útisky zámořským
bratrům činěné a snaží se je buď
odvrátiti neb zmírniti Tak jako
dítko rodiče své má ctíti i v době

kdy samostatným se stalo a pod-

porou jim býti v dobách trudných
tak i dobrý Čech má býti dobrým
synem vlasti své a svých rodičů i

v době kdy osud ho zanesl do

krajů vzdálených Na něm se

nežádá aby utrácel peníze při
"národních" zábavách z nichž

národní účely ničeho nedostanou

dostačí pro počátek když bude

upřímně sledovati běh událostí v
Čechách a život náš česko-ameri-- cký

Pozdější požadavky ovšem

mohou býti vStší Ono jest hezké

podporovati česko-americ- ké plesy
a divadla dle sil svých avšak tím

ještě nekončí vlastenectví Čechů

amerických naopak tam teprve
počíná Alfa

Je-l- i dobře aby redaktor odpo-

roučel patentové medicíny
Ze 8ylvan Valley News Brevard N C

Jest otázkou zdali redaktor časopi-
su má právo veřejně ndporoučetl ně-

který 1 těch různých patentových léků

jimiž zem jest zaplavena av-ía- v

zájmu trpících považujeme za svou

povinnost říci dobré slovo pro Cham-berlaln'- 8

Cbolic 'Diarrboea & Cholera

Remedy My známe a používáme tento
lék v naší rodině po dvacet roků a
shledali jej vždy spolehlivým V mno-

ha případech dávka tobolo léku ušetří
dloubá hodiny atrpenf nežli přijde
lékař My nespoléháme úplně a vý-

hradně na žádný lék ie vyléčí avšak
věříme že kdyby láhev Gbamberlain's
Diarrboea Remedy byla vždy po roce
a užívala se při počátku nemoce pře
deSlo by se mnohému utrpení a v mno
bych případech nebylo by třeba povo-

lávat! lékaře To byla aspoň naše zku-

šenost po minulých dvacet roků

Na prodej ve všech lékárnách
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CecfcOYĎ a jejich zips
o saEí£rávu

Naklaném Polt Zip vydána byli v

broiůrce předniika pod vie uvedeném
náivem kterou připravil p I J PaV-d-a

pro literární klub Astorovy knihov-

ny v New Yorku a upravil pak pro mě-

síčník Midland Monthly Tentoceakjf
překlad před£kr tvoří broifirka 40

stránek obsáhajíc: vyobrazen! Jana
Husa Jana žiiky Jana Amos

Joaefa Jongmana Cena

poaxe lOctřeb y kolkách Dva acitt)
mesMníka Midland Monthly r tahaj-
ící thtéi přednáikn v anjiicinť ta
ivtá Pnkrofc Inpadnw

hojitelem

Fymknatfn
Bolestí hlavy
Oťhrnulostl
Bolestí

na dále slouiltl

všem bolestem vůbec

Adresář spolků
Česko-Slo- v Dělnické Podpor Jednoty

protsverozápadnl itáty:

Minnesota Iowa Wisconsin Nebra-sk- a

a obě Dakoty

Hlavní Jednota v Montjromery MInn

odbývá sví ochftie kalldoa 4 aobotn v měsíci v

siní F V StaBka o 8 h veier Velkoptedooda
J Nestával Velkotajeroník F V Staněk
Velkortřetnik Jos E Velkopokladnik
Josef Maruika

Č I v Montgomery Mlnn

odbýri v schftie kaMou řtvrtou nedSU v
méstcl Předseda Fr K Btanžk Tajemni
Fr Mixa Účetní k Jos E Sokol Pokladník
Tomii Havel

Č II Mladoíech v Le Suenr Center
Minnesota

odbývá fvé schftze kaidou t nedčll t mSslct
síni ÍOOF Předseda Jakub Krenik tajemník
V Štžpin Lexinifton Mino úcetnlk Jan Bl-c-

pokladník Vae Kráva

Č III T St Pani Minn

odbývá své schůze kaidou 3 středu v mčsícl
Předseda Jan Bednář tajemník Frank Skok
US West 7tb SU atetsfk Frant Bělka 301 n

st St Paul Minn

Karel Havlíček BoroToký ř IT v

Mtnneapolig Mlnn

odbývá své schftie kaidou 4 noděll v rníslcl v
siní í m corner of Washington & Cedar ave
So Předseda Jan Svlták taj August Mendl
1411 S St 8o„ pokl Josef Pospíšil dietní k Fr
Svlták 2111-- SH St 8

Č V v Nové Praze Mlnn

odbývá svá schftze katdou 4 nedali v mfsle
Předxeda Vojta Chalupský taj F J Novot-

ný oCetnfk Václav Posel pokladník Jakub
Svoboda New Prague Mlnn

Komenský ě TI v Hayward
Minnesota

odbývá svá schfize I nedSII v mMcl Předs
Jos Pell doiorce Jos Funfár taj K Funfár
Olen vlilo Mlnn očetnlk J Kučera poklad
MatřJ Benet Oakland Mlnn

Karel Veliký i Til v Nové Třeboni

Minnesota
orfbývá své schfize kaidou 4 neděli v měsíci
Předseda Jan Klein pokladník Josef Nový
áfctiiík Jan Flllpek tajemník Jan Jindra
KHkeney LeSueur Co Mino

Č VIII Rovnost Owatonna Minn

odbývá tvá schfize kaidou L neděli v měsíci v

siní £ S P 8 Předseda V Martinek tajem
nik Anton J Vailous ncetnik Karel Ulng
bofer pokladník Josef A Stránský Owatonna
Mlnn(

ČV IX Česká Koraná Klatých dolft

v Pine City Minnesota

Předseda Anton Pávek místopředseda Jan
W Lovfík tajemník Jos Bárto b 82 Beroun
Mlnn úfetnlk Leopold Haberman pokladník
Frant Pávek

Č X Cechoslovan v OUvla Mlnn

Předseda Karel Kohn místopředseda Mat
Petřlika tajemník Frant W Kvicb bol SSM

Ollvla Mlnn Ačetnik Bedřich Uoeek (pokladr
nik Václav O Plovhart

Čechle ř XI v So Omaha Neb

Odbývá rphftte kaidý druhý ítvrtek v měsl-- ol

o osm hodin večer v síni J Koaukýbo Před

edaVác Snajdr tajemník Jan Kontskýna
a Q ul acetnik Jan Hajný pokl J Kotrí

čísla XII Chrudim v Kaclne Wh

odbývá svá acháte kaidoa třetí sobotu v mi
icl v 1 bodlu večer Předseda Jos Ituttk 101

HsgererSt taj Jos Stehlík lim Mllwauke
Su áietnik J L Sys lbsB High Ht

7 Dr ČEPELKA

v Cechách promovaný
i tiuhný j

ORDINUJE

V ČESKÉ LéKÁRNB

F NEDĚLY & SYNA

V CiETE NEBSASftA

Velkerá předpisy Mkařská vyho-
tovuji se v Uu lékárně s právně a
svědomitě i neJCIstiích a uejlep
Itch Učebních prostřed k a gr-t- f

3j yý TV tVT

Rodinné blahovi)
jest moíným jen tenkráte kdyi via

Jest ídrávn V letním řase má borko ajf

vliv na taiívací soustava jes
tedy nutno adriovatl Ji v pořádku

Hevertv Uvataí balast
odstraní rychle tácpu nezáiivnott ne-

chuť k Jídla a choroby a toho pocháie-Jíc- L

Bílí třlo tnacnoa měrou fboTof
llk ivláílé pro leny Cena 73 centů

Jiná slabost tallvací soustav Jest pra
Jem iill lsksír kter kaidým rokem ti-

síce Udí svlaití dětí do hrobu sklátí

Severir Vik preU ekeléře a srijnia
pomfiie vidycky Měli byste míti vidy-ck-y

Jedna láhev doma prvtole často
Jediná dávka daná v cas sachráni Váa
nebo Vaiim milm ilvot Cena tS a 50c

W F SEVERA
teak lékárník

CCDAR RAPIDS IOWA

Prosím abyste mne neměli za

slovanského enthusiastu který
tone v nadšení jakmile ucítil

ruskou iuchtu anebo ochutnal

ruských sČí Jel jsem do Petro
hradu se srdcem chladnějším než

bylo počasí které jsme tam zasta
li a s myslí ničeho neočekávající
Petrohrad příliš dlouho otálel než

na slavnosti puškinské pozval slo-

vanské hosty Kdyby ku svátkům

petrohradským nebyli bývali po
zváni Slované bylo by Čirou nega-
cí všeho co se událo loni v Praze
o slavnosti Palackého a sjezdu

slovanských novinářů a došlo zde

nevšedního výrazu My Čecho

vé byli bychom při tom zle pocho-
dili Nepřátelé by se nám rouhali
žeřavé uhlí posměchu sypali by na
naše hlavy a sočili na nás že jsme
jedinou příčinou "panslávských
rejdů'' Ukazovali by že i Ruso

vé se nás odříkají a dokazovali

že musí proti nám být užito všech

prostředkům a vší mocí abychom
se vzdali každého pomyšlení na
slovanskou pospolitost zatím co

oni ctění naši nepřátelé dávno se

zhostili všeho platonismu nesmí
o duchovných stycích a svazcích
o sbližování v umění a literatuře
o jednotě jazykové — majíce to

vše nepotřebují už o tom sníti —

a plnou parou pracují k uskuteč

nění pokud jich samých se týče

zásady: jeden národ jeden stát

jeden císař
V poslední chvíli pozvání roze-

slána Petrohrad se rozhodl aby
svátek ieho bvl zároveň svátkem

slovanským Česť tedy aspoS ze

vně zachráněna myslil jsem si

ale nemohl jsem se zbýti podezře
ní že Petrohrad proto se tak
omeškal že si nepřál aby Slova

né byli o jeho slavných dnech za-

stoupení příliš četně Toto pode-

zření značně kalilo mou náladu a

city mé byly rr razně chladny K

tomu se přidružovala osobní ná-

klonnost k samotářství a jí odpo
vídající odpor k davovým proje
vům a světskému hluku Zkrátka

jel jsem do Petrohradu jen jak
oběť svého povolání nic víc

Ale jíž prvé hodiny v Petrohra-

dě radikálně převrátily mé nastro-

jení Přesvědčil jsem se že po-

dezření jakoby Rusové hrubě ne-

toužili po tom aby o puškinských
slavnostech přitiskli na svá prsa
slovanské hosty nemělo podstaty
Příčina že teprvé v pozdní hodi-

nu bylo Slovanů vzpomenuto ne-

visí ani v ruské vládě ani v pe-

trohradské intelligeuci jež slavno-

sti puškinské pořádala Hlavní

příčinou otálení byla trvalá krise v

lůně petrohradského Slovanského

dobročinného spolku na nějž celá

ruská společnost navykla si pohlí-
želi jako na jediného a privilego-

vaného prostředníka mezi Ruskem

a Slovanstvem Z tohoto spolku
počin nevycházel a přátelé Slo-

vanstva trpělivě čekali že V V

Komarov již v zimních měsících

zvolený za předsedu Slovanského

spolku jakmile bude v tomto
čestném úřadě uinistrem vnitra

potvrzen rázně se věcí chopí a v

několika dnech dohoní co bylo
promeškáno během roku Zatím
se doba slavností víc a více při
blilovaía a Komárovu se potvrze
ní nedostávalo Konečně ministr
rozhodl že ho nepotvrdí Komá

rovu bylo učiněno nemožným aby
vítal slovanské hosty jako pfedse
da Slovanského spolku Chopil
se věci jinak: jako vydavatel a re-

daktor nejrozSířenějlíbo ruského

listu a jako Clen městské dumy

petrohradské Na jeho podnět
honem utvořil se komitét noviná-

řův a duma viemi hlasy proti jed
nomu se usnesla že ku slovaa

tfa hostům převezme úřad ho--

tllccliy a hospodyně
Prci Komarov nepotvrzen? Ne--

llzzlíí ta tlmlt pfekaziti naviti- -

TO C!svtxi o slavnostech pulkio

crcacirail?
: -

% trli tztyl to rhstei


