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Třinácté gloftua

tal nejraději krvavé romány jakoi
"Kioaldo RinalJioi" "Papežův
ayn a krásná Židovka" Pražský
kať' a jiné --— věrně otiskuji

"Svornost ' dělaly této krásné

myšlence hrobaře Zkusme to

jeďaou bez nich Oni bohužcíjbllsbd by Pokrok Tubltihlng Co
"New Yorské Listy" dle čeakého1809 1811 UowardHt-Telz- vl3 jiného neumějí nel — vylučovat! z

národa Každý z nás upřímně časopisu ze ataré vlasti kde lič

se mládí a počátky zločince octéubtcrlptlon by mail 1 100 per jear věřící jsko filosof svobodomyslný V Lot Auveln Cil 29 Ud 1906

WCItáZÍ KAŽDOU STRZDU budt-l- i z Šlechetného srdce praco Je radott glotsovat vznikánnuvšlhose pro jakýsi zločin před
pražským soudem Historievati— bude tol Dělí nás beztak myšlenek a tříbení názorů: a tím
Dlará už několikráte st opakujícífffiará: YrlaratelsM Spol Polroln

VÁU KťltlCÍ N4li#l

S09 1)11 llowéfí ul - TtKfoa 291}

jen touha po dolaru a papírová
hradba NemyillteřM - A my

vítší radostí j lo onomu jenž
před několika měsíci zaČíoal tvéčlení krváků touha po něčem

skatkúm hrdinů v románě ae pojen doklídáme: Nechopímt-- h lo poznámky ostrými slovy o hnutu
ntd outnottí glotsovat hrubostdobajícím spáchání zločinul'fdpUtné 1100 nt rok myšlenky té nyní dokud je čas

I (Wh tlfiO n rok dokud hladiny jsou rozčeřeny a
hloupost a Špínu Skutečně tak

ttrans repreitntovaná Čatopity
kde te oznamují růžencové alav

notti a popisují nesmyslné zázra-

ky pochopitelně tr--n lid stojí mi-

mo dosah mého ítájmu a mojí bez

prostřední účasti
Měl-l- i jstm tolik taktu Že jsem

se zde nepletl do věcí atrany o

niž neměl jsem a nemohl mít

zájmu lak Žhavého jako c Mnou

svobodomyslnou — a do niž za

celý avůj pobyt mezi americkými

Čechy nahlédl jicm jen málo

jaksi jen mimochodem nezname-

ná to Že bych téhož očekával od

JPtylattAéí

a konec — nechť domyslí ai čit
náfi sami 'Ale "New Yorské Li

sty" ttraŠÍ tvým krvákem dále
city náchylný k převratu později
bude těžko chvíli tak příznivou a

se zdá Že několik dobrých vůlí
několik neudupaných duší te
zvedlo tentokráte k společnému

f iitH ďtdtvkou poluifut II0C

p lmu pru Spojen Mtáijr a Kanadu tlOC

příhodnou najitidoGcn II t
Nikterak nás nepřekvapilo roz zápisu blaty po nápravě volajícíAdreaujU 'daodula

mnoll se i mezi těmi od nichžNěkolikráte už jsme poukázali luštění záhady kdo že je pražským
Omti rl práce měla by vyjiti i mezi ooěna aktům Že nepřátelé páně dopisovatelem "Svornosti" Že jt

Havlátovy tvými nájezdy na čího mi kteří jsou součástí stavbyjím tedy p A V Jung na nái ne
Omaha Neb 7 února 1906

přilévají oleje do ohně čím větll oné strany A neznamená to žepůsobilo nikterak závratně ale dnes takřka jednohlasně odsouzt
né k přestavění a obnovenfj tu abude jejich úsilí zmařili dobré by ona strana nenašla v mé knizeprazvláštním náhledům p Jungo-vý-

jsme ae podivili dokonalesnahy Čím více budt těch Špina lam zbývají jettě bolavá místečka

jež bude třeba časem vyjatnítj altvých slin které v zášti ivé na
o zkušenostech amerických chy
atané v Praze í nčkolik slov o

aobě jež se velmi podobají cli vácelkem IČŽko se tu jíž ubránil
Ani nát nenapadne obhajovali
tvorbu p Havlátovu Ta mluví
tama o tobě čím jest A chcc-l- i alespoň —- — nadějí

něho vychrstnou tím více bude

vážen u poctivých žurnalistů a

všech těch kteří v článcích jeho
vidí v ce než átoky a snahu boři

Lič jest i tížko glossoval nyní

1c co chvály hodno jitiě nepo-
háním ale byť i bych viděl dva
tři jasné rysy nemohu so přece

snad přece někdo tlyšeli úsudek

jiných pak jíme mu ochotni celou ten chaos rostoucích myšlenek
níhoŽ konečně ještě nic nevyli co dotud vystavěoo nebylo adou jich posloužit Jtou to jeu smířit a principem se základy

oné straoy proti níž doma v Če"Spravedlnost' píšeš "U tpiso úsudky lidí nestranných nezávi plynulo na povrch tkutkem z ně-

hož nic neucelilo te v určitýchvatele p Havlaay každý ti musí chách bojujnme jako proti zpá-

tečnictví proti temnotě
stivých a hlavně nezaplacených Či

nekoupených lidí zaujímá jícíchrážiti jeho áiilí "Úsilí platí pro obrysech Přečtení p Ptldových
vývodů o rutu a líci avobodomy- -věčnost" — tak něco podobného Ale Žo to je první katolickýmísta nejpřednější v naší literární
sloého Života vnucuje fadu úvah

dokumentární zanesení řtfi dra
Mat — ten hlas "Hlasu" — od-

vážnou rukou sáhující jaksi do
obci a mužů oa alovo vzatých A

ty třebaže jsou rozdílné v jednom
st shodují Že p Havlátův talent Itky potkytujo dobrý pohled do nlimit mého uvědomí jímž se

napsal ui Keňan A p Usvlasovi
váíné snshy a vážné cíle nedají se

upliti Jsme přesvědčeni že svým

pobytem v cizině jenom získá

Dude to také prospěch i České li-

teratury V tom iměru je pan

ilOBoaie "kootervativnl" části měl slušně vyhnout jen tak mie jeden z nejzajímavějších v po
svobodomyslné strany" a otvě- - mochodem si popovídáme o těch

některých bodech
slední době ae vyskytnuvších že

on je jedním z nejlepfilch talentů tluje její vztah k idejím "volné

myšlenky" k tttré vlasti i k zálavlasa beze sporu zjevem ojedi poslední doby a že dá se od něho
íitdám nejbltŽSÍho budoucnanělým Dovedl jiti do světa za očekávali mnoho Pan Jung bez

Že jiem ati pilně Čítávíl "Hlas"zkušeností aby rozšířil svůj du-

ševní obzor — a to v uzoučkých

rázné a bezohledné odsouzení

svobodomyslností jtž má na avě- -
pochyby nečetl p Havlátových
knih ba z celého jeho článku dá v musejní Čítárně prsŽské píše

domí p Kuták a jt-- vzbudilo odpoměrech mnoho znamená Ne at touditi že ten jeho rozhled po
toučatoé literatuře je tuze uzoučký

pan redaktor "Hlasu" bezpochyby
Žertovně sle Že i na jiných mí-

stech jaksi klade důraz na lo ka-

tolictví za něž nemohu a jež při- -

por v p Paldovi znova připomí-
ná nám jedna z posledních otázek--— ba uŽŠÍ ne£ náš kteří jsme Ži

pochybujeme Že cizina mu pro

spěje v každém směru Přejeme
mu jenom aby co nejdříve zbavil

se těch hmotných slarottí jimiž jé

imiž chceme se obírsti ohlstvota tam za mořem tak vzdálení
voděno bylo zvyklostmi kraje'řečtěte li jeho Článek a zbude aký naše alova našla mezi Žena- -

fa #

přivádí mne k myšlence Že snadsvírána většina českých literátů vám chaos A úsudek vál dove
dokonce svého vtipů nemyslil

mi nemaže nevzbudit ovány o

tom zda nebylo by lépe volttí k

ženám dříve než k mužům
otom i on jistě vytvoří umělecké dete-l- i li ho z tohoto chaosu vy

přilil vtipnědílo jež odpovídali bude vlastním tvořit budt ture nejasný Nčkolik

myšlenek oa chvat tesbíraných z Na neštěttí Hlasu jsem nikdyi Klímovo nadšené přijetí my-lenk-
y

o "národní dani'' — ně

eho požadavkům Tolik si od p

ilavlasy slibujeme s veškerou nečetl a o jeho existencí nemělčasopisů po ruce náhodou ie na
tem nejslabšího ponětí do onohourčitostí" kolik souhlasných hlasů — poezajícfcb bez podkladu a jistoty
Jnc kdy jstm o něm slyšel vkud vím jediná ozvěna v žurna- -nemůže vám býti vodítkem k lep
Saiat Louitu "Hlas" může seistice a zřetelně se blížící západV poslední úvaze páně Vojano Šímu a jasnějšímu úsudku Ze

zástupců mladé literární generacevě v "Osvětě Americké'' dočetli nutí návrhu — i to nutí k jiné
úvaze celkem zate Šedivé byť i v

ní byl úsvit tlsbounké naděje

sme se mnohého co opravdu za menuje Dýka Šrámka a Maheoa

rozhorlit nsd mým ignorancím a

má rde pfcknoj příležitost pochlu-
bit se kolika lidem posílá své

Čtení do Karé vlasti já mu vysvět
ediným z těchto tří skutečným

hlay volající po reformě ve spo- -

sluhuje uvážení Pan Vojan vzpo

mínajt na nedávnou chicagskou

přednášku jistého člověka jemuž

iterátem jt dosud pouze p Dyk
cčentkém životě a po slušnotti vPan brámek dosud tn potácí mezi ím hned ttď jak lo přišlo že

sem o jeho existencí nevěděl atou Cechové asi trnem v oku dekadencí a něčím co je pouho zábavách jen předcházejí lomu
co tani ae chystáme ptát a maji potřeby vědět neměldokazuje Že je nám Čechům třeba

Jíme teď žádottivi jak tovlatt-n- i

nyní dopadne v redakci třiceti-

letého líitu Co lomu řekne náš

ipoitol když p ung dovolil ki

Mel o Jeho kdyi! nejvírněším pří
teti spolubojovníku atd p

Klo-fáčo- vi

Že je nemrava nemravný?
či i p Jungovi má býti odpušiě-o-

pro velkou lilku k Dému

jako kdyii Kleinovi?

"Osvěta Americká" nás ujišťuje
nice Že oemá nejmenŠÍ pochyb
000ti o dobrých úmyslech našich

ala Ža nemůže souhlasili naíim

stavěním v řady klerikálnl Při

léto příležitosti nás upozorfiuje na

ilova Webtterova Že chytrý člo-vě- k

změní přcivědčení ale blázen

nikoli O aoo i my jíme téhož

náhledu- - Nikdy jíme neměli ni

čeho proti tomu zménil-l- i Člověk

z opravdového přetvědčeoí ivé

náhledy Ale v tomto případě

bylo tak učiněno pouze z touhy po
dollaru a ziikuchtivoiti Ostatní
chtěli jíme ví Jití od Osvity úiu
dek o práci a zpúiobu jeho práce
a o výaledku lze-l- i totiž o něja
kém mluvit A toho jíme ae bo-

hužel nedověděli Je nám k po
divení le Oivěta tak očividně

tomu ae vyhýbá

Ačkoliv náa denně dopisovatelé
"Svornott" ujišťují Že časopis
nái pozbývá přízně našich čtená

fů přece kruh natích čtenářů Šiří

ae den ode dne Dostáváme den
ně celou ipouitu souhlasných pří
piafi dopisů plných radosti z naši
obrozovací inahy a důkazů přízně
a toublaau a naíim bojem Pan
M F ilora z ftiverside la nám

pilet "Mínil jsem dříve "Pokrok"
zaměnit za jiný list ale dokud pan
Havláta bude uveřejflovati v očm

avá pojednání o našich zdejších
věcech myslím ie předčí všechny
oitatní časopisy S panem Havla
sou souhlasím úplně Přeji vám

mnoho zdaru''— Ano tak aoudí

každý komu není náš společenský
Život lhostejný kdo jeitě nad

svým češstvím neudělal kříž a kdo

aspofi trochu dbá aby veřejný
život Čecha amerických vzal po-

někud na sebe tvářnost jiaou než

měl dosud

Neměli bychom opomíjeli ony

hlasy které ozývají se ze všech

stran a které volají po nutnosti

Jakéhosi sjezdu na němž by bylo
rokováno o krocích k slepšeoí na-

šeho Života veřejného a jakémsi
plánu dle něhož by řídily se naše

snahy k obrození a záchraně toho
co dosud ještě dá se zachránit I

Cedar rapidské "Lidová Listy"
přinesly v poIedat době několik

aouhlasných článků o této věci

! v posledním čísle dočítáme ae

následujícího: "Zachráníme se?
Anof— Jakř Spojením lidí dobré

volt Vidíisoec jako poctivý (ér

mář neb yvtdomnšlý dělník musí

podali ruku tvou ku aáchreol
Návrh podia by se pořádal sjezd
dobrých li li Pracujme a tomut

Alt teplí ofi ku odbývanému (ar

pouhým eptgonatvím autorů nor

tkých hlavně Knuta Hamsuna a Jako bojuje te u nás proti "kroáak urychlení Ale kde nabratiakési "důstojné v očích anglic

kých spoluobčanů všeobecně vá Garborga a z ruských hlavně Gor vácké literatuře" bojuje si i proti
klerikálnímu ohlupování lidu protižené instituce která by měla pra

covati k Šlřeuí správných představ

kého Pan Mahen též podléhá
vlivům cizím a poslední práce

tolik času a kde tolik místa a kde

tolik trpčlivých čtenářů abychom
mohli odbýt najednou co v přiro
zeném běhu nám dává látky na

dva měsíce? A co nejhoršíbo —

lépe řečeno: nejlépŠIho — Že za

"Kříži" a "Marii" proti hrbení
lidu před kcěžímí obojí ten lid

ubiji: jedno zlo ničí duši druhé
našem národě která by v an eho vytryskly pod vlivem čtení

Valila Steíanika a jiných Ale
chce-l- i přece p Jung mluviti o

glickách listech uveřejňovala Člán-

ky o českém národě poučovala

anglické spoluobčany o smyslu

boje našich bratří o naší literátu

mozek — a obé má za následek
tmu zadržování pokroku Nebo-

juje te proti náhoitmkému přestld--
týden snsd nahromadí se námiterároí mladé generaci a nechce li

látky zas na další dva měsíce V té

záplavě se lehko zapomene na
už utíkali ae o radu někoho tam

vt staré vlasti aby ti tvou nevěe o kulturní vyspělosti vědě a [tni jež má býti každého intimní
a aoukromou záležitostí bojuje se
vfiak proti tomu aby katolictví ze

soukromé záležitosti jedince vy

sprostotu vystfikující skoro pra-viJe-
loě

vždy z téhož pramene
nad nímž věak stojí už nápis va

domostí nezadal jen ať obrátí st
na někoho ade v Americe komu

vývoj literatury naší není tak lho

umění a podílu našeho národa v

minulosti na zbudování dnešní

kultury" Rádi přiznáváme Že

něco podobného bylo by nevy výšeno bylo za zákon mimo nějžrující počestné mimojdoucí
A oni se začínají vyhýbal začínají není pravdy krásy počestnosti atinutelně zapotřebí Potřebu ja

stejný jako jemu Myslíme f e tu

nebude jen několik těch kteří mu

povědí něco o H Noskové Malt dobrých úmyslůkési instituce která by uváděla

ové A Maru K Haškovi Ave známost naši kulturní vyspí- - Jsem literátem a pro literáta u

"stávkovat" jak ti toho nedávno

přál pan Palda
Ale z ničeho nic dostalo te

mi do rukou první lednové číslo

aintlouiského "Hlasu" a tam za

ost cítíme den ode dne úsilovoěji nás ntni mista v lattpitich kltrikál- -Sovovi Vyskočilovi Hájkovi
Ale pak musila by tato instituce nUh jež šlapaly nejednou potomMatějkovi Hlouchovi Trévalovi

nejprve začíti poučovali naše lidi os Dýmoví Sokolovi Hladíko co trdci národa bylo dražší než
katoliciam v jehož mámen! jsme
kdyti vykrváceli lirásek

jimavá svou nezajimavostí filipikavi Opoltkém Kolkovi Otomaro
vi Kovandovi Křikavovi a o

potomky českých lidí aby měli

aspoB oni částečnou představu o

vyspělosti našeho národa Za- - ani Vrchlický ani Šímáítk animnohých jiných kteří všichni
isté že malá procento našich Kau ani kdokoliv zí starýchhlásí se k mladé literární generaci

Nemá se domnívali prsžský p mladších a nejmladších do časopi-
sů klerikátních je lo 'tJÍ4ia4
uml pro loho jenž má svou lite-

rární čest právě tak jako bylo by

krajanů ví o léto skutečnosti

Jsme už takoví Škarohlídové le o

uskutečnění této myšlenky silně

pochybujeme majíce už trpké
zkušenosti o věcech podobných a

dopisovatel Ža rozhled nál zde ta
mořem je tak nepatrný A dále

myslíme It pražská "Národní
'olitika" přes to ža byl jí vyhlá-e- n

boykot přece jen atojt v

isaol "krváků nebo přispívání k

tjich rozšiřování Je známo jakýdnů předchátejlcfcb Ala kdyby
ohromné výši nad "Svorností A poplach v národě vyvolala kleri-káln- l

hrozná alova o Husovi a hu

páně redaktorova Celkem byla
snad míněná zcela dobře dojista
lépe než byla napsána a ve smys-

lu českokatolickém nelze než ji s

nadšením pročisti od prvního slo-

va fiogovaoéhu dopisu až po pod-

pis redaktorův "My te o lid

nás tetkoamtrický v Americe ne

chvřjřuiel" volá pan redaktor
Ovšem chápeme Ani já it

o tm lid jako o fanatiso
vauou ttranti 'poněvadž jako ti-

kový je mí ciíl kaldý jfdnoilivt-- c

je mi milý jVo krjan ctim si

tho niliořenikého nřfivřdíínl
t pokud nedemonstruje a itrpro
vokuje lidí jiného náboženského

lvědtní nuftba se mu oli
vat le st od něho otočím lhosicj
si utte a pokrietíia ramen jako

snad přece jenom došlo k něčemu

podobnému my spokojili bychom
st a maličkosti Aby lotil lalo
instituce aspoB vznítila v lidu

sitslví jo známo že na přiklad po
tmrli Nerudově klerikáloré lo

it p Juog vybybtjt ta jedootvu
alu podporuje coti daleko horší-

ho čehoi vědomost v pražských
krusichbyla by mu lna k malé cti tyli jich! tltpá zášť nezastavila

se tni před otevřeným hrobemett oa bilfJni Zrovna tak jako
t p Jungovi Ibotttjoo kdo ved a kteří na rakev gema hodili jedo
nál list i aám je lhostejno co

našem louhu pouhopouhou lou-

hu po pomlel oné kulturní vy

spělosti A my byli bychom úpl-

ně spokojeni kdyby atpofi tolik v

budoucnosti dokátala To ostatní

Šlo ty ul snadněji utvářením okol-nosi- t

a postupe Času

vatou iImu tehdy Čelil spitovau
II hlavně spolek "Máj" svedlioynl p Juog dllá K nám aláva

tlth jfho skutků a liaft dotud nt
taláila

protest podepsaný i vlmii linii

jitu! jména tkvi st v naltm pí- -

i
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