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onen trh kofik Jest tniňen Záro--
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dobrý trh pro své plodiny jako ku- -
kuřici ovet a seno kterýžto oni

oyni puairaaaji usaoouo 10 w
sedlářům kteří měli též částečný trh

prosté výrobky na tisíce dělníku
kteří bylí ttméstnáváni oíetiováním
koní ttratili též tvoj výdělek
Tedy elektrika pára a jiné kofl--
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Jel k pohodli sému tapotřehl má
me Jen pravdou Is ka př před
sto lety byly poměry jiné byl aspoft
Jeden stav totil střední řemeslni

cký a obchodnický samostatnější a

neodtlslej4í Však kdož chtěl by
dnes jiti nazpět a zavádět ty samé

poměry Jako tehdy panovaly? Kdo
chtěl by dnes vytvořovali privilego
vanou třídu šlechtu a pro ni pracu

jící nevolníky a robotnlky? Žádná
doba v životě člověčenstva nepřine

slajeŠiě tšem uspokojení a blaho
tak aby lidstvo netoužilo po lepším
po vysHÍm a dokonalejším nýbrž
každá duba měla své nesnáze je!
byly pružinou k zlepšování stavu
člověčenstva A čím více človóčen

stvo pokračovtlo čím více uvědo-

mení šiří se do vrstev lidu obecného

tím ovšem více zmáhá se snaha
o polepšení svébo stavu o přiblížení
se ku všeobecné spokojenosti a vše
ob cnému blahu My dobu nynější
nepovažujeme ta vrchol a vtor lid

ských snah a vysledkft nýbrž ponte
ta jednu z fásf v kteréž lidstvo se

ociťuje na dráze pokroku My po--
važujern dobu nynější z% jrkouai

průpravnu ku všeobecné kooperaci a
až ta nadejde bude opět nepochybně
pr&pr&vnou k nějakému systému
inému Vešlo ve zvyk nttývati
dobu nynější dobou kapitalistickou
avšak my se plně neshodujeme ta

kovým pojímáním doby nynější My
máme za to že jest nyní méně kapi-

talistickou nežli byla ve stoletích mi

nulýcb a to proto že v rukou jedno-
tlivci! jest shromážděno poměrně
méně kapitálu a méně moci než bý-

valo druhdy My ovšem nepřeblí
žíme onen t předu vytknutý směr

oentralisace kapitálu i výroby avšak

tyto velké centralisované kapitály z

pravidla nejsou majetkem jedno
tlivce nýbrž tna&nébo počtu podílní
ka Nenalezneme nyní skoro žádné

távody větší ba poměrně závod a

menších jež by vlastněny byly jed
notlivoem Nalézáme dosti závod a

nichž dělníci pracující jsou podíl

níky a nenalezneme ani jeden távod

kterém by pracující nebyli vítaný
mi k podílení se v majetnictví Doba

nynější vyžaduje aby většími a tpo--

enými silami využitkovaly se vymo
ženosti vědy a ta tím účelem spojují
se jednotlivci v skupiny Mm dále
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pUulem že by příčinou téže byly
™n41 -- imAnm rára a

kdyby to bylo pravdou tedy bývala
bv kr se do minulé čtvrv rokv docí

fována DejeD zde nýbrž po celém

lfetfi civilisovaném neboC nejsou

obmeteny tyto vynálezy na zemi

Baái nvbr iHOtl - DOaZív4nf orávě

tak dobře v iinÝch zemích civilisovs

neni vynáletem minulých čtyř roka

nýbrZ skoro celého století a kdyby
Dravdou bvlo Že itkmile se nočalv

bs přestání neustále pak bychom
mohli právem hledali příčinu krise
„ kleré M nge -- emg Dřed xtvřmi

iety ocUa v tét0 vžci VSak tomu
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padesáti lety a jaký byl před sto
ielT „e „Uvem dělníka této dbv
tak dobře tde iako kdkoli

jinde ve světě civilisovaném a mu- -í

neb tto rukou lidských Jest prav
dou že pro tu chvíli pro ten první
Cftfl vrženo jest tolik lidí třeba do

ttbátky Však to brto čas vyrovná

jednak tím že následkem zavedení v

"troj a výroba a tím výrobek sám

8lne levnějším a proto většímu

počtu přístupnějším že jest pak tím
větší odbyt že se ho musí tím více

vyrábět a tedy počet taroěstnaných
v tom oboru opět stoupá Taktéž

rozmnožujo se počet těcb kdož ťroje
vyrábějí Připomínáme si stroj jeden
a to jil atroj tntčně etarý totiž stroj
šicí Když před padesáti lety počal
se šířitl měla každá ivadlena a ka

ždý krejčí obavy že nadejde doba

kdy odňata bude jim veškerá příleži
toet k vydělání ti livobytí A přece
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jíl odbyto Oloupaný o ll ma

lřil si tlo svého tkonánf A loto
vMctitl dává !)ffir Novověku v

člaJs 30 Pri( slovy IMrovkíhoj
IUdAji kalle if lidé nlbou nwl
♦ádíji a nkrdoi lo o njftM
nirsroilÍ HJtké a d4l# kdo Us

ln krivi přísahá" A kdo mohl více

lUil a na cti otrhat! llosickyrou jak
ft iajlrř ' lhI a Usto řuti doks

tuje v lom samém čf!r pan Ureuřř

t Minnesoty Co so jíž pan Snsjdr
Konického natpiníl a přec jej nesa

splnil vždy ta 4p(na světe se natpét
na p šnsj lra To dává ípatný pří
klad na sobět A to má být vodce

lidu au neviného svého bližního chce

přivést na miiinu To se mu nepo-

vede! Má toho p ňnajdr již dost
na svědomí neb svým vlivem porn
hal přivésti na miiinu dělníka řeme-

slníka obchodníka atd A co říkají
ty vdovy a ti sirotci které svým ča

sopiitcm o jejich živitele t bídy při-

pravil k toufáni? To si dělá špatný
pomník! A to má být vfldoe lidu?
Sifidcem ano!

Jeden nestranný čtenář
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Známo že v Missouri skoro všeobuo

je slříbrařské že by ale i ta boží pří
roda ktfíbru stranila? — a přece
Den 4 břetna den pro veškeré oby

vatelstvo Spoj Států tak velevýmam

ný v den ten kdy jaksi dokonáno
vítězství měny poctivé v den kdy

každý upřímný přitel penét (totiž
plnocenných a více peněi) v duchu

proválel nového presidenta do Bílé
ho domu ano v den 4 břetna kdy
radost a nadšeni na jedné a střfpění
tubU na více stranách v den vele--
významný ukátala příroda v kraji
našem že stříbru straní Poněkud
dříve než obyčejně s jakýmsi nadře
ním v srdci a nadšením více než

džulajovým vymrétil jsem se i po
stele věděl jsem že byla noo jasná
proto právem

'
očekával jsem krásné

asné jitro ale o brflto! Obloha jako
olověná a všechno v&kol jako stříbr-

né Pršelo drobně a mrzlo zároveň

ttkže každý strom každá větvička
ano každý kámen vše tdálo se jako
obaleno stříbrem —pohled na okolní

a porostlé kopce byl unášející
tu snad nebude nikomu divné že v

okamžiku lom uklouzly mí slova:
Či snad i příroda stříbru straní?"
?o zlatém slunéčku ani stopy oblo
ha jako olovo a vše vfikol v hávu ja
ko stříbrném) Krr! NenS pak div

nadšení mé více než džulajové
lesto o 60 procent skoro jako 16:1
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pro hodooit myorkf)u p Jo
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Cyril Bbtnld I'r4é pM iUnIm
dovlditn ! p Jtobcnn no

mlate vnh % I poWbn t rad

nlho prvnf mtráj ISělt-l- i bjr tdjr
dfi krajkni pro jeden a tn arný
ůfad a jolikol oba nevelnlho vlivu
oseti obJanutvem polívajf bude lo

tápán tnbý a proto je télko předví
dati kdo iftlříf V třetř wardé

vedl #e tápai o hodnont radního

také neočekávané neb postaven

proti p Chrautttovi krajan p Joh

Urbánek mu! vieobecně ctřný i

váženy p (Jh rautu vsak movuna

vrlen vititnoa čtyř hlanů Jelikož

jeat třetí warda takřka óoká bode

tajtute radním p Chraítil velkou

vÉtiinou tvolen A lauloužf ai to
bo pro poctivé a dokonalé jednání
y méstaké radě

Pan Cyril 8mid jenž do Školní

rady nominaci obdržel míl by býti
víeobecnfi podporován neb junt to

rodák nvědomélý a vzdělaný který

by tajistě o blaho dítek nnSioh ae

řádně aural

Pan Jot Šmatlán který nejen
městě alebr! v celém okolí po
ataoitelně mám jest byl by as tím

nejlepiím mayorem jakého ještě
roěite naíe nemělo Temperenclá
řftm ae navržení jeho ovfiem nelíbí
vědlr asi proS
Minulou sobotu přiletělo k nám

te tápadu několik tažných ptáka
kteří po krátkém pobyta v městě

ntiem poiatýkáni a do okresní kle

oe tavřeni byli Jak se ukátalo

bnď le iikovností neb náhodou

přilíplo se jim na peříčka několik

pára střevíců a jiné potřebné ma-liikos-

které saplatit opomenuli
Jak se doslýchám bude se o

práidnínách pokraěovati
v vyučování v naží milé éenké ře-2- i

což jest ovSera chvály hodné a

aslouží otnání každého Čecha

kterému na tom táleží by se dítky
jeho naučily njen čenky ČUt a

ptát alebr! aby pomaly i slavné

ďěje předkft našich Uobužel jest
ve Sohoyler dosti odrostlých če-skýo- h

dítek které neumí nejen če-

sky číst a psát alebr! ani nemají
ani správnou mluvu českou Jsou
li dítky malé řeknou obyčejně ro-

diče le jsou jelti přilil malé by

je do české ikoly posýlali edyl

ný0b Ba jsou obory vědy a vyná-koňsk- ý

ezfl v nichž jiné temé nad naši

nikw ywie D&rv a elektřinv

Ě ( m m a _ 1

styen su atinci stroje tničily trh

zničily trh pro farmářské

tbsvily přemnohé dělníky
v sedlářských dílnách taměatntné

prače přípravny premnone pracov

niky v koňských stájích taměatntné
o výdélek právě tak elektrika pára stroje vynaléttti počal sestav pra--a
tisíce práce (pracovního lidu) ěe COVního lidstva horšili a horšil se

třících stroja (labor saving machU

nery) tničily "trh" dělníka Mleto

oooroani vynaiezy ony ttaiy se

zhoubou a zkázou stavu řemeslnické
10 a vuoeo inay pracovní Uny
sou pncinou ze se ones awusice ne--

a i I

zamesmanyen po na našem Boustatl

poiumju uucni prače nanrazena e

stroji které ta nynějších 6aaa tak

jbou tdokonaleny že lepší práci Ty- -
konati dovedou a laciněji nežli děl-- roe přjnati a dotnatí že se nezhor-n- ík

který epolóhaje na avé ruce a jji na0pak tlepšil Ono se sice na
nimi konkurovali nemflže

první poh]eá gd4 Je jegt tora„ pr&vě
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Až v Evropě ony (pekelné) pra tak jak eoudí cténý přítel náš ohled-covníc-
h

sil šetřící stroje so všude I ně strojů Když tavede se nějaký
uvedou taž onen "zlatý" stav ře-- nový stroj který vykoná autoraati-meslnick- y

jimi bude docela tničen a cky tolik práce co deset neb padesát
o výživu připrtven lidstvo tam tou

fajfcí roříti bude hladem

Zkátonosné trusty jež jsou nepřá- -

tely dělníka ttkořenily ee tde skoro

v každém odvětví prflmyslu Vezme- -

me si na př onen kolosální cukerní

trust Než tento v platnost vešel

měli jsme tde v Soustátí 48 cuker- -

nich továren (refineries) v nichž za- -

městnávalo se kolem 30 tisío dělní
ka Když se onen trust utvořil 38

továren se ttvřelo a 15 tisío dělníku

přišlo o svflj výdělek K podobné
mu účeli pracují všechny trusty a

jsou tudíž nepřátely dělník A kteří

kdy! nepracují nemohou si potřeb-- 1

ných věcí taopatřiti a proto jest to

též částečnou příčinou že obchody
vflbeo všude vátnou farmáři pestrá

I


