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mha aeděla mu na očíchJanllavlasa Episody jež vycházely % těch houslí

kdysi kdysi velmi dávno Stádo ae amálo atádo tleská
lo Zábavy ještě nebylo dost"Ave Mana' doznělo půl neti

Sláva
Ale Mrtvý Mistr se už jen uklomocně půl Šíleně hoch za- -

čínsjící hrát nebyl by je zahrál nit cosi fekl na omluvu a zmi

v Ornaze minuléhoTo bylo
měaíce

hůře pro povrchního posluchače zel

ale já cítil že nikdo už nikdy ne Živá mrtvola Člověka i u

bude mi hráli onoho "Ave Maria" mělce Odešel naposled z je
tak jako tento jenž prošel marty viště v lllusích avé zašlé slávy

11 A kdysi slavný houslista

zamyslil po svém okolí i svém
domově po ivé rod in 6 lépe po
ohlednul n c i í české Ikole ve

Wilber zbytičnont přisoudil
celý Český Wilber za neschopný
prohlásit le čeikou Školu ncdo
vede ai udržet zsřídit

Když jcm minulého letí dlel
ve Wilber oavttivíl jsem též dům

Jiného krrjana který si na svém
Čcšslvl nechává mooho záležet

Týž chtěl se mi pochlubit! svým
lil Šestiletým chlapečkem a Česky
mi ho představoval Chlapeček
odpovídal aoglícky ale něco doce
la Jiného než co by ae bylo k roz

dávat první avůj koncert po letech
ritm Života až do temnot i nichž nebo inad opět propast se předjež zuamenala pro něho tolik

jako amrt Kdysi slavný houslí není návratu Neboť nebýt to ním rozevřela Těžko říci Jen
již Mistr jenž hrál byla to živá to je jisto že posledním triumfemsta a v propasti zející mezi alá

vou tím "kJysi' vidíte rodinnou

tragedii zouíalost utápěnou

mrtvola tomu jenž druhdy dovedl roze
Lidé tleskali bodně tleskali chvíli duše set a tisíců po

ale ti lidé ae smáli Udi sledním triumíem Že byl mu po
ven zahanben rozechvěn rozhll smích

lební přípravy na všech atranách
Společně a Ligou Lig zakládají ve
všech okreafch volební výbory
Ačkoliv před několika dny vyprše
la registrační lhůta byla pro ve

liký nával v poalednf době o dva

týdny prodloužena — Před svát
ky po celé trvání jich nálada rus-

kého obyvatelstva ae porěkud u

klidnila čím však jsou revoluci
onáři mírnější tím násilnéji počí-

ná ruská vláda Nemine ani je-

diného dne aby nestalo ae hro
madoé zatčení lidí t revolucionář'
atví nařčených anebo jen v pode-

zření jsoucích Revolucionáři

jsou nuceni se skrývali v úitraní

aby nepadli do rukou carských
katanú — Téměř v celé ruské
zemi až na nepatrné výjimky je
pokoj a klid Jenom na Kavka-

ze nebo v krajinách sibiřských
propukne čas od času cosi jako
hnutí revoluční což ovšem ničeho
neznamená a nemění oa skutečno
ati že car je opětné neobmezeným
pánem na bílé Kuši

"1

alkoholu a na konec sešílení
Nelze všechnu bolest vyzpíval na

mluvě otcově vztahovalo Otec žel jsem se dokola Ano amá'i To bylo v Omaze minuléhostrunách jsou bolenu za nimiž
ae zavírají dvéře blázince sc zatím co míli ae třást měsíce

hrůzou a bolcbtí Akdyaíslav
nů hrnlíeii nnrlíun nUín! RAKOU5KO-UHERSK-

Ale roky preily a blázinec o

tevřel mu tvoje dvéře k východu
do světa Mistr tedy vyšel zaae tak podivně že za nic na avětě častěji než kdy Jindy začíná ae

nebyl bych bq mohl bvť len vyau v Kakousku uvažovali o budoucdo života kdysi slavný hou
slisia A jeho přátelé li ceně usmát Leč lidé ae amáli oosti říše i dynaatie Poněvadž

všude a všichni mnoho ae smáli v rakouském parlamentě Všeněmkteří pamatovali pláč I zpěv jeho
níkteří nahlas někteří potichu cl docela otevřené Miásaji že jicti

la mě i it au t_kouzehých houslí jeho sou
citní přátelé uspořádali mu kon
cert Cosi jako rehabilitační kon

někteří polou zakrytě mnozí zcela konečným cncm je veliké nt
rovnou lakobv iinak ani nemohlo wecko uvažuje ve vyšších kru

být Jakoby ten anlch byl
'cb jakým způsobem dalo by aecert A jiní lidé kteří také ai

zaražen apuatil na synka le od

povídá ntaprávně na jeho dotazy
llotlk udiven hlcdčl na otce a

mlčel Pohněvaný otec rozpřáhl ae
na hocha ale tento a_něle ae

"Pather I do not under
ataod you whstyou want?" Koz

mrzelý á zahanbený otte pobídl
mne abychom tli dále Krásný
příklad — a k tomu byl to český
předák Uylo to anad poprvé co

na ave déčko česky promluvil A

což matka? Žena vzdělaná v če

kéoj avčtě vážená fenky dítě ne-

učila tetky a ním nemluvila A

Že toto není pfíklad ojedinělý jeat
na bíledni

Byl víru avrchovaný čas aby
zahřměl někdo do té České ospa-

losti do toho dřímajícího českého
vědomí Havlasa znamenitě to
dovedl a nikomu anad z domácích

triumfem mrtvému umělci zauraniii any poaoone podvratnédovedli vzpomenout že byly dny
A mrtví umělec hrál dále I zívly nedosáhly velikého vlivu

kdy se Mistrovi obdivovali kdy IOWAStíov rodinné KraKedie hrůzv 2dá ae žo návrh kteréhosi přítelesnili při tonech jeho honili
alkaholii ttmno znnfaloiti ádéi dynastie rakouské aby vláda ati soucitní lidé přišli se přesvědčit
Šílenství to všechno cítit dynastie hleděly si získali přízněŽe Umění je nesmrtelné že dove
bylo pod oněmi falešnými tony Slovanstva nebyl bezpodstatnýmde přejít vítězně přea tragedie

Pocahontas la 19 ledna 1906
Poněvadž z našeho okolí ní'

kdo do naS'ho milého "Pokroku '

nepíše zasílám já několik těchto
řádek Onoaíce není mnoho no-

vého u nás ale přece jen musíme

pod tím nepevným amyčcem
A dokonce ae prohlašuje že byalkohol a Šílenství

šel jsem i já Chvílemi zdálo ae mi že onen všenčmecká otázka a protidyna

jejž nedávno blázinec propuatil
tické inahy utrpCly mnoho kdyNa programu byla Mistrova po

dobenka Bylo lze zamyslit ae
o aobě nechat vědět aby avít

na jevišti opět začne šílit DY vynoveno oyio uectiom a o

Schoulen do aebe vražen seděl 'áll Cckí do6la uskutečnění

isem v aedadle iako níkdo lenŽ Ceaká otázka je široce rozvětvena
nad ní Takový Štíhlý černovla

by ae to bylo tak nepovedlo jako sý krájný člověk z jehož hlubo věděl že jsme ještě živi Aspofi ty
Ševče bys mohl časem z Pocajemu a proto ai zásluhu e uznání bojí se pohnout aby ae neporaníl ro'm0 naléhavé potřeby národo

kých očí díval ae cit a šlehaly pla
a nikoliv ostouzení pohany hontaa něco napsatA zatím co kolem šuškavé šelestil nospojarsae akiaaa ae t poireumeny umem ano takový byl na

_ainú mfrh zatm en Mrtvé narOdnÉ-pOlltlCkyc- n Ulavné S6aproilých nadávek jakých ae mu Kolnici jsou nyní veselí pooě
vadž letošního roku dobře aklidílive "Svornosti" dostalo

té fotografii
Ale když Mistr vylel zachvě

jsem seran dopiiovitel do "Oavěty

Mistr na podiu anil o zašlé slávě jedoá o to aby čeakým menšinám

při disharmonií tónů moje jakož i Vídni dány byly Školy

nervy natahovaly ae jako na skřip- - )ich naléhavá potřeba je cítili
Hůře bylo před dvěma roky
Tehdy místo aby kornu do trhuTleskali mu a on ae uklánél aAmerické nepřeje bezpochyby

íeské (kole a předpovídá jí nezdar vozili museli ji kupovat Tehdyci až k prasknutí °de dne sláie usilovněji I vúsměvem na rtech Vypadalo to
ji vozili až z Nebraaky Když neníjako nedorozumění jako mýlka Nebylo dost na té komedii je potreua mnono skoi

Mistr ofileli hrál ieště iednou Na Moravě bije nespravedlivost příliš mokro bývá úroda pěkná

a tím zrazuje ty kteří to a českou
Ikolou míní upřímně a do oprav-d- y

A zvláště jeho rod má české
Ten jenž v černých Šatech a a

Pozemky zde nyní stoupají vA potlesk sc amícbcm smíšený vlády v ohledu českého školství

ootlesk stáda lidí bavících ae cizí Přím0 do očí Otázka České uni
houslemi vyšel na jeviště byl ob

tloustlý v odulých tvářích cho
#

ceně Nynfaeceníaž Í6000 —

70 00 akrtragedií ten hrozný potlesk "'1? v Drně dosud není roz
roDoe začervenaly uci ae mu

Štvaní "Svornosti" a "Amerileskly ale to nebyly plameny u

mění a třeba že propast rozeví kána" proti p Ilavlasovi je věc
ho uvítal MoŽno-l- i hrát jtště uena — wrunym pozaaavitem
hůře To bylo již šílení to českým jejž hlavně atrany itáto

nebvla hra A za dušenéhn právní mají stále na mysli jestrala se za nima nemohlo se o nich
říci že jsou hluboké Napsal smíchu obecenstva Mrtvý Mistr by historické české státní právo

zahrál poslední číslo svého pro- - na oatatnó zřízení státní země

velmi nehezká Dle mého úsudku
pan Havla a mfcl úplnou pravdu
1 u nás najde dosti lidí takových
jak je v "Pokroku" vylíčil

jsem že ae ukláněl a úsměvem na
gramu Paganmiho wiuu uywrtěcb ale nejsem st toho zrovna

Čtenáři naši měli by se pilněTehdy bylo mi tak jako málo- - mosiamost cesaeno kraiovstvi izcela jist To co mělo být úsmě
starati o rozšíření "Pokroku"kdy a dojista jako nikdy při Pro Duaoucnost zapezpecenavem bylo bezpochyby cosi jiného
Každý by měl aspofi jednoho čtekoncertě Pamatuju se že jsem u" ceea e? " ane mOÍapro co nemáme výrazu ve slovní

ku našich pocitů chvílemi chtěl už odejít myslím
ve 8V0 aQI!t05t "íimavo jest náře nového získali A potom na

psati do 'Pokroku'' hodně dlou

(koly zapotřebí
Ve všem ovšem to najde háček

a tento byl nejspíše nalezen od

krajana jenl dovedl a dovede to
avé črlatví využitkovat ve ivůj
vlastní prospěch "eAy ae máme
dobře a po nás ať přijde potopa''
to je aai ten jejich princip Pan

dopisovatel praví aby ti co otáz-

ku české Školy ve Wilber vyvo-

lili wilberakým též plány k zaří
zení Školy vyhotovili Pošetilá to
omluva a wilbenkým ne přilil
lichotivé vysvědčení Jakoby ve

Wilber nebylo aebopných lidí k

zařízení Školy
Konečně ještě něco dlužno při-

pomenout! o čem (sem ae již
dříve zmínil a co má' důležitost
pro celé county Salině Volám k

vám drazí a milí rodáci vzchopte
se k dílul Snažte se sebrali jména
prvních osadníků českých na
mnoze zvěčnělých otců vašich

že jsem bud zbledl nebo zčerve- - 23 5at0 0azRa Womn posledníPřes to však nejednalo se o ne
hý dopis Já už jsem pro letošnfnal a Že mi tepny bily akoro bia '"vrat v rakouskem parlamentedorozuměni o myiku Byl to
rok úkolu dostálitě Oh kdybyste byli kdy ely- - P°enuveno pramene ua se11 A kdysi alavoý houslista
Kdo by z čtenářů věděl kdeSeděl jsem jako ukovaný šeli tak hrát Paganiniho P"apomaaaii ze v unersku v

kdybyste byli viděli tu nahrbenou dobé nejbližší bude sněm roz-posta-

se zrudlými tvářemi na Puštéa a bezprodleně vypsány no- -
jakobych se nemohl pohnout nyní bydlí Josef Brož nechť mi

laskavě o tom sdělí Pan Brož

bydlel pťed Časem v Pocahontasriech a čímsi velmi bizaroím co ve v0Dy' K rozpustem sněmu
Svírala mne jakási obava
aměšná obava Leč konejšil jsem
ty vnitřní hlasy: Ne netřeba se

pozastavovat nud tím co zbylo

vělšina lidí byla by nazvala hlou veuou viaau ie)crv4ryno V8eKe Tehdy sám mi "Pokrok" odpo-
ručil poněvadž i on "Pokrok"pým výrazem kdyby vás v P0DnuKy z ncnz nejvyzoacnejsi

sluch byly řezaly nepovedené Ne ODCoani smiouva b německem odebíral Odejel myslím do Mis

souri za svým bratremílaggeolety falešaé tóny diishar- - RUSKO

s ílovika jen když umtlte tu zů-

stal Bolest očisťuje utrpení
zdokonaluje a Mistr ukáže jak

Všem čtenářům tohoto listumonické záchvěvy strun o níž Obava kterou obyvatelstvo
zprávy o jich přistěhování se do nepevný smyčec zavadil nedopa- - vláda chovala že ve výročí krva přeji mnoho zdraví a štěstí v no-

vém roce Jeden švectéto nové vlasti usazení se o za iřením a zlozvuky zaviněné ne-I- vé neděle aa ledna budou opětné
čátcích a zkušenostech Pak po otratnosti prstů kdybyste nepokoje jest bezpochyby nepod

při tom všem viděli tu tragickou statnou Dělnictvo už jaksi nemalu z toho upravovat! dějiny i

statistiků Čechů v Salině County opravdovost 8 níž Mrtvý Mistr dal věří a provolání revolučního výbo
Chtějte a dokážete to poněvadž se unášet svými oživenými starý hru nepřikládá valného sluchu
schopni lidé i prostředky k tomu u

Umění může být nesmrtelným
A Mistr tedy začal hrát když

potlesk se utišil když dech ztajili
ti kteří ho tak radostně uvítali
Začal hrát mou zamilovanou —

Schubertovo "Ave Maria" začal
hrát jež tolikráte jsem už slyšel
jež do noty má duše dovede vy

zpívat
Ale tehdy má duše nezpívala

Hned první ton ji zakřikl
Tak velebně tak posvátně tak

něžně a tak bolestně začíaá c to

mi sny oh i vám byly by I vůdcové dělnictva vyvracej
anad tepny bily jako srdce ve každou doměnku že dojde tvás jsou Učiňte počátek a ostatní

Zprávy osobni

Minuloj atředu navštívil nás

dávný náš přítel p Alois Růžička
od Braioard Neb se avou chotí

Přivezl do trhu aoomaŽskébo půl
druhé káry dobytka hovězího a

půl káry dobytka vepřového Jak
a námi adílil byl s cenou utrže-

nou dosti spokojen Manželé Rů-

žičkovi vrátili se domů ve Čtvrtek

po dráze Union Pacific Úrodu

zvonu htt od tragického ke ko- - srážce mezi lidem a vojikem Po
mickému je krok A ti lidé běvadž prý podobná demonstrace

couuty a jiná mNta budou Vás
tom následovali První kroky 1

tomu a podnít měly by dáti čes
ké spolky ve Wilber v Crele

oieru dokola viděli komiku i byla bv vládě velmi vítanou k o

máli se smáli a smáli stfeišímu novému pronásledování
Ale ani Paganinim se komedie dělnictvo zdrži ae veřejných pro- -jinde Sokolové spolky ČSPS i

ČB2J Zároveň Žádám České "Ave Maria" ale ona bolest jíž neskončila Kytice přišla Mrtvý jevů aby vládě příležitost k obno
Časopisy aby o tomto mém návr vyzněly první akkordy houslí Mi Mistr se usmíval a grotestkoě uklá-- l vení persekuce dána nebyla Před míli v okolí Braioard a Dwight

velmi slušnouhu podaly úsudek l'o Čase mohli něl a když potlesk neutuchal pokládá ae Že aspofi polovinasirových ta byla jiná
Struna O zaskřípala zarachotila Pan Jakub Průcha promineusvedl opít housle k bradě dělnictva petrohradského toho

Při tom potlesku mohli jste slldne pracovali nebude ale spokojífalešně zazněla smyčec líá_l tni obchodník hospodářskými
představit onen jíml Římané ví- - prý ae tím že okna svých obydlíso a sjížděl Avšak ten jenl

kdyfci hrál at lidem důle se divi
stroji 19 Wilber Neb meškal
ide minulý týden la obchodními

ly dojetím ten oeidál s cí aálelitoitmi Jak a námi sdělil
daří se mu i Jeho společníku ptit ie náttro) pod jeho smyčcem

mluví řečí jakou málokdy mluví

lali gladiátory jdoucí na smrt oidobl Černou rouškou Ani v

A lento snad byl ještě krutli Moskvě prý nedojde k židoým
tento potlesk byl promísen amt výuinstem — Poioroost ruské

ihem vtltjoosti ja nyní obrácena k na- -

A Mrtvý Miilř aahrál kterousi stávajícím volbám do dumy
a orgtrkých attl neitní Ačkoliv sociální demokraté a révo- -

bychom míti sebrané hotové dě

jiný Čechů věstit Netrce
Jsa Borecký

Pfřiiitii — V desáté Klone p
Havlátově vyskytla le nemilá

aiuyil rulfcl chyba ai v polovině
druhého sloupce na kterou do U

tečuš upototfltijeme Měla bjfli

'ljíay politické a luculot ne
mohou (!ti hluboko pnd icvol po
dobu Uvlálottl" na mUiě "hluboko

pod stmi podobu u liluu!"

Houserovi v ebehodě jich aname
uitěvaji houle přej obecenstvem

Pan J A Obl oblibeaýHrál hrál a hrál Cmeft jeho
tváři V) tupflovala ie v rudý
nach Houile skřípaly simčcc

aký v Prague Ne

mlíta oalvho '

které obch

aU přec dajemuě Pak se lucionáři do nedávua prohlašovali
lakti ispotácel shýbaje ie pro le se voleb sdílí a budou je boy

kytici na první hmat ji minul a kótovali jk se talii oa potledřeikakoval os struny jrl mály
mlčet prsty byly npvay A la sne lavdalo příčinu k novému ním tvém sjezdu usueili AU V

míchu a odcháiej kdysi slavný postedul době nahlédli t by to k !" ©Voči jel vKlfly snad Matou slávu

upltily sa kanili v naurčito huuiluta vtalil do kulis jskoty bla ch)t veliká A tak ia Halo

nemohl najiti dvttl jakoby vUM le v poilednl chvíli uhájili o- -i jeho uli al)lcly anad ony !ay

'I


