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tické lisly "tahají za nrlm" je palr
ně člověkem silcé víry který sneso

vie cu se mu na nos pověsí

J'OLICIR CIIR4NÍ ANARCI1ISTT I JaK
ilovede txkročilé a rozumné dělui- -

ctvo rozpoznávali věci sobě pro
spěšné od škodných a záhubných
toho patrným důkazem byla květno-

vá demonstrace londýnského dělní

ctva v Iíyde parku Tisíce přívr
ženců sociální nauky kráčelo ve

velikolepém průvodu v jehož ctle
hrála hudba "marselsisu" Rudé

prapory vlály nad hlavami demon

strantů a na táborech stkvěla se

hesla: "Pryč splutokracil!" "Pří
pravte se ta blízkou revoluci std"
Socialističtí vůdcové a řečníci mlu
vili ohnivé řeči kladouce dfiraz na
bídu a uhnětenost dčlnictva a pro-

středky nimiž lze domoci se nápra
vy Pořádek byl vzorný dokud na
řečnickou tribunu nedostali se "muži
činů" Známá pařížská petrolejnice
Louisa Michelová svolávala 'oheň a

síru na každého kdo má pěťák v

kapse a Samuels vydavatel anarchi-stické- ho

listu "Commonweal" chva- -

lořeČil skutky odsouzených vrahů

anarchistických kteří dynamitem
zákeřně vraždí nevinný lid Když
se doslal řečník k líčení skutků ni-

čemného lotra Henriho doílu obe-

censtvu trpělivost učinilo útok na

řečnickou tribunu a vzdor tomu že

anarchisté- - utekli se pod ochranu

policie byli a parku vytlučeni a

policie dostala též svůj díl Jak
divné jsou cesty boží! Policie bita
od dělnictva za to že chrání anar-- 1

chtsty Patrně přec ještě doposud
rezumem obdaření ui& m viZ
nevymřeh

ŽR statistika nrkdy NENÍ spoLR

hlivou toho tuakavý důkas podán

byl letos Každý čtenář časopisů'
bude se snad pamatovat ž před
3— 4 lety kolovaly v časopisech úva- -'

hy z nichž na základech statistiky
'

dovozováno bylo Žo v budoucích 6

letech nebude Amerika míli žádnou

pšenici pro vývoz nýbrž sotva bude

krýtt vlastní spotřebu To bylo do--
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ilriil lidského {'asťi shledávárns

Is řbnk hlfdá spásu svnu prá& V

'm ro jrst jfhu f4liuboii in J#t
ůvodťiii jtho nesnází a utriií N

lezném oUhtxInlky kteří šiekulatl

přišli ilo Usně ale ni hledí

spořivoiití a opatrným Hzcním na-

hradili sobo to ztratili nýbrž vrhají
se jen tím hlouběji do řpt kulací ji--1

jsou jejich záhubou Nálezném lidi

kteří oddáni jsou nemírnému pili a
následkem toho zkazili si žaludek

lak že nemohou snídat nemohou nic

zažívat jen to pivo tub kořalka

jak říkají je drží A přece právě
to jest to co jejich zdraví ničí a je
zabíjí Tak zdá se nám jedná též

dlouholetý přítel náš p J S v Cosi

City Ills Po 25 roků byl republi-káne-

a právě teď kdy tak innjhý
demokrat poznává že byl na ne-

pravé cestě a že zásady demokrati-ck- é

a jich provádění nevede ku pro-

spěchu a blahobytu země slarý
hlasuje s demokraty A

proč? Inu ta kumpanie je republi-
kánská I Vycházeje (bez náležitého

uváženi) z toho stanoviska že jeho
zaměstnavatelé jsou jeho největšlmi

nepřátely soudí že musí chtlti pra-

vý opak toho co oni On nehledí
na to že zájmy zaměstnavatelů a

dělDictva jsou až na malé výminky

totožný on nehledí na to že tehdy
dělníku nejlépe se vede když za-

městnavatel nejlépe prospívá —

jinými slovy že zaměstnavatel platí
nejlépší mzdu jen tehdy když může

on nehledí k tomu žo ta republikán-sk- á

kumpanie si v nynější době

třeba nemůže pomoci že to zkraco

vání dělnictva v jeho oboru ten ne-

dostatek práce v minulých zimnich

měsících způsobila demokratická
strana se svými zásady on nehledí

i" to že první podmínkou prní
_ i _

wimu( iiciuu umní uitiuui la- -

m8itnmte j dřIn(k řdaH M„'''mestnavatel může platit nřdu pH

které by obě strany mohly obstát a

když seta možnost placení vezme

zaměstnavateli žo béře se tím i

možnost výdělku dělníku on nehle

df na to vše a hlasuje pro tu stranu
která nynějSí tíseň na nfho a na

celou zemi uvalila Až bude o té

věci bedlivěji přemýšlet možno že

uzná že nejde cestou která vede ku

prospěchu jeho
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Iiuj Vrthnt poitmíntr Ilir iro
h'4til minul tjd--

n J JAlnho Io
tinukého ani iklrpníka neulnovl
pnitovdk Jm nebilo jikího pílof
nfho úfa lu a kdyl v- - oob bude

nřjký úfid ii liáft buou prý
mlt tMy lf)(Kt takové jrl in

tojí v nižádném styku s hotinký- -

lui l'oitfnintr pak dal liotiutkýrn
tiáilťdujfcl ne přílii lichotivé "vy
nvfiltVní:'' )U mého pozorováni
a tkuAenonti jti-i- přesv řdcen Iv

člověk kti-r- má buď přímo aneb

nepřímo nějnkou úciť v živnoiti

hontinxké jent do jisté udry cáoled

kfin toho stého zaměstnáni nesebo

pen a živnout ta nutné vadí mu v

úředních jeho povinnostech v kte- -

rémkclivěk oboru poštovní služby

Senátor Mills sliboval vr sví
řeči v senátu jest-l-í bude Wilsonova

předloha přijata že farmeři prodají
vice chlebovin a masa do ciziny To

slibovali demokraté vždy od svobo
dného cla a strašili že ochranné clo

a zejruénazákon McKinley-ho- a "čín-

ská zed" zarazí vývoz našich farmer-skyc- h

výrobků Vsak ejhle rok po

přijetí zákona McKinnleyho vyvezli
jsme více plodin a mata do ciziny
než hily dříve! J o už mělo by pře
svědčiti Millpf že se mýlil druhdy a

mýlí se teu Evropa od nás nekou
pí ani buši obilí a ani libru masa
více než co potřebuje a koupí vždy
tam kde může koupit levněji Oni
se neptají jest H je to americká pse- -

-I-
- — JLL — X i i - ! f

nice nyur je--
u

anejuicintjii pněni- -

ce 1'rospt-cl- i amerického tarmera
spočívá v tom aby co možno nejvíce
prodal doma našemu vlastnímu děl
nictvu a dma prodává nejvíce když
vzkvétá prflinyBl a obchod Co slou
ží ku rozkvetu průmyslu a obchodu
slouží ku prospěchu všech dělníka i

rolníka

PRVNÍ KVETEN SVÁTEK DĚLNICKÝ

minul poměrně klidněji nežli na zlé

tý časy se dalo ořekávati nebýti
Coxeye a jeho '"spolutrpitelů" a po

pulistickó komedie jejich ve Wash

ington? sni by o nespokojenosti

jel veškerými vrstvami lidu zmítá

nebylo snad památky Nebýti
vsliké stávky horníků stávky vše-

obecné a růdných menších stávek na
dráhách a v jinýcL oborech uzavře
ní dolů stříbrných uzavření tayíren
kteréžto neštěstí i Omabu potkalo
uzavření mnoha jiných závodů a to-

váren člověk by skoro uvěřil tvrzení

demokratických časopisů že jsme
lepšího prvního května si ani přáti
nemohli I Malé ty výtržností v důl- -

ních obvodech po celé zemi výtrž-
nosti nezaměstnaných v Clevelandu
atd atd ovšem mnoho neznáme

nají tak aspoň nás páni demokraté
těší tu a proč bychom so netěšili
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Jak ii k hirkitXI Carlihi
vroucni Ut tjr v jk!InA byl

pcitud tco řtbjtek 400 niilionfi ro

kter kiriřovnl ttrtnu řfpuMikiln
kou kdjrl ClevelanJ orvé "hřlel"

pro ůFtl rřiU nu!

VtAiTIitlCTVÍ V ZEMI TÍTO VEUCI

rooo pokračuje Jen ixiliUďte jak

jedno rnřto druliímu tjr "armaJjr
neiamř-Htnaných- " přejo a jak rado

pomáhá jen abj "národní kapitol"
ml koho uvítat a živit

DlMOXRATI rO VÍEinNA TA LÉTA

republikánské řprávy míli jen jedno
phAnl — cltřli jeo přlIeJito--t osvřd-2it- i

a okázati co umí a jak dovedou

ipravovat lemi Tu přlleiitoBt
do-sta-

li

ale jak te podobá jest to pří-ležito-

poslední

Jistý muž v Kanhabu žalovai

právníka druhé etrany a niž ce hou-d- íl

že urazil jej na cti tíra že prb
břbern soudu Ktále jej jmenoval

"Breckinridgem'' Pomalu to dojde
tak daleko že po "proplaveném" tom

panu kongrepnfkovi ani žádný pes
nesmí být pojmenován

JlDNA ČKENOÍKA V HaOEBSTOWNO

Md při opatření Coxeyovy armády
a nebou flekla a bylo po ní Totéž

talo prý se jintému farmáři v Penn

aylvanii Jent li armáda činí takový

dojem kdož pak ne mftže diviti že

eenatoři a kongrfcřnfci ve Wafrhing-ton- ě

také umírali — strachem

ČlKÍ 50VINT VI VLASTI KTERÉŽ

o všem co jett amerického vždy
znamenitě jmou informovány dozví-dCl-y

se již ovíem také o armádč

Coxeyové a tak mfižeme téměť s ji-

stotou předvídali že rubrice tak

avaných "různých zpráv" hodné

materiálu přibude Brzy m dozví-

me že generál Coxey z hrabat ví

pennsylvanHkéLo jenž býval kdysi

mayorem ohioukým požádal přeni-dent- a

Harrisona aby smel vypraviti
armádu dobrovolníků )í náhodou

jitou bez zaméstnánf a nemají zrovna

co dělat proti bouřícímu ne kmenu

indiánskému Mugwumps se nazývají
čímu jenž již od jité doby na stezku

válečnou se vybral

ohrožují již minÍ4terký kabinet a

sněmovnu v lioftonř Vláda hodlá

propůjčili generálovi "válečné vel- -

ryby'' na jichž sádech dynamitová
děla umístněna jsou a gen Coxey
vtrboe a těmito do vnitra zemó po

jezerech bude-l- i toho třeba"
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% l'iřsi'1 S íiíiní dř4li4m Ifl jím tirthtl
r lirnit vltky p'iikytfiiiuti sti4í jim

potravu aby bU I ntrp(ll ba l "pá--

js rn i j iábujet aby ani lihftdfk

nepostrádali

Nul tnul jíl la tii)šli'nks "tá- -

bnoiiti ni 'sbíii}{tnti" sum o sobě

výstřrdtiostiT
I)-jít- ! Právě lak

Jako j výtřidi"tl a

in prý lam ehtf usilovat Ony vsích

ny ly "ariná ly" nsrnaji ovsem stej

nýih H1Ů a strjnýih pul I iv krt v

jodnom se však shoduji Chtí aby
vláda pomohl nezaměstnaným aby

se o ně postarala aby podnikla velká

lila při Mi hl by zaměstnávala mno

ho lidu r "slušnou" mzdu a lak je
z nouze vytrhla Kongres prý ne-ch-

slyšeli hlasy z domovs nechce

viděli tu bídu lidu a proto má se mu

a blízka do uši zahřmít až mu zale

hnou tak aby Unnl něco udělal

0xey chce povolení 600 milionů na

zřizování a úpravu cest Kelly chce

podnikání stavby závod ňovacích ka

nálŮ v suchopárech západních jiní
chll stavbu nicaraguanského průpla-v- u

jiní stavdy kanálů a dráh jiní
odebrání všech nevzdělávaných po
zemků majitelům a usazeuí na nich

nezaměstnaných a poskytnuti jim

všech potřeb a živobytí do začátku

atd slovem není nápadu nechť

sebe bláznivějšího a nemožnějšího

který by nenalézal v tomto "hnutí"

přívržeice a zastání Není to vý

slřednostl? Nechceme o všech těch

' požadavcích" uvažovati nýbrž

vzpomeňme sobě jen loto: Předně

že vláda naše není všemohoucí a ne-

má peněz Za minulých 10 měsíců

byly její příjmy o 65 milionů dolarů

menší než vydání a musila se 50

milionů vydlužit a bude musit dlužit

se ještě víue Za druhé že naAo vlá-

da není "otcovskou'' kteri by měla

zaopatřovat lidu prácí a zaměstnání

tak aby zapomínal na bědy života

Takovými byly vlády za starodávna
Však pokrok svobody a volnosti vy-

manil nás z područí takových vlád

''otcovských" zbavil nás otroctví a

poddanosti v kterémž stavu bylo

povinností vrchnosti o lid se starali
V seiai svobodné jsme občany vol-

nými z nichž každý dle svého náhle-d- a

svých schopností a vědomostí je
budovatelem vlastního štěstí kde

každý má právo býti majitelem
vlastního domova a vlastní půdy a

požívali volnosti bez poškozování
zájmů práv neb volnosti občanů

jiných Vláda psk neni nám bohem

dána aby nás ovládala nýbrž z naší
vlastní vůle vyélá k spravování
obecných a společných našich zále-

žitostí Za třetí že ve vSeobecnéra
hlaiovacím právu máme lepší pro-
středek než jsou všechny revoluce a
všechna tažení neboť jeho pomocí
může sobů většina zjednati vždy sly
Sení a provádění svých zásad Za
čtvrlé že nynější kongres a presu

vozovánana základě desetileté prŮ- - — S radostí potvrzuji že každé
měrné sklizně a a toho že není již jaro užívám Dra Koetiiga Ilambur-dobrýc- h

vládních pozemků na zápa ské kapky Jest to nejlepšf prostře-d- ě

tak ie nemůže se rozmnožovali dek zbavit tělo všech nečistot—
půda pšenicí osívauá My tehdy Chas Makosch 1728 E Preston uL
ovšem připomněli že takové obavy Baltimore Md


