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Voda přetéká přes velkou hráz v New Yorkur ZE 21VOTA EMMY GOLDMANOVÉ

zruSenl manželství a nahražení ho
volnou láskou a odstranění všech
náboženství Mluvila pro niřrtií

majetku Kadila k násilnostem

konec přece se sehnala jedna dů-

kladná Msle j"ž ze spoda byla
náležitě podepřena aby vydržela
lak téžkon váhu Tehdy e o tom

v časopisech mnoho psulo

Jinou proslulou příslušnicí "těž-

ké váhy" byla "Veselá Eva" Par-sonsov-
á

která budila po íadu let

obdiv v různých divadlech Vážila

f20 liber a po řadu let byla jed-

nou z hlavních attrakcí divadel
Ranníma & Raíleye kteří byli mi-

stry' v hledání lidských zrůd li

zvláštností

Před několika roky vystupoval
v různých městech v Calilornii pá

'Knkov býval dinhdy kapitolem
Polska a má taktéž množství sta-

rožitných budov "Není o tom po-

chyby e buď' hráli důležitou rol

li i v novém životě této země

Polsko je zemí převážně země

dělskou a mnohé kraje jsou ne-

obyčejně úrodné avšak nebylo z

půdy získáno vždy tolik co by by
la vydala kdyby užívalo se mo-

derních hospodářských strojů Ta-

ké cukerní průmysl je značně dů-

ležitý Polští patrioti mají v yj

ii zavěsti nejlepší hospodář-

ské stroje do zemědělství a pro-hlasu- jí

že Polsko brzy se stane

ase spiírnoii Evropy Také do

-- vV jejích řecích pomsta nenávist

kletba a všechno ostatní co muže

rek dítek z Nového Zealamlii Ry-

la to dvojčátku Ki roků slará Ru-

by Westvroodová dívka vážila

4"0 liber a NYillYcd WestwoiMl

hoch 110 liber Jsou-l- i dosn i un

žiyn není známo nehol' po odjez- -

lil z Californie nedošlo o nich

žádných-zprá- v

Jiným proslulým tliislyiu mu

žem v Anglii Itvl jiikvm liríglitPo prvé ve čtrnácti loleeli voda přetéká přes velkou Cornellovu

Ryl výrobcem lojových sví- - a gro- -hráz v ('rotou N Y která tvoří část vodárnv v Nev Yorku

bytek má byli pěstován ve větší

míře než až doposud
Paderewského vláda snaží se

rekonstrukci země Zvlášt-

ní péči věnuje stavbě nových a

starých železnic Husové

stavby železnic v Polsku zanedbá-

vali a při jich konstrukci hlavně

přihlíželi k vojenským potřebám

'yní má dojiti k nápravě a dosta-

li se železnic také krajinám kde

povzbudí průmysl Německo v

polských částech také při stavbě

železnic nepřihlíželo na skutečné

potřeby krajů nýbrž snažilo se

odvrátiti obchod do západních ně- -'

meckýcli přístavišť
Textilní průmysl byl v rozkvětu

před válkou hlavně v okolí Pio-trkn-

Varšavy a Knlisze Město

Lodž často je nazýváno polským
Manchesterem pro silně rozvětve-

ný textilní průmysl

eerislou v hssexu a zemřel v dva

eátém" devátém roce svého věku a

byl pohřben na hřbitOyč Všech

ti jiovažována za nežádoucí cizin-

ku Snažila se dokázat i že natu- -

KDYŽ paroloď vezoucí dep°r
Eunuu Goldmano-o- u

zmizela minulou neděli ráno

v mraku dýmu za Šandy Hookem

v přístavu novoyorském Spojeni

Stály zbavily se nejdivoíejší ze

všech divokých ženek ro jich znal

'svět a odbor spravedlnosti měl

první dohře zndonetiý klidný

spánek '

Emma (inldmanová I Jméno to-

to vyvolává vzpomínky na nepo-

řádky a vážný- - neklid za poslední

čtvrt století "Rudou "Emmou"

nazývána hýla jedněmi a "Joha-

nou z Arku nnarrhistického hnutí

ve Spojených Státech" druhými
ale (Joldmanová neměla ničeho

sKili'"ri('lio s odvážnou dívkou z

Roiiremy jež zachránila Francii

ve chvíli nejvážnčjšiho nebezpečí

Nebyla žádnou snivou idealistkou

Svými řečmi nikdy nesnažila se

rozvhráti citové struny lidí — Ná-

boženství bylo pro ni toliko pově-

rou dohrou jenom pro pošetilce
Nevěřila v žádného Roba a nevě-

řila ani v žádné svčtské řády sva-

zek manželský v to zahrnuje
Od jednoho pohřeží Ameriky k

druhému od jedné hodny od mý-

dla k druhé od ulice k ulici a od

města k městu rozšiřovala svoje

radikální nauky Po posledních
dvacet pět let stála v popředí ra-

dikálního hnutí bijíe na všechny

strany ničíc víru v přítomné řá-

dy a vysmívajíc se všemu co po-

svátno bylo mnohým lidským srd-

cím Žalář nedovedl změniti její
radikální přesvědčení Odslouži-l- a

si trest a zase hledala bednu od

mýdla na kterémkoliv rozcestí y

zahájila znovu hlásání svých
thoorií
Jako rl rok stará žena vrací se

nyní ilo Ruska kde se zrodila —

Souhru jejího života ukazuje tu
ň iiim sstAiiv višnivi' lrrvo milost

ralizovanon občankou se stala v
SvatvVh v Maldonu dne 12 listo

důsledku svého sňatku s Jaku
padu 1710' Keni určilě známo

jak mnoho vážil ale vypravuje sebeiu KJprsnerem ale tento zapadl
kdesi před patnácti lety a nikdo

otrávit i srdce a učiniti klidný ži-

vot utrpením tvořily hlavní pod-

klad všech vývodu Nemluvila ni-

kdy o lásce nýbrž vždy o nenávi-

sti a nutnosti pomsty Mluvila o

přirozeném životě aby každý cí-

til se volným v obklopení krásné

přírody Města h velkými budova-

mi považovala za nepřirozená —

Mluvila o tencinentech jako do-

brovolných' žalářích a o všech zá-

konech jako pontech a okovech —

Strhnete ty budovy často volala

neiiechte kámen na kameni

Po nějaké době odebrala se do
llomostead a byla zde v době vel-

ká stávky ocelářských dělníku v

roce 1888 Zde spolupracovala s

Alexandrem Rerkmanem vůdčím

anarchistou s nímž nyní byla de-po- rt

ováná do Huška Mělo se za

to že přiměla Rorkmana aby
úklad' o život železářského

magnáta Fricka avšak nebylo'
možno jí ničeho dokázat i V bouř-

livých dnech předcházejících to-

muto pokusu Ooldmanová a A

Rerkman měli tolik společného že

še rozhodli sdíleti spolu domác-

nost A tak zahájena byla roman-

ce která se udržovala přes to že

Ooldmanová začasto otevřela ta-

ké srdce jiným mužům v

Rerkman odsouzen byl do věze-

ní na sedmnáct let a Ooldmanová

vrátila se do New Yorku kde na-

lezla si práci v továrně košil Zde

stala se intimní přítelkyní a rád-ky- ní

Johna Mosta Toto přátelství
nemělo však té trvalořTi jako přá-

telství s Rerkmanem Došlo k roz-

dílům v náhledech a prudká Em-

ma vyplatila jej karabáčem na je-

višti Odd Fcllows síně
V dalších letech pokračovala v

o nem ničeho neví
že objem jeho byl tak úctyhodný
že kolem něho mohlo se post a vit i

devět osob aniž by se musely na
sebe tlačili

A tak "rudá Emma" mus ia o- -

pustit Spojené Státy Ryla jed

NOVÁ VARŠAVA

nou z hlavních priem neklidu ji-

stých tříd Svými řečmi vyvolá-

vala nenávist a konec konců či-

nila lid ještě nešťastnějším poně
vadž touha po pomstě otravuje
srdce a připravuje utrpení Do

mnívala soi že prospívá nešťast-

ným ve skutečnosti však ještě
zhoršovala jejich úděl Snad v kru
zích svých věrných vyznavačů bu

de pohřešována ale odbor sprave

MLADÝ VOJÁK

NEJMLADŠÍM vojákem v

a nepochybně
také nejmladším vojákem jia svě-

tě — je Vincent Pmovvski Ačkoliv

je toliko deset roků stár nalézá se

v činné službě vojenské od roku

1!)17 Jeho stejnokroj je opatřen
K'ti služebními pásky a jedním

páskem za zranění které utržil si

ve službě v ruské armádě Na ná-

vrh Amerického červeného' kříže

lil v i

dlnosti se rád zbavil této divé žen

ky poněvadž způsobila mu v po
sledních letech mnoho starosti

TLUSTÍ LIDÉ

způsobem vzniklo rčení
JAKÝM

Diemá rád tlustých

né aféry sňatek s bývalým tres-

tancem a historii neklidné existen-

ce v pot nich dílnách špinavých li
2 f

(losraio so mu nyní zvláštní uovo-len- é

aby mohl navštěvovati školu
učení svých radikálních Iheorií —

Napsala celou řadu pobuřujících lidí" jei nevysvčtlitolno poně

člověkem jaký kdykoliv žil na
světě Zemřel však v 407 roce vě-

ku svého v Sta tu ford v hrabství
Lincoln v Anglii dne 21 června

roku 180!) Před svým skonem vá-

žil 719 liber

Opakujeme' sedm set a třicet
devět liber aby čtenář snad se ne-

domýšlel že jedná se o sazečskou

chybu Tento Lambert při veške-

ré "své "těžké váze" byl člověkem

náramně pohyblivým běhal čiper-

ně snědl úctyhodné množství po-

travy a spal jenom na zemi poně-

vadž na jakékoliv posteli bylo" pro
něho nebezpečno spáti Jeho přá-

telé sice nabízeli kc uspořádat!
sbírku a" poříditi mu postel želez-

nou a bytelnou aby aspoň za zim-

ního období nebyl v nebezpečí na-

stuzení avšak Lambert byl tako-

vým "lamželezem" že nevěřil ani

posteli železné a na zemi také ze-

mřel Vůbec bylo pro něho ne-

bezpečno pokoušet i se opusťiti ze-

mi Jednou lezl po nějakých scho-

dech a ty za chvíli se poroučely
Před tím jednou vylezl na půdu
kteréhosi venkovského obydlí a tu

strop počal tak povážlivě praska-
li že obyvatelé v ryclilosl i vyběh-

li z obydlív obavě před katastro-

fou —

Dne 27 červenci tohoto roku
zemřel v nemocnici v Brooklyne v

New Yorku Jack"Wilson v té do-

bě nejtěžší člověk na světě Ryrl

pouze 28 roků stár pět stop a

sedm palců vysoký a vážil 6f0 li-

ber V minulém roce byl jednou z

attrakcí proslulého cirku Barnum

& Bailey a byl oblíben pro bodrou

povahu Zajímal se značně o vše-

chny událosli a byl horlivým čte-

nářem novin V té době vážil asi

(520 liber avšak získal asi třicet li-

ber na váze když vrátil se na vý-

chod a stal se jednou z attrakcí

na Coney Islandě v New Yorku

Zde také onemocněl

Byl tak těžký že žádná ambu-

lance nebyla s to dopravit! ho z

Coney Islandu do nemocnice a by-

lo nutno použiti velkého nákladní-

ho automobilu Do nemocniční

místnosti dopraven byl na zvlášť

pro něho zbudovaných nosítkách

Obtíže byly také s pořízením po

jících velkoměst vězeních a lem- - xPmowski je členem-setnin- R

Prvního pluku polských hulánů
nveh síních annivm- - - 4 J -

inuuiu rilir u" VII lili lín 11 lliMlltv- -

stickyeb orgamsaci po celých Spo- -
který má pověst nejlepšíhn jízdě-- '
ckého pluku v "polské armádě

i la se na tajných auarehistickýeh
(schůzích dvou kontinentů V kaž-tdé- m

takovém shromáždění hrála

jených Státech
O mládí Emmy Ooldmanové v

Rusku prožitém je toliko málo
Pmowski je tak dobrým jezdcem

jako vojákem Vyhlíží a také jed-

ná jako voják každým coulem
čelnou úlohu a mluvilo se všeobeT ' ' 1 j 1

cně ó ní jako "královně rudých"

VARŠAVA kapitol obnoveného

nejlepší naději sta-

ti se opětně jedním z velkých stře-

disek evropských Dokud Polsko

bylo ueodvislýni královstvím než

došlo k rozdělení jeho zemí ínozi

Rusko Rakousko a Německo Var-

šava byla jedním z čelných evrop-

ských měst vynikajíc obchodem

i kultuwMi Před válkou měla

710000 obyvatel z nichž asi čtvr-

tinu tvořili židé Byla průmyslo-

vým městem značné důležitosti a

provozovala čilý obchod s 'vnitř-

ním Ruskem a Německem

Varšava přes to že patří k nej-starší-

polským městům nestala
:s kapitolem Polska dříve než až v

Šestnáctém století Její staré va-

ly byly svědky častých bojů a po
ulicích města začasto lekla krev
V povstání v roce 1794 proti Ru-

sku llOOO polských vojáků pobi-

to bylo tu Rusy kteří po dobytí
města povraždili stejný počet oby-

vatelstva obojího pohlaví
Město má celou řadu starožit-

ných a dobře až na naše dny za-

chovalých budov z nichž dlužno

především jmenovati bývalý krá-

lovský zámek krásnou vímsko-ka-tolicko- u

kathedrálu ruskou kathe-drál- u

palác Kazimírův a tak zva-

ný- Saský' palác (Má řada var-

šavských ulic zachovala si staro-

žitný svůj ráz ačkoliv jako jinde
často i zde' bouralo se neopatrně
tak-ž- mnoho krásných stavitel-

ských památek padlo za oběť to-

muto modornisování města

Na březích řeky Visly nejdňle-žitějš- í

řeky Polska je mnoho ob-

chodně důležitých měst 'stejně ja-

ko při přítocích této řeky ledním

z nejdůltežitějších polských měst

je Krakov opevněné město pohřo-ínšl- ě

Koseiuskovo a Sohieského

přes svůj útlý věk Připojil se k

armádě na počátku roku 1917 kdv
Nevyvolalo žádné podivení

když po zavraždění presidenta Mc-Kinle-

v Ruffalo v létě roku 1901 po rakouském vpádu do ruského I-
„ - a" :

1 olska stal se sirotkem Přisel jed- - Ms ukázalo že vrah byl učedníkem

znaino weji strýc Který siarai se
o její výchovu odsouzen byl na

Sibiř pro spojení s podzemní čin-

ností
'

nihilistň Dostalo se jí na

petrohradských školách slušného

vzdělání a po vychození škol od-

poutala se od syé rodiny a přišla
do Spojených Států po cestě přes

Německo Francii V Anglii To

bylo v roee 1880 kdy Emmě bylo
18 roků

noho dne do důstojnické kuchyně
ruské armády a dostalo se mu mí

sta sluhy polského dělostřelecké

vadž tlustí lidé pravidelně jsou
lidmi veselými nikoho nézarmou-t- í

s nikým hádek nevyhledávají
a následovně všude jsou rádi vidě-

ni a všude vítáni Ale ať už svět
má rád tlus-t- lidi anebo nikoliv

jejich stále dosti ve světě jakko-
liv nie tolik jako jich kdysi bý-

valo jak statistiky 'pojišťujících
společností ukazují Tlustý člo-

věk totiž přílišně tlustý těžko zí-

ská pojištění na život poněvadž
se považuje za tak špatné risiko

jako člověk příliš hubený Stati-

stiky ukazují že nadpříliš tlustí
lidé zřídka dožili še vysokého vě-

ku a většina jich umírala v mla-

dých letech

Jsou však některé výjimky a

jednou z nich byl James Mans-ťiel- d

který zemřel v Dcbden v

Anglii dne 0 listopadu 18r)0 do-

vršiv 82 roky svého života Ještě

před svým skonem vážil 470 liber
což je váha při starci zajisté úcty-

hodná Přen- to ale tento Mans
field který oblíben byl pro bod-

rou svoji povahu byl "lehkou vá-

hou" proti Danielu Lambertovi o

němž se praví že byl ne j těžším

ho plukovníka Následoval svého

pána pří ústupu a byl raněn při
tom šrapnejem

Když došlo k skroucení sé ru- -

sko armaiiv j ihowski uoprovazei

Emmy Ooldmanové Leon Ozol-gos- z

zaplatil za svůj zlošin živo-

tem byl popraven elekřinou Než

zemřel prohlásil :

"Vyvolala ve mně oheň Její
doktrína že vládci tohoto světa
musí býti odstraněni vedla mne

k přemýšlení tak že jsem se ča-

sto domýšlel že hlava mně prask-

ne následkem bolesti Slova Em-

my Ooldmanové mě pronikala a

když jsem opustil jednu ze schůzí

kde mluvila' rozhodl jsem se ně-

co vykonati v zájmu věci pro kte-

rou jsem byl získán"
Czolgosz zemřel na elektrické

židli avšak1 Emma Ooldmanová

žila nadále aby šířila doktríny

vraždy a revoluce Jak mnoho

vražd a pumových atentátů pod-

nítila nikdo nedovede odhaduou- -

V Rodiester N Y provdala se

za mladého muže jakéhosi Jakuba-Ker-

snera o kterém před ne-

dávnem mluvila jako dobrém mu-

ži klidné povahy poctivě si vydě-

lávajícím denní prací svůj chléb

Avšak záznamy odboru spravedl-
nosti ukazují že byl bývalým tre-

stancem Af je tomu jakkoliv mů-

že být i řečeno že měla dobrého
'ivnfníhn ťlriihn Mohla snadno

svého pána do hlavního stanu pol-

ské armády generála Pilsuďského

kde oba se přihlásili do služby pol-

ské republice Po uzavření přímě-- '
n Pmowskému dostalo se hodnosti
"řadového vojáka první třídy"
Snášel se svými druhy všechny sla-

sti a strasti vojenského života a

těšil se oblibě celé setniny Na ho-

cha hýl upozorněn Americký čer-

vený' kříž který požádal vysoké
velení polské 'aby přidělen byl k

jeho práci Kobrynu jižně od

Brcstu Litěvského kde američtí

pomocní pracovníci zřídili školu

kdyby byla dbala založiti si šťa

stele pro něho v nemocnici ale na
stný rodinný život v Rochester a

míti malou rodinu dítek jež by

vyžádaly si veškeré její energie a

'pozornosti To bylo v roce 1887
Pan Hohenzollern stěhuje s do svého nového domova

ti avšak odbor spravedlnosti shle-

dal že byla ve spojení h celou řa-

dou spiknutí a revolučních úkla- -
STM????iSSSáSw

T PI d 1 I Mtim pro opuštěné sirotky
'

i
1 1 í

l
Iň v různých částech země

Světová válka podnítila ji k zvý Když před několika dny Pmow- -
l 1 i- - i E?V

šeni činnosti Poskytla ji nove ar- - ski priei no ionrvuu anvuuiiKe m
"' ' Xix i s

írumenty proti vládě S Alexan
L J$M'-- Sta

školu vvvolal mezi dítkami velké 'fdrem Rerkmanem který mezitím
0 n Wm%ápropuštěn byl z vězení a znovu u- - vzrušení Nebylo se cemu divit c'"

neboť malý voják přijel na koni E
jal místo po jejím boku cestova

měl pravidelnou uniformu polské- - f?la po zorni a hřměla novými dů
1 rsTvody proti zákonům a stávajícím

kdy doilo k dramatickému přelí-

čení a popravě výtržníků z llay-market- u

v Chicagu

Když podrobnosti přelíčení by-

ly uveřejněny duch podzemního
Ruska' vstoupil opětně do cév Em-

my Ooldmanové Umocnil se jí

velký neklid a vystoupila by pří-

sahala odvetu za mučedníky z

iraymarketu Abychom mluvili je-

jími vlastními slovy "stala se ne-

schopnou k všednímu povolání ho-

spodyně a manželky"
Zanechavši svého manželi y Ro-

chester po méně jak roku maiižel- -

ského soužití odebrala se Emma

Ooldmanová do New Yorku kde

získala zaměstnání v "pot ní díl- -

-- ně"' kde vyráběly se ňněrovačky

Její školní průprava byla dostate-

čná aby nalezla zaměstnání v ji

nu iMiiana um ruiiy a v iioec vně- - p

chno co dělá tvto voják v "málo- - I- -

v íi f i lil i 11'iini i r li i M nivu v "v

řádům Odsuzovala povinnou služ-

bu vojenskou Mluvila proti vla-

stenectví Proklínala císaře krá-

le a presidenta stejně vytrvale
zr - J htm1 ji'- llfUlMHlHJI 1 II Vťlll XI R lj7

iuii i)-ii "u nu ir je iiuin-iu-

' Znovu došlo k jejímu zatčení a svcinu panu tak vernym jako byl fr
'tiasMiai!-- g trnů

(9 1

hoch věrným svému plukovníku ř
Pmowski zasalutoval vojensky své- -

mu učiteli' a požádal přesně p'jdlf
A-

-

tentokráte byla usvědčena a od-

souzena do vězení i se svým spo-

lečníkem pro spiknutí proti povin-

né službě vojenské Dvouletý ža fl 1 - A
vojenských pravidel o sedadlo vet-

škol Tfoho dne učitel nemohllář v káznici Jefferson City od-

stranil jí z veřejné Hcény od léta svésti ničeho se svými žáky Ryliném olwiru avSak
'
Emma dala

nepozornými nespustili oči se svépřednost ruční práci V tenemen
ho druha ve vojenském stejnokro'tech a přelidněných distriktech

New Yorku nalezla bohaté pole a ji Pmowski zachoval ale důstoj

roku 1917 až do podzimu tohoto

roku
Snad již ve vězení kula plány k

obnovení anarehistieké činnosti

po svém propuštění ale tentokrát
žádostivé uší pro svoje anarchisti

eké učení

nost zkušeného vojáka a ani brvou
nehnul pří toru obdivu Hoch nv- -

vláda rozhodla ws ji deportovatiPřed třmi kdož noffkytft jí o- - ní navštěvuje pilně školu a jako ?Pan Hohenzollern kdysi pyšný císař Němcft" přestěhoval se v minulých dnech do svého nového

domova zámku Doorn který před časem zakoupil Na obrázku našem spatřujeme dva stěhovací vozy

na nichž přiveden byl nábytek bývalého císaře _ _
Nadala e nikdy pfioDcenou a hyl ilohrym vojákem j také jj- -

čel i vvin žákem 1

ehotné uluehn mluvila pro zvráce-n- l

vlády odvolání všech zákonů následkem toho právem mohla bý


