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Z HAŽEHO města

— Mayor sousedního msta
Countil liluíís vydal rozkaz jímž

zakazují nejen vsVchny herny v

říistě nýbrž I Četné ony pčťáko-v- é

automaty n něl ? bhkovřrnf
Tomátové chytají jako hejlové na

Vějířku majíce za to t vyhřátí
musí Rozkaz ten byl ihned po-

licií přísně prováděn vzdor to
mu le majitelé strojů přáli sobě
králkou lhůtu aby a rnayorem
mohli vyjednávali nebráno na ně

žádného ohledu a stroje musely
býti i veřejných místností bezod-

kladně odklizeny Soudí se že

stroj takový přinese majiteli { v

nejméně navštěvované místností
od lioo do 1 1000 Čistého vý
IčŽku a jw nfze tyto ztrácí obyčej-
ní poue lid dělný Kdy pak bu-

de Omaha následovali příkladu
města sousedního?
— V sekretáře války učiněny

budou patřičné kroky aby budo-

va vládní jež na zamississippské
výstavě postavena bude střežena

byla čestnou stráží sestávající t

panujícími! dilf IMI iřfieriř kmil od
porný neb tento vuhnAnh klon

k Individuálními to jest tafco

vrmii Miiřru V unafefif lidakru
vyíadtij! úplnou osobní od

povčdnost a příj" navitímu
osobnímu rozvoji a avpomoel t
na eí pnleh4fií kaJdho jed
notlivřf Sm'ř tento jest jaksi
protichůdný nnrftn of:!litifM
lnu Neb noc jalismu thee po

viirt jednotlivec skrz povzne
lefioti apcďčnost kdeJtej indivi
dualismus eben povzneSenými jed
notlívtí zase-- povznést ipobčnott

j! tentýl jmom resty řuzlič
tét Po mrn náhledu obe! veďm

do fťírna obě ku ládourímu tíli
záleJI j#n na lidu kterou cheu
brátí

Američane dávají přednost prv-

ní Evropané až na řídké výmin-

ky druhé cestě

Henry (ieorge co Američan

jíl přirozeně klonil ku cestě

první — individtialistické a vý

sledkem jeho bádání V toni smelril

jest jak nž výše podotknuto jeho
nauka o zavedení pouze jednoho
druhu daně a sice daně pozemko
vé řídící rns dle stoupající neb

klesající ceny půdy On rozu

tnujo asi takto

"Dosavadní americká vyšSÍ

mzda vůči jiným zemím udržo

vala se ve své výší nejen většími

požadavky dělníků zdejších jejich

spolky a uniemi ale hlavně a pře
devším oněmi úrodnými pozemky
HiiruJtilmi které osazeny nebyly
a ještě v malé míře nejsou Tím

že přebytečné síly pracovně měly
stále kam odcházeti když pracov
ní trh byl přeplněn udržovala se

mzda dělnická na výši poměrně
slušné Avšak této výhody není

už na mnoze Málo uplyne let a

nebude v zemí této jediného úrod-

ného akru půdy k zaclání Ne-

smíme klamati se pohledem na

mapu Ta okazuje tice ještě hoj-

nost prázdna ale pozemky ty

jsou už buď zadány aneb jsou to

obrovské pouště neobydlitelné
Co potom až každý akr půdy
bude zafencován? Odpověď jest
snadná Nastane to čemu se

říká v Europě přelidnění Ač ob-

rovská tato země bude s to vyži-

vili lídí mnohokráte tolik než

jich tu bude nastane přece pře-

bytek pracovních lidí odkáza-

ných výživou svou na jiné neb

nebudou mít kam by Šli a o čem

pracovali Následkem toho bu

dou klesati mzdy víc a více a s

nimi i cena výrobků farmerských
a? konečně octnou se na míře nej-niž- ší

stačící sotva ku bídné výži-

vě kdežto tisícové a tisícové pro-pada- ti

budou znenáhla smrti z

hladu Obraz evropské bídy se

tu objeví Co tam žírných zemí

které za jiných okolností dvakráte
tolik obyvatelů vyživiti by mohly
a synové jejich a dcery nemuseli

by vyhledávali výživu v dálné zá

mořské cizině! Nastane přelid-

nění čili tak zvaný tlak společen-

ský kde jeden utlačuje vytlačuje
a potlačuje druhého a přece bude

zde ještě půdy neodčlávané a

dost a dost jenže
zadané společnostem neb jedno-

tlivcům
ťokntlovánl bud
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FR CUBA
Český prAvník

VE SCHUYLER - - NEHR

i Vede právní pře při všech sou-

dech v kterékoliv části státu a po-

slouží právní radou ve všech pří-

padech Tečuje bedliví a osobné

o všechny záležitosti mu svěřené

RirnKKNtF: Bankovní dum F

Foldy Adresujte Fr Cuba

Schuyler Neb
li mu n in mi - -

Krliiné dva litografované ohraxy
iifcdutayu jící íeské velikány ]!tia a
ZiZku hodící pro ujKjIkové a veřejné
mfotnoftti jakoi i pro rmliny máme

ynf na kkladé Prodáváme je oba po
f100 ancbcoprcmil k I'ok Západu sa
doplatek 50c Pokrok Západu

Omaha Neb

1'řáví vyíl4 H čís tttxfoMřf
jest jak po stránees obsahu tak

tu týč vyobrazení velice peíli
vě vypraveno 'A vyobrazení uvá

díme Půra fcfll na saních v le

sích wiseorisínskýeh Fort Mor

Kn (!anal Pol dýftovřl Rostlina

ojy Výhodný vůz pro farmu

Potřeby pro zřízení paíeniítě Vý
ťhovna kuřat Užitečné pomňfky
pro farmu Korýtko pro včely
Kalous a j v Vyobrazení pro
váena jsou celou řadou článků

odborných a í mimo Článků k vy
obražením jest tu hojnost dobré

poutavé a užitečné četby Potazy
dopisy a besídka jsou hojně za-

stoupeny tak Že každý v tomto

Číle najde něco pro sebe Inser

ty jŽ Hospodář pfináíí jsou ve

směs jc-- od solidních firem takže
í v této Části stává se Hospodář
čtenářům spolehlivým rádcem '

článků odborných uvádíme pouze
některé a to z oboru dobytkářské
ho: NaČ tfeba pamatovati

má-mc-- lí

hřebnou klisnu Obřezlé

svině Pád dobytka po kukuřič

ných stonkách Maso a ne sádlo
Plemeno není vším Zun tání krav
— Z oboru polařství Zavodňo

vání na západě llob sója co píc
nina (pokračování) Něco o lu

kách a pastvinách (dokončení) —
Z oboru zvčrolékařského: Hříbě
cí Mazání v případě vyplecenl
koně—Ze zahradnictví: Jak za

kládat! pařiště pro domácí potře
bu Ošetřete růže na zimu Zele

nínový košík San Josc mšicc O

ukládání zeleniny a j —Z mlékař
ství: Snáze říci než učí ní ti Kru- -

pičky Kysání mléka a j —Z drů- -

bežnictví: Chov drůbeže pomocí
líhní — Z včelařství: Včely v zi

mě —Mimo tyto Články z různých
odborů vypravena jest bedlivě i

stránka redakční zvláště upozor-

ňujeme na úvahu: Uudoucnost

cukrovarnictví ve Spoj Státech
V Čísle tomto uvedeny jsou i vý

hody a prémie pánů předplatitelů

jež skutečně v porovnání s nepa
trným předplatným jsou značné
Kdo ještě není odběratelem Ho

spodáře nechť dopíše si k nám a

my pošleme mu toto číslo na ukáz-

ku a zajisté bude s obsahem spo
kojen 'Hospodář neměl by schá-z'- ti

v Žádné české farmářské ro

dině První krok na dráze po
kroku jest míti dobrý časopis
který chrání a hájí naše zájmy

Svobodnou obcí v Chicagu vy

dáno právě prvé Číslo IV ročníku

Svojana s obsahem poutavým Vy
davatelstvo nespouští se zřetele

svůj cíl jenž vyjádřen je heslem:

'Osmělme se zmňdřeti Kdo se

směrem Svojana souhlasí neměl

by scházeti v řadách jeho odbě-

ratelů

Severův Vlastenecký Kalendář na

rok 189K zasílá se všem kdož o

něj se zajímají zdarma Obsahuje
mimo část kalendářní i hojnost
různých vtipů a jisker Také se-

znam různých Severových léků se

zde nalézá tak že zajisté nalezne

oblibu v domácnostech českých

fokus sebevraldy ikoldka Píše

se ze Semil ze dne 24 října: Před

několika dny strhla se v nedale-

kém Itytouchově potyčka mezi

dvěma Školáky a sice letým S

Zajícem a stejně starým P Rival- -

dem z Rik Zajíc svého soudru
ha udeřil kamenem do oka Ze

strachu před trestem Zajíc potu- -

oval se v okolí a min neděle v

sebevražedném úmyslu skočil s

vysoké skály 'm Vartě' blíže Se-

mil se nalézající Na štěstí uvízl
však na skalním výběžku odkudž

po nemalém namáhání byl zachrá-
něn

Podobně íhuiIp

K II IUII lékárník v IIIiiUhvIIIa Kun pilo

toloo AIIimi' Iunu lUMinu: Jet 10 nrj-Inp-

lék proti luxliiliftm hnila a pila a vho-bne-

uipokojujo 8 radontl Jej odporu ují"
Kupte velkou 1100 láhev proti nodulifim

pilo

in Iři rr fřimí) napnuti Ifto
pojcifniní? CMl Jtiti al vt dvou

ínkýtli catopi i It lw llí-iiř-

íifiřK byl sfi ílíloi fní f%

vlkl in)lk4 a aOnlnii" opravy
ťřrní tohoto ulavfiho dom4ího

niyliutf m'o ly 1 nft U%Vtt

m rif koti int nt í fipoA tolik

)tí íi4mo aby lakový hrubý

omyl o rif ui n rozšiřoval I #r

ry (irorKfl ladným oríalislou

nobyl ab' odpArtiii aoiíalimti
on byl výslovným individualítoti

Pamatuji o dobře Ir t tou

příčinou mčl vé doby ostré vrjřj
ní řpčníťki potyčky bývalým
redaktorem Volkftfitungti v N--

Voiku SeviČem Kiictii dl rodu
On piiy zakladatclft tak ívanélio
vřdeckčho aoc íalísmii jako Marx

ovy laiiallovy a jiných ani ne

jenal když začal n přípravou a

psaním avého díla "VtOfiten and

1'overty" A to vlastně bylo pro
nlio itčstím 1'rávfi In tyto npisy
nr nal a do vědeckého učení o

ciálního zasvěcen nebyl atal ie
více méně samostatným myslíte
Irm a tvým duchaplným nebývá
lým rozvedením a použitím theo
rie o výhradně pozemkové dani
získal i pověst originálního my- -

slitele jakým i skutečně byl
Osobně nezaviněná chudoba a zá-

vislost dělného lidu a to vzdor
všem pokrokům ve vědě techni-

ce komunikací a průmyslu těžce

kžcla na jeho citlivém srdci neb
sám byl též jejíir účastníkem 1

jal se pfcmýŠlcti o příčinách toho
i o tom jak by se tomu dalo od

pomoci a to spQsobem co možno

nejjednodušším a nejkratším So-

cialismus starších francouzských
myslitelů jako Američana vycho-
vaného a horlícího pro nejširŠÍ
osobní svobodu a volný rozvoj
každého jedince asi rozhodně ho

odpuzoval Za to ale přišel snad
náhodou to nevím na originální
myšlenku starých francouzských

encyklopedistň o zrušení všech

ostatních druh A daní a zavedení

jediné daně pozemkové Prohlou
bal se až na dno této myšlenky

vyšetřil ji na šíř i dál rozvedl i

přispíisobil na panující poměry s

ohledem na přirozené právo a ho

spodářské povznesení všeho lidu
A tak dal světu novou hospodář-
skou nauku svou vlastní theorií
níž ukazuje jak bez všeho obme- -

zení osobní svobody jednotlivců a
bez všeho rozrušení a přetvoření
panujícího spfisobu výroby a vý-

měny i bez všeho zasáhnutí do

majetkových poměrů dáseučiniti
lidem po právu a přivoditi vše

obecný a trvalý blahobyt To
není socialismus

Socialismu hlavní podmínkou
je všeobecné zrušení soukromé

výroby a na místo ní zavedení

společenské práce státem regulo-
vané Sociální věda jak v Ev-

ropě je pěstována jiné cesty ne
zná ku povznesení dělnické třídy
a vybavení jí z nadvlády tak zva
ného Železného zákona nudy dle
kterého za nynější námezdné

soustavy obdrží dělník frůřhnř
jen takovou mzdu jakáž v té kte
ré zemi vystačí ku výživě a roz-plozová- ní

dle panujících tam oby
čejů ohledně výživy Někde vy-

žaduje se dle národního obyčeje
ku výživě více jinde méně ale
všude obdrží dělník jen takovou
mzdu jakáž zrovna k toho druhu

výživě dostačí Evropští badate- -

é hlavně pak němečtí z nichž
mnozí jmenovitě Karel Marx a

Ferdinand Lassalle slavného jmé-
na dosáhli neviděli tu jinou po
moc než zrušení soustavy mzdy
takovýmto krutým zákonem pro-vázcn-

éa

zavedení práce společen-
ské kde by dělníci byli sami sobě
zaměstnavateli a tak pojistili si

úplný výnos svého přičinění
Správnost tohoto učení je samo

zřejmá leč úkol který tím posta

čety vojska spolkového Podobně
učiněno bylo i při výstavě v Nash-vill- e

Tenn a všeobecně soudí se
že stráž vládní majetek chránící

povolena bude i tentokráte jelikož
kasárny v blízkostí se nalézají
— Před soudcem Slaboui(hem

projednávána jest v soudě krajském
žaloba proti ručitelům zpronevě-
řilého pokladníka městského
Dolina a město doufá že zodpo
vědnost těchže nade vší pochyb-
nost dokázati se mu podaří
— V soudě spolkovém odsou

zen byl ve středu James Koryta
bydlící 14 mil severozápadně od
Madison Neb pro prodávání liho
vin bez license a přirčen mu nej-niŽ- ší

možný trest totiž $25 poku
ty a útraty
— K vážnému úrazu přišel v

úterý odpoledne v Železářské díl-

ně Paxton & Vierline kraian los

liayer Tyž zaměstnán byl ose-káván- ím

kusu litiny téměř 1000
liber vážícího když tu podpora
téhož byla jedním dělníkem prý
podtržena a celý ten kus na Baye-

ra se svalil a nohu mu rozdrtil- -

Raněný dopraven byl nejdříve do

obydlí svého na 6 a Pacific a zá

hy na to do nemocnice sv Josefa
kdež všemožná pomoc lékařská
mu poskytnuta Lékaři doufají
že bude mu noha zachována
— V pondělí odpoledne odbý- -

vána zvláštní schůze řiditelstva

výstavního za účelem vyslechnu- -

tí zprávy výboru jemuž odkázána

byla ku projednání otázka zda by
ro výstavu zvláštní generální ři- -

ditel se svrchovanou právomocno-st- í

jmenován býti měl Výbor
tento po zralé úvaze uznal že by
krok podobný zbytečným byl an

by tím jen nové a velké vydání

spůsobeno bylo a místo toho od-

poručil jmenování vrchního dozor- -

ce stavebního jehož měsíční služ-

né více než $200 by nepřesahova- -

o Odporučení toto bylo jedno
hlasně schváleno —~ Ku konci
schůze podána zpráva přednosty
odboru stavebního dle kteréž za-

dáno doposud kontraktů v obno
su 531 762175 na což vyplaceno
do 1 listopadu kontraktorům do- -

hromady 56856266 Na oplo--

tční kanalisaci a úpravu pozemků
vvdáno bvlo Hit 78-- Služní a- - - ~ ™ — —J J

různá vydání obnášela doposud
14613636 takže do 1 listopadu
celkem již $12948491 vydáno
:ylo
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