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MUJ BRATR TOM
Dokouření Povídku t Texaiiti

jak po mně touží Mluvil tak

jak byla bych ráda alylela hovO'

řiti tebe a jak nemluvil ani Tom
I oddala jsem se mu neboť líbil

se mi A tak ae stalo žo ee na-

rodilo dítě Slyterovo a nikoli
Tomovo Ubohý Tom prchl do

světa — neměl tolik aíly aby
mne zabil A mne vzal si Mr

Slyter boháč břlocli nejsme
oddáni ale miluje mne a vlechno

jmění připsal nalim dětem
mámo už dvě" --—Zamlkla
vlečka jsouc udýchána a zářivé
oči stápěiíc v mých Napadlo

Oh Sir oli i nač výpravo
viti o sobě — chtěl j tem povídat
o tvém bratru Tomoví Co?

Tehdy doma nebyl pátral aď
po avé Cindy bůh vl kde zatím co

ji pouze oksmžík dílil od toho

lby náležela Jeho bratrovi
Co jicm dělal? Rozsvítil jsem a

na kus papíru napsal: "Miluju
Kattii a Kattie miluje tebe Good

byl" A vzal svého koní a vzal
avou putku — a zmfzcl jsem té

noci z kraj UJjcI jsem na zá-pa- d

do prérií do Leana Kstacada
Kok jiem ic toulal půl druhého

roku dvě leta Spadl jsem druh-

dy mustanga a zlomil ti nohu
od té doby kulhám Po více než

po dvou letech te srdcem doaud

nczahojeoým vřítil jsem se k

břehům Colorada v okreao Fayette
A Cekaly mne divoé zprávy Kattie

umřela před rokem dle jedněch
ouchotioami dle druhých tajným
žalem- - Jle jiných Žlutou zimnicí i

mne jak imělným jsem vedle ní

V jednom z minulých Čísel zmí-

nil jsem cn o některých nedostat
cích českých nalich zábav a te

prve duca opět dostal jsem se k

tomu abych ve svém pojednání
pokračoval
Předem jsem nucen odpovědět!

na některá upozornění jichž se

mi několika stran cestou sou

kromou doetalo "Ono prý se to

snadno řekne opravte své zábavy
snadno se prý radí a povzbuzuje
ale mám prý se sám o to také po
kuftitil'' Ano to je pravda slova

beze skutků nejsou ničím nikdo

visk mi nemůže říci že jacm oc o

to již nepokusil aneb že v tom

smíru snad nepracuji Vy sami

snad uznáte že nemohu přijití k

valem 11 programovému čizábavní-m- u

výboru a říci takhle a takhle

pořádejto svou zábavu Výbor ten

má od vis již předem nc-l- i vý

slovné instrukce tož naprostou
jistotou očekávaný pokyn aby co

nejvíc těch kulatých vyzísksl a v

tom případě účel avětí proitředky
a výbor a naprostou flegmou řídí
se dle valeho byť i nevyslovené
ho přání
Že tím v torn směru pracuji?

Ano a to již déle než i% roku
V červnu r 1904 zsložilo nás ně-

kolik po příkladu studujících na

státní universitě v Lincoln Vzdě

lavací Klub Komenský So Oma-H- 9

ř 2 A může kdokoliv z váa

říci Že Klub Jehož činným Členem

jsem prohřcíil se jen jednou proti
tomu co navrhoval jsem pro
zteplení zábav nafiich? Nikoliv

krásné a bohaté já kulhavec a

chudák Dylo mi dzko z jejích
očí ale nemohl jsem než hleděli
v ně Po chvíli ona dodala:
"První dítě jmenuje ae po otci
Willíam druhé po tom jehož
jediného miluji nad vie na světě

Samuel " Šel z n( Žár

jenžomamoval a vábil V oné
chvíli zapomněl jsem na to hrozné
a rozevřel jsem náručí mezi zuby
propouštěje hlasem váině: "Oh

din nékterých konečně otravou

Nepátral jarm po pravdě — sta-čil- o

mi že oenl jí už mezi Živými

abych byl jeltě zouíalejSím než

kdy jindy 'A Cindy? Inu toť

přivé to divné: Cindy byla rok

Cindy Cindy mojel" Leč v

té chvíli kdy už byla téměř na

za ůvcdco onoho Článku a od

mii'liýcli doitalo le mu dorrluv

Mrialo by mnr kdyby někde jioý

trpěli ručí za moc a proto podo

týkám má-!- i někdo nějakých ná

rniUk proti tomu co jsem napsal

jkfin vždy ochoten námitky ty vy-

světlili s ptkli chyba je na mé

strmě rád so k ní přiznám avíak

nerad bych by někdo jiný za

mna trpěl
Minule uvedl jsem některé po

kyoy ku zteplení nalich zábav

Vysvětlil jsem že by kouření mě-

lo v tanečních síních naprosto
býtí zamezeno Chce li někdo

sám sebe otravovali dýcháním a

požíváním kouře z jedovaté tabá-

kové byliny nemusí současně

otravovat! i jiné Druhá věc po-

čet tanců měl by býti obmezen a

rozumně uspořádán a zaveden

taneínl pořádek Netrpte na pro-

gramu pouze jen valčík pochod
valčík pochod atd Zaveďte

tance řadavé: besedu dvořanku

Čtvcrylku atd a srovnejte je tak

aby te tanec kolový střídal s tan-

cem řadovým nebo skupinovým

po každém tanci zaveďte prome-

nádu kdy ťiilaitníci při zvucích

hudby neb I bez ní v párech pro-

cházejí se kolem taneční místno-

sti Tím nejen poskytnete o Me-

chu tanečníkům alo dáte příUŽitost
bavit! se i těm kteří retančí ani

za promenády budou iivjci ae pro-

jiti a dámou bavíti se a ní i když

by 1 ní vůbec ani ns jediný tanec

zadáni nebylí — Nedovolte pří-

stup podezřelým nebo nemravným
osobám kdo se nečestně zacho-

vává vylučte ho ze svých řad

Strpíte-l- i oepfístojnoiti jednoho

poněvadž je to příbuzný některého

valeho vynikajícího Člena musíte

strpět podobné jednání od každé-

ho jiného — h dobrá pověst va-líc- h

zábav je ztracena
Hleďte do vleho co podnikáte

zavést! co možno nejvíce ullechti'
losti a jemností Hrubost odpu-

zuje A nemusíte se obávat že

by finanční výtěžek váě byl tak

hrozně malý naopak poslechne-tc-l- i

těchto pokynů zisk vál bude

eosčný Předně získáte na své

pověstí za druhé zapudíte víech-n- u

sprostou ajrylskou chásku jež

na vás vždy vrhá stín sprostoty
Není to k prospěchu valich zábav

není to také zisk! A konečně do-

stanete pro vale podniky vle co

ullechtilého jest mezi valimi kra-

jany A ani zisk vál finanční ne

byl by přilil vážaě ohrožen aspoň"

ne v blízké budoucnoti
Proč jsem se o tomto předmětu

rozepsal? Je právě teď doba

"skvělých velkolepých' plesů''
Pomyslí někdo na nápravu? Uči-

níme krck k lepiímu?

mých prsou udeřila mne v hruď

ošklivým pohybem tváře její seŽenou Tomovou vzali ae prý
hned asi za měsíc po mém záhad-

ném zmizení Lidem ae zdálo
zhyzdily divným výrazem "oi
zahučela: "Nikoli tvoje můj

žo nemaže být více lásky mezi drahý zapomíná! že jsem
Mra Slyter T' A zatím co já po-

kořen díval se za ní volně odchá

dvěma než mezi ní a Tomem

Ale když po roce Cindy porodila
dítě — Tom zmizel právě tik zá-

hadní jako ji Neboť dítě bylo

anijednoul Jest sice pravda že

ubc nechť zvolí tříčlenný výbor
anebo ať tento výbor zvolen jest
ode všech řádů rozličných nalich
národních spolků ale ať p Havla-s- a

má dozor nad výborem tímto

jako dohlížitel nebo vykonavatel

jeku nejvyllí hlava tohoto hnutí
tak aby věc ta byla patřičně vede-

na a opravdu byla ku prospěchu
celé české veřejnosti

To jest můj náhled Možno že

povolaněji! muíi z nalcho středu
budou míti návrh lepil než je
tento Ale nebude-l- i míti výbor

úplnou důvěru lidu a přispívatelů
zahyne v hádkách a neivárech a

jak aám p Havlaaa podotýká
bude více národního Skandálu a

více nedůvěry mezi námi než až

dosud je a nale národní věc padne
aby více nepovstala
Když by byla úplná důvěra v

takový výbor zajisté Že by nale
Česká veřejnost a radostí přispěla
v každém ohledu V případě opáč
oém nebude nikoho ani mne ne-

vyjímaje kdo by tento podnik
podporoval Proto by bylo

aby pHavlasa byt aspoD

jedním 1 výboru třebaže by zde

ve Spojených Státech nebydlil
T J Klíma

Aiylum Ntb— Nevím ani jak
bych měl začít! tento dopis abych
vám ukázal vděčnost' za snahy
vaSe o zájmy četkoamerické Jest
mi velice milé že není mezi vámi

a "Osvětou" té proklaté řevnivo

ati Oba listy jsou nyní výborné

jen tak dále pokračujte! Před p

Havlasou klobouk dolů Když

jiem byl ve Wilber a podávaje mu

ruku zval jsem jej k sobě nena-

dál jsem ae že nám tak promluví
do dule Často jsem si na vle

rozpomínal o čem nás nyní opra-

vuje a í tehdy cbtČl jsem se mu v

soukromí vyzpovídat Svému pří-

teli Čechoarneričauu když ae mne

tázal jak to přijde Že ač jsa mlád

tak dobře nászoáodpověděl jsem:
"Poněvadž je veskrze vzdělaným
mužem a ať si mu nadávají snílků
idealistů neb jiných jmen u větlí

ny lidu zůstane zlatým písmem
zaznamenán" Mám jedenáct dí-

tek a osm jich chodí do Wilber do

Ikoly A bohužel jen 1 dvěma se

mohu domluvit! Česky ostatními

jen anglicky Jak mne to bolí

píšu li domů česky a oni a tíží to

Čtou A 'nyní nám jeltě Školní

výbor wilberský nasadil němčinu k

vyučování českým dětem a snad
ani jeden Školák ve Wilber není

Němcem Sám sice umím němec-

ky psát i číst ale za mého 40tile-téh- o

pobytu v Americe dosud
málo mi plátno to bylo A nyní
mé děti se němčině naučit musí a

na českou řeč na Školách wilber-skýc- h

se zapomíná Kdybych ne-

byl tak často od rodiny své vzdá-

len jsa atále zaměstnán tvým

povoláním vzal bych se o to Ale

vždyť konečně ve Wilber máme

české spolky které ve svých sta-

novách mají udržování české řeči i

národnosti! Kde ty jsou? Proč ty
mlčí?

Jakmile budete míti ty kolky na

národní daQ poSlete mi jich za

dollar pro začátek

Pan Havlasa se též rozepsal o

českých studujících na universitě
ve státě Nebrasce a o spolku Ko-

menský Co dobra by vykonal

kdyby je tak měl jednou pohroma-
dě a do dule jim promluvil Přeji
viru mnoho zdaru!

Max Storkan

zela drsně se smějíc Když mezi
klub náa nepronikl až dosud da

dvířky plotu se naposled otočila

propukl ve mně slepý vztek vzpomíšené mulat A Cindy leko do veřejnosti ale zde právě
jett ta příčina že nechceme hura- -

mínkou na utrpení bratrovo i

křičel jsem za ní Spatná alova bukářským způsobem domoci ae

pozornosti a výdělku při svém

vyatupováoí nýbrž chceme na

vzala li rozvod pro opuštění i

Žila od toho dne a bohatým statká-

řem dvě míle od La Grange a bý-

valým piantáiníkem otrokářem

ae atarým Williamem Francisem

Slytcrcm tehdy krásným starcem

plným aíly jehož bílé husté vlasy

ohyzdná slova na něž ona nezů
atala dlužna odpovědi

Po tom dni jsem začal pít ne

dávaje se udržeti ani nadějí v ná

vrat Tomův

sebe upozornit! úmlovnou a pocti
vou prací pro nápravu a vzdělání

To ovlern nejde kvapem My
nezneužívali jsme předem vídikátolik se líbily bílým ženám Dějí

se divné věci na světe — stalo ae hesla neblýskali ae hluchými ná

rodními frázemi nevypisovali oi toto Sir dojísta už o tomto

A dva měsíce po té skončilo se

vle: kteréhosi rána nalli ubohého

mého Torna oběfieného na stromě

před domem Slyterových právě

naproti oknu do ložnice bohatého

křídlenými slovy daleko Široko

svůj účel ale chopili jsme ae

Víme sami žepřímo —- práceíirmáře Tak se tedy vrátil můj

bratr Tom

Zbyl jsem z rodiny lianksú

nejsme nikterak dokonalými do-

znáváme že máme mnohé nedo-atatk- y

avíak máme dobrou vůli a

upřímný úmysl Přes to vle do-

stává se nám z mnohých stran

nepřízně a pomluv Mnohý by

sám Farmu jsem propil — a

od té doby ae vleku světem jako

pes přespávaje kde ee dá A

případu Slyterově slylcl když

jezdil na koni po okolí — nadě-

lalo to tehdy mnoho hluku mezi

bílými a dosud se o tom vypra-

vuje

Nale farma byla zpustlá a ne-

skonale smutná Usadil jsem ae

v ní a zaCal znova hospodařit
hrbený a utrápený Všechno

připomínalo bolestnou minulost

a Často zdálo se mi že lépe bylo

by prodat a anažit se zapomenout
věcí jež nikdy neměly ae stát A

marným připadalo mí to lopocení

pro nikoho a na nic

Po Čtvrt roce přifiia mne na

lei do achůze Komenského ale
Čekám až jednou se spiju tak že

bílí lehce vysvětlí Šerifovi proč

bylo nutno mne zastřelit Anebo

až jednou mne budou lyochovat
za zapálení střechy nad hlavou

Mra Slyter ferné vdovy po bí

lém se třemi malými raulaty s

Williem se Samem a s Tomem —

Tak Sir prosím nejdříve

naučil by se tam — modlit Ta-

kové ponětí mají mnozí krajané
o vzdělávacím naiem Klubu Na

takové řeči není odpovědi —

přijďte se přesvědčit Jiný tam

nejde protože je tam samá bram-

borová ilechta! To je zrovna o

čem minule jsem se zmínil Je
to jedna z prvních překážek proč
ti kteří o nápravu a vzdělání s

snaží docházejí tak málo pocho

pení Někteří a přiznejme ra-

ději barvu hezké procento nalich
lidi zvyklí jsou tak na hrubé a

oeotesané řeči a jednání že každé-

ho kdo nejedná zrovna jako oni a

vede si poněkud jemněji a uhla

zenčji považují za nadutce jemuž
kde mohou ae vysmějí Přijdou-l- i

potom lidé takoví do společno-

sti kde jednání takové není jim
dovoleno cítí se uevolnými a spo-

lečnost tu nazývají "bramborovou

llcchtou" Nemohou-l- i někoho

pochopili a není-l- i jim něco při
něm po chuti Jednodule mu vy

nadal a myile jí si "to jsem mu

Národní dan
Jttnrow Pka Ctěná redakce!

Pročetl jsem p Havlátův článek

o národní dani a prohlašuji zde

avůj aouhlaa a jeho návrhem

Bylo by velice potřebno aby zde

ve založil národní fond z příspěv-

ků jednotlivců i řádů do rukou

národního výboru který by pří

spěvky ty sbíral a pak jen na ná-

rodní účele je vydával Jedná ae

hlavně o to kdo má býti výběrčlm
této dani Musil by to býti muž

anebo výbor v který bychom měli

vyskočím já Tak zamkne-

me loďku
'
na řetěz a vesla

odnesu sám Jest už tma

zde v lese by mohl Sir zakopnout
Já to zde už znám já nezakopnu

Cikády crčí světlulky lítají
hle jaký pěkný večer A suchý
vítr prosím proto asi mi tak

vyprahlo při tom povídání Jen

jazyk vyplazuju jak pes
Ob dva Sillingy mi dává Sir na

whisku Oh děkuju tisíckráte

děkuju vždy říkám Že bílí

lidé ze Severu jsou lept! k čer-

ným než ti na Jihu Jen něco

bych prosili kdyby Sir lei porna
leji Sam Daoks už pitnáct let

kulhá už patnáct let

vštívit Mra Slyter Cindy
Pracoval jsem právě v zahradě

neslyšel jsem jí jsa zamylleo až

teprve ucítil jsem čísi ruku na ra-

meni Užaslý a nemoha nalézti

jediného slova zadíval jsem se na

ni Hýla krásná — vyvinula ae

za ta leta v ženu jakých mnoho

mezi černými není Její očí doaud

se leskly tak neobyčejně jako

druhdy Divný úsměv pohrával

jí kolem rta Konečně začala ho-

vořit jasným tichým hlasem ale

rozhodným a jako zakazujícím

'mně mísit ae do její řeči: "Same

jda ti říci co jsi udělal Milovala

jsem tě až do onoho večera — a

miluju dosud tebe jakým jsem tě

viděla před vyslovením onoho

jména Ty'a miloval jinou Ze

zoufalství vzala jsem si tvého

bratra abych nerozsévala neltěstl

aama oelťastná A pak snad

i jiem jeltě milovala tebe

Torna jsem nikJy nemilovali ale

saálcla jiem ho neboť byl tvfij

bratr a byl dobrý A kteréhosi

dne poslal mne Tom k Mr Slyta-rov- i

a jakýmsi poselstvím Mr

blylcrovl jsem se Ubila vidy

a onoho tlíte j8té víc oel kdy

jindy4 ml jaká jem krimi

úplnou důvěru který by znal nale

potřeby který by měl opravdový

zájem o nale povznesení a který

by skutečně rozuměl potřebám na

Aová kniha J&na Jfavhsy Prá-

vě se dovídáme % českých listů že

vytla nová kniha Jana llavlasy:

"Jak sny umírají" Pražské limy

dal A tsk to jde velmi často —"t- -r lito lidu Neměl by to býti ni

Tolik na vysvětlení mého sta
ooviska Uznáte doufám že

kdo komu by účel tohoto fondu

sloužil k jeho osobnímu vynálenl
nebo ctižádosti

JubiUum Jeuf Skttty Královská

Plzsft oslavovala onehdy stoleté

narozeniny jednoho a ntjlepKch
o ní plloui 'Toutavá četba jel

krásným svým stylem unáll ČtenáMám v pana Havlasu úplnou
jednotlivec nemalá činiti láiraky
a nápravy ve vlastním valem do

ml pakli a tím vy ssml nesou

hlasité
důvěru a vem-l- i tento úkol na ře Látka ua mnoze buiarnl

překvapující avýai náhlými obrasebe jsem ochoten v jeho ruce

sloliti I1000 hned a pak savaruji

svých rodáků Josafa Škody který

kdysi společně s Kokytanským
usniván byl ta hlavu mladil lé-

kařské Ikoly vídenské Jeho

jméno sasnaiumáno je zlatým

plmm v dějinách moderního

Jellě nlco o Čm rád bych se
ty Na některých místečtí pMmo

zmínil NékltM ttenáti So-oma- l- se k úíeht tomu po 5 dollarech

ročni ptUpívati
se nám zdi jako by k nám mluvil

A 15 ťoa"
lit pletou si moji maličkou se

rnámým obcbodelkim na 11 a U Ncmůte-t- i plevilti úřad len na


