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eskoslovenští vejáci t Sibii!
se s vašimi bratry to

Dnes louili jsme
jáky, odjí žd jící mi

do vlasti na

americkém

parníku „Heffron*. Slyše jejich veselý zpv
a bouliré ovace Dra Girsovi, myslil jsem
si, že by vás zajímal výtah z mého denníko,
cest na parníku
psaného o podobné
v
únoru
letošního roku
.Madras", který
(1919) vezl 507 eskoslovenských voják-

invalid do vlasti.
,
Ml jsem est pivézti 120 z nich z nemocnice v Bachedu, a jsem rád, že vám
mohu sd^ti, že pan Gr. Avenarius, pedseda
ruského erveného kíže v Charbin, propjil mi dva z jejich sanitárních voz pro
cestu z
líce

Bachedu do Vladivostoku,

pispl k našemu

pohodlí.

ímž

ve-

Pan Letinov,

pedseda,, Východo ínské dráhy,
velmi nápomocen, zjednávaje rychlé
a staraje se o rychlý pohyb vlaku,
rití inženýi v Bachedu poskytli

byl

mí

spojení

a ame-

ochotn
pomoc našemu nepíliš etnému nemocninímu personálu pi penášení nemocných
z nemocnice do vlaku. Všem tmto pánm,
jakož i tyem anglickým sestrám erveného

IVk5*J033JL

,

kíže, pomáhajícím americkému ervenému
kíži ye Tlaku, a Dra Šfovoskému s temi
sestrami ruského erveného kíže v Charbin plukovník Teusler, zástupce amer.
erreného kíže pro Sibi, vyslovil tebdy
tely dík. Když moji invalidé se se mnou
y Praze louiti, žádali mne, abych pi svém
náTratu do Sibie tlumoil jejicíi díky všem
tmto laskaným pátelm i amer. ervenému
kíži.

Denník.

AK*) nalodil 450
vetn
voják-invalid,
eskoslovenských
23 dstojníka, na parník „Madras". Pink.
Teusler pidlil mi Dra Rosett cd AÍK za
pomocníka, pí. O. T. Logan za vrchní ošetovatelku se si. Rees a si. Patterson jakožto pomocnicemi. Pracovali jsme všichni
v souladu s anglickými lékai i ošetovatelkami, nacházejícími se zla lodi se 450 anglickými invalidy, natracejícími se domu.
Vypluli jsme ve 4 hod. 45 minut odpoledne.
V 5 hod. j:em udlal prohlídku lodi a našel
všechny velmi šastné. Pro peplnní lodi
mnozí z chodících invalid masili se spo14.

února.

Personál

hamaky pro spaní. Nkteí ž nich
mne žertovn, zdali myslím, že
jsou ptáci, žt je nechá rám spáti ve vzduchu.
Ale nakonec byly hamaky oblíbenjší než
postele, ponvadž v nich bylo chladnji.
15. a 16. února. Poasí je velmi píjemné.
kojiti s

tázali se

*) Stálá

xkratka pro americký

ervený kíž

Nemocniní oddleni dobe zaízené. Vojáci
mne pekvapili veer serenádou ped mou
kajutou, zpívajíce písn, které jsem rád poslouchal t Bucbedu i Te vlaku po cest

odtamtud do Vladivostoku.
17. února. V 9 hod. 80 min. dop. jsme
pistáli r Moži v Japonsku. Pístav je velmi
rozložekrásný, s nkolika malými,
a
mnoha
japonskými dtmi
nými ostrvky
v pestrých kimono, hrajícími si na pobeží.
Bylo mnoho mátání i pokus o horor mezi
nimi i invalidy. Najal jsem sampao, abych
dojel pro 57 invalidfi, poslaných z Tokia.
Našel jsem je t hotelu a pozval je na obd
tamtéž. Když jsme pijeli k „Madrasu", dostalo se jim velého pivítání od vladlvostockých invalid.
18. a 19. února. .Madras'
nabírá uhlí.
Mnozí z chodících invalid vyšli na beh
a navrátivše se, vyprávli £m, kteí pro
nemoc nemohli choditi, zajímavé vci o
i o zvláštních
obyejích tamního lidu. Mnozí

pkn

mst

mne obdaili malými dárky, které
mí koupili na památku.
20. února. Koupil jsem 10 bedniek pome
ran a 600 svžích vajec na pilepšenou
invalidm v nemocnici, 30.000 papírových
z nich

ubrousk pro

sák

tuberkulosní a 15.000
ze silného papíru pro upotebené ubrousky.

V uritou dobu dne budou ošetovatelky
sáky s obsahem spalovati.

tyto

Vyjeli jsme v 12,45 odp. Kolem stále plno
sampan a jiných japonských lodk, napin-

ných
jeli

který nás zdravil, když jsme
lodních
Strava, pipravovaná
ínskými kuchai, se echoslo-

lidem,

kolem.

kuchyních

vákm

píliš nezamlouvá. Ti eští kuchai
vaiti.
aby jim bylo dovoleno pra
Dohodl jsem se s kapitánem .Madrasu*, aby
ti výborní, obtaví vojáci vzali naši
tito
kuchyni do svých rukou, byl jsem za svou
námahu více než dostaten odmnn radostí
i
vdaostí, kterou invalidé projevili, když

n

Žádali,

dostávali

skutené eské

Jídlo.

a 28. února.

Poasí

21., 22.

teplojší

a mohu nyní

otvírati

je

mnohem

luky,

takže

v nemocniních oddleních jest jasno i svží
vzduch. Mám nkolik pípadu ínfiuence. Zaídil jsem isolaní kajutu na palub a žádný
z pípad neukázal se tžkým. Invalidé mi

ve všem vstíc, ímž bylo nebezpeí
všeobecné epidemie odvráceno.
Všem vojákm na lodi, i 449 anglickým,
jsem vydal po ranci a vaku a vydávám po
50 cigaretách na muže týdn po celou cestu
dom. Rance a vaky, 70 000 cigaret, 3 bedny
cukrovinek a 2500 silných vlnných pidal americký ervený kíž.
krývek
Vladivostocký Y. M. C. A. mi dal dva fonografy s deskami, dopisní papír, tuiky a
množství her. Krom toho mám ješt v Hongšli

mn

kongu objednané cigarety.
24. února. Dorazili jsme do Hongkongu,
nejmalebnjšího pístavu a msta, které jsem
kdy vidl. Kopce, obklopující pístav, jsou
porostlé krásnými háji a po nich asto až

k samému vrcholu jsou roztroušeny domy
a Yilly, masivn, až umlecky stavné. Postaral jsem se, aby chodící invalidi mohli
ry Jíti na beh. Navštívil jsem konsula Spojených Stát a dovdl jsem se, že ho tere Vladivostokn, kterými
legramy od
žádali o opatení letních uniforem pro invalidy, nedošly. Chtl jsem koupiti 486 oblek
hotových, ale nepodailo se mi; tedy jsem

AK

koupil tenkou látku a obstaral

ínské krejí,

Deset dstojník si koupilo
letni uniformy a pro ostatní je obstarám
v Singapuru. Pan N. J. Stabb, pedseda
Hongkong šanghajské banky a pí. Stabb dali
mi vstupenky na dostihy pro mnohé z invalid. Taktéž mi dali 85 tropických lielm,
36 pár krátkých kalhot, 86 košil, nkolik
plást a oroce pro invalidy. Pí. Stabb darovala 23 dstojníkm 800 dolar, aby jich
užili,
jak za dobré uznají a fonograf s deskami. ervený kíž dal cigarety a konsul
Spojených Stát taktéž, a krom toho poslal
mi jednoho ze svých lidí za tlumoníka pi
nákupech pro invalidy.
25. února odpoledne byli jsme hosty pana
i paní Stabb v
jejich loži na dostihách, kde
jsme byli pohoštni ajem; následující odpoledne byli jsme podobn hoštni v loži
anglického velícího generála. Byl jsem nadmíru potšen dojmem, který moji vojáci uinili na tyto výborné lidi.
27. února. Vypluli jsme pesn v poledne.
Cesta z opevnného pístavu byla krásná.

aby

je ušili:

MnožstYí lodk, naplnných lidmi, kteijse
o nás zajímali, inilo náš odjezd dojemným.
Hudba, vlajky, zper a t mlhu zabalené
slánce, TŠe to nkteí invalidi poblíže mne

pirovnávali k pohádce.
28. února
3. bezna. Poasí jest velmi
horké a ílhké. Všichni nemocní i yojáci
nosí tenké obleky, které jsem obstaral t Hongstojící

—

kongu. Jeden hezký, mladý Toják, který
ped válkou studoval dra roky na universit medicínu, ztrácí rozum. Má utkvlou
myšlenku, že každý jej chce ctráriti a
stravu, léky neb rodu nechce pijímati od
nikoho než ode mne. Chodí stále za mnou
jako moj stín. Každého veera máme na
palub koncert: jakým potšením jest po
slouchati eskoslovenské
zajímají

jejich

Zvlášt mne
písn s jich vý-

zpvy

pochódoió

1

borným duchem.
4.

bezna. Pijeli jsme do SJngaporu.

jest tropický a

•strovu,

Pí stár

arovn krásný. Mnoho malých

pokrytých kvetoucími stromy, von-

nými kvtinami a pvabnými palmami, jež
iní dojem pérových opraŠ9vaú, rostoucích
hlavou dal. Chýže tuzemc, stavné z trávy
na kolech nad mlkou radou, s mnoha nahými dtmi, visících okolo dveí i z oken
jaff opice. Voláky Ttlmi zajímaly jejich plavecké a potápské výkony. Házeli jsme do
vody mince a ony skákaly za nimi a zídka

kterou ztratily. V poledne jsme pistáli k molu.
Obdržel jsem krátkou dovolenou pro všechny
invalidy schopné chze. Navštívil jsem pana

Gunsaulos, generálního konsula Spoj. Stát
a vyprávl jsem mu o svém oddílu poctiyých
eskoslovenských invalid, naež on se ihned
poal starati o zábavy pro n. Požral mne
k veei, dávané t jeho byt t est indického biskupa, a byl nemálo pekvapen, když
jsem mu sdlil, že biskup je strýcem mé
Mli jsme rozkošnou zábava
manželky.
t tomto konci svta, ležícím na protjší
stran našich domov. Po veei všichni
dlali plány, jak pobaviti eskoslovenské vojáky. Pan Oheek, pedseda U. S. Firestone
Tire and Rubber Gompany v Singapore, a
pí.

Gheek se rozhodli

dáti pro

n

šestého

hudební a ajový veírek a nabídli mi jeden
zo svých automobilu i chauffeura k stálému
použití pro mé invalidy. Generální konsnl
Gunsaulus s paní projektovali veei s hudbou a buffetem odpoledne sedmého, taktéž
se zapjením svých automobil. Spolek
amerických dam dal nám prostednictvím
pí. Gunsaulus ovoce, zavaeniny, ti tucty
košil a
tucty noních kabátk pro
v
nemocnici.
Dovezli mne zpt na
invalidy
lod! po vod a tuzemci, psobící zvláštním
dojmem ve svých mnohobarevných hávech,
bhající sem tam ve svtle tropické luny,
skytali rozkošný obraz. Pál jsem si, aby

tyy

nkteí

velice nemocných voják, na
mohli se mnou z toho tšiti.
5. bezna. Dohlížel jsem na vydávání potravin kucham v 5.80 ráno. Obešel všechna
nemocainí oddlení jak obyejn. V 7.80
lodi

z

byli

mých
se

pišel pro mne pan Cbeek, abychom šli dnákupy pro vojáky. Ód anglického intendantstTí jsem koupil látky khaki na 270
pár krátkých kalhot a 100 deových tropických helm. Generál Dadley F. Ridoat,
lati

velitel

vojsk

Prlirových

osad,

bydlící ve

fotu CanniDg t Singapore, zapjil 250 helm
pro použití invalidm až *do Port-Saidu, kde

ml

zanechati spolu s tím stem,
jsem je
které jsem koupil, na Madrasu, jenž se má
sem vrátiti. Látku jsme donesli k rzným

ínským krejím, aby z ní ušili krátké kalhoty. Helmy jsem poslal na Madras. Potkal
jsem eskoslovenské dstojníky, kteí v Hongkongu nedostali letních uniforem, vzal jsem
je s sebou ke krejímu a objednal pro
uniformy i jeden pár kalhot pro každého.
6. bezna. Po obvyklé prohlídce nemocnic

n

lod

jsem ostatek dopoledne proinvalid po mst. Odpoledne
ástí
jížkou
jsem obešel ínské krejí a nabádal je kt
spchu, aby odr pro invalidy byl hotor
k našemu odjezdn. Ve 4 hod. odp. prohlídka
nemocnice. Potom pišel pan Cheek, aby
nás vzal s sebou k veírku, dávanému v est
echoslovák. Zažili jsme skvostný veer
s hudbou, mraženými jídly a nápoji. Vojáci
a

strávil
s

ze setkání s vynikajícími
Zpívali nkolik písní o
Singaporu.
obyvateli
svém domov, jež se hostitelm velmi líbily.
Na lod vrátili jsme se v osm hodin, unaveni,
ale šastni. Obešel jsem na dobrou noc nemocniní oddlení a rozdal nemocným ovoce
zdáli se tšiti se

10

a peivo, které jim paní Cheek poslala. Byli
úpln šastni a spokojeni a žádný
z nich nenaíkal, ad jsem mohl vidti, že

všichni

mnozí

trpí silným vedrem.

Uím

se

každo

denn mnoho

od té doby, co jsem pohromad
s tmito chrabrými vojáky, nikdy si nestžujícími. Všichni se velmi rychle zotavují,
až na jednoho; bojím se, Že vzdor všemu,
co pí. Logan a její pomocnice pro dlají,
tento výborný hoch
nedojede.
7. bezna. Pro horko nelze spáti. Ye 4.80
jsem šel do nemocnice a shledal, že paní
celou noc vzhru, starajíc
Logan byla

dom

tém

Ona se
se, aby nemocní mli TÍce pohodlí.
svými dvma pomocnicemi, Miss Reeg a Miss
jakož i anglický léka s ošetovatelkami dlají vše, co mohou, aby nemocným co nejvíce ulehili. Pan Cheek pišel
v sedm hodin a projel se se mnou kauukoPatterson,

vými plantážemi, vykládaje mi o jeho výrob,
takže po návratu na lo ml jsem invalidfim
co vyprávti. Jest nesmírným potšením,
pracovati s lidmi, kteí pro vše jeví tak

V

8.80 jsem
veliký zájem, jako tito vojáci.
snídal s panem Cheek a potom jsem koupil
84 páry hotových krátkých kalhot od an-

glických vojenských úado, takže spolu
s tmi, které jsem koupil a dostal v Hongkongu a které jsem dal ušíti .zde, každý
voják bude míti dva úplné obleky pro horké
poasí. Ostatek dopoledne jsem strávil kupováním zásob pro íoc a vydáváním hotových
oblek vojákm na lodi. Generální konsul

a

pozval nkolik z nás na
do srého kluba, ale neml jsem asu
se dostaviti. Ve 4 odp. pr jhiídka nemocníce.
Pan Guasaulus poslal své automobily, aby
nás odvezly k veeí, kterou dával v est

Spojených Stát

obd

echoslováku.
se s nimi

Výborní lidé, pozvaní, aby
seznámili, hudba, krásné zahrady

i nápoje
daly nám velmi
obraz singaporského pohostina asto
ství.
Vojáci zpívali velmi
nadmíru
musili opakovati. Byl jsem na
hrd. V 8 hodin nás odvezli zpt na lod a
vojáci bavili ty, kteí pro nemoc nemohli

a

výtená

jídla

živý duševní

pkn

n

5

vyprávjíce jim o zajímavých pokusech
hovoit s mladými dámami na veírku posnfcy a znaky, jelikož neznali spolené ei.
Pak pišel pan Barnet a vzal nkolik z nás
na projíždku k terase, z níž jest roztiled
pes celý pístav pozdji se k nám pipojil
generální konsul, pí a si. Oansaulus, pan a
našich nových pátel.
pí Cheek a jiní z
Navrhovali, abychom se projeli po krajin,
neb abychom navštívili operu, ale my jsme
již byli unaveni a páli si pouze, abychom
mohli klidn sedti a pozorovati svtla na
vod. Jeden z voják upozornil mne na odraz msíního svtla ve vod, na kaleidoskop
lidí, chodících ped terasou ve svých zvláštních úborech a arovnou orientální hudbu i
vflni ve vzduchu. Srovnával to se scénami
z Tisíce a jedni nccl.
8. bezna. Vasilij Mlnks, pacient, o kteróht jsme mli tolik starosti, zemel minulé

jíti,

;

12

Byl tak trplivý a odhodlaný ve svém
dojeti domu, a5 od nkteré doby vd),
Že se již nenzdrafi. Dohlížel jsem na vy-

noci.

pání

dávání potravin kucham v 5.45 a obešel
nemocnici. Potom Jsem natštívil krejí, šijící
naše šaty, koupil ovoce a rzné vci pro
nemocnici, vyzvedl peníze na ek
a zaplatil všechny úty. Pan Ganaaulus,
po celé
p. Gheck neb p. Barnet byli

AK

tém

dopoledne se muou a pomáhali mi, jak mohli.
Tázali se mne ve své orientální psychologii,
jak mohu býti stále tak inným v tomto
klimatu; nemli asi nikdy est býti zodpovdnými za pohodlí a bezpeí pl tisíce
dobrých voják, kteí obtovali své zdraví
ve služb lidstvu. Pan Miller dal mi ek na
50 dollar, aby pilepšil zvlášt tžce nemocným. Pravil, že akoliv ví, ževladivostocbý
errený kíž mi dal k disposici peníze pro
tento úel, jest mu velikým potšením, že
nco uiniti, neb se zde cítí osamoceným a dosud neml píležitosti pomoci volákm pímo, kdy by vidl osobn, že jeho

mže

dir pinesl radost.
Vrátil jsem se na

lod v 11.30 dopoledne,

a maje vše zásoby na
Gen. konsul Spoj. Stát Gunsaulus s
choti, pan a paní Check se stým malým
synem Davidem a jiní z našich nových pátel pišli se s námi rozlouiti. Pinesli s sebou ovoce a jiné dárky pro nemocnici. Vojáci
jim zazpívali nkolik písni a provolali jim
zaplativ všechny

úty

lodi.

13

boulivé ,Na zdar*, když „Madras* odrážel
od molu t 12.80.

Singapurský pístav

jast velmi

mnoha malými ostrvky

s

kterých

mezi

malebný,

poloostrovy, na
a
palmami se kryje
stromy
i

mnoho rozkošných domu. Pohled úzkým
prlivem jest velmi pvabný, ponvadž tropická atmosféra zde jest dosti tžká, takže
razn zbarruje a zjemuje, celý obraz,
vyhlíží jako jedno z mistrovských dl
Turnérových*).
Ve 4.80 odpoledne jsme pochovali Vasílije
Minkse. Jeho tlo pokryli eskoslovenským,
anglickým a americkým praporem, s jeho
apkou na obvyklém míst.. Ósl. sbor zapl
nkolik písní a velitel pronesl pknou
Potom sbor zazpíval jejich národní hymnu,
truba zatroubil, stroje i šroub se zastavily,
se
že

e.

a když lod se pestala pohybovati, spustili
tlo do vody, zanechávajíce pouze prapory
a apku. Nikdy nezapomenu pocitu, který
jsem ml, když jsem uslyšel šplouchnutí
vody, jak na ni to narazilo. Vojáci byli
zasmušilí touto smrtí ve svém stedu as tíží
se nám podailo veer rozehnati chmurné

myšlénky.
9.

bezna.

Vydával jsem sodovou vodu a

ovoce, jež jsme dostali v Singapore.
nemocným se pitížilo následkem

Dvma
horka.

Dnes ráno zemel jeden z ínských kucha
od sluneního úpalu. Déš doprovázený sil*)

14

Znamenitý acglický malí-krajiDá.

hmním

ným

a blesky, ochladil odpoledne

veer poal Táti píjemný Yítr.
bezna. Noc byla chladnjší a nemocní

ovzduší a
10.
si

ponkud

dávají

oddechli. Anglití dstojníci pofjrmáiní stížnost
lodi

kapitánovi

ohledn vydávané nám
jsem

jí,

stravy.

Nepodepsal

ponvadž mám sám mnoho

stížností

nemocných, a jejich pohodlí jest
dležitjší než naše. Odepel jsem povoliti,
aby moji vojáci a chodící nemocní stáli
každého rána déle než patnáct minutT šiku,
ekajíce na povrku. Dle mých instrukcí
z VladiYostoku jsme spíše nemocnici, než
rojenským oddílem, a akoli pln schvaluji
každodenní povrku a TŽdy se jí súa9taji,
trrám pece na tom, aby byla konána v
urený as. Také jsem dal stým nemocným
dovolení, aby na ni chodili bosi, chtjí-Ii.
Na to dstojníci dených národností na lodi
kteí byli každodenn pi pot rce pítomni,
mi ekli, míním-li dovoliti mužstvu svého
oddílu chediti na povrku s bosýma
nohajma,
nech tak iní všichni, nebo íháný. ekl
Jsem jim, že mám píkaz dovézti své lidi
dom oo možná nejpohodlnjším zpsobem,
a že na povrku budou choditi bud bosi
nebo obuti, jak sami za dobré uznají. To
pomohlo. Dnešní pepoítání uká7alo, že 56
z nás nemá místa v záchranných lunech
neb prámech. Stžoval jsem si lodnímu

jménem

lékai, který slíbil, že se obrátí k plukovníkovi, jenž v té záležitosti ?akroi u kapitána lodi. Nechtje ekati, šel jsem sám
15
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kapitánovi, který mi slíbil, že
pibere prámy t Colombo, našem nejbližším

pímo ke

pístavu^ jelikož budeme musiti projeti mnohá
minorá pole mezí oním mstem a PortSaidem. Vydal jsem noro noní kabátky
Tšem nemocným též dopisní papír, eukroTÍ
a hry z Vladi ve stoku.
12. a 18. bezna.
jsme malé nesnáze
;

Ml

s

vydáváním potravin pro svj

oddíl.

Oni

nechtí jísti oat-meal (ovesnou kaši) a ryby,
a jelikož zpsob jejich stravování byl ujed-

nán ye Yladivostoku za pítomnosti zástupc
eskoslovenských, anglických a AÓK, ka
pitán lodi jest toho názoru, že se na
nemže žádati, aby potraviny, kterých nebereme, nahradil jinými. Konec konc jsem
mu ekl, že bude-li nám dávati rýži místo
ovesné kaše a uzené místo ryb, vezmu na
sebe zodpovdnost, kdyby ml obtíže pi
vyútování s anglickými úady. On na to

nm

pistoupil.

bezna.

14.

Pistáli J3me v Colombo.
ale ne tak malebné jako
Navštívil jsem konsula Spoj.

Pobeží zajímavé,
v Singapore.

Neml

pro mne zpráv, ale seznáníl
dodavatelem, který
byl
velmi nápomocen pi nákupu zásob. Objednal jsem 800 vajec a ovoce pro nemocnici.
Koupil jsem balík dlouhé látky na zástry
ošetovatelkám a kufr i rudní kufík miste
tcb, které mi ukradli v jednom pístav.
Navátí vili jsme Qaeens House, abychom se
pedstavili anglickému generálnímu konsu-

Stát.

mne

16

s

lodním

mn

Tam jsme se sešli s plukovníkem V"
Spoln s ním jsme naTŠtÍTili mtjora Tonka
na anglickém místodržitelstYí, který pink.
nabídl jeden z místodržitelských
V. a
automobil, na nmž bychom zajeli do Kandy
(asi 70 mil od pobeží), kde bychom zstali
pes noc a odpoinuli si po jízd na lodi.
Byl jsem Telíce unaven, a proto jsme se
rozhodli pijmouti jejich pohostinství. Uinivše nutná opatení na lodi a rozlouivše
se s nemocnými, vyjeli jsme ve velmi podosti
hodlném voze. Gesta byla úzká,
dobrá, a vedla nás pekrásnými tropickými
lesy, zajímavými domorodeckými vesnicemi,
hemžícími se lidem v podivných áatech neb
vbec bez šatu. Skuten též nkteré venperel,
kovanky nenosily ani obvyklé
ba ani úsmvem se nepiodly. Poznal jsem
mnoho navoátí anatomických. Gumové, banánové, kokosové a ananasové plantáže, perušené tu a tam íkami neb jezery, byly
Ioyí.

mn

a

šry

zajímavé. Hejna opic ve stromoví
pevislém pes cestu jakoby protestovala
proti našemu vpádu do svého posvátného
území a vítala nás zlomyslným veštním,
jak jsme jeli mimo. Škoda, že jsme neumli
mluviti jejich jazykem, jako Mougli v Kiplingov „ Knize džunglí"; bylo by to velmi

velmi

zajímavé, by jen z toho dvodu, že bychom
jim nemusili zstati nic dlužní. Ani domorodci nezdáli se píliš ochotni usnadniti nám
jízdu rychlým vyhnutím se s cesty ped
naším automobilem, akoliv jejích lenivé

pohyby mohly býti spíše výsledkem tropické
psychologie

než nepátelství.

Nejvíce

nás

zajímali pracující sloni, tahající veliká bevna;
zdáli se patiti nejlépe do této atmosféry,
ad na nás nekieli, jak opice, ptáci i domorodci. Musím se piznati, že jsem se
nikdy nemohl podívati slonovi do oí, aniž

, On jest zajisté
bych ho ml v podezení
otcem bolševismu; v každém pípade je
.

.

„bolšój*.

As

v

pt

hodin

msta podobného

jsme pibyli do Kandy,
klenotu,

vystavného na

tropických pahorcích, obkliujících jezero
jak zrcadlo, a s chrámem, pehlížejícím a ste-

honcím celé msto.

Tém re stedu jezera jest

rozkošný malý ostrvek s velmi starou indickou branou a svatyní, obklopenou bujnou
révou, kapradím a kvetoucími rostlinami,
které nasycovaly vlhký vzduch záludnou,
mysticky orientální vní. V této mdlé, barevné atmosfée by lovk mohl býti duševn
ímkoli.
Hotel Queen byl velmi pohodlný dum
anglického zevnjšku, kde se dalo dobe jisti
i odpoívati, teba husté sít proti komárm
nad postelí a elektrické vtrníky ve všech
podetyech rozích pokoje budily ve
zení, Probudili mne ptáci, létající na úsvitu
po mém pokoji vstal jsem a usedl u okna,
abych mohl pozorovati, jak se msto prob dí
a obživne. Nejprve se objevily nosiky vody
se žbány podivných tvar na svých lehkých
hndých ramenou, zpívajíce píse divokého

tém

mn

;
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nepravidelného rythmu, který mi pipomínal
„Elektru*. Potom ve dveích se poali objevovati lidé, a jasný vzduch byl rozTÍen
jejich hovorem, zatím co se leniv a se
zíváním ubírali ke kašnám, kds se koupali
a vyplachorali ústa po štá* z betelo
rých oech, všichni bez jakéhokoli falešného studu, potromad mladí i staí,
téže kašn.
muži i ženy, koupajíce se
aniž by si navzájem byli vdomi svých
osobních pvab. Možná, že domorodé dámy
mají zvláštní zpsob pi opravování vlas,
neb nošení , náramku" na nohou, neb biblického fíkového listu, jenž slouží ke vzbuzení

muž

vášn u

—

dtí

jest

much

jako

. .

.

v každém

pípad pi prosaickém
pohromad zstávají úpln lhostejní.
Ale mohu si pedstaviti radcst, kterou by
Nevím;

koapání

ml

náš starý pítel Petr Pavel Rabens,*)
kdyby bvl zde tohoto rána. Pak se cbjeviii
knží na parád okolo chrámu, zpívajíce
jakýsi druh pohební písn, pi doprovodu

zvnk gong,

zaznívaly z vnitku
se slunce objevilo nad
hebenem hory, pronikavé zatroubení dále
signál k zapoetí modlitby, žabráci poali
vylézati ze svých tmavých koat a zaujímati svá obyejná místa, vystavuj ce své
vedy a znetvoenosti co možná nejvýhodnji

chrámu

pro

;

které

práv když

požitek

Kolemjdoucím

—

a

den byl

zapoat.
*> Slavaý vlámský
ského tla.

malí, mistr

nahého

lid-
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Po snídaní jsme se
mstem, které se zdálo

prodli okolo jezera i
dosti istým, akoliv

domorodý obyej žvýkání betelového oechu

ervenhndých slin do všech koitu
na chodaíky jest pro cizince protivný. I
náš zvyk žvýkání tabáku se zdá mén odporným. V botanické zahrad jsme se poPo
tkali s nkterými z našich nemocných.
obd jsme jeli zpt do Colomba, abychom
navštívili majora Tonka z anglického místo
držitelstyí, který dával aj a indickou zábavu
pro rojáky t Qaeen's Gardeas. Dostali výborné pochoutky, hrála indická vojenská kaa plivání

i

pela a produkovali se indití fakirové ve
svých orientálních úborech, kterými se vojáci velmi zajímali. Potom nkteí z invalidu
se projíždli v automobilech, zatím co drahá
prováželi po lunech v zálive. V* 7.80 jsme
8« všichni vrátili na Jod, a když lun s an-

a

dámami

cd Madrasn,

„Na

guvernérem, majorem
vojáky odrážel
vojáci jim provolali ohlušující

generálním

glickým

Tonkem

hostí všími

zdar!"

Telegrafoval jsem pluk. Anv
aby v Terstu
byly pipraveny vlaky, které by odvezly
naše invalidy do Prahy. Taká jsem žádal o
16.

bezna.

dersonovi

dva

od

lékae

AK

ím,

a ti ošetovatelky

AK,

aby

vyledevání. Major Tonk
a nkteré z dam, které mu pomáhaly pí
verejší zábav, pišli na návštv* a pivé
zli s sebou
plný lunek ovoce a dárk pro
Naši
vojáci jim zazpívali nkolik
invalidy.

nám pomáhali pi

2t

a r 11.30

písní,

oceánu
cítí

je

mnobem

jsme vyjeli. V Indiokém
chladnji, a nemocní se

spokojeni. Jsem rád, že máme lo opt
po váera tom prachu od braní uhlí

istou,

t Coíombo.

Nemocní všichni vypadali jako
eraoši, a ošetovatelky mly mnoho práce,
aby z nich zase nadlaly blochy.
17. bezna.
Vydávám stále ješt po 50
cigaretách na maže celéma svému oddílu;
krom toho dostávají ovoce a sodovou vodu,
darovanou t Colombo. Vydal jsem isté noní
kabátky

Musí býti asto

všem nemocným.

následkem horkého poasí. Míkrátké rozmluvy s nkterými vojáky,

vymovány
vám

zmny, které najdou pi svém
dom, do své nové republiky. Ve-

vykládaje jim

píjezdu

lice se o vše zajímají,

žívati
sitní

tlumoníka neb

nminy, pece

a

teba musím pou-

svojí
stále

ubohé

univer-

abych
vypravoval více.
18 i 19. bezna. Poasí je mnohem snesitelnjší. I vážn nemocní poínají síliti a
vyhlížejí lépe.

Hledím pro

žádají,

n

ud ati

více

místa na palub.
20. a 2Í. bezna. Pevedl jsem nové nemocné na palubu. S pomocí jednoho vojáka

spravil jsem jednu sprchovou koupel, která
nepracovala, takže mne nkteí z nich žertovn nazvali svým doktorem-instalatérem.
Tší mne velice, že se mnou jednají, jak:
vojákm jsem
bych náležel mezi n.
za
zaplatil po deseti dolarech náhradou
ztrátu zavazadel na oest z Buchedu na

Tem
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Mtdras ve Vladivostoku. Dopsal jsem zpt,
abych se doTdl, jsou-li Jejich vci i kasárnách.
22. bezna, Koncert kombinovaného anglického a eskoslovenského talentu. Bylo pekrápáním seznati, kolik skutených umlci
máme na lodi. Angliané dávaU nkolik výborných monologu a scén, a našemu oddíla
dostalo se boulivé ovace za jeho hudební
ísla. Náš komik dával napodobení amerického kapelníka, Sousy, že j^me všichni
slzeli smíchem; potom napodoboval nkteré
z personálu Madras tak dokonalo, že jsme
je ihned všechny poznali.

23.

bezna Adenský prliv. Po

celou

tém

dobu teplý, ale píjemný ^ánek. Pi západa
slunce v Rudém moi. Velkolep zbarvené

píkré behy ostrov odrážejí se ve vod.
Zbarveni západu jest tak intensivní, že jeden
z voják se štípl, aby se pesvdil, jak
tvrdil, že nesní.

24. bezna. Jsme stále ješt v Rudém moi
a poasí jest nadále krásné. Pobeží jest
malebné, ale zdá se nehostinné a se skrov-

nou vegetací. Nikde se nezdá zem dosti
zajímavou, abychom si páli býti vrženi na
beh po zpsobu Robinsona Crusoe. Mnozí
z invalid, kteí pi odjezdu z Vladivostoku
byli velmi nemocní, ayní se tak dalece zotavili, že se mohou procházeti po palub i
po lodi. I onen ztrácející rozum zdá se
v mnohém lepším stavu; v každém pípad
22

nyní stojí snídani bez mé ochrany a chodí
za mnou mén. Myslím, že se uzdraví.
Lodní telegrafista zachytil zprávu, Se
t Egypt a Sudanu jest revoluce.
jsem
za vhodné upozorniti svj personál i esko
slovenský oddíl, aby nevyjadovali svého
mínní o revoluci, i kdyby byli tázáni, a
aby byli opatrní v hovoru i jednání vzhle-

jí

Ml

dem k druhým státm

i

jejich

koloniální

politice.

Aoglití vojáci se obávají, že budou povoláni konati zde službu, místo aby pokraovali v cest dom.

bezna. Za úsvitu jsme pijeli do Suslunce nad pahorky
i pouští. V popedí pískote kopce jsou úpln
modré, pecházejíce znenáhla jak duha do
ržová a erf ena, zatím co rokle mezi kopci
jsou hluboce purpurové. Byl bych o tento
požitek pišel, kdyby mnj pítel a stín mne
byl nezavolal. Pístavní dstojník pišel na
27.
ezu.

arovný východ

iod a pinesl zprávu, že se mluví, že zde
šel jsem okamžit na úady,
kde mi sdlili, že nemají píkazu pro naši
dalši
cestu kanálem, a že možná bndou

budeme vylodni,

Madras zpt do Indie. Avšak
když jsem jim sdlil, že máme na lodi 45o
anglických a 506 eskoslovenských invalid,
pro nž v Suezu nemáme místa krom Jjorkého písku, rozhodli se nás propustiti Suezsfcým kanálem ve 4*80 dnes odpoledne, šel
jsem do msta s nkolika dstojníky a našli
jsme, že jest nevýslovn špinavé, ale zajíchtíti poslati

28

\

mavé. Do kanálu jsme vjeli to 4 45 odpo).
Velmi nás zajímala .Mojžíšova studn", kterou jsme si prohlíželi kukátky. Levý beh
kanálu, objatý orientáln skvlým západem
byl tichý a mírný; zatím co beh
na pravé stran, jak dateko pohled
sahal, pedstavoval si okopu, srubu a drátného pletiva. Pozdji v noci lodaí reflektory ukazovaly nám zajímavé kousky krajiny a intimní život lidu, žijícího podél prplavu. Spící velbloudi považovali asi svtlo
reflektor za vycházející slunce, neb vstávali a otásali se, jak by byli znechuceni
celým svtem.
28. bezna. Pijeli jsme do Port Saidu
o 8. hod. ranní. Prplav a pístav jest peplnn válenými lodmi i transporty vojska
a zásob. Pi vchodu do prplavu stojí mnoho
slunce,
i

zem

torpédovek, a taktéž pod Námoním domem.
Šel jsem na úady, kde mi sdlili, že pro
nás nemají píkaz. Ulice, vedoucí do msta,

kde bydlí domorodci, jsou steženy, a kolem
jsou velké nápisy: » Vstup všemu vojsku
zapovzen." Vrátil jsem se na l«cT kde se
Našoi
mluviio, že se zde musíme vykditi.
že
.Yšicbni
noticku,
jsem
cestující první
tídy a dstojníci, krom eskoslovenských
dstojník, mohou jíti do msta. Jsem jist,
že je to njaký omyl, a hned z rána o tom
pohovoím s pístavními úedníky.
29. bevna. Šel jsem na úad, kde jsem
ukázal teiegram, který jsem obdržel dnes
v
ráno od plui. Andersona od
.

s

AK
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ím,

y nmž sdluje, že uinil opatení k doprav
našeho oddílu eskoslovenských invalid z
Terstu do Prahy. Byli pekvapeni, že jsou to
Cechoslováci a ne Jiboslovane. jak jim
bylo z jiného pramene sdleno. Zdáli se míti
radost i tohoto sdlení a ujistili mne, že
beze všeho budeme moci pokraovati v cest
do Itálie. Bylí nadmíru

laskati

a

nabídli

mi pedati mj ímský telegram do Kaira,
aby tam nemli pochybnosti o národnosti
našeho oddíLu. Taktéž mi dali dotolení, aby
eskoslovenští dstojníci smli jíti do msta,
a zdálo se je mrzeti, že
omylem jim
bylo naízeno zstati na lodi. Po náTratu
na lod vysvtlil jsem vše sl. dstojníkm,
sdliv jim, že pístavní úedníci míjí ohromnou zodpovdnost a že jsou petíženi prací
T této obtížné dob. eskoslovenští dstoj-

ním

níci

i

vojáci se

názorem

i

avým obvyklým správným

illosofií

pijali

mi

náhled.

bezna Stále ješt se mluví, Se zde
budeme vylodni, není však úedních píkaz.
pro celou noc jsem dlal plány
že
nad,
by se tak stalo. Nechce se mi
pro pí
80.

Tém

viti, že Jest to nco. jiného, než plané povsti,
aeb mi zde není známo místo, kam bychom
mohli umístiti 506 nemocných, krom stan
na písku, které by pro mnohé z nich byly
osudné. Velmi srdené jednání pístavních
úedník mi dodá>á jistoty, že budou hledti, aby tc se odbyla hladce.
3i. bezna. Z Kaira doposud není píkaz.
Tuzemci v obchodech i krámech se k nám
25

chovají korektn, ale jest cítiti neklid. Msto
Tel mi spina ré a jsou zprávy o cholee a jiných nemocech t domorodé tvrti,
což se nás však netýká, i Idyby to byle
pravda. Egyptské cigarety jsou zde velmi
laciné, a vojáci je kupují pro své pátele
doma.
by myslil, že po všech toi

jest

lovk

útrapách, jež prožili v Sibii, budou se zajímati pouze o své vlastní pohodlí a blaho,
ale oni naopak mají na mysli štstí svých

pátel.
1. dnbna.

Mluví se, Že anglické vojské
na „Madrasu* se zda vylodí. Nic úedního.
Navštívil jsem amerického i fraacouzskóhe
konsula, nemli však pro mne zpráv. Na
ulicích jest dnes více stráží, ale vše zdá se
klidné.

chom

Ve

jeli

12 30 pišel úední rozkaz, abydále do Alexandrie. To je nce

nového, a kdyby na* nemrzelo spojené s tím
nové zadržení a výdeje, bylo by to zajímané.

Andersonovi

AK

Telegrafoval Jsem pluk
v
ža jsme byli zadrženi v Port Saidm
od 28. a odjíždíme do Alexandrie 1. dubna.
Pedpokládáme tam nové zdržení. Vyjeli
jsme ve 4 00 cdp. Vojáky zajímaly velké
válené led v prplavu a malebný maják
pi vjezdu do prpiara. Ždá se, že na
psobí pouze Vci krásné neb umlecky
cencé.
2. dubna. Velmi píjemná noc,
kdy pi
platb minovými poli jsme objímali záchraa
nó pásy. Vojáci dlali mnoho žert na tyto
nesympatické spoleníky, sdílející s nimi

m,

n
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V 7 ráno jsme se piblížili k vnjším*
pístavu Alexandrie. Nad rodeu trí mnoho
stožár lodí, potopených podmoskými luny.

lože.

Boje, na níi pipevnna vlajka, jen nkolik
set stop od vjezdu do pístavu, oznauje
místo, kde jedna z nejvtších anglických
lodí, plná ranných a nemocných vojáku,
byla potopena za války nepátelskou po-

norkou.

a nechce dokapitána, opustiti dnes

Pišel karanténní dstojník
voliti

nikomu,

krom

lo. Po celý den jsme zstali ve vnjším
pístavu. Ve 4 00 odpoledne došla zpráva,
že náš eddíl bude vylodn neb pesthován
na jinou lod. Budu protestovati proti vylodní do nkteré ze zdejších nemocnic, ale

pesthování pímo na jinou led,
zdravotní a bezpenostní
stránce
po
vyhovovati. V 500 odp. zpráva, že za nkolik posledních dní t Jaderském moi potopeny plovoucími minami ti led. Potvrdí-li
se tato zpráva, zmním cit naši plavby, a
pojedeme do Neapole místo do Terstu.
bodu

vítati

bude-ii

3. dnbna. Vjeli jsme do vnitního pístavu
Ihned jsem se
a v 8*80 zajeli do lodnic.

odebral do pístavního úadu, kde mli píkazy z Kaira, aby náš oddíi pevedli na
transportní koT .Empire*, ale kdjž vidli
nemocné na „Madra?u\ byli toLo náhledu,
že by bylo lépe pesiati nás na téže lodi
dále. Poslali kurýra do Kaira, aby o tom
zpravil jejich iad, á doufají, že do veera

dostaneme

odpov, budou

li

dráty spraveny.
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Prohlédl jsem .Empire" a našel jsem ji se
zdravotního stanoviska úpln vy dotující, ba
dokonce pohodlnjší než .Madras". Navštívil
jsem amerického kcnsula a daL si oviti
papíry. Mst© vypadá veimi špinav, nepo-

chybn následkem

neustálených

pomr.

Ob-

držel jsem povolení pro všechny vojáky sesi katakomby i
jíti na beh a prohlédnouti
jiné zajímavé historické vci. Požádali jsme

aby chodili ve skupinách po pti neb více,
jelikož ve
jest vyhlášen *alený stav.

je,

mst

Bylo mí potšením

doprovázeti jednu skuhodiny, a jejich pochopení pro
pravou cenu tchto starých pomník a sklopení bylo mi povzbuzením.
4 duboa. Telegrafoval jsem pluk. Anderv
sonovi od
oznamuje mu zmnu
našeho koneného pístavu a pibližné dapíjezdu, telegram byl posiáo laskavostí
anglické admiraiíty. Dostal jsem definitivní

pinu po

dv

AK

ím,

tm

pikaž pesthovati náš oddíl na „Empire*
Vtší ást noci jsem ztrávil
dláním piánu pro pt oddleni na „Empire",
zítra v 9'30 d*p.

aby invalidi mohii Jíti pímo na uritá místa
beze zmatku. Dal jsem ošetovatelkám lístky
k rozdání pacientm. De bar *j lístku pozná
se pi vctiodu na lod, do ktaró tídy nemocný
náleží; krjmš toho jest na jedné stran
lístku

nepsána dieta

dostával na

a

léky,

nemocný
— jeho
nové

jež

„Madraá-a na drahé

ís!o lužfca na „Empíre*.
5, dubaa. Poal jsem v 9.30 sthovat ležící
nemccné, potom chodící invalidy ve sfcapi
28

nach po 25, aby se mstek a uliky na lodi
nepeplnily. Sthování skoneno t 11.80 dop.
Vše bylo vykonáno pesn dle vypricovaného plánu a t 11.45 dop. každý invalida
byl již na své posteli neb vedle ní. Anglití
dstojníci tvrdili, že dosud nikdy nevidli

pelodní
edecého
von

podobného
v tak

rychlostí.

pota

invalida,

vzorném poád íu a
Jest to

prc-

a ta&o-

zaslanou pí Logan,

pomocnic si. Paterson a si. Rees,
eskosíov. poboníka Yáclava Vrtka, a dokoná; é ká n
a souinností všech invalida.
Lod byly od sebe vzdáleny as osmina míle.
Obd byl vydáván z našich kuchyní ve 12 80,
naež jsme dopravili 2500 pi krytek AÓK.
z Madrasn na Empire.
Ve 8 00 pišel nás navštíviti a rozlouiti
se celý úednický a lékaský štáb. Ve 8.30
jsme vyjeli. Ve i 00 odp. jsem obešel led a
shledal každého šastným, až na
jednoho,
který upadl se schod pi návratu od, obda.
Jelikož spal v hamaku, nemli jsme pro
nho lžka v oddlení, a proto jiem mn
penechal skládací postel, kterou jsem dojejích

o

cd pluk. Teuslera ve Viadivostoku pro
a s ní jsme jej umístili
v ulice oddlení. Pi prohlídce kuchyn
našel jsem naše velice trplivé kuchae postal

vlastní poožití,

nkud

rozmrzeló,

ponvadž

kotel

na vaení

parou nechtl správn faDgovati. S nkolika
klíi a trochou kauuku jsme to v pti minutách spravili a všichni byli opt šastni.
Jeden z nich ekl, že stane-li se jednou

nco jeho osobníma potrubí, že pijde rozhodn ke mn o radu. eskoslovenští Tojáel
aby se na reci
stránky, což jest
Oblékli jsme za
obranné pásy a mli jsme cviení se záchrannými luny. Jsouce ršichni unaveni
nejsou nikdy tak unaveni,

nedívali s humoristické
asto velikou výhodou.

šii jsms po veei ihned spát.
dubna. Pi ranní prohlídce vše v poádku a všichni spokojeni. Oddlení istá a
srží. Bylo relikou radostí pozorovati, jak

k

smrti,

6.

jsou všichni šastni, že jsou na posledním
skoku té dlouhé cesty. Veer koncert a naš
komik dával pro nás nkolik napodobení.
Po dvou neb tech jsem ho másel požádati,
aby pestal; nebo byla tak komická, že
velmi nemocni invalidi se smíchám div neváleli, a já jsem se poal obávati, aby se
jejich horeka nezhoršila.

dubna. Scenerie prlivu jest pekrásná,
ohe a kou pro naši
kratochvíli. Veer myriády svtel po obou
stranáoh prlivu podobaly se pevrácenému
7.

a stará Etna plivá

nebi.

dubna. V noci boue, první drsné pood našeho odjezdu z Vladivo stoku.
Vtšina voják, všechny ošetovatelky krom
Miss Pattarsoo, všichni sanítái v oddleních,
všichni kachai a všichni lékai krom mne
mli moskou nemoc, tak že z rána nevstali.
Miss Patterson a já jsme pipravovali mléko
a vejce pro nemocné, kteí mohli jísti, a posloužili každému, pokud jsme na to staili,
8.

así

jsouce pouze dra na 556 nemocných. Odpoledne se vyjasnilo a každý šel opt za stou
o koncert veer nikd) nežádal. Ani
prací,
komik ie nemohl rozesmáti, ba jeden z invalida dokonce za jeho námahu hodil po
boto a.

a

nm

9. duboa
Vjezd do Neapole nejvýš malebný. Hladina jest krásn temn modrá,
nedaleko výši se nad vodou píkré skály
ostrova C*pri, na nichž tu i tam se blají
dálce Vejuv v nás budí mnohou
vily.
vzpomínku. Oechoslováci kochají se vší tou
krásou a ani nejmenší podrobnost jim neujde, akoliv jim v oÓích tkrí hluboký,
tesfcný pohled, který mi praví, že v duchu
cítí již blízkost eskoslovenska a domora,
jež jim nedovoluje soustediti myšlenky na
T

V

krásy Neapole. Do Neapole jsme pijeli
v 5 80 odp. za nádherného západu slunce,
pi nmž se msto odráželo ernou siihouettou proti modré obloze. Na právo Vesuv
s velkým mrakem dýmu, visícím po jedné
k samému úpatí, zatím
jeho stran až
co drahá strana v ostrém kontrastu jasn

Um

na obloze.

se rýsuje

P

mu

šel

karanténní

vázelo do
vého,

AK.,

ale

dstojník;

podal

jsem

Veer mne nkolik voják

hlášení.

msta. Našli jsme mnoho
žádného

vyslané z

10. dubna.

Tí

zaámóho;

íma,

také

pro-

malékae

zaj

jsme nenašli.

AK.

lékai
pijeli z íma,
aby pomáhali pi vylooraní. eskoslovenský vyslanec z íma pijel pozdji dopo31

Byl pozván prohlédnouti si lod a byl
nadšen jejím zdravotním starém. Po rozmluv s vojáky vyjádil se velmi pochvaln
o jejich tlesném i duševním stavu.
Vlaky, které byly pro nás poslány do
Terstu, budou poslány do Padoy a my použijeme italských zdravotních vlak pro
jízdu odsud do Paduy. Nkolik nás šlo si
prohlédnouti Pompeje. Velká umlecká cena
tchto dávných
pevyšovala vše, emu
jsem se byl kdy udil. Vojáci byli tak zaujati, že na okamžik zapomnli i na domov.
První italský zdravotní viak pijel k lodnicím v pt hodin. Jest výborn vypraven
a bude v
místo pro 262 ležící nemocné.
Udlal jsem plány, aby nemocni z Empire
mobli býti pevedeni bez zmatku.
11. dubna
Plán zdravotního vlaku jsme
dodlali v 1145 dop. V 1 00 cdp. J3me poali pevážeti 262 iežíci nemocné a mrzáky.
Když byli všichni ve vlaku, penesli jsme
na viak.
zavazadla a 2500 pikrývek
V 2 55 bylo vš* hotovo. Ve 4 00 jsem prohlédl viak a naset všechny pohodln uložené
a šastné. Vyjeli jsme v 5*15 odp. S tímto
vlakem, který veze všecny nemocné, jede
pí. Ligan, si. Raes a Peterson a dr. Smith
z Rima. S vlakem ís. 2. pojedou
od
kapitáni Rosette, Brooks a Tribble, poslední
od
z íma. V 815 jsem udlal poledne.

as

nm

AK.

AK.

AK.

V každém voze mi vojáei
vele dekovali za rychlé a pohodlné sthováni

slední prohlídku.

v Alexandrii a v Neapolí.

Hledl jsem

je

že

pasYdfiitf,
i

díky náleží ošetovatelkám
za jejich rozumnou

invalidm samotným

souinnost.
12 dabna.

Pevazy i prohlídko jsem skon30 dop. Krajina velmi krásná. Tra
vede podél pobeží Adriatického moe. Proil

t 11

jeli

cí

mimo

na

dflm

skále,

Pi

prohlídce v o
Že otásání vlaku

mocným

Gabriela

Annunzio,

stojí-

kde napsal mnoho svých dl.

dv

hodiny

j2

em

psobí mnoho

tuberkulosou pátee.

shledal,
bolestí ne-

Nkterým

jsem

Jednoho z velmi nemocných, jménem Kolbla, zmocnila se taková hysterická radost nad tím, že se blíží
k domovu, že to psobilo vážn na jeho
srdce, a my jsme se rozhodil, že bude nejlépe neoati jej re vejenské nemocnici v Giullano v Itálii.
Je to starobylá italská Vesnice, ry stavná ca kopci, a od stáni ee se
k ni jde po serpentino vité cest. Bylo to
divné procesí, jež se pi západu slunce vinulo vzhru po cest k nemocnici. Nejprve
naše stráž, pak nemocný, kterého nesli na
musel dávati opinm.

nosítkách

jsem

tyi

Italští

šel já, sahaje

vojáci,

mu obas na

námi sl. kapitán a poboník.

reále

nho

puls, a

za

Za námi

se
táhly houfy dtí, žebrajících o cigarety neb
okoládu. Nemocnice jest moderní a sestry
velmi laskavé. Opustili jsme nemocného
úpln klidného. Cesta svžím vzduchem jej
a když jsme se louili, ekl, že
posílila,
týden klidu ho posílí dostaten, aby mohl
snésti štstí návratu do Prahy.
31

18. dubna. Nemocní všichni t dobrém
sta n a šastni. Disciplina dokonalá. Dora-

jsme do Padovy v 6.00 odp. Našel jsem
dra lékae s dvma flaky z Prahy pro nás
z Terstu
a kapitána Robinsona cd
s vagónem zásob z íma pro mn.
zili

AK.

dubna. Vlak . 2. pod ízením kapiRoset te, Brooks a Tribble pijel do
Padovy v 10 hod. dop. Pevedli jsme nemoctió do sl. vlak v 1.16 odp. Skonili
ve 3 hod. odp. Penesli pikrývky a zásoby.
Kap. Rosette, Breoks a Tribble odjeli do
Benátek a R'ma, odkud kap. Rosette pojede
do Paíže a dále dom do Ameriky. Vyjeli
14.

tánu

jsme z Padovy v 6.80 pi hluných pozdra
vach, vymovaných mezi obma vlaky. Po
veei jsem obešel vlak, pi emž mnoho
nemocných si mi stžovalo na jídlo. Vysvtlil jsem jim, že strava byla obstarána
i rozvržena v Praze,
a že ji milerád doplním ze zásob, které m\ pro
byly poslány z íma pro použití v nemocnici

n

v Praze.
15.

dabm.

Pi

ranní prohlídce

všichni

Strava jest dobrá a dostatená,
opt
jelikož pidávám mléko a jiné vci ze svého
vagónu. Rakouské Tyrolsko jest krásné a
nemooaí se pln oddávají pozorování krajiny.
16. dubna. Na každé zastávce v Rakousku houfy hladových dtí obklopovaly vlak
a žebraly o chléb a okoládu. Vypadaly
velmi hubené a staré na svój vzrst. Vydal
šfastai.

jsem nové noní kabátky
34

všem

nemocným

t© Tlaku, aby ie oblékli z rána po píjezdu
do Prahy, ticeti nejrážnji nemocným noré
koupaoí úbory a dr tžlé Tlunó pifcrýrky,
neb do nemockteré Tezmon s sabou
nice. Jejich Tdnost by] a nejupímnjším
projarem, který jsem kdy vidl. Odpoledne
jsme rydali nové rance, cukrorí a tabulku
okolády pra každého rojáka. Tyto Yci a

dom

AK.

100 cigaret na každého byly darem
v
N
17. dubna. Ve 12 25 z rána jsmt pijeli
k eským bránicím. Byl zastaven Tlak, a
všichni nemocní, kteí mohli choditi, sesku
pii se opodál Tlaku, zazpívali svou národní
hymnu, proTolali sláTu pres. Masarykovi,
své republice a
Upomínka na tuto
scénu v polotsmnu nevymizí z mé parn "J,

ím.

AK.

pokud budu

živ.

Jlou všichni vojáci vzhru a
obleeni, a mlurí se o rodinách a o tom,
kdo asi pijde jim naproti na nádraží. Jejich
krajané byli na každé stanici ve velikém
potu, zdravíce je jásav, zpívajíce a dávajíce jim kvtiny a jiné dárky.
Ve 12 15 odp. jíme pijeli na WiisonoTO
nádraží (díve Františka Josefa). Na stanici
ohromné zástupy lidí, velmi silná estná
stráž, vojenské kapsly, vládní úedníci a
Dr. Alice Masarykova, pedsedkyn sl.

Za

úsvitu

vítající vojáky. Po uutání
v ambulacích
do net Karlin, kde ekaly rodiny,
mocnice
aby mohly Tidti z blízka sré drahé vojáky,

orreného kíže,
byli

odvedeni

K.

K.

kteí

peklem revoluce a bolševismu,
utrpením, jež jest t tchto dou
slovech obsaženo, po étyry sibiské zimy.
Jakým zadostiuinním to bylo pro tyto
rodiny, jak velikou hrdost pociovaly n vdomí, že jejich muži byli pravými vojáky
republiky, a akoliv jejich zdraví utrplo,
pece zstali na sróm miste, až byli vládou
tímto estným
povoláni
zpsobem.
PJaící muž ve
*ždy budil smích, ale
tentokráte jsem byl brdým že jsem po své
prošli

se vším

dom

mn

matce zddil dosti Ženského citu, abych
mohl plakati nad návratem tchto vojákoiavalid eskoslovenska. Pi evakuaci inva
lid z vlaku do nemocníce pozoroval jsem
staršího, ponkud zasmušilého muže, který
sledoval kafcdeu podrobr.o t. Když
hotovi, pravil ml, že
syrá
(svóbo jediného syna) v Sibii ekl jsem
mu, že možná pijede s píští lodí, aneb,
jelikož se opt, vracím do Sibie, Že bych
mohl vzíti s sebou dopis pro nho. On odse

zájmem

ml

jsme byli

a

nikdy nevrátí, a
za naši republikn i za
blaho lidstva, nalézám jakési trpké potšeni
pí pohledu na druhé otce, vítající své synyvo
vojáky." Sebezapení voják i rod

povdl:

.Maj^syn

jsem hrd, že

se

zemel

ják eskoslovenské

republiky

nepestane

nikdy plniti mne obdivem a jsem Šasten,
že jsem ml est pracovati s nimi v dob,
kdy všechny vnjší vlivy je ponoukaly, aby
pijali novou,
staré národní,
36

niivou psyctocffii místo sré
humanistické

filosofie.

Tito

ji nepijali a nepijmou!
Byl k nám pidlen úedník s automobilem,
aby mi usnadnil práci t Praze. Odrezl pí.
Lgan a si. Rees a Petterson do jejich bytu
a potom se vrátil pro mne.
byt jest
relmi
pohodlný, a vdomí, že ta dlouhá
cesta jest skonena úspšn, budí ve

mazové nikdy

Mj

mn

stýská se mi po zodpovdnosti za svých 506 šastných, zpívajících
invalid. Ve 4*80 pišel dstojník a odvezl
nás k pijmu a veei do kavárny .erný
dá*ané na poest dstojník ze Sibie. Seznámili jsme se s velmi zajímavými
osobami a pozdji jsme se projíždli po

píjemný

pocit, ale

k",

mst.
j

dubna. V deset hodin jsem šel do nemocnice a zstal jsem u nemocných až do
poledne, úednictvo nemocnice dávalo ve
12.30 obd pro náš oddíl, po kterém jsme
jeli na Wilsonovo nádraží, kde byl již oekáván náš v ak ís. 2. s ostatními invalidy.
Dostalo se jim téhož nadšeného pijetí jako
nám véera. Dr. Masarykova mne pozvala ca
zítí v 11.80 dup. áo bradu, kde bychom
jednali o zá ežitosteeh Cerrenébo kíže. Nový
banket u erného kon v est dstojník
z vlaku ís. 2. Velitel mého transportu vzal
mne do svého bytu, aby mi promnil ást
mých penz na koruny. Má mnoho zajímavých památek a knih a nkolik maleb, pedlg.

!

stavujících výjevy z pražských slic a okolí.

Vyjádil

jsem

okamžit sal

svj
dra

obdiv

nad

nimi a on

z nich a nabídl

mi

je.

S7

Vida mé rozpaky, ekl: .Prosím, pijmte
jako kdyby Tám je dávali tiší nemocní."
Prtcoral jsem na hlášeni až
19. dubna.
do 11.30, kdy pijel státní automobil, aby
mne odrezl do brada na poradu. Hradní
stráž stála Tnádroí; cítii jsem se nesmírn
poctn jejicb Tážným pivítáním. Byl jsem
doproTázen do pijímací oo po oje, dekcnTaného skTOstnými starými alouny, z nhož
jest krásný pohled na celé msto i eku.
Bylo mi eeno, že to byl nejoblíbenjší
je,

I

pokoj nebožtíka Františka Josefa rakouského.
Pišla dr. MasarykoTá a po pL hodiny jsme
mluvili o záležitostech erveného kíže, pi

emž

požádala o kopii mého denníku
cest z VladiTostoko, kterého
by bylo použito pi další evakuaci 5 rt. vojsk
ze Sib e. Pres Masaryk i dr. Alice Masarykova vyjádili se velice pochvaln o innosti
ve prospch si. vojáku i lidu

i

též

hlášení

o

aK

AK

v echách. Sdlil jsem jim, že
srdci i duchu TŽdy upímn pál

si

v

pomoci
sl. Tojákflm i ostatním lidem v Sibii, kteí
pomocí potebovali, ale následkem šedost*
teného personálu, veliké vzdálenosti cd
základny (Spoj. Státo) a velikých obtíží
transportu z Vladi roztoku na front, naše
úsilí v prvních dnech zdálo se
mar
ným u porovnání s dílem, které jsme mínili
konati.
asto se stao následkem perušení spojení mezi VladiTostokem a frontou,
že naši lidé na front slíbili zásoby, jsouce
pesTdeni, že již došly do Viadivostokm,

tém

A

zatím co byly zadrženy na ce?t mezi Am#Zakoupili jsme
rlkou, Japonskem a Sibií.
relké množství zásob prostednictvím Japonc, a oni ušilo Táli dodati nám je co nejrychleji, ale svt velmi zatížil jejích obcbod
za války, a my jsme musííi ekati, až na
nás dojde ada. Též jsem se na konferenci
zmínil, že kupujíce zboží za miliony do ar,
musíme poítati s tím, že mezi ním bude
zboží mén cenné neb špatné, i když budeme platiti vysoké ceny, a jelikož as
asto znamená Život neb smrt pro tisíce
se v?dy dkladn prozkoumati.
lidí, nedá
Není však úmyslem erveného kíže vydávati vci za lepší, než jaké skuten jsou,
neb vydávati je vbec, mohou-li místo nich
". Masarykova ekla,
býti vydány dobré
že potebuje látky, teba i špatné, nelze- li

aby bylo možno ošatiti ped
dtí v ecbách její poznámky
mne pivedly na myšlénku, bych požádal
Ameriku o zaslání odvu pro tyto dti.

dostati

zimou

jiné,

tisíce

;

President pratii, že rozumí obtížím dopravy,
neb oni nemohli svým armádám ani zpráv

tedy jak mnohem obtížnjší musí
Jeho
býti prolezení vlak se zásobami.
snaha mluviti s nkým, kdo práv pijel ze
Sibie, jest pímo vášnivá, jeho srdce dlí
zajisté u jeho voják v Sibii, žádali mne,
dodati,

v

pondlí v 5 hod. cdpol.
do hradu
20. dubna. Velikononí pondlí.
jsme se velkononí slavnosti ped
abych

svým personálem

AK

pišel se
k aji.
Súastnili

pomníkem
3«

u národního musea. Malelnó kroje, nádherný
zpv a pnnlovy znaSn pispí valy kn zvýáer í slavnostní nálady. O 11. hod. vzali nás
s sebou d a chrámu na kopci. Hadba psobila mohr.tn a vtin kadid a prohála' a
chladnou jinak atmosféra cfcrámovcu. Pokosil
jsem se dustat sedadla pre odpolední
symfonický koncert, aršak marn; prosel

jsem se tudíž po starých ótvrtích msta a
pracoval pak na srém hlášení.
21. dubna
Svátek. Pokusil jsem se za
koupit sedadla pro presidentv koncert na
11. hod. Nemožc.
jsem porada s prof.
Hatchisoaem z americké stravovací komise.
Pracoval jsem na hlášení až de V25 a pak
rzal s sebou pí. Lcgan a sleny Rees a
Patterson ca hrad na aj. Pijala cás dr.
Alice Masarykova a bavili jsme se velmi
píjemn s úedníky, již byli sem požráni,
aby se s námi seznámili. Dr. Alice Masa
ryková pokusí se najít pro mne anglicky
mluvícího stenografa, aby mi pomáhá > práci.

Ml

Dr. Alice Masarykova telefo22. dubna.
novala mi, že mi už našla stenografa a
nabídla mi pokoje t paláci, kde bych mohl
pracovati. Zašel jsem do Cizineckého úadu,

abych se dovdl,

pro

nebylo lze zaopatiti

mne lístky ani do opery ani do koncertu.
ekli mi, že ísi Tinou stalo se zde velmi
nemilé nedopatení, nebo na všecka operní
pro

pedstarení a koncerty byly íístfcy vždy re
pro mne a moji spole5no*t po
celou dobu našeho pobytu v Praze, žádali

ser f ovány
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za prominutí a Telíce se omlouvali, gel jsem

pak na brad a pracoTal na svém hlášení až
do 8., musím však sám všecko pepisovat,

ponvadž

mj

pravopis.

Veer

stenograf

jsme

šlí

nezná anglický
na starou eskou

operu Hlasy byly bájen vyrovnané, kroje
harmonovaly s hudbou a souhra velkolepá.
V pestávkách nás zdravili, mnozí též nanavštívili nás v loži, takže to skoro vypa
dalo jako pi oficielním píjmu. Cítili jsme
se všim tím velice pc ctni a snažili sá vysloviti

jim naša uznání

za

takové srdené

jednání s námi.
23. dubna. Dr. Robinson odejel do Terstu
a íma. Dr. Alice Masarykova vybídla mne
telefonicky,
špitálu,

abych

s ní

podnikl prohlídku

dtských nemocnic a zahrádek, vy-

varován pro

lid a dlnických útulen, abych
pak mohl referovati do Ameriky o tom, eho
se tmto ústavm nedostává. Mám prý k nim
pijít na obd zítra na hrad. Dostal jsem
Dnes veer
lístky na koncert na den 25.

do

operety a zítra do opery. Když
hudbu zde, živ si pedstavuji,
slyším
jakou radost z ní budou míti sibiští vojáci,
až se vrátí dom.
24. dubna. Praooral jsem na svém hlášení
až do 9.80, kdy zastavila se pro mne dr.
Alice Masarykova, aby mne vzala s sebou
na inspekci nemocnic. O zarážejícím Stavu
tchto nemocnic jist jste již etli v mém
prvém poslání k vám. takže je zbyteno
opakovati to zde. Pozdji zajeli jsme do n~

pjdu

tu

4L

kolika dlnických tvrtí. Ž vttní podmínky
t nich byly znan bídné,
lid byl šta3ten
ve sré
k presidentu a vlád a naVskutku, pi
prosto si nestžoval ca bídu.
r

a

dve

pouhé zmínce presidentova jména každý po
rstávai, a nebyla to naprosto njaká formanebo yýraz jich oí byl takový, jaký
lita,
ridíte ti matky, myslící na sté milovacé dít.

Není tohle bájené ? Na zdar tm pracujícím
lidem, této pátei a opoe eskoslovenské
republiky

!

Pibyl jsem na hrad

o 12.30 a byt pijat

slenou dr. Alicí, Olgou
a synem p. Janem Masarykem. Hovoili jsme
o mé dopolední práci, až oznámí i, že je obd
pipraven. Mys ii jsem, že už nemohu jíti
dále re STém obdivu pro tuto demokratickou
rodino, byl jsem váak znovu pekonán pi
pohledá na prostý, jednodnchý, zdravý a
chutný obd, jaký by si mohl snad popáti
každý ze sibiských vofákfl, kdyby byl doma.
Pak mne mladí zajedli nahoru, abych se
podít ai na nkteré obrazy, které maloTal
presidentem

s chotí,

presidentv, umevší za války. Jedem
pedstavující poiospící, polobdšlou
velkou ernou kcku s bohatým, rudým pozádím, snadno mohl býti považován za symbol toho kteréro národa práv ped válkou.
Darovali mi dv
malovaná vajíka, jeé
jim byla poslána na Velkonoce, abych je
pivezl svým dvma synkm. Zašel jsem
pokouiti si do pokoje p. Jana Masaryka,
kdež mi ekl, že by se rád zase vrátil do

syn

z nich.

run
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nm

nikdo nevd), že
neukakde
a
by
je synem presidanta,
zovali pi každé píležitosti. ,H!e, tam pi• anebo .Vidíte, tamhle jde .*
chází . .
Ve sto touze vyhnouti se veejnosti je on
zejm .tíska ze starého kmene*. Pak mi
dali obrázek presidenta, který on podepsal.
Veer zašel jsem si poslechnout .Ržou
vého kavaiíra spolu a velmi píjemnou rodinou, jež zejm považuje mne za svého

Ameriky,

kde by o

:

na

.

.

Mám

pocit, že kdysi byli Rakušany;
být divné, mít náhle v dom hosta,
o nmž nikdo ped tím nieho neslyšel. Ale
starali se o mne tak, jako bych byl u svých
nejlepších pátel doma v Americe. V hovoru
mých studií byl jsem
piši na to, že
assistentem u pr*,f. Schlesingera ve vídeské
nemocnici, a pedotkli, že jsou s nim spíz
není; tato okelnost nemohla však již zvýšiti
jejich pohostinství, n<?bot vše, co hostitel a
hostitelka mže uiniti pro hosta, oni už pro
mne udlali. Po opee, jež byla sehrána
zdaile, pipravili doma pro mne *e?el. Pi
hovoru prozradil jsem jim, že jsem byl na
na hrad, v rodin presidentov. Praže
jist asi setkal jsem se tam s nád
vili,
herou a vybranými jídly. Bylo mi potšením
vypravovati jim o tom, jak prost tam jedí
a žijí v tch krátkých chvílích, jež jim zbudou mezi dlouhými hodinami práce, a porovnával jsem tuto jednoduchost s vybranými
jíd y a obsluhou u mé roztomilé hostitelky
a hostitele, kdež mi pedkládají vždy vše-

hosta.

mnú

to

^db

obd
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možné drahý masitých pokrm, bílý cbléb,
cukrovinky, máslo a zkrátka vše, co pináleží k dokonalé tabuli, obslubotacó alespo

dima
však
na

n

stahy. Myiiili zprru, Že žertuji, když
že mlurím Tážn, psobilo to

ridšii.

obrouin

25. dubna. Pracoval jsem dále na arem
4
hlásaní, v 9 80 hod dopol. pijal tajemník
,

dra Alice Masarykové a ekl

žrána na schzi erv. kíže

a,

že byla pože zatíai

my

pjdeme narštiriti školy. Nebylí jsme ješt
dlouho na cest, když jsme potkali fcocfy
lídí a sta šfcolních dtí, volajících .Nazdar"
a mátajících vlajkami, z nichž mnohé byly
americké. Vše to mne velmi bavilo, ale ani
mne nenapadlo, že by se to mohla njak
týkati mne, až se náš automobil, zastání
školou, kde jsme byli pijati
množstvím oždník, profesor a uitel a
na to doprovázeni do veliké sín, peplnné
sty Chlapc. Pedstavil mne jim jeden z pro-

ped velkou

který jim vyprátl o mé innosti
Sibii i na ce*t ze Sibie na Madra3u
více, aeŽ mne *amóma bylo známo, oož bylo
jasaým dkazem, že invalidi na mne klevetali. Dasta o se mi srdených ovací. Odpovdl jsem, že naše vláda re WashingK v Sibii cítili
tonu i pluk. Teusler od
fesora,
r

A

by

sa

nesmírn poetnými, kdyby Tdli

ovacích, jichž se jim dostalo od budoucích vojín eskoslov. republiky, že jest i
pro mne velikou ctí pedati jim toto poselství ; ekl jsem jim, Jak je miluji za jejich

.o

odvahu, projeYenou v Jich velkém utrpení
za války, a jak velkými musí býti jejich
otcové a matky, kteí doTtdli z porážky
teba to trvalo i ti sta
udlati vítzství

—

ekl

jsem, že si peji, aby moji Tlastní
dra ctnapei mli Te svém život alespo
polovic té cdrahy, kterou projevily miliony
dtí eskoslovenska za války. Opt ovace.
Prclesor odpovídá, že ši hluboce cení pomoc
v Sibii, tento projev
americké vlády 1
však že byl uspoádán jen proto, aby ukázali
jak ceoí ín ji óíonost pi vojsku i ca
let

ACK

Madrasu mezi invalidy. Nové ovace, po kterých jsem byl pozván pehlédnouti všecbna
tato sta dtí, stojících v pozoru. Byli svými
uiteli postaveni v adách po dvou a já jsem
tiskna ruce, hlad, štípaje,
šel mezi nimi,
tabaje za vlasy tolik, kolik jsem mohl. Profesor mi pozdji sdlí),
že moje dvrnost

než by bylo uinilo jídlo,
a vtšina jich potebovala jídlo. Jejich vdce
dal znamení k pohovu, a oni všichni seskupili se okolo mne, zpívajíce pochodovou píse,
kterou invalidé na Madrasu mne nauil! milovati.
Byl jsem velmi rad, že jsem neza-

je více potšila,

kapesník. Na to jsem byl
požádán, abych prohledl díví oddleni, kde
dívky stály v dvojité
po celé délce

pomnl doma svj

ad

velkých síní i vzhru po schodišti, oekávajíce mne. Mnohé z nich byly v malebném
národním kroji. Mávaly prapcrky a íkaly
anglicky: „How-do-you do", emuž se zejm
nauily pro tuto píležitost. Tiskl jsem ruce
45

a

hladil tolik, kolik

mi doroloTal as. Když

jsme dosáhli tetího poschodí, pedstoupila
dv malá dvátka re sváteních šatech,
obrátila se ke
s uvítací
a pcdala
mi velké kytice jarních kvt.
bylo
jako relmi šastné debutantce. Podal Jsem
jim ruku a políbil jsem je, ocž bylo podle
všeho správné, neb ta sta dtí jásala a
uitelé plakali. Prohlídka i ovace pokraovaly v mnoha jiných školách, a vtší žáci
i žaky stáli v šiku na ulicích mezi školami
a jásav nás vítali, když jsme jeli mimo a
zdravili je. Mli jsme automobil plný kvtin
a dosti pocty a št3tí, aby nám stailo na
celý život, jen kdjby naše rodiny byly
s námi.
Pozdji jsme navštívili školní kuchyn, které jsou výborn zaízeny, ale kde
se vydává ídká polévka jedaou denn asi
o denn
pro 800 détí, zatím co by se
vydávati nejmén 1500 obdi.
Profesor mi vyprávl, že
všichni
uitelé jeho školy, hlavn žany, již po jeden
a pl roka nedostali platu, že však pokraovali ve svém díle se stefoým zájmem.
Pál jsem si, abych mohl orgaoiaovati naše
uitelky v Americe, aby každá z nich zaslala njaký dar svým sestrám v eskoslovensku. Tato obfitavost vysvtlaja velmi
nízké procento (aii IVa) analfabet v této
zemi. Pak jíme navitívili dv mateské
až šesti*
školy, kde bylo ad 80 dští

mn

eí

Mn

m

tém

ty

ietých, všechny velmi isté, což jest pozorahcdaé, uvážili se, že mýdla zde vfibee není.
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velmi

Byly
bolavé
pír a

—

o5i,

hubené a bledé, mnohé
zakrývaly kouskem

které

obraz

není.

Úedníkm

mly
pa-

se pc da-

ilo obstarati jim Jídlo, které dostávají doma,
ídkou polévkou a »rným chlebem t poledne, ale z jakéhosi dvodu po dva dny
nedcšio. Pi vejití do každé místnosti nás
uitelka pozdravila, dti vstaly a uvítaly
nás písní. Bylo dojemné pozorovati, jak
jejich trplivé drpbné oblieje le rozjasnily,
když uitelka udávala mehdíi písn; tyto
dti milují hudbu, že se zdá b^ti ástí jes

jich duse.

Obstoupily

svoji práci, a v jedné

americký doktor

s

mne

a ukazovaly mi

tíd

chtly, aby si
nimi zahrál. Tento návrh

polekal uitelky, ale uklidnil jsem
brsy, odh.dlv kabát, naež jsem prožil
dvacet nejstatnjších míout v život. Nauil
jsem je naší he .koika v roh** a ony

trochu
je

mne uily svým hrám. V. jejich pítomnosti
vzpomnl jsem si ca své vlastní chlapce a
se s nimi bavil s nejvtší ranecit to již bylo dstojné i ne,
tvrdím znovu, že to bylo jednou s nejšastkaždé tíd
njších chvil mého života.
jsem byl formáln uvítán dvma ma^mi
drátky, která po pezpíváni pozdravné
písné pedstoupila, velmi vážn se poklonila
a s krátkou
mi podala kytici. Podko-

proto

dostí.

jsem

A

V

eí

val jsem jim vždy a ekl nkolik slov
o našich chlapcích a dívkách v Americe
i o tom,
jak velmi se všichni zsjímáme

o jejich novou republiku.

Po všem,

co jsem
47

idi

a citll po celé dopoledne, mohl jsem
stží min viti. Když jsm se vraceli fc automobilu, museli jsme projíti ulikou, podél
stranách sta dti, rodi
které stála po ob
a uiteli). Zdravili nás, a když jsme odjíždli, zpívali nám svoji píse. 7da dobe,
jak vel ice mi moje innost pi Cechoslovácích prospla, cítím, že jsem si dnešní poety
>

m

nezasloužil.

uvidti,

jak

Ale bylo mi alespo dopáno
vše re skutenosti vypadá, a

rozhodnut vrátiti se do Ameriky a
náš lid, aby obstaral odv pro nejmén dv st tisíc dtí do zimy.
Navštívil jsem profesora Hutchinsona od
americké zásobovací konike a ekl jsem
mu, že nejsem možná úpln v poádku, ani
ve sre sfée lnuosti, jelikož však události
dnešního rána byly pro mne úplným pekvapením, nemohl jsem je zameziti a peji

jsem

pímti

sám osobn je] o tem informovati, aby
se snad nedomníval, že zasaluji do jeho záležitostí. Zdál se míti velikou radost z popisu ranních událostí, a byl dostaten zasi

ujat moji zprávou o všem, co jsem vidl, že
mne požádá!, abych se do tavil zítra

u nho na kterém bude pítomen
Shaw od amer. zásobovací komise,
jemuž bych vše podrobn vyložil. V 5 hod.
jsme šli na aj do cizineckého klubu, kde
jsme se sféii s mnoha význanými osobami.
Veer stará eská opera, krásn sehraná.

k

obdu

kap.

26.

Do

hlášení,
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deseti

hodin

potom jsem

šel

jsem diktoval své
do nemocnice podí-

na své Invalidy z ,Madrasu", kteí
úpln šastnými a spokojenými. Potom do Representaního doma na obd s prof
Hutchinsonem, kde jsem byl seznámen s kap.
ndlala hluboký
Shaw. Moje zpráva na
dojem, schvalovali mij návrh, abychom vy-

vat se

se cítili

.

n

žádali potraviny, moino-li od amer. erv.
a Paíže, tak aby byle alespo
z
odpomoženo nouzi, než dojdou zásoby zásobovací komise z Ameriky. Žádali
mne, abych zstal v Praze a pracoval s nimi.
Dkoval jsem jim, ekl jsem však, že dle
píkazu musim se vrátiti do Washingtonu
a že jsem slíbil pluk. Teuslerovi, že pijedu

kíže

íma

ásten

do Sibie na sluibu v ACK, neb jsem
tam byl teprve velmi krátkou dobu, když

optn

Jsem byl poslán s .Madrasem" na západ.
Mli jsme konferenci s drem Alicí Masarykovou a nkolika úedníky dsl. erv. kíže.
Žádali mne, abych zstal v echách a pracoval s jejich organisacf, jejíž práci bych
zdokonaloval, zvlášt na Morav a na Slovensku. Musel jsem jim dáti tutéž odpord

jako kap. Shaw. Prof. Hutchinson mne pozdji pozval do své kanceláe, kde jsme asi
hodinu besedovali o zdejších vyživovacích

pomrech. Veer koncert. Nádherné.
27. dubna. Konference u amerického konsula a zásobovací komise. Dokonil jsem
hlášení pro presidenta. Objednal jsem místa

ve vlaku do

Paíže pro náš

zel jsem se asi hodinu

udlal nkolik

snímk

Procháa
po
pro vojáky do Sibie.
oddíl.

starém

mst
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'

§e! jsem do kostela a pl hodiny poslouchal
hudbu, potom jsem se Tratil domu a pracoval na hlášení pro Washington. Veer jsem
šel se svými domácími pány do opery a
pozdji na veei s mnoha jinými pozvanými
zase, nejvíce ze TŠeho je zajímalo
hosty.
vypravování o tom, jak jednoduše jí a žije

A

president Masaryk a jeho rodina. Nkteí
z nich podle všeho byli díve Masarykovými
a sdprotivníky, neb pozdji pišli ke
lili mí, že by tomu byli nevili,
kdyby to
nebyl vypravoval cizinec, a že jsou velmi
povdni, že znají pravdu. Též se tázali, jak
nejlépe naložiti s penzi, které míní darovati pro dobroinné úely. Odkázal jsem je
na dra Alici Masarykovou, pedsedu sl.

mn

K.

výsledkem veera.
28. dubna. Pracoval jsem na hlášeních až
do 9 hodin, pak jsem šel do nemocnice rozlouiti se se svými invalidy. Bylo mi tém,
jako bych opouštl své vlastní dti, neb jsem
po ty ti msíce žil s nimi stále v tsném
spojení a Telíce jsem si je oblíbil. Nejde

Jsem spokojen

s

pi nich jest ta duševní síla, se
kterou zmrzaelí vojáci pijímají svj krutý
údl, aniž by ztráceli svého nádherného národ,
ducha i snahu, pracovati pro nové poádky
a býti jich souásti. Každý den poznávám
konalejší

nové vci, • kterých

si peji, aby moji synové, až dorostou, je znali a sob osvojili.
Dr. Masarykova telefonovala do nemocnice

v 11 hod., prosíc mne, abych se dostavil na
hrad na obd. A zárove jsem dostal zprá50

ml pvodn

tu, že paížský rychlík, který
vyjeti zítra, t sobotu 29., vyjede již dnes
odp. re 4*16. Dal Jsem zpraviti pí. Logan

Rees a Patterson, aby k urenému asu
byly hotovy. Pospíšil jsem k amer. konsuloTi
a zásobovací komisi na poslední konferenci
a re .12*32 jsem pišel do hradu.
Jednoduchý obd a mnoho plán pro moji
práci y Sibii, i zprávy pro vojáky. Jen
velice nerad loudil jsem se s touto laskavou
rodinou, jejíž všichni lenové zdají se míti
starost pouze o štstí a pohodlí druhých.
Když ve 4'20 náá vlak vyjíždl z Prahy,
pál jsem si, aby ješt ped zimou mnoho
takových vlak se valilo do této zem, naplnných potravinami a zásobami, léky,
mlékem a odvem pro dti; chci k tomu pracovati, až na své cest zpt do Sibie se
zdržím v Americe.
hlášení pro dra Masaryka jsem piložil
dopis, ve kterém sdluji, že pohodlí invalid
po celé té dlouhé cest bylo jedin zásluhou
pí. Logan a jejich dou
pomocnic si. Rees
a Patterson, tí eských kucha, kteí se
nabídli pracovati v
nemožném horku
lodních kuchyní, a kap. Dykes, sanitního
dstojníka Madrasu, jenž se svými ošeto
vatelkami staral se stále jen o blaho svých
". O. E*ersole.
nemocných.
i

si.

K

tém

,

LOAN PERIOD

KEEP

REFERENCE ROOM 5SE ONLY

LIBRARY USE
This

book

is

due before closing time on the

last

dáte stamped below

DUE AS STAMPED BELOW

U.C.

J

BERKELEY LIBRAF

ID

320831

i

CQEbMM^M

