
jako za správy soukromé jinakTJviiliy
1'ífco T J Klíma

veřejné vlastnictví bude tak
Z mých cest

PÍSe A lídjck Tykali H I)

Odebral jsem se do YVsIipu

Ipatné jako lid sám Americké
rčení ie věčná bdělost je zárukou

townu kde viik mnoho Čechůsvobody nabývá plstnosti i zde
Nahlédneme li do poměrů na

VSvJfiAiMií iin)řIkn
Hcllilivý5li

HARMONIK
českého modelu kterých Jstm
Importoval vilkou zásobu 1 nyní
Je nabízím za velmi nízkou cenu

nebydlí Navštívil jsem známého
lich společenských shledáme že řezníka a starého přítele "Pokro

Pro na&í národní očistu nesmí-m- e

zapomínali také na jiné otázky

politické i národohoapodifské
poořvadž i nírod americký pro
vádí oi avém Životě očistu zrovna

lak jako my
Uůdlerství pojííťovací spo-

lečnosti na Život v St Louisů

na jedné straně jest ohromné bo ku" P Ueodu jelikož dělník
hatství spojené se zlovůlí a nadu ležel mu v nemocnici nemohl se
(oslí a na druhé straně zase až mnou vyjít! mei krajany cel jak
nesmírná bída apojeoá buď s ne
í M i t ě t a

pravil by velice rád udělal Na w

lecnosu Otu závisti která proDČIjIcH v&tívil jsem oěkteré Čechy zvláště

p Vovtse který vlastní doulof- -pfifitl pokolení nevěstí nic do
imejdy pozemky jimiž
senátoři utrpíli oa avé

vyšetřování massfskčho
i pctrolejného to jiou

brého
povÉsti
trustu
docšoí

kářaký závod Nyní teprve jsem

poznal Že získali předplatitele
V Londýně na pf město posta

vilo pěkné čisté domy pro chudí není žádnou maličkostí nená-l- í
nu ale bohatli třída je obývá člověk známých 1 třeba Že mu na

Také minim se zmínit) žo jsem
se též toho času vezl ca stáních

ač již sinice taklka hořela Kdcnl

též mi vypravoval že minulého

úirr n Kulufc bydlící čtyry
míle od JJřfotma zabil jednoho
starého a tři roční medvědy Hád

bych byl okusil msn z tlupů ale

žádné už neměli
CvAi byla mihl již několikráte

popsána a proto blo bi rbťčno
o ni se řozcpío at je tom po
dotknu že po crttě pN tratích a

Blanících viděl jitru línco PáhA

dříví k palivu i Jfc-v-a dužino tíhu

Zmínku zasluhiiju krtjina kolem
Oranitto Palla Mínu Prolétá
tu údolím místy až dvě míle Širo-

kém malá říčka (Molí je poseto
miliony balvanů žulových kdežto
na výAíoě jsou kránoá úrjdoA

pole beze všeho ksrnenf l)
Sioux Filli pfíjr-- l

jtic-- vtčtr
druhého dne ráno dojM jtem zpH
do Tyndall Proj'1 jem om dní
ale Čas mi lak rychle ubíhal U
zdá se mí jakoby to byl dohro

mady pouze jeden den

NrjocpříjemnějŠÍ pří zádi šlivó
chorobě jest obtížné dýchání
Zahřívací a hojící tliMroitl )
August Koníg's llurnburr
llriistthee ulehču! a uvoiflujítlak

trpělivosti nescházílái se Ie není léku proti chu
době Poměry podobné dostav Wahpctown jcit městečko pro

híbíční a leží na hranicích minse i zde co nevidět Obyvatelstvo
tozmnožl ae přistěhovalectvím

a M to m nessolských Krsjsn iicuda jak
porody a az cely svel naufl ie jsem se přesvědčil má znamenitý
průmyslu tu pak bude každá zc obchod Po mostě jsem pfcfiu
mě vyrábět! pro sebe a promysle do lireckenridKO iž v Míonso
vý vývoz nás poklesne a pak děl lě kdež jsem sle Žádného Čtcha
oictvo pocítí následky netečnosti

C 4') Hurmonlku' IV klapek 6 bunfi

míru ll(í imlcň vynoki dlouhý
incli kovu tni roli dvojnáNul)'
ité itrouTtvé lila My im zinkových
it)ttíUU&i)i obyčejná cena $10(K)

Ntio nníctid cena $7 B5
Cl £1 21 k lupek H IjumuG rám pravá
riifnvé dřevo ostatní jiiko pojwdnl
ř 40 olyCcjnii cena tllW NuSe

n(7eii4 ct-ii-
u $H45

C' M 21 khijtck H hufi pravti ocelo-
vá hlHny obyčejná cenit $IVOO
Nu So Ntiítiriá cmíii f 1 145
l'řeji-to-1- 1 l dohrou liurinoniku tak

kl JI objcdtiťjto Iwicd dokud riejou
rozulirány Jct nutno by ne jiohIíiI

hotový obio n objednávkou Tyto
Imrmoiilky jou 3ttk4

VITjIK
1 1 Wubuili A v Ohlouuo IH

k politice
nenalezl Po člyřhodinnovém

pobytu sedl jcm na vlak a hajdy
do St Paul kaioŽ jsem přibyl oAmerický dělník musí se vpra

vili do politiky ne snsd aby lu jedenácté hodině v noci Káno
tul clo měnu neb politické otáz jsem navštívil uěkltré známé ale
ky který nemají vlivu na jeho poněvadž čas můj by! již tsk od
existenci ale aby hájil své zájmy měřen že nedovoloval odchylek
musí hleděli aby vlastnil koope sedl jsem na vlsk a odejel do

otázky
Poslední roshodnutí Sp Státu

ie korporace musí aoudu předlo-
žili korporační knihy a pak roz-

hodnutí Žc mistské korporace
maji právo k piovádční obchodu
ale toto netýká ie výsad jtž pro
06 mčslo udčlalo Činí tyto korpo
race (jako výiada pouličních drah)
Dczpfiiobiló odpírali dále vtfcjoé
mu vlastnictví hudc-l- i ai místo

přáti lyto vlastnili

Tato dvé rozhodnuti jsou dale-

kosáhlí a budou míli veliký pře-vr- at

v zápřtí neboť to umožní

lidu nahlédnout] do knih korpo
raci a tak zvédřti vedení léclito

Nyní záleží na tom abychom měli

více mužů jako je Koosevelt

Jerome Fclk a Iladley který
chce petrolejový irust z Mínsouri

vystrnadili a má prý již důkazy v

rukou že Watcrs 1'ícrce a Kcpu
blican Co jiou odbočkami Stan

dard Oil Co a e skutečnosti že

tyto patli J D Kockcíellcroví a

Company
AŽ dosud (jí pich té £í oné kor

porace záležel od snížení doprav
nich cen neb zřízením svých
vlastních kar dopravních Pulma-novýc-

spacích vagonů nebo pe-

trolejových vozových náklad
nich kádí Položením potrubí pro

pumpování oleje z kansaikých
pelrolejných polí do St Louisů a

rativní dílny a po lé v kongresu Iierouna do lak zvaného ráje
tylo avé zájmy pro své dobro ob S přítelem Va cink cm jsem se

hajoval sešel hned v PinoCity jinak bych
Dnes farmář i dělník se politiky snad byl Ikroun ani nenašel

vzdalují hlasují pro kapitalittické Krajan tento se sle o mne řád

úředníky neb kandidáty které

jim ta či ona strana navrhla ale
postaral až zine doprsvil mne do

městečka liiokley Ucrouti je
aby založili si svou dělnickou či městečko malé budovy lze spo

Čítali na prstech u ruky a ohyvaíarmerskou uranu a volili pro tvé

čekance to jim ani nenapadne tele též Když jsme opustili vlak

první zaatávka naše byla v pivo
vaře p los Chalupného Ačko

Farmer i dělník musí do Irgisla
tur do kongresu Tylo dvě stra
ny musí řídili tuto zemi zákono QlíHlív již dříve jsem slyšel o znamení

h mmité jakoili btrouaského přece bydámě soudně a třeba i výhonně
Nestant-l- i se lak budou nejen oni

jsem žádostiv co ua tom je pravdy
ale celý národ trpěli Sám jsem stálo pochyboval ale
Na miste politiky stran mus

nadejít! politika celku chráněn
když jsme Vacínkem vyprázdnili

člyry plecháče přiznal jsem že

zájmů věšiny národa a tou větři pivo jo vskutku dobré a chutnédonucením drah k zvýšení do

právních cen na surový neb palí nou je pouze íarmer a dělník kterému málokteré vyrovnat! se i:f n i i' mm
Zájmy jejich se sice daleko rozvový olej docílila Standard Oil může Krajané kteří nebydl

cházcjl neboť co fikodí jednomuže Ksnsasití byli přitlačeni ke zdi

druhému prospívá ale oboustrau
přilil daleko od Derouna měli by
si jej objednat! a ručím za to že

budou úplně spokojeni Po té

a tak znemožněno jim úspéiné
oé ústupky na zákonodárném pol

uSetřily by národu mnoho zby navštívili jsme pana poštmíitra

čeliti v Kansas City I v St Louis
v tamních trzích Dráhy jsou

ponejvíce viněny z těchto machlů tečného tření a třeba i revoluce

Nepřijdoii-l- i tito dva činitelé
smírčího soudej i měšťndilu
Henry Štěpána majitele hotelua lak veci nyní stoji někdy aoi

tvůrci blahobytu k rozumu při Posledního neviděl jsem už asi 15

puStčním politiky do svých unií rolífi od toho času co oditěho
íarmerských sdružení budou n& val se z Chadron Neb ale přec
kdy pozdě bycha honit za minutu byl jsem jako doma
liohatství na jedné straně bude Měli jsme znamenitý oběd a po

množili se neustále a na druhé něvadž ani bečička piva ve sklepě
straně bude stáls větří nouze nescházela nevedlo se nán
bída Také právo mám já Čí

špatně

}u3$mjl i I
"

:

Asi za dvě hodiny jsem ae spo
léčně Vacínkem ubíral k jeho
domovu Na cestě zastavili jsme

nemohou si pomoci neboť ne-

chtějí vůbec ztratit! výtěžek do

vozu (neb korporace by dala do

voz dráze druhé) přistoupí oa

nabídku a následovně menií

jsou přitlačeni ku zdi
Není tudiž divu že národ ame

rický po takovýchto zkufienostecb

reptá na korporace drah a že dává

sluchu veřejnému vlastnictví kte

rému by za jiných okolností nevě-

noval pozornosti
Veřejné vlastnictví jest prakti-

cká část socialismu a ta část bude

asi uváděna v Život Kdyby vlak

nynějSl korporace mohly býti

udrženy v zákonitých mezích

kdyby mohl býti dobře sestave-

nými zákony udržován veřejný
dohled jsem a vždy budu pro
soukromé vlastnictví neboť ve

někdo jiný přivlastnili si více po
zemků než mi patří?

jaké právo mákapitalista vlast

niti nejen dělnickou výrobu tě

lesnou ale i duševní jeho vývoj

pokrok? Dostane-l- i třetina náro

1898 0tse u Václava Frolíka který spo
léčně 1 Vacínkem býval mým sou

X IMTERNATIONAUTransmississippisedem v Nebrasce v Shcridan
v -

da více nežli jí patří ledy jest to County Oba maji nynf ty nej EXPOSITION'
lepši farmy u Berouna krásnénespravedlivé rozdělení majetku 1

ty dvě třetioy musí přirozeně upa stavby i pěkná pole na kterých
dat! v bídu tělesnou i duSevní jak mi adělili všemu ae dobře

DMAHAUSA

Dvanáct příčin
Ne nadarmo říká se že má bo daří A protože jtiou oba Čeští

háč více rozumu Ale nikdo ne sedláci není jim farmaření špa
může upříti že on má více styků nilskou vesnicí což ostatně i

proč llcrova čistil Nladovií whisky získiívií si příznéveřejností má více pomůcek pěkný dobytek dokazuje Ze pofe ne vlastnictví časem stava se
Bebevzděláoí on může si nové čátek farmařeni i pro ně musilobtížným je-l- i vedeno úplatnými

)hn všecky JInd kořalky skotsko Irské
kanadské neb domácí Jest:věci lehce přisvojiti znalosti jeho býti obtížný dokazují nevzdělanéhrabivými úředníky a ntol-l- i ve

přibývá a on nabývá rozhledu pozemky v okolí ty nesčíslné pndeno k prospěchu veřejnosti j knl)l)ii(! Tinchii

Naproti tomu chuďas který je řezy které návštěvníka t prtnl rtiyli kliiiikillv i lehDůkazem toho jeti naSe poštov
ničiví které ač je sestátněoé 1

l rmivnIJ (iFutlAl f JkiiiuikII laliu tiutděsí které ale oni hravě ze žernévázán ku své práci kterou po celý
i fit Imll íiku nu bylu diimul vyrutino uv

den bezmyšlenkovité vykonává dobývají Pobyl jsem zde od čtyř ilmiu tl liliuúspČSně vedené přece má mnoho

vad I lam naSlo ae mnoho hodin odpoledne do rána dojako stroj a večer utrmácen uklá H 1'iMfimlJ vitiiiUiuvá ruii tuk nimlťftin

iikit Joiniií elmll luliiitkii lu iiuumfnchdá se na lože aby nabral další šesté hodiny(Splatnosti vydírání! neschopno
st! v úřadech jak nedávné vySo

4 l'iiMÍt(l ivuji vjřMI jkiitl t lmil 11 řll(lilu ten nemůže se vzdělávali U p Vaclnka sešlo ae několik
tll ťlllt Ml lllillIlMIlHI l lOkllft V Mltillioll H

soumlů mezi nimiž byl též John nll vnuii jukl i I kroiliiinl

vmiou ntit lunlMittiiou 4riikuu ílluly $1(0
vyilftil kriUuiii kilu nlijovl n iijttkl
Ikiullivé lilky iimIi umAlá Imrvunl )Hi huť kli)

9 1'oiiftvttiU J náliiíllí vyrAheu ptiJluplUa
lál' k nlkily iiťriHlávl dukud ii(Ii4IiIh
ilultutAlí vu vlíiliilib fkUililil li

10 !'uiiíill řl l nulu k ubílili uvojl

vlmlni hittittil tm vyiikklitUiil liJifutiti
miu tiitiiiiiniii ei uniat Ull řliiMviiti ku

tmí ílill ti ívl nihltivuil itít kibic iliti

fiiitvtlt ) uitiUi it nlkilt Jukl tttitiit
lt klr liu)li l y liiitJi i tii ilt tiilijiltilii)li h

itnuim I nyhtl 4 Iti f liti kiiUf ti Jo- - mtl tflly
lllijř rlř'ilik iinliMotlul r nttultAiif

I" krtu n jv)ll uiJnii Jk"tl
'i 'it4iJl iiiU44iti ll uttltitu l tjl

llittulitt vjlí ku ui4m f J)t nbuu
li ) ttt ttrimtiii nhii1II Uttiilnuu ii

u tli t iitiivttviuituk tlaiitek (Uil IH mllun

Plaček starý můj známý se avojl

Iřovánl vyneslo na povrch Vláda

platí přemrštěné ceny za dopravu
poStovních zásilek drahám a í

h (hulil litky tititliil k f ilky im

tlíAnl luiikíi li ii'Jú li Hntli'hl ilii nlivkřpolovicí Ze Vacíaek i botičku
fiitii jttt i Jtutiná wlmk y

zaopatřil aby nikdo oeslval ne
t14lUvtit i)imi u4 lini(itlit!kíi lnut iiikily u

muiim ani vypisovat

tak jiko boháč

Nespravedlnost lu je nespra-
vedlivé rozdělení majetku Ná

pravá je možnou atpoft částeční

jak jsem jit dříve podotkl koope
rativnlmi podniky jak dělnickými
tak i (irmerikými a všímáním si

lájmo politických A sájmy po-

litické I sákonodároé nesmí být)

lUláli imt l il lflli Vlily V Uliktik 'u

ittinkii v t tt n i k 4tKino odveil mne Vacínek do

lincktey kteiéžto město bylo
T 1'niiíiill ) yrttn tvMué t iu )Hii h

lll! U'tl V llltl uH tttliMllllt l ÍMlk Jlplrd lety postiženo polárriiklerý n'il it áihki yuín4 Jkiw
vyžádal a! i oběť několik životů ali ntii 1'ttf t ili ) J IIIUH lt(ki )f jliuU

jil to bylo několikráte předaem-n- o

v kongresu dosud ničeho ne

bylo uČiněuo oa odstranění léto

vydíračnosti
Poněvadž ale dohled sákooitý

nad soukromými podniky nebudu

prováděn i kdy ty lákony podob-

né stávaly raději bych viděl é

vlastnictví drah jak po ven

koví tak i v iníílcch jak jit i v

Anglii st oivěJiilo
ťti tom ale tuuil lid býti bdtlý

idikýchkapitalismem a nevhodnými láko-

ny ohiolovány a aJrlovány v po
kroku účrlaosti Prolo trnul

Po roaloučool se všemi odejel OMAHA

m:ii'ILLOW SPRINOS DI8TIUERYicm po dráie tireit Northern k V
tdělník i farmář Uo politiky ne k domovu jvilo jil la nejrovuljll

voli liiku ale pouie la svými Vynttflé (ioltlrn Sh#al či-- U liluí a Hnirlon WhUkey
a llcjuvy 1'agla jalovcové

cU přes Sioiu talii at do
Vankton S Plij my vlastními


