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Pokrok Západu
obchodníku ntbo prodavači bývají

Upřímné slovo o zakládáni no půdu samou velmi citelně na rok

ano í aa leta příští

dětinskou hračkou zabíjením ča-

su malicherným škorpením nebo

honosivostí a domýšlivostí hlu- -

0 poméru k státs

titit llherálSm od L Tubitoje

ježto jednajíc tak místo aby chrá-

nila lidská práva člověka sama je

porušuje
A jen ať všichni ti dobří osví-

cení a čestní lidé jichžto síly nyní

hynou na Škodu jejich osobě í na

škodu věci revolucionářskou soci-

alistickou a liberální činností za-

čnou jednati tak a tvořilo by se

jádro Čestných osvícených a mrav-

ných lidí spolčené jedinou my-

šlenkou a jediným pocitem a k já-

dru tomu se ihned přimknula vše-

cka masa středních lidí vždyť

kolísají a objevila by se ta zvlášt-

ní síla která pokořuje vládu ve-

řejné mínění — žádající svobodu

slova svobodu svědomí sprave-

dlnost a lidskost jakmile by se

utvořilo veřejné mínění nejen by

nebylo možno zrušovati komitét

naši lidé náramně furianští toho

nepovažují za něco více než jsou
sami spíše za cosi menšího Vždyť
mu dávají užitek nebo platí daně

nichž i ten český úředník bere

své služné tak co by se jim kla

nčli Ale před Amerikány nebo

jinonárodovci to se neptejte jaký

mají rešpekt Klanějí se až k

zemi div Že jim ruce nelíbají
Vždyť je to bohatý obchodník
nebo úředník a je to pán před
nimž třeba se v prach pokořiti

Ku krajanu pánovitost ku ci- -

unci poauzavost to jest naše
nejhorší národní vlastnost která
všecky ty ostatní dobré vlastností

zastiňuje A tuto skvrnu s českého

karakteru smýt! se ještě dlouho

nepodaří Naše časopisy budou

míti ještě dlouhou práci než tento

zbytek nevolnictví s českého lidu

vykoření
"Ale Časopisy — co ty noviny

nám povědí? Co v těch stojí to

já dávno vím Vždyť v nich nic

není leč samé lži klepy a nadáv-

ky Co ten a ten mne může pou-

čit? VŽdyť sám nic neví'' Tak

lyšíte rozumovati mnohého kra

jánka Třeba do školy ani ne-

chodil nebo sotva Že jen tak
trochu čisti a psáti se naučil ale
on již všemu rozumí lépe než re-

daktor Mohl by si usednouti za

redakční stůl a to byste viděli

jaké on by ty cajtuňky vydával
V těch českých novinách on se již
nic nepřiučí ale anglické ty jsou
mu vrcholem dokonalosti třeba v

nich ani slovu nerozuměl

Ve Spojených Státech má každé

malé městečko svůj časopis angli-

cký třeba i dva a kdo tyto ven-

kovské plátky zná ví že jsou za-

loženy na pouhé vydírání obécen-stv- a

hlavně obchodnictva a stran

politických Poučného v nich bývá
velmi málo jen obchodní pufy a

komlimenty obchodíkům a jejich
rodinám Ale takovému českému

Jimovi jsou přece vzorem doko

nalosti a zdrojem poučení kdežto
české noviny pro něj žádné ceny

aemají Amerikánovi zaplatí za

jeho bezvýznamný plátek na celý
rok do předu kdežto českému

novináři jest za kolik let dlužen

Amerikáni pak byť i věděli že

jejich domácí lístek nemá pro ně

ceny žádné poněvač čtou den co

den veliké denníky velkoměstské

přece si váží časopisu toho a jeho
redaktora hledíce jej všemožně

podporovati aby se udržel

Podobně se to má se spolky V

českých spolcích vidí krajánkové
naši samé nesprávnosti všecko je

jim tam spatné neaonaie aie

spolky anglické jsou jim vzorem

dokonalosti A jak mnohý z těch

kteří se členstvím spolku angli
ckého honosí před tím se nechal

z českého pro dluh vyioučiti Vše

cizí mu imponuje zdá se mu veli

ké vznešené ale to jeho' vlastní

špatné nedokonalé

Toto jest co nás v očích jino
národovců snižuje Člověk vzdě-

laný nebo aspoS rozumný získá

si svým chováním u Amerikánů -

úctu ať je původu jakéhokoliv
Člověk malicherný mncio o sobě

myslící a do společnosti Ameriká-

nů se deroucí utrží si od nich jen
posměch nebo opovržení Pocho-pi- ti

ducha a vlastnosti Amerikánů
k tomu jest nutný jistý stupeS
inteligence vvtříbenosti a pak
teprve může Cech vstoupiti mezi
ně bez obavy že se u nich udělá

směšným Našinci nechť sc jen

vytříbí dříve ve společnosti české
nechť projdou dříve dobrou če-

skou školu života než se odváží
do společnosti americké a pak za

jisté budou i tam vítanými
- J6zat

Délka iivoto je sedmdesát let To
Je rekork řádně žitého života Neroů-lem- e

se viieknt dožít tak vysokého
věku ale můžeme žít déla zdravěji a
ifastně ji dobře a rozumně pozorujeme
vé zdraví Zanedbání prvních při-znak- ů

choroby přináší při svém pfo-tui- eol

dloopoo řadu nesnází Když
nastane vbtoký věk znameoatl bude-
me nepravidelnosti v tělesných výko
necb Tyto nepravidelnosti vyžaduji

pozornost Ve výběru pravého léku
pro unavená a vysílená ústrojí máme

vybírat! mírný ale účinný lék který
působí přimo 11a životni tekutinu
krav Dra Petra Hoboko je právě

takovým lékem Je' Jak jméno uka-tuj- e

oiivovatelem krve Nikoliv lé-

kárnickým lákem prodává se lidem

přímo vyrabltelem jehož adresa Je:
Dr Peter Fahrney 112-- 114 S Hoyne
ave Cblcago 111

Knihkupectví Pokroku Západu
Máme na akladS velké nnozatvf ap4-i-

zábavných a poučných te viecb
moXných oborů Divadelní spisy má
me viechay jel jsou k dostiu! t rů
nych abírkich PUte ai o
oLtírIIW jej sd&raa Adresa jte jeda
lni Pokrok Upit

Osskarie

vých spolků

Pracovní lid okřál obchodníci

oddychují zase volněji živobytí

jest snazší a v takových okolno

stech jsou lidé přístupnější a lze je
snadno k různým podnikům navést
získat
Příležitosti té používají přede

vsím — zakladatele raznyen

podpůrných a záštit-ných'spol-

jako byly na příklad
různé ty Benevólent Associations

Iron Halls a méně podvodné před-c- e

však nesolidní spolky dobro-

činné těch všelikých Rytířů a Dam

atd slibujfza malé poplatky ve-

likou podporu nemocenskou pro
muže i ženu a rovněž vysoké poji-

štěni na život

Ačkoliv jest známo že všecky
takové spolky vzaly za své ošidiv-

še statisíce vesměs nezámožného

lidu a ačkoliv by pád těch
měst a vsí" vystave-

ných z pomalovaného zlatými
se třpytícího papíru mohl

navždy býti výstrahou lidu: předce
W4VIV 11jen rozliční tasxari neDO noruvi

dobráci v silném spolehnutí na

lehkovčrnost a zištnost lidskou

přichází k témuž lidu s podobnými
léčkami a pastičkami na jeho per
ně vymozolené a se sebezapřením
ušetřené groše — a nejsou odmí-

táni
' Před takovými varujeme rodáky
naše v čas Nechť se jen rozpo-

menou ztráty tisíců a tisíců dolla-

rů nejen u Iron Hall— nejsmě-lejšíh- o

a nejlákavějšího podvodu
za naší paměti — ale i u těch

drobnějších taškářských spolků

obioských které slibovaly členům

sto dvě stě až tři sta dollarů za

šest měsíců nné pak za rok za

dva nebo nejdéle za tři roky aby

po nějakém čase jako domečky
z karet se shroutily nic po sobě

nezůstavivše než trochu zamarky
čovaného kancelářského nábytku
a certifikáty v zlatém lemu a klet

by ošizených — beze všeho lemo

vání
A varujeme krajany i krajanky

své aby se zdrželi od přístupová
ni k jakýmkoli novým spolkům
cizím i českým a zvláště k českým

jichž - zakládáním v nynější
někud blabobytnější době někteří

krajané mají na popil

Nepodezříváme zakladatele šma- -

nem xsčkteri maji treoas ponnut
ky dobré šlechetné avšak ani

nejlepŠí pohnutky nechrání od

klopýtnutí a těžkého poškození

jiných
Kdo nový spolek zakládat! chce

nebo kdo k novému spolku při- -

stoupiti míní měl by si prvé před
ložiti následující otázky: je tako
vého nového spolku třeba ? není

již takových ba lepších které se

během trvání svého osvědčily?
není rozumnější posilovati nebo

aspoň neoslabovati dobré spolky
starší zakládáním konkurenčních

nových v nichž každý vidoucí

(není tedy třeba Slepého Mláden-

ce) předpovčdčti může na jisto že

nebudou míti dlouhého trvání?
Nač tedy zakládat nebo přistupo
váním povzbuzovat zakládání spol
ků netrvanlivých z nichž po čase
—až padnou — budou míti hmot

nou Škodu třebas i zakladatelé

jistě však členové? A z nichž bu
dou míti škodu 1 staré trvanlivé a

záslužnou působností se honosící

spolky naše —- škodu aspoň po
tud že jim budou odlouzeni lidé

kteří by nepochybně byli přistou
pili k nim k starým kdyby nebyl
bývali přivábeni spolky novými
Ačkoli neradi se pleteme lidem

do jich soukromého podnikání
zvláště neradi strkáme prsty do
horké kaše českého neblaného

spolkářství pokládáme předce za
svou novinářskou povinnost po
zvednodti v čas výstražného hlas
svého před nebezpečím jež našim

starým spolkům a krajanům všem

vůbec od propukající horečky za
kládací hrozí

Jak jsme již pravili pohnutky
zakladatelů mohou býti nejšlechet
nější Dobří pro nějakou pěknou
myšlenku zanícení krajané nebo
krojanky chtějí 1 svou hřivnou při
spětí k sumě obecného dobrého

tu přirozeně připadnou nejdřív na
založení nějakého nového spolku
jemui by rádi věnovali své zkuše
nosti a svou horlivost To samo
o sobě zasluhovalo by chválu
nikoli hanu Avšak moudrýobe-zřetn- ý

a zkušený muž a taková
žena měli by přede vším uváli ti
není-l-i právě na tom poli jiZ veli
ká jak říkáme nadvýroba Není--:

všecka nova zakiaaacl snana na

tom poli snahou zbytečnou zaho
zenou ano škodlivou

Každá půda rodí jen tolik a to
lik a ne více Kd)I hoipodá
chce z nf stůj co stůj dobýti více

potrestá se neúrodou A poškodí

Půdu takovou representuje náš

český lid Tažme se tedy přede- -

ším je-l- i na té půdě již místa pro

polky nové ať národní pěvecké
zábavní tělocvičné společenské
zdělávací podpůrné — a jaké
účele všecky různým spolkům ve

polkovém Životě našem vytčeny
ažme se est-- h by nebylo roz

umnější kdyby jednotlivci i celek

ěnovali všecku přebytečnou ener

gii t ) horlivost svou spolkům
které tu již máme? A k těm otáz

kám dejme si poctivou odpověď
Nám časopisu mohly bynačas

nově založené spolky proipět Zí- -

kali bychom ohlášky a tiskovou

práci Avšak takové zřetele nesmí

másti úsudek žádného poctivého
novináře a tiskaře Ostatně nezí- -

kají ani novináři a tiskaři od ma- -

_1 1 l_ !

nie zakiaaaci ničeno pro ouuuu- -

cnost Chvilkový zisk vyvazi pro-

dlením času škodu již utrpí celá

národnost s jejímž vzkvétáním

hynutím každý časopis těsně jest
svázán Neb utrpí-l- i škodu spol

ky staré jež vznikly ze skutečné

potřeby a které právě potřebností
svou rozkvetly — pocítí ji všecka

árodnost a tudíž 1 tisk který

předce jen na ní závisí a z ní mízu

svou střebá
Nuže tažme se nyní pociťuje-l- i

národnost naše nějaký nedostatek

spolků? A tu jsem přesvědčen
každý rozšafný čtenář a každá

moudrá Čtenářka odpoví že tako-

vého nedostatku nepociťuje — ba

spíše naopak Již nyní náš spol

kový život trpí upřílišením
Máme spolků že by jich mohlo

býti o dobrou polovičku méně A

oč by jich bylo méně o to by se

těm zbylým vedlo lépe a také čle

nům bylo by snáz

Pomněme že každý zbytečný

spolek znamená zbytečné břeme

no Toto pak není tak malé jak

by se zdálo Člen musí zaplatit

nejprvé vkladné a přistupuje-l- i k

spolku podpůrnému musi se na

svůj peníz dát od lékaře prohléd
nout lékařské vysvědčení spolku
zaslat a je-- li přijat k uvedení se

dostavit a pak ještě aspoS dvě tři

schůze navštívit aby se v novém

spolku trochu okoukal což všecko

spoieno íe s výlohou někdy ne

nepatrnou i když to jde bez fábo

rů a uniforem

Abychom nezbytné výlohy uve

dli: jest tu pohoštění navrhovate

ú aby byla jejich dobrá vůle a

služba získána návštěva lékaře a

poplatek za ohledání a vysvědče
ní dále pak poštovné káry sta

vufik v hospodě a počastování na

vrhovatelů a 1 některých jiných
bratří běží li o spolek mužský

první příspěvek a první rozpočet
návštěva schůze po káře a ná

vrat domů obyčejně s kamaridem

který nedovede světlu hospody
oddolat a jenž vás zavleče "na

jednu" z nichž bývá jich deset a

víc z toho pozdržení nevyspán
nebo zaspání omeškání nebo pro- -

zahálka zlost na "vztek" Pak

jsou tu spolkové odznaky spolko
vé tiskopisy spolkové bály v zimě

a pikniky v letě spolkové třenice

a rozbroje a když jste na to vyhá
zeli tolik peněz že byste byli
mohli ošatit sebe a celou rodinu

podniknout s ní někam vícedenní

výlet a spatřit kousek jiného světa

než íakv máte okolo humen —

omrzí vás spolek a vystoupíte
něho a rozhněváte si tím tucet

lidí ne-- li na dosmrti aspofi na

leta- - Horší ještě když pro ne

možnost nebo ze zlosti nezaplatí
te a jste vyloučeni

"

A tak opět vystříháme každého

před lehkomyslným nerozvážným

vstupováním do spolků a důtkli

věji ještě varujeme před zakládá

ním spolků nových
Zakladatelé z toho nemívají —

krom nčkdv nějakého dollaru

prémie již mužové honem propi
iou — nic Členové škodu běhání

mrzutost nepřátelství a posléze
zanevření na "národnost'' která
chudák všecko na konec odnese

ač za nic nemůže

Pamatujeme že nejlepší spolek

jest se ženou a nejuzitnějšf schů

ze —rodina a jednou za Čas jede
dva kamarádi v milé hospůdce

nejvěrnější přítel bankovní knížka!
Náhled - takový nazve leckdo

šosáckým ale tím jej nevyvrátí

Kdyby bylo mezí členy spolků
našich tajně hlasováno souhlasí

li s tímto náhledtm Členové nebo

ne jsem téměř přesvědčen že by
veliká většina mu projevila sou

hlas
Tím však nebyl by vyřknut

fádný ortel nad životem spolčova
cím nýbrž jen nad výstřelkem

jeho — nesmyslným spolkařením

proto nesmyslným že víc ponlcu

je nei vrací i proto nesmyslným
Ze v pfemnohýcb případech jest

hých klasů krátce- - jalovost O- -

noho spolkaření které jest ''vl-

kem1' na zdravém štěpu spolČová-n- í z

se A proti tomuto Škodlivé- -

u výstřelku se obracíme a s námi

stě každý rozumný
I nejlepší podpůrné spolky

jsou jen důkazy ze to není mezi

lidmi jak by mělo být — i nej-

lepší spolky národní a zábavné

poskytují méně národního myšle- -

a cítění a méně zábavy než

dobré noviny dobrá kniha pěkné
ivadlo dobrý koncert a ušlechti- -

á společnost Myslím že nade

jde brzo doba sevšednění dosa

vadních spolků a dosavadního

polkování a nahražení obého

ččím rozumnějším
My podle síly své chceme pří

hod té doby nové urychlit a od

tud tato naše výstraha D N

Feuilleton

My Čecháčkové jsme prapodivná
nace linea pycnom se samou

áskou snědli hned zase bychom
se na potkání servali Když sem

přijede čerstvý přistěhovalechned
se shání po krajanech a mezi nimi

se také ubytuje byť tam neměl

žádného známého Tak zde tvoří-

me celé osady české Ve městech

zaujímají Čechové celé ulice a v

kraji zase celé čtvereční míle po

hromadě ' Máme tu četné spolky
stavíme si síně školy kostely

vydržujeme slušný počet časopisů
máme své zástupce téměř v kaž

dém stavu v každém povolání
Ziskali jsme si v-- této zemi pověst

eilepších osadníků a Amerikáni s

Cechy raději obchodují než s vlast-

ními lidmi Co se poctivosti týče

mají Češi snad nejlepší pověst v

této zemi

Vzdor tomu všemu máme zase

vlastnosti které nás snižují až

mezi ten nejsprostší lid Je to

naše nesnášelivost jakýsi druh

pánovitosti který nás štve a

Krajan krajanovi jest

sice hotov vzay pomocné ruky
podati ale za to jej považuje za

cosi nižšího a žádá od něj aby mu

byl za nějaké prokázané dobro

vděčen až do smrti Uslyšíte ne-

zřídka mezi krajany: "Ten se na- -

ukuje ten dělá pána sotva že si

mne všimne kdežto tehdy a tehdy

jsem mu byl dobrý Nebo zase

říkají o sobě: "Žebrota ve staré

vlasti se nemohl ani do syta na- -

sti bramborů a jakého teď dčlá

pána" Jindy zase uslyšíte: "Jaká
to byla courá neměla ani poctivou
sukni a co teď dělá za dárců''

Takovýto duch malichernosti

nás nejvíce zahazuje před tváří

cizinců neboť když krajan Či kra

janka umí anglicky vypravuje

podobné klepy 1 Amerikánům

VŽdyť to udělalo pověstné cedar- -

ranidské bratrstvo proč by to

také nedělali ti sprostí? Jen ho

toho nadutce nebo tu pánovitou

frajličku zostudit strhat ponížit
ať to nedělá takovou fůru To

isou tv zie vlastnosti Kiere nas

tak snižují před tváří cizinců

Mnohou máme v této zemi

Amerikánů kteří bývali chudými
zabývali se tou nejsprostší prací
stali se z nich boháči Kdyby

pak mu někdo předhodil jeho bý

valou chudobu myslíte že by ho

tím urazil nebo pohněval? Ani

dosti máio u Amerikánů jest to

pochvalou povznešením Oni se

tím honosí když se z bídného

postavení hodně vysoko vypracují
a ti ostatní mu to nezávidí nýbrž
berou si je] za příklad a snažejí se

jej v tom napoaoDiii jen mez

námi jsou lidé kteří se za svoji

dřívější chudobu stydí a jiní zase

kteří jim ta bývalou chudobu co

nějaký zločin vyčítají a za to jej

tupí Tak se stává že Čechové

zbohatlí se mezi nás více nehlásí

že se odstěhují pryč z české spo-

lečnosti aby se s ní stýkati ne

museli Vina tu spočívá ca obou

stranách na těch zbohilých Ze

zpyšněli i na těch chudých že

jim bývilou chudobu vytýkají a za

to je podcefiují
Nezřídka spatříme mnohého

čecháčka jak v městě tak aa
venkově kterak se tlačí do spo-

lečnosti jinonárodovců jejich spo-

lečnost vyhledává a jim se všeli-

jak zalíbiti usiluje Častuje jich
dělá jim pomyšlení za to Ze mu

prokuzují tu milost a s ním hovoří

a pijí To je již nějaký kos on

dovede mluviti s Amerikány! A

takovýto český Vašek hned se

promění v Jima s Čechy pak již
nechce ani mluviti Nu a česká

holka kdyZ si z nf lecjak ýs ame-

rický hejsek dělá blázny to se

neptejte jak je na to hrda Ze má

Amerikána K Českému úředníku

Dokooíenl

A co pak? Ruská veřejnost

byla pobouřena osvícení čestní

lidé — liberálové— projevili svou

nelibost a odpor při nejmenším se

zdrželi vychvalování takové vlády
a účasti vola nabádání jí? Niko-

liv Od té doby začíná zvláštní

napjaté vychvalování o závod i

otce i syna který je napodobuje
a není slyšeli ani jediného prote-

stujícího hlasu kromě jediného

anonymního liatu opatrně vyja-

dřujícího neschvalování skutku
mladého cara a carovi se přinášejí
se všech stran podlé pochlebné

adresy a nevím proč svaté obra

zy všeho druhu které nikomu k ni-

čemu nejsou potřebný a jsou toli-

ko hrubým lidem předrnčtem mo-

dlářství Vystrojí se korunovace

úžasná svou nesmyslnost! šíleným

vydáváním peněz přihodí se pro

opovrhování lidem a drzost moc-

ných — strašná pohroma která
zahubí tisíce lidí na níž vinníci

jejich patří jako na malinké zate-

mnění slavností kterých není tře-

ba pro to přerušiti zřídí se výsta-
va nikomu nepotřebná kromě

těch kdo ji zřídili na níž se vy-

hazují miliony s neslýchanou dří-

ve drzostí vymýšlejí v kanceláři

synodu nové nejhloupější pro- -

středky ohlupování lidu —ostatky
člověka o němž nikdo nikdy ne

věděl zostřuje se přísnost cens- u-

ry zostřuje se pronásledování za
vím zachovává se stav strážetj
uzákoněná bezzákonost a stav se

stále horší Ale myslím že by
všeho toho nebylo kdyby ti osví-

cení a čestní lidé kteří jsou nyní

zaujati liberální činností na půdě
zákonné v zemstvech komitétech

literatuře podrobené censuře atd

nevynakládali své energie na to aby
ve formách ustanovených samou

vládou nějak oklamali ji a donutili

jednati sobě na škodu a záhubu

(někdy je mi prostě směšno porny
sliti jak se mohou lidé obírat věcí

tak očividně nemožnou zrovna

jako mysliti že možno uříznouti

zvířeti nohu tak aby toho nepo-

zorovalo) nýbrž jen to aby v žád-

ném případě §e oeúěastQujíci vlá

dy a žádné činnosti spojené s ní

nehájili svá osobní práva lidská

"Vám se zlíbí místo smírných
soudů ustanoviti zemské náčelníky
s pruty — to je vaše věc ale my
se nepůjdeme soudití k vašim zem

ským náčelníkům a sami nepři-

jmeme této hodnosti} vám se zlíbí

tidělati ze soudu porotního pouhou
formalitu— to je vaše věc ale my

neDůideme ani k soudům ani za

advokáty ani mezi porotce vám

se zlíbí formou ochrany ustanoviti

bezpráví — to je vaše věcale-m- y

se ji neúčastníme a budeme přímo

nazývati ochranu bezzákoním

trest smrti bez -- soudu vraždou

vám se zlíbí zříditi klasická gym

nasia s vojenskými cvičeními a zá

konem Božím nebo kadetské sbo
— to je vaše věc ale my ne

budeme v nich učiteli nebudeme

do nich posílati svých dětí nýbrž
budeme je vychovávat! tak jak
uznáváme za dobré vám se zlíbí

uvésti na nulu zemstvo — my se

ho neúčastníme vy zakazujete
lisknouti co se vám nelíb- í- mů

žele chytat páiiti trestali typo
gráfy ale mluviti a psáti nemůže

te nám zakázali a my to budeme

dělati vy kážete přísahat! na věr

nost carovi — my toho nebudeme

dělati protože je to hloupost lež

a podlost kazetě jconau vojen
skou službu —- my nebudeme ko

natí toho protože pokládáme bro

madné vraždění za skutek který
se zrovna tak příčí svědomí jako
vražda ojedinělá a hlavně slib za

bíieti koho poručí velitel za nej

podlejší skutek který může udě-la- ti

člověk vyznáváte víru která

aústala na tisíc let za dobou

s Iverskou (bohorodičkou) ostatky
a korunovacemi — to je vaše věc

ale modlářství a pověry my neu-

znáváme za náboženství nýbrž na-

zýváme pověrou a modlářstvím a

snažíme ' se z něho vybaviti lidi"
A co zmaže vláda proti takové

činnosti? Může poslati do vy

hnanství nvězniti člověka za to

ze děli bombu nebo dokonce tisk-

ne proklamaci k dělníkům a může

přenášeti komitét grámotnosti z

ministerstva do ministerstva nebo

zavřití parlament ale co může

udllati vláda s člověkem který se

nechce nčiti VTažditi lidi nebo se

nechce súčastniti modlářství nebo

nechce se účastnit korunovací

uTÍtinf a adres nebo mluví a píše

to co myslí a cítí? Pronásledujíc

človřka vláda dělá z takového

človika jen! pobuřuje veřejné mí-sí- ní

mučedníka a podrývá ty
zi-Ua-

Jy

tu nkhi se sama udržuje a

grámotnosti nýbrž sama sebou by
se zrušila všecka ta nelidská zří-

zení ve formě ochrany tajné poli
cie censury Schluesselburku sy- -

odu s nimiž nyní zápasí revo- -

ucionáři a liberálové
V zápase s vládou zkusili tedy

idé dva prostředky oba pochybe
né a zbývá nyní vyzkoušeti třetí

poslední kterého ještě nezkusili a

který podle mého mínění nemůže

býti neúspěšný Prostředek ten

krátce řečeno záleží v tom aby se

všichni osvícení a čestní lidé sna

žili býti co možná nejlepšími a

třeba ani ne nejlepšími po všech

stránkách nýbrž jen po jediné
totiž aby zachovali jednu ze svých
elementárních ctností býti čest

ným nelhati nýbrž jednati a mlu
viti tak aby motivy pro něž jed
náme byly pochopitelný tvému

sedmiletému synu jenž tě miluje

jednati tak aby syn tento neřekl

'Ale proč pak jsi tatínku mluvil

tehdy to a nyní děláš nebo mluvíš

něco zcela jiného? ' Prostředek
ten se zdá velmi slabým ale zatím

jsem přesvědčen že jen právě
tento prostředek hýbal člověčen

stvem od té doby co ono existuje
Ten proto že byli tací lidé přímí

pravdiví mužní a neustupující ni
komu ve věci své lidské důstojno
sti udály se všecky ty blahodějné

převraty z nichž nyní má pro
spěch lidstvo — od odklizení mu

čení otroctví do svobody slova s

svědomí A to aemůže býti jinak

protože to co žádá svědomí nej-vyS- ší

předtucha pravdy dostupné
člověku — je vždy a za všech okol

ností nejplodnější a nejnutnější
činnost pro člověčenstvo v danou

chvíli Toliko člověk Žijící sou

hlasně se 'svým svědomím může

působiti na liďi a jen činnost sou

hlasná se svědomím může býti
užitečná

Ale musím se objasniti: to že

pro dostiženi tecn cuu k nimž

směřují i revolucionáři i liberálo

vé nej působivějším prostředkem

jest činnost souhlasná s vlastním

svědomím — neznamená že pro
dostižení těchto cílů možno začíti

žiti souhlasně se svým svědomím

Naschvál začiti žiti souhlasně se

svědomím pro dostižení nějakých

vnějších cílů—nelze

Žiti souhlasně se svým svědo

mím možno jen následkem pevné-

ho a jasného náboženského pře
svědčení když pak jest pevné
jasné náboženské přesvědčení
dobré jeho následky ve vnějším
životě přijdou nezbytně A proto
podstata toho co jsem chtěl vám

povědčti záleží v tom že jest ne

výhodné aby dobří upřimní lidé

plýtvali silami rozumovými i du

ševními na dostižení měikýcn

praktických cílů jako jsou různé

boje národnostní strannické libe

rálních vymožeností když není

utvořen jasný a pevný náboženský
názor na svět t- - j poznání srny
slu svého života a svého určení

Myslím že všechny síly duševní a

rozumové dobrých lidí přejících
si sjouzm noem musí Dyn oDra-cen- y

na toto A když to bude brzo

bude i vše ostatní

Odpusťte Se jsem vám tak dlou-

ze psal možná věci vám zcela ne-

potřebné ale mně se dávno chtělo

vyjádřiti se o této otázce Začal

jsem dokonce větší stať o tom ale

sotva ji snad budu moci utončiti
do smrti a proto jsem se chtěl

nějak vyjádhri Odpusťte mýlil-l-i

jsem se v něčein

31 srpna 1896
Přeložil K Velemíaský
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