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LU\^ITI dnes ješt o kulturním významu divadla, pokládám

'za zcela zbytené. Každý jen dosti probudilý muž neb žena

ví, že není to pouze holou frází, ekneme-li, že divadlo jest ško-

lou života a neteba tudíž odvodovati to, co uznáváno jest všemi

vzdlanými národy. Pro každý národ jeví takovou snahu o to, aby

jejich chrámy Músy dramatické dosply k nejvyššímu stupni dokona-

losti? Ponva ony jsou mítkem jeho pokroku, jeho vzdlanosti.

A má-li divadlo dležitý význam u celých národ, má svj význam též

u malých vtví toho kterého národa, které, pesazeny do pdy cizí, brzy

by ztratily národní svj ráz, kdyby nebylo onoho zídla, z nhož do ce-

lého tla proudí stále nový a nový život. A tu pijíti musíme k tomu

nevyhnutelnému závrku, že zízení stálého eského divadla v mst
Chicagu bylo jedním z nejdležitjších úspch na našem poli ná-

rodním.

Všechno má svoji dobu poátku, svoji dobu rozvoje — vše snaží

se dospti k cíli — vše snaží se dosíci dokonalosti. Kdo tomuto pi-

rozenému vývoji chtl by se na odpor stavti, pokoušel by se o to

marn, jako by snažil se zastaviti pravidelný bh zákon pírodních.

Pokrok znamenáme všude, kamkoliv jenom zrak svých obrátíme.

Nad ím jásali jsme ped lety jako nad velikým úspchem, to dnes

ustoupiti musí do pozadí ped snahami a úspchy novými. Doby

diletantismu u nás již úpln minuly — lid náš touží po nem lepším,

dokonalejším, a nenalezá-li toho, vyhledává si požitky duševní v kru-

zích cizích. Vše kráí v ped a dali bychom sob špatné vysvdení

duševní chudoby, kdyby v tomto pirozeném vývoji divadlo naše mlo

initi njakou výjimku.



Ono však výjimku neiní — bere se v rozvoji svém statn ku

pedu — kráejíc statn po boku své sliné sestry Hudby a budiž

poznamenáno ku veliké cti Cech chicažských, že existence stálého

eského divadla v mst našem jest zajištna.

Nebudiž tím však eeno, jásáme-li nad stálým eským divadlem,

že tím podceujeme snahu divadelního ochotnictva anebo že snad

psobení jejich bychom chtli podceiíovati. Nikoliv — ochotnictvo

naše po léta pipravovalo pdu, budilo a šíilo zálibu k divadlu, zaež

mu budiž dík, a rozumný ochotník dnes zajisté zaplesá nad stálým

eským divadlem, k jehož zbudování též hivnou svojí pispl.

To vše ale posud neznamená, že eské divadlo octlo se již u cíle

úplné dokonalosti. Nikoliv. Jakkoliv doznati dlužno, že za stávají-

cích okolností vykonáno bylo mnoho, pece máme ped sebou ješt

cestu dalekou — cíl nedozírný. Doby ochotnické jsou jaksi první
dobou našeho umní dramatického — nynjší divadlo, které slaví

letos loletou památku svého pobytu mezi námi, pokládejme za dobu
druhou — a abychom se dokali doby t e t í, to jest divadla

velkého, dokonalého, všem požadavkm vyhovujícího, k tomu mu-

síme všichni spolen psobiti a brzkému dosažení toho platí mé

velé "Na zdar!" .
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'f^ DYŽ roku .1892 roznesla se zvst' po krajích amerických, že

K^ podnikavý editel František Ludvik pomýšlí na to, zavítati

s hereckou spoleností eskou do Ameriky a hráti zde mezi kra-

jany, tu nedviv vrtli hlavami osadníci esko-amerití, pedpoví-

dajíce celému podniku nezdar. editel Ludvík však navzdor všemu

piln pracoval na zajištní finanní podpory, které k odvážnému kro-

ku svému poteboval a konen se mu podailo získati dvru n-
kolika oban esko-amerických, kteí k uskutenní této myšlénky
pispli. Sestaveno konsortium, v nmž zastoupeni byli pánové:

August Geringer, Jos. Spvák, Jos. Jurka, Fr. Bláha, Jos. Fuík, Jos.

Hladovec, V. Šlapák, J. Bevá a J. Vištejn, a ti zaruili peplav pro }

22 osob a zárove prostednictvím Živnostenské banky vyplatili p,

Ludvíkovi 800 zlatých na pedbžné vydání, s tou ovšem podmínkou,
že spolenost, jakmile zapone hráti, cestovné i pedem vyplacenou
zálohu splatí.

Dne 2y. února telegram, znjící: "Cesta zaruena — peníze vy-

platí Živno. Consul Clausenius, Chicago.' — vzpružil již ochabu-

jící nadšení a dne 8. bezna 1893 odrazila od beh brémských lo
"America", hostíc v útulných místnostech kajutnich "První eskou
divadelní spolenost", aby ji penesla do vytoužených konin zámo-
ských. Dne 20. bezna piblížila se locí ku behm Spojených Stát.
Nadšení všech ochablo — stísnni trapnou nejistotou, blížili se ku
behm nového svta. To asi pedvídal p. Josef Jurka, který byl
zvolen sestaveným konsortiem za "managera" spolenosti — a proto

vyjev jim do New Yorku vstíc, pipravil pomocí ochotných Cech
novoyorských pro spolenost pdu. Dozvdv se pak, že loc? "Ame-
rica" vpluje již v pondlí dne 20. bezna do pístavu, vymohl pro sebe

a pp. Adolfa Ersta a Jos. Poláka vstup na celní lo a všichni pluli

eským hercm vstíc. Objevení se jejich rozrušilo zdánliv klidné

leny ípolenosti v také míe, že kik, plá a radostný jásot rozléhal

se po celé lodi.

V pístavu byla spolenost oekávána Cechy novoyorskými, kte-

í odvedli je do Národního domu ku ádnému oberstvení a pak jed-'

notlivé leny do soukromých byt. V New Yorku zahájila spole-
nost hry v nedli dne 26. bezna v Central Opera House pvodní hrou

"Gazdina roba" od G. Preissové. Dále pak následovaly : Jedenácté



pikázání — Žádný muž a tolik dvat — Magdalena — Ona nco
ví — Strýek ferina — Královna Barbora — Král a sedlák a Sedm
havran. Nával ku pedstavením byl obrovský. Cechové new-

yorští dokázali, se jsou. Nejen že pohoštní eských herc bylo

skvlé, ale i veškeré práce v divadle obstaraly spolky sokolské nplne
zdarma. eská žurnalistika kráela ruku v ruce s eským lidem

a tak pojistila zdar této první výpravy.

JOSEF JURKA.

Dne 6. dubna odcestovala spolenost dále do Baltimore, kde se-

hrána byla dv pedstavení a sice: "Královna Barbora" a "Jedenácté

pikázání". V tomto mst kde již po 14 rok strana svobodomysl-
ná a katolická cize, ba skoro nepátelsky proti sob stály, vlivem vd-
c té i oné strany a hlavn piinním dstojného p. rev. V. Vlasáka,

piložily ruce ku spolené práci, následkem ehož uvítání a pohoštní
herc bylo skvlé. Finanní výsledek obou pedstavení byl dobrý
a spolenost, provázena jsouc pp. Simkem, Masopustem a j., již nej-

více zásluh mli o celkový dobrý dojem, odjela s pknými upomín-



kami na Cechy baltimorské do Pittsburgu a Aleghany, kteréž osad

právem mohlo by se íci "eská Slova''. Zde piinním redaktora

"Slovenských Novin", p. Petra Rovnianka, sesílili návštvu eských
her brati Slováci a zvlášt "Gazdina roba" tšila se jejich hojné ná-

vštv. Spolenost našla i zde upímného pijetí a pohodlné ubyto-
vání v kruhu ochotných sourodák eských i slovenských. Sehrána

byla ti pedstavení: "Gazdina roba", "Jedenácté pikázání" a "Diva-

delní vlak".

Dne 14. dubna nastoupena cesta do Clevelandu. Prostednictvím

pana Kysely, jednoho z nejlepších ochotník amerických, získány
sín a sestaven výbor, jenž staral se svdomit o dstojné pijetí e-
ské spolenosti. Na nádraží oekával každý hostitel již pedem
stanoveného hosta s povozem a než se herci vzpamatovali, sedli

v útulných a skvostných bytech ech clevelandských. Dne 16. dub-

na zahájeny byly hry v Jacobov divadle "Královna Barbora" a pak
následovaly: "Noc na Karlštejn"^ "Jedenácté pikázání", "Žádný
muž a tolik dvat" (2krát), "Divadelní vlak", "Majitel hutí" (v kato-

lické síni) a "Gazdina roba". Hrálo se stídavé ve všech eských sí-

ních. Veškeré hry tšily se návštv obrovské. eši clevelandští zá-

vodili v pozornosti k eským hercm a že tamní eské listy nezstaly
pozadu, rozumí se samo sebou. Louení s krajany v tomto mst
bylo okázalejší, než díve v jiných mstech.

Spolenost odjíždla veer po lodi do Detroitu. Na behu stály

zástupy eského lidu a jakmile se lo pohnula, zahlaholila jako na

povel národní hymna "Kde domov mj", pi emž jediné oko nez-
stalo suché. Herci, mávajíce šátky, stáli s hlavami obnaženými na

palub a od behu, elektrickým svtlem ozáeného, zaznívala krásná

naše hymna. Okamžik to nezapomenutelný !

Již ráno o 8. hodin sedli eští herci v síni ech detroitských,
kam je výbor, k tomu cíli sestavený, hned z lodi doprovodil. Celkem
sehrána tu byla ti pedstavení: "Magdalena", "Jedenácté pikázání"
a "Žádný muž a tolik dvat". A v Detroitu je pomrn málo e-
ch, dostavili se vždy jako jeden muž a proto také byla návštva
divadla dobrá. I tam byla ubytována spolenost v domech soukro-

mých a hostna krajany.
Dne 28. dubna o 6. hodin ranní nastoupila spolenost, prová-

zena jsouc krajany detroitskými, cestu do eské metropole — do

Chicaga. Herci cestovali do Chicaga stísnni, následkem nedvry,
vzbuzené proti Chicagu v jiných mstech a sám manager Jurka ne-

sliboval mnoho. A tak za pochmurného dne pijíždli jsme, zadu-

máni, do pedmstské stanice chicažské. V tom objeví se ve vlaku

známý americký veterán Antonín Petrtyl a za ním eta nadšenc, již

vyjeli si za hranice msta pivítat "První eskou divadelní spolenost".
Ta dobrá, vn usmívavá tvá Petrtylova rázem rozptýlila pochmur-
nou náladu a když po slovanském zpsobu pohostil nás eským kolá-

em a pravou medovinou, vrátil se všem humor — než se kdo nadál,
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stáli jsme v ekárn na nádraží, kde bylo lidu k umakání. Cliicažští

dostavili se u velkém potu na nádraží, aby pivítali spolenost a od-

vedli je do sín Slovanské Lípy, kde oekávala je hudba a skvlá

hostina. Po té odvezeni jsme byli do domu, který najmut a úpln
zaízen k ubytování celé spolenosti.

Dne 30. dubna zahájeny hry v anglickém divadle Haymarket
odpoledne o 2. hodin "Královnou Barborou", veer o 8. hodin bylo

první pedstavení ve stedu eské osady, v síni . A. S. Školy, na 18. ul.

a sice "Jedenácté pikázání". Náyštva obou pedstavení byla obrov-

ská. Pak hrálo se stídav ve všech eských síních denn, vyjma

3, kvten, jenž byl vyhrazen eskému ochotnictvu, které poádalo
hostinu a zábavu na poest eských herc. Tehdejší iditel ochot-

ník, p. J. S. Majer, obtav pevzal pedprodej lístk v Thalia Hallu

a docílil vždy obrovské návštvy. Obecenstvo chicažské sympatiso-
valo s herci a zvlášt s dámami, solidností svou imponujícími. V pokro-
ilém let, kdy je atmosféra pímo nesnesitelná, hrálo se dvakrát týdn
až do 26. ervna. Dne 4. ervence poádána byla Akademie a 15.

ervence hráno ve prospch pohoelých v Krucemburku — dával se

"áblv podíl".

Dne 16. ervence odjela spolenost do Wisconsinu a zahájila

své hry v Milwaukee v Bijou Opera House veselohrou "Starý a mla-

dý kos"; "Jedenácté pikázání" a Gazdina roba" hrány v Turn Ilalle.

Vzdor pokroilé dob byla návštva dobrá. Výbor, v jehož ele stál

vždy obtavý eský vlastenec, p. Kaplan a piinil se, se byl, aby est-
n dostál obtížnému úkolu.

Dne 21. hráno v Green Bay "Jedenácté pikázání". Ku ped
stavení sjeli se eši z celého vkolí (msteko samo o sob hostí vel-

mi málo Cech).
v Odtud putovala spolenost do Kewaunee, kde na nádraží oe-

kával je staiký osadník p. Vodsecfálek s nkolika krajany. Bodré
oslovení obana Vodseálka pohnulo nás k slzám. Sotva vlak za-

stavil, volal p. Vodseálek nedokav: "No, že už jedete
— lovk

by mohl umít, než se vás doká. Pojte, pojte, eši, a zahrajte nám
nco !" A šlo se ! Prvn do vykázaných soukromých byt tamnj-
ších osadník, kteí s nevšední láskou nás pijmuli. Farmá z vkolí

sjelo se takové množství, že nebylo, kam kon s povozem dáti — vše

bylo peplnno. Ne však dosti na tom. Druhý den zajeli si farmái

pro leny a hostili je na svých pkn zaízených farmách. V Ke-
waunee dávány dv hry : "Jedenácté pikázání" a "Starý a mladý
kos".

Odtud jela spolenost v povozech na jedno pedstavení (Jede-
nácté pikázání) do Manitowoc, kde do eské sín sešli se eši z blíz-

ka i z dáli do jednoho.

Druhý den nastoupena cesta zpt do Kewaunee a odtud drahou
do Menominee. Rozkošné msteko, rozkládající se na behu eky
Marion. eši tamnjší, a je jich tam málo, za každou cenu chtli
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vidt "Ludvíkovu spolenost" a proto zaruili pedem $ioo, jen aby
herci pijeli. V divadle, kde hráno "Jedenácté pikázáni'\ sedli An-

gliané, Francouzi, Nmci, ano i ernoši svorn vedle sebe. Pánové

Vlach, Beneš, Martínek a
j. starali se o ubytování i pohodlí host co

nejhorlivji.
Dne 28. nastoupena zpátení cesta pes Milwaukee, kde se hrá-

lo ješt jedno pedstavení (áblv podíl), do Racine, kde dne 30.

ervence se hrálo "Jedenácté pikázání".

Druhý den odjela spolenost zpt do Chicaga, aby se pipravila
na pohostinské hry pana Josefa Šmahy, lena Národního divadla

z Prahy. Dne 6. srpna sehrán v divadle Haymarket ve prospch
Ústední Matice za pohostinské hry p. Šmahy "Jan Výrava" s vel-

kým finanním i morálním úspchem. Pak následovaly hry : Stávka

ková — Král a sedlák — Václav Hrobický a v kuse "Služebník

svého pána" se vzácný host p. Šmaha s obecenstvem rozlouil.

Po nkolika msíních pípravách, když povolán editelem Lud-
víkem baritonista p. F. Hlaváek, uvedena dne 20. srpna perla e-

ských oper, vn mladá a krásná "Prodaná nevsta" na jevišt di-

vadla Haymarket. \'ýprava opery sloužila, dle úsudku znalc, i-

noherní spolenosti Ludvíkov ku cti. Sbory studoval pveckému
spolku "Lyra" jejich tehdejší sbormistr p. Adolf Erst. Sóla, duetta,

atd. p. Bohumil Holuib, režii vedl náš host, p. Jos. Šmaha. ízení
celé opery sveno osvdenému profesoru hudby, p. J. H. apkovi,
který s nevšední pílí a láskou vnoval se úkolu na vloženému.

Úspcl. opery byl estný, tak že opakována tikráte.

Pak odjela spolenost na cestu po západ. Dne 17. záí zahá-

jila poad her v St. Paulu v Minnesot. Hrálo se : "Noc na Karlštej-

n" a "áblv podíl".

Dne 21. záí hráno v Minneapolis : "Starý a mladý kos"; dne 23.
záí v Nové Praze tyry pedstavení: "Gazdina roba", "Jedenácté

pikázání", "Majitel hutí" a Akademie.
Odtud jela spolenost do Owatony, kde na nádraží oekávána

byla skoro veškerými Cechy tamními. S píkladnou ochotou a lás-

kou opravdu sesterskou pipravily tamnjší ešky lenm nejen po-
silnní tla, ale i osvžení ducha. Pi hostin, která poádána byla
u pokroilého obana Svobody, zasedla k pianu krajanka, pí. Fibika-

rová, a hlasem ne sice vyškoleným, ale k srdci mluvicím, zapla píse
"Ješt jednou, dív než umru, Cechy chtl bych vidti." Dojem, jaký
tato píse, plynoucí ze srdce ženy od dtství v této zemi chované, na

pítomné uinila, jest nezapomenutelný. Zde projektováno bylo pou-
ze jedno pedstavení (Jedenácté pikázání), ale spolenost byla nu
cena ješt druhý den uspoádat "akademii", neb pijeli eši z dálky
54 anglických mil.

S nejkrásnjšími upomínkami, provázeni bodrými obany owa-

tonskými, odjeli jsme dne 28. záí do Cedar Rapicls. Zásluhou vý-
boru, v nmž byli zastoupeni známí vlastenci pp. Vosmek, Zahoík,
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Severa, Mach, Hašek a j., pedil výtžek z poádaných tam divadel,

veškeré osady esko-americké na západ. Pobyt eských herc v Ce-

dar Rapidsích zpijemnn tak, že cítili jsme se jako doma. Celkem

hráno tyikráte a sice : "Starý a mladý kos", "Žádný muž a tolik dv-

at",, "Gazdina roba" a "Strýek ferina". — "Jedenácté pikázáni"
sehráno v Oxford Junction.

Dne 5. íjna odjeli jsme do lowa City, kamž za námi ješt mnozí

z Cedar Rapids v nedli zavítali. Tam nalezli jsme též pravé eské

pohostinství ve chvaln známé rodin p. Baborky, který se staral

jak o ubytování celku, tak o dobrý výsledek her, což se mu také v plné
míe podailo. Hrálo se dvakráte a sice: "áblv podíl" a "Strýek
ferina".

Dne 9. íjna odjeli jsme do Omahy, kde dávány hry : "Sirotek

Lowoodský", "Starý a mladý kos", "Žádný muž a tolik dvat". Zde

ochotn vyizoval veškeré záležitosti p. Rudiš-Jiínský. Výsledek
her byl dobrý.

V Plattsmouth hráno jedno pedstavení a sice "Strýek ferina".

Dne 17. odjeli jsme dále do Dodge, kde hrány : "Gazdina roba"

a "Jedenácté ikázání".

Dne 21. a 22. íjna v Schyuler "áblv podíl" a 'Starý a mladý
kos". eši tamnjší hostili herce v bytech soukromých.

Dne 24. odjela spolenost do Linwood, Neb. Na stanici, která

je as 8 anglických mil od msteka vzdálena, oekávala nás nepe-
hledná ada povoz, od eských farmá poslaných. V msteku
samém uvítala nás hudební kapela a eské hospodyiiky pipravily zá-

kusky, až se stoly prohýbaly. V Linwood sehrán byl "Starý a mladv
kos".

Dne 27. nastoupena cesta do Prague. Msteko úpln eské,
s uvdomlým našincem p. Dr. Malochem v ele (bohužel, dnes již

zemelým). Hlavn jeho zásluhou bylo zízeno jevišt, jen aby I.ud-

víkovci k nim mohli zavítati. Nezištná obtavost dra. Malocha byla
obdivuhodná a s pomocí nkolika obtavých oban docílena návšt-

va neobyejná. Celé vkolí na kolik mil cesty spchalo do sporých
místností divadelních, kde v pravém slova smyslu bylo k imiakání.

Hrálo se : "Jedenácté pikázání", "Zakletý princ" a "Strýek ferina".

Herci hostni v bytech soukromých a eskými ženami uspoádán
banket za pítomnosti spisovatele Heritesa, který sem zavítal ná-

vštvou.

Druhý den, provázeni nesetnými páteli, odjeli jsme do Wahoo,
kde v Opera House hráli jsme "Starý a mladý kos". Redaktor aso-

pisu
"

Pítel Lidu", p. Hospodský, za pomoci vel. p. M. Bóra docílili

výtžku finanního i morálního, a ve Wahoo jest skrovný poet
ech.

Dne 2. listopadu hráno dvakráte v Crete : "Žádný muž a tolik

dvat" a "Karel Havlíek Borovský". lenové hostni byli v bv-

tech soukromých.
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Dne 5. list. nastcupen pochod do vytouženého msteka Wilber,

kde hrána "Noc na Karlštejn", "Starý a mladý kos", "áblv po-
díl". Nával ku hrám byl obrovský a herci byli jako doma. Život

spoleenský ve Wilber vyniká nad jiné eské osady a tu není divu, že

jsme rychle zdomácnli. Skvostné residence tamnjších echii ho-

stily eské herce, kteí ješt dnes s láskou roztoužen vzpomínají na

eský Betlehem.

Odtud jelo se povozem na dv hry do msteka Milligan, kdí
sehrána "Noc na Karlštejn" a "áblv podíl". Msteko Milligan

vystrojilo se jako panenka k uvítání eských host. Slavnostní brá-

na — prapory — hudba — spolky ;

— vše zde bylo na nohou, neschá-

zela ani stráž, která na koních vyjela, naproti, aby v as zvstovala

netrplivému obanstvu blížící se povozy. A tak uvítáni hosté stel-

bou, hudbou a jásáním "Na zdar!" hned pi objevení se. Druhý
den uspoádán prvod mstekem a banket v síni . S. P. S., kterého

súastnily se spolky katolické i svobodomyslné a to hlavn zásluhou

známého vlastence A. Kouby.

Odtvul vrátila se spolenost zpt do Wilber, kde dávány ješt dv
hry : "Sirotek Lovvoodský" a "Žádný muž a tolik dvat" — pi do-

bré návštv.

Dne 15. listopadu louili jsme se s obany wilberskými, kterých
se dostavilo veliké množství i s hudbou na stanici dráhy. Za zvuk
písn "Louení — louení"^, hnul se vlak a unášel herce i s bankéem,
p. C. Drasem, který zabrán do hovoru s editelem Ludvíkem, nepo-
zoroval pohyb vlaku k Humboldtu. Štstí, že na nejbližší stanici

stihl vlak k Wilber jedoucí. Kdo ví, zda nebyli by jej sbratelé slá-

vy a dollárk nezanesli na výmnu eských halé až do vlasti — je
banké lákavý magnet (pitažlivý kov) ! ! ! Však se tomu nasmál dost

oban Sadílek, kterého jsme si odvezli pouze na obrázku — avšak

v trvalé, krásné upomínce celou osadu wilberskou.

V Humboldt hráno "Jedenácté pikázání" a druhý den nastou-

pena cesta pes Omahu, kde hrány: "Majitel hutí", "Jedenácté pi-
kázání" a "Strýek ferina"; pes lowa City, kde hrány: "Starý a mla-

dý kos" — Cedar Rapids : "Noc na Karlštejn" a "Majitel hutí" —
zpt do Chicaga, kam jsme pijeli dne 27. listopadu s nov pibylým
lenem, p. Josefem Strouhalem.

Zde však nalezli jsme již pomry ponkud zmnné. Naleznou
se všude lidé, jichž snad jediným potšením jest, maiti každou do-

brou snahu a spolenost pi návratu svém do Chicaga narazila na

adu rzných vymyšlených povstí, které šíeny byly jenom za tím

úelem, aby spolenosti bylo mravn i hmotn ublíženo a tím se stalo,

že návštva prvních her po píjezdu ze západu utrpla.

Dne 2. prosince hrálo se první pedstavení : "Zkrocení zlé ženy",

pak následovalo ješt deset her.
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Spolenost, roztrpena pedn nezdarem prvnjších pedstavení,
za druhé chováním se nkterých výbojných živl proti hercm, roz-

hodla se ku zpátenímu odjezdu do Cech, díve než minul urený
rok. Dne 7. ledna ukoneny hrou "Ddictví z Kalifornie" hry v Chi-

cagu a odjelo se bez zastávky do New Yorku. S toutéž láskou a tím-

též neochablým nadšením, co prvn, pijmul New York "Ludvíkov-

ce", jak bhem doby zkrácen nás jmenovali. Dne 14. ledna zahá-

jeno : '"Majitel hutí", dále "Zkrocení zlé ženy", "áblv podíl", "D-
dictví z Kalifornie" a dne 21. ukonena americká pou kusem "Starý
a mladý kos". Návštvy her byly opt obrovské — vždy úpln vy-

prodáno. Na to uspoádán new-yorskými echy na rozlouenou

banket a spolenost se rozešla.

Nkteí odjeli do staré vlasti, jiní uchýlili se do života soukro-

mého — vtšina, potem 12, pod vedením svého starého iditele, Fr.

Ludvíka, vrátila se zpt do Chicaga. Fr. Ludvík, co starý, zkušený

odborník, seznal, že slušné eské divadlo nalezne mezi chicažskými

Cechy existenci a nemýlil se. Povolal ku doplnní celku herce z Cech
a podnes blahodárn psobí v eské osad "Plzni" v Chicagu.

V roce 1898 podnikla spolenost výlet na pohostinské hry do
Cech. Vypravila esko-americké hry: "Sever proti Jihu", "V srdci

Chicaga", atd. a setkala se s dobrým, morálním i finanním výsled-
kem. —

Po návratu zpt zahájila, opt osvžena, svou innost.. editel

Ludvík pracuje klidn, tiše, ale systematicky s celým personálem —
shromáždil kol sebe lidi inteligentní, své cti a povinností dbalé, kteí

jsou spokojeni v této nové vlasti a tší se pízni všech vrstev obecen-

stva. Žurnalistika eská chová se spravedliv ku eskému divadlu.

Upozorní a kára, kde toho teba : neskrblí chválou, kde je zaslou-

žena. —
Jako každá dobrá vc musí prodlati zkoušku ohnm, tak i "stálé

eské divadlo" mlo zaátky velice bolestné. Bylo zapotebí velkého

sebezapení a opatrného strádání, než prošlapána byla cesta drama-
tickému umní. Prodlával se tu boj nejen o existenci odborník,
^le i o morální a dstojnou representaci eského národa v této nové
vlasti. Dnes, bohudík, to nejhorší máme za sebou.

Plné desítiletí bolestných, ale i krásných vzpomínek. Práce
usilovné — ale práce naše —práce spolená. A proto opakuji slova

svého kolegy, p. Šípka : "My herci, bohužel, nelneme jednotliv k so-

b velkou láskou, což spadá na vrub úzkých pomr, v nichž žijeme,
ale sledujeme s interesem nevšedním, více snad než každý jiný, stav

vymoženosti celkové — úspchy spoleností jednotlivých i jednotliv-
cv." — Tato nepopiratelná pravda se osvdila i v této dálné cizin.

A a si tvrdí, kdo chce, co chce, busi úsudek o našich povahách pro-
nášen jakýkoli, nech si teba i sám slavný herec francouzský, Coque-
lin, tvrdí, že herec, dojmm se podávající, nemže býti pravdivým, já



OTILIE SPLAVCOVÁ-STROPNICKÁ.

Deborah
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to popírám a tvrdím, že není snad nikdo dojmm tak pístupný, ja-

ko herec. Pes své útrapy pecházíme v smíchu, ale pláeme, dojati

utrpením jiných. A jen této pravé herecké povaze — té houževna-

tosti máme co dekovati, že stojíme na prahu nového desítiletí a nele-

káme se netušených pekážek. Spojenými silami, estn obstáli jsme
v prvním, spojenými silami vstupujeme v druhé desítiletí. Jsme si plné

védomi, že podnikem svým konáme zde dležitou ást národního po-
slání a že pispíváme nemálo k rozšíení cti eského jména, k uznání

kulturních snah našeho národa.

Na stálé eské divadlo v Chicagu, jemuž podobného a rovného

nemají zde národnosti mnohem silnjší a zámožnjší, hledí se i v ci-

zích kruzích s plným ocenním a tu máme právo doufati, že naše vlast-

ní obecenstvo tím spíše pochopí dležitost estného podniku jak ná-

rodního, tak vzdlávacího.

BOHUMILA LUDVÍKOVA.

lenové Ludvíkova divadla pi píjezdu do Ameriky : Frant.

Ludvík, editel — Frant. Šípek, režisér — Karel Novák — Frant.

Mach — Rudolf Inemann — Bohumil Ludvík — Jaroslav Rajman —
Frant. Lešinský — Josef Skalský — Jind. Ková — Frant. Škaloud.

nápovda — Frant. Kaer — Bohumila Ludvíkova — Anna Junkova
(Šípková) — Betti Kozlanská — Eliška Nováková — Josefina Ma-
chová — Božena Kikavova — Kristina Hrníova — Bla Pacalto-

va — Olga Klirova — Ludmila Inemannová.

Bhem reku za spolenosti pijeli : Frant. Hlaváek — Joseí
Strouhal.

Zpt po rozejíti se spolenosti do Chicaga se vrátili :

Frant. Ludvík, editel — Boh. Ludvíkova — Karel Novák —
Frant. Le.šinský — Josef Strouhal — Betti Kczlanská — Fr. Lud-
vík, ml. — Kristina Hrníova — Bla Pacaltova — Božena Kika-
vova — Olga Klirova — Frant. Škaloud.

Bhem lo let engažováni byli: manželé Splavcovi — Frant. Hor-

livý
— Vladimír Šamberk — manželé Klapkoví — Eliška Jesenská —

Jindich Veidner.

Zemelí lenové: Karel Novák — Olga Škaloudová (KHrova).

Nynjší lenové eského divadla : Frant. Ludvík, editel — Karel

Splavec — Frant. Horlivý — Frant. Lešinský — Alois Klapka —
Frant. Ludvík, ml. — Jind. Veidner — Bohumila Ludvíkova — Betti

Kozlanská — Eliška Nováková — Bla Lesinská — Otilie Splavco-
vá— Eliška Jesenská— Marie Klapková — Frant. Škaloud. nápovda.
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pedneseny pí. Boh. Ludvíkovou pi prvním pedstavení v New
Yorku. Napsal F. Šípek.

DÁLNÉ vlasti matky Cechie,
kde stolec stával kdysi Pemyslv,
kde Záboj písn bohatýrské
lidu pl — a Libuše kde

na velebném Vyšehrad
slávu Prahy kdysi vštila,

z lna zem té

a jménem lidu všeho,

jehož praotcem byl Cech,

pozdrav Vám náš platí upímný.
A jak s okem záícím

jste volali nám v uvítanou

na bezích pdy svobodné,
takž vítám i já Vás

jménem celé družiny,
co pišli jste vzdáti hold

tm drahým perlám,

jež duch tvrích

nakupilo nadšení,
a jež mi odíváme pravdou životni.

•A trpký údl náš

a dráha trnitá

i cesta plná útrapy,

nezdolný byl pud,

jež vratkou lod nutil stále v ped
a v útrap potopách

jsme zeli k západu,
kde žijí brati, sestry matky Slavie.

Posíleni znovu v svatém poslání,
odevzdati jim Jejich

poklady eských gfeni,

jež pes širý Oceán

jak svaté ddictví

jsme pinesli.
Díkv všem jménem eské Thálie,

co pišli jste pijmout podíl,

rukoum naším svený,
a jež stejným dílem ruce

Vaše klademe.

Dík dále též. že duchem

vnímavým jste pinesli



BLA LESINSKÁ-PACALTOVA.

Vicomt z Letorieru

Hermance (Miláek Štstny)
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té myšlénce i hold,

to pouto nové dalo nových sil.

Co srdce pojí,

moe nerozdvoji ! !

Nuž, spojme ruce

v lásce, sbratení,

ku oslav vlasti,

eského i umní.

KAREL NOVÁK.

Péro chvje se v ruce a slza, tak vzácná v otužilém oku mém,
zalévá zrak. O bývalém kolegovi dalo by se napsati tak mnoho a za-

se tak málo. Slova nevystihnou dosah jeho svdomitého a ryzého
charakteru. Karel Novák narozen r. 1851 as msíc po úmrtí svého

otce, velkostatkáe a majitele Suchomat-Olšov u Sušice, a záhy po
narození ztratil i nžnou matku, která chot na vnost následovala.

Vychování jeho pevzal baron Veit, cho jeho sestry, a ásten i dru-

hý švakr, šlechtic z Wagner, majitel cukrovaru Smiradského. Ob
rodiny byly již ponmeny, a proto utkal se co student, esky smýšle-

jící, záhy s pány švakry. Již v 18 letech stal se plnoletým a pánem nad

pozstalým podílem otcovským. Ale k divadlu lnul s láskou vášni-
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vou. Jako žák F. Kollára vystupoval co ochotník a získal si povést

nejlepšího ochotníka a pozornost prvního div. editele p. Pavla ze

Semic, který nechal jej vystupovati na Smíchov a krátce potom po-
volán artistickým správcem Nár. divadla, J. J. KoUárem, k našemu

prvnímu ústavu. Po dvouletém pobytu v Praze odebral se na venek,
odkud za krátko povolán tehdejším režisérem, A. Puldou, zpt k Ná-
rodnímu divadlu, kdež setrval až do vyhoeni, r. 1881. Hned na to

odejel na venek a pozdji pijmul místo u editele Fr. Ludvíka, kde

setrval asi 3 roky, naež pešel ku jiné, ale vrátil se zpt ku spole-
nosti Ludvíkov, s níž odebral se ped 10 lety do Ameriky. Psob-
nost jeho v této nové vlasti jest známa nejširším kruhm eské ná-

rodnosti. Postavy, které vytvoil na prknech divadelních v Chicagu,

poínají Procidou v "Královn Barboe" a skonily v "Podskaláku"
co Saturnin Brambor. Zhoubná mozková nemoc, která tak nemi-

losrdn kosí v adách herectva, uinila rázem konec veškerému vý-
vinu a zklátila nelítostn i tlesnou schránku našeho nejlepšího lena
a kolegy v pedasný hrob. Dne ó. února 1898 pestalo tlouci dobré

srdce nžn milujícího manžela i* „.domitého eského herce. V^ nej-

krásnjším vku podata nejvydatnjší vtev herecké družiny. Ode-

šel, ale postavy, jež umním svým vytvcil, pežijí nás a získaly jménu
Tvému v této eské oblasti památku nehynoucí. Xejvzácnjší vavín

pokládám na tvou mohylu, nezapomenutelný druhu — uznáni obe-

censtva a lásku koleg v povolání. \). L.

f^ro^lov,

k prvnmiu pedstavení Ludvíkovy divadelní spolenosti v divadle Ilay-

market, dne 30. dubna 1893.
— Pednesla Bohumila

Ludvíkova. — Napsal Bartoš Bittner.

U pozdraven, ty chrabrý lide eský
jenž k vlasti lásku pes moe jsi nes' !

T nedovedly sudby zdrtit blesky,

když na lán cizí vysílen jsi kles'.

Ty jako Robinson, na ostrov pustý

když bouí vržen byl, jsi nezoufal,

a cizí e kol všemi znla ústy,

ty's hlahol rodný v šanc dát netroufal.

Ty's v srdci nosil sladké eské zvuky,

když mozolem své pracovité ruky,
tak vzdálen otiny. chudobný stán

budovat zala's u pralesa bran,

když pluk tvj poprvé ze vzdorné pdy
a srp tvj z nepodajné cizí hrudy
chléb trpký s trudem mnohým dobýval.
A hle, tvá práce mla požehnání.
Ten horký pot, jenž perlil se s tvých skráni,
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když v tžké lopot jsi napnul sval,

se tob záhy v zlato mnit jal.

Zem svobody tvé vyplnila pání :

Byl's pánem svým a právo tvoje sváto,

bys volným lovkem, jak muži sluší,

však asto touhy stesk tvou projel duši :

Kéž moh' bych zpt — ach, všecko dal bych za to.

Svou matku vlas jsi ctíti nepestával,
na oltá její ochotn jsi dával

svou hivnu štdrou, polnice když hlas

pod prapor její volal všecky nás,

nad jejím vítzstvím jsi pohnut jásal,

vždy její vrah též adra tvoje drásal.

Bu pozdraven, ty chrabrý, acký kmeni!
Druž poutník, hle, z otiny tvé dálné

(lneš pichází t žádat o hostní,

(tvou znajíc ochotu již z míry valné),
druž umlc, již v širém eském kraji

Thalii srdce lidu otvírají,

by z jejich hry, jak žití bží spád,

jak rozmar kypí, nauil se znát.

Je život také hra — hned truchle drama,
hned fraška zas, anebo komedie —
jak figurkami osud strká náma,
hned z rží, hned zas z trní polštá šije.

Ba celé národy ten zpupný režisér

už zkrátka vyškr z divadelních sfér.

Vždy národ náš — však trudno vzpomínati !
—

dnes nadj lepši budoucnost mu zlatí,

dnes ví, když dsné nežil tragedie,
že marné jsou vídeské komedie !

My chceme žít a budeme žít — vždy hle,

co vrných eských hlav je jenom zde,

a z tch už nepestane více žádná
mít v lásce eskou e a umní,
dokud ji ruka kostnatá a chladná

v hrst popelu pod trávou nezmní . . .

Nuž, pozdrav poslední Vám budiž velý !

Co k bratím pichází k Vám naše druž.
Vám vždy být milí, to náš cíl je celý,
neb líbiti se povinnost nám velí.

a slabá žena jsme, a silný muž.
Kéž pravdou jest, co srdce pojí
a co naváže eské umní,
že žádná svta moc už nerozdvojí,

když v prsou hárá svaté nadšení.



Jutta (Krásná židovka)
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VOJTA SLUKOV,
první pedseda Úst. Jeiiiii ty herecké.

KAREL ŠIMANOVSKÝ,
nynéjíií pedseda Úsit Jednoty herecl é

nestor eského herectva.

Poslcdm ''9 bobem" Vojty Štuková.

ROZRUŠENA
necekávaiiou zprávou o úmrtí nenaliraditelnéhu

\'ojty Slukova, chápu se péra. bych clo vnce zásluh, který zdo-

biti bude jeho rov, vpletla Hstek isté vzpomínky na tu dubrou

a mužnou ochotu, kterou se pi každé píležitosti vyznamenával.
Roku 1892, v msíci ervnu, odhodlala jsem se k cest do Prah},

abych nabyla njakých informací k projektované výprav do Ameriky,
o které již po léta mj muž horoval.. Odjela jsem z Nového Byd-
žova noním vlakem 012. hod. a po cest jsem stále pemýšlela, koho
asi získat, aby nejasný mj plán buí doplnil neb alespo schválil. Ce-

sta kvapn ubíhala a já nerozhodn ubírám se I-^erdinandovou tídou,

lozhiížejíc se bezmyšlenkovit kolem. V tom padne mj zrak na

obrazy, umístné ve výkladní skíni a známá tvá tehdejšího pedšed)
"Ústední jednoty eského herectva". \'ojty Slukova, kyne mi vstíc.

"Pjdeš k Slukovovi," projede mi hlavou a již spchám, nemýlím-
li se, k Pštrosov ulici a za chvíli zvoním u jeho bytu. Služka oteve,

l)r(ímluvím
— a již zavzní známý, bodrý hlas z pokoje : "Ale, ale,

jen dál. milostpaní, že jste to vy? Xo ano. paní editelová, kde jste

se tu vzala?"

A než se nadji, sedím za stclem naproti panu Slukovovi.

Pojídaje svou snídani, vyslechl mne a nadšen mne povzbuzoval
k innosti. "Což o to. pracuji ráda. a zvlášt podnikám." odpov'dám
s úsmvem, "ale obávám se, že se vše rozbije o finance." — "Jen zmu-
žile. Vám se již tolik podailo," pobádá s humorem pan Slukov



Pí. BETY KOZLANSKÁ.
Lady Macbeth Královna Barbora.

Strouhalka (Svét malých Udí) Vojnarka.



28

"Byl by v tom rarach, aby se tento výtený nápad nezdail. Víte, co,

pjdeme k Náprstkovm." A již se obléká, líbá cho a malého kluinu,
kterého mi se záícím okem pedstavuje, pak chvatn sestupuje po
schodech a spchá se mnou k Halánkovm.

V dolejší místnosti nalezli jsme známou lidumilku, paní Náprst-

kovou, která sotva nás uzela, spráskla ruce a s výrazem nejvyššího
udivení volá : "Co vidím, pan Sukov — no, to jsou hosté a Vojtch
zrovna není doma." Pan Slukov strun sdlil pí. Náprstkové, o se

jedná, velými slovy žádaje o podporu alespoií morální a ukonil s pá-
ním : "Jen a to dobe dopadne."

A dopadlo to, že i jeho zásluhou, neváhám dodati. Veškeré do-

pisy, této záležitosti se týkající, byly na nho adresovány ; pomáhal,
kde mohl, a a dvra jeho ve zdar ponkud ochabala po rozmluv s p.

Václavem Šnajdrem z Clevelandu (meškajícím práv tehdy v Kar-

lových Varech), který nevil ve zdar výpravy, pece, se jeho síly,

pracoval dále. A když louil se s námi pi odjezdu do této nové vlasti

v Národním divadle, tiskl mému muži pravici a zvolal : "Jsem tak

rád, ale tak rád, že jste to vy, Ludvíku, co tam jedete, ani byste ne-

vil. Vy jste mi zárukou, že a už to dopadne finann jakkoliv, mo-
ráln eské hry klesnout nenecháte." A když mj cho skromn tu

poklonu odpíral, uchopil jeho pravici obma rukama a mocn zvolal :

"Ne, nenecháte; vím.komu dvuji!''
Rychle se obrátil, letmo podávaje mi ruku. zašeptal : "S bohem,

bute pevná!" a odcházel, ale zahlédla jsem zrádnou slzu v jeho oku

pece.

Odjeli jsme.
Podnik se zdail, neb dnes ítáme již jedno desítiletí plodné naší

práce.
Poslední dopis Vojty Slukova, nám zaslaný, nese datum 4. kvtna

1893 a koni vtou: "Opakuji ješt jednou, aby vám bh popál
zdraví ?. síly. vytrvalosti a štstí. — S bohem. "

Když dleli jsme ped pti lety v Praze, byl Vojta Slukov za svým
zdravím na dovolené. Bylo nám to tedy pece jeho posledním
"s bohem".

BOHUMILA LUDVÍKOVA.

ESKÁ PÍSE V CIZIN.

Mám napsat nco ze svých vzpomínek. Naplnil bych tyi pa-

mátníky, kdybych mohl se svými humoristickými vzpomínkami ped
širší veejnost. Ale jak již to bývá, episodky herce obyejn datují
se z peeknutí tak mastného, že nelze je ztráviti, tím mén opa-
kovati. Prodlal jsem zlé i dobré asy na své dráze divadelní — za-

žil hrozný (pro herce zvlášt) rok šestašedesátý a co známá 'dobrá kopa'

spiskai jsem mnohou ertovinu. za kterouž mne kolejka neb koleginé
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také ke všem ertm posílali, ale na které pece jen s úsmvem na
rtech vzpomínám. Však z celého toho kaleidoskopu potulného žití se

zápalem vzpomínám na okamžik, který, se v mé moci, chci vrn vylí-

iti. Krátkou dobu teprve byl jsem u divadla, když ozvala se dávná

touha, seznati cizí kraj, v tak mocné síle, že nemohl jsem odolat a pu-
stil jsem se v tu široširou plá. Procestoval jsem Moravu, Slezsko,

Horní a Dolní Rakousy, však touha má nesla mne stále jen ku hrani-

cím Tyrol, chtje poznati místo, kde náš Karel Havlíek byl interno-

ván. Stoupal jsem ku Brixenu pes známý kolos Brener s prázdnou

kapsou a ješt prázdnjším žaludkem a dostoupil jeho výše k veeru,

kdy slunéko, již znaveno velodenním leskem, stydliv clonilo tvá ru-

dými ervánky. Unesen pírodní krásou, jež na mladou a vnímavou

mysl nesmazatelným dojmem psobí, stanul jsem na úpatí hory a v do-

mnní, že sám jediný prodlévám na této lesnaté výšin, ulevil jsem
citm po esku, zpvem. Známá a oblíbená tehdy píse "Ó, jak jsi

krásná, moje vlast," rozlehla se temným borem a kdo popíše mé pe-
kvapeni, když po nkolika slovech spustí pravidelný hudební dopro-
vod. Slova uvázla mi na rtech, pátrám po pvodcích a co najdu?

Inu, zase jen echa. Cestující hudebníci eští odpoívali v stinném

houští a sotva zaslechli první slova mé písn, vpadli svými nástroji.

Kapelník celé výgravy, Šimandl, bratr známého profesora na víden-

ské konservatoi, uvítal mne srden, naplnil hladový mj žaludek d-
kladným proviantem ze své zásobárny a s pravým eským humorem

nastoupena cesta dále ku Brixenu. Náhoda tomu chtla, že eská

píse, hlaholící cizím borem, sblížila krajanv a posilnila je ku další

pouti v cizin. FRANT. LUDVÍK.
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l^rátkíž úryvky
z divadelní inností nj^njstch len spoleností.

FRANTIŠEK LUDVÍK,

iditel prvního stálého eského divadla v Chicagu (syn pražského
mšana Adama Ludvíka), narodil se v Praze dne 3. bezna r. 1843.
V útlém vku svém navštvoval školu u sv. Haštala a pozdji pokra-
ovací školu "Bude" u Piarist. Jelikož emeslo klobounické v do-

b té nalézalo se práv v nejlepším rozkvtu, byl i mladý František

pro povolání to uren a proto po odbytí škol nastoupil misto jako
ue chvaln zánmé firmy V. Hampejz. Xstoupil do uení, aby vy-
hovl pání rodi svých — však v bujné hlav jeho víilo nco zcela

jiného. Mysl jeho znepokojovali stále rzní králové, nešastní prin-

cové, Dudák se svými arovnými dudami — zkrátka \ mladém Lud-
víkovi vzmáhala se ím dále tím vtší touha po divadle a když r. 1854
uvidl na starém, stavovském divadle "Diblíka", byl osud jeho roz-

hodnut. "Toho Vítka — to svéhlavé kloue z liartákova statku, mu-
sím hrát" — umínil si tenkráte a také v dob nedaleké dovedl úmysl

svj v skutek uvésti. Když úady pražskými povýšen byl do stavu

pán tovaryš, odebral se rovnou cestou "na vandr" k divadelní spo-
lenosti E. Kraemra v Litni, od které, jelikož prozrazoval vzácný ta-

lent, byl engažován do Plzn ku spolenosti Filipa Zoellnera. Po
krátkém pobytu zde odebral se pece na zkušenou a procestovav Mo-
ravu, Herní a Dolní Rakousy, Štýrsko a Tyrolsko, vrátil se opt do

Cech a po roce vstoupil opt k spolenosti Zoellnerov, od kteréžto

doby na divadelní dráze setrval až do nynjší doby, psobiv u rz-

ných spoleností. R. 1867 vyzván byl známým p. Pavlem Švandou
ze Semic, aby nastoupil místo u mstského divadla plzeského co

komik, což on pijal, však na vzdor skvlému postavení nezdržel se

zde dlouho, nebo odešel, aby uzavel satek s vynikající herekou,

Josefou Prokopovou, dcerou prvního eského iditele, ímž stal se

zárove správcem spolenosti ovdovlé paní Vojtšky Prokopové.
Po šestiletém manželství ovdovl, naež oženil se podruhé s nynji^í

svojí chotí, Bohumilou, rozenou Novotnou, naež obdržel divadelní

koncesi po zesnulém Josefu Kulasovi a v krátké dob svojí energií

a pílí, jakož i skromností získal si po všech krajích eských lichotivou

povst co iditel poctivý a svdomitý, jenž nikdy nezklamal dvru
lenstva ni obecenstva. R. 1893 uskutenila se jeho dávná touha,

podniknouti cestu mezi krajany americké a stal se tak zakladatelem

prvního stálého eského divadla v Chicagu. Pan Ludvík získal Si

i v této zemi adu pátel nejenom jako zkušený a svdomitý herec,

ale i milý spoleník a vlastenec toho pravého, ryzího zrna, janniž žád-

ná ol)L není velikou, kde jedná se o povzbuzení národního citu, o po-
vznesení jména eskélio v této cizí zemi.
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PANÍ BOHUMILA LUDVÍKOVA,

(roz. Novotná), ozdoba našeho eského divadla, umlkyn, na jakou

i velké divadlo anglické mohlo by býti pyšno, odbyla si svj tak zva-

ný "horký den" na prknech u spolenosti pani E. Zoellnerové v Krá-

lovém Dvoí-e. Pobyvši zde krátký as, odebrala se do Prahy, kde pod
ochrannou rukou tehdejší vynikajíci umlkyn a spisovatelky, paní

Elišky Peškové, prospívala stále v arén na Komotovce. Upoutavši
hrou svojí k sob pozornost širších kruh umleckých, byla odtud

angažována ku spolenosti známého Kramuele, pod režií nenahradi-

telného umlce Fr. Pokorného, odkud odebrala se ku spolenosti J.

Vratislava a posléze pijala nabídku od spolenosti V, Svobody, která

v dob té platila za první a nejlepší divadelní spolenost venkovskou.

Zde zastávala estn úlohy heroin a tragických milovnic až do svého

provdání se za nynjšího chot svého, iditele Fr. Ludvíka. Hluný
potlesk, jakým obecenstvo chicažské vítá na jevišti paní Ludvíkovou,

jest dkazem, že i zde umním svým získala si veliké obliby, nebo vy-

tvoila nám za pomrn krátkou dobu tém nepehlednou adu cha-

rakter, svdících nejenom o velkém nadání, ale i svdomitosti, s ja-

kou úkoly ji svené až do tch nejpodrobnjších detail studuje.

Paní Ludvíkova jest silnou podporou svého chot, nebo vyniká ne-

jenom co výtená hereka, ale osvduje též vzácné schoposti reži-

sérské. Postup a vývin eského umní dramatického jest jejím ideá-

lem, jemuž /nuje se s celou silou svého energického ducha. Vedle

innosti divadelní jest paní Ludvíkova též velmi innou v našem živo-

t spolkovém a národním a není snad jediného, opravdu šlechetného

podniku, jenž by v ní nenalezl horlivou a nadšenou pracovnici.

J. K. SPLAVEC.

Zante mluvit se Splavcem o divadle, a on octnuv se tak ve svém

živlu, pone vám vyprávti — neúnavn vyprávti — a vy budete po-
slouchati — neúnavn poslouchati

— a kdyby vyprávl od veera do

rána, eknete, že byste ho chtli poslouchati ješt od rána do veera.

Tak dovede rzné historky divadelní vyprávti jenom Splavec—práv
tak jako nkteré karaktery dovede nám pedstaviti jenom on. Jako u

mnohých herc, i u nho vznikla touha po divadle již v iitlém vku
a když jako studující obchodní akademie ml se moiti rznými pro-

blémy obchodního svta, v mladé mysli jeho vystupovali rzní tragití
milovníci a hrdinové, kteí jako duch Hamletovi kynuli stale, aby je

následoval. Studie Splavcovy byly náhle perušeny povinnosti brannou
a tomu práv má co dkovati, že tužby jeho došly svého splnní. Ihned

po ukonení tak zvané "vojaniny" vystoupil u spolenosti Václava

Chodry v Kollárov "Pražském židu'' v úloze Kaplí ze Sulevic a byl
hned jako stálý len engažován. Po dvouletém psobení zde pestou-
pil k spolenosti pí. Zoellnerové, pak shledáváme se s ním u Pokor-
ného a též u spolenosti Ludvíkovy, odkud odebral se k mstskému
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divadlu v Plzni, které ídil známý Vend. Budil. Zde psobil pt rok,
naež odešel k spolenosti Huebnerov na Moravu, odkud po dvou
letech odejel se svojí chotí k spolenosti Ludvíkov do Chicaga. Po se-

dmiletém pobytu zde navrátil se zpt do vlasti k divadlu Plzeskému,
avšak pomry, jimž po delším pobytu v Americe úpln odvykl, donutily

jej opt k návratu do Chicaga a letos nejenom že slaví s námi desíti-

letou památku stálého eského divadla, ale též 25leté jubileum své he-

recké innosti. Za dobu svého pobytu zde vytvoil nám celou adu
výtených karakter, z nichž mnohé poznává tená na vyobrazení.

—
Pan Splavec jest nejenom výtený, svdomitý herec, ale též hledaný a

všude vítaný spoleník, jemuž každý býti musí pítelem, kdo jen jednou
ml píležitost jej poznati. Nadšení, s jakým uvítán byl jeho "Barto-

níek" po návratu z Cech, bylo nezvratným dkazem obliby, jaké se

pan Splavec u zdejšího obecenstva tší.

PANÍ OTILIE SPLAVCOVÁ-STROPNICKÁ.
Osud má také svoji logiku

— vezme-li na jedné stran, dává opt
štde na druhé. Kruté neštstí, které r. 1887 postihlo vynikajícího
umlce eského, operního pvce Nár. divadla, Leopolda Stropnické-
ho (byl nenadále rann mrtvicí), urvalo eskému ústavu nenahradi-

telného lena — za to ale eské inohe dalo náhradu v jeho dcei,
hereku nad jiné svdomitou, hereku, o níž právem možno íci, že

vedle nadání svého honosí se znaným fondem tvrí síly. Otilie

Stropnická, když domov její krutou ranou osudu byl zasažen, byla

žákyní svého strýce, výteného dramatického uitele, Antonína Pul-

dy a hned jala se konati pípravy k nastoupení dráhy divadelní. Po
dalším ješt vzdlání se u vynikajících hereek, jako paní Sklenáové-
Malé a Ortové de Pauli, vystoupila v Národním diadle co Duch
Svtla ve výpravné he '"Exelsior", naež engažována byla Vend.
Budilem k mstskému divadlu v Plzni. Po plných sedm rok byla
mladistvá hereka Stropnická ozdobou zmínného divadla a pravým
milákem obecenstva. Jen jednou opustila plzeííský ústav, však po

plletní vzdálenosti vrátila se zpt a setrvala zde až do té doby, kdy
provdala se za nynjšího chot svého, p. J. K. Splavce, ímž zárove

pistoupila k iditeli Vác. Huebnerovi v Uherském Hradišti na Mo-
rav. Zde psobila dva roky, naež s chotm svým odebrala se do

Chicaga ku spolenosti Fr. Ludvíka, kde po dnes psobí a páním
všech milovník divadla jest, aby se s námi nikdy více nerozlouila.

Paní Splavcová dovede do svých rolí vložiti tolik citu a váše lidskou

dovede nám zobraziti tak dokonale, že dovedla hrou svou unésti i ci-

zého znalce, jenž slovm jejím sice nerozuml, ale hrou tak byl une-

sen, že pi pedstavení Messaliny pravil : "Víte, pane, co té dám
pouze schází?" — "Nuže?" odvtil pisatel této krátké stat, jsa dy-

chtiv, jak asi cizí ten odborník posoudí eskou hereku. "Nic více,"

odvtil cizinec, "než anglická e." Tmito nkolika slovy, pronese-

nými odborníkem první tídy, bylo eeno mnoho.



36

FRANTIŠEK LESCÍNSKÝ.
Pan František Lesínský jest obecenstvu našemu svojí innosti

tak dobe znám, že zbyteno ješt k jeho zdailým výkonm zvláš po-
ukazovati. Pokud pisateli tchto krátkých statí jest známo, pistoupil

pan Lesínský ku spolenosti Fr. Ludvíka od spolenosti Sukový a vy-

trval u ní až do dnešní chvíle. Již v prvních pedstaveních, která zde

Ludvíkova spolenost poádala, upozornil na sebe Lesínský svojí pi-
rozenou hrou, a nkteré jeho výkony, kde úloha odpovídá jeho indivi-

dualit, jsou v pravém slova smyslu mistrovské. Kusy, jako: "Hloupý
kousek", "Krásn? Lída", a p. mají za svj skvlý úspch co dkovati

jen pirozené he pana Lesínského, a asto tu a tam pronesená
otázka: ''Co pak bude hrát zase Lesínský?" jest zajisté nejlepším
dkazem jeho obliby u našeho divadelního obecenstva.

BLA LESCÍNSKÁ-PACALTOVÁ.

Pod dozorem svého ujce, známého dramatického umlce Karla

Liera, nastoupila paní Lesínská divadelní dráhu u mstského Plze-

ského divadla za editelství Vendelína Budila. Odtud pešla ku spo-

lenosti p. Františka Ludvíka a setrvala u nho až po dnešní dobu.

Obecenstvo naše mlo píležitost patiti na býv. si. Pacaltovu, jak vy-
zouvá se piln ze stevík zaátenických a roste po bok osvdeným
koleginím v dramatickém povolání. Provdala se roku 1894 za Fr.

Lesníského a psobí zárove s chotm na eském divadle. Paní Les-

ínská pedvedla adu rolí, z nichž mnohé vytvoila na úrove hereek

prvního ádu. Síla tvorby umlecké vyniká zvlášt v úlohách výsted-
ních dámiek, které nám pedvádí s jistotou a koketní roztomilostí

ELIŠKA NOVÁKOVÁ

jest vdovou po chvaln známém herci Karlu Novákovi. Nastoupila
dráhu divadelní až když dlela po boku chot svého u spolenosti Vi-

léma Jelínka. Vedena láskou a svdomitou pílí vpravila se záhy v po-
volání, které mlo pro ni pitažlivost nevšední, takže již po dvou letech

zastávala u chvaln známých spoleností po eském venkov dležitý
obor. Od spolenosti Chodrcvy odešla s chotm ku editeli A. Koš-
nerovi a pak ku editeli Fr. Ludvíkovi, s nímž odcestovala do Spoje-

ných Stát. Paní Nováková jest herekou velice pilnou a svdomitou,
která sebe nepatrnjší úloze vnuje péi a snahu, vytvoiti vrn ped-
stavu spisovatelovu, což se jí vždy podaí. V náhradu sklízí za to

uznání a oblibu našeho obecenstva, které sleduje její výkony se zá-

jmem, jež si také vším právem zaslouží.

FR. HORLIVÝ-(KEYHA),

co rozený Pražan odbyv nižší reálné j^ymnasium ve Spálené ulici, vstou-

pil do ústavu uitelského v Panské ulici v Praze. Lásku k divadlu a

touhu státi se hercem, nepodailo se v mladém srdci stlumiti rozkazem
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ani prosbami rodi a již dne ii. prosince 1888 pod pseudonymem
Horlivý nalezen mladý debutant u spolenosti M. Kozlanské v Mníšku
a pozdji u V. Jelínka, odkud angažován byl editelem Fr. Pokorným,

nejlepším to režizérem a uitelem na eském venkov. Ti léta prodlel

pod dovednou rukou zesnulého umlce a iditele, jemuž dkuje za

mnohé vzácné rady a pokyny. Odtud odešel k mstskému divadlu do

Plzn, kde prodlel ti loky a pozdji psobil v Brn pod editelstvím

J. Pištka, s nímž odebral se na letní saisonu do Prahy, odkud v roce

1898 odcestoval se spoleností Františka Ludvíka, která dlela návšt-

vou ve staré vlasti, do Chicaga. Fr. Horlivý objevil se ped námi již

co dokonalý umlec a zjednal si rázem úplného uznání veškerých vr-

stev eského obecenstva. Jest on umlec zdravého jádra, jehož vzácný
talent podporován jest pknou postavou a sympatickou tváí, jest

umlcem myslícím a tvoí své postavy rázovit a pevn. Bohatý jeho

repertoár vykazuje pravé perly eské tvorby dramatické, jakož i cizoja-

zyné a karaktery jím vytvoené zanechávají v diváku vždy dojeni

hluboký. Od prvního jeho vystoupení zde stal se jedním z nejoblíbe-

njších našich eských herc a obliba jeho ve všech vrstvách lidu se

stále více stupuje. Karaktery. v nichž pedstavuje se tenái na

vyobrazení tohoto památníku, jest jen nkolik málo kvt z peboha-
tého vnce repertoiru pana Horlivého.

KRISTINA HORLIVÁ-HRNÍOVÁ.
Co i3leté poup pedstavila se drobná dívenka v družin herecké,

když reku 1893 zavítala spolenost Františka Ludvíka do americké

metropole. Jest odchovankou esko-amerického divadla a naše obe-

censtvo vidlo její první pokusy na prknech, jako: Pepík Krákora,

pekaský uedník v "Jedenáctém pikázání" a od té doby sledovalo se

zájmem její pokroky, až dospla výše pevné hereky. Bývalá slena
Hrníova zamnila jméno zadáním ruky jednomu z nejlepších len
"eského divadla". Fr. Horlivému asi ped dvma roky a tak po boku
hotového umlce získala dvojnásobn, nalezla oporu manžela a umlce
zárove ! Sympatický zjev a milá tvá pí. Horlivé — poctivá snaha,

která zjevn poukazuje na pelivá studia — zraila se v peetných úlo-

hách, jichž bhem desítiletí estn se zhostila. Z etné galerie povšim-
nutí hodných výkon jmenujeme pouze : Diblíka. Anežka (Sever proti

Jihu) ; Boženka (Sedm Havran) ; Fadarde (Dva malí tuláci) ; Tsabella

(East Lynne) ; Isa (Aféra Clemanceunova) ; Berangera (Odetta) ; Paula

(Cornellius Voss). Talent její rozvíjí se stále víc a v'ce. což pozorovati
lze každým novým vystoupením a proto opravuje nás do budoucnosti

k tm nejlepším nadjím.

BETTY KOZLANSKÁ-(NOVOTNÁ).
Roku 1879 navštívila svoji sestru, která tehdy u spolenosti V.

Svobody zastávala estné místo tragických milovnic a jelikož i ona dá-
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vála na jevo touhu státi se herekou, vystoupila na zkoušku v úloze

Eližbty v kuse "Jezovité ve Španlích'' a toto vystoupení rozhodlo nad
budoucím životem mladé debutantky. Hned na to angažována idi-

telem V. Svobodou a pozdji švagrem jeho, nynjším editelem eské-
ho divadla v Chicagu. Provdala se pozdji za Václava Kozlanského,
s nímž u rzných spoleností estn psobila. Po tyech letech vrá-

tila se zpt k editeli Ludvíkovi, s nímž roku 1893 pijela do Ameriky.

Chicagskému obecenstvu pedstavila se ponejprv co "Královna Barbo-

ra", kdy svým imposantním zjevem a cituplnou hrou získala si rázem

pízn všeobecné. Obmezenost místa nedovoluje, vyjmenovati dlou-

hou adu karakter, které nám oblíbená hereka vytvoila, pozname-
náváme pouze tolik, že její Árie (Árie a Messalina) utkvla milovníkm
a znalcm divadla v mysli až po dnešní dobu.

FRANK LUDVÍK, mladší,

jest synem editele p. Ludvíka a narozen byl 12. záí 1876 v Benešov.
Navštvoval gymnasium v Litomyšli a pozdji po pání rodi vyuil
se strojnictví. Do Ameriky pijel roku 1893 s eskou výpravou za

rodii a pracoval v rzných dílnách. Však nepokojná herecká krev prou-
dila i v jeho žilách a tak nezbývalo než pustiti jej na prkna, o nichž

se íká, že znamenají svt. Pro svoji bodrou a veselou povahu získal

si obliby a etn pátel a tyto sympatie provázely i jeho výkony. Hlav-

ním oborem jeho jest komika a nutno piznati, že nikoho nerozpláe
Bhem pomrn krátké doby vyrostl ped naším zrakem a ítá adu
pkných a zdailých postav ve svém repertoáru, jako : Karlíkova teta,

Pasepartu, Piskáek a Sam, jak se nám na obrázku pedstavuje, patí
k jeho nejlepším úlohám. Vyrostl mezi námi a strostl zárove i s naší

omladinou, která nejen že se zájmem sleduje každý jeho výkon, ale

dává na jevo, že postrádá jeho nevyerpatelný humor, kdykoliv jej po-
vinnost volá mimo obor herecký. Ludvík ml. jest bez odporu nejori-

ginálnjší figurou naší umlecké družiny. První esko-americký he-

rec — první Cech na americké pd pro umní dramatické eské musy
vypstovaný. Pejeme snaživému umlci, aby kráel po vyšlapané
stezce svého otce ku prestolu ddinému.

ALOIS KLAPKA.

Jako mladíek ješt, býval náš oblíbený komik pan Alois Klapka

horlivým navštvovatelem Švandovy arény na Smíchov a návštvy t>

rozžehly v prsou jeho jiskru touhy, státi se také hercem. Jelikož vidl

v každém herci jakéhosi nadlovka, toužil po tom, k nkterému se pi-
blížiti a píležitost k tomu poskytl mu jednoho dne — deštník. Aréna

nebyla kryta a když snesl se s nebe drobný déš, perušila paní Šípková
scénu a obrátivši se k nejblíže stojícímu mladíku, požádala jej s rozto-

milým úsmvem o deštník. Tímto šastným smrtelníkem byl Alois

Klapka, jenž podivným oslovením hereky cítil se býti blíže svého cíle
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a když za krátkou domu na to byl pítomen v Národním divadle ped-
stavení "Strakonického dudáka", ekl k sob : "Musíš se státi hercem
za každou cenu !" Švanda dudák tedy ml na jeho náhlé rozhodnutí

tak mocný vliv a druhého dne již shledáváme se s ním v písárn pana

Švandy, žádaje zde o radu, jak svoje dávné tužby uskuteniti. Na jeho
radu poal p. Kapka piln studovati u odborníka p. Kubika, a záhy
obdržel místo u spolenosti p. A. Betky, jenž v dob té dlel v Kukle-

nách u Král. Hradce. Po krátkém pobytu zde odešel ku spolenosti
F. ížka, kde vytrval po celé tyry roky a když se spolenost na Pe-
loui rozešla, sešli se herci opt po dvoumsíní pestávce v Brandýse
nad Labem, kde shlukli se pod prapor F. Kratochvíla. Odtud odešel

pozdji p. Klapka roku 1887 ku spolenosti J. Faltyse, pak shledáváme
se & ním u spolenosti pí. Kozlanské;, a u Muška, odkud vrátil se opt k

spolenosti Kratochvílov. Když se tato roku 1892 rozpadla, opustil p.

Klapka na njaký as divadelní dráhu a provozoval živnost hostinskou.

Však touha po divadle byla píliš mocnou a proto vrátil se roku 1894

opt na prkna (u spolenosti Ant. Frýdy), až konen roku 1895 opustil

vlast a odsthoval se s rodinou do New Yorku. Zde vystoupil nkoli-

kráte co host u dram. odboru "Sokol" a roku 1898 vstoupil do svazku

první stálé eské divadelní spolenosti v Chicagu, kde po dnes psobí.
Pan Klapka vyniká živým temperamentem a dobrým humorem a obe-

censtvo naše vždy rádo jej na prknech vidí, nebo ví, jak dobe dovede

on všechny strasti z naší mysli zaplašiti.

ELIŠKA JESENSKÁ,

která íeprv ped dva roky zavítala do našeho stedu, aby vstoupila
v družstvo našich dramatických umlc, perušila roku 1899 studia

uitelkv, aby nastoupila dráhu divadelní, ku které lnula láskou pímo
vášnivou. První debut odbyla si u iditele divadelní spolenosti J.

Hurta, naež prijmula místo u spolenosti V. Chodry, odkud za krát-

ký as pestoupila ku spolenosti L. Janovského a J. Štekra. Roku

1901 engažována iditelem Fr. Ludvíkem do ensembl eského di-

vadla v Chicagu. Záhy pekonala obtíže zaátenické a vsunula se

ladn do celku nezvyklého rámce s obdivuhodnou routinou. Sle. E.

Jesenská jest mladá, vzdlaná dáma, která svou pílí a nadáním slibuje

do budoucna to nejlepší, nebo kde jest láska k vci, vytrvalost a po-
tebná inteligence, tam nelze jinak, nežli oekávati úspch dokonalý.

JINDICH WEIDNER (BURDA).

"Život herecký — život veselý," šeptal sob r. 1893 mladistvý

studentík, když stál ped iditelem J. Chmelenským, žádaje na nm,
aby jej jako "rodáka králové-hradeckého" vadil do šiku bezstarost-

ného a veselého cechu hereckého. Písný pan iditel zmil znale-

ckým okem nadjného "Devriena" a když mu byl žadatel na žádost
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zadeklamoval "herce" z Hamleta, byl uznán za zpsobilého k tomu,

aby na prknech, znamenajících svt, dobýval sob slávu. Po krát-

kém pobytu zde engažován byl ku spolenosti pí. Zellnerové, kde,

vynikaje pkným a lehce ovládajícím baritonem, hlavn v operetách
stával se velice platným lenem. Pozdji shledáváme se s mladým
hercem Weidnerem u spolenosti Ant. Frydy, A. Brázdy, A. Janov-
ského, až konen roku 1901 pijal nabídnutí iditele Ludvíka a stal se

lenem jeho divadelní spolenosti v Chicagu. Krátký jen pobyt jeho
u spolenosti stail, aby získal mu velkou píze divadla milovného obe-

censtva, nebo studiím úloh svých vnuje se vždy s uznání hodnou
svdomitostí. Jeho Daniel v "Krásné Židovce" (Israelitka od Klic-

pery), Svatoš (Šantala), Adhemar (Cypriena), Prachovce (Jací jsou
ti naši muži), Vocílka (Švanda dudák), jsou figurky, v nichž vynikl
daleko nad prostednost a každým novým vystoupením podává d-
kaz, že nadje v nho kladené dojdou v krátkém ase svého usku-

tenni. Pan Weidner i jako veselý a inteligentní spoleník získal si

v svobodné zemi hojnost pátel a chicažská osada získala v nm též

nadšeného echa, jakých páli bychom si zde míti více.

^_^^^^3)

MARIE KLAPKOVÁ, (KASTNEROVÁ).

Jako dcera chvaln známých u-

mlc Karla a Julie Kastnera byla
stále nabádána k tomu, aby zvolila

povolání mimo jevišt. Le jako
staré písloví praví : lovk míní,

a osud mní— stalo se i zde. Staro-

stlivý otec pedasn zemel a tu

po boku matky "malá Maenka"
hrávala u rzných spoleností dt-
ské úlohy. Sotva odrostla dtským
úlohám, objevil se milovník, aby vy-

rostlou malou Maenku zamnil za

paní Marii Klapkovou a tak po
boku svého chot uplatfíuje co sv-
domitá a pilná hereka svoje síly v

rámci stálého eského divadla v

Chicagu. Paní Marie Klapková je

mladá, svží síla, která opravuje
k nejlepším nadjím do budoucna.



42

Památník tento nebyl by ani úplným, kdyby pominul ony památné
dny doby výstavní, kdy ve stxdu našem dlel jeden z prvních herc

eských, len Národního divadla, pan Josef Šmaha. Znamenité výkony
jeho, jmenovit jeho '"Výrava" a "Cikán", tkví po dnes v naší živé pa-
mti a asto slyšet jest pání, aby návštvy vynikajících umlc eských
opakovaly se u nás astji. Vyžadovalo by píliš mnoho místa, kdyby-

chom mli jenom pibližn zmíniti se o divadlení innosti tak vynikají-

cího umlce, jakým je p. Šmaha ;
obmezíme se pouze jen na nejnutnjší

data. V lednu 1904 bude tomu 40 rok, kdy p. Šmaha nastoupil dráhu

divadelní u spolenosti ížkovy, odkud odešel k spolenosti Švandov
v Plzni, naež po gleté innosti u venkovského divadla putoval do Ná-
rodního divadla v Praze, jehož lenem jest již 30 rok. Jest též est-

ným lenem Národního divadla v Záhebe a ped dvma roky vyznáme-
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nán byl rytíským ádem Františka Josefa I. Pan Šmaha jest i literár-

n inným a jeho práce dramatické ádny jsou do repertoiru Národ-
ního divadla. Kratinkou (žel !) sta tuto nejlépe zakoníme posudkem
velikého básníka eského, Jaroslava Vrchlického, jenž o Šmahov
innosti herecké píše následovn : Tvoiti figury z masa a kostí, tvo-

iti karaktery, stalo se heslem a hlavním cílem moderního herectva.

V tomto oboru náš Šmaha neobyejn vyniká. Hraje špatné chlapy
a sešlé existence, záhadné povahy, podivíny, žárlivce, staré intrikány,

diplomaty, veselé kumpány, exotické figury všeho druhu a konen
všelijaké žovialní papínky a strýky, ve francouzských fraškách. Jeho
úloh byla by ada zrovna nekonená. Z oboru špatných chlap, se-

šlých existencí záhadných povah jmenujeme. Krále Richarda, dále cí-

sae Juštiniána v Theodore, šumae Valentu v Paliov dcei, lodae
Moanaona v Bert Malmové, Dornenkrona v Služebníku svého pána,
sedláka Karre v Oernulfov výprav atd. atd. Jaký to obsáhlý obor !

Tžko vru stanoviti jeho meze. Z toho zárove vidíme, jak dležité

místo v naší inohe umlec náš zajímá. Nejen že vyniká vysoce svým
umním, ale také svou všestranností."

FR. J. ŠKALOUD, nápovda.

Ani španlský král nemže se

chlubit tolika tituly, jaké dala Thá-
lie svému nejzuboženjšímu dítti.

Nápovda, suflér, svatý duch, doli-

ná (jakoby kradl), podzemní tvor,

šepmistr, hlásná roura (trouba není

nóbl), a více jiných. esko -ameri-

cká eština udlala z nho ke vše-

mu neštstí ješt "námluvníka".

Zdá se. že mže jednotí vyspti
v ucházejícího lovka. Ani po
nejtžšm pedstavení nemá žíze,
v boud nekií (smích se zapoví-

dá), a nezakládá politické strany.

Životopis jeho je krátký. Narodil

se roku 1866 v Cechách a po odbytí

jednotídní vesnické university za-

vadil o nižší reálku a uitelský ústav.

Dva loky se s ním vesnické dti zlobily a když vidl, že se niemu od
nich nenauí, sekl s Komenským a chytil se kumštu. Od té doby jest

ztracenou personou, která se nešastným ízením osudu s p. Fr. Lud-
víkem dostala až na druhou polckouli zemskou. Protivníci mu upíra-

jí veškeré zásluhy o umní, ale jednu si nedá vzít : dopalovat direktory

pumpováním o "foršusy" a své druhy nkdy Aronovým jazykem.
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Pí. Božena Kikavova- Koláová.

Když v roce 1890 ob-

jevila se mladistvá žaka
slovutné umlkyn pani

Sklenáové- Malé ve

Švandov divadle, aby

prvnim pokusem roz-

dmýchala vlny odborné

divadelni kritiky v ma-

tice Praze, tu jedno-
hlasn vysloven náhled,

že nalezen neobyejný
talent pro obor tragi-

ckých milovnic. A kri-

tika se nemýlila, slena

engažována byla hned
k Národnímu divadlu v Brn, kde bhem dvou rok získala si u první-
ho ústavu na sesterské Morav sympatie kritiky i obecenstva. Když
získána nynjším iditeíem ¥r. Ludvíkem pro jeho podnik, odjela do

Ameriky a tak roku 1893 nilo obecenstvo nevv-yorské píležitost vi-

dti tuto umlkyni v prvním pedstavení na americké pd v parádní
roli Evy Krajíky v "Gazdin rob". Úsudky kritiky i obecenstva

vyznly v stejnomrnou chválu, kterou si slena v plné míe zaslou-

žila. Milý sympatický zjev, oduševnlost a pímo vášnivá láska ku
zvolenému povolání sálaly z každé úlohy této svdomité umlkyn^
která se rázem stala milákem našeho obecenstva. — Roku 1894 pro-
vdala se si. B. Kikavova za chvaln známého lékae, dr. E. Koláre,
a uchýlila se do soukromí, aby po boku milujícího chot v útulné do-

mácnosti hrála úlohu nžné, starostlivé matky. estné místo, které

zaujímala ve svt umleckém, penesla do života soukromého a my
jsme hrdi, že podailo se nám zachytiti motiv nžné matinky a posta-
viti ji po bok bývalé umlkyni, aby co dva záící skvosty krášlily v-
nec našich eskvch žen v život umleckém i soukromém.
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známy virtuos na

housle, a jeden z

pedních uitel

hudby v mst na-

šem, narodil se ro-

ku 1860 v Jestebi-
cích (okres Votic-

ký), kde jeho otec

byl kapelníkem. Ja-
^ ko vtšina vynika-

jících hudebníkii i

p. apek ml tu vý-

hodu, že již v útlém

vku, ítaje teprve

5 let, byl otcem

svým zasvcován v

krásné umní hu-

dební. R. 1867 ode-

jel kapelník apek
s kapelou do Ame-
riky a píbyl do

Mihvaukee, kde se

trvale usadil. Zde

mladý apek pod
dozorem nejlepších

uitel pokraoval
ve he na svj za-

milovaný nástroj,

housle a uinil tak rychlé pokroky, že již co isletý jinoch vystoupil
v koncert "Hlaholu" jako sólista, setkav se s velikým úspchem.
Záhy na to stal se lenem symfonického orkestru Bachova a roku 1877

pijat do hudebního kroužku, zvaného "Milwaukee Sextetto Club",

jenž sestával ze sólist jmenovaného orkestru. Roku 1880 odebral

se na pražskou konservato, kterýžto ústav absolvoval roku 1882 s vy-

znamenáním, však zdržel se v Praze ješt celý rok, bhem kteréžto do-

by vystoupil v elných koncertech jako sólista. Roku 1883 vrátil se

p. apek do Ameriky a pedstavil se obecenstvu chicagskému v samo-

statném koncertu (v tehdejší síni T.J. Sokol), pi které píležitosti uvedl

ponejprv skvostnou komorní hudbu Dvoákovu do eské sín v Ame-
rice. Záhy na to stal se prvním houslistou Milwaukee Quintette Clu-

bu, kde jeho psobením provozováno bylo ponejprv v Americe smy
cové quartetto Smetanovo "Z mého života" a skladby Dvoákovy.
Roku [888 na vyzvání výteného sbormistra Wma. L. Tomlinse pijal

JOSEF H. APEK.
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místo co první uitel v houslovém oddlení na chicažské konservatoi,

a dne 20. srpna 1893 ídil v divadle Haymarket ponejprv provozovanou
Smetanovu operu "Prodaná nevsta"'. Dále nastudoval a ídil operu
"Preciosa" od K. M. z Webr, kterou též dávala divadelní spolenost
Fr. Ludvíka. V prosinci roku 1895 nastoupil pan apek místo kapel-

níka u našeho stálého eského divadla, kteréžto místo zastává s uzná-

ní hodnou svdomitostí až po dnešní dobu.

V letní sezón roku 1898 odebral se p. apek s Ludvíkovou spo-

lenosti do Cech, ktež ídil hudbu v divadle Pištkov na Vinohradech,
ve Švandov divadle na Smíchov a v Budilov divadle v Plzni. Pée
a dovednost, s jakou nastudoval a ídil hudbu meziaktní i melodrama-

tickou, došla na všech místech v Cechách velého uznání a vnímavé

obecenstvo eské boulivou pochvalou odmfiovalo výkony okrestru

pod jeho dovedným ízením. Bhem své innosti co kapelník pi e-
ském divadle složil a upravil p. apek hudbu k velikému množství ku-

s, z nichž jmenovit vynikly následující : "Sever proti Jihu", "Dva
malí tuláci", "Sedm havran". "Alladin", "Perníková chaloupka",

"Quo Vadis", "Šantala", "Mariša" a "ervená karkulka".

Mimo povinnností u eského divadla úinkuje p. apek již od
roku 1893 co prvý houslista ve vhlasném orkestru Theodora Thoma-

se, jenž bhem zimní sezóny poádá symfonické koncerty v budov
Auditorium. Dále vyuuje p. apek he houslové ve své hudební

škole v ísle 621 Blue Island ave., jakož i v hudebná škole Sherwoodov
v budov Fine Arts na Michigan ave.

Nelze pro obmezenost místa uvésti víechny pochvalné posudky
pražských list jak o apkových melodramatických skladbách, tak i

o jeho psobeni jako iditele orkestru, stjž zde tedy pouze jako ukáz-

ka posudek prvního eského asopisu "Národních List" pražských,
které psaly : "Výbornou sílu má esko-americká divadelní spolenost
v professoru hudby p. apkovi, jehožto orij^inální skladby v meziaktích

pednášené i melodramatická hudba v inohe došly úplného uznání a

jsou obecenstvem rovnž hlun applaudovány. — Kus "Dva malí

tuláci", upraven jest jako melodram a hudba ízená diskrétn kapelní-
kem p. J. H. apkem, hudebníkem požívajícím i ve staré vlasti zaslou-

ženého jména, pispívá nemálo k úinku tklivých výjev."

^=^-^=^

Upozornní poadatelstva.

Seznam nynjších lenft spolenosti, uveejnný na stránce 16.

doplujeme ješt jménem pí. Kristiny Horlivé.
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J. KAREL SPLAVEC,
v úloze Kalafuny (Švanda dudák).

PAN C. G. FOUCEK, lékárník,

na rohu i8. ulice a Centre ave., známý v život spoleenském, sou-

kromém i politickém, osvdil svou ochotu a píze po celé desíti-

letí eskému divadlu morální podporou, jakož i tím, že ochotn a ne-

zištn obstarával pedprodej lístk, nehled na nepíjemnosti a ob-

tíže s tím spojené. Nemžeme opomenouti v tento významný den

srden vzpomenouti jeho laskavé ochoty co pravého esko-ame-
rického gentlemana. V trvalé úct

Frank Ludvík, editel es. div.

Fotografie pp. herc pro tento památník zhotoveny byly v eském
fotografickém závod Blafka a Šproc, 738 jižní Halsted ulice, mezi
18. a 19. ulicí.

*
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Obetdvým ocbofniktn na polí dramatíckébo umem.

Nelze nám pominout mlením vzácnou ochotu, kterou osvdili

mnozí z našich krajan, když po namáhavé denní práci obtav pispí-

vali svou ochotou ku ádnému a svdomitému vypravení divadelních

her v této nové vlasti. S obtavostí nevšední a láskou upímnou lnuli ku

divadlu eskému, vnujíce své síly, veškerou duševní námahu nezištn

na oltá eské Thálie. Jsou to zejména : Josef Froelich s chotí, slena

Aninka Porákova, Maenka Novotných, Annie Váová, pánové: Fr.

Ort, Václav Barto, J. E. Majer, Jan Svrák, Karel Kopecký, Kare!

Censký, Josef Filip starší a mladší, Jaroslav Altman. Karel Holub,

František Fišera, Josef Kadlík, Vojtch Karas, Jan Lorenz, Ant. a Jos.

Friš a j. v. Pohostinsky v kuse Aria a Messalina vystoupil v úloze

Marka Jos. ermák a si. A. Habenichtova v kuse "Dáma s kameliemi".

Vnujeme tuto vzpomínku v našem památníku tmto obtavým duším,

nemohouce jinak odvditi lásku a šlechetnost ku dobré vci. Hivna

kterou pinesli na oltá eského dramatického umní, nech hlásá bu-

doucímu pokolení hluboký váš cit pro úel vychovávací a zušlechující.

Ob, kterou pinášíte, nese ovoce a my z hloubi duše, jménem dramati-

ckého umní, vzdáváme vám upímný, nelíený dík.

Za spolenost FR. LUDVÍK, div. editel.
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Sí "Thalia", sídlo Ludvíkovy spolenosti.

Postavena p. Janem Duškem roku 1 893.
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Poad divddclnicb ber za dcsitllcti ^ Cbícado, Til.

První saísona v roku 1893.

Prvnf pedstavení dne 30._ dubna o 2. hod. odpoledne v Haymarket: Královna
Barbora. Veer o 8. hod. v esko-angllcké svobodné škole: Jedenácté pikázání.

KVETEN: 1. Majitel hutí. — 2. Žádný muž a tolik dvat. — 4. Dva sirotci. —
6. Magdalena. — 6. Jedenácté pikázání. — 7. Gazdina roba. — 8. Vikomt z Letoriery.— 9. Druhá mladost. — 10. Manžel ze šetrnosti. — 11. Václav Hrobický z Hrobic. —
IC. Zvikovský rarášek. —Paní Mincmistrová. — 14. Žádný muž a tolik dévat (odp).— 14. Jan Hus (veer). —Iq. Noc na Karlštejne. — 16. Debora. — 17. Jiíkovo vidní. —
18. Naši Furianti. — 19. Jedenácté pikázání. — 20. Svt malých lidi. — 21. Jedenácté
pfkázáni (odp): — 21. Mravenci (veer). — 22. Holka bez penz. — 23. PodskaJák. —
£i. Ržová pouta. — 25. Velkostatká. — 27. Sirotek Lowoodský. — 28. Žádný muž a
tolik dévat (odp). — 28. Se stupn k stupni (veer). — 29. Spanilá Savojanka. — 30.

eský dobrovolník. — 31. Žádný muž a tolik dvat.
ERVEN: 1. Král a sedlák. — 3. Stávka peka. — 4. Potrhlý krejí (odpol). -

4. Bratr Honák (veíer). — 6. Cesta do Ameriky. — 7. Dáma s kameliemi. — 8. Jede-
nácté pikázání. — 10. áblv podíl. — 11. Jedenácté pikázání (odp). — 11. Starý
a mladý kos (veer). — 13. Zakletý princ. — 15. Starý a mladý kos. — 17. Na kovárn.
— 18. Starý a mladý kos odp). — 18. Palackého tída ís. 27 (veer). 19. Starý a mladý
kos. — 22. Na ValdStýnské šacht. — 24 Karel Havlíek Boro\"ský. — 26. Starý a
mladý kos.

ERVENEC: 4. Akademie. — 16. áblv podfl.
SRPEN: S. Jan Výrava. — 11. Stávka ková a cikán. — 13. Král a Sedlák. —

15. Václav Hrobický z Hrobic (pohostinské hry p. Šmahy). — 20. Prodaná nevsta.
— 23. Služebník svého pána. — 26. Prodaná nevsta. — 27. Prodaná nevsta.

PROSINEC: 2. Zkrocení zlé ženy. — 3. Majitel hutí. — 9. Othello. — 10. FraSka
dobrá medicína. — 14. Fará z Podlesí. — 17. Zuzanin pan kaprál. — 25. Urozená
dáma a dívka z lidu. — 28. Jenerál bez vojska.

I.EDEN IS&i: 1. Hamlet. — 6. Andrea. — 7. Ddictví z Kalifornie.
ÚNOR: 6. Manžel bez ženy. — 11. áblo\Ta dcera. — 15. Dcery pana Zajíka. —

18. Lucifer. — 25. Matka a syn.
BEZEN: 5. Theodora. — 11. Bablnský. — 18. Rázná žena. — 25. Sedm havran. —
DUBEN: 1. Naše ženy. — 7. Sedm havran. — 8. Lucifer. — 15. Sedm havran. —

22. Vlast. — 25. Sedm havran. — 29. Bablnský.
KVETEN: 5. Sedm havran. — 13. Preciosa. — 21. Boj o korunu eskou. — 27.

Preciosa.

Drutiá saisona.

ZAílt: 2. Pokuta ženy, pokuta muže. — 9. Diblík. — 15. Z doby Cotlllonv. — 16.

Fedora. — 23. Žena v prodeji. — 30. Maria Stuart.

ÍJEN: 7. MIlín-BIlín. — 14. Jezovlté ve Španlích. — 21. Chudý písniká. —
28. Trestanci na Špllberku.

LISTOPAD: 4. Cornellus Voss. — 11. Hrab Razumovský. — 18. Krejí a Švec. --•

25. Don César de Bazano.
PROSINEC: 2. Krejí lékaem. — 8. Popelka. — 9. Popelka. — 15. Popelka. —

16. Popelka. — 23. Popelka. — 25. Griselda. — 29. Popelka.
LEDEN 1895: 1. Vydlužená rodina. — 6. est. — 13. Popelka. — 20. Vydluženft

rodina. — 26. Žena v prodeji. — 27. Popelka.
ÚNOR: 3. Zvoník u Matky boží. — 10. Romeo a Julie v kriminále. — 13. Cest. —

16 Klub starých panen. — 24. Betislav a Jitka. — 26. Honba na nevstu.
BEZEN: 3. Slepý a hrbatý. — 10. Ti páry stevíc. — 17. Lucrecla Borgla. —

21. Žena dvou muž. — 31. Zlatý ábel.
DI^BEN: 14. Zlatý ábel. —15. Popelka. — 21. Paliova dcera, — 28. Dti kapitána

Qranta.
KVTEN: 5. Dti kapitána Granta. — 12. Dti kapitána Granta. — 16. Gasdina

roba. — 19. Chudá holka. — 26. Chudá holka.

ERVEN: 8. Vydlužená rodina.

Tetí saisona roku 1895.

ZÁÍ: 15. Rabínská moudrost. — 22. Rotlinná vojna. — 29. Rabínská moudroBt.

ÍJEN: 6. Ztracený ráj. — 12. Ztracený ráj. — 20. Jiíkovo vidní. — 27. Soudny
dan.

LISTOPAD: 3. Debora. — 10. Excelslor. — 17. Dobrodinci lidstva. — 24. Dobro-

dinci lidstva. , . . , ^ j. .., mm
PROSINEC: 1. ert na zemi. — 8. ert na zemi. — 16. Strakonický dudák. — SS.

Chudá holka. — 25. Sedm havran. — 29. Sedm havran.
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TjEDEN 1896: 1. Kižáci ve svaté zemi.—5. Grocerista z 18. ulice.—12. Cesta kolem
svta. — 19. Cesta kolem svta. — 26. Damon a Pythias.

ÚNOR: 2. Bandité. — 9. Spanilá Savojanka. — 16. Strýek z Ameriky. — 23. Uro-
ssený pán a dívka z lidu.

BEZEN: 1. arodjnice. — 8. Zuzanin pan kaprál. — 15. Zlodjka dtí. — 22.

Zlodjka dtí. — 29. Kosové.
DUBEN: 4. Aladin. — 6. Aladin. - 13. Aladin. — 19. Aladin. — 26. Isák Loevy.
KVETEN: 3. Magelona. — 10. Sestra erveného kíže. — 17. Svatební veer bez

nevsty. — 24. Muž se železnou maskou. — 31. Aria a Mesalina.

tvrtá saisona roku 1896.

ZÁÍ 1896: 13. Chodové. — 20. Monika. — 27. Svatouškové.
ÍJEN: 4. Travika. — 11. Nájemníci. — 18. Magda. — 25. Veselý vzei.
LISTOPAD: 1. Bratí. — 8. Zazdná jeptiška (Šk. Lad. Klácel). — 15. Carv ku-

lýr. — 22. Carv kurýr. — 26. Žena v prodeji. 29. Jiíkovo vidní.
PROSINEC: 6. Mnislav a Bla. — 13. Mnislav a Bla. — 20. Krakonoš a nevlídník.

- 25. Popelka. — 26. Popelka. — 27. Marie Teresie.
LEDEN 1897: 1. Rašín. — 3. Rašln. — 10. Maceo. — 17. Maceo. — 24. Milln-Bilín. —

31. Ztracený ráj.
ÚNOR: 7. Narcis (píjem pí. Kozlanské). — 14. Amazonka. — 21. Proklatec. — 28.

Žižkova smrt (píjem Lesinských).
BEZEN: 7. Jedenácté pikázání. — 14. Pražský žid. — 21. Zlatý ábel. 28. Ha-

mlet.
DUBEN: 4. Lumpácl vagabundus. — 11. Majitel hutí. — 18. Perníková chaloupka.— 19. Perníková chaloupka. — 25. Perníková chaloupka.
KVTEN: 2. Jenofefa. — 9. Císa Napoleon. — 16. Dráteníci. — 23. Betislav a

Jitka. — 30. Romeo a Julie.

Pátá saisona roku 1897.

ZÁÍ 1897:
6._ Lá»ska Rafaelova. — 12. Vypovzenec Sibiský. — 19. Sirotek Lo-

v;oodský. — 25. Žárlivá královna.
ÍJEN: 3. Rosa Šandor. — 10. Rosa Šandor. — 17. Vévoda Braganza. — 24. Hu-

genoti. — 31. Bílá paní.
LISTOPAD: 7. Den Božího soudu. — 14. Cesta kolem svta. — 21. Oldich a Bo-

žena. — 28. arovný závoj.
PROSINEC: 5. Eleonora. — 12. Faust a Markéta. — 19. Faust a Markéta. — 25.

Sedm havran. — 26. Sedm havran.
LEDEN 1898: 1. Sedm havran. — 2. Mackbeth. — 9. Robert kníže — ábel. —

16. Chiiap—Lai}—Šra. — 23. Chap—Lap—Šira. — 30. Kupec benátský.
ÚNOR: 6. Mnislav a Bla. — 13. Švanda dudák. — 20. Perníková chaloupka. —

27. Theodora.
BEZEN: 6. Probuzenci. — 13. Carv kurýr. — 20. Dva malí tuláci. — 27. Dva

malí tuláci.

DUBEN: 3. Tajnosti paížské. — 10. Snhulka. — 11. Snhulka. — 17. Snhulka. —
24. Hadrník.
KVTEN: 1. Maria Štuart. — 8. Romeo a Julie. — 15. V srdci Chicaga. — 22. Dva

malí tuláci. — 29. Sever proti jihu.

Šestá saisona roku 1898.

ZÁÍ: 2. Sever proti jihu (odpoledne). — 2. est (veer).
ÍJEN: 9. Dva erby. — 15. V srdci Chicaga (odpoledne). — 15. Debora (veer). —

23. Jiíkovo vidní íodpoledne). — 23. Zlatá Eva (veer). 30. Mlyná a jeho dít (od-

poledne). — 30. Bartoš Tuanský (veer).
LISTOPAD: 6. Bartoš Tuanský (odpoledne). — 6. Reservista (veer). — 13. Re-

servista (odpoledne). — 13. Královna a milostnfk (veer). — 20. Kíž u potoka (odpo-

ledne). — 20. Chíiap-Lap—Šira (veer). — 27. Chfiap—Lap—Šra (odpoledne). —
27. Kurýr Lionský (veer).

PROSINEC: 4. Vydlužena (odpoledne). — 4. Milada (veer). — 11. Sirotek (odpo-

ledne). — 11. Milada (veer). — 18. Mnislav a Bla (odpoledne). — 18. Fernanda (ve-

er). — 21. Šantala. 25. Popelka. 26. Popelka.
LEDEN 1899: 1. Šantala.—2. Šantala.—8. Šantala.—15. Valdštýnova smrt.—22.

ert na zemi. — 29. Sen noci svatojanské.
ÚNOR: 5. Jack rozparova. — 12. Kupec benátský. — 18. Ti mušketýl. — 25.

Aladin. , „„ ^, -

BEZEN: 5. Aladin. — 12. Cikánská krev. — 19. Královna pralesu. — 26. Slepý

i6nGrál -

DUBEN: 2. Život ve snách. — 3. Život ve snách. — 9. Chodové. — 16. Rosa Šan-

dor. — 23. Havrani. — 30. Cyrano de Bergerac.
KVTEN: 7. Kozel zahradníkem. — 14. Lucifer. — 21. Její pastorkyn. — 28.

Loupežníci.
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Sedmá saisona.

ZÁÍ: 10. Peníze. — 17. Noc na Karlštejn. — 24. Naši furianti.
ÍJEN: 2. Toman. — 8. Toman. — 15. Karlíkova teta. — 22. Matyáš Gubec. -

21>. Praiia v Americe.
LISTOPAD: 5. Brati. — 12. Bojarova svatba. — 19. Jan Výrava. — 26. Cirlíusáci.
PROSINEC: 3. Žebráci. — 10. Cesta liolem svta. — 17. Dámy a husai. — 24.

Princezna Pampeliška. — 25. Princezna Pampeliška. — 31. Princezna Pampeliška.
LEDEN 1900: 1. Kardinál Rlchelieu.—7. Diblík.—13. Perníková chaloupka.—21.

Rarášek — Paní Mincmistrová. — 28. Sen v noci Svatojanské.
ÚNOR: 4. Dva malí tuláci. — 11. Zuzanin pan kaprál. — 18. Panna Orleanská. —

13. Kam. pane, kráíš?
BEZEN: 4. Kam, pane, kráíš? — 11. Kam, pane, kráíš? ~ 18. Travika. — íó.

Ddictví z Kalifornie.
DUBEN: 1. Ženichové — ech a Nmec. — S. Chfiap—Lap—Ši^ra. — 15. ervená

Karkulka. — 22. ervená karkulka. — 29. Služebník svého pána.
KVETEN: 6. Arturova les. — 13. Penzokazi. — 20. Dva sirotci. — 27. Sever

proti jihu.

Osmá saisona.

ZÁÍ: 18. Ohnivá zem. — 23. Jiný vzduch. — 30. Maryša.
ÍJEN: 7. Strakonický- dudák. — 14. Tajemství Felseku. — 21. Tajemství Fel-

seku. — 28. Kontrolor spacích vagón.
LISTOPAD: 4. Drahomíra. — 11. U bílého koníka. — 18. Jan za chrta dán. —

£i>. Sedm havran.
PROSINEC: 2. U bílého koníka. — 9. Mnislav a Bla. — 16. Zavržený. — 23.

Mllín—Bllín. — 25. Popelka. — 30. Popelka.
LEDEN 1901: 1. Bláznivá noc v Praze.—6. Carv kurýr.—IS.Rozkfiený diim. -

20. Miláek Štstny. — 27. Flgarová svatba.
ÚNOR: 3. Korsltí bratí. — 10. Milada. — 17. Chudý komediant. — 24. Život v^e

snách.
BEZEN: 3. Fremont mladší a Risler starší. — 11. To jsem sám rád. — 17. Ta

jsem sám rád. — 24. Propast lásky. — 31. editel prásknul do bot.

DTTBEN: 7. Život a utrpení Ježíše Nazaretského. —
8., 9., 10., 11.. 12.. 14., 15.,

10.. 17.. 18., 19. a 21. — 28. Král a sedlák.
KVTEN: 5. Život Ježíše Nazaratského. — 12. Debora. — 19. Ti páry stevíc. —

26. Peníze.

Devátá saisona.

Z.4Í: 15. Vojnarka. — 22. Naše dvata. — 29. Zlatý pavouk.
ÍJEN: 6. Matina kletba. — 13. Manžel v base. — 20. Noslka chleba. — 27. Pítž
LISTOPAD: 3. Noc na Karlštejn. — 10. Lady Isabela. 17. Lady Isabela. — 24.

Malé ruce.
PROSINEC: 1. Karlíkova teta. — 7. Cesta kolem svta. — 16. Blázinec na ce-

stách. — 22. Roger la Hote. — 25. erný doktor. — 29. erný doktor.

LEDEN 1902: 1. Moská panna. — 5. Žebrácká hrabnka. — 12. Svt malých lidí.—

19. Bratr honák. — 26. Trllby.
ÚNOR: 2. Rodinný ábel. — 9. Rázná žena. — 16. Perníková chaloupka. — 22.

Perníková chaloupka. — 23. Zaza.
BEZEN: 2. Nevinn odsouzen. —9. Cornellus Voss. — 16. Kníže Panln. — 23. Ko-

iina. — 30. Páni doktoi.
DUBEN: 6. Hloupý kousek. — 13. Kíž u potoka. — 20. Emanuel Plšlšvor. — 27.

KVTEN: 4. Pekla zplozencl. — 11. Vikomt z Letorieru. — 18. Ztracený ráj. -

25. Potopený zvon.

Desátá saisona.

ZÁÍ: 21. ervený talár. — 28. U bílého koníka.
ÍJEN: 1. To Jsem sám rád. — 5. Dva malí tuláci. — 12. Režná košile. — 18. Dva

malí tuláci. — 19. Madam Sanse Gene. — 26. Paní baronka.

LISTOPAD: 2. Cypriene. — 9. Krásná židovka. — 16. Zlaté rybky. — 23. Cizinka.

— 30. Jiíkovo vidní. ^
PROSINEC: 7. Královna Barbora. — 14. Chfiap—Lap-Sra. — 21. Ti hubiky

v tunelu. — 25. Sfdm havran. - 26. Sedm havran. — 28. Svatba reservlstova.

LEDEN 1903: 1. Spanilá Savojanka.—4. Šantala.—11. Pomsta milenky.—18. Krásná

LIda. — 25. Odetta.
, ^

ÚNOR: 1. Krásná Lída. — 8. Krásná Lída. — 15. Jací jsou ti naši muži. — 22.

Strakonický dudák.
BEZEN: 1. Krásná Lída. — 8. Krásná Lída. — 15. Dti kapitána Granta. — 22.

Dti kapitána Granta. — 29. Pod tíží zlého inu.
DUBEN: 5. Sirotek Lowoodský. — 12. Život a utrpení Ježíše Nazaretského. —

Tj. Život a utrpení Ježíše Nazaretsftého.






