
o Pokrok západu
Dělníci na farmách dostávají od 5 ADRESÁŘ SPOLKUJosef KavanEplsoda ze Života Abdula

Ribtiina
ilo pomáhali vykládali lodě a ná-

sledkem toho stávkáři utrpěli veli-

kou porážku po celé zemi

Toto faktum přivedlo vůdci

K dniotva

Poraéry na Jiovéra Zélandé

lrohiifl ťfiUtii
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Když rozdělováni chleba bylo v

roce 1067 zavedeno v anglickém
námofoictvu tu po prvém tomto
rozdělováni na vlnách v přístavu
v Maltě kde bitevní anglické loď'

stvo bylo zakotveno plavalo tisíce
bochánků chleba který námořnici
házeli do vody poněvadž jim ne-

chutnal Trvalo to delší dobu než
i námořníci navykli na tuto důle-

žitou čásť lidské potravy

Ve Francií na každých 59 oby
vatelů připadá jeden voják v Ně-

mecku na každých 89 obyvatelů v

Italu na každých 126 obyvatelů v

Rusku na každých 134 obyvatelů
a v Anglii na každých 100 obyva
telů

V každé roční saisoně jest pátá
hodina ranní tou nejchladnější z

celých 24 hodin
#

V Portugalsku plaší honci lišky
z jich doupat pomoci svítilny
kterou připevni psu na obojek
Lišky se blížícího světla velice bojí
a prchají před ním slepě a tím po-

skytují honci nejlepšf příležitost k

ráně
#

Poptávka po botech a střevících

jest nyní v Americe tak veliká že

továrníci sotva mohou vyhovět
všem hrnoucím se objednávkám
V Lynn Mass kde se nalézá

nejvíce továren na obuv vyrobí se
tam denně 75000 párů a přece
továrny ty mohly by prodat ještě
více jen kdyby měly dosti dělníků
k výrobě obuvi

Ve Francii je nejblubŠf studna
na světě Hloubka její obnáší
3609 střevíců a teplota na jejím
dně dosahuje 117 stupňů

Z květinových zahrad v Rivieře
se ročiě vysýlá do světa za f3
000000 květin

Minnesota nazývána jest chle-

bovým a máslovým státem a to
vším právem neboť v posledním
roce vyrobeno bylo zde 26730500
liber másla

Následující státy a terntone
nemohou bonositi se žádným mě-

stem které by mělo 25000 oby
vatelů anebo více Jsou to: Arizo-

na Idaho Indiána territory Mi'

ssissippi Nevada New Mexiko

North Carolina North Dakota
South DakotaOklabomaVermoat
a Wyoming

t
Nejmělčejší moře na světě jsou

Baltické a Adriatické jež maji

pouze průměrně 43 a 45 yardů
hloubky

V Sidney O jsou největší far"

my k pěstováni kuřat na světě

Jeden z těchto majitelů vychová
ročně přes 00000 kuřat a chov

tento nese mu obrovský užitek

Nedávno bvlo z New Yorku pro
dáno 100 tun kočičích ocasů jichž
s teď zhusta užívá k dámským
ozdobám K zaopatření těchto sto
tun kočičích ocasů muselo se roz

loučili se životem 1792000 koček

Jedna z amerických firem se za
vázala že zhotoví a dodá do An

glie 2000000 kusů hodinek To

jest ta největší objednávka jaká
kdy byla učiněna

Střežte se mantl proti katarTha sbfta

sujících rtuť
ponívKli rtoř inlíl tich SplnC poikod! cfavKiem toi nnnrii ao at) niiinatrii) porirntmTakovéto Dfedmétr neru & JI brtl nlkd noutl- -

vány lei na pldplf Xuieoébo Mkata Jellkoi
ikuda Jimi pbiobená Jeot dmetkrite iUi
iM illdotiro Jet vám oad snlob uniknout!
mohlo HxlPa Catarrn Uure vyráběná K J
vnenej tmu vioiean u neomanuje tul-
nou rt f a bvvll braná vnitřně ACInkule uřf
mn na krev aievnijiekcelthoayatamu Kďyl
tipuji te Hall'aCaUrrh Cara pruavWřte ae
abtsto doatall ten prav Lilvá ae vnitrně a
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NAPRODFJ
' V českém lifém m£ttef ku ve vebodnf
Nebraace prodá w výborné zařízená ko

várna za $1050 Btavbajett nova ob

chod vborný Obnot ten nemuaí býti

placen najednou Adreso udá redakea

Pok Záp lSkS

NA PRODEJ
Prodám ta výhodných podmfnek dfim

v nemi jest taHiena dplná dílna nolíf
lká Vte Jest vyplacena iádný dlub

voda Hfnl zavedena Jeat na třacb mí

stech kanál uveden Jeat as ulici i do

domu ulice jest vydlážděna Dna tea
bodil by m nejlépe pro četkébo aotíře
neboť zesnul mfij mul provozoval v

nim po tS let řemeslo aoiiraké 1 dwbrým

úspěchem Viccbny nástroje jako parni

stroj broty "lajby" řerné i bílé dřevo

slonovy sub aa násady a vůbec vle eok
řemesla torna náleit lacino ss prodá
Ježto cde není teskébo noilfř mohl by

ids tručný řemeslník dobré iivobytí
udélatL Laskavá nabídky přijímá Anna

Marek & M Croton St Cleveland O

aoeb red "Pokrok Západu" Kk3

I I aW ttlfo vyta sar-- _

fatra kasdean kdo pfe--' tajin tutv4 aalu-- k

raaá lodobUm hrajte oé- -

Ji 3 do ?ao měsíčně se stravou a

bytem a beze stravy f 1 al S175
Pastevci dostávají Jajo až I330
ročně a střihači vlny 5 centů z

každé ovce Střihači tito mají
svou unii a ta pravidluje mzdy
svých členů

Zedníci pokladačt plastýh a

tesaři dostávají od fa do I3 denně

a plumbeři a natěrači o něco více

Mzda sedlářů obnáší od % 175
do la-5- obuvníků od f 150 do
a 50 a hodinářů od $1 do I3

denně
Mzda obyčejných dělníků Čili

nádenníků obnáší od fi25 do

fa 15 denně za osmihodinovou

práci Strojničí dostávají $ 3

krejčí 1 175 až fa 50 řeznici od

f 3 do f 8 týdně se stravou a sazeči
od f 10 do f 15 týdně
Klerkové v módních obchodech

placeni jsou od 1750 do f 20 tý
dně grocerní klerkové dostávají
1750 až f 15 a pekaři to samé

Nejvjšší mzdy placeny jsou v mí-

stech kde se těží zlato

Každý zaměstnavatel musí pla
tit jistou zákonem určenou mzdu
i učenníkům a ta nesmi obnášeti
méně než f 1 pro děvčata a $ 125
pro chlapce
Státní odbor práce má zvláštní

své kanceláře ve 200 místech ve

všech částěch Nového Zélandu
kde každému kdož práci hledá
tato se bezplatně zaopatři V

těchto kancelářích vláda najímá
také dělnictvo pro veřejné své

práce a v některých případech
také půjčuje dělníkům peníze na

cestu aby se mohli dostati do míst
kde jim práce byla zaopatřena
V jednom roce více než 200 mužů

obdrželo prostřednictvím těchto
kanceláři práci
Dle této črty líčící dělnické po-

měry na Novém Zélandě shledá-

váme že tato zemička co se týče
pokroku v dělnické otázce jest
hodně napřed před Spojenými
Státy

i! Z PŘÁTELSKÝCH KRUHŮ 1
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TRAER Iowa— Red "P Z
V našem Tama okresu máme asi

300 Indiánů kteří vlastní několik
set akrů pozemků Na jich reser-

vaci vyskytly se neznámo ovšem

jakým spůsobem neštovice Pří-

tomně jest asi 40 Indiánů nemoc

ných a 20 jich jest už pohřbeno
Ctění čtenáři "Pok Zip'' nemo-

hou si učiniti pojem o tom jaké
nesnáze působí Indiáné obyvatel
stvu okolních městeček Neboť
nevědouce co znamená karanténa

docházejí do sousedních osad a

obyvatelé jich musí býti stále na

stráži aby Indiánům vstup do
nich zamezili zabránili takto roz-

šíření se děsné ony choroby mezi

bělochy Nyní chovají se daleko

vzdorovitěji než kdykoliv dříve

zejména u nuceném navštěvování

školy kterouž jim vláda postavila
za $30000 a již vydržuje velkým
nákladem starajíc se o všemožné

potřeby i pohodlí V našem mě-

stečku Traer jsou též neštovice
Rozstonali se na ně dva chasníci

již si je přivezli z karnevalu v

Cedar Rapidsích odbývaného Daří
se jim nyní již dobře Nemoc pře
stáli šťastně a:e dosud jsou v ka-

ranténě a bedlivě střeženi aby se

nákaza z obydlí jich na jiné lidi
nerozšířila To se rozumí že re- -

konvalescenti čekají toužebně na
okamžik až jim bude dovoleno

vyjiti na zdravý vzduch a mezi

zdravé lidi S pozdravem
M K Mocbal

THOMPSON Neb —Redakce

"Pok Záp"! Tímto již po 27
krátě předplácím na "Pokrok Zá

padu" Nového u nás není nic leč

žepanuje velká bída o kornu Ta
se zde prodává lépe nežli v Ch

cagu za 65 ctů buši Tak ji musí

platit farmář Jiného se zde vypě
stovalo dost S pšenicí je každý
spokojen rovněž i ovsem Též i

brambor máme dost pro sebe ja-

kož i píce pro dobytek Jen ta
korná nám chybí S podravem na

oersonál "Pok Záp'' trvám Váš

Josef Cacák

"Před několika lety když jsem
bydlel v Martinsburu W V

roznemohl jsem e lehkým dru
hem cholery jež měla v zápětí

průjem Léky předepsané léka
řem nedělaly mí dobře Dostalo
se mi rady abych opatřil si láhev

Cbamberlain s Colíc Cholera a

Diarrhoea Remedy což jsem také
učinil a ten vyléčil mne listě a do

bře— A Morris Embreeville
Pa Prodává se ve vlech lékař
nácb

Hledám manželku

Ovdoví před časem a jsa usazen v

městečku kde není lidných krajanek
jsem nucen tledati touto cestou drožku
života Jsem femetlDfk v prostředním
▼ěkn v dobrých poměrech a mobu dobré

mtnielce poskytnout! dobr donov

PKhláSty moýno li podobiznou zsžle-- te

pod adresou: Vdovec Čech care of
Pokrok Západu Omaha 5eb Úplná
mleelivost bode šachována 14U

— Předplácejte se ca
Pcircx Zia yssze 51
rztzi

teaka-Sl- ar Dělnické 1'sdpar Jrdnaty

pro Mvaroatpadot tlily l

Minnesota Iowa Wiacunain Nttbra

aka a obí Dakotr

H lával JedaoU v onUrery llsa
odMvá svá arhtaa kad I pondlll mr
lni p Jana ř Vaoáaka vlk vater Valkp
ntodaeda J Mla BiiaiopraoaKavl VelkiHalamnlk Jakub Vondra PU
Bos II Monlgomnry Hlnn Vlkoófetnlk
Jos E fokol Valkupokladoik JHarulka

Ci L T Maatiraaiery Mina

odbývá svá sehtia kaldou ítvrtoo nedlll v
aitetcl Ptedaada tr K Blaník Taeor'k

MUa Utetnlk Vojt Kaaanda Pokiaink
Ír 3av:
t II Hladofeck v Le Snear Center

MlnnesaU

odbývá svá achOM kaldon I nedíll v mtei 4
lni IOUK predMida JakuU Krnnlk tajomnlk

'

Vl Hana LeHueurOanuir Mlnn Stel J M-

icek pokladník Vac tfrava

t III v St Pani lina
odbývá avá schla katdojl atfe lu v mteiel
preaaeaa inomaa snuaai tajemnia vraní
Šanda4M Hirvlnon aveHt Pan Mlnn ate-nik

Krant Bělka 18 Blcbmond B poal
vael v aovuour

Karel Havlíček Borovský i 1T

Minneapolis Mlnn

odbývá svá echAse kaídoo 1 neddl v mteie
alnl C Hl oorner of Washington Oedar avo
So Ploilaeda Kalchinao nilťipFeda AnUn
Vávra tajemník Kr Jindra ůíetnlk MKolAt
pokUdnfk K AlbrecbU

C T v Korá Prase Mlnn

od D tvá tvá scbáae katdoo i aedřll v mtelet
Ptedaeda Volta Obalupaký laj F J Novot-n- ý

átetnlk Václav Poael pokladník Jaknb
Svoboda New Pragae Mlnn

Komenský l TI v Hajward
Minnesota

odbývá svá sob&M I nedíll v míicl Předa
Pr ftiatek mlatnorrdi J Fanfár taj Vojt
Paoovaký Bol Sí Qlenvllle Mlnn Ifetnik
Karel funfar poklad MateJ BeneíOakland
Hlnn

Karel Teliký é Til v Nová Třeboni
Minnesota

odbývá svá seboae kaldon 4 neděl mtelcl
ptedaeda Jan Klein nlstopKda Vojt Ubili
tajemtiik Joba Fllipek áíetnlk Jan Podojil
pokladník Jan Noaka provodil Volt Klein
Ant Veliiek Joa Edl Pr fltatka vfbor áíe
Jan Plllpek Vojt Uhlíř výbor majetku Joa
Balata venkovní atrU Ant Veliiek vnltfni
atrál Václav Kdl poael

Ó TIII Rovnost Owatonaa Mina

odbývá svá acbftM kaldon S nedíll v mtelcl v
Jedna hodinu i dpol v síni 6 S P S Předseda
Pr Půlek mlatopfeds Pr Burel tajemník
Leopold Marek t N Klem Hl ůíetnlk Pr
Pecbek pokladník Vác Herdlllka at prí
vodil Dom Moravec vnitřní strái Kalpac
Sleták venkovní strái Joaef H VavKn

Spolek ř IX v Plne City Minnesotav

odbývá avá ach&ie kaidnu druhou neděli v
mtelcl Předseda Jan Stochl mlatopředaeda
Tomái Bíll tajem Joa Bartolboi U Beroun
átetnik Jan Hejda Plne City Hlnn poklad
Jan éambavr Plne City Mlnn

t X Čechoslovan v Ollrla Mina

Předseda Karel Kobn mfitopředeeda J
Lepelka tajemník Karel Švibovec átetnlk
M PetHfka pokladník Václav O Plnyhard
provodil V Jaké vnitřní strái P KHÍ van-kov-

atrU V Harailn átet výbor J Pávek

Čechle i XI v Se Omaha Seb
Odbývá rchnae kaidý druhý Čtvrtek v nal

el o osm hodin reCer v ainl J Koutskýho Před
sedá Vác Suchý tajemník Adolf Zeiulák SD

a O ni átetnlk Pr KunciU a 8 8t poki J
Vocáaek SI 8 8t

Čísle XII Chrndlm v Baclne Wis

odbývá svá sebou kaldou třetí aobotu v mě-

síci v 7 hodin večer Předseda Joa Důlek 101

Hagerer 8t taj Joa Stehlík ID0S Mllwauke
81 átetnlk J h Bya I0S Hlgb 8t

Čísle XIII Český Lev v Seaťortb Red
wood Co Mlnn

odbývá seboae kaidnu druhou neděli v mtelet
Předaeda Karel Boulek miatopředa Anton
Berbua tajemník Jaroslav Kovanda áietoib
Pr Jaroi pokladník Jan ftvec

Čísle XIY Ladlmír Klicel
v Hange 1 WU

odbývá achAse kaidon drahou neděli v měníc
Předaeda Frant Kotlík tajemník Vác Kin
átetnlk Jos Mendlik Haugen Wla poklad
nik V 1 Koukl

Jan Uns í XT Hopklns Mina
odbývá svá sebite kaidou druhou soboto v
mteicU Předa Václav Tyra taj Jos Hromád-
ko Hopkloa Mlnn

Nebraska í XTI v Omaha Neb

Odbývá svá achán kaídé první álerý v měafcl
v alnl p J V? Hrocha Předa Joa DolrJI
miatopředa J W Hroch taj Frank Soukupllio 131 h Ht„ Aietnik Jakub Marci pokl
Joaef Vopálka N W cor ftth and Wllltama
Bt přivodil Anton Kycblý vnitřní atrii
Tomái Dnlek venkovní atrii Frank Marel
A Hnlllíka K Marei výbor msletku

ÍU XTIÍ t loTrrj Hlnn -

Ci"" lně Hjhite první neděli Pfed- -
u artin Rartol tajem Wencel Rartoái

átetnlk J F Lepětka pukl Fred H Cban

Číslo XVIII Bratři Severa
v Drjwoed Wls

svolili al náuledujlcf ářsdnikvj předaeda Jsa
Forman miatouředfieda JIH Siipeki taj J
Vlaanlk: átet TotoU Kytelkci sokl iA
Piap

Tel ofeyáli 879—fti gatowy 807

slLouís Svoboda
ČESKÝ LÉKAŘ

Úřadovna č 301 Paxton Block
na rohu H aFarnsmul

Úřední hodiny od II do lí bodlo dopoledne
od I do 4 ' odpoledne

Yeier od 1 do 8 v obydli i Wb Williams uL

Poslouží ochotně krajanům tí

Dr C Rosewater
ČESKÝ LÉKAŘ

Úřadovna: 222 "Bec Bufldlnr

Od II do lt dopol
s ÚřadnI hodiny: Od S do I "T

Odaidosf00
V neděli od is do u dopol

Tel v ařaatrat 604— TeL t byta 1217

Bydlt-ft- alo SilT Joass ulice

Oř E Ilolovtchincr

Vpbára k nalewal od M do 11 bodla ráno
a4S:aoáodpoldaaodTdoS vater

Taiefoa raaldaaea Hfi

Dr Gifíord& Bicknell
oónl lélcařl

Cřadovna cis 400--407 Karbach Block
18 a Douglss nl Omaha Neb

Charles Kaufman
pojlsfolící Jednatel
a Teřejny notář
lODule BeileBSi nnlItfatM

S!írí aaJ ""aKnek aemovliý vydávítestoval Sauy s Bvropy a do Erropy itd

eSmi Ut 8w 14 St Osaaka Re
adoaaáaa noathudl tg

O pozemkový - -

Ca[ pojišťující Jednatel

1410 WlUIam ulice®
Prodává lotr v Oinaa I v Ho Omaaa ih

minky aarova a farmy v pobílil Omany I re
Utu a poJUUoi iipaln vám a lěeb nxilepltcfe
Šram pM ceni-- h ntijolilleb Tél labva h
vyhotovováním abatraktt

Obraťte se důvěrou na něho a

bude vám spravedlivě poslouženo

Da J P Lord Dr Fred Rcbtir

Lord a Ruštin
DOMÁCÍ LZKARI -

zisMaoocaJca) nr TOSEPA
BanhoJICl nemoci fenski a porady

501 Paxtoi Block 16 a Faraam al

OMAHA NEBR

tW Dopoledne v nemocnici sv Josefa

tW" Odpot v úřadovně od 3 do B bod

Železniční pozemky na prodej
V severním Wiscousinu Chica

go St Paul Minneapolis & Oma

ha dráha má na prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách
platebních as 400000 akrů vybra-

ných pozemkt rolnických Ti
kdož koupí záhy mohou vybrati
si pozemky při krásných řekách a

jezerech v nichž jest hojnost ryb
a jež poskytují nevyčerpatelný
zdroj vody jak pro rodinu tak í

dobytek

Pozemky po vetSině jsou zales

něny půda jest úrodnou a snadno

zpracovatelnou Chicago Milwau-ke- e

St Paul Minneapolis
Duluth Superior Ashland a četná

jiná prospívající města na dráze

C St P M & O a na dráhách

jiných poskytují dobrých trh P pro
plodiny farmerské
O bližší podrobnosti pište na

Geo W Bell
potem kovJ komtiař Hndaon Wla

Meb" G H McRae
lí pros A O P A St Paul Mlnn

NORTH--FBSTER- N DBÍHA

zkrácení času

zlepšená obsluha

2 listopadu
Denní chicagsky zvláštní vlak vyj lidí

v 730 ráno místo v 7:00 ráno T toni
dobu přljíidldo Chicaga

Denní St Paul Mnpls ezpressnf vlak

vyjíždí v 7:10 ráno místo v 8:55 V toni
dobn přijíždí do St Paul-M- pls

Čís 3 Overland limited do Chicaga v
večer má spaeí vozy pouze Daleko

rychleji jede na západ z Chicaga do

Omaby

North Western to m&ie učiniti

KčsM Mna: 1401-- 3 Famam ni

mfůmmm
ThcLlDilteil"ewiilng

--

jinin!nie Expraa
soon traln from Onutiia 1ur riilcajo

UNEXGELLED SERVICE

fay traln and svening traln from Uuuha (o
Minueapoll iad St 1201

Tlcketa of agenta n( mrmvíin linea
W II BKILL !lst Pas'r Agu Omaha

V fl HAXHOK GPA JrMEUKVAO P

DO TEXAS- -

PillzcrsTj EaílsífiTÉ rcďHzj i nia
PC2U3Í É T027 u TivtHlalác

NejlepU dráha do viech mlat

áseaai Texase
leUka a aa PaeUekéas nabrefcí

Jde pHmo do

jslfcQ flíiTmfU! CxtsiQr
DaUu H Vorth CTrivra

v7uahft&l%uo Tjl
Balto Tirbr blatnEl
Locttmt EarltfesV Sttďooi
UGrasi Safci Alnnb

c:stci eíitisTcn oni

ABSTRAKTY
VTHOTOVTJJI

S M SOrdlor
17ta aaá Tanaa rattenM Klk

M asi sf io&Sé Usta TallW

Jakýs zptaobea tylo přivodilo vl
tlxatvl taaufno dilalctva

Nový Zéland jest jedinou zemí

na světí o niž ie vsím právem
může říci Ze jest rájem rolnictva
▼ nynějších poměrech Pracovní
doba jest tam přesně uriera na 8

bodín denně pro každého a vedle

toho zaveden tam ještě polodeonf

odpočinek v týdnu Delší pra-

covní hodiny mají pouze dělníci

na farmách a klerkové v razných
obchodech pak také některá ře-

mesla jež vyžadují nutně práci

přes Sas avšak pravidlem jest tam

zavedena pouze osmihodinová

pracovní doba
Tato doba není sice ustanovena

zákonem ale unie na Novém Zé-

landě jsou zákonem podpor jvány
v těchto svých požadavcích a ne-

dávno ve sporu obuvnických děl-

níka s továrníky bylo rozhodnuto
že pracovní doba pro dělníka ne-

smí obnášeti více nežli 48 hodin

týdně a žádný obuvník nesmí do-

stali menší plat nežli 20 centů za

hodinu Řezničtí pomahači v

Aucklandu mají své mzdy určeny
rozděleny zákonem na třídy a

zaměstnavatel který by tento zá-

kon týkající se mzdy porušil ten

podléhá v každém případu pokutě
nepřesahující I50
Za veškerou práci konanou přes

2as musí zaměstnavatel vyplatiti
dělníkdvi mzdu s příplatkem 25
až 50 procent Polodenní odpo-

činek určen jest dle dobrozdání

městských úřadft a nemusí k tomu

býti zvolena zrovna sobota Ma-

jitel továrny aneb obchodu nesmí
míti v určený ten polosvátek ote-

vřeno a byť by i dělnictvo aneb

klerky své propustil tu podléhá

pokutě poněvadž závod svoj má

vzdor zákazu otevřený Jeden
obchodník ve Foxton zaměstnával

dva hochy po několik takových

polosvátkft a pro tento přestupek

postav n byl před soud a pokuto-
ván $200 Tyto polosvátky urče-

ny jsou městskými úřady vždycky
v lednu a zůstávají v platnosti až

z nějakých zvláštních a důležitých

příčin některý jiný den jest zvolen

k držení polosvátku V některých
městech používají k tomu úterka
v jiných středy a zase v jiných
Čtvrtka leč ponejvíce jest k tomu

volena sobota Je-- li k tomu ur-

čen tento poslední den v týdnu
ta řezníci groceráci a jiní obchod-

níci do tohoto oboru spadající

mají právo se sejiti a zvoliti si

jiný polosvátek na místo soboty

Saloony jež v Novém Zélandě

nazývány jsou vesměs hotely ne-

jsou zavřeny však nikdy avšak

vzdor tomu panuje v nich tak

vzorný pořádek že opilec je tam

skutečnou vzácností Odevzdá-

vání iakéhokoliv zboží v tomto

polosvátku podléhá pokutě

Nový Zéland má svůj zvláštní

vládní odbor práce který jest
znamenitě řízen Edwardem Tre- -

gearem Správce tohoto odboru

jest právoplatným Členem vlády a

hlas jeho v společných poradách
má stejnou váhu jako hlas které
faokoliv správce ostatních vlád-

ních odborů Tregear jest sekre-

tářem odboru práce již přes deset

roků a hlavní zásluha o pokrok
dř laického stavu náleží jemu

Tregear věří že tento zdárný po-

čátek učiněný v Novém Zélandě

ku vyrovnání různých nesrovná

lostf ve společností lidské povede

svým časem k přijmutí těchto zá-

sad i v jiných zemích a konečně

stane se základem k lepší šťast-

nější budoucnosti lidstva

Jest to zvláštním ale skuteč-

ným faktem že tento dělnický

ráj na Novém Zélandě má původ

svůj v nezdařené stávce Byla to

poslední stávka která se tam udá-

la asi před 8 roky V té době

unie kontrolovaly většinu dělní-ctv- a

a toto bylo pevně sjednoceno
Met! těmito nniemi bla také

linie skladačů a nakladačů zboží

na lodě nazývající se "Námořská

unie" Bylo to staré těleso ma-

je! značné množství peněz v po
kladně které nashromáždily se

z dlouholetých příspěvků od čle-

na Když hotovost se rozmnožo

vala ta bylo v unii asnešeno že

noví členové musí platit zvláštní

vstopaé které bylo dosti vysoké a

jen málo dělníků mohlo toto

vstupné zaplatit a stát se členy
vni Vzdor tomu viak unie ne-

chtěla dovolit ačkoli členové její
nemohli všichni oráči v přístavě

vykonat aby neunioví lidé byli
na dokách zaměstnáni Majite-

lově lodí proti tomu protestovali
neboť bylí tím způsobem zkraco-

váni o drahý čas a k vyložení

tvých nákladů přibrali neuniové

iZltíky Námořní unie prohlásila
ccivkua následkem jejího pevné--t

tajení jinými nniemi zahá-- l

:ia CeoerlisJ stávka po celé remL

Vezlníl pcíadavky onie byly

: riry Frl-a-y tn veřej

' 5 cJizlil se proti ní a lid

] ti vi li Czzx nabízeje

Jtho ukrutnosl tfojtnA nikdy t bar
bar kjm humor tm

Život lidský no aebyl olčlm

Smrt afghánského emíra jehož
říše tvoří klín mezi ruským a an-

glickým panstvím v Asii zdála se

býti po nějaký čas tak vážnou Že

svět očekával že povede ku sráž

ce ruského medvěda a anglickým
lvem Leč mraky ty se rozptýlily a

nástupce emfrův usedl na trůn v

mfru dovede-l- i ho však spi avo vati

s takovou železnou vůli jako ze

snulý Abdul Rahman to je ovšem

otázka budoucnosti
Abdul Rahman byl mužem ne-

všedním ale ukrutným a zde jsou
některé charakteristické episody z

jeho života:

jednou byl emír ve velmi špatné
náladě a k tomu jeden z j ho pá
žat jej neposlušnosti svou tak roz

hněval Že rozkázal aby byl hoch

vyhnán v noci z paláce Venku byla
zima vítr skučel a sníh pokrýval
zem na dvě stopy a hoch v hed

vábném tenounkém svém obleku v

této kruté zimě byl již napolo
skřehlý Lékařce emfrově slečně

Hamiltonové Angličance bylo
hocha líto a vzdor pozdní hodině
dala se ohlásili u emíra a jsouc

předpuštčna prosila ho aby měl

milost s ubohým pážetem a určil

mu nějaký mírnější trest
Emír k její prosbám pak odpo

věděl krátce: "Dobře k vůli vám
nemusí tam státi celou noc ale ať

tam stojí ještě hodinu déle 1"

"Ale chtěla namítnouti
lékařka

"Dobrou noc!'' přerušil ji emír

zprudka a Hamiltonova musela se

z komnaty vzdálin
V půlhodině páže bylo chlad

nou stublou mrtvolou

Smrt oběšením byla tím nejmír
nějším trestem který Abdul Rah-

man měl pro své pod lané Kdysi v

Cabulu vrhl se mu žebrák do ce

sty doufaje v hodnou odměnu a

prosil ho za almužnu

"Co jsi!?" tázal se ho emír
"Žebrák" odvětil tázaný
"A Čím se živíš?"
"Almužnami''

"Tedy ty nepracuješ vůbec?"
Ne"

"A nikdy jsi nepracoval?'
"Nikdy"
"Pak jest čas abych zem zbavil

tvé přítomnosti ' řekl emír poky
nul zároveň hlavou katu vždycky
za ním kráčejícímu a žebrák ve

čtvrt hodině houpal se na větvi

stromu!

Jeden z jeho poddaných byl
kdysi pro menší provinění odsou
zen ku ztrátě svých uší Člověk

ten měl však mocného přítele u

emírova dvoru a ten spěchal ku

svému vládci a prosil ho aby mu

dovolil trest ten vykonati Emír
svolil a dvořan dále prosil aby
mu vládce dále naznačil kterou
část uší má odsouzenému uříznou- -

ti Emír k vůli svému dvořenínu
dotknul se prstem hořeních částí
uší leč sotva tak učinil tu přítel
odsouzeného počal citovati korán
že čehokoliv se dotkne se ruk

zástupce všemohoucího jest to

posvěceno a emírovi zalíbila se

tato vtipná lesť jtbo dvořana tak
že odsouzenci trest jeho pro
minul

Lady Dufíerin byla také jednou
svědkyní této ukrutnosti emírovy
á sice při příležitosti konferencí

jejího manžela s mocným vládcem

v Rawulpindi Jeden z poddaných
vrazil ve spěchu poněkud kočárem

svým do ekvípáže lorda Dufferina
Emír to zahlédnul a v tom oka
mžiku dal již zvláštní pokyn své

mu varnému společníku — katovi
a za několik minut válela se hlava

ubohého člověka v prachu ni

ulici

Abdul Rahman měl zvláštní ná

hledy a to ne právě příznivé n ev

ropských vládách a diplomati

ckých jejich cestách Kdysi angli
cký vyslanec nemohl mu dát oka-
mžitou odpověď na nějakou emí-rer- u

předloženou mu otázku a

proto pravil: "To je velice důle
žitá otázka a já ji musím dříve

předložití vládě jejího veličen

atva"
Emír odvětil na to: "Když vy

se mne na něco ptáte to já vám

odpovím ihned když ale já se vás

na něco táži tu mi odpovíte že

se musíte zeptat dříve '700 jiných
lidí co mi máte odpovědft V tom

ohledu moje afghánské apůsoby

jsou daleko lepši a rozumnější!"

Obecenstvu

Dovolte mi říci několik pochval-

ných slov o ChamberlaiVs Cough
Remedy Mohu jej odpOručiti s

neilepším vědomím Prokázal mi

dobré služby a prokáže je i jiným
Měl jsem velmi silný kašel a rýmu
a obával jsem se že dostanu zá

nět Plic avšak když jsem vzal

druhou dávku tohoto léku cítil

isem se lépe tři lahve vyléčily
mou rýmu a bolesti v prsou zmize-

ly úplni Jsem v nejblubší úctě

váš Rělpk S Meym '6%- -il oL

Wheeling W V—Ha prodej "u

viech Ukárafka

unií na myšlénku aby hleděli do

cíliti uznání svých požadavků ve

sněmu a bez dlouhého otálení za-

hájili k tomu účelu kampaB a po
stavili st za zásadu že kandidát

dělnické strany musí býti z dělni-

ckých řad Na to rozvinuli agi-

taci na ulicích v továrnách v ob-

chodech a toto úsilí bylo koru

nováno takovým úspěchem že

dělnická strana zvolila si tolik

členů do sněmu že tito měli rov-

nováhu ve svých rukou

Veřejné mínění mezi tím se

uklidnilo a počalo se opět zajfmati
o dělnickou otázku a většioi po
malu se přikloBovala k dělnické

straně Lid nahlédl že nároky
dělnictva mají své oprávnění Že

jsou odporučení hodny z ohledů

humanitních a následkem toho

podporoval kandidáty dělnické

strany a nyní jich zasedá ve sněmu

již značný počet
Někteří z těchto zástupců v

parlamentě stávají se Jidáši na

dělnickém stavu ale není jich
mnoho Porušuje je styk s boháči

zasedajícími ve sněmu Tito
ovšem hledí si získat dělnické zá

stupce pozváním k různým hosti
nám kde je zahrnují svou pozor-

ností a sladkými úsměvy Je li

takový dělnický zástupce slaboch

padne do těchto sítí odloží brzo

kabát dělníka a obleče se do jem-

ného obleku aby podobal se ze-

vnějškem bohatým zástupcům ve

sněmu a od té hodiny jest horším

nepřítelem dělnictva nežli kapita-list- a

a hlasuje s těmito proti všem

požadavkům dělnickým Každé

své hlasování hledí ovšem zpeně
žit a když jeho lhůta ve sněmu

skončí tu jest pak politickou
mrtvolou a opovrhován oběma

stranami

Takovýchto Jidášů na věci děl-

nické není však mnoho a veliká

většina zástupců plní poctivě svůj
úkol za kterýmž do sněmovny

byli vysláni
Vzdor těmto velkým vymoženo

stem dělnictva a dobytým jeho
právům jest v Novém Zélandu

poměr mezi kapitálem a prací vel-

mi přátelský a proto také nebylo
tam stávky za celých posledních 7

roků Vláda zavedla různé záko-

ny pravidlující továrny a zákon o

arbitraci a dorozumění smírném

mezi zamčstnavately a zaměstnan-

ci každou stávku skoro naprosto
vylučuje Kapitál se smířil s tě-

mito fakty a proto se proti nim
více nestaví nýbrž pracuje jen v

sněmu proti dalším zákonitým Vý-

hodám pro dělnictvo avšak ne

s příliš velkým úspěchem
: Zákony pravidlující továrny vy

žadují že budovy musí býti dobře

provětrávány a stroje musí být
chráněny takým způsobem aby

neohrožovaly zdraví a životy děl

níků Každá továrna musí mít

jistá zdravotní zařízení a musí být
opatřeny stále čerstvou vodou k

osvěžení dělníků

Nad veškerými továrnami a díl

naml bdí jeden hlavní státní in

spektor jemuž je podřízeno 163

místních inspektorů jichž povin-

ností jest aby v distriktech jich

péči svěřených státní zákony ne-

byly porušovány Zákonem jest
určeno že tyto továrny a dílny
musí být k prohlídce inspektorů
otevřeny v každý čas ve dne neb
v noci a manager musí dát in

spektoru veškeré informace o vý
robě a o dělnictvu jichž si tento
žádá Každá továrna a dílna musí

ésti záznam zaměstnanců v němž

jest označeno stáří a pohlaví těch
to dále jakou práci vykonávají
kolik hodin a jakou mzdu dostá

vají a pakli záznam ten nesouhlasí
se skutečností aneb není veden

dle těchto pravidel pak inspektor
zakročí proti majiteli a tento po
dlébá následkům zákona

Zvláště ženy a děti j30u přísně
zákonem chráněny v Novém Zé

landě a zvláštním ženským in

spektorkátn jest svěřeno aby
bdělv a vvšetřovalv ooměrv žen

j
Ských pracovnic Žádný hoch v

stáří pod 14 roků a Žádné děvče

v stáří pod tS roků nesmí práco
vati ve sklárnách a žádné děvče v

stáří pod 16 roků nesmí býti za
městnáno v místě kde se spraco- -

vávajf koty aneb v sirkárnách

aby tím neutrpělo jich zdraví

Žádný boch děvče neb zena v

stáří pod 18 roků nesmí pracovat!
déle nežli 4 hodiny bez stáv-

ky načež musí jim býti povolen
čaa k Iunči který musí jisti mimo

továrny neb dílny
Mzda dělníaům musí býti vy-

plácena nejméně jednou měsíčně

avšak zvykem jest že mzda vy-

plácena jest tam pravidelně týdně
nestane-l- i se to dává zákon děl
niku právo aby mzdi onu si za-

bavil na vyhotovené jím práci
Těm jichž mzda obnálí méně

nežli f 10 týdně nesmí být žádná
část její zákonem zabavena pro
dlah a kde majitel udělá úpadek
to mzdy jeho zaměstnanců po

čtyry předcházející měsíce mají
nejpředněji! právo na pozůstalý
majetek bankrotáře
Zde uvádíme příklady jak jest

dXlaictvo placeno v nejdftleSitéj
i'c2 tOofcch na tiovea Z£aadl


