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Kdt jsiu iilyr Kaldý

pokrok tíhne ku tíl dokonaloti a

oo molná tířjvtM dokonalost co

molná nojvětší štětí a blaho jedinc
teoto krásný a šlnchclný idrál chová

zajisté každý svobo lomyalnllc Na-

šim ideálem každého avobodotnysl

nika tuusí býti bojovali proti tmě

zpátečnictví a robotvf bojovat! proti
bludu proti kalJl-m- bezpráví utla

Čování proti každé tyranii

Záhady tyto ideály tyto platí pro

oeiý svět a na Uk dlouho pokud říše

volnosti a svobody uskutečněna ne-

bude Záleží však také ti a uplatilo
vání ideálu a v tom ohledu lze toho

litovati že naší ro lií bratří američtí
kteří přec jeo žijí lepších poměrech

hmotných kteří těší se alespoň vol-

nějšímu jednání mají příčinu ku

steskům Že avobodomynlnietví — o

jakési organizované straně nelze

mluvili proloŽe jí nestává — dodělalo

so po1d malých výuledkův Avšak

sebepoznání dobrá vůle zjednati

nápravu nadšení a obětavost pro
věc může zanedbané opět nahradili

O tom nelze pochybovati že bratří
naši v Americe vzdor všem překáž-

kám — které jsou toliko místního

neb osobního rázu — prapor svobodo-

myslnictví prapor volnOMti myšlénky
volnosti človík čestně a vytrvale i

do budoucna třímati budou a sa tím

účelem se zorganisují Nechť svorně

a nadšeně chopí se díla unkutečňo-ván- í

zásad svobodoých aby záslužná

práce ta doznala i ve staré vlasti

uznání i následování

V jednom to doznáváme je

svobodomyslnictví jednostranným
Mravní obrození zušlechtění a zdo-

konalení člověka musí býti provázeno
obrozením hmotným Bez volného

života tělesného není lze volný Život

duševní myslili

Hmotný člověk musí býti vybaven
a pout svého robstvf v něž dnedními

poměry je upoután Aby svobodo-

myslnictví bylo matkou činů nový

krásnější svět tvořících muní býti

doplněno ideálem jejž socialism si

byl vytknul a sice: šě?ti a blaho

jedinco

Z takové družice může pak povsta

ti lidstvo dokonalé lidstvo šťastné

lidstvo obrozené i duňevně

Z télo příčiny svobodomyslnictví
na mnoze málo pokračuje prolože

massy lidu protože malý člověk více

jest nakloněn ku zájmům hmotným

Čemuž nasvědčuje vzrůst seciálnf

demokracie Široké masay pro du-

chovní obrození duchovní život

nejsou zaujaty toho také důkazem

nevalný úspěch svobodnonábožen

ských spolků v Německu

Cílem každého naSince pro pokrok

pro zdokonalení a zušlechtění všeho

lidského plémě musí tedy býti hmot-

né i duchovní blaho volnost
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valná část by chtěla podílu bráti
na mamfesUoi Ukové kteráž slou

žiti měla by ku oslavě jména české
ho a ku zanechání trvalé památky
Učinili by Uk spíše ještě když by
to bylo za příležitosti odbývání
sjezdu spolku jejich a když by jízd
nó bylo svláítě levným Očekává-

me že velká většina občanu če

ských ve všech státech vfikolních

Uk jako občanu všecb jiných ná

rodqostí bude chtíti výstavu si

prohlédnonti a to učiniti by mohli
sa příležitosti Senkébo dne tak
dobře ba lépe nel v kteroukoliv
dobu jinou neboť byl by v těch
dnech sjezd obrovský Cechu a kra- -

jin západních jaký nikdy před tím

nebyl a žádné jiné příležitosti býti
nemůže Mohli bychom tedy oče
kávati že na tisíce lidu českého by
se sjelo aby podíl brali na slavno
stech těch dnu

Uspořádání takovýchto dnft slav-

nostních by ovšem vyžadovalo ně

jakého nákladu Když by měla
to býti slavnost důstojná nemohlo

by to býti obyčejným jen průvodem
nýbrž musily by se v průvodu lom

allegorickýtni obrazy znázornili
někUré duležitžjSí momenty našich

dějin a života což by vyžadovalo
nákladu ne jen několik set ale

dojisU do několika tisíců Když
bylo by řekneme jen 10 hudebních

kapel v průvodu to samé vyžádalo
by expert když ne více Jak

nákladným by průvod Ukový býti
měl to távisí ovšem od štědrosti

jak spolků uk i jedootlivýoh obča- -

vftkovké a jtxlfiotlivt!
lli-UI- I dobré vAU a ot hoy Im

ruino tMf'iUIil s pUIlíUii
vfHfy tsmiiippk4 právě tk
Miořdhojřioti mtrtlfMUH Jkoti
ivl ékl d#n rtt výtvé ( Mcrf
ikš N Spolrtfnh a láatnpftffb jl
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všfíml tšml ihnit svf(h řtn- -

řn)ml thmtktt in rířlm-- ihy
Mtl nim ani tn té oohoté sni ná

rlřil hrdoti rtiíf
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ÚmIis f%t {)' a ŠUctifttnho rls- -

(tltfiřn svohoi4r ktřii do lUto

n'ftho rsMl n lfMifkš porovná
vint Volnosti o ťinontl oWtlvot a

vUd(jir h svobodáf & a víflcfeb po
viímnol iobé orgln spolků sahrsoio

oých VUf a otUkuJfe Ht steaku

4voboláfe niMio připojuje k tomu

náalrdující svou úvahu

Htk našich krijanů amerických

jenl s vět těchto vyinivá v ztichl

věrné se líčí valy a nedoststky I

chyby jol v hnuti svobodomyslném

opsnovsty a tím J"ho poklesnutí z

vtoily v nirhl tlumočí se cíla jeho
v niťbl vycítěny jmu

iď-ál- y duše pro
dobru kráino a šfaotno člověka z

ujté a zanícené pro vývoj a pokrok
člověčenstva nadšené nepřekvapí

zajisté nikoho kdo pozorným okem

xt ' v němž svobodooiyslnictvl se

natetá steduie Obrátek ten neni

níkde utěšený

Obejato a spjato okovy degmatis
mu abolutimu i despotismu obklo

peno všude návykem předsudkem

neporozumněním pověrečnonti a fa

natiřtneto tápaní svobodomyslnictv
o své bytí o svůj vznět a úspěch své

ustáleni své vítězství Ani ve syo

bodné Americe nevede ao mu lépe
ani tam nemá na růžích ustláno

Nečiní se tam sice se strany státu
takového příkoří útisků a pronásle-
dováni avšak tím samým duchem
zelotiHmu proniknuto je ústrojí btát-- ní

jež pak síto své všude má ros-proatř- eno

a do nich loví a achání

tou samou lhostejností vyznamená

vají se masny lidové A co našich

krajanů amer se týče není tomu

jinak Ta veliká část přinesla si s

sebou všecky ty základy dogmatismu
a klerikaliamu který massu ovládá
v nichž obecný člověk Žije (v naději
na život nadpozemský) a z nichž nel

ze jej snadno a lehko vyproBtiti

Svobodomyalnictví se různě pojí
má a vykládá (ňvobodomyslná strana
v Čechách) a ze stránky této vzato

mimo za to že v tomto případě

jedná se o pravé pokrokové svobo

domyslnictví u vfcech duchovních

pro něž nestává žádné nadpřiroze-
nosti ani dogmatiky jenž řídí se dle

vědeckých poznatků z kladných zá- -

konů přírodních a dlo toho účelu

žití člověka určitý cíl vyměřuje
Tohoto svobodomyslnictví jei zho-atil- o

se víry v Boha nebe i peklo
máme dosud málo zastoupeno vždyť
člověk obklopen je poméry jenž tí
ží jeho duchovní život a stále a stále
k starým zvykům jej poutají v němž

okolí jeho žije a setrvá Takovéto

svobodomyslnictví které zhostilo se

zastaralých a překonaných názorů

miMÍ pak míli podstať svou v ideách

vývoje a pokroku lidského musí
zakládali se na ideálech dokonalosti
a itestí Movřka a vším úsilím k uskn

tečněnl těchto ideálů směřovati Ta-

kové svobodomyslnictví vyžaduje ale

pevný karakter duševní sílu uvědo-

mění a přesvědcivot jedince a pak
je samo sobě dostačitelnym účelem

pak nemůže ale také byti Jednostran-

ným a nemůže se Jednostrannost jeho

spatřovali ve směru negativním]

který boří láme pouta věřících

vit projtmo t allt výbor ivolen

k vyšetření co by m Mi podnik
aeatl moklo ft Jakými výlohami
V♦bor Unto podjal m prie na
vlřeoé pracoje pilot Uk It aou
díme le bodoaof schůzi do

r

kurél každý spolkft ivoliti mi

dveaáatupce % kUrál odbývatl
bode od neděle aa dv týdoy Udy
dne 13 května iprita O výsled
efeb vých porad vyšetřováni

předloží

Aoil bychom předbíhali chtěli

aprávu výboru choeme pookiaati
na to oo toifmt brlo by moiným
podniknouti V ishftti t ncdéli
týden odbývané hovořilo ia o tom

abv atavSaa byla nílaki ieaki bu

dova v kteiél by 9 omlátila íeskA

vtatavka PlAn teoto aotva bode

k provadeňf pooAvad! mu itojl v

oeati rftitoé překiiky a oiohi nej-hlavoí-

Jeat ta ! apriva výiUvy
nAnn1 at&vhn hndnv tAkovfoh v

ntohl by nalaaaly m výaUvky a aA-rov-

aibavoA míatnoati Výatav
ka prflmyalovi anebo Jakákoliv Jiná

mail napořMaoa cyu v Doaovaoo

TÝiUrnícb kdeito mfatooat hoatin

aki neb ochutnávám nemalé oho-v- ati

vfatavkn nižádnou a5 mftie

býti hlavním ataoam neb ahromá!

dilttm některé národnosti neb apol
kft a mftie vytdobena býti aneb

Sáat téte věnována býti okátce

nijaké aneb abfroe na ukáiku vysta-

vené život neb působení národní

lobraaolfoí Jeatlile nemažeme
tMxiniknonti na vfitaviiti stavbu

nijaké oeaké větií bodový to není

DříSiooa nroo bv nemohl český a

ieekoamerioký průmysl a Seská

dovednost na výstavišti xastoopeny

býti neboť výlohy a tím spojené
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vyšetřování zdali a Jak velkou mčrou Spekulovali senátoři s akciemi trustu
cukerníbo z kterťž pffřiny odsouzen byl pro vzdorovaní vySctřuJící komisi
na 80 dnu do vězení Jak Jsmo již udřlili vrchní soud Snoj Státá potvrdil
rozsudek tento a p Cbapman musí bačat Kíi by také došlo na ty ostatní

nebudou Uk velké Ve výsUvních
- badovách Dožadovali bode vfsUvnl

i
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apriva nájemného dolar ta Čtvereční
tfevio a teav aa misio reaneme

10x10 střevících $10000 To není

výloha Uk přílišná a máme aa to

kdvl bv ae náležití vyložily v} ho- -

íNdy Jel vyiuvovatelnm vyplývali

mohou že byobom ponnouu monn

jen 7 tóno zamunujts

když by Uto budova věnována byla
aoela a výhndoě místnoti obchod-

ní kteráž by nějaký prospěch při-náie- la

a jejíž část věnována býti

by mohla k výzdobě sobraiujfcí
život spolkový a národní a sloužili

aá shromaždiště vřech Čechu Vý

lohy se zřízením místnosti takové

nebyly by tak příliSnýmiaby se ne-

mohly dosti snadno krýti Zpráva

výsuvní počítá nájemného za míuto

pro Ukové budovy 50 centu ta
Čtvereční střevíc a tedy mÍHto pro
budovu slušných rozměru řekneme

20x60 atřevícícfoh stálo by $500

Dudova mohla by postavena býti v

slohu Uk abv zobrazovala buď če

ský zájezdní hostinec neb některou

pamětihodnou budovu Mohla by

býti a příkrou střechou a hořejší
poschodí neboli podstřeŠÍ mohlo

by opraveno býti v mÍHtnost která

by sloužila sa místo odpočinku
shromáždiště a ku zobrazení našeho

národního živoU kdežto dolejší
místnost by byla místností čistě

obchodní Výloha na stavbu tako-

vou nemusela by přesahovat! 2- -

000 Také tento podnik nemusel

by klásti žádné nároky na oběu
vost spolku neb občanstva neboť

mohly by k němu býti poskytnuty

prostředky soukromých podnikatelů
kuří by st řízení místnosti obchod- -

nl a Uké obchodu v nl na sUrost

vaali Ovšem když by spolky

chtěly a měly k podniku ukovému

doeti prostředků mohly by podnik- -

nouti aříaent ukové budovy a ve-

deni obchodu um silami společný- -

% mhaVÁ AaakA nrnmvftlnkV K DOQ1- -

lení ve výsUvl Též nepoohybol
'
dali hv m oro vvsUva tiskat někteří

s prftmvalnlka leakýoh jako ku pří--

klada vyvoini spoiea pro Anenin
který mi v New Yorku filiálku neb

aiatopoe mftže být že též sklárny
hraběte Harraoba a po připadl aoad

též některé ae atroiniekýoh aávodft

Soakýob aejmeoa ty jež aanáil ae

výrobou atroja eukrovarnictycb
Jeetli jest pravda o Sem! jsme již
několikráte a roso yob stran njiitlni
byli a o lemž nemáme přISinu po-

chybovali Jsou ookrovarnioké stro-

je Seská tlmi nejd&kladnljiími a

oejdokooalejiími ae vieoh v Evro-

pě Amerika připravuje ae nyní k

roavoji eokrovarniokéma Ve vieoh

tip státech Siaf se příprary ku n
kládiaí oukiovart tedy by vauv- -

r


