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Nápady mého strýčka rajenž vůbec a žádným způsobem
nemusel strádat a trpět za své

přesvědčení ba ani na důkaz své

upřímnosti a věrohodnosti Re-

formátora královsky placeného a

podobně i vlivuplného Reformá-

tora nové doby od něhož nežádají
se oběti ani mučednictví na do-

klad pravdy ale jen pravda sama
a pro ni vykonaná a po zásluze
odměněná práce Ingersoll co

praktický Američan své doby dal
světu příklad že člověk může býti
zcela opravdově věrně i horlivě

Kdo trpí

nechutí k jídlu
může býti Jist Že Játra nejsou u něj v pořádku

regulují játra a Čistí žaludek

strany" ač prý o prázdnotě těch
útokův snadno "i ten největŠÍ
redaktorský hlupák" musel býti
přesvědčen-

- On praví la "Ná-

rodní Výbor" zanikl — "budiž
prý pamatováno" --— hlavně z té

příčiny an nejčelnější novinářští
Členové jeho vůbec ehtřli aby za-

nikl tak že jej i sama "Dennice
Novověku" prohlásila za mrtvého

když ještě byl živ "Umlčeli" a
"ukřičeli" prý jej k smrti vlastně

jeho "přátelé z přinucení neb jen
tak na oko"

Je-l- i však páně Šotkův strýček
ochoten respektovati tauže měrou

názory cizí jako zajisté očekává

aby byly respektovány jeho vlast-

ní pak mi snad dovolí — bez
hněvu a křivého obviSování mých
pohnutek — abych mu v tom byl
na odpor Anebo snad tento

jeho názor má býti jaksi "odflek-nutím- "

těch mých náhledův jež
jsem o tom samém předmětu te-

prve nedávno skrze Pokrok Zá-

padu v článku o naší národní
bezhlavosti ve smyslu zcela opač-

ném projevil?
Dle těchto názorů strýčkových

měl onen poslednější Národní

Výbor zdrav kořeny tak že mohl

Co jest však plátno rozumovati

dnes o takových minulostech a

hledět vypátrávati na těch mrtvol-

kách nějaký hezčí chloupek když
se zde mezi námi o nějakou inicia-

tivu novou vůbec nikdo nestará?
Nevycházf-l- i nikdo z našeho živlu

zde s žádnou myšlénkou novou na

světlo která by byla zdárného pů-

sobení schopna by ji položil na

oltář vlasti 1Jařma co avojíobětinu
— aj vždyť zde máme hejno všech

různých vlastenců a vůdců kteří z

"národnosti" dojí houfy peněz

prospěchů a výhod úřadů a nebo

"cti" proč pak tedy žádný z nich

nepřichází aby na takové potřebné
luštění našeho problému nevypsal

nějakou "cenu" jako se vypisuje
mezi námi tak často na představe-
ní nejlepší maškary vyvedení

běhu v pytli a nebo

"zásluhy" nejdelšího nezemření co

český immigrant? Snad by se po-

tom přede někde něco objevilo
čeho nám třeba včděti bychom
nezahynuli v národní mizérii!

Když houfy takových našich

"vůdců" "representantů" "váže-

ných na slovo vzatých předáků" a

takové jiné "šlechty" dovedou z

národnostního citu těžiti po tisících
a tisících aniž by kde mezi nimi

byl jediný by aám sestavil jakési
národní desatero které by nás vy-

vedlo z Rudého moře bahna naši

národní hniloby: tož ať tedy aspoň

plati an ničeho moudřejšího
schopni nejsou!
Nebuďtež mi však tato slova

vykládána ve zlé Míním to dobře
ve prospěch našeho národního
celku
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ZávidČDÍ bodná smrt! Moci tak

zemříti —pravil strýček—jako ten-

hle náš Ingersoll s radostí slevil

bych z mého pravděpodobného
života nejméně pět let a možno

že i deset mohla by na mne ta

zubatá "kosy vládkyně' vynutit

kdyby byla neústupnou ve svých

požadavcích To je zrovna "bož-

ský dar'' jakého se tomuto "ni-

čiteli'' všech zjevených bohu do-

stalo tou krásnou všeho utrpení
prostou smrtí Zhasl jako na

zemi spadlý meteor svítě a záře

až doposledka S nadmutými

plachtamikolísající sice vlnobitím

věku však pyšně se nesoucí po-

nořila se loď žití jeho do moře

věčnosti Usnul— pochvaluje si

že je mu lépe 4Což muže býti

krásnějšího nad takovouto smrt?!
— Jak povídám i deset let bych
slevil ze svého života moha takto
zemříti! —

Však mu to též přeju a nezávi-

dím neb jestli někdo zasloužil si

krásnou lehkou smrt tož byl to

Ingersoll Celý svůj život z ne-

vyčerpatelného zdroje planoucí

lásky a vtipu kvetoucího vrhal na

cestu lidem světlo jas radost a

smích oblažuje rok co rok tisíce

ba miliony smrtelníků za což

věru zasloužil si odměnu odměnu
—krásnou smrt

Byla to zvláštní pozoruhodná
povahou svou originální postava —

tenhle Ingersoll Podivuhodný

representant svého národa i doby
své Americký reformátor druhé

polovice devatenáctého století V

něm jako snad v nikom jiném na
světě družil se horlivý a Činný

náboženský opravce plný upřím-
nosti a opravdového přesvědčení
se zcela praktickým advokátem

který háje svého klienta vždy se
"domnívá" že hájí pravdu ale

svůj vlastní zájem—výdělek—má

vždy a především na paměti V

něm dvojakost duše vyspěla v

překvapující dokonalost On chtěl
reformovat lepšit povznášet du-

chovních pout předsudků a pověr
náboženských lid zbavovat — - a

konal to s celou bohatou duší svou
a s úspěchem velikým ale on též
chtěl dobře žít skvěle žít on i

jeho rodina což jen pomocí vel-

kých příjmů díti se může a proto
též chtěl vydělávat hodně vydě-

lávat — a také vydělával takže
každoroční jeho příjmy rovnaly se

aspofJ po našem pojmu už velké-

mu bohatství Praví se že padesát
tisíc dollarů byl jen obyčejný jeho
roční příjem Často vydělal více
než to On dal si hodní platit
jako advokát i jako řečník On

nehájil ani nereformoval zadarmo
nebo snad za pakatel Jeho re
formační přednášky — jimiž jako
lučavkou škvířilbůžky nábožen

ských předsudků a pověr mozky
lidské od nich vyčisťuje—vynáše
ly mu od 500 až do 1000 dollarů
za jeden večer Odměna to jíž
honositi se mohou jen výteční
umělci operní a divadelní Vstup
né do jeho reformačních předná-
šek obnášelo z pravidla jeden
dollar A ku podivu každý kdo
mohl rád ho dal a nikdy potom
útraty té nelitoval neb více za ten
dollar v žádné jiné způsobě ob-drž-

nemohl A také nikdy
neměl nouzi o dollarové poslucha-
če Mluvil vždy k "domům" vy-

plněným Mnozí vytýkali mu to

vysoké vstupné a brali proto
opravčí upřímnost jeho do po-

chybnosti Ovšem chudému lidu

přednášky jeho přístupny nebyly
ale kdo ví jestli zase vliv jeho
celkový nebyl by trpěl laciným
vstupným Nynější svět necení
věci lehko přístupné Čím co dražší
tím lepší Dollarový Ingersoll vždy
a mocně táhl kdežto čtvrťákový
byl by třeba záhy ovšedněl a ani
chudé uŽ nevábil Neb ti chudí řídí
ae tímtéž pravidlem jako bohatí
Ostatně bohatí a jejich noviny
dávají tón Kdo a nich kles-

ne u všech klesne až snad na

malé výminky A ti "rýmineční"
až dosud nenasytili pořádně ani

jednoho hladového reformátora

Prolt snad ostal Ingersoll vidy dra--~i- m

Jeho vliv na mas-- ~

osobní a pří- -
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reformátorem aniž by musel býti
světem stvany vymaaoveiym a

ubohým mučedníkem svých zásad
a přesvědčeni On ukázal nad
vše jasněji že naše doba mučed-

nictví nevyhnutelně nežádá a že

lidé dovedou už "dobrou práci"
samo sebou oceniti a v díle re
formním což hlavního i souČiniti
Že vyrostli jsme z malých střevíč
ků "spasitelství světa" a navlé
káme pořádnou obuv vlastního
soudu a svépomoci Že nechce
me aby nás někdo spasil ale jen
poučil za kterouž službu i po
případě rádi a dobře zaplatíme A

že opravdový učitel lidstva který
skutečně něco dovede i vydá ne
musí se už aspoň v Americe hla
du obávati Jedná se jen o to

aby Člověk s toho byl co podniká
a Kao s tono není ar jen se

ušetří a "neobětuje" neb z jeho
strádání nikomu užitek nevzejde

Tohle počasí—pokračoval strý
ček — má už na tu mou stárnoucí
tělesnou schránku velký a často

nepříznivý účinek Člověk těší se
z toho deštíčku co nám přinese
právě chystající se bouře ale jak
to parno dusno úmorno na ducha

působí? Je mi jako by mi do
mozku olova nalil takže sotva
dovedu myšlénky v slova odívat a

s tebou mluvit Musíme tedy pro
dnešek ustát v hovoru Však

promluvíme si o tom Ingersollovi
třeba několikráte ještě neb život

jeho i působení je hlubokou stud
nicí poučení dobrých návodů i

výstrah Také chtěl jsem 8 tebou
mluviti dnes o posudcích a vývo-

dech jež napsal čilý pan Bittner
ve svém povždy roztomilém "Šot-

ku" o mém "bolestném výkřiku"
nad nedostatkem obětavosti řad

svobodomyslných jejž učinil jsem
za příležitosti naši rozpravy o tom
novém dvacetitisícovém kostele v

Táboře v Jižní Dakotě Ale i to
musím ponechati až na podruhé
Je ti též spěchat aby bouře a

liják tě nezastihly než domů se

vrátíš Taková studená lázeň je

je ovsem někdy zdravá leč ty ji
právě nepotřebuješ a měl bys
darmé sušení šatů Tedy až příště

příčinách smrti nebožtíka
Nár Výbore
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Čítávám rád "Myšlénky strý-
čka" páně Šotkova an v nich

bývá často trefná a dobrá kritika

razných zjevů z našeho občanské-

ho i národního života Měl jsem
již ovšem častěji příležitost k po-

stihnutí v tom některých momen-

tů z kterých jsem poznal že

strýc ten náleží k pozorovatelům
"mladším" a že tudíž musí mnohé

posuzovati jen na základě práme
nů zkalených ale nicméně rád
doznávám že mi nejvíce soudívá
skorém "z duše"" Posudky ieho

na př — o poměrech našich
sociálních zní ovšem jinak než

zněly moje při líčení "paprskův"
naší tak zvané "civilizace" však
co do podstat v tom žádného roz
dílu takového není třeba to mělo
méně příkrého zvuku V jednom
však mi ten pan strýíek snad ale
dovolí odpor an není tento vý

plodkem žádné pohnutky Špatné
nýbrž toliko zcela upřímnou tou
hou aby se mezí námi aspofi 1

tom jediném konečně dosáhlo ně

jakého určitějšího dorozumění co
nám jest nyní bezprostředně nej
důležitějším Míním tu jeho ná

zory o příčinách vzniku a zániku
našich tak zvaných "Národních
Výborů"

Bylo-l-i by správným co o tom
soudí n v posledně mne došlém
ísle Vašeho listu pak byla aspofi
I poslední "Národní Jednota" ve
lem "all righť' a£ na dobrou
fili a vlastenecké city těch jistých
vůdců kteří pří tom opomíjeli
konati tvoje povinnosti On sou
dí ie vlastní členové toho výboru
bylí vlažní a neupřímní tak že na
místo odrážení "hanebných úto-

ků" jel naS Činili "zjevní škůd
covi a lotři spise jej límyslní
utloukali pod rouškou uveřejSo- -

víaí "pitomých náhledflv druhé

ve městě jsou též dělníci kteří

mají uložený "kapitál" v domku

jejž obývají a který jest celým
majetkem dělnické rodiny Tím
však nikterak není rodina takové-

ho městského dělníka zachráněna
od bídy když živitel ztratí práci
poněvadž jak se všeobecně říká
od té boudy nelze kousati Život
na americké farmě a způsob jeho
jest dle našeho náhledu lepší než
onen dělníka ve městě a věru že

mnohý dělník jenž jest majetní-ken- i
domku jejž obývá učinil by

lépe kdyby městský život zamě-

nil za život farmářský kde rodině
své zajistil by spolehlivější exi-

stenci nežli učiniti může ve městě
A nejen to vždyť na farmě nebylo
by třeba ani jemu tak úmorně

pracovati jako v městě kde popo-
háněn bývá dozorci ku rychlejší
práci kde nachází se v neustálém

nebezpečí zmrzačení a kde v díl-

nách musí polykati po celý den

týden a rok kouřem a zápachem
prosycený vzduch Okolnost tato

jíu dělníka dbajícího svého zdrav'
tak aby zachován byl své rodině

pokud možno nejdéle také trochu

padá na váhu Alfa

Nový seznam knih

Právě vydán "byl nový seznam
knih nalézajících se na skladě v

knihkupectví Pokroku Západu
5°9—5" South i2th St Omáha
Nebr Seznam tento vykazuje
větší výběr a větší rozmanitost
nežli kterýkoliv jiný seznam z kte-

réhokoliv českého knihkupectví v

Americe Jelikož mnohé ze sbírek
a biblioték uváděny jsou pouze jen
dle čísel a názvů spisů tak že za-

ujímají co nejméně místa může

býti že není seznam tento tím
ale to přece nemění

nic na té skutečnosti že poskytuje
jak jednotlivcům tak knihovnám
větší a lepší výběr než který sez-

nam jiný Tak ku příkladu uve-

deno jest v něm patera rozdílných
dějin českých a mimo to troje dějir
ny české sepsané v řeči anglické
Z různých sebraných spisů jsou tu

zastoupeny spisy Herlošovi Spisy
našeho nejlepšího novellisty novo-

dobého Jiráska Sebrané spisy
Klicperovy Sebrané spisy Neru-

dovy Sebrané spisy Světlé Se-

brané spisy Tylovy Úpravné spisy
Smilovského a jiné Ze sbírek a

knihoven nalézají se tu Kabinetní
knihovna svazek 90 Laciná
bibliotéka pro mládež svazek 1 až

30 Levné svazky novel svazek 1

ali 55 Libuše ročník 4 až ročník

37 Románová knihovna Svčto- -

zora svazek 1 až 28 Salonní bi
bliotéka svazek t až 100 Sborník
illustro váných románů série 4

Ústřední Knihovna svazek 1 až

31 z a j v Milovníci pěkné četby
když o tento nový seznam knih

požádají obdrží jej zdarma Milov--

níci'divadla mohou obdržeti též se
znam divadelních spisů na skladě s

nalézajících při nichž při každém u- -

vedeno jest jakého druhu kus to je
a kolik jednání a kolik osob vyžadu-

je tak že se snadněji vyvoljti mo

hou kusy k nimž mají sil spůso- -

bilých
Kniby posílají se pouze za ho

tové po obdržení ceny Na účet
aneb na ukázku se kniby žádným
pádem a nikomu bez výminky ne

posílají Adresujte jednoduše:

Pokrok Západu
Omaha Nebr

IjCiim ti Žižku
Kri%aá dva Iitimfovan£ nhn
Fmlttavnifrl ffvliZ wlilin II
íúku hodící aepro apokoré a vtřejné
cníotnomti jakož i pro rodiny mímt
a val na aklad£- - Prodávám im nh& m
f100 aaeb co prémii k Pok Zipada u
aoyiatcB wc roarK zapsMa

KníkutctY Pokroku Zápalu
Máme na akladi velkl mnoíství ri- -

aft tábavaých a poafných c riech
SBoioých obora Divadelní apUy sni
X vaechny jel jana k doatiul v ra
aýca aMraách Pitte ai o
ottfriítt Jej adaraa Admajtc jedao

raiw £4nada

IteLářal Alpha 'Baby'
odstředivky smetany by--

ly prvními a udržovaný
vidy na otupni co nej-Z-a

lepil a neJlaclnSJM

lepáiml nei veikerá Jiné
dle těchto nápodobené a
padělané a schváleny
víeml odborníky a znalci
Vice ne IM000 Jich nyní
užíváno a prodá M Jich
desetkráte tolik co víecb

dohromady —

Uíetrí IS00 ai IIOOÓ na
Jedné krávi roíní vice
nei usazováním mléka a
I3IJ0 ai 1600 roínS vice
n- - odstředivkou naiira
nápodobenouBtroJe tyto
pro rok 1899 Jsou znaíně
zdokonalené Plte si q
katalog THlra8

THE DE LÁVAL 8EPARAT0R CO

Rmdovm 4 Cwu 8tí I 74 ConTUKST Stmít
CHICAGO NCW YORK

Rolníci pozor!
Nenajímejte farmu kupte sobě po-

zemky které mflííete obdržeti v nejlepší
části státu Wisconsin v okresu Chippewa
za velmi nízkou cenu Jest zde jíž velký
počet rolníku českých usazen a pořáde
nových přibývá ze vSech končin Ame- -
rjky Zde jsou úrody Jisté každý rok a

' muže se pěstovat cokoliv s dobrým vý- -
sledkem Zde nejsou žádné velké vřtry
žádná sucha hojnost čisté pramenité vo

dy Dobré cesty Školy mlékárny vše
Jest v kraji hotové Pozemky prodávají
se od $4 00 do $800 akr Čtvrt aneb Jed-n-

pčtinu obnosu se splatí při koupi a
ostatní ns splátky 5 let s úroky 6 procent
Máme též mnoho obdělaných farem kt
ré prodáme za stejných podmínek

O dalíí vysvětlení piSte pHmo na ma

jitelé pozemků t52m3

Cypreansen Bros

Bati Clalro - Wís- -

Postarejte se
o budoucnost
svýcli rodin

přistoupením
k rozvětvenému
řádu—BMam

oí
the

Jenl vyplácl pojistné

apravné ryohle

jednání v řeči české]

Hledají se Jednat lé
k založení novcb táboru Výhodné pod-

mínky

DopUte o podrolinoKtl teaky neb anglicky
na vrcbuibo velitele

í C ROOT
311 Shoely block OMAHA NEB

yyinsKEY
DIST1LLED ANO

BOTTIÉD AT THE

tYlUOYOPRlNGS

DistillerVI
GUARANTCBO —

PUBITY—
5TRENGTH AND

FLAVOR

K dostáni v lékárnách hotelích a ve
viech známých obchodech

Lešetlnský kovář
Před nfkolika lety vydána byla v

Praze úchvatná výpravná báaefl Svato-

pluka Čtena "Leletfnaký kovář" Lí
ceno v ní otrými tahy ponémcovinl
Ceakých dédin cizocemakými fabrik au-

ty a vřeli láska lidu ceakého k řeci
oteft svých Lcietfaaký kovář vzor
pravého Čecha rsdora je snahám po
BČtiičuvacím a tf vzdor avůj živo
tm neboť ta poacmeovately atojf mo-
cné rameno "zákona a apravedlnnati"
Báae9 paani v alohu lehkém a přece
úchvatné' zajímavém apůaobila veliký
rozruch Vlak ten trvat na kritcel
Vláda ji sktmftskovjUf Jen nřco málo
výtUktt před konfiakael rozprodaných
pfiálo mezi lid Jsouce pfeavédceni
te při jdem vstříc přáni každého milov
níka nilecbtilé fetb vydali jsme ae
svolením spisovatele baaea tuto a
plnému znřní konfiskovaného vydání
A v očekáváni tom Jame ae nemýlili
uenem prvtnoroka rozebráno prve vy-
dán! skrovné oviem a uspořádali jame
vydinf druhé v mnohem lepší a doko-
nalejší opraví a vřtíím formát! nei
bylo prve Biseii tvof kniha o ftS
stranách a prodáváme jipo25ct Do
Cech ae Mračením ta 50c I drahého
vydání (aaa kniha valu telií) ta 6Sci
KtSostiai m hotové a

Pokrwk Zipada

vydávati aspoň někdy v budoucnu
dobré ovoce národního prospěch 11

však hmyz neupřímnosti a něčeho

jiného prý strůmek ten zhubil
Však dle názorů mých kteréž —

tuším — as právě tolik respektu
zasluhují jako jeho neměl ten

Výbor kořenů vůbec žádných tak
že jeho tak zvaný "život'' byl jen
zdánlivým pohybem mrtvě naro
zeného robátka Jsem na požá
dání při respektu za respekt zcela
ochoten podati na to dokonalé

důvody Ani nejlepší vůle "Den
nice Novověku ' "Slavie" neb
těch ostatních "vůdců" nemohla

jej spasiti tak jako by jej nebyla
jinak ani nejhorŠÍ zlo vůle "škůdců
a lotrů" udolala kdyby byl nějaké
schopnosti životní vůbec kdy měl

Ono by snad ale bylo skorém

zbytečností vésti o tom nyní po
létech jalové spory a tím ubíjeti
čas 1 sílu potřebné pro řešení pro
blému o budoucnosti!
Tento pojednávaný druhý Ná

rodní Výbor byl prostě dupliká
tem svazku chyb kterýmiž byl
uvržen v hrob Národní Výbor
první — a toho času" když první
Norodní Výbor povstával zde byli
jen dva malinké časopisy týdenní
z nichž

- _

"Slavie
- co list ráně

v
ío- -

nášůs byla mezi americkými Cechy
v' pravém slova smyslu všemohou
cí Tou dobou zde bylo toliko

jediného "vůdce' kterým byl ze

snulý p Karel Jonáš Jak to tedy
přišlo že se ono první těleso lo

k svému hrobu bez jedin-
kého kvítku nějaké myšlénkykdyž
přece onen páně Jonášův vševlád-

ný orgán velikými literami přes
celý list tištěnými volal že by

každý byl "černým zrádcem své
krve odrodilcem" kdo by vedení
toho výboru neuznával ? Tehdy
zde bývalo ješté poměrně mnohem
více upřímného a poctivého vla-

stenectví mezi našinci než bylo
lze vykázati v prospěchářské době

při kolébce Národního Výboru
druhého Tehdy zde ještě nepů-
sobil žádný p Schnejder žádný
p-- Zdrůbekžádný p Palda žádný

Čapek a vůbec nikdo z těch
"vůdců" kteří by byli mohli ono
dílo tak zákeřnicky rdousiti — ale
hle: ono přede jen "natáhlo bač-

kory' bez jedinkého skutku nebo
skutečku! Byl bych věru dychti v
zvědčti v (em se vlastně ten po-

slední náš "Výbor" vyznamená-
val proti onomu svému předchůdci
tak že by se v tom mohto spatřo-vat- i

známka nadějného zdraví

když to bylo u jeho předchůdce
znakem tuberkul!
Očekávám důvěrně že se strý-

ček páně šotkův nebude hněvali

když mu takto odpírám nýbrž Že

aspoň z té jediné příčiny bude
mít i před mým názorem o tom
trochu respektu an jsem byl sám
osobně při rození obou těch Výbo- -

m V w a

rtt svecucem treDa nevítaným a

nevolaným Mně nikdy nešlo —

a posaváde nejde — při Žádné ta-

kové věci našeho národa o jakýsi
pouhý vzdor neb prospěch osobní
a tudíž bych si v onoho mně ne
známého "strýčka" vyprosil aby
aspoň můj odpor proti oněm obě-

ma "Nártdntm Výborům" vedený
nestotožfioval s odporem těch jež

nazývá prostě Jotry"a "Škůdci"

jicnz "ziomysine neo pitomé po
sudky" byly prý hanebností

Moje námitky proti každé z těch
dvou národních rad vedené byly
vřeny byly založené na podáva-

ných důvodech a hned předem na
léta se v nicb naznačovalo jaký Že

to bnutí musí míti průběh i konec
To — myslím tedy — nebylo žád
nou "banebnosu ikudet a nebo
Mra" dobrý strýce pant Šotkův!!

Rolník a námezdný dělník

Americký dělník a americký
farmář jsou dvě třídy pracujícího
lidu jež nikterak nemohou se

shodnouti na tom zdaž daří se

lépe farmáři neb městskému ná
mezdnímu dělníku Rolník často

vytýká městskému dělníku že

tento má se mnohem lépe poně
vadž ve městě vydělá při určité
době pracovní vždycky tolik aby
mohl rodinu svou slušně vyživiti
při čemž má tu výhodu že spo
lečenský život městský jest lepší
onoho na farmě obchody má prý
též po ruce kde u velikém výběru
může potřebné zboží laciněji
nakoupiti než farmáři na malém
městě Naproti tomu vytýká měst

ský dělník farmáři že on má na
své farmě dostatek všech životních

potřeb po celý rok i tehdy když
úroda není valná pracuje pilně
jen tehdy když nastane doba setí

sázení neb doba žní a mlácení
Život v přírodě překoná prý vždy
cky onen společenský ve městě

To jsou asi hlavní vývody obou

dělnických stran jež obsahují do
sti pravdy v sobě ač zdá se nám
že více pravdy nalézá se na straně
dělníka městského než na straně
fármářově Dělník městský od

kázán jest na milost a nemilost
zaměstnavatelovu on nemůže říci
že bude po celý rok míti zaměst
nání z něhož vyživuje svou rodí
nu a platí nájem Propustí-l- i jej
zaměstnavatel z prače jest nucen
bledati jinou a tu zajisté nastává
mu doba krušná dokud nepodaří
se mu obdržeti zaměstnání jinde a

mnohdy i jiné svému oboru ne

přizpůsobilé Starost o udržení
si zaměstnání a starost aby s vy

dělanými penězi vystačil vyváží
městskému dělníku vždycky ony
společenské zábavy jichž v městě

užije Vždyť on když jde do zá

bavy jednou po delší době musí
si vypočítati mnoho li smí utrati
li následovně jak dlouho smí v

zábavě se zdržeti a tu často se

stává když nachází se v přátelské
zábavě že musí společnost opusti- -

ti jedině proto Že peníze došly a

jiných pro podobný účel se nedo-

stává K té městské radosti mísí

te mnohdy i nemoc v rodině jež

nepopiratelně častěji se vyskytuje
v městech než na farmě kde čistý
a kouřem neprosycený vzduch jest
údělem každému obyvateli Jest
pravda že rolník který jen poně-
kud dbá o zvelebení tvých polí
žije na své farmě mnohem bezsta-rostně- jí

a pohodlněji než dělník

městský třeba í slušně placený a
stále zaměstnaný Na farmáře
nedoléhá placení nájmu ani časté
kupování obleku poněvadž nelze

opříti že Te městě vydá rodina
ročně více za oblek než na farmě
ba on nemusí te chvíti když ne-

bude několik týdnů pracovati že
rodina jeho octne te bez Životních

prostředků vydaná na pospat
věřitelů

To jsou okolností které vyka-

zují přednost farmáře před dělní-

kem městským Mnohý snad na-

mítne Í farmář má ve tvé farmě

uložený "kapitál" Ano avšak


