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hrubíích rysech učení Kristovo —

bylí s nimi jednali tak jak zdi se0 církevním klama cky osady křesťanů čínských v

západní části provincie Šan Tun

Neustálá muka
A8 mnohé bolesti nejsou tak prudkými mohou přece jen

na nervy zhoubně působiti To zvláště platí o

NEURALGIÍ
kteráž na celý systém působí

ST JAK0B'S OEL
Jest účinným a rychlým léčivým prostředkem proti ní
Tiši nervy zastavuje bolesti a přináší celému systému

Zdraví a spokojenost

to učení jímžto se stanoví poměr
člověka ku světu A toto učení

není výjimečné nýbrž všeobecné
ne j vyšší dostupné všem a nejen
neodporující jiným učením a mo-

derní vědě nýbrž osvěžující ujas-Bují- cí

je
A tu místo toho se budeme

vraceti k pojímání Života —s oběť-

mi vykoupením svátostmi zlým
osobním bohem který trestá a od-

měňuje? Nač? Zbav Vás toho
Bůh příteli milý
To co vy děláte a dělají mnozí

zdá se mi že je podobno tomu:
Člověk jede na parním automobi
lu Nezná cesty nebo přestal
prostě rychle jeti chce zastavit! a

pustl do kol proutky Pustil jeden
prut kola jej zachvátila a stroj
ještě jde ale pomaleji Pustí druhý
s tenkého konce Zdá se ženění
zle stroj ještě jede ale brzy prut
dojde k násadě a stroj uzamkne a

on se pokazí Nelze beztrestně
věřiti něčemu nerozumnému: ně
čemu co není ověřeno rozumem- -

Rozum nám dán s hůry aby nás
vedl Zahlušíme-l- i jej—neprojde
to beztrestně A záhuba rozumu

je nejhroznější záhuba

Tak jsem Vám pověděl něco
z toho co jsem si myslil — pově-

děl miluje Vás Neodpovídejte
mi prosím na jednotlivé body
chtěje se příti o některý z nich
Nesouhlasítc-l- i však objasněte mi

jak slučujete svou víru se svým

pojímáním života a krátce 1 jasně
vyjádřete svůj světový názor Od-

pusťte zatím Líbám Vás

L Tolstoj
Moskva 16 (4) března 1895

Přel Karel Velemínský

Krvežízniví zápasníci čínští

Společnost čínských zápasníků
která nynější bouře v nebeské říši

vyvolala čítá prý dle některých
zpráv 11 milionů Členů Na takový
počet je odhaduje New York He-

rald dle zpráv některých ČÍSanú

Bývala to organizace velmi dobrá
v době jejího povstání avšak zdá
se že vše to dobré z ní vyhynulo
a zůstal jen zločin vraždy a lou-

peže což celou zem uvádí v mezi-

národní zápletky i

Asi před 10 lety se misionáři
křesťanští těšili v Číně všeobecné
mu pokoji a myslelo se že to tak

půjde dále Tu ale 10 května
1891 byly najednou dvě jeptišky
od nemocných se vracející napa-

deny zástupem lůzy a ztýrány
Poverečný ten hd vinil jeptišky z

čarodějstvíjímž dítky okouzlovaly
a proto i klášter jejich vyplenil
Odtud pak se šířily nepokoje dále

po celé Cině až v San Tunu byli
zavražděni němečtí misionáři Ná-

sledek toho byl že Německo
uchvátilo a obsadilo přístav čínský
Tsín Tan Č Sané od té doby tím
více zanevřeli nejen na Němce ale
na všecky cizozemce

Společnost nynějších zápasníků
prvně byla zorganizovaná pode
jménem Jednoty Velkého Meče a

její účelem bylo potlačení lupič- -

ství kteréž v provincii Šan Tun
velice řádilo Lupiči byli vyhubeni
mečem a sekerou ale dřívější

lupičství sami se pro-

měnili v lupiče a poněvač byla
společnost Velkého Meče od vlády
pro různé zločiny stíhána přemě-
nila sí jméno v zápasníky(boxers)
Změna jmena však nespúsobila
změnu jednání společnosti kteráž
si obrala za hlavní účel vraždění a

otupování misionářů a čínských
jejich obrácenců Jim se Jprávě
připisuje vraždění a loupežení v

v provincií oan Tun

Vláda čínská se spokojila tím
Že společnost Velkého Meče roz

pustila a zakázala pro různé zlo-

činy ale spiklenci pod novým
jménem nejen ie páchali zlcíiny
dále nýbrž oni se stávali stále

drzejšími tak že konečně vláda
čínská nařídila guvernéru provin-
cie Šan Tun by proti nim zakro-

čit Guvernér ten byl však ne-

zkušený člověk a když 18 října
m r vojsko jeho se zápasníky
bitvu svedlo a jich asi sto zabilo

pokáral velitele vojska za to Tři
nejvyšší důstojníci vojenští byli
zbaveni svých důstojenství a gu-

vernér dopsal do Pekingu že
boxeři jsou mírumilovnými obča-

ny jež vojsko bez příčiny napadlo
a povraždilo

í

Tímto skutkem guvenéra byl
rázem veškeren odpor proti spo
lečnosti zápasníka zničen tak že

po porážce rozběhlí vůdcové opět
se vrátili na svá stará místa a řá
dění jejich započalo znova Nyní
se teprve domnívali boxeři státi

pod zvláštní ochranou guvernéro
vou a započali své zhoubné dílo s
obnovenou mocí Brzy byly vle

vypáleny a vydrancovány a na sta
křesťanů o vše připraveno Tu

teprve musel býti guvernér sesa
zen a nahražen jiným přítelem to
Li Hung Canga
Zatím však bylo asi 100 prote

stantských rodin čínských oloupe
no o vše v údolí řeky Yellow

jiných asi stejný počet při londýn
ské misii v Chibli a opět na jiném
místě asi 50 rodin zbaveno veške
rého majetku Misionáři byli vy'
hnáni ze svých domů misijních
knihy jejich pak roztrhány a jiný
majetek zničen V misii Ho Cia

Tun napadl zástup asi 20oČÍ8anů

misijní domy a zničil nejen maje
tek misionářů ale i sousední domy
bohatých CÍSanů

Mladý misionář anglický Brooks
šel do San Tunu skrze jednu ves

kde byl obstoupen zástupem 35

zápasníků Ti mu počali nejprvé
spílati jím cloumati pak mu pro
vlékli hák nosem a takto jím po-

čali smýkati Brooksovi se po
dařilo hák si z nosu vyjraouti
načež se dal na útěk Avšak tři
Číňané se za ním pustili na koních
dohnali ho a zavraždili Událost
tato teprve donutila anglického

vyslance že zakročil rázněji u

vlády Čínské aby zločince potla
čila

Nyní je dosazen nový guvernér
v provincii Šan Tun ale nepoda
řilo se mu dosud zjednali pořádek
Několik vynikajících boxerů bylo
sice sťato hlavy jejich na veřej
ných cestách pro výstrahu v kle
cích vystaveny ale jak se zdá ani

tento odstrašující prostředek neú

činkuje Společnost zápasníků se

velice rozšířila a bude asi nyní ob- -

tižno vládě čínské ji potlaČiti tak
že zakročení evropských mocnosti
se zdá býti nevyhnutelné ku zjed
náaí pořádku v Číně

Senátor Hoar proti rozpínavosti- -

íPokraíovíni) ' '

Ze všech těchto listin a zpráv a

ze všeho toho jednání nevysvítá
nic jasněji nežli že snaha Filipí-fian- ů

o neodvislost jak vojínů tak

obyvatelstva byla úplně známa

po celý rok 1 89S a až do času kdy
vypuklo nepřátelství — presiden-
tu sekretáři zahraničnímu naším
konsulům admirálu Deweymu
gen Otisovi a dlouho ještě po
zmocnění se Manily věděli že lid

tamnější důvěřuje že Spoj Státy
nemají žádný úmysl překážet! je-

jich svobodě neb neodvislosti

Vždyť přijali jejich pomoc vždyť
spolupůsobili s nimi ve válčení

vždyť žádali od nich ústupky žá-

dali je aby změnili své vojenské
posice ku pohodlí našich vojínů
odevzdali jim na tisíce zajatců vá-

lečných radili se s nimi dali naše
nemocné v nemocnících do jejich
opatrování požadovali od nich
válečné zásoby A ani slovem ne-

bylo zmíněno že mají jaká jiná
očekávání nežli působiti s nimi

proti společnému nepříteli co s

a rovnorodým spojen-
cem Jestliže toho slova "spoje-
nec" nebylo použito — a ovšem

nikdo nebéře v pochybnost popí-
rání admirála Detveyho—přece jen
podstata alliance byla věcí hoto-

vou a podstata tato byla sdělena

Spojenými Státy národu filipínské-
mu stonásobným spúsobem
(Senátor tu opět uvádí nesčetné

výňatky z úředních zpráv na dů-

kaz že po celé léto 1898 byly Fi-

lipíny nepopiratelně v moci Fili-San- ů

že s nimi bylo vyjednáváno
o ustoupení když vojsko naše
chtělo válečnou linii pošínouti
mimo Manilu Že z počátku admi-

rál Dewey požadoval jen 5000!
mužů že Filipíuané měli ustále
nou vládu a ústavu měli školy
soudy kostely a vůbec vše co se

od civilizované země požaduje)
Praví se Že z počátku zřídil

Aguinaldo diktátorství Tak uči-

nili jsme i my Rozdíl jest ten
že on slíbil upustiti od téhož jak-

mile docílena bude neodvislost a

již předem prohlásil ústavu a vojí-

nové pod jeho velením byli dych-
tiví ustoupiti moci civilní My

naproti tomu odpírali učiniti něja-
ké sliby pro budoucnost a odpírá-
me dosuď Diktátorství pro krát
kou dobu složené v ruce vůdce

požívajícího důvěru a lásku náro-

da bojujícího pro svobodu a dik-

tátorství pro vždy země cizé mlu-

vící o obchodě s Čínou a vrších
uhlí a valounech zlata jsou věci
velmi rozdílné Zdi se mi ie
vůdcové filipínští a národ filipín-

ský osvědčili se v době zkoušky
schopnými pro svobodu a samo-

správu jako kterýkoliv národ již-

ně od nás na americké pevniněod
Rio Grande až ku mysu Hornu

mně že bychom jednsti měli byli
by sobě zřídili ústavní svobodu
mnohem rychleji než stalo se

kterýmkohv Španělsky mluvících

národů Dojista že by byli pří
znivě snesli porovnání s Ilayti se

San Dommgo ba 1 s Mexikem
z dob dřívějších Oni sestavili

výbornou ústavu oni měl! kongres
oni měli soudy oni měli presiden
ta oni mČlí kabinet Mnohem
méně než to bylo našimi impéria
listickými přátely prohlášeno do

statečným k tomu aby Kuba byla
považována za národ oprávněný
k uznání Ovšem Filipífiané pro-

hlásili diktátorství pro svou dobu

přechodní právě jako učinil Boli

var v zemích prá
vě jako učinil Massachusetts se

svým výborem bezpečnosti během

prvních roků revoluční války Oni
měli časopisy školy literaturu

státníky Oni se osvědčili co zna-

menití bojovníci uvážili se ne-

smírná převaha mocného jejich

odpůrce s kterým musili zápasiti
Major Yojnghusband anglický

spisovatel velice pokročilý ač

sympatnisuje s britickými náhledy
o lidských právech a poměrech

mocných zemí vůči slabým který-
miž se naší přátele v posledních
dnech nakazili praví že jejich lid

byl povzbuzen k poslednímu po-

vstání proti Španělsku účinkem

povídky tak jako náš lid v do
bách předotrockých byl pohnut
povídkou o strýčku Tomu Oni

jsou křesťané V jejich domech
a kostelích nalézají se knihy

obrazy a jiná díla umělecká Jed-

na dost velká autorita praví do-
konce — ač nemyslím že to je
vše pravda — že bylo tam méně
nevědomosti nežli ve Spojených
Státech Však já nemám pochyb-
nosti že bylo tam méně nevědo
mosti nežli je v některých Částích

Spojených Států a ve všech čá-

stech pevniny jižně od Spojených
Států až do nedávná Listiny
státní jež byly tímto lidem vydá-

ny podávají důkazu o vysokém
stupni jejich vzdělání Jejich do-

pisy naším generálům ač jeví po-

někud postavení slabého jednají
cího se silným jsou celkem důka-

zem jejich prozíravosti Komise
kteráž byla zvolena presidentem
Spoj Států aby vyšetřila záleži
tosti na filipínských ostrovech po-

dala svoje zprávy Oni podali
zprávu předběžnou kteráž náho-

dou ovšem že ne zúmyslně byla
uveřejněna před samými volbami
minulého podzima Tato před-
běžná zpráva nepodala nám ničeho
ohledně ústavy sestavené Aguinal- -

dera a jeho soudruhy jejich úmy-

slů jež jeví se z jejich provolání
jestliže jejich autorita byla svrcho
vanou a nepopiratelnou zdali zří
dili dobrou vládu a dobrý pořádek
zdoli měli soudy aneb zákonodár-
né sbory neb Školy neb kostely
Je to jako kdyby někdo chtěl psát
dějiny americké revoluce a zřízení
naší vlády aniž by uvedl jediného
slova o tom z čehož by dalo se

zjistiti zdali Američané schopni
byli samosprávy a neodvislosti
aneb zdali Francie náš spojenec
měla právo nás si podrobiti jako
později snažila se podrobiti Mexi-

ko z té příčiny Že učiní tak jiní
národové jestli ne ona aneb kdy- -

y byla vynechána každá zmínka
o našich národních a státních ústa-

vách a o dějinách vlády v provin-
ciích jako Massachusetts a New

Hampshire jichž nedotkla se noha
vetřelců když byli z její půdy vy-

puzeni počátkem roku 1776

Jest v mnohých ohledech po
dobnost mezi Američany zápasící
mi o oeodvíbloét a Filipíuany
Komise ovšem praví: "Hnutí toto

nebylo žádným spúsobem pokus
6 dobytí neodvislosti nýbrž by i

to pouze pokus docíhti úlevy od
zlořádů jež se stávaly skoro ne

snesitelnými Opravy požadované

vypsány jsou v provolání jednoho
z povstaleckých vůdců'' Opravy
jež byly požadovány a o něž byl
veden zápas nejsou nepodobny
oněm v adrese ku králi a lidu an-

glickému vydané naším lidem v 1

1774 —1775 On! požadovali aby
pozemky držené na vždy církví

byly vráceny obcím aneb lidu

právě tak jako za dávných dob
v Anglicku když bylo katolickým
lid přijal zákony proti neprodej-nos- ti

pozemků a obmezil državy
církevní Dále požadoval aby
Španělsko udělilo FilipíBanům za-

stoupení zákonodárné svobodu ti-

sku svobodu náboženskou záko-

ny jako mi samo a správu i ho-

spodářskou autonomii s přelíčením
blíže domova a rovnost před zá-

konem — Toť skoro zní jako vý-

ňatek z Bancroftových dějia: 'Ca
vyvezl lidi za moře" praví pro-
hlášení neodvislosti "Všichni
lidé jsou stvoření svobodnými a

Dopit N L TuUUbo

Dokonícoi

A jaký pak ti Vy se svými vě-

domostmi stanovíte poměr k Bo-

hu? — Pravíte: Bůh zjevil sebe
svou pravdu před 5000 lety jedi-

nému maličkému asijskému národ-k- u

a to neúplně a před 1900 lety
zjevil ji všechnu tím že do téhož
národku poslal svého syna taktéž
Boha A že toheto syna Božího
zabili tehdy lidé to způsobilo že

hřích prvních lidí a všech potom-
ka jest vykoupen Ale kromě to-

hoto vykoupení Bůh ustanovil
skrze tohoto syna svého církev
která ostříhá veškeru pravdu a

napomáhá spasení lidí tajemstvím
— tím že pomazává mastí dává

pojisti chléb s vínem A ta
církev existuje jen v Pudoži nebo
v Rusku Všichni lidé však kteří
žili před touto církví a kteří žijí
mimo ní neberou se v úvahu

Řekněte toto ba ještě mnoho

jiného o křtu sv obrazech zá-

dušní mši a hlavně o Bohu který
trestá a vykupuje — nějakému by-

strému rozumnému člověku jenž
nikdy o tom neslýchal — a on vy-

třeští na Vás oči nebo uteče od

Vás boje se že jej začnete tlouci

jsa ďáblem posedlý nebo sváže
Vás jako nebezpečného šílence

Vždyť jen proto že jed ten
očkován nám od dětstvi my tak
—jakoby nepozorovaně -j- ím trpí-
me A — což je nejhroznřjšl —

tento strašný jed pomalu nám

očkovaný udřlal nám neužitečnou
a neprospěšnou onu víru kterou
nám dal Kristus jež vyhovuje
nejvyŠším potřebám lidí naší doby
Prožili jsme od Krista 1900 let

ale učení jeho ve vší jeho čistotě
dosud úplně vyhovuje našim po-

třebám abychom stanovili svůj
poměr k Bohu—ne k Bohu israel-ském- u

ani k Bohu církve pravo-
slavné nebo katolické nebo é

nýbrž k tomu Bohu

podle jehož vůle existuje tento

nekonečný svět a v něm planeta
země a na zemi já žijící po sta
tisících let vývoje zvířecího života
v Pudoži nebo New Yorku nebo
v pouštích afrických '

Hlavní rozdíl mezi tím pomě-
rem zvláštním výjimečným který
nazývají svou věrou církevníci
budhisté bramáni mohamedáni a

j a pravdivou křesťanskou vírou
— je ten že všechny ty víry ne-

mluvě o tom že nejsou přiměřeny
vědomostem a zdravému rozumu

mají vlastnost vyluČovati popírati
sebe navzájem ačkoli víra Kristo-

va je taková že je nejen pochopi-
telná dostupná každémn nýbrž
že je nemožno popírati ji nesou-blasi- ti

s ní Víra ta není nejen
výjimečná nýbrž ona naopak
splývá a sbíhá se se vším co jest
pravdivé a vysoké ve všech jiných
věrách

Víra ta praví že počátek všeho

je duchový rozumový a láskyplný
A počátek ten se nazývá Bohem a

Otcem Otcem nazývá víra proto
ten počátek protože tohoto právě
původu je si člověk v sobě vědom
Člověku vstupujícímu do života
se zdá že žije svým zvířetem —že

jeho zvíře je také jeho "ja'' ale

vývojem rozumovým vidí že toto
zvíře je nesvobodné trpí a hyne a

ve vědomí svém cítí že je cosi co

nepodléhá ani stísněností ani

utrpení ani záhubě a člověk ocitá
se v rozporu s sebou samým a v

zoufalství

A na tento vnitřní rozpor roz-

víjejíc jej odpovídá učení Kristo-

vo Praví čiověku: Tobě se jen
zdá žc žiješ 'zvířetem fraíe to se

jen zdá jako se zdá že plyne
břeh když jedeš na loďce — že se

pohybuje slunce - Žije v člověku

jen jeho duchovýrozumový a bla-

hý počátek — syn Boží Člověk
musí přenésti jen své "já" s byto-

sti zvířecí na duchovou a vyhověti
požadavkům ne zvířcí nýbrž du
chové podstaty A jen to nechť
člověk pochopí jak rozpor jeho
života mizí zaniká všeliká stísně-

nost utrpení stává se úplně svo-

bodným Ničí se smrt protože
to co je duchové— co je sám Bůh
— nemůže se zničiti ono vždy
bylo jest a bude

V tomto přenesení svého "já'
e zvířete na duchovou bytost jest
podstata učení Kristova podrob-
nosti pak tohoto učení začaté
Kristem a rozmnožené vším lid-

stvem záleŽejív ničeníodhalování
těch pokušení jimiž lidé zvířecího
života z tradicíonelní inercie sna-

ží se skrýti před člověkem jeho
záhuba ve zvířecím Životě a pod-

porují jej na této lživé cestě Od-

halení těchto pokosení je práce
života lidského — je to co chce

Bůh od lidí Takové jejt v nej--

sobě rovnými'' praví prohlášení
neodvislosti ba i můj přítel z Con- -

nectieut myslí že to jest pravdou
o některých z nich

Pokrajováni bud

Z pařížské výstavy

V minulém týdnu započala te

prve návštěva výstavy do opravdy
nebo dvakráte dostoupil počet

přes půl milionu osob
v jednom dni Až posud prošlo
branami výstavy přes 8000000
lidí Nejvčtší obtiže však činí

opouštění výstavy v noci neboť

dopravné prostředky pařížské jsou
přece jen nedostatečné Pouliční

ďráhy a omnibusy nemohou stačit
odvézti to ohromné množství lidu
z výstavy tak že veliká část

jest odkázána na

drožky Ke všemu ještě vypukla
stávka drožkářů a tu bylo teprve
obtížno z výstavy domů se dostati

Ve vodním paláci byly škody
ohněm spůsobené již napraveny
tak že osvětlení elektrické po celé

výstavě jest nyní úplné Proto
má výstava za večera větší návště-

vu než za dne neboť se lid pohle
du na skvělé osvětlení dosud ne
nabažil

Americký pavilon byl po 4 dny
minulého týdne zavřen poněvač
se uvnitř provádělo dekorování a

malba Do prostřed dvorany umí-

stěna byla kaskáda sestávající ze

tří divokých koní kolem níž byly

nastaveny palmy a sedadla Zdi

byly natřeny jasnou barvou a ově

šeny mnoha obrazy Ještě na
další vyzdobení amerického pavi-

lonu se pomýšlí Američtí soud
cové již započali též své dílo a

nyní se vystavovatelé američtí
u nich všemožně ucházejí o to

aby jejich výstavkám byly ceny
přiřknuty
Proti amer komisaři Peckovi

byly od zpravodajů vysloveny vše-

liké nepříznivé posudky a to jak
Paříži tak ve Spoj Státech

Hlavně se mu vytýkalo vydírání

vystavovatelů že mu museli platit
veliké sumy za to aby jim dosta-

tečného místa pro jejich výstavky
poskytnul Někteří z vystát ova-tel- ů

prý se proti tomu vzpouzeli
ale tu jim měl zase pan Peck říci
že peněz těch musí upotřebili

upláceni novinářů aby si ame

rických výstavek všímali Tím

zase byli novináři poštváni tak že

proti komisaři Peckovi bylo se

všech stran vystupováno Nyní
se však hledí ten skandál zakřido-vat- i

a oznamuje se z Paříže že
veškeré ty pověsti se na žádné

pravdě nezakládají Všecko prý
jest v americkém oddělení v nej- -

pším pářádku a peníze se nikomu

zbytečně nevydávají
S velikou zvědavostí 6e očeká

vají na pařížské výstavě závody
étacích přístrojů Právě uveřej
něny byly podmínky závodů těch

ač není dosud oznámeno kdy se

budou odbývali Fřístroje létací

se vznesou ze St Cloud nedaleko

Paříže s pozemku klubu Aero

musejí obletěli Eiffelovu věž a

vrátiti se zpět na místo odkud vy-

letěly Přístroj který se v půl
hodině nenavrátí zpět na místo

odkud vyletěl pozbyde veškerých
nároků na odměnu Mezi zápasní-

ky jsou dva hlavní o nichž se

mluví a sice Dumont který zhoto-

vil balon v podobě špačka hnaný

petroleovým motorem a pak Amir

který chce použiti skutečného lé-

tacího stroje jejž žádný plyn do

výše neponese
Na výstavišti se také očekává

v brzku zvláštní novinka divadelní

Jedna herečka byla odsouzena do

žaláře pro pokus zničiti sokyni
svou tím že jí nastrkala špendlíky
do jídla Jiná herečka zase byla
odsouzena pro pokus otrávit! muže

svého strychninem a když byla vy-

zrazena chtěla se zavražditi pro-

píchnutím si srdce špendlíkem
Obě byly uvězněny v celách podle
sebe a klepáním na zeď se doroz-

umívaly Takto za vzájemného
se dorozumění sepsaly sensační

kus vzatý částečně z jejich vlast-

ního života jejž nyní chtějí provo-zova- ti

na jednom jevišti které se
nalézá na výstavišti Samy spi-

sovatelky budou tu hráti úlohy
svých vlastních karakterů což za-

jisté potáhne zároveB s pověstíjíž
si obě herečky činy vražednými a

jich odpykáním v žaláři získaly

Unie nad zákon

Veškeré zákony ku ochraně děl-nict- va

nemají ceny není-l-i tu
dobré dělnické organisace která
by nad prováděním zákonů bděla
O tom nalézáme v české části
hornického časopisu The United
Mine Worker následující po-

známku:

"Příčina že stávající hornické

zákony ventilace a jiného se tý-

kající nejsou řádně dodržovány
leží hlavně v nedostatečné orga-nisa- ci

horníků Kdyby byli všich-
ni havíři sorganisováni pod jed-

ním praporem nebylo by zatěžko

společnosti ku dodržování zákonů
donutiti ale takto jakmile někte-

rý horník oznámí inspektorovi že

to neb ono není řádně podle zá-

kona vykonáváno pošle inspektor
stížnost napřed společnosti a ta
horníka takového ihned z práce
vyžene a druzi aby předešli ne-

příjemnostem raději mlčí Spojte
se v jeden celek a i toto zlo bude
odstraněno"
Mnohé zákony pak o nichž se

s počátku myslelo že ve prospěch
dělnictva vydány byly osvědčily
se mu býti závadnými O tom
také podává tentýž časopis násle-

dující zprávičku:
''Oznamuje se že hornicí v

aotbracitovém kraji zahájili hnutí

pro zrušeni státního uhlodolního
zákona z toho stanoviska že ná--

!!__ :u_ i l:
vydržována s velkým výdajem
úřadovna dolů kdežtp ustanove-
ním inspektorů se slušným pla-

tem pro každý důl zvlášť mohlo
by býti docíleno toho samého
ne li lepšího výsledku Všechny
lokální unie v anthracitovém i v

distriktu" měkké uhií těžícím bu
dou požádány by přijaly resoluce

žádající za odvolání onoho zákona
a kde možno mají býti kandidáti
do zákonodárný požádáni o zavá
zání se že pro uskutečnění tohoto
budou pracovati''
Mnoho podobných zkušeností

iiž bvlo docíleno z čehož ide na' J ' — s —

jevo že dobře zorganisované jed
noty dělnicjíé jsou daleko lepším
prostředkem ku zlepšení stavu
lidu dělného než zákony Mocná

unie provede všelikou nápravu
bez zákona a tam kde jest ten

nejlepší zákon ale žádná nebo

slabá unie nedocílí se žádného

výsledku

Vyiilenl! To je právě co mnoho
Udí déiá Védl že něeo ueui v pořád-
ku a přece nemohou říci o co se je4uá
Pomysleli jste si někdy jak velký

Dúliiif auiuliuktjuo tulit fimoc!i9- -
anebu jestli ne zrovna nemocno aspofl
ne při dobrém zdrávi? Něco stále jim
chybí
i Co je toho příčinou? Zajisté není to
přirozený stav ale naopak stav ten by
měl mnoho úzkosti a nepokoje způsobi--

Jest příslovím ie lidé v Americe
_II ! I ř t TJ( T

ujbji vzuy db upeču jcui vo pecnu '

pracuji ve spěchu a spí ve spěchu
přepracujíce a přepenajíce přírodu a
nik m diví nrnA aa nvltl 1nhfa

zdrávi
Jedním s následků amerického způ-

sobu "hnáti' věci jest ochuzení krve
která silu životu dodává Nejsouc s
to vyhovět! požadavkům na ni klade
ným krev zřídne a seslábne a pozbyv
ii svojí síly brzy nestačí vykonati
práci pro nlí ja určena a nemoc v JeJH
rozmanitých podobách jest nevyhnu-

telným následkem

Nic nevrátí obývající zdraví nic
tak rychle a jistě nepřinese sila jako
Dra Petra Roboko Lze je ponte do
stati n místních jednatelů v malém
nebo přímo od majitele Dra Petra
Fahroeye 112—114 So Hoyne Ave

J

Chicago III

Předplácejte na Knihovnu Ame-

rickou pouze J100 ročně--Jsem přesvědčen že kdybychom


