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Výchova lidu
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Ve Třech Studních u Nov Města
dne i prosince 1905

Ctěná redakcel Velice te mi líbf
ve vašem listě že různí krajané
od aebe vzdáleni dopisují do va-

šeho časopisu a tak ako jedna
rodina ve avornotli žijí Jeit to
pěkná ukázka vyspělosti našich
lidf a je vidět že majf dobrou
snahu a cíl Myslím že naše

krajany tamnijšf bude též zajímat
něco ze staré vlasti Žijeme zde v

stálém vzrušení a boji za všeobec-

né právo hlasovací Myslím že
máte o tom lepší zprávy a bylo by

zbytečno abych o tom psal Ra-

ději vám tdělfm jtká byla letot
úroda Byla letot dosti dobrá
brambor jsme měli tolik že ve

škrobárnách se prodával cent za

K160 Dávno už jich tolik ne-

bylo Žito ae prodává za K14 —

a oves za K14 50 obého bylo též
letos dosti Dobytek hovězí I ve-

přový je v takové vysoké ceně že

Žádný podobné není pamětníkem
Maso hovězí ae prodává ikg za

Ki40 a vepřové za Ki63 takže
chudí lidé masa nemohou si oa

žádný způsob dopřáti Noviny
dostávám v pořádku vždy za 14

dní po vyjití Velice se t ními

těšíme neboť dovíme se z nich

zprávy z té vzdálené země kde
nsši přátelé našli novou vlast
Ani ti představit! nedovedete jak
dychtivě čekáme na nové číslo
Vše nás velmi zajímá zvláště ty

romány se nám líbí

Odpusťte že vám píšu teprve
nyní Nesmíte mi zazlívat neboť
u nás je to a tím psaním divné

Když si vše připravím a řeknu si:

"Daea musím psát" přijde někdo
a je po všem Poněvadž jsou
nyní u nás okresní silnice posta-

veny přijde vfce zákazníků než

před lety
S přátelským pozdravem

Jan Laub

ho i z tělesných vtd lidí ktetí

stojí nad sprostotou davů a dema-

gogů ale na něž alina nenávisti

přece jen doletí toť jsou tedy ná-

sledky té "výchovy lidu"
A sprostotou je i ona "svobodo-

myslnost'' bojující proti tmě há-

zením bláta po věcech jež měly

by zůstati nedotknutelnými —bo-

jující proti výstřednosti nábožen-

ské hnusnou výstřednosti proti-

náboženskou Jak asi málo z

oněch "avobodářů" přečetlo ai

Draperovy nebo Whiteovy dějiny
konfliktů mezi náboženstvím a

vědou jak málo zná jich
A jak aai otřásli by ae

hnusem vtichnl tito yclduchové
od Saina až po Drapera kdyby
věděli jak v jejích vlasti zneužívá

jich jména amečka lidí snižujících
velikou myšlenku k prostředku na

"dělání peněz"
A následky?
VrzmČtc do rukou opět jen do-

pity čtenářů ve "Svornosti" a te

te nad těmito dvěma

úryvky:
—Nejlépe zajittfme ti blaho-

byt když poiledol kněz bude po-

věšen— —

—Kristui byl docela obyčejný

tremp který ae tobě rovnými
chodil po ivětě a kradl obilí

Potom přečtěte ti slova ženy
chlubící te tím Že listy vytrženými
z bible opalovala prasečí nožičky
a ostatek Že zavěsila kamsi Hra-

nou— —

Nad tím vším zamyslete ae přá-

telé a pak dělejte bilanci te avým

vědomím te tvou ctí Až ti ji

uděláte až pochopíte co zla

přinesla ta "výchova lidu"

pak suďte mám-l- i Ittké infre a

bcmělo-l- i by se to české srdce sví-

jet bolestí poznalo li konečně

všechnu tu spoustu všechnu tu

bídu a všechnu tu beznadějoost v

americkém češstvf— —

#

Tak rád bych aby mi bylo po-

ukázáno na jeden jedinký veliký

vznešený čin jímž mohli by češi
američtí za tento rok přiložili no-

vý zlatým písmem psaný list k

vým "dějinám" Četl

jsem ovšem Že za rok sešlo se

pětadvacet centů na mimořádných

příspěvcích výboru pro postavení

pomníku Karlu Jonášovi
ale rád bych slyšel ještě o jiném
vznešeném Činu ukazujícím jak

"my zde jsme pokročilejší než

naši krajané ve staré vlasti" a jak

vyvinut je tu cit národní hrdosti

Dle theorie že život národa
obrazí se v jeho literatuře a

úctou a s povděkem zaznamenává-

me v literárním razvoji Čechů ame-

rických vycházení krvavého romá-

nu ''Knížete hor" Snad byly jioé
ještě významčjši činy ale to víte:

kde by mohl jednotlivec smčstoati
v hlavě všechno to veliké a ušlech-

tilé čemu zde mezi námi íivot dal

poslední rok?
A v černé knize tohoto roku

nechť Češi američtí zapíší ai že

odbývala se kdysi kdesi jakási
poslední schůze a konec konců Že

vyskytl se mezi nimi tupitel a ha-nobit-

jejich velikolepého a vzne-

šeného Života od něhož jako od

slušného a dobře vychovaného
hosta Čekalo ae Že bude vše chvá-

lit a zmírat v nadšeném obdivu

v této zemi podnikněte coko
liv ušlechtilejšího a pak uvi-

díte jaká je ta mohutnost a vy-

spělost mass zoemravfiovaných a

v pokroku zadržovaných bídným
tiskem
Oním bídným tiskem trpí i tni-b- y

lidí a čatopiiů dobrých Jako
vedle krváku atává ae malomocnou

sebe cennější četba tak vedle

existence listu zlých a ohyzdných

podrývá ae účinek novin tebe lep-

ších A když uvážím tuto vý-

chovu lidu a způsob jakým bylo
až dosud lichoceno těm davům

když uvážím jak až podnes
zneužívá ae dobrého a ohebného

jádra v českých duších věru

již nedivím se že moje alova zněla

podivně těmto tisícům zvyklým
na falešný zvuk lichůtek a

vyc hvalování— že málem býval

bych prohlášen za tupitele Čechů

amerických nehodného aby mu

poctivý Člověk ruku podal

Nutno ae poohlédnout kdo ze

mně chtěl učinit "tupitele a hano-bitele- "

Čechů amerických Na

fitěstí byl to listí jenž nám je k

nejvžtšl potupě a hanbě Čechů

amerických: Svornost

Ti lidé rozčilovali ao nedávno

že je "tupím a urážím" když před
tím řekli mi těch nejhezčích jmen
od nabubřelého poseura až po
mamlasa za to že dovolil jsem si

upozornit jak jiní již mnohokráte

učinili na věci nedůstojné orgánu
českoamerického "svobodářství"

časopis který sám den za dnem

"uráží a tupí" kdekoho jenž

právě a nim nesouhlasí ten ča-

sopis nyní farizejsky ae dovolává

soucitu nad tím že já uvádím

fakta
A lidé ae ještě najdou Kteří z

těch nebo oněch příčin dovedou

atát v jednom šiku a listem jenž
mezi alufinými lidmi bude brzo

psancem Lidé se najdou kteří

souhlasí a listem jenž dovede po

Šlapat a poplivat šediny atarce

jenž dovede ae vysmívat Člověku

tělesnou vadou stiženému jenž

osočuje lidi poctivé ničí společen-

ský život překáží v pokroku úto-

čením na podniky hodné vše-

obecné podpory a směřující k po-

vznesení úrovně Čechů americ

kých
Mám v paměti dva doklady té

bezpříkladné surovosti jíž nakazi

ae konec konců i čtenářstvo listu:

jednomu z redaktorů "Spravedl-
nosti'' člověku milému zlatého

srdce a poctivému "Svornost"

posmívala se již několikráte tím

že kulhá Obchodníku jenž
rád by část svých peněz užil ve

prospěch lidu mezi nímž pomohl
si vlastni prací k slušnému jmění
a jenž má to neštěstí že stížen

byv rakem po operaci utrpěl
částečnou deformací obličeje
tomu se "Svornost'' pošklebovali
nazývajíc ho kkřivohubým"

Nic nenf svatého a nedotknutelné-

ho před těmi lidmi ani ro-

dinný krb ani vznešená my-

šlenka
A nyní tážu se: mohu věřit v

poctivost lidi kteři stoj! v jakém-

koli vztahu i oním tiskem?

Nevěřím a věřit nemohu

A chvěju se hrůzou pomyslím-l- i

že neznaje poměrů nevšímaje
si těch třenic v prvních měsících

svého pobytu v Americe le

byl bych mohl tabřednouti v ony

bažiny a nlchl tak těžko vycháti

te a neporušenou cti a čistým
tvědomfm Ze málem moje po

divé jméno bylo by te ocitlo

vedle jmen lidi kteři klesli tak

nitko le posměch li tropil če-

štěni a bolestí blllnlho
Ale chvěju te i obavou o ten

lid Co mole být alidi kteři

odkájenl "vtdcláváQi" jsou tiko-

vou četbou? Jaký cit jaká jemnost
u nich mdli být?
Hodit bllum po vluti pa

tvých blllnkh mil krutl

slova oa milováni tttté vlaní

poUUbek tropit ti !

duje ve staré vlasti den za dnem

rok za rokem nemající již če-

ského srdce ale ani amerického

nemohoucí nabýt! za řadu let ae-b- e

delší tvorové kteří na konec

jsou hotov! věřit svým vlastním

tak titěrným lžím o mohutnosti a

nesmírné vyspělosti odlomené

větve českého národa ti tvo

rové udržují avou rovnováhu tý-

miž prostředky A chcete-l- i na-

být! bezprostředního dojmu o téfo

nanejvýše charakteristické vlast-

nosti lidu českoamerického podl
vějte ae kdykoliv do rubriky do-

pisů třebaa ve Svornosti Teno

rem vSeho je právě ta nekonečná

domýfilivost vykazujíc! jen du-

ševní prázdnotu v níž uměle jsou
udržovány ty tisíce "My zde

jsme za padesát let dokázali více

než celý český národ za staletí"
A vám chvěje se ardce bolestí nad
těmi slovy jež znamenají nejen
ztrátu české duše nýbrž i zatměn!
v mozku nedostatek inteligence
Stačí jen pomyslit si ještě že k

této úrovni jsou davy násilím jako

přikovány oněmi jímž jde jen o

dollar a nevíte pak bylo-l- i by

rozumějSÍ nemařit času mrskáním

těchto hříchů nebo vystoupit! tím

rázoěji a ostřeji
Větfiioa těch lidí kteří dopisují

do tvého Časopisu podobné ne-

smysly nemá vzdělání a zde byla

vychována na krvácích Na malé

vesnici živořili v nepovšimnutí

ponořeni v náboženské titěrnosti
nebo ohlupováni oněmi zlopověst-ným- i

Sífiity krvácké četby neměli

rozhledu neznali Čechy dále než

co by za humna nanejvýfie do

krajského města dofili a potom
ta nebo ona příčina vyhnala je za

moře Zde dřeli až do úpadu
Často vyvinuli energii před

níž dlužno klobouk amekoouti a

úctou pokud v potu lopotili

vzpomínka na vlast byla jim útě

chou a při práci zpívali ai ony avé

písně které slýchávali od svých
otců a matek ale když koneč

ně pomohli si k blahobytu nebo k

slušnému životu vychováni a stále

vedeni jsouce k malicherné směš-

ná domýfilivosti nevěd! o staré

vlasti ničeho více než slova bez-

duchého úsměchu hloupé útrp-

nosti a často i neúmyslného snižo-

vání Zapomínají že poměry za

vinily co snad druhdy je bolelo

zapomínají že za dlouhá leta

co jsou v této nové zemi mnoho

se změnilo i ve staré vlasti a

Že právě o to zlepšení se tam zá

pas! ze dne na den Dufie ne-

otřásají se jim bolest! a dojmem

když čtou o těch zápasech
často již ani zijmu na nich nemají
a odbývají je frázemi jež ran! až

do krve onoho kdo přišel nedávno

a dosud nezafilápl svoje srdce v

prach Nikdo jich nevyvádí r

tohoto politováníhodného stavu

nikdo jich uepokárá naopak
ten lid jest ještě utvrzován ve

vlastnosti jež je mu na překážku
v probuzení ve vzdělání v eol

Zatím co tam ta mo-

řem podá atává ta nám žhavou

pod nohami zatímco mraky

tlahujl te lam nad hlavami oáro-d- a

a blesky llehají tatím co

statisíce te tam roční obětuji a

lásky k národu a a touhy po po-

kroku litím co bojuje te tam

nejen tlovy oýbrl i činy tde
nevidělao! lidé kdyl se najedli a

napili udají a pilou hanebné do

pity do novin ta nil by te měli

ttydlt AU obraťte se na ony
lidi aby ja cent nebo pěťák dilt
mtslčoě národa! dani k účelům
čeiko-étuetický- m chtějte nlco

tu vtbudovatco by sloulilo české-m- u

jtuéuu ke cti před tlm Atue-liiaa- é

musili by uioati nali váhu

V OnuJtc Neb 22 proa 1905

Právě doct ráoo dottalo te mi

do rukou poiledol číslo "New

Yortkých Listů" Když rozevřel

jiem je trak padl nejdříve na
ohlaveoí "Lesní princezna aoeb

imutoé příběhy mladá třpitel-ky- "

i zachvěl jiem' te bez-

děčným hnuiem Ale v příštím
okamžiku oči avezly ae jinam a

radostně 10 zaatavily oa maličkém

výmluvném titulku: "My a oafie

dítky v Americe" Přednáška v

Sokolovně Antonio Jurka
S takovou zvláitní dychtivou!

jiem počal Čisti ty řádky lile
pochyboval jsem žc bude mi

možno jak navrhl dr Vojan
"míti vrchol přehled debaty o

nirodooitnl naší otázce a zazna-

menávali akutečoé jejl výsledky"
— a pochyboval jtem zbytečně

Nejen Článek dokonce i řeč

—liboval jsem li v duchu A od

starého poctivého vlastence jenž
odsloužil si tu již kapitulaci

jehož slova budou míti pro mne

informační cenu i o něž bude lze
ae opírat
Nemýlil jícní se nalezl jsem v

slovech starého onoho pána obojí
co jsem očekával ale místo

uspokojení pocítil jsem bolest
Místo přiloženi rukou k dobrému
dílu našel jsem včty neurčité

svými íakty ale zřetelné ae aoaŽÍ

cí poštvat "veřejné mínění" proti
mně byť i nejmenovanému v

onom úryvku který jsem četl až

po tuto chvíli Pohrdání jízlivé

urážky a kopnutí tak odhadl
mou snahu pan Jurka a na

jiném místě vidí ve mně ae vzácnou

logikou "idealistu za psacím stol-

kem" A vyzývá "veřejné míně
Dl" aby se vzchopilo a podívalo
mám-l- i to české srdce na pravém
míatě

# #
#

čeho je potřebí abychom před
tváří "veřejného mínění" česko-americkéh- o

dofili chvály a uzná-

ní aby dav tleskal naSiro alo-vft- m

aby novinářské obcho-

dy oslavily naše "české srdce na

pravém místi'' pranic se neohlí-

žejíce po anatomii jež rozhodně

erdce nenalezla dosud na právo v

lidském těle?

Je třeba mít pozorovací talent a

umět zapříti avou čest onomu kdo

chce si na posavadoí výchově lidu

vybudovat jen trochu BlušnějÉI
Živnost Je nutno vystoupMi se

a přednáškou před onen nemyslící
nebo myšlenkově svedený dav

je nutno především říci "že
dávno již slyšeli j9me o pokročilé
a obětavé této osadě a dávno Že

táhlo nás to v žírné tyto kraje"
ťak je nevybnutelno rozechvě-

ným zadrženými slzami prorýva-ný-

hlasem zalkati nad černou

tvrdou zemí tam v té u— boo— hé

staré vlasti kde lidé sotva su

choui ztuhlou kůrku černého

chleba čas od času mohou pozři-t- i

A to poslední že i nich

vyždímá vláda a víra Ale

zde oh sde je tomu jinak! A

nyní přijde to hlavni: jak daleko

pokročileji! proti svým krajanům
ve staré vlasti jsme my sde

jíte vy oh přátelé! Ve vlem vy
nikáte nad ní ta ten krátký čas

cojmetde vělli pokrok jste udě-

lali oel celý český národ ta sta-

let! A oerayillel aouitavoě

Ubíjený k ješitnosti vychovaný a

pro ješitnost vystávaný dav

ten tleská pochvaluji li "české

irdce" demagogovo a aas o krok

j k ideální hloupou! — Ulit
1'rohllrjit některé čtikl lUty a

ntjdctt v nich tulil taktiku

libost tvoiové ktell Jou paskvi-U-

na pojem ooviaiřovidoucl
niitbo o lotui co se přec j a ba

Zprávy osoba I

Pan Frank Voda zaměstnaný
krejčovskou firmou Krčál a Ko-

šťál odjede zítra ve čtvrtek do

Waunetta Nebr ku tvým přáte-
lům aby tam trvale te usadil

Hodlá se věnovat! stavu rolnické-

mu

Minulou středu navštívili nás

pp Fr Čurda od Frague Neb a

p Fr Vondra od Weston Při-

vezli do trhu south-omažskéh- o

dobytek vepřový i hovězí a jak a

námi sdělili byli s cenou obdrže-

nou úplně spokojeni Dařf prý se

jím dobře za těch republikánských
časů

Ct ctcaárnm k laslayčmn povšimni!

Chtíce se přesvědčili na jak
dlouho máte předplaceno na PZ
potřebujete pouze přihlédnout! k

adrese kde vedle Vašeho jména
naleznete znaménko značící měsíc

Prosba o pomoc!

platného vyprší Dále žádáme

naše ct příznivce pakli není jich
kvitance správná aby nám to co !

nejdříve laskavě oznámili x jj

Tímto upozorRujeme ct naÉo 1

příznivce že nemožno nám zasý- - j
lati kalendáře aneb jiné prémie J

nikomu kdož by sobě nepředpla- -

til ku předu oa celý rok 19061

Prémie (

Ct čtenářům nabízíme letot opět l

ICiiloiultiro sr Oooli '

PKČlKKÚV ta doplatek 150

UICSKU tIDU 150

Ku prémiím jsou oprávněni všichni

kdolsobi předplatí na rok ku plédu
V uctí Vyd Pokroku f

Na oajmuté farmě u Loosdale

Minnesota shořely mně letošního

roku obilní atohy tik že jsem byl
neštěstím tím uvrtěn do velké

bídy Prosím ctěné krajanky a

rodáky by mně dle možnosti ně-

jakým dárkem přispěli neb nemám

ničeho k Živobyt! pro tvou rodinu

Párky odešlete relakcl tohoto

listu a přijměte ta ně předem mé

srdečné diky V úctě
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