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Povážíme li Že Žilné vvíU

Školy nenavštěvoval ale od mládí
musel pečovali o svou výživu byv
tedy samoukem v tom nejvlastníj-ší-

slova smyslu tož nemůžeme
n ž obdivovali se výsledkům práce
ho Jeho spisy přeloženy do
šech čelných jazyků a jméno jeho
ako jednoho z nejhlubŠích mysli
telů lidstva do knihy dějin na vě

ky zapsáno Co tu všelikých
'učených" profesorů každoročně
na věčné zapomenutí upadA a on
ten plavčík a ten sazeč I

Na konce ještě malá osobní po
známka lak na počátku nodo- -

tknuto pomáhal jsem též své do-

by na díle uskutečnění jeho theo-ri-e

již co takou i nyní za tozhod-n- ě

správnou uznávám S Henry
Georgem rozcházel jsem se jen v

tom že nikdy nevěřil jsem v sa
mo- - neb spise v plnospasitelnost
ejí Ona je spúsobilá rozluštit
otázku naprosté chudoby skyt
nout vydatnou úlevu a povznést
obecný blahobyt bez velkého roz
rušování stávajících poměrů na
míru snad nikdy netušenou: ale
otázku dílničkou nerotluUt Ona
dala by světu dělníky lépe než

nyní placené dobře snad moc
dobře placené ale byli by to

přece jen dělníci od svých za
městnavatelů více neb méně zá-

vislí Otázku dělnickou právo- - a

plnoplatně rozluští jen všeobecné
zavedení práce společenské po
všechná kooperace která učiní z

dělníka též spoluzaměstnavatele a

zajistí mu nezkrácený výtěžek je
ho přičinění
Učení Henry George-- a zajímalo

mne velmi že spatřoval jsem v

něm rychlou snadnou a vydatnou
pomoc v panujících poměrech a

to pomoc velice žádoucí neb té

bídy a těch nedostatků osobně ne

zaviněných je stálé a stále dost
Leč běd lidských čerstva při-

bývá ale reformy vlekou se po-

malu I tak jednoduchý a snad-
no pochopitelný prostředek jako
je "single tax" jen znenáhla zí-

skává stoupenců A léta míjí a

poměry hospodářské kvapem uzrá-va- jí

Veliká spolčení průmyslová
za příčinou regulování výroby a

stanovení ceny různého zboží tak
zvané trusty takřka co den se
množí a mohutné kořeny do ho-

spodářské půdy zapouští a pro
veliký obrat hospodářsko-spole-čensk- ý

připravují Neb co medle

jsou trusty po americku a kartely
poevropsku? Socialistická zása-

da po kapitalisticku použitá a ná

Je to panský socia-lis- m

Až bude ve všech směrech
a důsledcích proveden nebude

potřebí jiného než jen obrátit jej
z panského na lidový socialismus
a otázka dělnická bude bez všeho
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Amc-rikin- t

nepovstanou jako jeden
mul v odporu proti této na nejvýl
Škodlivé předloze Doposud pOU
ze nepíátcUkl strana byla řinnou
j"st nejvyMf lt §by í přátelé

vzchopili se k rázné činnosti

"Kdežto v letech minulých při
StčhovaUtvo téměř úplně nijak
obmezováno nebylo a nřco zla z

toho povstati snad mohlo od roku
1893 přistřhovalstvo důrazně jest
obmezováno a témČř Ijplně zasta-

veno bylo Hcroické kroky ja-

kéhokoliv druhu jsou proto úplně
zbytečnými a bude-l- i se o ně přec
jen pokoušeno považovány býti
musí za výhradní známky hnutí
nativistického Demagogičtí na-tivis- té

přilil jsouce zbabělými
než aby veřejně doznali úmysl
úplného zákazu veškerého přistě-hovalst- va

doufají dosáhnouti cíle
tohoto učiněním podmínek na
nichž připuštění přistěhovalstva
závislým bude tak nesnadnými
pro přistěhovalce i pro přátele je-

jich v Americe již usedlé že stě-

hování se sem následkem toho

úplně zastaveno bude

"I za nynějších poměrů deseti
tisíce přistěhovalců zadržováno

jest co vězňové po celé týdny a

podrobováni jsou těm největším
utrpením Příbuzní a přátelé při-

stěhovalců občané američtí aneb

aspoň obyvatelé této země a pla-tite- lé

daní nuceni jsou věnovati
značně času a po případě i značně

peněz než spojeni býti mohou se

svými rodinami a přáteli A ne-

snáze tyto spůsobovány býti mo-

hou opatřeními důkladného vyše-

třování Opatření ta nesmí býti
zostřována tak aby konečně ne-

snesitelnými se stala a aby koneč-

ně zabránila přístup všem i těm

nejžádoucnějšírn přistěhovalcům

"Tak zvaná předloha Lodgeova
ustanovovala Že všichni přistěho-
valci 16 rok stáří překročivší aby
připuštěni sem býti mohli musí
dostáti zvláštní zkoušce a musí
dokázati schopnost svou ve Čtení
a psaní pěti řádků ústavy naší v
rodném jazyku svém

"Jsme proti tomu přední poně-
vadž považujeme zkoušku tuto
když by téže vůči ženám použito
bylo za nespravedlivou a škod
nou Pro ženské přistěhovalky
ně kteréž najiti si zde hodlají
služby co služky neb provdati se
zde hodlají literární vědomosti

jsou úplné zbytečnými Americ
ká domácnost tak již dost ohro
žená otázkou služebnou byla by
úplně zničena když by stěhovlní
se sem služek ještě více stíženo

bjlo Každá domácí paní a kaž
dý muž kterýž přeje si míru v do
mácnosti své roli by vážní o ni

avriť ní ifarií vjhtťtnř na po
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kt-F-
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sví? rff t la b m platí malý

pakaťl tíf ba poi ntky ) jkIi
ernnjíí ontth pratovnfio íar

friifr Potom by nmili platit
tjne Tím umožnili by o y

ty opravy na cntáth mo-

stech íkoUth atd ktíré jou tak
žádoucí To dalo by tisícům a

tiícúm lidem zaměstnání Prů-

mysl a obchod zbaven tííícfcb
daní a cel a pozemkového mono-

polu povedl by se k výší druhdy
nevídané práce byla by hojnost
na všech stranách a dělníci mají-

ce přístup k půdě vynutili by si

takovou mzdu jaká jim po právu
náleží Stálým zaměstnáním všech

pracovnýth rukou a dobrým vý
dělkem vystoupila by spotřeba
plodin rolnických a tím i jejich
ceny IJčIník 1 rolník byl by za

své namáhání náležitě odměněn a

trvalý blahobyt pokud od moci
lidí závisí byl by zajištěn Otázka

chudoby pokud příčina její ve

společenských poměrech spočívá
byla by rozřešena

Uvedené jest asi jádro učení

Giorgeova Podstatným obsahem
a cílem všech jeho spisů Se so-

cialisty srovnává se co hlavní zá-

sady se týče pouze v tom Že Žá

dá aby všechny průmyslové a ko

munikační podniky které povahou
svou jsou a musí být mojODoly
vedeny byly společně a ku společ-
nému prospěchu Jsou to na př
železnice telegrafy telefony a v

jednotlivých obcích plynárny vo

dárny elektrická osvětlení po-

uliční dráhy atd Proto snad
méně zasvěcení vyhlašovali ho za
socialistu Ale takových sociili-list- ů

je už nyní v Americe mnoho
Na příklad bývalý president repu
blikánský Harrison je proto
aby obce své potřebné podniky
samy si spravovaly a už nebožtík

president Grant byl proto aby
železnice vzaty byly ve správu ná-

roda Proti tomu hlavní námit-
kou bylo Že by se tím rozmnožil
úžasně počet úředníků a moc
ústřední vlády nebezpečně vzro-

stla V tomto případě poukazuje
Henry George na to Že zavede-
ním jeho single tax (jednoduché
daně pozemkové) námitka tato

by odpadla neboť zrušením ne-

přímých daní a odstraněním cla

odpadla by celá armáda nynějších
úředníků tak že by snadno

se mnoho na převzetí že-

leznic a telegrafů ve správu náro-

da Ostatní obchod a průmysl
umožňující konkurenci t j závo-

dění jedněch s druhými chtěl
míti úplně svobodný nijakými
daněmi neb jinými obmezeními

zkracovaný Podobně i obchod
s opojnými nápoji Jako pravý
hluboký opravčí myslitel nedal
se másti a obmezovati panujícími
předsudky v tom ohledu nýbrž
zcela zjevně a bez obalu dokazo-

val že ty daně a to všechno liten-sn- í
obmezování toho obchodu ku

rozšíření střídmosti a mravnosti
nic nenapomáhá ale spíše v cestě
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a pvkrvkotým na lěle
národů jejichž rc íormátorská
účinnost nedá se nyní ani z Čisti
lostihnouti neřku-l- i cele pocho- -

iti a věru bylo by židoucno

aby zase nějaký Henry George sc
ich uchopil a veskrze prozkou
mal Snad touto cestou dostali

lychom se snáze k cíli a spíše od

stranili chudobu a to důkladněji
než s pomocí "sinale tax"
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"Jtmř proti Ioltrfvíf přt-dl-

yftb c proti daHfmii obmrování
říníéhovalrttya i# ftrrf poní- -

vadl pottuujeme rákony nynřjlí
za úplní postačující a ponévad!
víříme le tIJn eioht Uihnd lo--

rího charakteru a schopné živo

bytí li vydílávatí HrmIn by tahra'
ii-J- i tjli v této zrmi svobody
usadili í'evní včříme že Spoj
Státy doposud potřebují dobrého
řistíhovah-ctv- a

aby stalo se jak
dodavateli tak i tpotřebovateli a

jsme proto rozhodně proti zákonu

jehož prováděním kterýkoliv Žá

doucl přistěhovalec byl by vylou
čen

"Chceme kongres na tyto ná

hledy naše upozorniti a chceme
dokázati že náhledy tyto miliony
našich spoluobčanů sdíleny jsou
Radíme našim přátelům a spolu- -

cititelům nechť si již tu neb v ci

zině rozeným by neupadli v ne-

činnost dokud by nebezpečí dal
šího obmezování přistřhovalectva
úplně odstraněno nebylo jakožto
zákonitý prostředek ku dosažení
našeho cíle odporučujeme pořádá-
ní valných schůzí podepisování
petic přijímání resolucí od spol-

ků posýlání delegací ku každičké-

mu členu kongresu a neustálou

agitaci v otázce této v tisku ve- -

ejném Členové kongresu zvláště
měli by poznati dříve či později
žc nemohou počítati na hlasv
skutečně vlasteneckých občanů

amerických nechť si již rozených
zde Či v cizině a že občané tito
použijí plně práv svých při osudí
hlasovacím když bez skutečné
nutnosti přijat byl by zákon po
dobný jedině z předsudku proti
obyvatelstvu v cizině rozenému"
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Ai do poslední doby chtžl-l- i

kdo pořádati dětské divadlo České
musil se obraceti pro spisky impor-
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