
JVilJIloLoii buh spletl rozum a posadil jej do
některé natí redakeel To by bylo

tánství Do kongresu svobodo

mysloých nejenom spolky ku atra
ně se hlásící měly by vyslat
záatupce ale zároveň-

-

vlichoi jed

ležilottí Ale ik otvědčíll ot
př textsští Ctil vůči imerícké

veřejnosti? Jak dokazují vůti
Cetkoamerické veřejnosti že jdou
duchem čitu a že te povzoáiejí

polom gloss a úvah že by nernu
5 prosince 1905 sely ostatní Českoamerické listy

notlivci dobré vůle vedení snahou "Do dálky odjíždí v zármutku nic jiného dělst než buď je
prospěli lidu naiemu měli by mítve vzdělanosti? Jak mohou ai do mnohém Ještě se ohlížíi Uuďii tu pochlebnými poznámkami otisko

s bohem I" Tik nějak Ikytslo vat nebo nadávat jim a jejich aupřístup liylo by to první íorum
I A ň Mm i

volit říci: dokázali jtme více než

nati krajané ve staré vlasti? Jame to v lulkových "Večerních pís torovi že bychom si i my skrzsvoDouomysioycn Lecno ame

rických a zde mělo by býti pranýpřesvědčeni Je dobrý bodrý nich "které mají oa svědomí nejen naskrz otrlí za hlavy popidalíl
t ň a

řováno vtecko to zlo Jež až dosudzkušený tcxssský farmář Čceký
neřekl by lak hloupých slov jako

spoustu nedocnoacat v ouoru mi naroa ty so uavii národ by se

lostnýclt vcrlů nýbrž 1 haldu k válel buď rozkoší nebo vzteky a já
jeho redaktor A pokud víme předCaenémurozpukuprobuzenych — já bych si trhal z brady vousy
Tcxaiu na mnohých mÍJtcch po
krokoví lidé projevují touhu aby

pácháno bylo pod rouškou svobo

domyslnosti svobodomyslná In

k visíce svobodomyslné církev-nictv- í

zoemravflující polemiky 1

"Isst but not least" krvavé romá

oy jež na mysl msss lidu Česko

'prvních lásek'' Také já býval za každou glostu jeden a až by

kdysi zcela pod vlivem těch pře bylo jich tam zas tak málo jako
veřejného života ai hleděl někdo něžoělých planí které byly snsd před nákýml pětadvaceti lety po
komu by cello jen o oaoboí pro schválně psány pro šestnáctileté zdvihl bych vděčností planouc
spěch A radi li p HaíduSck p "muže" a pro čtrnáctileté "dámy" zrak k nebesům a zvolal bych
llavlaaovi aby "je" totiž ty Čte

amerického mají horší vliv než

vlečky historky o zázračné vodě
lourdské jiných divech jimž

ale než jsem byl povolán k od jako nebožtík Simcom A nyn
náře jimi nemají oči být otvírány vodu stala se v mém cítění a propustil 6 i'ane služebníka

nazírání oa iidaké křehkosti tak svého neboť viděly oči jeho vy— aby je nechal na pokoji —

raduje II 10 % toho že p Havláta
pravověroí lidé věří Krvavé ro

mány tato otupující a ohlupujíc
četba zavinily že ke všem ušlech

důkladná změna žo Jsem neviděl v drhnutí důkladné lidu česko-ame- -

"pojede už brzy zase zpít'' těch lehoučkých rýmech jež hern Irickéhof

co se Vám enom na kvap před
očima kmitlo tiké to neschvalují
ba za větrem 10 bezohledně odsu-

zují ale — nač by si pálili prsty?

Kdybyste byl přišel s poklonou a

s medovými slovy kdybyste byl
řekl: "Je je to je závodí To je
vulkozávodl A koukněme se to

jsou krásné noviny — těm se ne

mohou ani pražské vyrovnali''
— bylo by aé o Vás psalo taky
jináč a pochlebné superlativy byly
by Jen jen svištěly vzduchem Ale

takhle? Takhle jste írMí vlastně

pozér a kdo ví co horšího ještě
Vy Vy reformátore jedeni
Ne tohle Vám nezávidím ale

také Vás proto nelituji Nebo

kdyby Vám vyčetli co jím slina
na jazyk přinese lo Vám nevezme

nikdo žo jste první český spiso-

vat:! který si nás všiml upřimně
a opravdově a jehož spravedlivé
rozhorlení jistě mnohému oči

otevřelo ZavítaMi dříve mezi nás

někdo z české literární družiny
buď odbyl nás ledabylou pozuám
kou nebo lehýokou črtou nebo
se o nás vůbec slovem nezmiňo-

val Jejuím byli jsme příliš titěr-

ní druhým zas nechutně obrno-zen- í

— zkrátka nikomu nestáli

jsme za to aby se na nái podíval
hodně z blízka a bez obalu řekl

jakými nás shledal A přece byli

jsme dávno přesvědčeni že mnoho
našich lidí neuvěří a neposlechne
hlas ze staré vlasti Je-- li vůbec

pravdou že "Nemo propheta in

patria" pak je to dvojnásob prav-

dou v České Americe Lze-l- i ještě
něco zachránit možno-l- i se ještě

vzchopit k nějaké opravdové práci

pak musí přijít popud ze zámoří

na neštěstí dotká ae nepříjemného tilejlím snahám panuje taková žily so poupsly hvězdičksmi a Takové interesantní rozpočty
lhostejnost že každé Itpíí hnutí plácaly najednou skoro pranic ba sem měl v hlavě a — vlečko seaklamání Tím poprvé a napoaled

všímáme ti oiobních nájezdů ve Že mně připadaly jako přcsládlá ml to pohatilol Jeto psáno vekončí nezdarem Víccky časopisy
tuto hroznou literaturu pěstující"Svobodo" již věnujeme příttě kasička jakou se krmí nemluvňata hvězdách ntbo ufláké staré Sibyl

potorooit jenom tenkráte přine a- -musei ty sjezd zařadili mimo
stranu jinak nemohl by protieli o odécIi nyní přctřáianých

a nad níž musí tudíž veliké děli ly že už se tady pražádné radosti
ohrnovat své přemoudřelé nosy nedočkáme Pan Havlasa má už
ftadu dlouhou řadu let nevzpoměl pero i kalamář v kuíru a jde aeodpůrcům obhájili svobodomyslotázkách věcné pojednání

# jsem si ani ve snách na "Večerní podívat do Kalifornie jsou-l- i tamnost že opravdu poslání kulturní
koná Další povinností bylo by— I'ao Kuták téměř týdně nyn
postavení svobodomyslného skol

písně" až zase onehdy předellý také tak nelíkovní medvědi jako
týden když jsem Četl ž pan lit- - v Tatrách kde mohli jej kdysi
vlasa dopssl svoje Ceskoamerické hezky pohodlně schrupnout kdyby

luští v "Kozhicdech ' feikoame
rické zájmy kde vlak jeat ohlaa ství na pevný a trvalý základ asi

tím způsobem jak minule jsme glossy a žo hodlá strávit zimu v si byli drobátka přispíšili A napojeho atatí jež alohem věcnoatí

přípravou jiou bílými vránami lepším podnebí a mezi hodnějšími sled povídá že bude na nás sicenszoaěili rovněž měly by býti
lidmi Tu mi nspadly ty Iiálkovy vzpomínat zvláště až bude psátuděleny pokyny k organisováoízdejší Žurnalistice? V posledním

mládeže dospívající a příslušné sentimentální veršíky a okolo trd- - Praze nákou knížku o nás ale bučísle dotýká ae "svobodomyslno
ti" pochybujeme že aoudný Clo kroky k tomu cíli podniknuty ce bylo mi tak nějak divně teskno Ido prý vzpomínat se zármutkem

bor ku IJ via to lítost že toho Tak I Co pak ae neměl u náscelému hnutí svobodomyslnému
tr tl i a a t a i a š

vek mohl by a jeho vývody neaou
tvarného mladého tnužo snsd víc dohře? Nepfcvedlt sme musmer urcity Jan bcntzei! li sehlaiit a víme určitě že by "Svor

věřící krsjané každou neděli do
kostelů svých měli by se rovněž

krát neuvidím? Nebo to tnad bylo ochotou celý tvůj velkolepý cirkus
něco zcela jiného cit mnohom když byl v nejlepším dovádění? —

noit" nedovedla nimi polemiso
vat "Skutečností Jest" prav
mezi jiným "že většina krajana mžil k němuž so z pravidla luze UvídMí ve střední nebo jižuí

neradi známe — — ? Americe někde takové unikum ať
svobodomyslní scházeli ku pouč
ným přednáškám nikoli k pošlou
cháni otřepaných tlachů okořeně

tala ae tvobodomyaloými z pouhé
Ach soo — nač bych so stavěl nám poli© aspofl pohlednici — to — jinak se tu Žádného obrozenípohodlnosti a praktických ohledů

ných surovými často oplzlými Šlechetněilím než iakťm mna by nás ukrutně potěšilo! Nebo' U ělÉioy lidí avobodomyalnoat _ r m
nedočkáme

ťeisinismus? 13a to není Ška- -Mfiá á m a a

jsme s ním nezscházeii dost něžně ?vtipy jakými nikdy častováni býzáleží pouze v tom Že do koatela ucinuo vychovaní nebo totd pro
vajf nýbrž ku přednáškám sku Nevídáno pro těch několik nadástředí v pozdějtích letech I Načnechodí My člověkem avobodo rohlfdství ani trpká nálada jed-

notlivce Houfec lidíkteří tu kdytečně poučným ze viech oborů viček hehel To si naši "spisovámyalným — jak ae názvu tomu bych zapíral Že ten pocit nevol
lidského snažení a ku zábavám telé'' dovedou jináč vyčinit a přece si něco chtěli a o něčem pracovalimezi Čechy americkými rozumí nost! vyplynul z praěcredného
opravdu ušlechtilým Naprostý se nepřiznal dosud ani jediný láskou a nezištně dokud nebylikalného pramene jemuž te říkátotiž stheistou—--

představujeme ai
nedostatek vlelikébo dulevoího nich že má z toho zármutekneboobyčejně závisť černá — či takpouze toho kdo k tomuto duSev

nímu itavu dospěl vlastním pře života jest nelvetsl vadnu svo že se snad dokonce — nedej pán
chamtivými vlivy zahnáni do po-

zadí — ten mlčící houfec je dů-

kazem že je to smutná pravda

záviať ml avěžc ií barvu — tedy
bodomyslné strany a tím se stalo bůh — stydíl Od čeho pak tu mámýšlením bádáním Ctěním nikoli

u i a m tď t ě

zelená závisť jedno z nejpoho
dlnějiích a vedle toho nejpalči

Že ve valné části své dostala se do me přece novinaře oez aby sitoho kdo aeatal avobodomyalným Dartoš Dittner
v "Osvětě Americké"vleku prospěchářů s Šarlatánů nechali nadávat od kdekohol l'oponěvadž to bylo v móde z poho ve sicli Mnuti jez otravu í nitro

kafihaná pověst náleží u pořádnéhosmrtelníků) Začněte někomu závidlnoiti šetrnosti nebo poněvadž
českoamerického novináře k ře

Svobodomyslná strana potřebuje
organisace ale ne takové 'for
revenue only" jaká byla v ní před

dět barák nebo obchod nebo Ifekdeai slyšel nebo četl že nábožen

tví jest bumbug a Že knéŽÍ př metlu právě tak dobři jako ubaa jenom troitk toho vzdělání
Zprávy oftobtif

— Minulý Čtvrtek večer přijel
a i t a i tadobou nedávnou podniknuta Do natěrače barvami zamazané nohamálo práci mají ae moc dobře které je jediným jeuo nátkem a

moci barnumovské reklamy a ve viče — to musí být můj zlatý I — do Omahy pan Jos J Hána rolnebudete a chutí jíst nepromluvíteli ji é 1 a mu

Tím méně jest pak u nás avobodo

myalným ten kdo po knéŽích 1 Jděte se zeptat některého hodně ník z ťctersburgu se tvou iBletoulasKaveno tiova ku tvým octem a

zkušeného vydavatele a on Vátstále budete mít nt mytli jenomjiných osobách stavu duchovního dcerou která podrobila se zde

dená krvákovými časopisy Pouhý
ten (akt Že svobodomyslné čte
nářstvo dá se krmit! onou "litera
túrou" tou nejblbější četbou pod

ujistí že to lidé chtějí totiž taturovými nadávkami hází či "toho proklatého chlapa" až u nové operaci v nemocnici tv
kové polemiky totiž takovéschnete jako křížala — leda že Josefa Operace byla provedenatéto duševní sprostotě a nízkosti

máme spatřovat! ovoce svobodo dal by vám náhodou oaud důklad sobotu dopoledne dr Kálalem
a f fa Ir

sluncem jež ve vcřejoých časopi'
sech nebyla by vůbec možnou v

polemiky právě jako chtějí 'krvá

ky'loý políček který by obrátil vaši a Ainsonem a jak jsme se uove- -myslné výchovy jako důkaz čím

vyniká nad mravouku křesťan žádném jiném národě mluví více A tady jsme konečně u toho copozornost v jinou ttranu tlaneb i"í"než celá kniha o smutných nezdra nás nejvíc bolí 'skou?! Jsou mnozí horliví pra ný cit je to a k hanebně hloupým
kouskům avádívá lidi jinak dost

děli zdařila se úplně Pan Hána
zdrží se zde a neodjede dříve

pokud dcera jeho nebude mimo

všeliké nebezpečí

vých poměrech ve straně svobodo Hekněte mi teď pane Havlasocovníci již hrozí se této sklizně
myslné zavládajících A jak jsme proč jste nenechal vlastně ty ubomoudro — ale přet to znám 10 k
7 jednou napsali: dokud v Česko hé krváčky na pokoji nebo co jeněmu zkrouteně a nechytám se ~ Vo jedenácti letech přijelaamerických novinách zůstanou Vám po nich? Ctěte Vy je? Sotvaani obvyklé výmluvy že za to ne t :

s paní M Chalupová manželka
krváky bude všecko horlení mar asii Uyl jste někdy nucen překlámohu To jediné co mohu uvésti liznámého našeho přítele Fr Cha-

lupy z Morril Neb podívali na
oým Nebo snad někteří ti vyda
vatelé pokládají krváky za dobrou

— snad —- jako polehčující okol

nost jest naprosto upřimné do
své rodiče v Fiattsmouth Při tézdravou Četbu? Má li ae vče tak

dat takového raubíři a duchy

oplývajícího "krváW v některé
česko-americk- é redakci z němčiny
do své drahé mateřštiny? Nebyl
viďte že ne? Zbláznila se Vám už

znání že nevím jak jsem k té
příležitosti navštívila též svou

bylo by zajímavým zvěděli zdali zelené obludě přišel Nevím pc
svým vlastním dětem literaturu tuchy nemám a nebudu ul asi do

ze setby svobodomyslnosti kterou
oni pokládali za dobrou a lidu na-gem- u

prospěšnou netufiili Že ze

svobodomyslnosti tedy uCení na

základě vědeckém spočívajícího
se vyvine nová církev se středo

věkým fanatismem sběsilým pro-

následováním každého kdo vlastní
úsudek nepodřídí vrchnímu ko-man-

o obřady jež postrádajíce
každého hlubšího podkladu jaký
křesťanství v uíení Ježíšově má

jsou smutnou fraškou Chcete

doklady—nahlédněte jenom někdy
do rubriky "Dopisů" ve Svornosti

tam najdete ovoce svobodomyslné
vóthovv lak 1 iislých kruhů hlá

sestru pí Hrazdovou chop p

Jana Brázdy v Omaze kdež dala

též pokřtili svého dvouletého
smrti mít ale dobře chápu to žetakovou doporutovali 1 doporu-

čují Já aspofl Četbu již za zká
z toho napínavého čtenížena nebo

aspofl služka? Nezbláznila — žemou podlost ani dot málo oe
nezbláznila?zonosnou pro avé vlastní děti bych

— Minulý týden meškal v
pokládal nevydával bych pro děti Tak mi teď člověče drahý pro

omlouvá
A přece jsem míval toho mladé

ho roztomilého muže tak rád —jiných lidí" všecko oa avčtě povězte proč do Omaze pan Emil Hána který při-

vezl sem náklad vepřového do
ii1 a%

toho strkáte prstyř Znáte Vy paše f sba na první pohled jsem ai jej

kmotry? Máte potuchy jak by jePísemnictví zamiloval Ne k vůli jeho lil ubo
omrzel život kdyby ai nemohlym očím a k nakousnutí rortumi8 den co den přečíst aspoň půlVydavatelkami "Ženských Li m knírkům — ty nechť ocenáua a namnoze pochopena byla

A dále: ta ' byU nám zaslána úhledná některá 1 našich redaktorekjest-l- i kapitoly o zamilovaných princez
nách hraběclch travičkách podknížka jel bude zajisté ozdobou ul te "toho úkolu nerodjaly""Neuí vlak účelem dnešních

letolnl Ceskoamerirké vánoční li ale talibit se mi tvoutvěŽestítvouřádků našich luštili problémy-i- de

máme věc hotovou svobodo neafektovauoitl 1 celým tvýmteratury jest 10 "jarnuu po f
a'

lemních penězokaiích tajných
chodbách a tmrdulých žalářích
nad uimiž vládnou rekovní lupiči
kteří jsou vzorem mužné tily a

vldka pro dospívající dívky odmvilnoil Čechů amerických a temperamentem 1 jako člověk I

bytka Velmi dobře pochodil
neboť získal druhou nejvyššl cenu

I4 80 Uyl a cenou strženou

úplně spokojen
— Minulou sobotu odpoledne

zavítali do Omahy pp Fr čuda a

August Kučera mladí úspěšní
rolnici od Weston Neb Přijeli
tem tt obchodními cáhřitoslmi a

v pondělí odpoledne vrátili te do

tvého domova Po čas pobytu
tvého v Omaie byli hostmi man

Želů Čadových kulil se při
stěhovali před rokem do Omahy
11 a tailouíený odpočinek 11 y I i

(me potřltui jich návltěvou
— Válřttý krajan p Fr Krají

Hůleny Jesenské Kniha lalo o Jako literát A kdyl dotlaly te mltou se chceme oblrill UmávajMl
boiptíkladné rytířskosti? Měl byposléie do rukou jeho česko-am- evtdělaul lidé v K v ropě obíaaoé

kans-res- v 'volních myslitelů" aa rické lilossy byt bych mu jistt ste to svědomí připravit ty dobré

ženy o leu jediný ' literární" po-lile-
k

jemui jou tak 1 celé duše
roimackai obe ruce kdybych jej

175 atr nejen ie poutá povídko
vým dějem ale má i důležité po
ilánl výchovné liude tojfmati i

rodiče Ve vkusné vatbl 50c —

"Noviny pro maličké'1 joit roakut
ná kniha pro děti obsahujte! po

nutné jot kooKies svobodomysl

nich Cechů amerických jellě nul yl nanodou někde potkal A nt
11 a aa j

euutit ja aaijy mysuci ciovék vnljlfm Je iUH aby se vytkly

aátady svobodomyslné strany aby

oddány protože si nň ta dlouhá
léta vykly jako nt rannt kávu

nebo toutediké klepy?

té tu II české Americe klorým

hádky básničky hidiuky a přea ihii mluvil o tich kapitoUchbyl
100 ohrásků Cllá a6 slráoek 1 y mu ta itt s radosti ttiskl ruku Ntvlm navitu ale měl jste ti la
prodává ae vásaná pumě ta joc pto setít m ti povídali "To ček t AilingtuQ meškal v OmastiIQtmyitit hned leluUl kdyl jste

k nám poucjniv ptilvt VMťtady

jasně nainsčcny byly jjt cíle a

postaráno o ptoilhdky k utkutefi

(láváni l prováděni vytknutého
účtU rolom by tvobodomytt
nost nemohla dál lloulitl ti
pliltlk ipiostlmw bysnysu 1 latia

todle junáka mohli bychom tuUbl tyto kuihy v inílvué ceoé fa v pondělí ta příčinou lékařské po t '

fvýborné putřc(iovatlit by t nám ie vid lakových a ttadkli rady Ncopu-urutt- l nás navštívilHoc Itsllajt "enské Uily" )jo
W Hltá bt Chicago 111 lišilo náttotu setkánihodil do cechu kdyby mu lUli-ku- hledí ul drahná léta na to


