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na vlastní silu která maří mnohé znovu dopisem pí Ueckové JAN HAVLASA IPokrok Západu dobré snby Už i to volá po Článkem pana Uavlasy jež oba
nutnosti nějaké korporace která uveřejněny byly v Ženských Li GLOSSY
by měla v programu překlenout! stech — I druhý dopis od píťUHLLSHEU WELKLY

by Pokrok Fubllahlog Co moře mostem společoého duševní Mane Stachlové z Glencoe III
XIho sbratření1801M311 UoWard8t-Tel- 13 svědčí že ženy České přijaly bo

proti krváckému čtení za vlastndubscrlptloo by mail - flOOperyear
"Dokažte Vy matky české" piš V Han Franclacu Cal 8 lednaVVCHXzí KAŽDOU STftlDU Dylo by už marností a přímo

přiléváním oleje do ohně psátí a "že ani Vy aniž Vaše dcery tako
Dávno nic mnou tak neotřáslovou četbu si nepřejí! Ze jest dostzastávali se pikantních a pouta jsko těch několik řádek jež předa dost zajímavého a poučného

íriM: YriaTatelsM Spol Pokroki

VaC BCRBŠ ředitel

109 DII Howartf ul - Ttlefoo 2913

výcb románků které byly uznány chvílí četl jsem v "Spravedlnočtení jež Vaše dcery pro základ
jen za ohlupující krvácké Čtení

stí:' pan Dongrts odvezen byl dopravého Štěstí a Vy pro výchovuvypočítané len na důvěřivost a
ústavu choromysloých — —ťředplatné 1100 na rok

lo Čech II tO na rok sensacemilovnost těch nemno svých dítek potřebujete Dokažte
že hlas páně Havlasův nezůsta li len cas co jsem byl mezi

hýcb kterým jen pro neznalost

ry v nichž uplatní se lépe jeho
nadání než mohlo se uplatnit v

ovzduší nepoctivosti krvavých
románů Štvaní JŽÍ a sesměSflová
ní tělesných vsd — —

A kéž ona truchlivá zpráva je
poslední v řadě lěch nad nimiž
možno pozbývat naděje na zlepše-
ní poměrův ubivších nadání
Albicrovo i mnohých jiných právě
tak jako ubily nadání i Život

Dongrcsův
#

#

A vyskytnou so přece časem i

americkými Cechy přilnul jsemmarným a urážka v oněch časopiněčeho lepšího může se něco po k nim byť právě neosvědčovaf rabtl i dodávkou poltOTDÍ S10C

p ltou pro Hnojení táty a Kanadu 1100 sech nezůstala bez povšimnutídobného líbili A právě ty kte
jsem svého zájmu a avé aoučionoZa co můžeme považovat takovýÚoCacb llK rým tato záliba byla adresována
stí jalovou mizernou chválou

časopis jenž se snaží na jednéozvaly se takovým způsobem
směšným lichocením Přilnustraně povznášet mysl lidskou

' AdrMUjto Jadnodula

1'OKIIOIC ZÍPXDU
Omaha N1

který až překvapuje a počtem
jsem nezapírám --— a budu vždyna druhé straně uveřejňuje dopikterý budí úctu í u těch kteří o
největší účastí ať radostnou aťy jichž pisatelé se předstihujípravdivosti našich slov že nejsou bolestnou ať rozhořčenou sledoOmaha Neb 17 ledna 1906 nadávkách až jest Čtenáři při tomto ženy naše které si přejí tohoto vat onen život nad mnu isemnevolno jak ti lidé svobodomyČtení často pochybovali Pouka

přemýšlel snil doufal trpěl i naelnost pochopují na třetí straně
zujeme na mnohé hlasy a dopisy

jitié zprávy nsd nimiž lze pocítit
radost Z takových je i "zasláno"
chicafského spolku "České Strá
Že" oznamující Že vo sbírkách
na pomník Havlíčkův dovršen

byl - — první tisíc dollarů ' Po

děje pozbýval jako ti všichniopět něco poučného a pak zasv našem listě otiskované kterých
krvavý románl Takovéto dvě kteří týmž očistcem prošli a klel

nebyli tak Šťastni aby jsouce čin
množí se den ode dne a v kterých

skvrny v časopisech zastíní vše co
jasně se vyvrací všecko co listy

jest lepšího"otiskující loto ohlupující čtení
ni v onom živote mohli stát jaks
mimo něj jako já mohu A otře♦

tichu bez zvláštní podpory "via
steneckého'' tisku spiše pře-

kážkami spolek několika intellí- -
chytajíce se posledního slehla ve

své obraně a na druhé straně na
se li kým v dálce smutná zpráva

Je potěšitelným úkazem že my ze středu amerických Cechů
gentů shromáždil pracně obětavé1urážku našich žen uváděly A šlenka národní daně nezůstala pocítí-l- i kdo radost nad zprávou první tisícovkunesmíme opomenout! že nejsou to bez ohlasu jako mnohé často do potěšující byť vzdálen sta tisíce

Kdy asi bude mít "Česká stráž"
jenom čtenáři naši ale že je to Dre návrhy ze o tom začíná se mil budu to já tolik peněz aby mohla přikročitcelá armáda jiných kteří ozývají uvažovat a dokonce i psát A Z lěch kteří prošli očistcem

provedení svého plánu? Nebose ze všech stran a míst V jedné píše se o tom na místech kde je rpčli ale sily neměli vzmocl se
prvních řad jsou to "Ženské

opravdu žádoucna upřímná sou- -

na zásadní odpor proti chybným

Ukázkou vyspílosti Čtchů ame-

rických pro reformy našeho ná-

rodního i společenského Života

jiou četná volání po potřebě o

shromáždění vScch vrstev

kde by zástupcové a delegáti dů-

ležitých našich organisael a pod-

niků výchovných usnesli se na

společném postupu v otázkách

které jsou všem vrstvám Čechů

amerických společnými bez roz-

dílu smýšlení náboženského nebo

politického Volání po nutnosti

utvoření jakéhosi národního vý-

boru krystalisuje se den ode dne

Nezdar a částečné nepochopení

prvé podobné organisace nesmí

nám býti vodítkem pro dalll prá
cíl Naopak přihlížejíce k dneš-ní- m

novým a lepším proudům

potěšitelně vzmáhajícím se nyní
u nás měli bychom ebopiti se

myšlenky té tím usilovněji dokud

nadšení pro dobrou a svatou věc

je rozdmycháao v míře největší

líylo by přímo hříchem neebati si

uniknouti tuto příležitost která

dopadne to časem i i těmito sbír-

kami jako tomu bylo loni se sbír-

kami na pomník Jonášův? Vy
Listy" které jasně daly průchod Činost a které jsou nad jiné dú cestám — z těch byl i Doogressvému dobrému smýšlení a které ležity V posledním Čísle Věstní Vím to Cell jsem jeho soukro

a a tako my dovedly vzbuditi účast v
me dopisy prea poi rokem a vyku ZČÍ3J nalézáme sympathický

Článek o národní dani psaný se

skytnou so snad jeltě jiné "ná-

vrhy'' než nedávno onen "Svor-
ností" jež by tříštily síly acítil jsem z nich tu touhu po oddojí tom i u svých čtenářek V

posledním čísle nalézají se dva
porn po odboji Touha "vlak obětavost ještě i oněch několika

zřetelem na naše podpůrné jedno

ty Jsme zvědavi jaký ohlas budopisy které vzbudí upřímnou ra
byla příliš slabá proti účinkům ídf kterých posud neomrzelo býtdost u každého komu duševní de ze řad členů podpůrných života do něhož vrhly ho právě epšími než okolí?

prospěch náš i Širokých vrstev
jednot které dnes tvoři zde nej ty poměry teskné bezútěšné 2e Kolik asi z mých Čtenářů přinení lhostejným Slávka Bohá větší sílu českého živlu A dle divé Touha klesla A u

spělo sebe menším obnosem načova z Chicaga píše mezi jiným: toho potom budeme moci soudili bohý jenž kdysi snil o literární pomník Havlíčkův?"rrave přečetla jsem v L U vy o úspěchu této dobré myšlenky karriéfe naposled se zapřel na
Gatek dopisu z Pokroku Západu nebo pochybovat! vůbec o její posied obětoval ave srdce a svou

vracím ke "krvavémupsaný pí M Deckovou chápajíc A icŠtě oČest i vstoupil do služeb oněch
plně dosah spravedlivého rozhoř čtení"jichž dnešní činnosti věděl Že

Náhodou se mi dnes dostalo do

uskutečnění — Také cedar-ra-pidsk- é

"Lidové Noviny'' přiná-

šejí zajímavý článek plný dobré-

ho pochopení ale poněkud snad

přehnané nedůvěry v uskutečnění

est stínem na veřejném životě
ruky jedno z nedávných číselČeskoamerickém
pražských Národních Listů a vPoslední prací páně Dongreso

Jsme toho přesvědčení ře my- - vou — pise "spravedlnost" — něm přečetl jsem si ícuillcton

bezpochyby z péra spisovatelefiienka dobrá jejíž účel ie tak
byly útoky proti Janu Ilavlasovi

vznešený najde dosti ohlasu u adíka který byl by se velice
Dyiy a byly krajně nepoctivé dobře hodil "Svornosti1' k otištěnašeho lidu a třebaže vyskytnou

se lidé kteří z ješitnosti anebo z
Ale kdyby bývaly stokráte horší
nedovedl bych pocítit ničeho jiné- -

ní právě jako onen článek Ignáta
lerrmanna "Proti krvácké literao než bolest při pomyšlení žeČehos podobného budou klásti

odpor přece zvítězí uře"
sem byl jedním z těch ktefl po

Omezím se prozatím jen na cislední připomenuli mu hrůzu pio tování úryvků:
"Proč neosvobodily se ty mas- -

astt do níž se řítil

Když četl jsem malou zmínku
—Národní rada vytasila se i ná

sy po dobu tak dlouhých věků a vrhem kterým do duše promluveno
veškeré české intclligenci ft

Cení této dámy Nemožno pře-

číst! dopis tento bez ohlasu bez

vnitřního vzplanutí dovíme-l- i se

jak bezohledně odvážit se "Ame-

rikán" svádčti vinu svou uveřej-
ňování krvavých romáoů na nás

Ženy tak jakoby tato znemravOu

jící četba byla dle našeho vkusu
"Amerikán" však článkem svým
ozval se přímo proti nám ženám

českým a my němým mlčením jen

bychom dokázaly Že "Amerikán"
má pravdu a že jsme vskutku
tak ničemnými a zpátečnickými
za jaké on nás považuje Ukažme
že jest krutou urážkou řekne-l- i

se že krvavé romány vydávány
jsou pro nás a povězme "Ame-

rikánu" a "Svornosti" tak zv

svobodomyslným časopisům že
odváží-i- í se i nadále četbu krva-

vou vydávati a duši Čtenářstva

způsobem takovým otravovati

přestaneme ji odbírati a přičiníme
se i v kruhu svých známých by

časopisy tyto nikdo neodbíral po-

važujíce boj proti četbě takové za

svou svatou povinnost" Lituje-
me že není nám možno pro nedo

proč po celá století poroby nesly
vc "Svorností'' že Doogres bude

studovat poměry tuším v Texasu
nutno ýovtnstl a roiiliti vtdllánltiše a pokojně a otrocky ono jho?"

táže se svobodomyslný apoštol htěje psáti větší práci ze Života naltho lidu — —-
českoamerického — když četl"Proto že neznaly svou vlastní —Je již po roztomilých hrách a
jsem jeho vlastní slova jež byť

dojemných slavnostech po písnialešně podbarveným pathosem čkách a deklamo vánkách jisté
přece jen předpovídala cosi smut- -

sílu a vlastní svoji cenu i svojí
důstojnosti'' — A bylo by nám

milo věděti kdo je po celá leta v

té porobě udržoval kdo ty hlavy
které začaly poznávati svoji cenu

frizt vyily zcela t mody a nynějšíého v budoucnu — —- zachvěl ážná a drsná doba zápasů a prácesem se nad těmi zřícenými ztro
vyžaduje jiných poměrů

skotanými sny jež vycftil jsem — -Do rukou prostých lidi mushi důstojnost v kterých počalo
svitat a v kterých by se bylo roz pod oběma těmi na pohled oepa

být vhlena dobrá kniha Do dílen
břesklo přebarvením obřadů a trnými notickami A finále přišlo

tak neočekávaně tragické že nelze
továren i vesnických stavení musí

proniknout! duševní i citové osvě
se ubránit hlubokému dojmu

nad v budoucnosti těžko se dá

myslit! Národní daD zacho-

vání příštích generací a reforma

výchovy širších našich vrstev hle

co tu práce která by neměla za-

stali jen na povrchním povídání
nebo prázdném novinářském psa-

ní které by beze skutku zůstalo

pouhopouhým házením brachu na

stěaul
#

V řadě příbuzných myšlenek a

správného pochopení dobrých
nah které p Palda v poslední
"Osvětě Americké' dává na jevo
nalézáme i místa která snad byla

poněkud přehnána Je sice prav
dou že ve staré vlasti není toho

zájmu o nás zde za mořem které-

ho bychom si zasluhovali ale není

pravdou že by nás rodáci ve

itaré vlasti měli v opovržení
existenci jakéhosi před-

sudku vzniklého z řady špatných
informací a nepochopení přetěž-

kých zápasů našich předků v této
nové vlasti ale tento předsudek

jest daleko od opovržení Ne-

chceme znovu poukazovali na celé

řady sympathických projevů na

nesčetné důkazy lásky které bra-

tři zaoceánští dávali a dávají stále

na jevo při každé příležitosti při
které třeba jen z daleka tuší tou-

hu po sblížení nebo součinosti ve

snahách společných Vždyť den-

ně jsou patrny touhy po bližším

poznání našeho Života které však

zůstávají bez ozvěny a povšimnu-

tí Nedá se upříti že my zde

máme více příležitosti působili ku

vzájemnému sebepoznánl než tam

za mořem kde denní zápas o

existenci vlast jí o existenci ná-

roda se všech stran sevřeného

živly nepřátelskými je takový že

vytřebává všechny sily národní

Ale přece jen bylo by slepotou

nepostřehnout! aspoň ty tužby po

btillhi pominí Mnohé strany
české mají v programu mnoho

vitahujfeitio se k nim 1J0 sa mo-

řem a sajiité mnoho by i vyko-

naly oebýli toho ui svíráni se nás

biA!la4 jelitaosti v spoléhání se

žení jež vytlačí hnilobné dusivé
ovzduší klerikálního ohlupování

Dokument poměrů Vzpo- -

statek místa otisknouti celý ten

různými lákavějšími prostředky
strhl zase na cestu starou? A

nebyla ta cesta třeba přemalovaná
docela o nic světlejší ani pokro-

kovější ale zrovna takovou jako
ta stará ba ani vypočítavosti a

prospěchářství jí nescházelo

du i otravné výpary mravní tka
měříte na jiné příklady a přemý

Šlejte co tolik už nadaných lidí

zde přivedlo v náručí smrti ať ná- -
leností a otuplosti třen krvavou
sensalnt literaturou IJude mnoho

ilné sť pozvolné ať mravní
práce a zejména na na [tm venkov

Nad těmi doklady se zamyslete a
zpomlnám na projev inteiligenť
(ho českého lékaře z liakova

oezalomcuje-l- i vámi hrůza máte

hodně silné nervy Dyl typem p

zajímavý dopis který ukazuje že

naše ženy dovedou přemýšlet
Pro zajímavost otiskujeme názor

pisatelky na tu dnešní svobodo-

myslnost násilím vydupanou bez
hlubšího vědeckého podkladu a

bez duševních procesů "Rovněž

jsem se nemohla domakati" píše
dále "v čem vlastně záleží ta

svobodomyslnost "Svornosti" či
snad je v tom uíinMi někdy vtip

Znamením doby jsou nové prou enž dopsal do Prahy o strašném
Doogres a jeho prozatímním koody jež lze pozorovali v Srbsku áděol krváků mezi venkovským

idem Snad za úsilovné agitace
cem kéž bylo by Ite uzavřít ono

smutné období českoamerického
polků a jednotlivců důrazné

Znenáhla začíná se v mnohých

probouzet! svědomí a touha oči

stiti se před světem z násilného

zločinu který zůstane stále jenom

uševnlho Života jež nadané lidi
nnoiti velkého "Svazu Osvěto

dohánělo k ubíjení zoufalosti k

aebevraŽdě a k gešlleoí — —
vého" podaří se zničiti uebo aspoA
ometiti (houbu škodlivého Čtení a

si některého náboženského vyzná'
ní? Vždyť dle mého náhledu svo

temnou skvrnou v dějinách srb
ského národa třeba že před něj
staví se různé polehčující okolno

nahradili ji dobrou fofutáruf litliyl ten člověk snad lepší oei
se iJIIoj ony dopisy jel jsem raturou

— Co e vlastně Ikodlivá litera- -'
od něho Četl před několika měsíci
lomu nasvědčují De niortuia nil

bodomysloý člověk důstojně háji

přesvědčení své ale lárovefl si

váží i přesvědčení jiného a ne

úsměšky nýbrž vážnou prací a

přesvědčováním snaží se vyvésti

ura? Odpovíte: Spatoá literátu- -
isi bene — o mrtvých nic leda

krvák sátkaný armarefnlm
oble A přejeme li aby onen

tkraíalem kniha ndká cynická
Doogtci jejž odvezli do oslavujméno s pověr — Měla jsem ten

sti A zdá se že mocné jsou řa-

dy těch kteří Žádají aby králo-vrai- i

učioili-l- i z vlastenecké po-

vinnosti oátiluictví ku kterému

takovým způsobem dojít! oemu-l-

sledujíce stav vlci opit
vlastenečtí povioosti svých posta-

vení sesřtkli Učinili li tak st
ziskuchtivosti nechť jsou poita

touá jťi urátl vát řjí vát jehoromyilnýcti byl navždy mrtevkrite úmysl dopsali redakci
mmoit i váti Ceit

aby in na svobodu výlet co"Svornosti"' uposoroit je jak
ejdMvf i dikých hrosných oněchkrutě otravují čtenářstvo svými

AI potud můj praltký kollega

a

Zde ledy mále po Ig-nti- Ilert
rottor ten Dongres jcal kdysikrváky — rak vlak přišly sta

měl krásné sny a krásné touhyveoi před soud a trestáni jakoroati jiné které os čís utlumily

tyto dojmy vlak nyní vyvolány vraii i tlo!lncU i kil pak uvítají bo Upit potuš- - maaoovi opět nový doklad ! tt


