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XXXVI. Nejistota kapitálu v dobách války

a svt není nic jistého a stálého. To platí hlavn
o majetku. Jsou bohái dnes a zítra jsou chua-

sové z nich. Všechen majetek ohrožen, obzvlášt v dobách
pohnutých, jako v revoluci nebo ve válce.

Dne 18. bezna 1909 pojednal »ech« o tchto po-

mrech následovn:
Hrozivé zprávy docházejí stále ze Srbska a z Ruska.

Nejistota taková jest velice trapná. Rakousko vydalo prý

již na úely vojenské 200 mil. kor., a ješt ani rána

nepadla. A co bude potom? Válka je cosi hrzného,
o emž mohou vypravovati Rusové, kteí byli v Mandžurii

proti Japoncm. V Evrop jest nahromadno mnoho
taskavin. Staí jen malá jiskra, malý výbuch, a mže
z toho býti svtový požár. A toho se všichni dsí, ani

nmeckého císae Viléma II. nevyjímaje. Na všech stranách

to kvasí. Francie chce mít klid v zabraných zemích
afrických. Patí jí Alžír, a soused v Marokku stále tu pod-
paluje. Král Ludvík Filip ped 40 lety se vyjádil, že

Alžír nebude francouzským, dokud také k tomu nebude
pivtlena íše Marocká. Roku 1844 mla Francie hlavní

msto marocké Tanger ve své moci. Tu si donutí r. 1856
Anglie volný pístup. Totéž iní pruský princ Vojtch.
Admirál Nelson ped 100 lety se vyjádil, že Tanger
nesmí patit žádné evropské moci, vyjma Anglii. An-
glické válené lodi by nemohly do Stedozemního moe,
kdyby pístav v Tangem patil na p. Nmecku. Ludvík
Napoleon chtl rozdlit severní Afriku, a sice Marokko
a Alžír Francii, Epypt, Anglii, Tunis Itálii. Ale anglický

- ministr Palmerston dobe vystihl situaci a odmítl. —
Egypt patí sice do dnes k Turecku, ale panují v zemi
Angliané. Ti si zde iní, co chtí. Totéž platí o Marokku,

a revolucí.
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Zde dosud rozhoduje anglický vliv. Francie chce své

panství rozšíili o Atlantický oceán a usiluje o vládu

v Tangeru. To by však znailo zkázu anglické mariny.

Anglie nedopustí, aby na Stedozemním moi jiné válené
lodi mohly vládnouti, jak jen anglické. Proto podpalují

v Berlín otázku africkou, aby se Francie potýkala s Anglií

a zapomnla na Sedan. Bismarck dokonce radil diplo-

matm francouzským, aby jen obsadili Tunis i Tanger.

ím více mají Francouzové práce v Africe, tím mén
myslí na odvetu za Elsasko. ím více se Francouzové
pibližují Gibraltaru, tím hrozivji se stává válka mezi
Anglií a Francií. A to práv chtí v Berlín. Když šel

Bismarck do pense, vrhlo se Nmecko samo do Afriky.

Anglie ztratila vliv až do té doby, kdy sultán Abdul
Aziz zane vládnouti. Nejvtší porážku utrpli Francouzové

ve Fašod. Tuto zem mli již obsazenu, a tu Anglie

nasadila do zad francouzských vojsk marocké pluky,

a vojevdce Marchand musil z Fašody prchnouti. ham-
berlain prohlásil, že Marokko nesmí pijíti do rukou

Francie, spíše do rukou Nmecka. V Birminghamu mluvil

ministr Chamberlain, že Anglie a Nmecko mohou jiti

spolu. V Asii je protivníkem Anglie Rusko a to v ín,
v Afganistanu a v Indii. Ale nemáme-li spojence, ne-

mžeme Rusku škodit. Ale Chamberlainovy názory ne-

líbí se samotným Anglianm. Anglití továrníci praví,

že Nmecko je nebezpeným konkurentem a Rusko
nikoliv. Veejn Nmecko nikdy nejde proti Rusku, tajn
však pracuje dosti.

ísa Vilém II. vydává se na cestu do Jerusaléma,

Damašku, Caihradu. Dá se oslavovat! jako ochránce

Islámu. Chce z Orientu vypudit Angliany. To dopaluje

strašn v Anglii. Chamberlain doporuuje na to doroz-

umní s Nmeckem. Ale nedaí se mu to. Lord Rosebery
praví ve snmovn, jestliže Anglie si dá ujiti vliv ve

svt, tu by sami Angliané nebyli bezpeni v Londýn.
Kdo nás ohrožuje? tázal se Rosebery. Jsou to nmecké
lod a nmecké továrny, již my v Anglii kupujeme
z Nmecka tolik, co sami tam odprodáme. Vilém IL

chce vládnout! svtem. Aby Rusko nemohlo Anglii škodit,

o to se postaralo Japonsko. Markýz Ito dostal v Londýn
na válku peníze, a Rusko je na mnoho let znieno. Není
nám zapotebí hledati bajonety v Evrop proti Rusku.

Japonsko hlídá Rusko, hranice Indie jsou zabezpeeny.
Nyní má strach o své panství v Asii, a sice v Indoín
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francouzská vláda. Tu si musíme zjednat pomoc u Anglie.

Delcassé jde do Londýna a král Edvard VII. do Paíže.

Roku 1904 bylo ujednáno, že Egypt má patiti Anglii

a Marokko Francii. Vláda francouzská ujistila vyslance

Nmecka, knížete Radolina, že obchodní právo v Marokku
zstane pro všechny národy stejné. Roku 1905 jede sám
císa Vilém II. do Tangeru. Mluvil zde dv hodiny a pravil,

že sultán v Marokku nesmí od žádné velmoci býti zbaven

svého majetku. Z toho veliký poplach v Paíži. Byla

svolána porada velmocí v Algecirasu. Boje v Marokku
trvaly 5 let a dvakráte se chýlilo k válce mezi Nmeckem
a Francií. Smlouva v Algecirasu praví, že Nmecko chce

v Marokku jen právo volného obchodu. Konec všeho je,

že vliv Francie v Marokku zmohutnl.
Porážka Nmecka na svtové šachovnici byla vše-

obecná. Teprve když Nmecko ztratilo své požadavky
v Marokku, pijel král Edvard VII. Král Edvard zachránil

pro Anglii prvenství moci na moi, bez nhož by Anglie

ztratila Indii. To vše jsou výsledky anglické politiky

proti Nmecku. Pes to byl Edvard v Berlín dobe
uvítán. Zatím však Nmecko zbrojí dále na moi, až

pijde jednou jeho okamžik. Nyní doufá pomocí Rakouska
tlaiti se na jih k Soluni. Odtud také to ujišování, že

Nmecko stojí vrn k Rakousku, ale vždycky pro vlastní

zájmy. Dnes nikdo neví, jak vci na Balkán dozrají.

Vše závisí od poínání si Ruska. Šílenství v Blehrad
nemže rsti do nekonena, kdyby nebylo podporováno
z Ruska. V každém pípad by byla válka pro Rakousko
strašlivým neštstím.

Nebezpeí války je nad Evropou stále. V únoru r.

1909 ml opt císa Vilém II. vzntlivou e, která byla

ve veškerém tisku projednána.

Císa Vilém II. má nezkrotnou touhu po válených
vavínech a jen jeho nejbližší okolí má stálou práci,

tuto touhu krotit a veejnosti zatajovat. Také novoroníe k nmeckým generálm mla zstat tajnou, ale ne-

zstala. Nmecký císa oznail tu veejn za píinu
evropského zbrojení odvetu Francie za rok 1870—71.

Evropa je nyní na pd sopené. Zednái pracují dle

promyšleného plánu. Na Rakousko je dnes pichystáno
všechno. Srbsko by nemohlo zbrojit a vyhrožovat vál-

kou, kdyby bylo osamoceno. Opírá se hlavn o Ture-
cko a Anglii

;
ani Rusko zde nehraje takovou nepocti-

vou úlohu, jako Anglie s Tureckem. Král Edvard Vil.
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dává cítit Rakousku svou moc za to, že Rakousko dlá
všude a ve všem berana Nmecku. Již dnes stojí obrana

rakouských hranic proti Srbsku ohromné peníze. Princ

Lichtenstein pravil na íšské rad toto : My se války

nebojíme, ale co jest nám platna mobilisace, když Srb-

sko hned zaleze ? Jakmile zaneme zbrojit pijdou ješt

jiné zápletky. Musíme zbrojit pt armádních sbor. To
stojí jen na ti msíce 500 million korun, celá armáda
by stála na ti msíce 1500 million korun, první den
zbrojení stojí 100 million korun. Tyto peníze jsou

v každém pípadu vyhozeny do povtí.
Bráníme se proto, abychom tyto peníze marn ne-

vyhazovali. Možná dost, že z jara vypukne válka. To
nikdo dnes neví. Setník Kerchmann sestavil ztráty v po-

sledních válkách následovn : Rusko-japonská válka trva-

la 18 msíc. Rusové ztratili 207 tisíc muž, Japonci

218.000 muž. Válka Francie a Nmecka r. 1870—71

trvala sedm msíc. Nmci ztratili 130.000 muž, Fran-

couzové pak 285.000 muž. — Ve válce na Krymu ztra-

tili Rusové 250.000 muž, spojenci 200.000 muž. Válka

tato trvala 27 msíc. Války napoleonské jsou nejhroz-

njší. Válený rok 1812 stál Francii 550.000 muž. Za
ti roky — 1813, 1814 al815 — ztratil Napoleon mu-
ž 1,700.000. Rusko ztratilo tenkráte pes 1 million mu-
ž. Rakousko ztratilo s Napoleonem 1 10.000 muž. Pru-

sko ztratilo tenkráte nejmén 130.000 muž. Rusko, Ra-

kousko, Prusko a Anglie ztratily ve válkách napoleono-
vých pes 3,000.000 muž. K tomu dlužno poítat! za-

hynulé obyvatelstvo následkem hrz válených, hladem
a nemocemi. Dále jsou v tom uvedeny ztráty menších
stát, které se k velmocím pidaly, Ital, Španl, Dán,
Švéd. Za válek napoleonových mla Evropa mén oby-

vatelstva, jak ítá Rakousko a Japonsko dnes dohroma-
dy. To jsou strašlivé cifry. Vojenští odborníci tvrdí, že

dnešní války nejsou tak hrzné, jako za Napoleona, že

nepadne tolik muž.
Píinou toho jest palba z úkrytu. Ješt ve válce

1866 a 1870—71 s Prušáky šly armády oteven proti

sob v semknutých adách. To bylo práv píinou
ohromných ztrát na stran rakouského vojska. Válená
taktika je dnes jiná. Vojsko se musí nepíteli skrývat,

jak to dovedli Japonci a když seznali, že je as k útoku,

tak nasadili k tomu mužstvo. Pes mrtvoly šlo se pak
k útoku a vítzství. To je všecko samá theorie. Jak by
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dnes válka dopadla, nikdo neví. Armáda zvítzí jen teh-

dy, má-li poctivé generály a jim oddané poslušné muž-

stvo. Pijde-li zrádce ve zlatém límci, pak je konec i

s tou nejlepší armádou. V ruské armád byli japonským
zlatém placení zrádcové, jako Stakelberg, Fok, Stoessel

a jiní. Dokud ml Napoleon poctivé generály, vítzil,

když ml u sebe pak zrádce, padnul. Nmecko má na

rok 1909 výdaj na armádu a válené lostvo následu-

jících obnos: Na vojsko 670,532.014 marek, na vý-

zbroj 183,859.260 marek. Na lostvo 349,010.607 marek.

Na bžný rok 1 909 má tedy nmecká íše válený výdaj

1204 million marek. Ale k tomu ješt pijdou výdaje

na armádu Saska, Bavorska, Virtemberska a Badenska.

Celkové výdaje íše nmecké na rok 1909 jsou vypo-

teny na 2784 million marek a z toho jde na válené
úely 1204 million marek, to jest 43 procent celého

státního výdaje nmecké íše. Ktomu pidáme-Ii úroky na

státní dluh 156 million marek, iní okrouhle 1360 mil-

lion marek, to jest 49 procent celého státního výdaje

nmecké íše.

Francie má na rok 1908 na ministra války frank
779,875.128, na válené lostvo 290,417.044 frank. Do-
hromady stál roku 1908 ozbrojený mír Francii 1070
million frank. Ale k tomu má Francie úrok na státní

dluh 1262 million frank, to iní dohromady 2332 mil-

lion frank. Celý státní výdaj Francie byl roku

1908 3910 mil. frank, to jest 59 pro. celého státního

výdaje. Nmecko je proto o 10 procent proti Francii ve

výhod. To dobe v Berlín vdí a proto prý si z toho

nic nedlají, že Edvard VIL Nmecko všude osamocuje.

Rakousko všude záda Nmecka kryje. To je okázalé.

Nejhanebnji si pi tom pi všem poíná Anglie, která

prý dokonce slíbila Turecku válené spojenectví v pí-
padu války s Rakouskem. Tu se mstí na Rakousku zvrá-

cená jeho politika. Zde jest jediná správná cesta — do-

rozumní s Ruskem. Toho se v Berlín nejvíce bojí a

proto to stálé zrádcování Slovan.
Dne 16. bezna 1909 konala se v sále eskoslovan-

ské obchodnické besedy v Praze k podntu Jednoty úed-
ník záloženských pednáška p.jos. Pytlíka, editele Ústední
banky eských spoitelen o tomto zajímavém a asovém
thematu, které pivábilo hojn posluchastva, zejména
z kruh odborných. Pan pednášející upozornil na zne-

snadnní svého úkolu stále se mnící situací, klonící se
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hned k nálad válené, hned zase smírné, jakož i k okol-

nosti, že postrádáme zde veškerého pravidla a obdob-
nosti. Pomry hospodáské i majetkové od poslední války

v r. 1866 do té míry se zmnily, že teba pro naši dobu
konstruovati theorii novou, pomrm dnešním odpovída-

jící. Ovšem úsudek pesný velice jest stižen tou okol-

ností, že není dnes možno pedvídat! rozsah srážky vá-

lené, místo a dobu její a tím i náklady válené.

Jaké jsou píiny a jaké by byly asi následky srážky

rakousko-srbské ? Kdo sledoval naši zahraniní politiku

v posledních desetiletích, byl zajisté neoekávanou an-

nexí Bosny a Hercegoviny pekvapen, ponvadž naše

íše byla v ohledu politiky mezinárodní celkem initelem

passivním, naše moc námoní byla do jisté míry zane-

dbávána, takže na získávání zemí cizích nebylo po-

myšlení. Rakousko žilo v tradicích minulých století a

snažilo se udržovat! vládu v rukou uritých tíd, zaují-

majíc stanovisko, že vláda a úednictvo nejsou zde

k tomu, aby sloužily lidu, nýbrž naopak. Neteba se ani

ohlížet! na to, jak zcela jinak vypadají pomry anglické

neb americké, staí ukázati na sousední Nmecko nebo
na druhou polovinu naší íše, kde vládne zásada, že

pouze hospodáská síla zaruuje neodvislost. Tyto úvahy
nenašly však u nás porozumní a tak vidíme, že od
desetiletí veškerá energie vlády vybíjí se na smutn zná-

mém ešení problém jazykových a ocitáme se dokonce
ped faktem, že vláda ujala se otázky t. zv. historického

práva nmeckého studentstva v Praze neskonale ener-

gitji, nežli otázky boykotu tureckého na veškeré zboží

rakouské, který ochromil obchod a prmysl. Naši ex-

portéi, obchodníci a i banky ponechány byly v naprosté

bezradnosti a osud mnoha závod a tisíc lidí dán byl

v šanc chybným diplomatickým krokem zahraniního
ministra.

Rychlejší rozešení v otázce annekní pivodno
bylo také prohlášením konstituce v Turecku. Bohužel, že

Rakousko za plných 30 let nedovedlo si získati sym-
patie obyvatelstva pes obrovské obti investiní. Pí-
inu dlužno hledati v systému germanisaním, k emuž
pistoupila ješt ze zem vydupaná velkosrbská propa-

ganda tsn ped annexí, rozháranost politická celé íše—
a za takových okolností pistoupeno bylo k annexi Bosny
a Hercegoviny a to jak bez souhlasu obyvatelstva, tak

i signatárních mocností, což vzbudilo na všech stranách
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živý odpor. Byla to hra, jež dnes již stojí Rakousko pl
milliardy, obnos, za který mohl býti uskutenn projekt

kanálu dunajsko-oderského a perovsko-pardubického, ne-

hled k nezmrným škodám, které utrpl obchod i pr-
mysl boykotem. Odhodlá-li se jedna i druhá strana

k válce, nastanou pomry mimoádné, o nichž možno
pouze tolik s jistotou íci, že nepinesou nám prospch
ani v pípad plného vítzství. Jedinou výhodou v tom
pípad bylo by snad ozdravní pomr politických a

konsolidace íše, ímž umožnn by byl rozkvt našeho

hospodáského života. Ale budiž pikroeno k jádru vci

:

jaký úinek mla by válka na penžní ústavy ? již nyní

boykotem ochromena byla etná odvtví prmyslová a

znemožnna byla celá ada nových projekt, na všech

stranách možno pozorovat! zdrželivost, která nejlépe do-

kumentována jest stavem penžního trhu. Akoliv zdán-

liv jest nadbytek pohotovosti, kursy stále klesají, což za

dob normálních nebylo by možné a nutno situaci tuto

piísti zvlášt napjetí válenému. V poslední dob vy-

skytují se pípady, jež zasluhují pozornosti jak se strany

penžních ústav, tak se strany úad státních. Do n-
kolika ústav dostavili se vkladatelé a žádali výplatu ce-

lého vkladu svého ve zlat s podotknutím, že z obavy
ped válkou chtjí peníze uschovati doma. V pohrani-
ných mstech ech bylo pozorovati, že vklady pevádjí
se do ústav saských a prusko-slezských. V Halii roz-

šiovány byly poplašné povsti o možném znehodnocení
papírových penz a byly vymovány tyto se srážkou

za zlaté mince. U nás obavy o majetek soukromý ne-

byly by na míst a lze za to míti, že by i škody, pí-
padn povstalé, byly úpln nahrazeny. Pokud se týe
penz, svených ústavm penžním, možno íci, že za

rozvahy všech initel, zvlášt vkladatel, není teba se

nieho obávali, teba že tu a tam bylo by nutno uchý-
lit! se od praxe posavadní. Obecenstvo musí si uvdo-
mit!, že penžní ústav nemá prostedky své nahroma-
dny v hotovosti, nýbrž investovány, což jest nejlepší

ochranou proti možné ztrát. Dále nutno psobiti proti

nesprávn rozšiovanému pedsudku, že fondy penžních
ústav mohou býti konfiskovány. eské záložny a spo-

itelny stojí dnes na pevném podklad a jest mnohem
bezpenjší vklady tam se nacházející ponechati než
uschovávati úspory doma nebo dokonce je zakopávati.

Nutno uvážiti, že v ase váleném o bezpenost jest
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mén postaráno a pípady krádeže se množí. Vklady na
knížky butež vinkulovány ve prospch majitele nebo
jeho rodiny a zejména možno doporuciti používání bez-

penostních schránek v pancéových síních velikých bank,

jež jsou nejen bezpen uzameny, ale i ve dne v noci

hlídány. Ztráty, které by se event. vyskytly, nese ovšem
ústav sám, není-li kryt pojištním, pi emž nutno vžiti

v úvahu, že hotovosti, v bankách pes den se nacháze-

jící, bývají celkem malé. Ovšem najdou se vždy lidé,

kteí budou viti jen kovové minci zlaté a vklady vy-

bírat!. Pokud jedná se o pípady jednotlivé, neteba jim

vnovat! pozornost, ale jest možno, že v uritém míst
vyskytnou se lidé, kteí beze zlého úmyslu pobouí celý

kraj a zpsobí run u jednotlivých ústav. Že poplach

takový snadno penese se na jiné místo, neteba uvádti,

ale takovémuto nebezpeí vydány jsou ústavy všechny
bez rozdílu. Zde teba poítati s rozvahou vkladatel a

se zájmy celku a bylo by nutno ve všech pípadech,
kde jednalo by se o vyvážení penz za hranice, uschová-

vání jich a p. okamžitou výplatu s poukazem na lhtu
výpovdní odepíti, vyjímaje výplat za úely prokazateln
nutnými. eské záložny a spoitelny byly by doteny
nejmén, ponvadž vtší ást svých zápjek mají bez-

pen v hypotékách investovánu. Ani u úvr osobních

není teba míti obav, ponvadž jsou podloženy ruitele

a kritické stagnace neteba se obávati. Cenné papíry

stanou se obtí divoké bursovní spekulace a možno zá-

sadn zrazovat! od realisace jich. V nejhorším pípad
lze za to míti, že bude konflikt do konce roku urovnán

a cenné papíry v píští bilanci budou míti optn svoji

cenu. Oproti dlužníkm musí ústavy zachovati nejvtší

shovívavost, ponvadž jinak poškodily by nejen je, ale

i ústav, a stanou se zcela pirozenými a nutnými pro-

longace, jakož i podpory podnik zdravých se zdánliv
klesající jistotou. Pípad války byl by obtžkací zkouškou
naší finanní vysplosti a bylo by na míst sestaviti

zvláštní akní komisi, jejímiž pokyny veškeré ústavy mu-
sily by se íditi. Jest možno, že by nastalo ažio penz
anebo rozlišování cen dle zpsobu placení (kupony atd.),

jak stávalo se v Rusku za války rusko-japonské, kde pla-

ceno bylo kupony za 10 let dosplými, takže diskontní

úrok pesahoval mnohdy polovinu ceny.

Pohotovost zlata v naší íši i s mincemi stíbrnými
tvoí malou ást pohotovosti a mimo to dlužno poítati
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v pípad války, že bude zlatý poklad ješt více absor-

bován potebami válenými, ímž by i poet bankovek,

jež mohou býti vydávány, pomrn klesl. Již 10% vklad
u rakousko-uherských penžních ústav absorboval by
úpln celou kovovou pohotovost Rakousko-uherské banky
a kdyby uschováno bylo v domácnostech pouhých 5^/q

tchto vklad, ztenily by se platební její prostedky na

polovinu. Jest zejmo, že by sebe nepatrnjší násilný

pevrat mohl míti nedozírné následky, zvlášt kdyby ást
penz byla odata pravidelné cirkulaci. Poplatky a dan
v dob války nepravideln se scházejí a dlužno poítati

se znanými nedoplatky. Nebezpeí, povstalé hromadným
vybíráním vklad, mohlo by býti ješt zvýšeno realiso-

sováním cenných papír za hotovosti a tu sluší uvážiti,

že jenom státní pjky celkem iní 14 milliard 596 mil-

lion, tedy o celou milliardu více než vklady u penž-
ních ústav rak.-uherských, neítaje v to zástavní listy

a kom. obligace v obnosu 5661 million a akcie 16 vu

deských bank, jež jsou pedmtem trhu, v obnosu
859 million. V dob války jest vláda nucena mnoho
vcí za znan vyšších cen od sousedních stát kupo-

vat! a zlatém platiti a nutno tedy poítati s úbytkem
zlatého pokladu i po této stránce. Pomry ažiové nebyly

by ovšem tak nepíznivé, jako tomu bylo roku 1866, kdy
peníze papírové tvoily státovky, podložené pouze stát-

ním úvrem, ale jest za tchto okolností možno, že by
banka cedulová nebyla se své úkoly a bylo by nutno
pemýšlet! o pípadné náhrad penz. Jako nejvhodnjší
náhrada platidla byly by pokladniní poukázky, které by
znly i na menší obnosy. Pokladniní poukázky jsou

obecenstvu již dosti známy a byly by s vtší dvrou
od obecenstva pijímány než platidlo jiné, jehožto pod-
stata musila by se teprve obecenstvu vysvtlovat!. Do-
plovaly by takto banky pomocí tchto platidel innost
banky cedulové a nebylo by potebí úvry nebo cenné
papíry realisovati. Dosti neobratn v takovémto ase po-

ínal si guvernér rakousko-uherské banky pi poslední

valné hromad, odav eskému eníku slovo a neostý-

chav se okolnost tuto registrovat! ve výroní zpráv,
která se rozesílá. Nepovážili initelé, kteí mají správu

banky v rukou, jaké následky mohlo by míti odepení
zastoupení našeho v rakousko-uherské bánce, kdyby v kri-

tickém okamžiku vydáno bylo heslo : »Jestliže vy neuzná-

váte naše práva a nerozumíte naší ei, nechceme vašich
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bankovek a žádáme zlato !« Jestliže my vzdor tomu na-

bádáme dnes k rozvaze a uvažujeme, jak vypomoci,
smíme vším právem reklamovati pro sebe vyšší pocho-

pení pro úkoly hospodáské než mají ho ti, kteí staví

se za sloupy státu.

V pípad války klesly by znan píjmy státní. Tak
v r. 1866 obnášel úbytek na píjmech oproti rozpotu
celkem 57 million, a válka trvala pouze dva msíce
a nepítel zaujímal ást území, obydleného 2 mil. lidí.

Mimoádná vydání válená obnášela denn 5 million
korun, jistý odborník vypoetl, že obnášely by výdaje

válené pi mobilisaci T3 až IV2 niillionu muž po as
8 msíc 1*8—2*2 miliardy pro Cislajtanii. K váleným
vydáním bylo by teba kontrahovat! zápjky, ponvadž
náš bžný rozpoet jest málo pružný a jen výjimen
jest dovoleno ho jinak používati. Kdyby stála válka

srbská 2 miliardy korun, rovná se obnos tento patero-

násobnému ronímu vydání, spolený státní dluh zvýšil

by se o 4% a veškeré dluhy obou polovin íše o 1 5Vo»
pi emž dle stávajícího klíe hlavní kvóta pipadla by
ovšem na nás. Jsou to výdaje závratné, ale nepoškodily

by stát tolik jako bezdvodná panika obyvatelstva. Jak

dalece jest íše naše k válce pipravena, vymyká se dnes

z pochopitelných dvod kritice. Pokud finanních pro-

stedk se týe, mohli bychom se spoléhat! pouze sami

na sebe, ponvadž pokud hrozil by konflikt evropský,

reservoval by každý stát veškeré pohotovosti pro sebe.

K rychlé a výhodné výpjce penz hodily by se nejlépe

dluhuprosté objekty státní, zvlášt železnice. íše naše

však takovýchto objekt postrádá, ponvadž státní želez-

nice jsou zatíženy rznými obligacemi. V druhé polovin
íše byly by pomry píznivjší, ponvadž uherské státní

dráhy jsou odbemenny a skýtaly by podklad k zápjce
dvou miliard korun.

Jak poklesla podnikavost v poslední dob za vále-

ného napjetí, zejmo jest z toho, že v r. 1908 ustaveno

bylo veejných spoleností 35 s kapitálem 78 million
korun, kdežto v roku pedchozím, 1907, zízeno bylo

67 spoleností s kapitálem 137 mil. kor. Roku 1908 za-

ložili soukromníci nových podnik prmyslových 235
naproti 544 v roce 1907, takže celkem klesl ruch podni-

katelský o 50^0- Píiny nutno hledat! ve špatné kon-

junktue, vytvoené annexí Bosny a Hercegoviny, jež

stupována byla na nedvru. Hospodáský stav naší
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íše žádal rychlé vyízení sporné záležitosti, nebo jinak

dostavila se strnulost do veškerého podnikání, vyjímaje

odvtví, pracující pro úely válené. Rakousko ztrácí

jednoho ze svých nejlepších konsument, t, j. Balkán a

Orient, a mnohý prmysl, který budoval v nadjích na

rozšíený odbyt v tchto zemích, ocitl se v tísni.

Vnitní pomry národnostní v naší íši nutno na-

zvati válenými zápasy a zápas tento pesunuje se na

pole hospodáské. V nmeckých kruzích veejn a ne-

rušen provádí se mobilisace na vytlaení filiálek eských
bank ve Vídni. íšské msto Víde, kde žije pl millionu

ech, má celkem 3 filiálky eských bank, kdežto Praha

se 40.000 Nmci má hostiti 8 nmeckých bank. Hlásá

se boykot proti eským ústavm, nemá býti ani halé
nmecký uložen v eských ústavech a nmecké listy mají

odmítati inserci eských bank. Jest na nás, abychom se

tím tsnji semkli k souinnosti proti útokm nmeckým,
abychom na druhé stran úinnji zasahovati mohli v pr-
myslové podnikání než dosud a v tom smru mohou
uplatniti se organisace úednické. Jsme národem malým,
jsme odkázáni sami na sebe a pouze vlastní silou m-
žeme pracovat! k rozvoji hospodáskému i kulturnímu.

A proto veškeré negace a bratrské boje z našeho hospo-
dáského života musí býti vyloueny, ježto jimi náš

hospodáský život nejvíce trpí. Jest nejvyšší as, aby-

chom zanechali malicherných spor v dob vážné, ve

které získat! mžeme jen tehdy, budeme-li silni hospo-
dásky. A jeden z hlavních úkol v tomto smru oekává
eské úednictvo penžní. Nežádáme si boje, chceme mír,

ale mír estný, který zaruuje rovnost a svobodu. Shrne-

me-li celkem úvahu tuto, mžeme íci, že penžnictví
vbec a zvlášt eskému nehrozí žádné nebezpeí, bude-li

se strany obecenstva zachována náležitá rozvaha a bude-li

dbáno pokyn, daných ústedními organisacemi, kterým
zajisté v první ad bude zájem náš nejbližší. Pekoná-
me-li takovýto kritický okamžik bez vážných následk,
prokážeme takto hospodáskou naši vysplost — což,

jak zdvodnno, jest úpln v našich rukou — a staneme
se v soustátí rakouském initelem vlivnjším než dosud.

Jinak mžeme klidn hledt! budoucnosti vstíc.

Když byl strach z války se Srbskem stále vtší,

vrchol jeho byl kolem 20. bezna 1909, etli jsme v na-

eských listech celé lánky, kterými se obecenstvo po-

uovalo, že nemá si vybírat! úspory z penžních ústav.
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Válený poplach nahnal vkladatelm strach, že by mohli
pijíti o své úspory a proto šli na jisto a vyzvedávali

si svoje vklady. Dokonce rozšiovaly se plané ei, ja-

koby stát sám všecky peníze v záložnách chtl zabavit,

aby ml dostatek penz na válku. To vše jsou ovšem
nernístné fantasie, ale nezkušený lid ve strachu ví všecko.

V ernovicích vyskytli se zlosynové židé, kteí takovými
emi u nezkušených lidí provádli podvody. Zde máme
jen doklad, jak peníze a všechen papírový majetek v bouli-
vých dobách ztrácí rázem všechnu jistotu a dokonce
i cenu. Nejhe poíná si v tom smru v první ad
bursa.

Jakmile se kaboní nkde politický obzor, již pra-

cují na burse vyškolení spekulanti a zanou loviti. Pod
tlakem nebezpeí války klesají na hodnot pedevším
státní dluhopisy onch velmocí, o kterých se soudí, že

se zapletou do války. Ale i dluhopisy jiných stát, na

válce pímo nesúastnných, klesají. Kapitál je práv
mezinárodní. V dob nebezpeí války vázne obchod a

prmysl, z ehož jsou další následky, že klesají akcie

prmyslových a všech jiných výdlkových podnik,
bank, státních a soukromých drah. jaké by byly ná-

sledky všeobecné tak zvané paniky na záložny, spoitelny

a všecky penžní a úsporné ústavy, o tom si nedove-

deme dosud uiniti ani pibližn pesnjší obraz. Na-
stala by všeobecná zkáza, jest samozejmo, že penžní
ústavy nemohou všem vkladatetm vrátit vklady hro-

madn, rázem, najednou, již z té píiny, ponvadž není

ani tolik penz po ruce, kolik je v penžních ústavech

uloženo. Pak je druhá vc ta, že by penžní ústavy na-

ped musily své pohledávky u všech dlužník teprve

vydobývati. jsou však dluhy vázané i nevypovditelné,
jako vtšina dluh hypotékárních. To vše nedalo by se

rázem vyrovnati. Kdyby nastala všeobecná panika, kdyby
všichni vkladatelé veškeré své vklady rázem žádali na-

zpt, tu by penžní ústavy byly prost nuceny solidárn
íci vkladatelm, že se vyplácet nemže.

Nejvtší nádržky úsporných vklad jsou spoi-
telny.

Roku 1906 bylo ve spoitelnách vklad násle-

dovn :

Dolní Rakousy 1.135,299.000 K
Horní Rakousy .... • . 384,091.000 »
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Solnohrady
Štýrsko . .

Korutany .

Krajinsko ,

Pímoí .

Tyrolsko .

echy . .

Morava . .

Slezsko . .

Hali . . ,

Bukovina
Dalmácie .

78.052.000 K
445.623.000 »

84.389.000 »

111.334.000 »

48.533.000 »

303.975.000 »1.594,330.000
»

316.586.000 »

114.397.000 »

267.551.000 »

20,000.000 »

258.000

»

Celkem bylo koncem roku 1906 ve spoitelnách

v Rakousku 4.904,417.000 korun vklad. Z toho bylo

na hypotéky rozpjeno:

Dol. Rakousy 712,207.000 K
Hor. Rakousy 244,502.000 »

Štýrsko 288,596.000 »

Tyrolsko 190,968.000 »

echy 1.099,236.000 »

Morava 207,838.000 »

Hali 172,359.000 »

Menší zem neuvádíme. Celkem mly spoitelny

v Rakousku koncem r. 1906 na hypotékách rozpjeno
3.208,895.000

K. To jest 60 pro. všech uložených vklad
jest zapjeno dlužníkm na hypotéky. Tyto hypotéky

bží teba 20, 30 až 40 i více let. Jsou tu i dluhy obcí,

které bží teba 50 let, než budou splaceny. Zde máme
tedy íselné doklady, jak jsou vklady spoivc umístny
a vázány. Z toho si uiníme sami úsudek, jak by vc
dopadla, kdyby všichni vkladatelé stáli na svém a chtli

míti vklady zpt. To by byl požadavek, který se splniti

nedá. Mnohem snadnji obdrží své vklady zpt vkla-

datelé bankovních ústav. Banky mají ponejvíce peníze

rozpjeny na smnky, které bží na krátko. Zde by
mohli ovšem vkladatelé obdržeti své vklady zpt v kratší

dob, jak by si práv banka sama od svých dlužník
peníze vydobývala. V dobách válených a revoluních
prožívá všechen majetek nebezpené chvíle. Po válkách

napoleonských byl ve vtšin evropských státech pro-

hlášen státní všeobecný bankrot.

Nesmíme ovšem zapomenout!, že nynjší nahro-

madný kapitál neprožil ješt nebezpené doby válené
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tcu mrou jako byly války napoleonské. Vždy vtšina
tch úspor, kterých máme v Rakousku^ okrouhle na

6000 mil. kor., není ani 50 let stará. Úsporný tento

kapitál byl nahromadn bhem posledních 30 až 50 let.

Zda by tento pohyblivý majetek vzal za své, kdyby
na píklad vzplanula všeobecná evropská válka, kdyby
dvojspolek válil proti trojspolku a vmísila se do toho

i Anglie, nemže nikdo pedem ani tušiti. Toho se práv
všichni dsí. Evropská válka by vyžadovala nejen ohro-

mných válených výdaj a ohromné ztráty na životech

lidských, ona by mohla též zniiti z valné ásti ohromný
papírový majetek a jej na dlouhá léta uiniti bezcenným.
V tom spoívá práv zase výhoda majetku nemovitého,

který takovému nebezpeí aspo v té míe nepodléhá
jako kapitál.

XXXVII. Zánik emesel.

\/ynálezem parního stroje, který nahrazuje dlníka,
^ vznikly továrny. Stavbu továren umožuje veliký

kapitál. Síla parního stroje oznauje se v jednotce koské
síly. Na celém svt pracuje parních stroj v síle 120

million koských sil. K tomu by bylo zapotebí vý-

konu 360 million dlník. Parní stroje potebují do
roka na vytápní 7200 million metrických cent paliva,

což vyžaduje náklad ron 5700 million marek. Továrny
a parní stroje vbec spotebují ron 36 million va-

gon uhlí. Obsluha všech parních stroj na svt stojí

ron výdaj 1 1000 million marek. Vodních sil je na svt
asi 6 million koských sil. Dovedeme si proto uiniti

malou pedstavu, jaký je dnes zápas malého živnostníka

proti kapitálu.

Všichni myslitelé pozorující nynjší krutý boj malo-

výroby s velkovýrobou a dnešní neutšené spoleenské
pomry vbec, jsou-li nepedpojatí, uznati musí, že na-

našemu malovýrobci jest se zuby nehty ohánti — aby
se udržel. To je oividno, že naše stední vrstvy spole-

enské, kterým ješt ped více lety náležela vtšina spo-

leenského majetku, rok od roku vihledn chudnou.

Jmní, náleževší díve širokým vrstvám spolenosti, shr-

nulo se do ohnivzdorných a nedobytných pokladen n-
kolika šastných mnohomillionových podnikatel a to po
vtšin cizinc, kteí ovládli svtový trh ve všech sm-
rech. Pjde-Ii to takhle dále, tož bhem mála píštích
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let ta emesla, jichž výrobky mohou býti hotoveny také

stroji, anebo které vyžadují znanjšího kapitálu, ochudnou

tak, že z bývalých samostatných, druhdy i zámožných a

spokojených živnostník stanou se odvislí žebráci. Pí-

iny žalostného stavu maloživnostnictva jsou dvojího

druhu. Pedn píiny, abych tak ekl ve velkém — en

gros — které leží mimo vinu našeho emeslnictva a za

druhé píiny, jež týkají se jednotlivých nedostatk, vy-

skytujících se v celém stavu, aneb u jednotlivc, tedy

píiny, jež leží v živnostnictvu samém.

Jest známo, že ve stavu emeslnickém na mnoze
(nepravím že všude) mnohého potebného a užiteného

umní a vdní se nedostává, a že naopak zase mno-
hých zvyklostí a zpsob, i vlastn nezpsob, jichž by

mohlo a mlo se nedostávatl, bývá tu až nazbyt. Pi-
hlédnme již tedy k tm prvním píinám »en gros«,

ili ve slohu velkém, jež zpsobily nynjší tžké pomry.
Koen všeho toho zla hledati musíme v pomrech, jež

zavládly kolem let sedmdesátých. Naíkáme-!i dnes vše-

obecn, že národní hospodáství naše není spoádané a

rozumné, bylo tím smutnjší ped ticeti pti lety. Teh-

dejší tak zvaný národohospodáský rozkvt v letech

1871—73, který smutn skonil povstným vídeským
krachem v kvtnu 1873, práv pi zahájení vídeské sv-
tové výstavy, dal podnt ku ohromné spoteb výrobk,
vtšinou takových, jaké se u nás doma nevyrábly. Za
krise této nastalo horené zakládání nových podnik pr-
myslových, obchodních a dopravních. V Rakousku, kde

krise nejvíce zuila, bylo vydáno cenných papír, hlavn
dluhopis a akcií od roku 1871 až do 1873 pes dva

tisíce million zlatých.

Toto nesmysln veliké zakládání podnik nových
vyvolalo velikou poptávku po práci, jež mla za následek

veliké, díve ani netušené stoupnutí všech druh mzdy.
Lid pracovní ml za krise této veliké píjmy a domníval
se, že to tak zstane na vždy. Málo pamatoval na bu-

doucnost a všecky své peníze zase utratil. V létech tch
rozmohla se díve neslýchaná a nevídaná fintivost. Dobré,

pevné výrobky domácí nebyly již vhod, každý chtl nco
»fajnovjšího«. Usadili se po mstech našich obchodníci

židé a prodávali »fajnové« vci, vyrobené v cizozem-

ských továrnách, takže naše peníze hrnuly se — do ci-

ziny — odkud se nikdy více nenavrátily a také nena-

vrátí. Krámy cizinc, naplnné výrobky cizozemských to-

2Rudolf Vrba: Vláda penz.
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váren, jsou eskými odbrateli peplnny, poctivé eské
groše hrnou se do ciziny — a doma na míst bývalých
samostatných spokojených emeslník zbyli tu otroící,

nuzn placení a bídu troucí dlníci — v nmeckých fa-

brikách! Nechtl-li emeslník jiti za dlníka do továrny
— vyrábl pece, ale ne pro zákazníka našince, nýbrž
do krámu obchodníka, kterýž na základ živnostenského

ádu z roku 1859 sml prodávat! všecko — teba ne-

rozuml niemu. Tento »fabrikant« nerozumje ani za

mák výrobku a jeho pimené cen, nabídl našemu e-
meslníku žold žebrácký, a ten, nechtje umírati hlady,

nabídku pijal, ale odvedl za málo penz výrobek jarma-

rení, chatrný, falšovaný. Naše obecenstvo pece ale ra-

dji šlo v nedli do krám lidí cizích, kde koupili na
piklad za desítku tutéž vc, kterou musil náš emeslník
vera do kiámu za ptku prodat, jen aby mohl ženu a

dti nasytiti, jen aby mohl hladovícího dlníka vyplatit.

Dnešní výrobce nemže býti jenom, abych tak ekl, to-

piem u korábu své živnosti, aby uvádl koráb v pohyb
bez ohledu na to, kam a kterým smrem bude se po-

hybovat!, nebo brzo narazil by na úskalí, odkud by ne-

bylo vyváznutí. Dnešní živnostník musí vystupovat! na
nejvyšší místo korábu, (do tak zv. »vraního hnízda«) aby
ml rozhled veliký, aby vyhlédnout! mohl cestu bezpe-
njší a vyhnouti se záhub.

Dnešní emeslník musí pezvídati, kde eho mají

poteby, aby tam nabídl výrobek svj, musí všímati si,

ve kterém smru dalo by se nco nového zavésti, co by
šlo na odbyt. Mimo to musí dnešní emeslník skladem

hotových výrobk obecenstvu ukazovati, co umí. Zákazník

dnešní doby nerad doptává se od emeslníka ku emesl-
níku, nerad doprošuje se

;
má rád všecko pohotov, po

ruce. Proto musíme se pizpsobit! jeho požadavkm a

vyložit! mu na píhodném míst na odiv všecko, co

máme na sklad. Ovšem že není možno každému vý-

robci míti sklad na námstí, aneb aspo v nejživjší

ulici. Ale to je nutno, aby každý emeslník ml na » nej-

vtší rán« aspo vkusnou, úhlednou skí, v níž by
nkteré, teba jen drobnjší vci byly na ukázku, ale pi
nichž by zárove bylo oznámení všeho toho, co v díln
jeho (s udáním podrobné adresy) jest na sklad, aneb co

se ihned na požádání zhotoví. Lidé jsou nedviví a

odhodlají se teprve do dílny vejiti, když byli díve ube-

zpeeni, že budou dobe obslouženi. Naši lidé, v neso-
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lidních, nekesanských obchodech tak asto ošizení,

ztratili všecku víru v solidnost a my musíme se vše-

možn piiniti, aby zvdli o živnosti, ve které budou
dobe a levn obslouženi. U nás bohužel tato životní

podmínka každé živnosti, totiž solidní reklama není ješt

dosti uznána a ocenna ani u živnostník samých, ze-

jména pak u tch, kteí by našemu s obtížemi zápasícímu

živnostnictvu mli a mohli podati ruky pomocné. Pe-
devším naše tak zvaná honorace mst mla by míti

vtší porozumní pro životní zápas našeho emesl-
nictva. Naše zastupitelstva a celé zem a zejména

každé obce mla by pedevším pomáhati emeslnictvu
všemi prostedky ku jeho rozkvtu

;
žádná obt hmotná

nebyla by tak velká, aby nepinesla požehnání a užitku

zase obci samé. Nebo blahobytu obcí i zem dosáhnout!

lze jenom prmyslem a obchodem. Žádný národ ne-

zbohatl tím, že ml mnoho služebných lidí (a v kterém-

koli stavu a povolání), nýbrž jen ten národ vyšinul se

k veliké moci a zámožnosti, který podporoval ve svém
národ síly produktivní.

V tomto smru dje se u nás žalostn málo. Naše
korporace vykazují sice ve svých rozpotech mnohé pí-
spvky na ústavy chudinské i národnostní, ale to není

ten pravý praktický smr, nedje-li se pi tom zárove
nieho, aby ten podporovaný len, a chudobný, a ná-

rodostn ohrožený nejen tuto doasnou podporu pijímal,

ale aby z ní jednou také tžil, aby nestala se mu hivnou
zakopanou, jako se stává, jestli to zachránné eské dít,

stane se, když dospje, odvislým dlníkem v továrn n-
mecké, nemajíc prostedk k samostatné výživ. Také
u nás mli bychom býti pamtlivi pravdy, kterou pro-

niknuti jsou Nmci, »že umní zvítziti jest ztraceno bez
umní živiti se«. U našeho národa ochuzeného mlo by
se dbáti toho, aby ani halé nepišel na zmar, nýbrž aby
se stal základním kapitálem produktivním, který by se

národu zachoval, který by rostl a z jehož výtžku konalo
by se to, co se koná nyní ze základního, namnoze vy-

dluženého kapitálu. My všichni bychom si toho mli býti

vdomi, že zvelebení kterékoliv živnosti domácí, zave-

dení nového pramene výživy aneb všemožná podpora
zízených již, ale z nedostatku kapitálu pouze živoících
dílen emeslnických — krátce eeno: umožnní, aby
celá ada osob i rodin mohla slušn živiti se prací, jest

inem záslužnjším a vtším dobrodiním, nežli rozdání

2*
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tisíc zlatých almužnou, jež se stráví a konec konc jsme

tam, kde jsme byli, ba spíše ješt chudšími, než ped tím.

Chce-li živnostnictvo povznésti svj stav, pivésti,

zdokonaliti své píjmy, pak musí místo ukazování na

stav jiný zaíti s ukazováním samo na sebe, samo u sebe

hledali chyby, a až odstraní všechny vady mezi sebou,

až odhodí všechny malicherné spory a hamižnou kon-

kurenci, až pozná každý jednotlivý emeslník, že jen ten-

kráte se dá zachránili jeho stav, bude-li mezi živnostni-

ctvem nezištných, obtavých charakter — pak bude míti

stav živnostenský nadji na lepší budoucnost. Dokud
ostává živnostnictvo pi svých stížnostech mezi sebou,

svojí rodinou, dokud nechává se vésti vlivy cizími a pod
nátlakem tchto vliv poráží ony, jež cele se pro zájmy
živnostenské vnují, dotud není živnostnictvu pomoci a

dotud také bude trvali rozklad živnostenských spoleen-
stev a spolk, který ubíjí a nií každou jiskerku dobré
práce. Ne touha po funkcích a vyznamenávání tchto
prázdných veliin, ale vyhledávání pracovník a spolená
práce, upravující živnostenské spolkaení, proklestí živnost-

nictvu cestu k lepší budoucnosti.

Naše menší živnostnictvo vede tžký boj o svou
existenci, kteráž stává se vždy smutnjší, a to z dvojí

píiny
:
jednak pro soutž vždy bezohlednjší s velko-

prmyslem a jednak pro nekonené stávky, které více

a více obmezují se na maloživnostnictvo. Velkoprmysl
jest již tou mrou organisován, že si proti periodickým

stávkám dlník vytvoil vydatný prostedek ve výluce

stávkujícího dlnictva. Velkoprmyslníci propouštjí
šmahem dlnictvo, zastavují kola, zhasínají výhn, naež
zasednou si do svých pohovek a praví: »Uvidíme, kdo
z nás to vydrží déle, zda vy, dlníci, anebo my, továr-

níci«. Tuhá organisace zamstnavatel jest tak vydatnou
zbraní proti dlnictvu, že toto, jak již eeno, stávky

své k vynucení vyšší mzdy obmezuje na maloživnost-

nictvo, ehož následek jest vždy širší zproletarisování

stedních stav.

Dolnorakouský snm má zásluhu, že piln se za-

bývá otázkou, jak bylo by možno stední stavy ped
záhubou zachrániti. Zde ml len zemského výboru dr.

Pattai skvlou e, která zasluhuje, aby naši živnostníci

vnovali jí bližší pozornost. »Boj náš — pravil — za

stední stavy vru není lehký již tím, že vládu již po
celou adu let nalézáme vždy tam, kde se jedná o zá-
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chranu mezinárodních cizopasník v neprospch sted-

ních stav. Proto musíme jako veliká íšská strana vstoupit!

do parlamentu tak, aby v pravém slova smyslu stal se

domem lidovým.

My, kesanští sociálové, jsme sice stranou nejsil-

njší, ale nemžeme dosud v íšské rad poroueti, jak

bychom si páli. Tolik teba zde konstatovati, že živnost-

nictvu dnes vede se mnohem he, než dlnictvu.

Onemocnlý dlník nalézá za nepatrný píspvek do
nemocenské pokladny ošetení a vyléení, ale živnostní-

km byl týž úel pekažen, ba dokonce podniknut byl

boj proti stávajícím pokladnám mistr k témuž úelu.

Živnostník musí si vždy jen ze svého vydržovati lékae

a kupovati léky. Dti dlník jsou veskrze osvobozeny
od školního platu, ale mistr, jenž mnohdy neví, kde na

chléb vezdejší vžiti, musí sám školní náklady nésti.

Krom toho stav živnostenský je petžován danmi
vždy vtšími. Nech to dv události znázorní. tenái
znají povstný Karpelesv podnik. Je to povstná velko-

továrna Skaret, Hanusch & Comp. dle jména, ale sku-

ten v ní vládne Karpeles, jenž chce chléb vyrábti ve

velikém. K tomu cíli zakoupil si stavební pozemek za

200.000 kor. a za stroje do továrny vydá pi nejmenším
100.000 kor. Jeho úelem jest zniiti nkolik set men-
ších živnostník. V jeho továrn má 40 dlník tolik

chleba vyrobiti, jako 600 pekaských pomocník. Nkteí
pekai se ho tázali, bude-li pak chléb levnji prodávati

než oni, na což Karpeles odpovdl záporn. Z toho
následuje, že veliký poet pekaských mistr bude zni-

en a 560 pekaských dlník pijde o práci a že

chléb nejen nebude lacinjší, nýbrž následkem kartel
spíše ješt dražší. Nejvtší užitek z toho budou míti

dva židé, jeden majitel továrny a druhý editel. Proto
vídeská obec provedla lidumilný skutek, že Karpelesovi

povolení ke stavb továrny na chléb nedala.

Kvetoucí živností bývalo též knihvazaství, jež však

již záhub propadlo. Píinu toho vysvtlil vazaský
mistr Kiehl z Freiburku v Breisgavi. R. 1875 ítal Frei-

burg 30.000 obyvatel a ml 20 samostatných knih-

vazaských živností. O 30 let pozdji ml Freiburg

75.000 obyvatel a knihvaza pouze 26. V téže dob
pibylo tam 15 knihtiska (ze 7 na 22). Akoliv samo-
statných knihvazaství nco pibylo, ubylo pomrn
dlník v nich. Kterak se to stalo? Ve kvetoucím mst
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universitním spotebuje se pece knih mnoho. Píina
leží v továrním provádní knihvazaství. Dnes na p.
velkofirma Herder ve Freiburku zamstnává 150 knih-

vazaských dlník, kdežto jich r. 1875 mla pouze 30.

U nás v Rakousku v ohledu tom je ješt he. Znám
knihvazaského mistra, jenž s jedním dlníkem slušn
se živil vázáním knih pro zemský soud. Ale tu pišel

tam úedník, jehož sportem byla úední spoivost a ten

dlníku z tohoto odboru na 3 léta uvznnému naídil,

aby si vybral nkolik mladších vz, je knihvazaství

vyuil a nyní nalézá se v zemském soud dobe zaízené
knihvazaství a knihvazai na svobod mohou umírati

hlady.

Kdybychom chtli rozhlédnouti se po Praze a po
echách, kolik bychom tu napoítali zniených emesl-
ných a obchodních živností. Živnost mlynáská je již

skoro nadobro zniena. Provádnou regulací Prahy bude
poslední mlýn zboen a sotva který nový na Vltav, po
celý rok mající vodu, vystavn. Kam se tu podjí mly-

náští dlníci? Maai nás zaplavují židovskou moukou
a mlýn v echách ubývá vždy více. Nkdejší hluné
obilní trhy v Mladé Boleslavi, v N. Bydžov, v Jiín
v Hradci Králové, v Pardubicích, v Chrudimi atd. jen

živoí. Naši sedláci pestávají do mlýn vozit, obilí pro-

dávají židm a svj dobytek okrádají o otruby. Ame-
rické mlýny v rukou Nmc a žid zniily nkdy kve-

toucí mlýny eské.
Stejn je to s pivovarnictvím. Poet hospod se

zdesateronásobil, ale pivovar v rukou eských stále

ubývá. Co tu žilo sladovnických v pražských pivovarech,

a nyní krom nkolika velikých pivovar skoro všechny
menší zanikly a živnost sladovnická je vždy horší, akoliv
se z ech veliké množství piva vyváží. O nic lépe ne-

vede se živnosti eznické
; od té chvíle, kdy Praha sama

u velikém provádí eznictví, ezníci v Praze hynou. N-
kdejší sláva pražských ezník zahynula, a teba tu ješt
uvážiti, že pražská veleobec ze svého ezniení má škodu
a že z holešovických jatek bohatne nkolik haliských a

uherských žid, kteí nepomrn zdražují maso. Pražští

ezníci jsou skoro vesms chuasy. Díve ješt vyplácelo

se v Praze uzenáství, ale nyní nalézá se i to v rukou
židovských velkoobchodník.

Zem naše mla a dosud má veliké bohatství uhlí,

ale to vesms je v rukou uhlobaron, kteí cenami vždy
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vyššími vyssávají lid. Skoro všechen velkoobchod a pr-
mysl nalézá se v rukou Nmc a žid a nám zbývá již

jen kramáství, hokynáství, výepnictví, prodej uhlí,

díví a masa v malém. Jaký div, že národem jsme v každém
ohledu malým. Projdme všechny živnosti, pokud jsou

v eských rukou, zdaliž jen jedna z nich jest kvetoucí?

My se dovedeme jen hašteit, jeden druhému závidt •

—

kterak jsme malicherní!

Otázka živnostenská jest tak komplikovaná, že ani

deset lánk nevyerpalo by všech píin bídy a v je-

diném sloupci mohou býti shrnuty sananí pokyny —
ovšem jen pokyny, jichž provádní zdá se býti tžkou
operací na tlese živnostenském, pokud toto samo svým
vnitním životem nebude práci povolaných agitátor

podporovati. Jest to v prvé ad dvra ve vlastní, tídní

sílu, smysl pro moc organisace a odstranní konkurenní
nevraživosti ; to bude na živnostnictvu požadováno, má-li

sananí práce míti jistý výsledek. Život spoleenstevní

pozbyl již oné pátelské vzpruhy, ponvadž do spoleen-
stva pišli lidé, kteí ješt vera stáli v nepátelském
šiku. Dlník, který ješt dnes stál na zásadách krajn
socialistických, stane se zítra samostatným, aby sám sebe

trestal tím, co strojil na krk jiným. Jsou to úkazy, ne-

blahé úkazy, posledního desítiletí, že práv maloživno-

stenská konstrukce pibývala z ad dlnických a jest

tudíž po stránce cti zcela pirozené, že se starší živnost-

ník nevyhne spoleenstevním schzím, v nichž zasedají

také ti, kteí s rudými karafiáty stav živnostenský citeln

poškozovali. Diplomatickým však jednání toto není,

ponvadž vedení padá následkem nevraživosti do rukou
celkem nezkušených, které nejsou oištny ješt od krve

nedávno ze živnostnictva ždímané. Mohutný ruch orga-

nisaní, který na všech stranách, ve všech vrstvách a

tídách ve, ml by také býti podntem pro maloživnost-

níky. Jednotlivec v dnešním systému spoleenském ne-

znamená nic, však tisíc jednotlivc stejn smýšlejících,

stejným zpsobem o nápravu pracujících, znamená moc,
jež hrav dobude veškerých zdravých cíl.

Pokud si maloživnostník neuvdomí moc organisace,

bude soustavn utloukán nejen kapitálem, ale i svou
roztíštnou inností. Jest proto nutno, aby si živnost-

níci uvdomili, že záchranná akce mže býti podnikána
pouze pro celý strom, nikoli však pro jednotlivé rato-

lesti. Celá ada rzných, díve kvetoucích živností hyne
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jen práv nedostatkem pevné organisace; jsou to voskái,

živnost díve kvetoucí, kteí jsou te v úpadku. Továrny
svým kapitálem soustedily výrobu, svými zástupci vy-

rvaly odbytišt zboží a malý voská, kterému se kdysi

dobe dailo, musí se doprošovati o píze majitel po-

hebních ústav a nabízeli své zboží za takové ceny, že

obchodník, který výrobou neriskuje, vydlává 100 a

120 pro.! ekne se, že se musí vzdorovali soutži
továren, které levn nakupují a mohou dáti znaný
úvr. Vím, že maloživnostník, který jest odkázán na

nákup u pekupníka, musí surovinu platiti daleko dráže

a differenci výrobní pak doplácí v hodnot své práce

a svého zdraví. Kdyby ve spoleenstvech zavládl zdravý

život, mohlo by spoleenstvo zídit! své nákupní a pro-

dejní sklady. Nákup ve velkém a pímo u pramen ná-

kupních byl by jist výhodnjší a také lenové, surovinu

ze spoleenstevních sklad odebírající, nebyli by vysa-

zeni vydraství žid, kteí z nesvornosti tží. Správa

spoleenstevních sklad starala by se též o prodej len-
ských výrobk. Maloživnostník nemže vydržovali cestu-

jícího, který by získával nový odbyt, však nkolika živnost-

níkm spojeným nebylo by to za tžko. Tímto zp-
sobem nebyl by malý výrobce odkázán jen na malý
lokální odbyt, kde musí ješt zápasit! s továrními sklady,

ale získal by široké pole odbytu. Aby se v takové

organisaci pedešlo sporm o dodávacím a výrobním
systému, musil by býti zízen uritý spravedlivý statut,

jenž by píslušníky vedl v uritých kategoriích tak roz-

tídných, že by nikdo dle dívjšího výrobního stavu

nebyl zkracován pi rozkvtu spoleenstevního závodu
prodejního.

Tímto zpsobem dá se jedin elili soutži kapitálu,

ponvadž organisovaná živnost vládla by tmitéž pro-

stedky jako továrny. Na druhém míst jest dlnická
otázka. Jsou živnosti, pi nichž dlnictvo jest pouze
prpravnou periodou k budoucí samostatnosti, a možno
íci, že to platí pro všechny živnosti emeslné, což jest

dokázáno etablováním se dlník emeslných v posled-

ním desítiletí. Mladý vyuenec jest nezkušený a této

nezkušenosti využitkovali živlové, svými existencemi od-

kázaní na kapitál, a vokovali dlnictvu a pomocnictvu
živností emeslných tytéž zásady, které sami provádjí
proti kapitálu. Zde však nutno inili rozdíl, nebo veliká

propast dlí továrního dlníka od fabrikanta a doba
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nkolika rok dlí pomocníka od mistra. Tovární dlník
nikdy fabrikantem nebude a proto má právo z nashro-

máždných poklad tžiti, avšak emeslnický pomocník
chce býti jednou samostatným a následkem nevdomosti
a falešných hesel klade si balvany v cestu. Jest proto

povinností živnostník, aby pomocnému personálu posta-

vili zrcadlo ped oi a vychovali si z nho budoucí sta-

vovské spolupracovníky a ne nepátele a škdce, pon-
vadž záchrana stavu maloživnostenského netkví v pro-

hloubení propasti mezi zamstnavateli a zamstnanými,
nýbrž ve vdomí spoleného totožného cíle a v práci za

týmž cílem.

Tovární dlnictvo, donedávna ješt opilé radostí

nad svou organisací, probouzí se te ze sladkého snu

k trpkému životu. Dlníci to byli, kdož kieli : » Dlníci,

otroci kapitálu, lide vyddný atd.!« Tehdy, když tato

hesla jako prskavky rozlétla se svtem, nebylo otroctví

proletá ani jasn definováno, dnes však jest dlník
skuteným otrokem kapitálu a to jen svým piinním,
špatnou taktikou vdc, jimiž bylo dlnictvo štváno.

V poátcích dlnického hnutí ml kapitál strach ped
massami lidu pracujícího, dnes však ekne kapitalista:

»Když otroci, tak otroci !« A vyžene veškerý personál

továrny za plot! Stalo se to kdy ped tím? Nikdy. Ka-

pitál, špatnou taktikou vyprovokovaný, uvdomil si svou

moc a práv ve chvíli, když dlnictvo triumfo-

valo nad dosažením obanských práv, bylo promnno
ve skutené otroky práce; ba i ta práce mže jim býti

kdykoli odata na dkaz toho, jak veliký rozdíl je mezi
dlnictvem a majestátem kapitálu. A že dojde nkdy k vy-

rovnání ? Ne — nikdy. Dlník to bude vždy, jenž se

pokoí ped kapitálem na základ njakých úmluv a

právnických fint a kapitál, pokud moc jeho nebude
organisací maloživnostník zlomena, potrvá vn, af ve

form jakékoli, ale vždycky s duší upíí. Maloživnostník

jest onen ervík, který podryje základy kapitálu a který

také pro armádu dlnictva nepímo pracuje. Kapitál se-

tásl se sebe dlníky jako jepice, ponvadž dlník nemá
moc kížiti spekulativní zájmy a podniky továrník,

avšak organisovaní živnostníci budou onou hradbou,

která další vyssávání zastaví a proto bylo by povinností

onch tak zv. otrok kapitálu, aby dorost emeslnický
vychovali jako budoucí kopiníky, kteí za právo dlníka
a za jeho lidské postavení budou se biti. Veškeré sociální



— 26 —

theorie možno dnes považovali za bábu lepší existence

dlnictva, ponvadž matkou nového života stává se orga-

nisované maloživnostnictvo.

a) Ústední jatky v Praze.

Jak kapitalism nií drobné živnosti, o tom podal
»ech« 25. ledna 1908 tento doklad:

Kdokoliv z venkova na nkolik dní zavítá do Prahy,,

vrací se z ní nemálo potšen vdomím, že matka eských
mst stále roste, stále se stává vtší. Kdo však v ní

stále bydlí, s politováním pozoruje, že ve mnohých
vcech Praha poád ješt zstává malou, dosti daleko

za msty pomrn menšími. Nejsme rozhodn z tch
rundal, kteí v denních listech nmeckých za každou
cenu s Prahou jsou nespokojeni, akoliv se jim v ní

vede pímo skvle — židm i nežidm. Snad práv
proto, aby svj vlastní vzrst zakryli, nepestávají na
Prahu rundati. Máme na zeteli vzrst Prahy veskrze

jiný. Pejeme Praze, aby pedevším v ní vzrstal stav

stední, aby se v ní cítil spokojeným hlavn co do vý-

dlku a do denní výživy, tak aby nebyl nucen ze stedu
Prahy utíkati do obvodu Prahy a pomáhat! ku zvtšování
pedmstí, která z Prahy žijí a tyjí.

V této chvíli tísní stední vrstvy v Praze poád
ješt nepomrn drahé skoro všecky životní spoteby^
ale hlavn drahé maso. Snad žádné msto na evropském
kontinentu není tou mrou vydáno v šanc libovli velko-

obchodník s masem, jako Praha, do jejichž rukou
Praha pímo upadla, kterouž i nemilosrdn vykoisují.

V ohled tom se nám sdluje z kruh živnostenských

:

Pedevším ohražuji se ped výtkou, jako bych ml
v úmyslu podncovat! obanstvo proti hospodáské správ
msta Prahy. Kdo osmlí se v denním list upozorovat!
na nkterou bolavou stránku v obecním hospodáství,
bývá vykien za nebezpeného rýpala, štváe a pod.

Výtku tuto rád snesu s ohledem na est a slávu matky
eských mst, jejíž rozkvt mi leží na srdci. Byli jsme —
my živnostníci —

•
proto bolestn nedávno dojati pi

nahlédnutí do rozpotu veliké pražské oce, z nhož skoro

pi každé položce zeje propast schodku, a nejbolestnji,

když jsme spatili 70.000 — píšeme sedmdesát tisíc

korun — schodku, jejž za loský rok vykazuje správa

mstských jatek v Holešovicích.
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Když jatky ty byly stavny, jaké nadje do nich se

kladly. Bylo naped vypoítáváno, kolik set tisíc ron
vynesou, jaký to bude zlatodol matiky Prahy a jaký

vzor budou si z jejího hospodáství bráti všecka msta
v echách. A zatím, kterak žalostné zklamání l

Hospodáství veleobce pražské nové doby vydobylo
si tu smutnou povst, že eho se jen dotkne, zeje z toho

propast deficitu. V celém rozpotu obce pražské je snad

jediná položka beze schodku, položka zádušního úacíu,

jež vykazuje istý pebytek pes 40.000 korun. Nebýti

Olšan, utáplo by se všecko v deficitu. V Praze vyplácí

se jedin lidská smrt a zajisté proto, že se židm dosud
nepodailo dostati ji do rukou. Oni však o smrt lidskou

tolik nesto)!, jako o smrt haliských a uherských emigrant.
Nejen že na dodávání vol a bagoun z Halie a Uher
ron miliony vydlávají, oni krom toho na majitele

holešovických jatek, na pražskou obec, uvalují roní
schodek 70.000 korun. Je to pímo neuvitelné.

Konen o tchto 70.000 nebylo by tak zle, jen

kdyby krom toho pražské obecenstvo, hlavn pražští

ezníci, nebyli hanebn okrádáni. Pi všem nákladu pražské

obce na jatky musí obyvatelstvo odebírati znan, a to

umle zdražené maso. Drahota masa a bídné výdlky
eznických živnostník jsou výsledkem železného kruhu
nkolika hlavních dodavatel a jejich komisioná, kteí

všecko soutžení domácích obchodník iní nemožným.
Nepeháním, tvrdím-li, že na holešovických jatkách syste-

maticky provozuje se pirátství ve velikých rozmrech,
pi emž podotýkám, že mne nevede nepíze anebo
záš proti správ mstských jatek. Chyba nevzí tak

v osobách, jako v pochybeném hospodáském systému
obce pražské.

Loupežnictví dodavatel provádí se dvojím zpsobem.
Aby totiž z jatek odstranni byli všichni menší konkurenti

ve prospch nkolika velikých, odkoupí se jim právo

k prodeji. Tak dostal všeobecn známý komisioná F.

15.000 korun za to, zaváže-li se, že nebude více na
jatkách prodávati uherské bagouny. Jinému se dá 10.000,

tetímu 20.000 ba až 25.000 korun, nkomu také jen

500— 1000, 2000 korun atd. Tímto zmizejí z jatek všichni

vážnjší konkurenti domácí, což by rozhodn nemlo se

trpti. Kterýsi konkurent z Kolína dostal 25.000 korun
za vzdání se konkurence. Ale ten na jatení piráty vyzrál.

Zjednal si jakéhos synovce, dal mu peníze, a tento zaal
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na jatky dodávali bagouny znova. To je první zpsob
lupiství na jatkách. Ale druhý je krutjší. Vyskytne-li se

na jatkách nový konkurent s masem, umíní si železný

kruh tch pirát zniili jej lácí. Stává se, že zrovna

naproti nmu komisioná hlavního bagounkáe dává

vepové maso i o 25 procent lacinji. Za takovou cenu

nový konkurent prodávali nemže. Druhého a tetího

dne je maso opt o 25 procent lacinjší. Lupiskou
konkurenci tuto ovšem dlouho nevydrží. Musí se ko-

misionám tch hlavních pirát vzdáli na milost

i nemilost.

Tímto dvojím postupem nkolika nektných a kt-
ných velmož iní se nemožnou všechna poctivá soutž
na jatkách. Zdravá konkurence se tu pímo ubíjí. A nyní,

když jsou tam pány sami, diktují si ceny masa. ezníci
a tím Samým i pražské obecenstvo musí jim za maso
platit, mnoho-li se jim zlíbí. ezníci i obecenstvo jsou

tu zpsobem opravdu gaunerským olupováni. Ráno ped
každým trhem jejich náhoní — komisionái prohlédnou
si krámy, mnoho-li je zboží, naež stanoví se cena.

V Praze ezník nikdy neví, za bude na jatkách maso —
to mu teprve povdí komisionái. Pravideln ped svátky

zatahují piráti své sít, a lup se jim pravideln zdaí.

A když ubozí ezníci bdují nad drahotou masa, dlají

si z nich ješt legraci. Je však ješt jeden zpsob bez-

mezného okrádání jak msta, tak i živnostník.

Každý pražský ezník musí v zim najmouti si sklep

a nakládali do nho led, což jej stojí nkolik set korun
ron. Výloh toho druhu jatení piráti nemají. Oni ná-

kladných chladíren nepotebují, protože jim je zídila

pražská obec. V chladírnách jsou tak zvané kolíky ku za-

všování masa. Chtjí-li komisionái dlali drahotu, od-

nesou si zásoby masa dol do chladíren a eknou, že

masa nemají. Za jeden kolík platí se obci pražské ron
ti zlaté, cena hrozn smšná. ezník vydá nkolik set

korun na lednici, a židv komisioná má ji za 3 zl. ron
a navsí na kolík masa co chce, jež pivazuje provazy,

emeny a pod. A nemá-li dosti kolíku jednoho, pikoupí
si jich více — po 3 zlatkách. Pro ezníka domácího
kolíky ty nelze ani dostali. Pak ovšem hlavní dodavatelé

dobytka nesmírn bohatnou, pražští živnostníci, ezníci,

uzenái, hostinští atd. ožebraují se, a obecenstvo libo-

volným zdražováním masa hanebn je okrádáno. Práv
v tomto vzí veliký kus sociální otázky msta Prahy.
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Podávám první kapitolu z jateného hospodáství obce

pražské, jiné budou ješt násiedovati.

Ve Vídni je tomu zrovna tak. Hospodáský list

o tom píše : Našel se lovk, který spotebu masa dvou-

milionové Vídn skoro sám ovládl a proti nmuž nkolika-

milionový tábor zemdlc musí podstoupit! úporný boj

k dobytí vídeského trhu masného?

Ano, muž takový žije. Je to obratný — žid, nkolika-

násobný milioná cis. rada Isidor Saborski. Týž ovládá

trh vídeský výborn, jako jeho bratr Šalamoun Saborski

pešský
;
v jejich moci jsou tudíž dva nejvtší konsumenti

íše : Víde a Peš. Dd Saborskich kdysi obchodoval

se zajeími kožikami, jeho syn^ dosáhl to na dvorního

dodavatele, a vnukové Isidor a Šalamoun jsou dvrníky
velkých pán. Vliv a moc tohoto neobmezeného vládce

vídeského masného trhu a velkokapitalisty sahá tak

daleko, že ceny masa dle své libovle prost nadiktuje.

Na dkaz jeho moci uvádíme jeho vlastní slova: »Mám
v ruce takovou moc, že mj telegram zastaví na drahách

dovoz dobytka do Vídn zaslaného a zítra nebude ve

Vídni masa.«

Vídeská velkoporážka, zízená antisemitskou stranou,

neprospívá, jak by mla.

Pro? tyi ptiny vídeských kesanských ezník
má — mocí svého kapitálu — Saborski ve svých rukou.

Velkoezníkm poskytuje zálohy, má je ve své moci a dá
jim za maso, kolik se mu zlíbí.

Pražský trh je podobn ovládán. Tam nadržuje se

velkoobchodnickému monopolu
; nebo trh pražský je

úpln ve vleku velkoobchodník s dobytkem. Dobytek
se zde sice dokrmuje, ale neiní tak rolník, nýbrž velko-

obchodník. Rolnictvu je pražský trh masný úpln uzaven,
a také se na rolník ani neodváží. A proto se tážeme

:

Smí zemdlství nadále tomuto pychu na svém tle
klidn pihlížet!? — Chce i nadále sobectví nkolika
lichvá obtovat! své mozoly? Kde je organisace na
ztrestání této do nebe volající nespravedlnosti? Kdyby
si sjednocený, nepemožitelný zástup zemdlc rakous-

kých uvdomil toto nedstojné postavení své na trzích

masných, pestala by brzy vláda Saborskich, a zemdlec
by zvítzil. Avšak bez organisace musí miliony zem-
dlc ustupovati ve Vídni jedinému židu

; bez organisace
musí si kopat vlastní rukou hrob.
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b) emeslo a studie.

Práce, emeslo, živnost jest u nynjšího pokolení

v neveliké lásce. Všechno se žene na studie. O tom píše

»ech« 18. ledna 1908 následovn.

Úsudek nejkompetentnjší o stedním školství vy-

dávají naši živnostníci, kteí tvrdí, že kdo prý jednou
piichne k stední škole, pro emeslo anebo obchodní
živnost je ztracen, z kteréž píiny bylo zízeno mnoho
mšanských a odborných škol k vzdlání živnostnického

a emeslného dorostu. Ale i materiál z tchto vycháze-

jící do praktického života nedochází u mistr a živnost-

ník obliby, a to hlavn pro mravní nezpsobilost a diskva-

lifikaci. Sotva že prý který chlapec k emeslu piichne, již

propadá organisaci, jež v nm probuzuje pílišné sebev-
domí, neposlušnost a zpronevru. Je prý te tžko
hodného uedníka dostati, a dostane-li se, hodného jej

udržeti. A proto každý mistr, pokud mže, hledí se

obcházeti bez uedníka a v této dob stávkové i bez

dlníka. Slovem, je veliká nouze o uedníky a dlníky,

a naproti tomu veliký pebytek student a absolvent
vysokých škol. Ze zla tohoto dvojího, jako dsledek
vychází veliké zlo sociální. Každý otec rodiny musí se

dnes tázati : kam s dospívajícím synem, nebo s dcerou?
Na studie anebo na uení, pípadn na emeslo? Až do
nedávná panovala zásada : na studie, aby se stal pánem,
aby se ml lépe nežli já. Ale te poznává se vždy více

že stední a vysoké školv odchovaly nám veliké množ-
ství proletástva, posilující sociální demokracii.

Akoliv dle dosavadního prmru dv tetiny stu-

dujících z vysokých škol úelu svého nedosahují a bídn
pak životem se protloukají, poet ten bývá ješt roz-

množován i tmi, kteí sice cíle svého pedepsanými,
zkouškami dosáhli, po nichž však se pesvdují, že ped
nimi zamykají se kanceláe a gymnasia, lékaské praxe,

a že pak s jakousi závistí pohlížejí na své bývalé spolu-

žáky z obecné školy, kteí po tyletém uení a pomrn
krátké praxi vydobyli si slušné postavení ve spolenosti.

Dnes ádný dlník pijde si denn prmrn na 5—

6

korun. Dlouho-li musí právník po studiích 12— 151etých

zadarmo sloužiti, nežli pivede to na 1000 zl. ron,
dlouho-li filosof musí ekati, nežli s velikými protekcemi

dožebe se nkam za supplenta? Takový asto sejde se

s bývalým spolužákem z obecné školy kdes v hostinci
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v dstojnosti íšnické se zlatým etzem a prsteny; anebo
již jako živnostníkem v samostatném postavení, jehož

se každý piinlivý a spoivý dlník domáhá. Kdežto

dlník v tomto stáí bývá již otcem rodiny, smí professor

a úedník pomýšleti na ženní skoro teprve až v tch
letech, v nichž mohl by býti ddekem svých dtí.

Ve kterém stavu je více bezdných celibatér jako

v úednickém? A tu s velikým politováním mnohý zvolá:

Kéž bych byl radji šel na emeslo, nežli na studie! Já
tehdy z toho rozum neml, ale mli ho míti rodie. Je

sice dosti nouze i v živnostnictvu, ale jest jí ješt více

skryté v úednických uniformách. Žádný stav pomn
nevykazuje tolik osobních dluh jako úednický. Výtl^y

tyto týkají se ponejvíce našich eských otc, kteí výnosné
živnosti a obchody ponechávají Nmcm a židm, a své

dti dávají na studie. Zde by mly inn do života za-

sahovati též naše katolické organisace, aby v píležitost-

ných pednáškách vyzývaly rodie dávati dti radji na

uení, nežli na studie. Úkolem katolických organisací jest,

un kesanskému životu ve mstech zachovati, což jest

tolik, jako zachrániti jej ped dekadencí, ili ped zpro-

letarisováním. Solidní kesanský dlník najde si živobytí

vždycky. V soutži se socínkem dostane i dnes ješt
pednost on.

Na studie u nás vyhazují se ron milliony, uváží-li

se, že prmrn dv tetiny žák cíle svého nedosahují

a že i ti, kteí jej dosáhli, po všech zkouškách musejí

po nkolik let zápasiti o existenci. A kdežto na jedné

stran plýtvá se penzi na studie, skrblí se jimi na uedníka,
jenž po vyuení obyejn s holýma rukama musí pro-

tloukat! se životem. Kdyby u nás jen polovina nákladu

asto vyhozeného na nezdailé studie byla vnovala se

na živnostenskou výbavu emeslník a menších živnost-

ník, nemusil by náš obchod a prmysl stále býti v podruí
Nmc a žid. Proto koníme s vyzváním k rodim,
aby syny a dcery sve více dávali na uení, nežli na
studie.

Jak naši lidé podporují emeslnictvo o tom podaly
^Obchodní Listy « 14. bezna 1908 tento doklad.

Z rušných dn sokolských. Obchodní listy uveej-
ují — po celoroním sútování — tržby pražských
obchodních závod ve dnech všesokolského sletu. V sedmi
slavnostních tch dnech tržili : u Chodr 56.000 K,
u Flek 82.000 K, kavárna Slavie 29.000 K, kavárna
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Louvre 31.000 K, na Žofín 42.000 K, hostinec Louvre

43.000^ K, Stelecký ostrov 60.000 K, u Labut 1 5.000 K,

Ferd. Šíp, velkoobchod s klobouky 20.000 K, St. Bartoš,

Píkopy, 18.000 K, Václav Vlk, obchod s látkami, 25.000 K,

Msto Paíž 170.000 K, Friml, Celetná ulice 20.000 K,

Václav Chmel, Spálená ulice, 19.000 K, V. A. Treybal

43.000 K, hotel Paíž 59.000 K, kavárna Union 26.000 K,

Café Frangais 32.000 K, Corso 36.000 K, Continental

37.000 K, Central 32.000 K, Vídeská Kavárna 32.800 K,

Piskáek 26.000 K, Toch 83.000 K, Oehler 92.000 K,

Fischer 145.000 K, Teveles 95.000 K, M. Schiller 153.000 K,

Wolf a Schleim 295.000 K. — Cifry tyto jsou v jistém

ohledu velmi významné, ukazují, že z dn sokolských

nejvtší píjmy mly firmy nmecko-židovské : Café

Frangais, Corso, Continental, (stedisko buršák), Central,

Café Wien, Piskáek, Oehler, Fischer, Teveles, Schiller,

Wolf.

cj Piinlivost emeslníka.

asopis »Týden« napsal toto:

Nejvýznanji jeví se naše národní chyby a nedo-

statky ve stavu emeslnicko-živnostenském. Všímal jsem

si zjevu toho již jako dít. Ml jsem strýce jednoho z prvých

kožešník pražských a tu asto jsem picházíval do krámu
a pozoroval poínání tety, která vládla v krám. Dnes
je mn pi vzpomínce na doby ty úzko. To bylo ob-

chodování! Zákazník vstoupil do krámu, pál si to neb
ono. Teta sotva že vstala a milostiv mu prokázala est,

že otevela skí a vyala z ní žádané vci. Celé jed-

nání dlalo dojem, že kupujícímu prodává zboží tém
z milosti. A ješt dnes jest mnoho našich živnostník
podobného typu. Vejdu ku klobouníkovi, znám jej jako

dobrého našeho lovka. V krám není nikoho. Za
chvíli objeví se v zadních dveích hlava, zase však

zmizí. Po delší chvíli konen pijde ueník. »Rád bych
mluvil s panem mistrem.« »On není doma, jest ve schzi
baránické!« Pijdu jindy. Mistr jest doma, v krám jest

ješt jiný zákazník. Klobouník hledá vhodný klobouk,

nemže nic najiti, láteí na kluky, »že mu to nkam
zašantroili «, leze po schdkách na vrcholky skíní, pe-
hazuje hlobouky a reptá dále. Konen nco najde. Pi-
stoupí k mladíku kupujícímu klobouk, narazí mu jej

na hlavu. »Je trochu veliký « namítá zákazník. »Není,

není, ten je akorád.« »Vždy mn padá až na uši.« Ko-
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nen uví mistr zákazníku, že jest klobouk veliký. Te
ješt mrzutji hledá dále. V tom pijde žena a žádá

o klobouk, který si sem dala ped týdnem. »Mla jsem

pijít již vera, slíbil jste že bude hotov, pišla jsem ra-

dji až dnes.« »Co vás napadá, klobouk není ješt hotov,

pijte pozítí !« V tom pijde jako na zavolanou žena

s ústy výmluvnjšími než ekající zákazníci. »Mám už

ten klobouk nebo ne? jsem tu už po páté.« »Ješt není, ale

zítra bude jist !« — Co zítra, vždyf jste íkal, že dnes

bude jist. Vy si dláte ze mne blázny. Dejte mn klo-

bouk zpátky. « — »Ale když vám íkám, že klobouk
bude zítra, tak mn to vte, je zrovna naražený na

špalku.« — »Ne, já nechci, sama si to udlám. Dejte

mn ho.« — Mistr volá uedníka a naizuje mu, aby pi-

nesl klobouk pro paní Švejdovou. Paní Švejdová hu-

buje ale v jednom kuse. Ostatní ekající zákazníci jsou

sklíeni vpravd trapným výjevem. Konen pijde uedník
a vyizuje, že klobouk v díln není, že musí být ješt

v krám. Mistr hledá na pult, kde leží kupa klobouk
k oprav urených, hledá jméno Švejda, konen bée
do ruky klobouk a chce nahlédnout! na jméno na pod-

ložce kídou napsané. Žena mu však vytrhne klobouk
z ruky. »To je on, to je hrza, on tady leží zrovna tak,

jak jsem ho sem ped trnácti dny dala. Voni jsou pknej
klobouník — —.« A už je ze dveí. — Kožešník L.

ml velmi pkný obchod, ponvadž však musel dlat do
krámu zboží a dohlížet na tovaryše, pemýšlel, jak by
bral peníze a nemusil nic dlat. Pišel na to. Kožešnictví

zanechal. Najmul si na odlehlém míst hostinec. To je

pece živnost pro našince! Tady pece není práce tém
žádná — a opravdu nebyla. Pan hostinský zatím hol-

doval honitb. Konen stal se ze živnostníka, který od-

vrhl zdravý svj obchod — dozorce mstských meta.
Jiný živnostník náš zaídil synákovi svému obchod.

Postavil jej do hotového, jen aby se trochu inil. in-
nost mladého tohoto muže byla úžasná. Místo aby staral

se o to uvésti ve známost obecenstvu, že pan L. L. za-

ídil obchod tím a tím, hojn zásobený, ceny levné a

obsluha vzorná, aby dal natisknout! obžníky a rozeslal

je — ne, to všecko nedlal — nýbrž když zákazníci se

ihned do krámu nedrali, zavel obyejn krám na klí
a šel do nejbližšího hostince hrát — kuleník. Kdyby
býval aspo napsal na dvée, kde se nachází, snad by
mnohý kupující zašel si pro nho. Nyní pyšní se týž

Rudolf Vrba: Vláda penz. 3
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mladý muž leskem uniformy — protekcí stal se soud-

ním sluhou!

Máme i piinlivé živnostníky, nkteí dou se v pra-

vém slova smyslu do únavy. Na jednom z pražských

námstí byl obchodník, který ml výborné zboží uze-

náské z jednoho venkovského velkozávodu. Lidé rádi

závod navštvovali, picházeli i z daleka. Mnohé dámy
však úzkostliv se vyhýbaly tomu, aby je neobsluhoval

pan šéf, který vypadal jak Eskymák, zarostlý, s beranicí

na hlav — jedním slovem lovk, jakého Pražan dnes

již za pultem uzenáským nenávidí. A jak si poínal pi
prodeji. Škvarky vydrapoval z hrnce nehty! Muž ten byl

ovšem jinak do práce jako kat, a výsledek pes všechen

jeho skromný vzhled byl, že koupil si pkný dm na

význanjší pražské ulici. — I v lepších závodech uze-

náských spatujeme asto vci podivné : ue strouhá

ken na papír a místo aby udlal kornout a vsypal jej

z papíru, bée jej do prst, z nichž jeden má ovázaný,

a tlaí ken do kornoutu! V jiném závod vidl jsem,

jak dáma vrátila skleniku, ponvadž uedník nedržel ji

za ucho, nýbrž palec ml celý uvnit. Uedník šel pro

jinou a pinesl ji zase obvyklým zpsobem. I po tetí

se tak stalo! Uedník vbec nepochopil.

V Nmecku chodí po hostincích také edkvikáky,
jenže trochu jinaí než u nás. Na píklad ernou edkev
odezávají ve snhobílém ubrousku a z nho ji vyklopí

na talí pinesený íšníkem. A ti naši lahdkái obchá-

zející hostince! Dnes jest již pece zíti tu a tam »po-

krokového«
;

ale vtšina z nich budí všecko jiné jen ne

chut v ústech. Na všech stranách vidt ješt, že naši

lidé neznají píiny svého neúspchu!
S rostoucím rozkladem a chudobou našeho živnost-

nictva upadá také národní vdomí. » Lidové Listy « po-

dávají doklad z Litomyšle.

Upadá msto naše hospodásky, upadá mravn a

upadá národn. Bezcharakternost rolnická, bezcharakter-

nost spoleenská a bezcharakternost národní roztahuje

se v obci. Nedivno potom, že choutky a drzost ger-

mánských provokatér, úedník to kníž te Thurn Taxise,

rostou do nekonena. Taxiská knížecí komora v Lito-

myšli byla sice ode dávna skrz na skrz nmeckou, ale

pece aspo pro dekorum a aby se neeklo byli tu vždycky
2—3 úedníci eši. Ústední správa respektovala aspo
ponkud city eského obyvatelstva a zejména správy
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msta. Tak to bylo za purkmistra Gregora, Kritznera,

Slavíka. Jinak ale jest nyní, kdy zasedl vlnou náhody
povznesen na keslo starostenské bývalý obrkos p. Laub.

Tento pán z dvod obchodních i rodinných neodváží

se vzepíti bavorským a pruským Nmíkm dchodenské
knížecí komory a cítí se blaženým, když Prušák »forst-

mistr«, který nota bene chodil 3 roky do eské školy

v Police, ho poctí ve vinárn »U Košík « nmeckým
oslovením. V nedli, kdy ku Košíkm dochází taxiské

úednictvo, mluví se zde pouze nmecky.
Uprosted spolenosti s obliejem radostí a bla-

žeností roztaženým sedí náš pan primátor a láme ubo-

hou samospasitelnou pes skutený svj ultraeský jazyk,

až poctivému lovku je z toho zle. Mnozí slušní lidé,

intelligenti, stydí se nad tím, co dovolují si zpupní

Nmíci taxiští a nechodí v nedli vbec do místnosti,

kterou tito navštvují, za to jest tam náš pan primátor

první. Dle toho také Nmci jednají. Odstranili nyní po-

slední dva eské úedníky pp. Zachara a Herbsta a do-

sadili tam za n kamarády z rajchu. Na oslavu tohoto

vítzství masky Germanie pilo se u Košík u »štamtiše«

pana purkmistra až se hory zelenaly. Pítel pán purk-

mistrv, »Herr Kirchenfondsvervv^alter«, zpit pod obraz

Boží zabloudil pak do hostince^ »U erného orla«, kde
se bavila spolenost zpvem. eské písn úinkovaly
však na alkoholem nasáklý mozek pítele pana purkmistra

Lauba tak, že vzkikl: »Halt^s Maul. Ich bin preusischer

Premier-Lieutenant und das echische Singen ist eine Pro-

vokation meiner Person.« jest ovšem lltovati, že v celé

eské spolenosti nenašel se ani jediný oban, který by
panu pruskému premiér lajtnantovi dal zasloužených pár

facek — ale jest to píznané, co všechno mohou si

pátelé pana Lauba dovolit. — Ovšem není divu. Vždy
purkmistr staroslavné, královské, eské Litomyšle byl

první mezi tmi, kdož gratulovali nmeckému ministru

krajanovi Peschkovi k jeho jmenování ministrem. —
Krásn vyjímalo se v »Bohemii« jméno Johann Laub,

Búrgermeister und Landtagsabgeordneter, aus Leitomischel,

vedle tch jmen nejzuivjších »trhan« království e-
ského.

A tento neodinitelný a neomluvitelný skutek na-

šeho purkmistra zstal u nás nepovšimnut. Purkmistr

msta Litomyšle gratuluje lovku, který prohlásil ve-

ejn v hostinci Albína Theina v Litomyšli, že zapáchá

3
*
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mu 14 dní z úst, když vysloví eské slovo, purkmistr

msta Litomyšle gratuluje Peschkovi, že dostal se k vy-

sokému úadu, odkudž bude moci konen uskutenit!

dávné své pání rozdlit! okres litomyšlský, odtrhnout!

od nho nmecké obce a zídit! z nich okres v Opatov,
ímž zasazena bude Litomyšli rána smrtící, purkmistr

Laub gratuluje Peschkovi, odvkému nepíteli Litomyšle,

že dostal se k úadu, kde bude moci navždy zmait!

snahy Litomyšle po zízení krajského soudu. To dokáže

jen p. Laub, rodák skuteský, který jako Esau prodavší

prvorozenství za mísu oovice, piženil se do nmecké
rodiny a musí nyní tancovati podle nmecké píšalky.

Nedivte se proto, že msto naše upadá, že pozbylo

úpln vážnosti v eském svt.
Nejvtším hrobem drobných živnostník jsou veliké

obchody, bazary, ve kterých je prodej všeho možného
zboží. Bazary ty jsou v rukou ponejvíce žid. Bazar

žida Tietze v Berlín prodal za r. 1910 zboží za 7,732.128

marek. Z toho byl istý výdlek 1,008.608 marek. Ta-

kových bazar je ve velkých mstech nkolik. Tak nií
kapitalism na všech stranách malé existence. Vláda penz
všude proniká.

d) Nedostatek u.
asopis »Jizeran« pinesl v msíci dubnu 1911 tuto

úvahu

:

V dob, kdy naše stední školy jsou žactvem té-m pecpány, kdy se všech stran ozývají se varovné

hlasy ped vstupem do míst úednických nejrznjších
kategorií, kdy ada mladých sil živoí v stálé odvislosti,

kdy pachtíme se po službice odvislé, tebas sebe mén
placené, dochází z ad živnostenských neustálý náek nad
nedostatkem u. Celá ada jest emesel, u nichž tento

nedostatek jest již patrný, kdy s obavou se hledí do bu-

doucnosti, jak ten který obor bude náležitými silami

opaten.

Jest tím citelnjší, ponvadž stav živnostenský, za-

jišující vlastní samostatnost celé ad jedinc, jest osla-

bován, ponvadž po vtšin doplován jest z hoch ne-

majetných, mén nadaných, kteí jen asto z bezradnosti

života chápají se práce hmotné, zamstnání v emesle.

To není jen otázka živnostenská tím dotknuta,

ale siln klepá na dvée i otázce národní, ponvadž se

jedná zde o samostatné podnikatele, kteí vždy tvoili
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pevný podklad života národního v mstech, ponvadž
samostatný stav živnostenský vedle stavu úednického
tvoí silnou jednotu obanstva mstského. Není o tom
pochybností, že ím dorost zdatnjší bude se hlásiti na

emeslo a obchod, ím bude majetnjší, tím jistjší bude
budoucnost celého stavu. A tak vkrádá se nám v mysl

otázka, co píinou zjev tchto ? Celý náš život nese

toho vinu. jak málo dbáme toho, aby již volb povolání

byla vnována pronikavjší pée, aby dostalo se mladým
lidem rady, by vnovali se oborm, které by byly

pimeny jich duševním a tlesným silám a schopno-

stem ?

Volba povolání dje se nejastji bez ohledu na

náklonnost, bez objektivních vyhlídek, uplatuje se zde

a jest rozhodujícím okamžitý výdlek a nejastji jeví

se snaha rodi, zbaviti se jednoho lena rodiny, ne-

hled k tomu, jak do budoucnosti bude vzdlán. Vyhle-

dávání míst ponechává se náhod, panuje u nás nezna-

lost pomr životních v jednotlivých odvtvích živno-

stenských, rodie nemají správných informací o prospe-

raci a rozvoji emesla a obchodu, nepihlíží se k schop-

nostem dtí jako spíše k okamžitému zisku, vnucuje se

dtem záhy práce tovární. Rodie nadsazují význam
studia stedoškolského, a všude jeví se snaha pro vý-

chovu na místa úedník. Stává již ohromné množství

polovzdlaného proletariátu, který živoí a jest v úplné

odvislosti. Marné jsou všechny hlasy varovné. Synové
dobe situovaných živnostník a obchodník opouští za-

mstnaní, jež pineslo rodin štstí a jmní, aby vno-
vali se nákladnému, asto problematickému studiu. Kolik

živností tímto zpsobem bylo prodáno na jiné, kolik

jich upadlo a synové asto plahoí se jako vn od-

vislí úedníci. Dcery naše provdávají se za kohokoliv, je-

nom ne teba za ádné, pilné emeslníky a obchodníky.
Tak peníze v obchod, prmyslu a emesle vydlané
obohacují jiné stavy.

Mládež škole sotva odrostlá žene se do práce to-

vární
;
brány tovární otevírají se tmto »moderním stro-

jm «, kde pracují mechanicky, dlené, kde nevychová-
vají se samostatní pracovníci, jako spíše bezduché stroje.

Máme bezpoetné ady dnes pomocných sil, které do-

vedou stroje obsluhovatl, ale neovládají celou práci. Po
vtšin s akordní prací mají hlavn snahu hodn vyd-
lati, žijí bez jakékoliv vdomosti kvality práce, nemají
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tušení, co vše musí se na práci vynaložiti, aby odpoví-

dala vkusu a požadavkm doby. Dlbou práce jest jim

každý druhý pracovní proces neznámý, lhostejný, aneb

aspo se o nj nestarají. Pracovní tyto síly konají me-
chanicky to, co jim rozkázáno, k emu je stroj vede.

Co z takových dlník jednou se stane, o tom nám
dává pítomnost již nejlepší píklady. Ti, neznajíce pravé

ceny práce, pracují za každou cenu, ti nejvíce poškozují

nesolidní, nekalou soutží práci runí, práci emeslníka.

Ale okamžitý plat láká mladé síly sem do továren stále

!

Dnes neptají se rodie, co budou platiti mistrm za vy-

uení, ale naopak, kolik budou již mladí hoši od mistra

dostávati odmny. To jest proti dívjším dobám ovšem
velmi zvrácený stav

!

Dnešní dílna u mistra ovšem nemže pijmouti ho-

chy za tchto podmínek do uení í živobytí jest drahé,

byty pedražené a má-li ue jen práci se vnovati, tu

nevydlává mistru nieho, naopak ješt má z nich asté
ztráty a škody. Veliká msta mimo to poskytují tolik

píležitosti mladému hochu k mravní pokleslosti, že ro-

die jen neradi svují hocha na uení do msta. Jest

smutným zjevem, jak málo dnes jest postaráno o umí-

stní a kontrolu hoch v mládí tak nebezpeném. A tak

vidíme, že na mladý dorost dje se nesvdomitými
agenty tém honba, aby je zamstnali. Neznáte ten shon
po uednických silách do metropole vídeské ? Kdežto
u nás není dostatek u, valí se proud mladých lidí

do Vídn na uení, kde propadají ponmení, zkáze

mravnosti. Z 45.000 u na 10.000u jest eských
(a zajisté jest jich mnohem více), kteí ve vídeských
pelejvárnách se nárn ztrácí a odnárodují. Kolik syn
eských na severu ech v rodinách hornických ron
se nám ztrácí v znmeném území ! A stará se nkdo
o tento dorost? A pece nouze o mládež živnostenskou
jest na denním poádku !

Jaká cesta vede k náprav ? Rzné jsou tyto cesty.

Pedn jest teba, aby již na školách obecných a m-
šanských byla buzena láska k emeslu a obchodu. Jest

teba záhy rodim a dtem vysvtliti, že tovární práce

pináší jen okamžitou výhodu, která ale v budoucnosti
nemže pinésti samostatnost. Hlavn spoívá zde veliký

tento úkol na uitelích, kteí musí mladé hochy a ro-

die z tohoto klamu odvrátiti. Jest teba k tomu po-

ukázat!, aby škola mšanská se neodcizovala pvodnímu
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svému poslání, aby byla považována za prpravu pro

práci emeslnou.
K úelm volby povolání bude teba zavsti záhy

již na školách obecných lékaskou poradu a prohlídku,

vésti náležit statistiku dle povolání o pohybu zamst-
naného dorostu, bude teba vtší mrou podporovat! in-

stituce sprostedkování míst uednických, zreformovati je

a postaviti na náležitou moderní basi, podepenou o sta-

tistiky vyšetené^ výsledky zamstnání. Dnes statisticky

víme, kolik v echách ron vysází se stromk, kolik

jich zahyne — ale nemáme statistiku ádnou o pohybu
u, o jich pibývání, klesání atd.

Celá ada mladých talent pro emeslo a obchod
nám unikla, aby živoila v postavení zcela navždy od-

vislém a to proto, ponvadž nebyla jim záhy naznaena
pravá cesta životem. eská zemská komise již ve svém
podání na c. k. místodržitelství roku 1909 poukazovala

na to, že nedostává se v emesle a živnostech mnohých
dobe kvalifikovaných sil a naznaila, jak bylo by teba
zde zakroit.

Vítati také sluší, že zemská školní rada obrátila se

výnosy na školy, aby uitelé snažili se školu navázati

na život praktický, aby škola sblížila se se životem, a

žáci aby zvykali si práci hmotné a praktickému zam-
stnání. Ve form vhodných leták bude teba upozor-

ovat! na výhodnost práce emeslné
;
tyto letáky mohou

býti dávány hochm v posledních ronících školy obec-

né. Doporuovalo by se, aby na obvyklých schzích ui-
tel s rodii bylo také tohoto momentu pamatováno. O
volb povolání doporuovalo by se vydati tiskem rádce,

v nmž by bylo o požadavcích rzných obor, jak p-
sobí tyto na tlesný vývoj a zdraví, jakým namáháním
jest hoch v jednotlivých povoláních, jaké svou vyhlídky

a co by bylo dobe initi k dalšímu výcviku.

Teba dále eliti etným projevm rzných orga-

nisací, které ze sobeckých dvod staví se proti vno-
vání se tomu neb onomu oboru, akoliv dorostu v nm
asto jest veliký nedostatek. Vedle toho sluší vnovali
pozornost také zakládání škol odborných a hlavn lepší

úprav a zodbornní škol pokraovacích. Nedostatek od-

borného školství máme nejvíce práv my v echách a

na Morav. Zakládání stedního školství teba uvésti

v souvislost s celkovými hospodáskými interesy ná-

roda. Musíme se ješt intensivnji vnovat! zakládání be-
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sídek a mravnímu a spoleenskému povznesení našeho

živnostenského dorostu a postarat! se o to, .aby názor

na un byl konen u nás také poopraven. Teba co
nejvíce vystupovat! proti tm zamstnavatelm, kteí

využitkují un k jiným zamstnáním a kde ue k dílu

a práci není pidržován. Spoleenstva a grémia mla
by v tom smyslu konati svoji povinnost, jak ostatn
stanovy a živnostenský ád jim pedpisuje.

Ale také v širokém obecenstvu teba vtší úcty a

vážnosti vi emeslu získávat!
;
tak asto lecjaký mluvka,

pisálek oceuje se sociáln výše než pracovitý, dovedný
emeslník. To jsou tradice, jimž v naší dob teba co
nejvíce otupiti hroty a eliti.

Mocn doléhá na nás otázka nedostatku ádného
dorostu. Jest to otázka nejen živnostenská, ale dotýká

se celého národa, udržení a posílení jeho hospodáského
vzestupu. Proto sluší jí vnovati tu nejvtší pozor-

nost.

e) Poet živností v Rakousku.

Stroj, kapitalism, továrny, velkoobchody zniily našeho
malého emeslníka. R. 1902 provedeno bylo sítání

živností v Rakousku. Bylo napoteno

živností 1,408.855

zamstnaných osob 4,049.320

poet koských sil 1,790.478

Poet zamstnaných osob

Živnosti výrobní . . 1,009.443 3,333.021

Živnosti obchodní . . 399.421 716.299

Poet Poet
podnik zamstnaných

1. doly 7.566 182.451

2. sklárny, lomy, cihelny atd. 34.685 235.983
3. železárny, strojírny . . 64.596 260.690
4. výroba nástroj . . . 31.502 168.655

5. truhlaina, soustružnictví

a pod 99.507 240.354

6. kauukové zboží .... 225 4.570

7. závody na kže, zpraco-

vání žíní, peí .... 13.792 44.750

8. textilní závody .... 173.506 548.975

9. alounící 2.821 6.731
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Poet^ Poet
podnik zamstnaných

10. krejovské živnosti . 292.421 537.517

11. závody papírnické . . 5.493 56.006

12. výroba potravin . . . . 100.994 332.006

13. hostinské podniky . . . 120.100 283.713

14. luební závody . . . , 8.427 56.514

1 5. stavitelé . 47.572 322.242

1 6. tiskárny . 4.361 36.963

17. obchody se zbožím . . 309.716 543.191

18. cestujících obchodník . 21.351

19. penžních závod . , . 9.639 34.816

20. dopravních podnik . 34.907 78.039

To jsou skupiny živností souhrnem potu z celého

Rakouska. Podle velikostí jsou tyto živnosti roztídné
takto

:

v Poet
Živnost kde je zamstnána živností

jen jedna osoba 738.701

kde jsou zamstnané 2 až 5 osob 526.123

kde je zamstnáno 6 až 20 osob 52.719

od 21 až 50 osob 8.435

od 51 do 100 osob .... 3.208

od 100 osob do výšky . . - 3.245

Pehled tento je velmi zajímavý. Máme tedy v Ra-

kousku 3245 továrník, kterým pracuje skorém 1 million

lidí. Živnostník, kteí jen sami vlastní osobou se živí,

je 738.701. Tovární podniky zaínají od 20 pracovních sil.

f) Slovo o vánoním nákupu.

Skorém veškeré továrny a hlavn obchody u nás

patí židm. Ped vánocemi píší naše eské listy, aby
nikdo nešel do obchodu žida kupovat.

»ech« pinesl 20. listopadu 1908 tuto zprávu.

V tchto dnech mluví se astji v našem tisku o

heslu »Svj k svému«, to jest, nekupujme v židovských

obchodech. Mluvte si, pište si, kite si — vše mamo.
Pedevším pipomínáme, že massa lidu, hlavn v Praze,

neví, když si prohlíží výkladní okna, že obchod je ži-

dovský. Lid jde koupit tam, kde vidí v okn hodn zboží

a lacino. Obrovské obchody žida Fischera v Železné

ulici jsou stále naplnny. Zde je mamo volat — »Svj
k svému«. Židé obsadili nejvýhodnjší místa, mají obchody

Poet
zamstnaných

738.701

1,371.603

481.899

263.495

224.046

949.149
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tsn jeden vedle druhého v ulicích, které jsou stediskem
Prahy. Píkopy, Ovocná ul., Ferdinandova t. a Václavské

nám. jsou hlavní tepny obchodu v Praze, k nim pak se

pimykají ulice Celetná, Karlova, Železná, Hybernská,

Dlažební, Zlatnická, Poí až do Karlina. To vše je tsn
obsazeno židy. Celý Ovocný trh, ulice Rytíská, Havíská,

Panská, Jindišská, všude vše plno firmou žida. A to je

stedisko msta. Skladišt mají židé ve tvrti Svatopetrské,

v tíd Elišin, v ulici Soukenické, továrny jsou na

venkov a hlavn v VII. ásti Prahy a okolí. Zde se

hrne na tisíce otrok a otroky do židovských továren.

Podle toho naši eští obchodníci nemají ani zboží,

ani láci, aby mohli vyhodit na žida trumf. Zákazník

v krám u žida je obklopen úlisnými figurami, které se

uklání jako loutky na divadle, a když nekoupí, nevadí,

mže pijít po druhé, žid se ukloní a zve k optné
návštv. eský Venca se doma v obchod zdvoilosti

nenauil a proto nežli ke krobiánu — radji k židovi.

Máme továrny? Bez žida se ani neobleeme. Víme odkud
máme látku? Nevíme. Bez žida nenapíšeme ani dopis.

Víme odkud je papír? Nevíme. Bu je od Fuchse jako

v »Politice« anebo je z »Elbemúhle«, anebo od Ellisen

a Roeder — všude židovský papír. Tak zakládejme to-

várny. Nejdíve továrnu na papír. Píšeme snad román —
busi. jsme národem nevysplým a budeme-li tak pokra-

ovat, zstaneme jím, až teba zhyneme pod terorem

našich protivník. Židé nás ožebraili a ostatní dokonají

Prušáci. Židovští obchodníci a továrníci se organisují a

drancují obecenstvo jak chtí. V témže ísle psal »ech«.
Židovský list oznamuje následující : Firmy Robert

Zinn ve Warnsdorfu, Matj Salcher ve Vídni a Cornides

ve Vídni, továrny na výrobu stuh a pesek na obuv,

povily prodejem svých výrobk Lánderbanku. Tato

zídila ve Vídni ústední prodejnu a zárove zdražila

tyto výrobky o 25 procent. To je moderní banditství,

na které není žádný trestní paragraf. Co platí o vánoním
nákupu, platí o nákupu po celý rok. Vc zstane tatáž.

g) Osvobodil stroj dlníka?
Socialistický » Ženský list« pinesl v prosinci 1910

tyto lánky

:

Zavedením strojové výroby stoupá závislost dlníka
od zamstnavatele. Pi dnešní zdokonalené technice vý-

robní pracuje, 100 ba 1000 a více dlník lacinji, než
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pi runí výrob. Za dnešní výroby strojové má práce

dlníka menší cenu než hluící stroj. Ze svobodn, voln
tvoícího dlníka stal se mzdový otrok. Vlastníci stroje,

kapitalisté, dobe pochopili, jak z potu dlníka dlati

zlato. Jest známo, jakou cestou jednotliví podnikatelé

stali se millionái, co na druhé stran ochuzování dl-
ník obrovskými kroky šlo ku pedu, jak rychle vyvlast-

nní pdy malého lovka šlo vped. Dlník se stával

zbdovanjším a bídnjším.
Hrozné rozpory hospodáské, které dnes jsou píz-

nan hrozivé ve spolenosti tím, že jedni žijí v pe-
pychu, nádhee, kdežto na druhé stran milliony pracu-

jících zmírá vysílením a vyhladovním.
Tyto strašlivé rozpory hospodáské jsou Kainovým zna-

mením naší doby. Tyto rozpory jsou nejen nerozumné,

ale i nelidské. Dlník pi pilné práci vydlá tolik, že mu
výdlek nestaí, aby s rodinou dosyta najedl se zemat.

Rozdlení pracovní síly od výrobních prosedk,
vede k lupiské soustav obohacování. Dlník stal se

otrokem a pedmtem vyssávání. Pracující lid všech zemí,

stát, díl svta byl usurpatory výrobních prostedk
vehnán pod jho hladu, bídy a strádání. Pracovní síla

lidu promnna v pole jehož vlastník, kapitalismus, pi-
ioval se, aby co nejvíce z nho vytžil. Výtžek pra-

covní v Anglii páí se na 33^4 milliard frank, z ehož
na dlnictvo pipadlo 8^/4 milliard. Komu pipadlo zbý-

vajících 25 milliard výtžku?
Tchto 25 milliard pipadá kapitalistm, továrníkm,

velkostatkám. Výrobci, skutení dlníci, dostávají tvrtinu

ze své výrobní práce, a tikrát tolik dostává se tm, jež

nepracují.

A tak jako se dje v Anglii, tak dje se po celém

svt, v kesanských i nekesanských zemích. Vyssá-

vání dlnictva dje se soustavn po celém svt, a dost

velký jest jich poet, jež vše dají si líbiti, považují

vyssávání kapitalistické za nco nutného, pirozeného,
nezmnitelného. Ze 100 procent výtžku ponechává se

dlníku pouze 25 a ostatních 75 shrábne zamstnavatel,

kapitalista. Jen rozumem možno ku spravedlivému vítz-

ství dojiti. Národní jmní Anglie jest píslovené, a pece
není druhé zem, kde by v zim tak hroziv ádila ne-

zamstnanost. Práv v tch zemích, kde strojová vý-

roba nejvíce pokroila, tam, kde nejvíce bohá pi-
bývá, tam jsou nejhroznjší zjevy bídy a hladu. Sta-
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tistická ísla ukazují, že v prmyslových státech kapitál

sousteuje se ím dále tím více v rukou jednotlivých

podnikatel a že dlnictvo ím dále tím více jest ochu-

zováno, ožebraováno.
Nikde jako v bohaté a prmyslové Americe není

tolik tulák, tolik lidí bez chleba. Millionái a milliardái

jsou tam panující mocí a pomocí svých dolar otroí
tlo i ducha dlníka. Zemelý milliardá Jay Qould zane-

chal 8'74 milliard frank. Z pasáka krav stal se oprávn-
ný lupi, z jehož jmní 4 milliony lidu mohlo pohodln
být živo, a takových oprávnných lupi má Amerika
nkolik. Bez práce tvoivé vyrstají millionái a milliar-

dái a vše plazí se ped nimi na kolenou, stát, církev,

republika i monarchie. Tito lupii, kteí vraždí a olu-

pují lid, nezodpovídají se nikdy ze svých in ped
soudem, naproti tomu hladovící dlník pro každý i

nejmenší poklesek hnán jest ped soud. jest to spra-

vedlivé? Majetek nkolika lidí stoupá do zázrané výše,

kdežto lid stále a stále se ochuzuje. Z výtžku nko-
lika korun, musí chudý tkadlec vyživovat nkolikalennou
rodinu, a z tohoto malého výdlku vyhání se poslední

halé z kapes hladovícího lidu ve form nepímých
daní.

Milliony spolknou majitelé akcií rzných podnik,
až 50^0 dividendy plynou do jich kapes bez práce a

námahy. V pepychu žijí tyto pijavice lidské krve, kdežto

dlník nemže nasytit se suchého chleba, pi dlouhé,

namáhavé a vysilující práci. Nádherné paláce s pe-
pychem a pohodlím, jež lze sob mysliti, hostí lupie
lidského zdraví, kdežto dlník nemá kde by si mohl
odpoinout a lidsky bydlet. Všichni ti, již se nenauili

samostatn mysliti, kteí vše odkazují na boha a tento

spoleenský poádek považují za nutný a nezmnitelný,
dokazují, že za starých, dobrých as bylo ješt he,
heší na sob i na píštím pokolení. Takový názor jest

omyl, a tento omyl jest neblahým pro lid. Kolik tisíc

lidí nezamstnaných bloudí od továrny k továrn, oe-
kávají, že se nkde uchytí v práci. Jak hrozné, zoufalé

to obrazy bídy. Kolik million lidí odsouzeno jest k ne-

zamstnanosti, k pozvolnému umírání hladem. Kolik

million zdrav narozených dtí odsouzeno ku smrti

hladem !

ím vtší jest výkonnost strojová, tím delší práce

dlníka a s tím vtší námahou jest spojena; aby svj
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chléb si vydlati mohl, musí i jeho žena i dti spolu-

pracovat!, aby nevyhladovli, tak tomu chtí kapitalistití

podnikatelé. Vda a technika vytkly kulturnímu pokroku

nové dráhy. Z práce emeslné vyrostla velkovýroba

strojová a velkoobchod. Každým dnem vyskytnou se nové
vynálezy strojové, každého dne vytlaován jest dlník
z práce a pipoután ku stroji. Zásluhou kapitálu jest, že

tento pispl ku zrychlené výrob. Kapitalismus vykonal

po této stránce svou povinnost velmi dkladn.
Na celé z mi obnáší síla všech parních stroj 200

million koských sil, jež se rovnají 1000 million sil

mužských. Pi zrychlené výrob nelze se divit, že dl-
ník pi pilné práci nevydlá to nejnutnjší k úhrad ži-

votních poteb. Nejprmyslnjší státy: Anglie a Ame-
rika podávají nám obraz technickými vynálezy zrych-

lené výroby. V Pullmannových závodech mže býti

zhotoveno denn více než 100 vagon, vždy jeden v

šesti minutách. Balwinovy závody na výrobu lokomotiv

ve Filadelfii zhotoví ron 1500 lokomotiv vždy jednu

ve dvou hodinách. Mezi Chicagem a Saint-Paulem spro-

stedkuje spojení sedm železniních tratí. Z Minneapolisu

vyváží se ron 15 million sud pšenice. Aby potebné
k tomu sudy mohly býti zhotoveny, rozeže se v Min-
neapolisu ron 600 mil. stop prken, takže by stail

sotva celý duryský les. V závodech Westinghouse za-

mstnáno jest dnes 17.000 dlník, kteí následkem
velkého použití stroj zhotoví tikráte tolik práce, než
jiné továrny stejného druhu. V Pittsburgu vyrobí se

ron 70 mil. tun ocelových kolejí, plech, desek, nosi
atd., k jichž doprav potebuje se 3 a pl mil. želez-

niních vagon.
Výkonnost strojová jest tynásobná a proto musí

dlník hladovt, jestliže žena i se svými dtmi nepivy-
dlá. Stroj ml osvobodit dlníka, ale on jej zotroil.

Delší dobou pracovní dlník úpln jest vyssáván, ímž
tisíce jiných vrženo na dlažbu, aby tam s dtmi svými
a ženou zmírali. V dob hospodáské krise milliony dl-
ník bez práce bloudí o hladu a bez písteší a zamst-
navatelé omlouvají svou brutálnost nadvýrobou. Rozho-
dujícím pro svtovou výrobu jest nenasytné bažení po
rozmnožení majetku. Hlad, bída, strádání jest údlem
lidu dlného. Každým novým vynálezem strojovým, jenž

ml práci lidskou ulehiti, dlník strachy se tese, že

pijde o práci a vyhozen bude nemilosrdn na dlažbu,
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an práce jeho stala se zbytenou. Ješt jest v dobré pa-

mti, jak dlnictvo v Anglii rozbilo první tkalcovský

stroj, aby se zbavilo svého konkurenta. Ale v šíleném

svém poínání nepomyslili, že na místo nho pijde
zdokonalenjší, lepší, jaká to pošetilost ! Rozbité stroje

nahrazeny ješt dokonalejšími, až dostoupila vynalézavost

podivuhodného zdokonalení padlackého stroje. Tu se

namanuje otázka
:

jest práce zde k vli lovku anebo
lovk k vli práci? ím více vda a technické vynálezy

vítzily nad pírodními silami, tím více otroen lovk.
lovk dovedl si podmanit blesk ku svým službám, ku
pohonu stroj, dovedl pomocí bleskové jiskry penášeti

svá pání pes širý oceán, dovedl vodopády ku pohonu
použiti a hluící vody podrobit! své vli, ale to vše slouží

ve prospch bohatých. lovk touží po svobod. ím
více podmanily si pírodu, tím mén se stal volným a

svobodným. lovk zapomnl svou sobeckost podíti

zákonu rozumu. Sobeckost stala se vdkyní a vládkyní

rozumu a proto zotroena více než polovina lidstva. Pod
touto zlou vládou spravedlnost zmnna v bezpráví a

pravda v pokrytectví. Hlad nezamstnaných jest volajícím

hlasem k probuzení se tm, jež petžováni jsou dlouhou
dobou pracovní.

Peplnný svtový trh vyrobeným zbožím jest d-
kazem odsuzujícím bezmyšlenkovité tvorby lidské. Stá-

le se opakující krise v prmyslu, obchodu, zemdlství
jsou oividným dkazem bezmyšlenkovité výroby.

Bezradnost majetných tíd a stálé stoupání bídy

jest prohlášením úpadku kapitalistického spoleenského
poádku. Tak to dále jiti nemže a stavu takovému
musí být uinna pítrž. Myslící lidé všichni poznali

a musí poznati, že zem jest dosti bohatou, aby všem
lidem bez rozdílu byl umožnn pravý lidský, spokojený

život.

Tak jako píroda nám dává vzduchu, svtla, tepla

k životu, tak máme míti podílu stejného na pozemcích,

práci, kterou konáme, na stroji, na prostedcích výrob-

ních. Výrobní prostedky musí pejiti v majetek všech

lidí, lidská práce musí být osvobozena z otroctví sou-

kromokapitalistického a musí pravým rozumem být ve-

dena a organisována. Tak jako lidé dovedli kol celé

zemkoule upravit! dopravních prostedk, práv tak

musí najiti cesty k rozumnému rozdlení práce a vý-

robk. To jest vle sociálního hnutí. Pracuj a zemi.
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tof jest heslem kapitalist a dnešní civilisace (vzdlání).

Tomuto bezpráví a šílenství, aby jedni pracovali a druzí

klidili, musí být uinna pítrž. Pracuj a tš se ! tak

tomu chce poádek pírody a vle spravedlnosti ! Bu
lovkem ! Nebu strojem !

Jestliže jsi žil v odíkání a bíd, nyní žij v blaže-

nosti a dstatku ! Nesmí ti nieho scházeti, co tob
teba k životu dstojnému a lidskému. Nemáš míti nad-

bytku v niem. Nebudiž otrokem stroje, ale stroj bu
otrokem tvým ! Nežebrej o práci, práce má být povin-

ným dílem a jen výmnou, tak aby ten, jenž ji dává,

byl obdaeným a obdaený dárcem.

Bu šastným zde, pipravuj si nebe poznáním své

vlastní ceny, která jest nadhodnotou u porovnání k cen
stroje ! Tak praví duch lidskosti, jenž v každém lovku
je, a muži nebo žen, bratru nebo seste, nikdo ne-

budiž zotroen. Opanuj si sílu vodopádu, ku obhu
a pohybu stroje, jenž tká tvé šatstvo, abysi nemusel jiti

s obnaženým tlem a ono nemuselo být vydáno mrazu
ani horku na pospas. Potom nepipustíš, aby ten, jenž

pracuje, spokojiti se musel s hadrovými látkami, bohá-
zahale dkladnými a nádhernými látkami. Stroj jest

mrtvý, ale oživuje pod silou pírody, tisíckráte tolik vy-

rábje, než s to jest ruka lovka vyrobit; jen pošetilec

mže být otrokem jiných. Zem nadbytek rodí a není

teba lovku zmírat hladem, je teba jen, aby dovedl

využiti tohoto nadbytku.

Užívej, eho jsi vyrobil ! Po práci užívej odpo-
inku, aby život tvj byl dstojný lovka. Zem pro

všechny má dosti k nasycení, pro pítomné i budoucí
generace a pro všechny jest místa dosti. Nebu zpo-

zdilcem, nebu bezmyšlenkovitým strojem ! Bu lov-
kem ! Použij as, abysi se vzdlal a uvdomil si svou
lidskost, jednu tetinu asu použij k myšlení a zábav,
druhou tetinu k odpoinku vnuj, tetí tetinu vnuj
mírné a užitené práci.

Ku pravému provedení toho teba dobré vle, aby
i tvé dti mohly žiti dlouhým a spokojeným životem.

Tvé chtní musí býti pevné, aby budoucnost tob i d-
tem tvým byla utšenjší než nyní jest. Uvdom si

jednou, že chce-li silné rám tvé, všechna kola stojí.

Doba stedovku mizí a nové jitro vychází nad er-
nými mraky lidstvu, vštíc nový lepší den. Probu se !

Vzchop se ku pravému chtní ! Požehnaným bude ono
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probuzení tob, dlnie a dlnice, jestliže se stane

v pravý as. Nev tm, již po dva tisíce let t uili,

že zem jest slzavým údolím a jinak že být nemže.
Dlouho bylo tak voláno k tob, až se proroctví to také

stalo skutkem. Nev tomuto kiku, nech volá kdokoliv

k tob, ono jest lživým voláním. Nev tm, již dopo-
ruují otroctví jako nco nutného, neodstranitelného.

Nepovažuj báje za pravdu, zde na zemi buduj nebe sob
i svým bližním. Zem nemá být slzavým údolím, ale

radostnou poutí všemu lidstvu. Všichni bume volni,

svobodni. Nesmí být otrok, nesmí být nevolník, ale

lidí rovných sob, svobodných.
lánek ten je psán pro nízké vášn dlník. Socín-

ský list tu zamluje, že továrny patí židm. Tak a se

židé s dlnictvem rozdlí a bude po bíd. Ale to se

nestane ! Socíni se vrhají na chudé emeslníky, a židovi

otroí zadarmo, dobrovoln. V tom spoívá celý ten

vtip.

XXXVIII. Výprodeje.

\ / našich vlasteneckých novinách možno obas isti

^ obrovské inserty po celé stran. Takový insert na

celé stran v Nár. Politice pijde jist alespo na 300 K
do jednoho ísla. V insertech tchto se oznamuje vý-

prodej, okase, bájen levného zboží — zadarmo. A lidé

se tam hrnou jak slepí. Jsou to vesms židovské firmy,

které mají sklady starým zbožím peplnné a proto

spustí na hloupé obecenstvo osvdeným prostedkem.
Veškerý boj proti tomu je marný. Zde podáme doklad.

»Týden« pinesl 20. ledna 1910 tyto zprávy:

Schze mistr obuvnických z Prahy a okolí konala

se v Praze v nedli dne 16. t. m. Úelem jejím byl

protest proti prodeji hotové obuvi, který byl vysloven

v této resoluci : »My misti obuvnití na schzi »Zá-

jmového odboru obuvnického « dne 16. ledna 1910 v míst-

nostech emeslnicko-živnostenské besedy v Praze shro-

máždní protestujeme s nejvtším rozhoením proti tr-

pní tak zvaného » veletrhu s obuví « poádaného skla-

dem Mnichovohradišské továrny na obuv v Praze. Vele-

trh tento není niím jiným, nežli v jiné form zakáza-

ným výprodejem, pi emž je obecenstvo klamáno tvr-

zením, že zboží veletržní je totéž jako zboží, které se

díve prodávalo v cen o 507o vyšší. Ve skutenosti
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však se prodává veletrhem zboží mén cenné, pro » vele-

trh « zvlášt vyrobené, po pípad za levné ceny nakou-

pené. Protestujeme proti tomuto zloádu, poškozujícímu

nejen živnost obuvnickou, nýbrž i obecenstvo v nejvtší

míe a dovoláváme se vysoké c. k. vlády, jakož i všech

vlivných initel, by bezodkladn uinna pítrž takovým
zloádm vydáním zákona proti nekalé soutži. Zemskou
jednotu em. živn. spoleenstev v král. eském žádáme,

aby s ostatními svazy živnostenskými a obchodnickými
v Rakousku vhodným podáním k rad íšské vydání to-

hoto zákona na ochranu solidní výroby, jakož i obecen-

stva uspíšila.

«

Protože náš list optovn vážnými a dtklivými
lánky na poškozování a úpadek emesla obuvnického

v Praze poukázal, nepotebujeme dokazovat!, že písluš-

níkm jeho jenom všecko nejlepší pejeme. Bylo by
však neupímností, kdybychom dle pravdy neekli, že

obecenstvo do skladu s hotovou obuví zahánjí jenom
— ševci sami. Když švec objednanou a potebnou obuv
v as dle úmluvy nedodá, pro by se zákazník píšt
hnval? Jde si koupit obuv hotovou a má ji bezpen,
kdy ji potebuje. Když švec dle míry objednanou obuv
ušije z nepozornosti tsnou, pro by si zákazník za své

peníze dával nohy muit? Jde si koupit pohodlnou
vhodnou obuv hotovou a nemusí pstovat chov kuích
ok. Když švec objednanou obuv ušije z jinaí kže
a v jinaí fason, než bylo smluveno, pro by se zákaz-

ník s ním vadil? Jde si koupit obuv hotovou a vybere

si, co si peje. Když švec objednanou obuv v cen na-

jednou pemrští, pro by se dal zákazník napalovat ?

Jde si koupit obuv hotovou a smluví ji bez dalšího pi-
rážení. Proto velká ást viny, že obecenstvo hledá so-

lidní obuv hotovou, práv jen spoívá v nesolidnosti

nkterých pán mistr, kteí zapomínají na to, že nej-

plnjším a nejdbalejším vyhovním zákazníkm slouží

jenom a jedin — svým zájmm. Jak opak toho se

osvduje, to dokazuje úpadek živnosti obuvnické, o nmž
v nedli v Praze mluveno a který jenom jedin vznikl

proto, že zákazníci koupí hotové obuvi ve skladech

chrání se ped — nesolidními mistry. Kdyby mezi zá-

kazníky panovaly vdomí a zkušenost, že u mistr vždycky
pochodí lépe nežli ve skladech, jist by je nikdo

nevyhledával. To teba pátelsky upímn pipome-
nouti.

Rudolf Vrba: Vláda penz. 4
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Netrpitelná soutž. Jedním ze zákon, které u nás

potebují doplnní, jest zákon o výprodejích. Dle zákona
byl by výprodej možný pouze pi zrušení obchodu, pi
sthování a podobných pípadech, jež posouditi pone-

cháno živnostenskému úadu, který také bdl by nad tím,

aby se výprodej neopakoval, trval pouze jistou dobu,

krátce, aby nebyl obchodním švindlem. Zákon ten jest

však neúplný a proto nkteí obchodníci ho klidn
a beztrestn obcházejí. » Výprodej « dnes na plakátech

neuzíme, ale za to opt mnohý obchod láká kupce
nápisy: »Odprodej«, »Rychlý prodej«, »Prodej se ztrá-

tou (!)«, »Okase«, ^Konkurenní ceny« a pod., krátce

zákon se obchází a živnostenský úad mlí, drže se pí-

smeny zákona.

Je proto teba, aby v zájmu poctivého obchodníka
byl zákon o výprodejích rozšíen o zákon o » nekalé

soutži «, jako je v Nmecku. Dle toho zákona musí
každý obchodník, který v Nmecku prodává zboží pod
kursem, prokázati píinu, a zárove zákon stíhá každou
špinavou soutž. Jest ku podivu, že naše obchodnictvo
dosud nedalo podnt k vydání takového zákona, jež je

nejvýše na ase.

»eské Slovo« pineslo 1. února 1910 tuto zprávu:

Pravý výkik ze živnosti obuvnické dochází nás v do-

pise ze živnostenských kruh, v nmž popisují se hrozné

škody, které poslední dobou psobí v této živnosti velký

kapitál. Stará živnost obuvnická, která v jediné Praze ítá

na ti tisíce malých zamstnavatel, jeví se jakoby rozme-
tána — tak trhá ady její tovární velkokapitál. Kapitali-

stický vydiduch má všecka práva, tisíce pracujících živnost-

ník žádná a jejich dovedné dlnictvo také žádná. A ve-

ejnost ? Ta je obsluhována dobe placenými inserty

v »Nár. Listech «, v »Národní Politice« a v »Právu Lidu«,

kteréžto listy pinášejí co chvíli neslýchanou pímo reklamu
t. zv. mnichovohradišfských novin. Denní žurnalistika,

kterou vydržuje chudý eský lid a zvlášt chudý eský
maloživnostník, honí takovouto dobe placenou protekci

obecenstvo do krámu tak zvaného obuvnického »vele-

trhu«. Ješt u »Národních List«, jež jsou nyní listem

továrníka dr. Kramáe, dá se snad vc njak umle vy-

kroutiti, ale »Národní Politika« a » Právo Lidu« nemly
by se této vyhlazovací válce proti obuvnické živnosti

propjovat!. A co se zvlášt tohoto poslednjšího listu

týe, divn se vyjímá, když soc. dem. poslanec Johanis
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0 prvodu obuvník Prahou nabádal ped mnichovo-
hradištskou prodejnou v Ovocné ulici malé mistry obuv-

nické, aby hodn kieli »hanba!«, zatím co »Právo

Lidu« doporuuje, aby obecenstvo nakupovalo v pro-

dejn »veletrhu« co nejvíce! »Veletrh« a jeho barnum-
ství nalézá všude píze. Reklama jeho je nekonená a

balamutí vše kolem sebe. V prodejn »veletrhu« v Ovocné
ulici koncertuje hmotný gramofon, jakoby se ke špatné

bot musilo hráti asi tak, jako se hraje ke špatnému

pivu! To všecko je dnes dovolená soutž, která de
špatnou látkou a špatným zbožím obecenstvo, a de
1 své vlastní dlnictvo. Ano, de zvlášt i své dlnictvo!

Nebo dlnictvo u velkokapitalistické továrny na obuv
má se nepomrn he, než u menšího obuvníka, i když

malý obuvník bude pomalu odkázán skoro jen na správky

továrního zboží. Malý obuvnický mistr má cit pro svého

dlníka, velkotovárna ho nemá. Malý obuvník má v byt
svém a ve své díln pusto a prázdno skoro jako ve vz-
nici, žije chud jako žebrák, avšak se svým dlníkem
rozdlí se o poslední sousto. A pece, nikde ne-

dochází ochrany. Ovšem, tu nepomohou již jen pr-
vody a manifestace, i když s nimi také dkladn zahuí
do uší veejnosti a ponkud snad i státní správy, ale

potebí jest organisace ! Takové organisace, která má
po pípad po ruce tak hned pipravenu odpov, když

veejnost se nemá k inu ! Nuže a k takové organisaci

vždy a všude naše malé živnostnictvo nabádejme.

Jak to v židovských továrnách na obuv chodí, o tom
se rozepisuje Právo Lidu 26. ledna 1910: Chrudimský
okresní hejtman Rebensteiger nemže pochopit, že dlník
vstupující ve smluvní pomr s továrníkem je rovnocen-

ným initelem, následkem ehož nesmjí úady vystupo-

vat jednostrann na utlaování diník. V právním stát,

za nž se Rakousko doposud vydává, musí být všechno
jednání a vystupování úad proniknuto nestranností a

úzkostlivou snahou, zachovávati pedpisy zákon. Kdyby
mly tyto nejprimitivnjší zásady úady pomíjet, nastala

by v celém stát naprostá anarchie a sociální boje, jež

jsou nejsilnjší pákou spoleenských pokrok a jež nelze

dnes už jinak než vyrovnáním tídních protiv sprovodit

se svta, dostaly by pirozen ráz násilnický. Piznáváme,
že vtšina úad se také snaží tomuto svému sociálnímu

poslání dostát a smírn urovnávat konflikty vznikající mezi

kapitalisty a dlníky. Ba máme už dokonce také úed-

4
*
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niky tolik moderní, že si na tom zakládají, když se jim

nkde podaí smírn urovnat mzdový boj. Je jich do-

posud arcif dost málo. Okresní hejtman Rebensteiger je

jiného názoru, pro nj platí osobní jeho zájmy mnohem
více než všechny zákonité pedpisy, ba jeho jednání iní
dojem jakoby dával pednost osobním zájmm ped zá-

konitými pedpisy. Když jsme mu to vytkli a pouili jej

o jeho úedních povinnostech, jež musí každý úedník
stavt na prvé místo, zle se rozilil. Na míst pak, aby
se napravil, poíná si nyní ješt he v domnní, že

pro nj neplatí žádné zákonité pedpisy.
Ve tvrtek 20. t. m. byli u okr. hejtmanství v Chru-

dimi zástupci dlnictva v záležitosti potvrzení žádosti vy-

loueného dlnictva za udlení práva chudých a tu se

pan Rebensteiger v prvé ad oboil na n pro lánek
v » Právo Lidu«, že by továrníkovi stranil, že by byl

stávkujícím nco konfiskoval a zakazoval. »Pane komi-

sai, já vás upozoruji, abyste se ped nimi ml na po-

zoru, nebo jsou to lidé nevrohodní !« — Tento do-

slovný výrok o dvrnících dlnictva nanejvýše podráždn
opakoval dvakráte úedníku, jenž byl c. k. místodržitel-

stvím vyslán do Chrudimi, aby pevzal vyizování zále-

žitostí vyluky se týkajících. Stalo se tak patrn na stíž*

nosti v tisku uveejnné. To nebyl státní úedník, okresní

hejtman a místodržitelský rada, když tento výrok uinil,

to byl následkem vdomí si své viny pedráždný lovk,
tchán iditele Popperovy továrny, Rebensteiger. Pro si

poínal okresní hejtman Rebensteiger tak podráždn
vi dvrníkm dlnictva a pro jej tolik zlobí zprávy

o jeho jednání uveejnné v »Právu Lidu« ? Ze jeho,

iditel Popperovy továrny, Žaba, který je intelektuelním

pvodcem celého boje, jej jistotn informoval o píin
vzniknutí sporu v továrn. Továrník Popper pomýšlel už

dávno na zniení organisace dlnictva sociáln demokra-
tického. Už pi volb dvrník dlnictva dle jednotli-

vých oddlení inn tlak na dlníky, aby volili dvr-
níky, jež si peje továrna. Zízenci tovární sami poizo-
vali a rozdávali kandidátky s tmi dlníky, již by se

firm hodili. Když se to továrn nezdailo, šla na to

jinak. Vypovdla dvrníka dlnictva prý pro nesprávné

zpravodajství, kterýžto trik musil mít pece za následek,

že se dlníci za dvrníka svého postavili. Bželo pece
o obranu jejich koaliního práva, jež jim chtl továrník

Popper svou zpupnou rukou vzít. Továrník odpovdl
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na obranu dlnictva novou ranou, vylouil všechno ostatní

dlnictvo. Když mu naverbovali národní dlníci stávko-

kaze, prohlásil stávku za ukonenou.
To všechno ví pece Rebensteiger od svého zet

Žáby a pes všechno toto, pi nejmenším neloyální jed-

nání továrníka Poppera, postavil se strannicky proti dl-
nictvu. Vytkli jsme okresnímu hejtmanu Robensteigerovi

hlavn: 1. Že povolav bez píiny do Chrudimi na 80
etník, chtl projevit! Popperovi ochotu. 2. Že konfi-

skoval plakáty, jimiž stávkující a vylouení odpovídali na
plakáty firmy. 3. Že stejn jako Popper prohlásil výluku

za skonenou, a to není dosud pravda. 4. Že se po-

stavil vedle žlutých. 5. Že všechno jeho jednání mlo
oividn za úel dlnictvo zkrušit! a konen na základ
všeho tohoto za 6. že Popper, Žaba, Rebensteiger, et-
níci a žlutí stávkokazové tvoí roztomilou spolenost.

Jako doklad toho, že posudek náš byl správný, uvádíme
následující:

1. Povolání etník do Chrudimi stalo se bez pí-
iny, nebo vyloueným dlnictvem nebyl poádek, pokoj

a klid ani v nejmenším porušen. Následkem klidného

chování dlnictva nebyla a nemohla býti domnnka, že

by k nepokojm došlo.

2. Plakáty stávkujících byly konfiskovány a schze
zakazovány. Když žlutí sehnali na popud firmy uritý poet
podpis »k práci ochotných dlník« a firma Popperova
vydala vyhlášku, že se v pondlí 3. ledna zane pracovat,

svolala místní odborová komise v Chrudimi na den ped
tím veejnou schzi, jejíž poádání okresní hejtman Re-

bensteiger zakázal z následujících dvod : Že mu ná-

rodní dlníci sdlili, že mají ze schze té strach, že se

do této veejné schze svolal »kde kdo«. S tímto zákazem
souasn zakázal tiskárn vydání plakát, schzi onu
oznamujících a plakát,^ jimiž se dlnictvo žádalo, aby
se nestalo stávkokazy. Že zákazy tyto byly bezdvodné,
doznal okr. hejtman Rebensteiger ješt týž den, kdy je

vydal, sám, nebo na poukaz jejich neodvodnnosti zá-

kazy odvolal. Zákaz vydání plakát, oznamujících schzi,

omlouval zákazem schze a zákaz vydání plakát druhých
na konec popel ; když byl tázán, jak je tedy možno, že

byly z tiskárny zízencem okr. hejtmanství odneseny,

ekl, že zízenec ten je osel! Chtl-li tímto krýti snad

svoji horlivost ve prospch Poppera, nebo bylo-li po-

pení konfiskace plakát správné, to na vci nic nemní.
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Plakáty byly konfiskovány. — Ponvadž Popper v pon-
dlí 3. ledna nedostal do továrny tolik dlník, kolik

ekal a kolik mu žlutí slibovali, vydal 6. ledna nové vy-

hlášky, jimiž optn stávkující a vylouené dlnictvo

do práce lákal a hrozil tm, kteí by tak do 10.

ledna neuinili, propuštním a vydáním pracovních knížek.

Na tuto vyhlášku odpovdlo stávkující dlnictvo jednou
vyhláškou, urenou stávkujícímu dlnictvu, druhou pak
dlnictvu ku stávkokazectví žlutými svedenému. Vydání
první vyhlášky bylo ve 4 hod. odpol. dne 7. ledna ti-

skárn zakázáno jedním z úedník okres, hejtmanství

v Chrudimi a v druhé sám okr. hejtman Rebensteiger

prohlásil, že ji nemže propustiti. Na námitky zástupc
stávkujících, že za takových okolností nemohly by se

žádné noviny a vbec tiskopisy tisknouti, uznav opráv-

nnost tchto dvod, lepení obou vyhlášek v týž den
v 6 hod. veer povolil. Když druhý den byly vyhlášky

tyto lepeny, strhal je etník a další jich lepení zakázal.

(To bylo také, vedle vodní stávkokaz z práce a do
práce, jediná innost etník v Chrudimi.) Bylo nutné

nové zakroování, plakáty však byly píliš pozd vyle-

peny a tak, když nemohlo být jejich zákazem úpln, bylo

znemožnním vasného jich nalepení aspo ásten do-

saženo úelu, jejž sledoval zákaz.

3. Okresní hejtman Rebensteiger, podav c. k. místo-

držitelství zprávu, že je stávka a výluka skonena, c. k.

místodržitelství nemluvil pravdu, nebo vdl, že v tutéž

dobu bylo ve stávce a výluce pes 250 dlník.
4. Okresní hejtman Rebensteiger, pomáhaje tím, co

uvedeno, Popperovi, pomáhal souasn žlutým a tím se

nejen vedle nich, ale pímo do služeb jejich zájm a

aspirací postavil.

5. Ponvadž pod 1.—3. uvedené a ze žádných sku-

tených poteb nevyplývající a neodvodnné jednání

okresního hejtmana Rebensteigera smovalo proti dl-
nictvu, bylo jeho úelem dlnictvo, domáhající se svých

práv, zkrušiti.

6. Tímto vším onu »roztomilou spolenost« : Žaba,

Popper, etníci a žlutí stávkokazové, pan Rebensteiger

sám a dobrovoln doplnil.

7. Okresní hejtman Rebensteiger patrn ješt nikdy

neslyšel, že existují také okresní hejtmani, kteí se dle

zákonitých pedpis chovají nestrann, ba dokonce p-
sobí na smírné urovnání mzdových spor. Když už nemá



— 55 —

tolik sociálního citu pro slabší, aby vdl, co má init,

nelze pece za žádných okolností trpt, aby se tak oká-

zale stavl na stranu továrníka, jenž chce dlníky pi-
pravit o jejich svobodu pesvdení a koaliní právo.

Dokonce pak už nelze klidn pihlížet k tomu, jak okresní

hejtman staví své píbuzenské interesy nad úední ne-

strannost. Pan Reben^teiger nemá ani tušení, jak jedná-

ním svým podkopává autoritu státu, nemá nejmenšího
pochopení, jak se blamoval, když dvrníky dlnictva
urážel a chlubn prohlašoval pi tom: »Nebojím se

žádné interpelace, podal jsem již ministrpresidentovi

zprávu.« Nevíme ovšem, je-li to pravda, ale myslíme, že

sotva s ním bude ministrpresident souhlasit, až se do-

zví, že jednal tak jakoby stavl své píbuzenské interesy

nad úední povinnosti. Takovým zpsobem bude záko-

nitost v echách sotva podepena. Je-li to však dobe
a prospje-li to autorit státní práv v echách, o tom
nech uvažují ti, jejichž by to mlo být v prvé ad zá-

jmem životním.

Na to se hájil žid Popper v placeném zaslánu v e-
ských listech 30. ledna 1910: již od dvou msíc vydán
jsem systematickým útokm sociáln demokratického

» Svazu eskoslovanských obuvník v Rakousku « a útoky

ty dostoupily nyní vrcholu, že mám za nutno, abych celé

eské veejnosti dle pravdy vyložil pvod a prbh okol-

ností, které jsou podkladem bezmezného štvaní proti mé
osob a výrobkm mé továrny. A v mé továrn za-

mstnáno bylo v poslední dob jen asi 80 dlník, hlá-

sících se ke stran soc. demokratické, pece již od dvou
rok hledána záminka ke stávce a k donucení ostatního

dlnictva ke vstupu do organisace soc. demokratické. Po-

átkem msíce prosince 1909 oznámil jsem svému dl-
nictvu prostednictvím továrních dvrník z vlastního

popudu, že zamýšlím od 1. ledna 1910 zkrátiti pracovní

dobu o pl hodiny, ponechávaje dlnictvu rozhodnutí,

v kterou denní dobu zkrácení ono má se provésti.

Dvrník dlník soc. demoktrat. Sulc oznámil však

dlnictvu, že povoluji zkrácení pracovní doby jen pod
tou podmínkou, když dlnictvo vzdá se práva žádati

vyšší mzdu a když ustoupí od klidu práce v den 1. kvtna.
To byla první úmyslná, tendenní a agitaní nepravda
do dlnictva vržená. Nepravdy té chopili se lenové soc.

dem. svazu a svolali do svého dlnického domu schzi
na den 4. prosince 1909, které se zúastnili skoro jen



— 56 —

pívrženci této strany. Na této schzi pijata byla reso-

luce, mn . bez podpisu doruená, v níž se mn vytýká,

»že dlnictvo práva svého žádati vyšší mzdu vzdáti se

nemže, ponvadž dlnictvo považuje právo toto za

právo na život, za kus lidské volnosti a sebeurení, která

se v žádném moderním prmyslovém závod dlnictvu
dosud nikdy neupela. « Vida, že dlnictvo jest úmysln
mystifikováno, oznámil jsem jemu dne 12. prosince 1909
zvláštní vyhláškou, že zkrácení pracovní doby stalo se

s mé strany dobrovoln, bez každé podmínky a že jsem
bezpodmínené zkrácení pracovní doby oznámil též

c. k. okresnímu hejtmanství v Chrudimi jako úadu živ-

nostenskému. Pes toto sdlení pinesl orgán svazu

»Obuvník« dne 19. prosince 1909 lánek:
»Na konci trplivosti «, ve kterém útoeno na mne

nejprudším zpsobem, lživými výmysly, a opt tvrzeno,

že jsem^ povolil zkrácení pracovní doby tak, jak je d-
vrník Šulc nepravdiv oznámil. Z dvodu toho vidl
jsem se nucena pvodce tchto nepravd a tím vyvola-

ného štváského hnutí dvrníka Šulce dne 18. prosince

1909 z práce propustiti. Propuštní to vzali si nkteí
dlníci v tak zv. »istírn« za záminku k zastavení práce

a pod terrorem a za vedení soc. demokrat opustilo

21. prosince 1909 93 dlník bez výpovdi nezákonn
továrnu. Moje továrna na strojovou výrobu obuvi jest

modern zaízena, nejlepšími stroji opatena a dlba
práce tak provedena, že práce jednoho oddlení dlnictva

jest závislá na práci oddlení druhého. Tím, že jedno

celé oddlení dlník stávku zahájilo, stala se výroba

v ostatních oddleních technicky nemožnou a musel jsem

celou výrobu zastaviti.

Oznámil jsem však v týž den dlnictvu, že s prací

bude ihned zase zapoato, jakmile se stávkující dlníci

z istírny do práce vrátí. Nevylouil jsem proto žádné
dlníky z práce, jak bylo do veejnosti hlásáno, nýbrž

bvl jsem nucen práci zastaviti a soc. dem. asopis »Vý-
chodoeský Obzor« konstatoval sám, »že bez dlnictva

z istírny, kdež jest stávka, žádná práce není možná.«
Místo, aby se stávkující do práce navrátili, zaslal mn
svaz eskoslovanských obuvník dopis ze dne 24. pro-

since 1909, v kterém mn oznamuje požadavky dlnictva.

Prvním požadavkem stanoveno uznání svazu eskoslovan-
ských obuvník v Rakousku za jedin oprávnného zá-

stupce dlnictva a byl jsem vyzván, abych s tímto sva-
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zem vešel v jednání, ke kterému on své plnomocníky
vyšle.

Zamstnávám ve své továrn 500—600 dlník a

z tchto daleko více než dv tetiny nejsou vbec leny
tohoto svazu. Uvedená vtšina náleží bu organisaci nár.

sociální, neb kesf. sociální aneb nehlásí se k žádné or-

ganisaci. Ješt ped dopisem svazu obdržel jsem od ostat-

ního dlnictva, které dne 23. prosince 1909 schzi ko-

nalo, pipiš, v kterém dlnictvo to co nejrozhodnji
proti tomu se ohrazuje, aby onen svaz uznán byl sprá-

vou továrny za jediného zástupce všeho dlnictva a pro-

test ten doložen slovy : »jelikož všude tam, kde poža-

davek ten uznán jest, vydáno jest dlnictvo jiného pe-
svdení na pospas surovosti tchto lidí.« Hledím písn
k tomu, aby žádný dlník v mé továrn nebyl donuco-

ván ku pístupu k té které organisaci
;

vážím si schop-

ného a svdomitého dlníka stejn bez ohledu na jeho

píslušnost k njaké organisaci a peji mu úplnou vol-

nost jeho pesvdení. Píí se mn každé znásilování

v tomto ohledu jak se strany továrníka tak i se strany

soudruh dlnických. Nemohl jsem proto jednati se zá-

stupci svazu, jak mn v onom dopisu bylo nabízeno

a když mne dne 27. prosince 1909 pedseda svazu íš-

ský poslanec pan V. johanis navštívil, podal jsem mu
poctiv a oteven všechna jím žádaná vysvtlení. Zamítl

jsem požadavek uznání svazu, který pak ohledn svých

len stávku proklamoval. Ostatní dlnictvo, tvoící vel-

kou vtšinu, žádalo však, aby s prací opt zapoato bylo,

a prohlásilo, aby výrobu umožnilo, že bude konati i ty

práce, které dosud nekonalo. Rozhodnutí dlnictva ku

práci ochotného zodpovdno se strany soc. demokrat
nejvášnivjšími útoky, štváskými letáky, nejhorším hano-

bením, kivými naknutími a pod. Když jsem pak za

souhlasu dlnictva ku práci ochotného veejnou vyhláš-

kou oznámil, že dnem 3. ledna 1910 s prací opt za-

poato bude a vyzval veškeré dlnictvo k nastoupení

práce, bylo stávkujícími soc. demokraty na nárožích pla-

káty vyhlášeno, že se pracovati nebude a nesmí, bylo

použito smlých vyhržek a hlásáno, že se dne 3. ledna

1910 pracovati nebude, jinak že tovární píšala v závod
odhouká umíráek poslednímu zoufalému odporu proti

požadavkm dlnictva.

Ponvadž pak také soukrom bylo dlnictvu vyhro-

žováno násilím, pjde-li do práce, bylo c. k. okr. hejt-
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manství nuceno k ochran dlnictva, nikoliv k ochran
mé továrny, povolati do Chrudimi vtší poet etnictva,

když mstská policie nemá dostatený poet mužstva,

aby mohla v pípad poteby poskytnout! dlníkm práci

nastupujícím dostatenou záštitu.

Pedseda svazu íšský poslanec V. Johanis zaslal

pak rakouské spolenosti na výrobu obuvnických stroj

ve Vídni dne 1. ledna 1910 telegram tohoto znní :

»U Popra v Chrudimi stávka, montéry sem neposílejte!

Johanis, poslanec.« Úmysl tohoto telegramu byl jasný;

montéi mli zauovat! nové dlníky pi práci strojové

a tomu mlo býti teba uskokem zabránno.
Rakouská spolenost na výrobu stroj ovšem své-

mocného diktátu p. Johanise neuposlechla a do Chru-
dimi dostatený poet montér poslala! Dnem 8.

ledna 1910 vzdor všemu vyhrožovanému násilí na-

stoupilo do práce 840 dlník, díve již u mne zam-
stnaných a v nkolika dnech pihlásilo se na 100 no-

vých dlník, pes to, že soc. dem. asopisy den za

dnem hlásaly zákaz, že se nikdo u mne o práci uchá-

zet! nesmí ! Choval jsem se ku svému dlnictvu vždy
jako muž a továrník moderních, svobodomyslných názor,
sociální slušnosti a lidskosti, vždy spravedliv a ochotn

;

bylo mn proto líto mnohých velice dobrých dlník
a jejich rodin a chtl jsem umožniti jim návrat do práce.

Uinil jsem proto ješt jeden pokus a oznámil jsem vy-

hláškou, že jsem ochoten stávkující do práce pijati, pi-

hlásí-li se do 10. ledna 1910; jinak že by musili všichni

stávkující býti propuštni a že by jim pracovní knížky

vráceny byly.

Svaz na moje vyzvání optn plakáty prohlásil »že

se v mé továrn nebude dlat, že práce bude zastavena

v celém závod.

«

Avšak snaha jeho a hrozby zstaly marnými ! V práci

tovární nepetržit pokraováno a dlníci, kteí v urený
as práci nenastoupili, byli z práce propuštni a pra-

covní knížky jim vydány a tím vlastn stávka skonena.

Když takto nedovedli t. zv. vdcové dlnictva zlomit!

odpor dlník, s nimi nesouhlasících a odvrátiti je od
další práce, tu rozpoután nový štvavý boj, jehož zbraní

jest hanobení, osoování a nadávky a nároží chrudimská

polepena plakáty v nichž soc. demokraté snesli všechnu

zásobu nejpodlejšího obviovaní a snižování pracujícího

dlnictva.
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Svaz eskoslovanských obuvník žádal potom po
dvakráte o intervenci c. k. okresní hejtmanství v Chru-
dimi a mstskou radu král. vn. msta Chrudimi s výzvou,

abych s ním ve píin propuštných dlník vyjednával,

což jsem po všem co pedcházelo, musil odmítnout!.

Prohlásil jsem však ochotu, že z práce propuštné dl-
níky opt pijmu beze vší cizí intervence a poukázal

jsem k tomu, že pijímám stále nové dlníky, takže mn
pak nebude možno vbec nikoho z propuštných dlník
pijati, když poet bude úplný. Totéž sdlil jsem s íš-

ským poslancem p. drem Soukupem, když mne navštívil

a o dalších opateních ve píin dlnictva mimo to-

várnu stojícího se mnou jednati chtl.

A v soc. dem. asopisech stále prohlašováno, že

stávka v mé továrn nezmnn v plném rozsahu trvá,

pece zdejší sociáln demokratický vdce B. Pavlát,

správce okresní nemocenské pokladny — tedy úadník,

jehož povinností jest zastupovat! nestrann zájmy všech

dlník — poslal nkterým továrnám na obuv dopis ze

dne 12. ledna 1910, v nmž doporuuje do zamstnání
mnou propuštné dlníky, dokládaje : »že ti, kteí se do
práce nevrátili, vbec více u mne práci nastoupit! ne-

chtjí a tím že odpadá závazek konkurenních firem, že

tyto dlnictvo ve mzdovém sporu stojící do závodu vžiti

nesmjí, pokud spor urovnán není.«

Aby pak propuštní dlníci u mne do práce pi-
hlásit! se nemohli, byly jim pracovní knížky od Svazu

odebrány a v dlnickém dom uloženy

!

Pes to však hlásí se u mne znaný poet tchto
dlník, abych je bez pracovních knížek pijal a udá-

vají, že jsou ochotni pracovat! za stejných podmínek
jako díve. Vždy dle vylíeného nešlo o žádný mzdový
spor a úelem stávky bylo, vymoci uznání Svazu soci-

áln-demokratického za jediného zástupce všeho dlnictva

a donutit! terrorem ostatní dlníky, aby se stali leny to-

hoto Svazu.

Svaz tedy dne 12. ledna 1910 oficiáln prohlašoval,

že stávka je skonena a že propuštní dlníci do práce

nenastoupí a pece znovu a znovu žádal o intervenci

a plakáty oznamoval, dne 13. ledna 1910, že se dlníci

do práce vrátí, až jeho požadavky budou splnny. Aby
pak obanstvo král. vn. msta Chrudimi bylo o pravém
stavu vci informováno, svolala organisace národn soci-

ální veejnou schzi do Sokolovny na den 14. ledna



— 60 —

1910, ve které za ohromné úasti všech tíd obecenstva

všechna lživá a tendenní tvrzení s druhé stany proná-

šená byla náležit objasnna a vyvrácena. Všechny zde

uvedené okolnosti jsou pesn dle pravdy vylíeny a

mohou písemnými doklady býti prokázány.

Nicmén « Právo Lidu« v úvodním lánku ze dne
19. ledna 1910 opakuje nepravdy vyvrácené a znovu
v každém ísle podniká vášnivé útoky proti mn.

V » Právu Lidu«, ve »Východoeském Obzoru « a

jiných sociáln-demokraticky inspirovaných asopisech
uchopeno se taktiky jiné, ke které by se žádný slušný

lovk nesnížil a která každému soudnému tenái na

prvý pohled je smšnou. Tvrzeno jest den jak den, že

u mne zamstnaní dlníci jsou k ádné práci nezpsobilí,

že práce se kazí, že zákazníci nemohou výrobk mých
potebovati, že vdom podvádím a mystifikuji veejnost,

abych úpadek výroby zakrýti mohl. Všechna tato tvrzení

jsou bídnou pomluvou a lží, zlomyslným výmyslem, na

nmž není ani slova pravdy.

Pisatelé tchto lánk dobe vdí, že výroba obuvi

v mé továrn trvá 4—6 týdn nežli obuv jest úpln
hotova a mže zákazníkm býti zaslána, že jakost ma-
teriálu a dokonalost práce strojové zstává výmnou
dlnictva netknuta a že o nejrychlejší vyškolení pi ob-

sluze stroj jest mnou postaráno. Vrcholem štváství

proti mn provádného jest lánek v » Právu Lidu« ze

dne 21. ledna 1910, v nmž jest uvedeno, »že obuv
firmy mé nese znaku F. L. P.« a že bude dobe, když

odbratelé zdrží se nákupu této obuvi po tak dlouho,

až se s dlnictvm vyrovnám «. Prohlašuji, že zamstná-
vám nyní ve své továrn 470 dlník úpln schopných
a dovedných, že výrobky mé svtového jména požívající

jsou stejn výtené jakosti jako díve, a že celý bh
mé výroby tovární i mého obchodu s celým svým od-

bytem na stálé zákazníky tuzemské i exportní jde ne-

rušen a v dokonalé své hodnot zachován beze vší zá-

vady dále.

Tyto útoky jsou posledními záchvvy utrpné po-

rážky : Dlnictvo jest denn proti mn štváno a na-

mlouvá se mu, že nesmí do práce nastoupit! bez splnní
sociáln demokratickým svazem mn diktovaných pod-

mínek a za tím pedseda svazu p. Johanis dostavil se

dne 23. ledna 1910 ku pedsedovi svazu továrník na

obuv a žádal ho, aby intervenoval u mne za tím úelem.
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aby propuštní dlníci za starých podmínek do práce

nastoupit! mohli ! ! To jest dokument úplné porážky

svazu, který se žádnou zlobou zakrýti nedá.

Všechna tato pravda jest dlnictvu mimo továrnu

stojícímu zamlována a pravý opak toho tvrzen a tím

vzata dlnictvu možnost, aby se do práce pihlásilo

díve než všechna místa novým dlnictvem budou
obsazena. Pro pedseda soc. dem. svazu poslanec

p. Johanis stále se namáhá a dovolává intervence u po-

litických a samosprávných úad, živnostenského inspek-

torátu, svazu továrník obuvi, abych s ním jednal o pi-

jetí dlnictva?
iní tak, ponvadž vidí, že on a t. zv. vdcové

dlnictva Pavlát, Král, Vácha celou adu rodin pipravili

o chléb ! Sociální demokracie, která nemá nacionalismus

na svém praporu, chápe se poslední zbran proti mn
a vytýká, že jsem z rodu nmeckého ! . .

Žiji po dvacet rok uprosted obanstva chrudim-

ského, které mohlo poznati m a mé snahy a dovolávám
se jeho úsudku, jak snáším se s národem, v jehož stedu
žiji a jakým jsem píznivcem jeho snah kulturních a hu-

manitních podnik.
Na konec uvádím — ne jako výitku, ale jako

charakteristickou okolnost pro osobní útoky na mne
inné : když nejvášnivji jsem byl osobn napaden, tu

titíž pedáci strany sociáln demokratické v Chrudimi
vlastnoruním dopisem ze dne 12. ledna 1910 ucházeli

se u mne o penžitý píspvek pro fond jimi zizovaný
a když chrudimští sociální demokraté poali se stavbou

svého dlnického domu, žádali ode mne na stavbu pe-

nžitý píspvek a ochotn ode mne pijali 1000 korun.

Vím, že od asopis soc. demokratických budu
pro toto své ohrazení nadále pranýován, ale prohla-

šuji, že bych pokládal pod svoji dstojnost, abych na

nové útoky odpovídal a to tím více, ponvadž moje
vcné opravy neúpln uveejovány jsou. Ml jsem

za svoji obanskou povinnost tolik uvésti na svdectví
pravdy a správnou informaci eské veejnosti.

Na to pineslo » Právo Lidu« 2. února 1910 tento

lánek.

F. L. Popper, továrník obuvi v Chrudim, je z onch
zpupných kapitalist, kteí mní se býti neomezenými pány
nad životy a smrtí dlník, kteí jsou dle nj sice po-

vinni nésti všechno risiko se strojní výrobou kapitali-
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stickou spojen, ale bda jim, opováží-li se jen hlesnout

o svém právu na život a na vzdlání. O spoluužívání

vymožeností sfa*ojní techniky ani nemluv. F. L. Popper
má penzi svými z dlník vydenými tolik moci, že si

jenom poruí a všichni mu ihned pikvaí na pomoc,
aby mu pomáhali dorazit dlníka. Chrudimští mšáci,
jejich tisk, okresní hejtman Rebensteiger, žlutí národní

dlníci a posledn i vezdy ctné redakce »Nár. Politiky

«

a »Nár. List« propjily za 500 K své sloupce nme-
ckému kapitalistovi proti eským dlníkm sociáln de-

mokratickým. »Nár. Politice « se nedivíme, je to orgán

stávkokaz, jenž ze zásady už emesln pepadává eské
dlníky, octnou-li se kdy ve sporu s nmeckým kapita-

listou. Akcionái tohoto nejmizernjšího listu esky psa-

ného — mezi nimiž se nachází i bývalý ministr Bráf —
se neptají, odkud erpá své píjmy, ptají se vždy jen

kolik jich je.

Ale u »Nár. List« to dnes pece jen ponkud pe-
kvapuje, že ješt nezmoudely. Nech vzpomínají, co

z toho všeho mly, když prohlašovaly vyhlazovací boj

eským sociálním demokratm, když zajásaly, že porážka

eských horník nmeckými kapitalisty je vítzstvím eské
vci prvého ádu, anebo když r. 1900 nabádaly eské
agrárníky, aby vypovídali eskou chudinu z obcí, aby
jim nemusili piznat právo domovské? Ptáme se jich

zcela vážn, nech nám eknou, jak se jim odmnili za

to jejich národní dlníci, agrárníci a nmetí kapitatisté?

Nesmrteln se blamovaly a sociální demokracií ani ne-

otásly, neku-li aby ji byly povalily. i jsou »Nár.

Listy« už tolik na mizin, že nemohly odolat 500 K
továrníka Poppra a otevely mu za n ochotn své sloupce?

Je pravda, »Nár. Listy« jsou orgánem eského malo-

mšáctva, jež se rádo opií ve všem po nmeckých
kapitalistech, ale nech nezapomínají, že práv to píi-
nou nezdar mladoeské politiky, že dlávala politiku

protilidovou, již složení eského národa trvale nesnese.

Co medle praví továrník F. L. Popper z Chrudim ve

svém dlouhatánském zaslánu v »N. L.« a »R P.«, kte-

réžto zasláno ásten otiskuje rozradostnn ». Slovo«?
Snaží se celou vc pekroutit a dostat na vedlejší

kolej, jakoby zde bželo o boj politický — žlutí národní

dlníci zase prohlašují, že je to boj eských nacionál
proti sociálním demokratm — o boj dvou organisací.

Když dostal boj na tuto platformu, pokrytecky hoekuje

:
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» Sociální demokracie, která nemá nacionalism na svém
praporu, chápe se poslední zbran proti mn a vytýká,

že jsem z rodu nmeckého !!« Na to pak pláe, jaká že

se mu dje kivda, vždy se snáší s národem, v jehož

stedu žije a dovolává se obanstva chrudimského, jakým

prý je píznivcem jeho kulturních a humanitních podnik.
O nkolik ádk níže však s vrozenou sob noblesou

vyítá sociálním demokratm, že se u nj ucházeli o pe-

nžitý píspvek pro podprný fond, což on jako kapi-

talistický humanista arcif zamítnul. Dále bduje gentle-

man F. L. Popper, že r. 1907 pispl sociálním demo-
kratm na stavbu dlnického domu 1000 K, za což od
nich doufal v naprostou poslušnost a upuštní od poža-

dování vyšší mzdy. Zklamal se, dlníci od nj 1000 K
vzali, ale za ti roky na to žádali pes to zvýšení mzdy,

jež by jej stálo týdn nejmén 1000 K, do roka tedy

asi 52.000 K. Popper se tedy pepoítal ve svých dl-
nících, myslil, že s nimi udlal dobrý kšeft, když jim

dal 1000 K najednou pro vždy a oni zatím chtjí pece
vyšší mzdy.

Milý p. Popper si poíná ve svém zaslánu jako ten,

jenž sed ve skleníku, hází kolem sebe kamením a pak

bduje, že má skleník rozbitý. Ani nás nikdy nenapadlo,

vytýkati p. Popprovi jeho nmeckou národnost, ale když
se slouil s eskými nacionály na potení sociálních de-

mokrat a sám uinil z boje hospodáského boj nacio-

nální, pak nech si sám vinu pipoítá, když jsme tuto

falešnou hru ped veejností odhalili a ekli prost
pravdu. Opakujeme

:
p. F. L. Popper je nacionálním

Nmcem, vede všechnu správu továrny nmecky, korre-

sponduje i s eskými továrníky nmecky, ba nutí eské
dlníky své, aby pijímali a odvádli práci na nmecké
»Lieferscheiny«, jimž žádný z nich nerozumí. Když pro-

hlašovali pes všechno to žlutí národní dlníci, že v Chru-
dim vypukl v továrn F. L. Poppra veliký národní boj

proti eským sociálnim demokratm, aby strhli šovini-

stické malomšáctvo eské na svou stranu, musili jsme
veejnosti ukázati, jakou šalebnou hru s nimi ve spolku
F. L. Popper provádí. Je-li p. Popper takovým pízniv-

cem Cech, pro mu národní dlníci ješt do nedávná
vytloukali okna? Marn se snaží továrník Popper soudné
veejnosti namluvit, že boj ml jiné píiny než hospo-
dáské a jeho nezízenou zpupnost kapitalistickou. V to-

várn F. L. Poppra v Chrudim panují mnohem horší
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pomry mzdové než v jiných továrnách obuvnických
v tomto kraji. Odborný list »Obuvník« o tom napsal

dne 19. prosince m. r. : » Káznicové provádní pracovního

ádu, do všech krajností vypstovaný špiclovský a do-

nášeský systém, neomezená nadvláda nadízených nad
dlnictvem, nestrpní nejen odmluvy, ale ani sebevdo-
mjšího pohledu anebo vzpímení se, zkrátka eeno,
systém, jehož úelem bylo dlnictvo nadobro porobiti,

uiniti je naprosto odvislým od vle zamstnavatele a

ostatní správy závodu, vžiti mu sebevdomí, lidský cit,

každýkoli pocit solidarity a to jen proto, aby nebylo
schopno vzepíti se, až navlékán by mu byl tuhý otrocký

chomout.«
Dlnictvo tedy pomýšlelo na zlepšení svého bídného

a nedstojného postavení. Konalo za tím úelem porady.

Když se o tom doneslo továrníku Popperovi, chtl tomu
pedejít. Již v r. 1907 slíbil dlníkm, že jim v nedaleké

dob zkrátí pracovní dobu. Nyní si na to vzpomenul a

nabídnul dlnictvu zkrácení doby pracovní, ale vyslovil

podmínku, že dlnictvo se za to vzdá oslavy 1. kvtna
a zvýšení mzdy. Dvrníci sdlili úmysl Popperv dlnictvu,

jež na veejných schzích v sobotu dne 4. prosince za

úasti 280 a v úterý dne 7. prosince za úasti 458
dlník a dlnic se v podstat usnesli

:

» Dlnictvo, zamstnané u firmy F. L. Popper, to-

várna na obuv v Chrudim, a shromáždné ve veejné
schzi dne 4. prosince 1909, prohlašuje, že nabídku

svého zamstnavatele, zkrácení doby pracovní, vítalo a

vzalo by s povdkem, kdyby byla dávána beze všech

podmínek. Kladeným podmínkám, vzdáti se práva žádati

vyšší mzdu a ustoupiti od klidu práce v den 1. kvtna,
dlnictvo podrobiti se nemže a jestliže jsou tyto pod-
mínky kladeny pro nabízené zkrácení pracovní doby,

nemžeme tuto úpravu pi nejlepší vli pijmouti . . .

Žádáme: 1. Zvýšení mzdy. 2. Uznání 1. kvtna za den
klidu práce. 3. Uznáni organisace » Svazu eskoslovanských
obuvník v Rakousku« za naši oprávnnou zástupkyni

.

Konen prohlašujeme, že dlnictvo, má-li se zdarem
domáhati se zlepšení svých pomr, musí býti semknuto
ve své organisaci, a zavazujeme se, pokud leny orga-

nisace »Svazu eskoslovanských obuvník v Rakousku^
dosud nejsme, že bez odkladu se jimi staneme, a bu-

deme psobiti, aby i ostatní dlníci a dlnice tak

uinili.«
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Když toto usnesení sdleno Popprovi, suspendoval

celý sbor dvrník dlnictva a naídil nové volby. Pes
všechen nátlak se mu nepodailo prosadit! mezi 8 d-
vrníky více než jednoho žlutého. To jej tolik pohnvalo,
že si trnácte dn po protestní schzi dlnictva pojednou
vzpomenul, že prý dvrník soudr. Šulc nemluvil pravdu

a propustil jej okamžit z práce. Zatím vyjednával to-

várník Popper s vdci žlutých, jejichž pražský výkonný
výbor posílal k nmu své zástupce oficieln vyjednávat

o dodávání stávkokaz. Dlnici, kteí všechny tyto úskoky
továrníka svého vidli, do krajní míry poboueni, zasta-

vili práci v potu 93 v oddlení, v nmž soudr. Šulc

byl dvrníkem. Na to továrník vylouil všechno ostatní

dlnictvo z práce a továrnu zavel. Ostatní události jsou

tolik známy, že je neteba opakovat. Tak se vci mají

a ne jinak.

V továrn Popprov panují nejhorší pomry a

chtje dlníky úpln zkrušit a ješt více zotroit, nutil

je, aby si zvolili jeho žluté stvry dvrníky, když se

mu to nepodailo, vyhodil jeho dvrníka z práce, aby
vyprovokoval stávku, by pomocí žlutých zrádc a okres-

ního hejtmana Rebensteigera dostal do továrny povolnou
láj, která by se vším byla spokojena.

Všechno ostatní, co v sáhodlouhém zaslánu žvaní

Popper, není pravda, je to jenom obvyklé vykrucování,

a pekrucování, jímž má být umyt také hlavní jeho po-

mocník okresní hejtman Rebensteiger, jenž jako tchán

továrního iditele Žáby, bez jakéhokoli podntu, povolal

na ochranu továrníkovu - vlastn na zastrašení dlnictva
— 80 etník do Chrudim. Chytá-li se továrník toho,

že poslanci sociáln demokratití intervenovali ve pro-

spch urovnání sporu, stává se tím jen uboze smšným.
Nebo tak inno všude, a bude inno i na dále, aniž

by si tím nkdo zadal. Stejn ubohým je tvrzení

Popprova zaslána — psal je iditel Žaba s advokátem —
jakoby na schzi národních sociál, jež dle toho patrn
svolána na jeho popud, v Sokolovn dne 14. ledna t. r.

byla ^všechna lživá a tendenní tvrzení s druhé strany -

rozumj sociálními demokraty - pronášená náležit

objasnna a vyvrácena«.

Hleme ho, pana reservního lajtnanta, jakoby ho
lovk vyíznul ze Sudermannovy »Cti«. Všechno, co
on povídá, je svátou pravdou, co povídají ostatní, je

lživé, bídnou pomluvou atd.

Rudolf Vrba: Vláda penz. 5
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Že se konalo nkolik schzí v Dlnickém dom,
jimž obcovalo nepomrn více lidí než v Sokolovn,
a na tch že bylo licomrné a zrádné jednání žlutých

národních dlník, stejné jako úskoné jednání Popp-
rovo a jeho editele Žáby a nemén i zneužívání úední
moci okresního hejtmana Rebensteigra náležit osvtleno,
o tom ovšem jedin pravdomluvný továrník Popper
nieho nepovídá.

Jakým gentlemanem je vlastn továrník pan F. L.

Popper, nejlépe vysvítá z hlavních jeho trumf, jež proti

soudruhm našim uvádí. Pedáci strany sociáln demo-
kratické v Chrudimi prý se vlastnoruním dopisem ze

dne 12. ledna 1910 ucházeli u nj o penžitý píspvek
pro fond jimi zizovaný.

Vc se má prost tak. Pedstavenstvo okresní ne-

mocenské pokladny usneslo se zíditi dle píkladu jiných

pokladen, ífond pro ty leny, kteí zákonnou podporu
nemocenskou sice vyerpali, ale jsouce dále nemocni,
vydáni jsou nejvtší bíd na pospas. iditel továrny

Popprovy Žaba a mistr téže továrny Novák, kteí v po-

kladn zastupují zamstnavatele, hlasovali pro zízení

tohoto fondu a také pro to, aby se pokladna obrátila na

všechny závody a firmy, které k pokladn pináleží.

Tento mimoádný podprný fond zízen hlavn pro dl-
níky továrny Popprovy, kteí následkem špatných pra-

covních a mzdových pomr tam panujících, podléhají

velice nemocem. V továrn této onemocní týdn pr-
mrn 30 dlník chorobami plicními. Zjev tento je tak

mimoádný, že si toho všimly i úady a žádaly, aby
zavedeno bylo šetení, pro práv v Popprov továrn
v Chrudimi tolik dlník onemocní plicními neduhy.

Druhá hrozitánská vc. Chrudimští sociální demo-
kraté žádali od pana Poppra r. 1907 na stavbu svého
Dlnického domu píspvek a ochotn od nj pijali

1000 K. To je jediná vc, již pan Popper podává prav-

div. Ale co to má spoleného se stávkou v jeho továrn?
Pro to sem pináší? Snad nemyslí, že tím si koupil

dlníky na všechny asy a že nyní celá soudná veejnost
se proti nim postaví jako proti lidem vrolomným?
Mže být továrník opravdu tak hloupým? Jak se vci
ve skutenosti mají? Když soudruzi naši podnikli ped
temi lety stavbu Dlnického domu, jímž mlo býti

ásten odpomoženo i nouzi bytové, obrátili se na ve-

ejnost, aby jim ním pispla. Vždyf dlnický dm je
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nejlepší representaní místností chrudimskou a slouží

nejenom dlníkm, nýbrž celé veejnosti. Hraje se v nm
divadlo, divadelní spolenosti do Chrudimi zavítavší

by nemly kam jít, konají se zde veejné pednášky atd.

Továrník Popper poslal po svém továrním mistrovi a

tehdejším pedsedovi nemocenské pokladny okresní, Nová-
kovi 1000 K na stavbu Dlnického domu a nežádal na tento

obnos ani stvrzenku. Z toho nejlépe vysvítají ty korupní
úmysly továrníkovy

:
pošle svého mistra s penzi, jež

tento soukrom odevzdá jednotlivcm a nežádá ani

stvrzenky! Za ti léta si na to vzpomene továrník a

v domnní, že peníze se as ví kde octly, vyrazí

s tím, jako s ním, co by mohlo zkompromitovat druhé

a ne jej samotného! Jen co je pravda, pan F. L. Popper
je gentleman každým coulem!

Konen ješt slovíko o ukonení stávky. Když
naverbovali panu Popprovi žlutí jeho spojenci asi 200
stávkokaz, prohlásil stávku za skonenou a rovnž tak

oznámil místodržitelství do Prahy okresní hejtman Reben-
steiger. Popper je místopedsedou Spolku továrník obuvi

pro echy, Moravu a Slezsko, jehož § 4. stanov uruje,

že továrník musí oznámit, když u nj stávka zahájena,

rovnž i to, je-li stávka ukonena. Popper ukonení
stávky spolku dosud neoznámil, ímž znemožuje dlníkm
vyloueným vstoupit jinam do práce. Má-!i nyní dost a

intelligentnjších dlník než ml díve, pro trvá na

tom, aby bývalé dlníky jeho nikde nebrali? Chce se

jim mstít za to, co sám spáchal? Tak jako klamal pan
Popper své dlníky, tak klamal celou veejnost, ba i své

kollegy továrníky obuvi.

Je to vru istá spolenost a ješt istší úele, jež

sleduje, která se to v té Chrudimi sešla : Nmecký to-

várník ubíjí eské dlníky za písluhy vlasteneckého e-
ditele, žlutých nacionál eských a okresního hejtmana.

Malomšácká veejnost chrudimská podaené koalici

assistuje a »Národní Politika« a »Národní Listy« oteví-

rajíce za pár zlafák své sloupce nmeckému kapitalistovi

dávají k tomu ke všemu své požehnání. Což ovšem vla-

stencm našim a jejich tisku nebude ani dost málo
vadit, aby nebdovali, jak ti nmetí kapitalisté ubírají

a utlaují ten eský lid . . .

Málo kdy se stane, že socíni se pustí do žida, jak

se tuto stalo židu Popprovi.

5
^
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To je trest za to, když žid továrník neplatí dost

výpalného socínm agitátorm. Kdyby byl žid Popper
socínské dvrníky podmazal, nebyl by ml s nimi ta-

hanice. Zde se také jasn ukazuje konkurence ervených
socín s národními sociály.

»ech« pinesl 18. ledna tuto zprávu:

Ubíjení malého živnostnictva nkterými eskými
listy. Ubíjení to mohlo se velmi názorn vidti v ne-

dlních listech. »Národní Listy« a »Národní Politika«

pinesly v denních zprávách pod záhlavím : Velká mani-

festace pražského obuvnictva, v níž se uvedlo, že dne
17. ledna o pl 10. hodin dopolední poádá se velká

manifestace mistr obuvnických z Prahy a okolí proti

povstným veletrhm obuvi, jakožto modernímu hum-
bugu. Na schzi pozváni byli všichni eští poslanci.

Úady nepovolily nalepení nárožních plakát, vyzýva-

jících eské obuvnictvo ke schzi. A téhož dne — v ne-

dli — oba zde jmenované listy v zadu v insertní ásti

jako na výsmch pinesly na celé stran inserátovou

plachtu, v níž obecenstvu doporuuje se veletrh obuvi

mnichovohradišské. Obrovské zásoby prvotídní obuvi

všeho druhu, za neslýchané sensan nízké ceny. Jak se

to rýmuje : v denních zprávách oznamuje se drobnou
literou manifestace obuvník a v zadu rozprostírá se

inserátová plachta v obou jmenovaných listech. Žid

v tch listech má vždycky pednost.
Týž list pinesl téhož dne zprávu o schzi obuv-

nických mistr.

Zájmový odbor obuvnický Zemské jednoty emesl-
ných a živnostenských spoleenstev v království eském
svolal na verejší dopoledne schzi obuvník z Prahy
a okolí do místností emeslnicko-živnostenské besedy

v Praze-I., aby pozvedli varovného hlasu svého proti

tak eenému »veletrhu obuvi«, poádanému skladem
mnichovohradišské továrny na obuv v Praze. — Úa-
stenství interessent bylo nezvyklé; dvorana peplnna
do posledního místeka, v chodbách tísnily se stejné

zástupy a podobný vzhled mly i místnosti prvého patra.

Pišli zamstnavatelé i dlníci. Pes 2000 osob se do-

stavilo k hlunému protestu proti rdousivému velkokapitálu

pracujícímu pímo dryánickou reklamou i za pomoci
ásti žurnalistiky.

Schzi zahájil pedseda odboru p. Huml, naznaiv
úel schze a pivítav pítomné. Za pražský magistrát
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byli pítomni magistrátní sekretái Vlk a dr. Brejcha.

Dále dostavili se pp. :
poslanci dr. Baxa, Jirousek, Jo-

hanis a Kratochvíl, pak obecní starší Ondich. Omluvili
se pp. :

primátor dr. Groš a poslanec ech, Krejí a

Nmec, za Zemskou jednotu emeslných a živnostenských

spoleenstev tajemník Tvrzník. Zpravodajem byl ped-
seda odboru pan Huml, za jehož obsažné ei ídil

schzi místopedseda odboru p. Ledvina.

Zpravodaj oste kritisoval nedostatenost platného

ádu živnostenského za hluných projev souhlasu ce-

lého shromáždní. Po zásluze ztepal také nesolidní vel-

kokapitál, ošizující dvivé obecenstvo lomy skla, ele-

ktrickým svtlem, rznými cetkami, ano i hudbou, na

úkor poctivých a zdatných živnostník, kteí nemohou
sahati k opravdu nestoudné reklam. Pípadné pokuty
nepomáhají, škdce malého i stedního živnostnictva,

kteí s drzým elem obcházejí zákon o výprodejích,

dlužno trestati vzením. »Veletrh obuvi« objevuje se

v Praze každého roku a tak hotový šmejd jde na draku,
ponvadž obecenstvo nemyslí. Pražská policie konfisko-

vala plakáty, jimiž veejnost mla býti upozornna na

pravý stav vci! eník ukazoval párek botek, který

»jindy« stál 18 K a »nyní« 12 K. Bu díve šlo o lichvu

nebo te jedná se o — hlasy! — zlodjství a podvod...
V organisaci jest síla. Jako soli potebí jest už dávno
zákona proti nekalé soutži. Budeme se ho domáhati
po pípad i argumenty ulice, když povolaní initelé

jsou k odvodnným požadavkm našim hluši. 1 žurna-

listiky si vážíme
;
má veliký význam, ale jsme toho

soudu, že ml by se initi rozdíl mezi inseráty a redak-

ními lánky, jež nesprávn tak asto nyní zaujímají

místo inserát, poškozujíce citeln malé a stední živ-

nostníky.

Po té schválena byla jednohlasn tato resoluce

:

My misti obuvnití na schzi »Zájmového odboru obuv-
niekého« dne 17. ledna 1910 v místnostech emeslnicko-
živnostenské besedy v Praze shromáždní protestujeme

s nejvtším rozhoením proti trpní tak zvaného » vele-

trhu obuvi «, poádaného skladem Mnichovo-hradišské
továrny na obuv v Praze. Veletrh tento není niím jiným
nežli v jiné form zakázaným prodejem, pi emž je

obecenstvo klamáno tvrzením, že zboží veletržní je totéž,

jako zboží, které se díve prodávalo v cen o 50 procent
vyšší. Ve skutenosti však se prodává veletrhem
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zboží mén cenné, pro ,veletrh^ zvláš vyrobené, po pí-

pad za levné ceny nakoupené. Protestujeme proti to-

muto zloádu, poškozujícímu nejen živnost obuvnickou,

nýbrž i obecenstvo v nejvtší míe a dovoláváme se

vysoké c. k. vlády, jakož i všech vlivných initel, by
bezodkladn uinna byla pítrž zloádm takovým vy-

dáním zákona proti nekalé soutži. Zemskou jednotu

emeslných a živnostenských spoleenstev v království

eském žádáme, aby s ostatními svazy živnostenskými

a obchodnickými v Rakousku vhodným podáním krad
íšské vydání tohoto zákona na ochranu solidní výroby,

obchodu, jakož i obecenstva uspíšila. Dále promluvili

ješt pp. poslanci Dr. Baxa, Johanis a Jirousek, pak Mar-
tinec za organisaci národn sociálního dlnictva, Kopecký
a Brejcha. Doslovem pedsedy pana Humla schze
ukonena.

Po té celý prvod táhl ulicemi pražskými k radnici,

kde do rukou starosty pana Dra Groše deputace ode-

vzdala resoluci. Primátor vlídn deputaci pijal a pislíbil

nejvydatnjší ochranu maloživnostnictvu, pokud jest živ-

nostenský úad I. stolice ve smru tom píslušný. Táž
resoluce byla též odevzdána na c. k. rnístodržitelství.

V ele prvodu neseny žerdi s nápisem : Žádáme zákon
proti nekalé soutži !« Imposantní prvod budil všude

pochopitelný rozruch a velikou pozornost. Tak zaal
boj pražských obuvník pi solidárním postupu dlnictva

za existenci proti pehmatm a výstelkm velkokapitálu,

klamajícího obecenstvo, které pražským veletrhem obuvi

jest nesmírn poškozováno v ohledu hospodáském, po-

nvadž hamižný velkokapitál nechce pec vyhazovati za-

darmo asové zboží a dary zajisté také nemá v úmyslu
na svou škodu zasypávat! obecenstvo. Solidní práci sted-

ního stavu živnostenského est!
»eské Slovo « pineslo poátkem dubna 1910 tyto

dv zprávy

:

Sociální demokraté a chrudimská stávka. Konen
na tžká obvinní promluvilo » Právo Lidu.« Za 500 K
propjili prý v »Nár. Politice« a Nár. Listech« sloupce

továrníkovi Popperovi proti eskému dlnictvu Orgán
Kudrnáv pak dodává : »Nár. Politice« se nedivíme, je

to orgán stávkokaz, jenž ze zásady už emesln pepa-
dává eské dlníky, octnou-li se kdy ve sporu s nme-
ckým kapitalistou. Akcionái tohoto nejmizernjšího listu

esky psaného — mezi nimiž se nachází i bývalý ministr
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Bráf — se neptají odkud erpá své píjmy, ptají se vždy,

kolik jich je.« Tak tedy soudí »Právo Lidu« o »Nár.

Poliitce« — jaké však pekvapení : Verejší »Nár. Poli-

tika« uveejuje dlouhé zasláno sociáln demokratického

» Svazu eskoslovanských obuvník v Rakousku «.« Za-

jímavé : Orgán stávkokaz a nejmizernjší list esky psa-

ný stal se orgánem sociálních demokrat, kteí souasn
co vedou boj proti »Nár. Politice« — uveejují v ní

své projevy. Takové bezcharakternosti jsou schopni pouze

sociální demokraté.

A te k vci. Po sáhodlouhém povídání, pi nmž
soudruzi tak uboze a hloup lžou, (nár. sociálisté pro-

hlašovali prý, že v Chrudimi vypukl národní boj —
proti eským sociálním demokratm) iní » Právo Lidu«

cynické doznání. Chrudimští sociální demokraté žádali

od Poppera r. 1907 na stavbu svého dlnického domu
píspvek a ochotn od nho pijali 1000 K.« Co prý

na tom ? Snad prý si nemyslel, že si za tch 1000 K
je koupí? Nám ovšem ty ubohé knify neimponují. Soudruzi

piznávají, že nepovažují za nic neestného nechati se

vydržovati za peníze židovsko nmeckých kapitalist.

Snad chtí naznaiti, že za 1000 K si je nikdo nekoupí.

Kdyby tak Popper dal nových 1000 K, no to snad by
se dalo již nco dlati. Charakteristické je další vypra-

vování. Pan Popper dal prý onch 1000 K bez stvrzen-

ky. A »Právo Lidu« dodává: »Z toho nejlépe vysvítají

ty korupní úmy^sly továrníkovy
:

pošle svého mistra

s penzi, jež tento soukrom odevzdá jednotlivcm a

nežádá ani stvrzenky.« Ano soudruzi, to je ta korupce.

Vám byly známy korupní úmysly a vy jste tch 1000

K pijali bez stvrzenky. Za ti léta prý si továrník na

to vzpomenul, snad prý v domnce, že peníze as ví,

kde se octly. A už zase záí z Kudrnáova orgánu ra-

dost. Jen si považte. Ped temi roky továrník dal jim

1000 K bez stvrzenky a ty peníze se neztratily. Ne to

není k uvení a. proto vnuje tomu » Právo Lidu« ve-

liký lánek. — lovk si odplivuje nad takovou sebran-

kou. Tolik bezcharakternosti marn byste hledali nkde
jinde. Pouze sestátnné »Národní Listy« pracující pro »po-

sitivní« politiku mají totožné názory o všem, v em jsou pe-

níze. lnu, kšeft je kšeft a proto ani slovíkem nekárají

sociální demokraty, ba naopak v redakní ásti opako-
váním všech argument z »Práva Lidu« snaží se ješt
omlouvati.
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Osudných 1000 korun. Pomrn malé pekvapení,
jaké bylo vyvoláno sdlením továrníka Poppera, že da-

roval soc. dem. 1000 K na dlnický dm, nejlépe svdí
o tom, jak veejnost soudila o sociálních demokratech.

Nikoho to nepekvapilo, snad jedin ony naivní stou-

pence, kteí se to dovdli ze samotného » Práva Lidu.«

Dnes nás soudruzi pouují o tom, že skuten srovnává

se s jejich ctí stavtí si dlnické domy za tisícové píspvky
židovskonmeckých fabrikant. Dlnický dm prý je

v Chrudimi budovou veejnou, kterou sociální demo-
kraté propjují ochotn ke všem veejným projevm a

proto není žádným zloinem, když žádali veejnost, aby
ním pispla. To je klasická výmluva. Nás nejvíce za-

jímá piznání, že soudruzi žádali veejnost — ili že

pan Popper nebyl první ani poslední, na kterého pišli

soudruzi se svým prosíkem. To je ta dvojí morálka so-

ciáln-demokratická. Ve stávkách a sporech nadávají m-
šákm

;
bezcitní kapitalistití otrokái, cizopasníci, pija-

vice na tle lidském — a když jdou soudruzi fechtem,

titulují onu kastu lidí slovy : »veejnost.« Rozhodn kul-

há porovnání se »Zlatou husou.« ekli jsme již nesísl-

nkráte, že stavba paláce »u Zlaté husy« je podnikem
soukromým. A ptá-li se » Právo Lidu«, za že staví se

»Zlatá husa« — mžeme mu velmi pohodln odpov-
dt! : Rate nahlédnout! do starších ísel a dotete se

tam na halé, odkud peníze pocházejí. Nenajdete tam •

však žádné »dary« ani nic, co by zavánlo korupcí.

Smšné je tvrzení, že továrník F. L. Popper, když pi-
jímá dlníka, pedkládá to ku schválení nar. soc. dvr-
níkovi. To jsou manýry sociáln demokratické. Ano. soc.

demokraté dovedli tisíce existencí dlnických niiti pro

jích pesvdení, a neštítili se ani vyvolat! stávku pi-
jal-li továrník národního socialistu do práce. My však

toho nejsme schopni. Blábolení o erných sotních ne-

chává nás klidnými. Vždy lidé, kteí doznali se ku nej-

horší korupci a nechávají se vydržovat! milionái —
továrníky — nemohou se uraziti.

XXXIX. Budoucnost emeslnictva.

D r. Polák uveejnil v N. Listech v ervnu 1911 tyto

názory. O vytlaování stedního stavu živnosten-

ského jako takového nemže dnes býti v žádném pí-
pad mluveno a naopak sluší tvrditi, že proti mnohým
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obtížím, o nichž chceme ješt hovoiti, stední stav svoji

posici hájí a také pro budoucnost i v národním zájmu
podporován, že si ji uhájí, teba zakázkový mistr jednot-

livec, kde se jedná o veliký a stálý odbyt, na volnosti

svého hospodáského pohybu siln je tísnn. Ve mno-
hých pípadech a to nejenom tam, kde práce rukou lid-

ských pevládá, ale i na místech, kde motorické síly roz-

hodují, rozvíjí se stední emeslník siln a to zejména

tehdy, když jej zmnné obecné pomry podporují.

Zde sluší uvésti na píklad instalatéry, umlé
zámeníky, umlé cukráe, umlé sklenáe, kožeš-

níky, knihae a typografy. Z lokáln typických eme-
sel slušelo by se zde zmíniti o povznášení stedního
truhláství na mnohých místech východních a jižních

ech. Odborná škola pro zpracování deva byla by na

jihu velmi potebnou. Také rukavikáství se poíná
zotavovati, což také platí o zbývajících granátnících

v Praze.

Když tedy o zatlaování stedního živnostnictva mlu-

veno býti nemže, nesmíme pece pehlédnouti, že jed-

notlivé pedmty obchodní (na p. obilí, cukr, petrolej)

stednímu obchodu se ztrácejí. Jednotlivé kategorie ob-

chodu vsahují následkem podobných pomr do jiných

branší. Tak na p. zabývá se díve samostatn kvetoucí

výkroj kže prodejem polotvar a poteb pro obuvníky.

Až na jedinou výjimku (firma Novák v Praze) není

v obvodu eském ani jediného obchodního domu a ne-

lze proto u nás o vlivu této kategorie obchodu vbec
mluviti, nepihlížime-li k tomu, že existence vtšího potu
obchodních dom ve Vídni i v eských krajinách je prý

ponkud pociována.
Nábhy k vývoji obchodních dom také u nás

ovšem jsou. Závody správkáské, pokud nepihlížíme ke

kvetoucím opravám stroj a kol, v eské ásti zem ne-

povstávají. Pomr mezi výrobou tovární a stedním živ-

nostnictvem poíná se vlídn upravovati, když i v tch
pípadech, kde továrna do lokálního odbytu obecnji

vsahá (obuv), její konkurence a zejména, když se jedná

o odprodej vtších partií, místy a v jednotlivých peri-

odách od zákazkového mistra tžce se pociuje.

V posledních dvou letech pozorovali jsme vc také

v Praze (obuvníci, rukavikái).
I sféra stedního kupce v branši potravináské

a v obchod s chemickými výrobky bývá u nás z ásti
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provázena továrnou. Tam, kde továrna pro emeslo pi-
pravuje polotvary (zámenictví, obuvnictví, stavebni tru-

hláství, klobounictví atd.) sužuje ovšem více a více

sféru píslušného emesla, nepoškozuje však stední živ-

nostenský stav na existenci. Rychlá industrialisace eské
ásti zem podporuje však velmi energicky vznik a se-

silování stedních živnostenských podnik a také jejich

specialisaci. Mnohé z tchto závod zamstnávají se vý-

hradn potebami velkého prmyslu, na p. v jednotli-

vých oborech truhláství (emenové kotoue, provazníci).

Mimo to je pítomnost velikého prmyslu pro mnohé
stední emeslníky, kteí mají dostatek potebných osob-

ních vlastností, napodobeníhodným a lákavým vzorem
opravdu vyrsti. Skuten a s potšením pozorujeme po-

dobný vývoj v severovýchodních echách.
Tam, kde se jedná o vtší a pravidelnjší odbyt,

povstává pro stedního živnostníka spíše útok se strany

konfekce, než se strany továrny a tomu v posledních

letech zejména v oboru odvním a truhláském eleno
býti chce kooperativním spojením. S politováním však

je, že zejména v oboru družstevních sklad nábytku pi
zakládání není potebného systému a že z nho vyrstá
nerozumná konkurence tchto institucí a to zejména
také proto, ponvadž rády uzavírají poet len. To jsme
vidli zejména v mstech pražských, kde nastalo tíštní.

Domácký prmysl v jednotlivých smrech (na p.
košikáství) jeví se býti protivníkem stedního živnost-

níka a to zejména tehdy, když práv poklesem emesla
povstal. Pi tom ovšem hned sluší pipomenout!, že zmí-

nné zatlaování emesla košíkáského souvisí ješt také

s nižším niveau této emeslné kategorie.

Naproti tomu vidíme ve dvou pípadech a to

ohledn perlefá v Žirovnici, že emeslo a teba v prv-

ním pípad více jenom formáln, ztracené panství

optn si vydobývá.

Také v Tebechovicích domácké zámenictví vyši-

nulo se na kvetoucí emeslo. Neoprávnné provozování

živností, jakož i konkurence zproletarisovaného emesl-
nictva a trpaslií obchod pekáží stednímu živnostní-

kovi zejména ve hlavním mst velmi (na p. truhlái,

malíi pokoj, rukavikái, alouníci atd.).

1 když vysoký tlak stavebního podnikatelství se místy

nadceuje, nesmí se pece pehlédnout!, že na p. insta-

latéi, stavební truhlái, stavební zámeníci, natrai atd.
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již vyplývajícím z pomr tchto podízením v mstech,
kde jeví se znanjší stavební ruch, velmi trpí a že se

nesmí zapomenouti na leckdy velmi znané ztráty, o je-

jichž zákonné znemožnní se práv namáháme. V Praze

a ve všech mstech, kde jsou zastavárny, stžují si živ-

nostníci šmahem a ovšem zejména zlatníci, na jejich

škodlivý vliv proti solidnímu živnostníkovi. Naíkají-li

emeslníci na to, že jim v dsledcích § 38. bere ob-

chodnictvo vlastní pdu pod nohama, emuž ovšem
v povšechných pípadech tak není, nesmíme, aniž bychom
se chtli pouštti do další kritiky tchto známých po-

mr, zapomenouti, že zase kupci pod tlakem § 37.

do jisté míry trpí. Výroba prádla, krajek atd. bývá asto
jenom zasteným obchodem. Také vtší krejí, sedlái,

deštníkái, klobouníci atd. bývají vlastn obchodníky
s velikým kruhem zákazník. Zde patí se zmíniti také

o vlivu § 37. na vzájemné pomry truhlá, natra,
sklená a zámeník.

Pokud stední živnostnictvo zúastnno je na ex-

portu, nedá se ani pibližn vyšetiti. Na každý zpsob
je toto úastnictví mnohem vtší, než se obecn za to

má. Zde zmíniti se sluší také o povznesení exportu ru-

kavic a granátového zboží. Zajímavo je, že zbylí vý-

robci granátového zboží v Praze vyvážejí bez spolup-
sobení sprostedkovatel.

Velmi dležitým oborem stedostavovského vývozu
je eské zboží uzené a zejména pražská kýta. Zde si

uzenái stžují, že export sekaného masa do Nmec je

zakázán, emuž obrácen tak není. Mnoho stedních vý-

vozc povstalo ve východních echách (zboží kožené,

emeny, etzy, pípy atd.). Obecn sluší litovati, že stední
živnostník rozhodne se jinam velmi obtížn k zavedení

nového exportu. Zde by bylo systematické pouování,
na nmž se ovšem pedevším musí zúastniti exportní

spolky, velmi na míst.
Pod ochranou zúastnných ministerstev zamýšlí

eské obchodní museum v jihoslovanských zemích uspo-

ádali vzorné výstavky a zavésti pouné vyjíždky do
tchto krajin exportních.

Pod vlivem pívozu uherské mouky, pokud se týe
pod ochranou prvního respiria nastal vysoký technický

povznes našich stedních mlýn. Velmi neblahý vliv na

hospodáské postavení stedního živnostnictva vykonává
ustanovování podízených mistr v zemdlství, fabri-
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kách, u obcí a v obchod. Rozšíení prkazu zpsobi-
losti podmiuje využitkování odborník cestou veejných
spoleností. Jednáf se práv v tchto pípadech o vtší

a pesn platící zákazníky, kteí by jinak zrovna na sil-

njší stední stav byli by poukázáni, a kteí se mu tímto

zpsobem ztrácejí. Pípady dotyné jsou obecn známy
a stailo by jenom pipomenout!, že Zemská jednota

podková a ková práv na základ podrobného do-

tazníku podniká sítání tchto podízených závod. To-
muto píkladu bude následovat! také povstávající orga-

nisace eských kolá. Tam, kde bží o závody, které se

jeví jako podružné podniky zemdlské, pociuje se zá-

konem podmínné jiné ízení v píin schvalování pro-

vozoven velmi nespravedlivým a zejména proto, pon-
vadž ustanovení ková atd. stojí také úplné mimo rámec
povinné organisace stavovské. Úprava tchtopomr cestou

zákonodárnou byla by velmi žádoucí. O skuteném ve-

likém obchodu mžeme právem tvrditi, že podporuje
stední živnostenský stav a že nepsobí tísniv. Ponkud
jinak je tomu v oborech, kde veliké banky vytlaují ve-

liký obchod, cirkulaci jednotlivých pedmt obchodních
se snaží monopolisovati a podmínky platební znenáhla

zostují. V píkrém odporu ke stednímu kupci stojí

ovšem veliký detailista, který práv v našem eském ob-

chodu o trpaslií obchody se opíraje i velikému obchodu
je nepíjemným a sám rád se za veliký obchod vydává.

Zde je naléhavá poteba vyjasnní.

Následky svobody živnostenské, o nichž se ješt

mnoho mluví, mají vzhledem na dnešní živnostenskou

politiku i zákonodárství podízenjší význam.
Soukromý prmysl. Soustavný proud proti svo-

bod živnostenské v oboru zákonodárství, postupující

snaha po zavádní emeslných a koncesovaných živností

s prkazem zpsobilosti, ukazují velmi zajímavý následek

v tom smru, že již tém v zapomenutí vešlé živnosti

prodejné a radikované zaínají míti novou cenu. Sluší

soudit, že v tom smru bude asto nyní zavedeno pí-
slušné ízení. Že to bude míti vliv na hospodáskou sílu

a kreditovou schopnost dotených živnostník, rozumí
se samo sebou. S postupujícím zodbornním spoleenstev
byly posud jenom zídka spojeny kompetenní spory
v oboru oprávnní živnostenských. Zdá se, že se dostaví.

Pokud se týe cenové politiky kartel, o níž se na ve-

ejnosti tolik mluví, musí se pesn rozeznávat! její vliv
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na stedního kupce a její tlak na stedního zákazkového
mistra. Mže se totiž v tomto smru právem tvrditi, že

zmínná politika cenová neškodí kupci, že jej dokonce
cenou pro všecky stejnou a veejnou diskusí k tomu
nuti, aby správn kalkuloval a aby zvýšení pesunul na

konsumenta. To se také kupectvu všude, kde se tak vážn
zamýšlelo, opravdu podailo. Výjimky, o nichž se asto
hovoívá (cukr), mají docela jinou a pochybnou píinu,
0 níž není teba se šíiti. Docela jinak psobí cenová
politika kartel na stední výrobu, jejíž produkní ná-

klady pirozen zvyšuje a které mnohem tíže než u ho-

tového výrobku pesunuty býti mohou na konsumenta.

Ký div, že tato a podobná zdražení surovin sea-

dila truhláe, hostinské a stavitele v Praze ke druž-

stevní obran a že také monopolistickými tendencemi
zpsobené stl ovaní cen koží a kostí pinutilo ezníky
celé zem ke kooperaci. Aukce koží osvdují se dnes

velmi dobe, a výsledky byly by ješt znanjší, kdyby
se umožnila pro družstva dotená organisace vyššího

ádu. Kde pemoc kartelu je pímo drtivou (železo), na-

íká se v adách stedních výrobc vždy více a více a

1 nedostatenými prostedky snaží se duch svépomoci
o potebnou organisaci. Zde ovšem instruktor varoval.

Nikoliv bursa, o jejímž škodlivém vlivu se tolik mluví,

ale bursovní hra a hospodáským a ostatním závodovým
pomrm daleko neodpovídající spekulace a zejména
dlouhodobé dodávky smlouvy zpsobily v adách pe-

ka a mlyná mnohou škodu. Také mezi kupci mlu-

vilo se poslední dobou dosti o bursovních ztrátách. Snad
to nebylo tak zlé. emu ani nikdo by nevil, zdá se,

že u nás na škodu stední živnosti žaíná opt rsti vý-

znam trh. a to zejména ve východních echách. Pomr
stedního živnostníka a zejména kupce ke konsumnímu
hnutí je velmi napiatým a poslední dobou bylo pozo-

rovat! zejména v západních echách v tom smru velmi

ilou agitaci.

Je velmi pochopitelným, že když na píklad v Plzni

konsumní spolky zízenc c. k. státních drah a závod
Škodových mají 10.000 len, že každé pekroení stanov

a zejména v oboru prodeje zboží nelenm, pispívá
siln ke zhoršení zmínného pomru a to zejména také

proto, ponvadž konservativní detailista se velmi tžce
pizpsobuje novým pomrm. Pi známých a jist velmi

pochopitelných požadavcích živnostnictva zapomíná se
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bohužel ovšem velmi asto, že organisované dlnictvo
na tomto poli je velmi nedtklivým a že žádná zákonná
ochrana, žádné administrativní stiženi aneb zatížení berní

na skutených pomrech podstatného nezmní nic potud,

pokud chrání ideu konsumního hnutí, družstevní vrnost
lenstva, asto také politicky jednotného. Také stejné po-

stavení konsum a ostatním kupectvem, po kterém se

dle mého soudu spravedliv volá, nebude míti s hle-

diska kupc jenom stránky jasné. Zde pomoci mže
jenom zámnná organisace kupecká, psobící také ko-

operativn a opírající se po pípad o reformu druž-

stevního práva, od níž obanstva konsumního hnutí

v oblib lidí je vlastn málo, smí se právem tvrditi, že

postupující zušlechování stedního stavu živnostenského

a zvlášt také jeho družstevní hnutí tomuto stavu na

poli hospodáském i pro budoucnost zachová pevahu
ped konsumem.

Tím, co jsem ovšem vyslovil, nechtl jsem nikterak

podati kritiku pozoruhodného jinak hnutí konsumního.
Mnohem vlídnji upraven [e pomr ke družstevnictví

zemdlskému, ponvadž v Cechách organisace vyššího

ádu snaží se spolený nákup omeziti skuten na po-

teby zemdlské výroby. Pokud byla disciplina v orga-

nisaci zemdlské slabší, což zejména podmínno bylo

píliš rychlým vývojem, bývaly stížnosti hlavn koloni-

álního odboru velmi asté a velmi hlasité. asto jsem

a s úspchem u Ústední jednoty eských hospodáských
spoleenstev intervenoval. Tam, kde se jedná o spolené
mlýny, pekárny atd., je pomr pirozen napiatý. Soudím,
že by bylo pro celou stedostavovskou politiku státní

velikou výhodou, kdyby pi podpoe zemdlství a zve-

lebování tomto bylo více dohodové jednotnosti.

Pokud bží o skutený stední živnostenský stav,

nelze obecn mluviti o nekalé soutži vzájemné a také

pípady skutené podbídky z dvod kalkulaních pi-
cházejí zde pomrn zídka.

Vzhledem na tuto skutenost slušelo by také po-

souditi vývojovou schopnost § 114. živn. ádu.
Pokud ale bží o veejné dodávky, je ovšem asto

konkurence zoufalá, jíž eliti lze jenom výchovou a orga-

nisací. Zodbornní živnostenské organisace stavovské p*
sobí na hospodáský stav lenstva a zejména stedních
stav velmi pízniv. Vzpomeme jenom kominík, kde
pokrok se velmi záhy dostavil a zejména také za pomoci
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sbor autonomních. Stavovské organisace a zejména od-

borné povznášejí dobrou povst’ jednotlivých len v ži-

vot obanském, poskytují asto zejména, kde jako taje-

mníky nebo komisary ustanoveni jsou právníci, pomoc
právní, a hájí ve veejnosti velmi energicky zájmy lenstva.

Vzpomeme, kterak gremiální organisace hájila zájm kup-

c proti vývozovým mlýnm a proti monopolistickým
snahám v oboru petrolejovém.

leny kapitálem silnými zjednala si eská gremiální

organisace velkého vlivu v jednotlivých oborech industrie,

pokud na ní stední kupec má zájem (cikorie, cukroví,

kartonáže, sirky atd.) Pi tom ovšem nelze pehlédnout!,

že snahy po hospodáském povznesení a hospodáském
poádku, jichž nositeli jsou stední stavy, psobí nkdy
tísniv na spodní vrstvy lenstva, které na hospodáském
poli mívají pímo protichdné zájmy (knihtiskai na

Plzesku). Pokud nejasná úprava § 114. živn. ádu dala

podnt k obtížím, nehodlám blíže vyliovati na tomto
míst, pipomínám jenom, že se píliš pehlíželo v kruzích

interesovaných, že pro vc jest rozhodnou volná úvaha
úadu. Jaký vliv vykoná v oboru hospodáském poslední

organisaní novela, nedá se posud obecn vysloviti.

Ocenní zákon živnostenských. Patriarchální po-

mry stedostavovské dílny a zejména v posledním pti-

letí pevrací vstup motorických sil na místa pouze ruce

lidské po staletí vyhražená. Elektrické centrály, laciné

benzinové motory, nassávací stroje jsou píinou, pro
snadno emeslník napodobí vzor velko kapitalisty a také

družstevních dílen strojních. A tento blahoinný vpád
nových sil, nových pomocník stedních stav byl by
ješt intesivnjším, kdyby tu nebyla ada formálních

i materielních povinností, které stední živnostnictvo ped
zavedením jich dsí. Schvalování závodu s komisionálními

útratami, živnostenské inspekce, úrazové pojištní a ko-

nen vyšší dan nebývají asto jenom domnlými strašáky.

To pozorovali jsme poslední dobou pi pražských zlat-

nících, kde byla poteba obecn stroje zavsti. Této
ideji poslouží jist poin Královéhradecké ústedny zí-

zením družstva pro nákup stroj jednotlivcm, který byl

všemi komorami u nás pijat a fondem podporován.

S politováním jest, že živnostenská korporace nepekroila
posud obecn rámec sociáln politických pokus. Že
družstevnictví posloužit! mže pedevším stedním sta-



— 80 —

vm, rozumí se samo sebou, což je zejména nyní vidt
ve kruzích kupeckých.

Stavební politika mst neodpovídá celkem potebám
stedního i malého živnostnictva. Není sice nedostatek

krám, je však nedostatek dílen a byt. Se škodou
jest, že bytová reforma nemže proniknout! do kruh
živnostenských. V Praze a v Králové Hradci poínají
napomáhat! správy obecní. Z dvod hospodáských není

poslední dobou žádného posunovaní stanoviš stedních
živnostník. Vlivem korporací umleckých podmínné
vysthování nkterých obchod ze vsi do mst je vcí
odbytou a také zvýšená míra živností posun nkterých
živností na venek (holii, ezníci) provedla již díve.

Písnjší provádní zákon o nedlním klidu, zavírání

krám a jiných zákon ochranných v mstech byla prý

pohnutkou vysthování na venkov ješt v posledních

letech. Následkem národních a politických pomr pod-

mínný posun byl docela nepatrný.

Jenom v jednom pípad nastala pozoruhodnjší
zmna a to pokud bží o tak zvanou Jabloneckou indu-

strii skláskou a zejména pokud bží o kroužkae, která

se do jižnjších eských okres i potom, když similisei

byli prohlášeni za emeslo, patrn za lacinjšími silami

pracovními a za ostatními píhodnými pomry sthuje.

Vzdlávací povznesení práv tohoto oboru v zájmu
celku, který za hranicemi musí jednotn vystupovat!, jest

velmi potebným. Zde jsou pozoruhodnými snahy po
zízení odborné školy v Železném Brod. Zákonem od-
vodnné výprodeje a aukce neškodí stedním stavm,
naproti tomu ástené odprodeje (bílý, žlutý týden) mly
leckde zhoubný vliv na normální obchod soused. Také
asté dražby jsou pedmtem trvalých stížností. Na ve-

ejných dodávkách je stední emeslník velmi interesován.

Pražská obec na píklad a zejména se svými závody

znamená na tomto poli ohromného initele.

Pokud bží o státní dodávky, ml zejména mobi-

lisaní rok pro náš stední stav znaný význam. Pipo-
menouti sluší, že stední kupec na veejných dodávkách

interesován není. Karakteristickým pro naše eské pomry
jest, že stední živnostník má dost kapitálu i úvru.
Stížnosti, které v tomto smru slýcháme, týkají se nižších

vrstev živnostenských a mají ovšem stlaováním cen

a kažením pomr odbytových jist potom také neblahý

vliv na stední stav. Na nkterých místech pílišnost
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úvru vedla dokonce k nezízené spekulaci a ke ztrátám.

— Jen z dvod místních má i stední stav nkdy
nedostatek úvru. O sociáln politických pokusech v pí-
in stavovského úvru živnostenského bude promluveno
jindy. Vzestup obecného blahobytu ml pirozen velmi

dalekosáhlý vliv na stední stav, naproti emuž pírstek
obyvatelstva pevažován je snahou po samostatnosti. V jed-

nom smru nastal následek opaný. Pokud byla krise

zemdlská, pozorovali jsme, že synové menších i vt-
ších rolník rádi vnovali se emeslu i obchodu, ímž
ovšem obma tmto povoláním nastával pírostek kapi-

tálu. Co krise pešla, vyschl úpln pramen tohoto velmi

sympatického dorostu.

Pokud se týe živnostenského dorostu vbec, možno
vzhledem na potebu stavu samotného tvrditl, že poet
hlásících seu je dostateným, jinak má se vc, po-

kud se týe obecného vzdlání jeho a z dvod hos-

podáských pro budoucnost pedpokládané kapitálové

síly. Pokud bží specieln o stedního živnostníka, kde
ubytováníu iní mnohé obtíže, bývá asto nedostatek

u. Pokud pak jedná se specieln o obchody, týká se

vc zejména drogist, což snad s obvyklou delší uební
dobou souvisí. V jednotlivých branžích podle zpráv

živnostenské inspekce je postavení u málo píznivé

:

pomry tyto lepší se však konstantn. Zemský výbor,

podporován správou školní, postupující organisací a také

dlnictvem, zamýšlí práv energicky vsáhnouti do pi-
meného sprostedkování u.

Snad za zmínku stojí, že práv materiál dobrý od-

chází nám do Vídn a ásten také do nmecké ásti

ech. Pokud bží o poet pomocnictva, nemly v tom
smru stední stavy posud žádných obtíží a pomry po-

mocnické, pokud nehledíme k pomocnictvu obchodnímu,
kde ovšem teba by bylo rzných pechodných ustano-

vení, upravují se pravideln jednotlivými smlouvami.

Smluv kolektivních mimo pražské msto u nás celkem

není. Nábhy pro n tu ovšem jsou. O specialisaci stedo-

stavovského pomocnictva celkem posud mluveno býti

nemže. Výjimku iní jenom ty obory, které pracují pro

velký prmysl. U živností obchodních je specialisace

pomocnictva koloniálního, železáského a stižního. Pi
nkterých oborech, jako u knihkupc a drogist je speci-

alisace samozejmou potebou. Zejména stední živnost-

nictvo stžuje si na nedostatené vyškolení pomocnictva

6Rudolf Vrba: Vláda penz.
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a tvrdí se, že opravdu dobrý pracovník jenom tžce
mže býti získán. Tento stav souvisí evidentn s pomry,
které zpsobují vysthování výborných sil pracovních do
ciziny a velikých mst. Technické zvelebování živností

zpsobuje v posledních letech na tomto poli pevrat
velmi potšitelný (knihai, truhlái, zlatníci, umlí zá-

meníci atd.). — Stávky a výluky jsou zjevem idším.

Jenom v Praze, v Plzni a v Budjovicích byly obtížnjší

pípady rázu obecného. (Pekai, truhlái, malíi pokoj,
litografové, natrai a tesai.) O pítomných pomrech
tu nemluvím. Zajímavo jest, že živnostensk pomocnictvo
ze znané ásti nepatí do ad organisovaného dlnictva.

Živnostníci sami zakládají v poslední dob ochranné

svazy. Nikoliv ochranné zákonodárství samo, ale jeho

v oích mnohých živnostník rychlý rozvoj a tím pod-

mínné úsilí nejslabších vrstev živnostnictva, nákladm
jeho uniknouti, zpsobuje v jednotlivých pípadech ur-

itou obtíž solidnímu stednímu stavu, který asto nese

celý náklad a nepesunuje ást jeho na pomocnictvo.

Jako v celém našem národ, tak i v živnostnictvu po-

teba pojišování jenom pomalu proniká. Jenom mezi

kupci je pojišování životní velmi rozšíeno a i v n-
kterých živnostech výrobních potkáváme se s pojištním
proti povinnému ruení.

Za zmínku stojí velkolepý sociáln politický pokus
v rámci zemského pojišovacího fondu císae Františka

Josefa I. Na tomto poli zdrazniti sluší i snahy naší Za-

ruovací banky. Pokud vzdlávacího zvelebování živností

se týe, sluší s politováním konstatovati, že blahodárné

jeho úinky stední stav posud nepociuje proto, pon-
vadž vtšina návštvník škol jde za jinými cíli a asto
i do jiných obor. Pímý úspch vykazuje technické

zvelebování živností a pokroky jeho na hospodáském
poli a na sfée stedního stavu jsou obecn patrny. Po-

platní síla stedního živnostnictva, kupce vyjímaje (Živan-

ský) stoupá. Zdá se, že byl obchod pomrn znanji za-

tížen, než emeslo. Laskavostí statistické kanceláe ob-

chodní a prmyslové komory mohlo býti zjištno, že

v eských okresích zem stedního stavu živnostenského

pibývá a že jeho hospodáská síla stoupá. Jak unésti se

dala velmi asto i vda, oekávajíc rozvoj opaný ! í-
selný píbytek vykazuje výjimku v oboru hostinství vli-

vem rozumné správy živnostenské. Tvrditi lze, že eský
živnostenský stední stav pevyšuje patrn zemský pr-
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mr, ale nedosahuje pomr v íši nmecké. Z nejspod-

njších vrstev živnostnictva má stední stav trvalý píliv

a ztrácí ovšem mén v adách onch šastných jedno-

tlivc, kteí pomohli a pomáhají v zájmu celku novou,
zdatnou eskou velikou industrii budovat. Mohutným
faktorem pro rozvoj stedního stavu živnostenského, od-

kázaného pedevším na místní odbyt, jest ohromnými
hesly postupující velkolepá industrialisace eské ásti

zem, která snad v jednotlivostech stednímu stavu i sou-

tž iní, ale tam, kde veliké továrny buduje v tisících

i desetitisících zdatných rukou dlnických, pivábí mu
velmi schopné odbratele. Ve mnohých pípadech, jak

jsme se již zmínili, dala tato industrialisace novým sted-

ním závodm i existenní podmínky a zachránila do-

konce již ztracené odbory, jako na píklad provazníky

ve východních Cechách. A co na jedné stran pro živ-

nostenský stav stední vykonala industrialisace, represen-

tuje pro nj úžasný povznes eského zemdlství a jeho

industrialisace na stran druhé. Pokraující regulace a

kanalisace a budoucí zdrže v údolích horských s tisíci

a desetitisíci koskými silami otevírají na našem poli

nové, záivé horizonty, daleké pole pro innost komorou
pražskou práv zakládaného ústavu pro podporu industrie

a obchodu, jimiž se také našim stedostavovským snahám,

jak z pednášky vidno, upravuje schdná cesta budoucí.

Pi tom nechci nezmínit! se o naší hospodáské popelce,

o problému jihoeském, kterým dnes zanášejí se vynika-

jící pracovníci domácí. Obecn a s pýchou mžeme
tvrdlti, že velkolepý problém našeho národohospodá-
ského obrodu, jemuž Jeho Excellence pan ministr dr. Bráf

svj inorodý život zasvtil, 1 v naší otázce poíná býti

šastn ešen. Vzestup obecného blahobytu podmiuje
patrn nový rozkvt umleckého emesla a Praha, hlava

království, vyrstá v místo, zasvcené více živnostenské

výrob, než sprostedkujícímu obchodu.
Státoobanský význam živnostenské práce jakostní

také v našich domácích snahách uplatuje se znamenit.
A když i v národním a sociálním smru s požehnaným
rozvojem a pirozeným rozvrstvováním eského lidu na

všecky složky hospodásky i kulturn silného národa

stední stav živnostenský relativn ztrácí na vlivu ve ve-

doucích místech, pak jeho vnitní posilování a jeho

obecný sociální a hospodáský povznes jest mu za to

jist vítanou náhradou. Vliv stedního živnostnictva jako

6*
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celku je v našem eském život velmi mohutným a na

tomto míst zdrazniti jenom jest jeho úast v eských
obchodních komorách a v mstské samospráv. Interes

o stav živnostenský je dnes obecný a organisace jeho,

vedená stedním stavem, spje jist také v zájmu státním,

národním i sociálním ke šastné budoucnosti.

Pan Dr. Polák má náramn ržové názory o stavu

emeslnickém. Nápadno je, že uznává výprodeje za ne-

škodné a svobodu emesel také za neškodnou.

XXXX. Maloživnostenská a emeslnická družstva
úvrní.

árodní Listy« pinesly 4. ervna 1911 tuto úvahu:
Dne 18. kvtna t. r. uveejnily pardubické » Zájmy

emeslnictva a živnostnictva východoeského « ve svém
prvém roníku . 1. lánek » Maloživnostenská a emesl-
nická družstva úvrní «, ve kterémž uvádjí psobnost
tchto družstev úvrních ve smyslu struného výatku
z brožury p. Emanuela Šmuclera a nabádají živnostnictvo

a emeslnictvo k hojnému zakládání tchto družstev.

Pisatel onoho lánku neobyejn vychvaluje »Raiffei-

senky«, ili Kampeliky, které jedin zdárn prospí-

vají na venkov jak rolnictvu tak i živnostnictvu, naíká
na úvrový nedostatek ve mstech (snad proto, že tam
nejsou Raiffeisenky?) Na to doznává pisatel, dle úryvku
z brožury p. Šmuclera, že dnes penžní úvrnictví jest

velice zdárn rozvinuto a v každém mst nalézá se zá-

ložna a spoitelna, ale staví hned proti tomu výtku, že

prý jest také pravdou, že živnostník a emeslník z ce-

lého tohoto rozsáhlého úvrnictví nepatrných výhod
požívá, ponvadž prý tyto ústavy zabývají se hlavn
poskytováním zápjek na reality, kterýchžto živnostník

zpravidla nemá. Dále, že živnostník vzdor svému roz-

sáhlému zaízení své dílny, zásob suroviny a zboží

v cen tisíce obnášející, nedostane od penžního ústavu

ani 100 K zápjky. Kdyby tomu bylo tak, mohl by p. pi-

satelem kopírovaný neoprávnný náek p. Em. Šmuclera
se strany živnostnictva i veejnosti za politováníhodný

býti uznán. Tomu však není tak! Jest pímo naší povin-

ností, abychom živnostnictvo a emeslnictvo upozornili

na to, aby nenechalo se jednostrann tebas na škodu
vlastní, strannicky a v neprospch svj informovat!, neb
úmysl pisatele i p. Em. Šmuclera jest ten, aby živnost-
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nictvo a emeslnictvo neodvodnn bez jakékoliv pí-
iny zanevelo jedin na trvající již dlouhá léta psobící
ústavy, t. j. eské záložny a spoitelny.

Není naším úmyslem nikterak brániti zizování živ-

nostenských družstev úvrních, nýbrž naopak, kloníme

se úpln k názoru Jednoty záložen v Praze, která praví,

že nemá se klásti jich zakládání žádná pekážka, a ne-

souhlasí s veškerými podrobnostmi zásad. Hodlá-li však

autor onoho lánku povzbudit! živnostnictvo a emesl-
nictvo k hojnému zakládání úvrních družstev, nemáme
k nmu jiné prosby, než aby »s upímným úmyslem

«

spravedliv uvedl pomry tak, jak se mají, aby svým
jednáním nezasloužen nesnižoval záslužnou innost e-
ských záložen a spoitelen, které ve prospch všech stav
bez rozdílu a dle toho i stavu živnostenského již velké dílo

vykonaly a všechny stavy znan svojí inností povznesly.

Proto piložme sob ruku k srdci a mluvme k sob
upímn a oteven.

Jaký úel mají » Živnostenská družstva úvrní. Úel
trojí

:

1. Nabádati svoje leny a píslušníky k šetrnosti a

spoivosti.

2. Poskytovat! .pimený úvr ili zápjky.
3. Podporovat! zizování živnostenských družstev

nákupních, prodejních, strojních a výrobních.

Pokud se týká úelu prvého a druhého nemá živ-

nostnictvo píiny té nejmenší k zakládání úvrních
družstev z dvodu, že záložny a spoitelny svdomit
plní tyto oba úely v míe takové, že živnostenská

družstva úvrní ani pi nejlepší vli lépe je splniti ne-

mohou. Pokud se týká úelu prvého, t. j. nabádání živ-

nostnictva k šetrnosti a spoivosti, dovolujeme sob živ-

nostnictvo a emeslnictvo podrobn seznámit! s inností

záložen a spoitelen, a proto uvádíme, co všechno ve

smru tomto záložny a spoitelny podnikají: Záložny a

spoitelny snaží se všemožn získati si drobných vkla-

datel co nejvíce, nebo ústavy tyto shledávají v nich

prozatím haléové neb korunové vkladatele a píznivce

ústavu, dávají jim podklad výchovný, z nichž v pozdjší
dob mají vychované malé kapitalisty a proto podporují

drobné šetení zavádním školních spoitelen, obdarují

školní dítky vkladními knížkami s poáteními vklady,

poizují znaným nákladem kovové pokladniky, stá-

danky, udlují drobným stádalm za úelem povzbuzení
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ku vtší šetrnosti i penžité odmny zúroí tyto drobné
vklady vyšším procentem, vydávají rzné pouné spisy

a letáky, kterýmiž nabádají veejnost ku spoivosti atd.

Z toho všeho je dosti zejmo, že innost prvého úelu
jest u záložen a spoitelen tak rozsáhlá, že vyhovuje

pln všem stavm bez rozdíl a záleží tudíž jen na

živnostnictvu a emeslnictvu, aby veškerých výhod pln
se zúastnilo. Jak v úelu prvém tak i druhém eské
záložny a spoitelny pln konají své poslání a veejnosti

vyhovují. Musíme rozhodn vyvrátíti názor autora onoho
lánku i p. Em. Šmuclera, že záložny hlavn zabývají

se úvry hypotekárními a že málo vnují se osobním
úvrm.

Každá záložna se snaží co nejvíce, aby svj svený ma-
jetek umístila do zápjek mobilních jako osobního úvru,
eskontu smnek, živnost, út a do smnených zápjek.
Náek »mnohých živnostník a emeslník« jest bezd-
vodný, neb jsou zpravidla vedle nho vždy zamleny a

zatajeny jejich stinné stránky. Zcela trefn p. Ludvík,

Faltýnek, úetní Obanské záložny z Vysokého Mýta ve

ve své velmi úelné pednášce » Živnostenská družstva

úvrní a innost eských záložen « na schzi Pardubic-

kého odboru jednoty úadník záložen v Praze, v Chocni
dne 14. kvtna t. r. pednesené, vystihl nedostatky a

píiny slabého úvru maloživnostnictva a bylo by velmi

úelným, kdyby s obsahem oné pednášky hlavn živ-

nostnictvo bylo podrobn seznámeno. Hlavní draz
v úvru maloživnostenském klade na to, že jest živnost-

nictvu nejvíce zapotebí, aby v prvé ad bylo náležit

obchodn vychováno, poínání jeho bylo vždy správné

a pesné, platební povinnost dochvilná a pak aby též

dovedlo samo sebe úvruhodn oceniti a nedomáhalo se

mnohdy požadavk nesplnitelných. Záložny mohou p-
stovat! živnostenské úvry takové, kde poskytuje se jim

alespo pimené záruky za pjený peníz. Bez dosta-

tené jistoty ani živnostenská družstva úvrní živnost-

nictvu nieho nepjí.
C. k. ministerstvo veejných prací vydalo úvrním

družstvm »vzorné stanovy«, kteréž povolují poskytovat!

zápjky na dlužní úpisy nebo smnky a to zpravidla toliko

»na zvláštní jistotu« !!! Tato jistota mže býti dána zá-

vazkem jednoho nebo více ruitel na dlužním úpise

nebo smnce dlužníka, nebo zástavou cenných papír,
sirotí jistoty požívajících. Nejdelší doba zápjky iní
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zpravidla 6 msíc, mže se však zápjka nejdéle na
ti roky prodloužili, »ovšem na zvláštní zajištní a s pod-

mínkou splacení ve lhtách«. Jak z uvedeného zejmo,
nerozhazují živnost, družstva úvrní tak hazardn ty pe-

níze tm živnostníkm a shledáváme, že c. k. minister-

stvo veejných prací sešnrovalo ist byrokraticky sta-

novy družstev tak, aby každá ztráta byla vylouena.

Kdyby živnostnictvo s takovou zárukou a ji-

stotou, jak jim vzorné stanovy družstev pedpisují,

ucházelo se u eských záložen o živnostenský úvr, bude
s otevenou náruí pijato a bude nejvítanjším dluž-

níkem. Úvr bude jemu beze všeho v hojné míe po-

skytován a za daleko výhodnjších podmínek jako u druž-

stev živnostenských, z dvod, že záložny vládnou veli-

kými kapitály a hojnými fondy, což družstva úpln
postrádají. Živnostník, který uchází se u eských záložen

o pimený úvr a jen trochu njakou jistotou, zárukou

jej podloží, zajisté neodchází ani jediný s nepoízenou,
nebo záložny snaží se pokud možno každému co nej-

lépe vyhovli, šetíce pri tom ovšem pimené jistoty

za svený majetek.

Kdyby záložny provozovaly živnostenský úvr tak,

jak si jej » mnozí živnostníci pejí «, nemly by za krátko

ani fond, ani kapitál.

Nebudeme prozatím otázku tuto podrobnji zde

rozbírali, nebo jednota úadník záložen v Praze pra-

cuje na své publikaci, kterouž veškeré útoky v brožue
p. Em. Šmuclera proti záložnám uvedené, podrobn vy-

vrátí s náležitým odvodnním. Prosíme však zatím, aby
živnostnictvo a emeslnictvo nedalo se strannickými boji

a nesprávným líením pomr strhovali do nepízn
vi eským záložnám a spoitelnám, vykalo chystané

odpovdi a pak porovnalo rozdíl mezi inností a úel-
ností » Živnostenských družstev úvrních « a inností
»eských záložen a spoitelen «. Záložnám eským leží

vždy na srdci zdar všech stav a dle toho i stavu živ-

nostenského, kterýž má za svj dosavadní vzrst a své

povznesení vedle své stavovské organisace za podporu
a píze jemu vnovanou i eským záložnám dkovali.

Má-li živnostnictvo a emeslnictvo upímný úmysl
starali se o povznesení maloživnostenského úvru, a
prostednictvím svých organisací i jednotliv navazuje

vtších styk s eskými záložnami a mže býti pesvd-
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eno již pedem, že dopracuje se lepších a vtších vý-

sledk, než nov zakládanými družstvy úvrními.
Podotýkáme k tomu, že stesky na záložny se strany

živnostnictva jsou staré. Zde j‘e tžko dávati nkomu
vinu. Bude asi na obou stranách.

XXXXI. Sliby politických stran živnostnictvu
o volbách.

ist státoprávník » Samostatnost « pinesl 2. ervna
1911 tuto úvahu. Nynjší volby do poslanecké sn-

movny rady íšské, ve kterých hlasy eských živnostník

budou namnoze rozhodovati o úspchu té které kandi-

datury, jsou zajisté nejvhodnjší píležitostí, která pos-

kytnuta jest živnostnictvu, aby propagovalo svj pro-

gram a vyklo zcela zeteln a jasn co od kandidát,

kteí o píze jeho ve volbách se ucházejí, oekává a

dožaduj e.

»Zemská jednota emeslných a živnosienských spo-

leenstev v král. eském« spolu se »Zemským ústed-
ním svazem emeslnických a živnostenských besed, jed-

not a spolk « využila také skuten této píležitosti a

v ústedním svém orgánu tlumoí eské veejnosti

souhrn svých tužeb a požaavk, jichž domáhání se

pokládá touto dobou za nutné. Na prvém míst vytý-

en je dávný, ale doposud vždy opomíjející požadavek

po spravedlivém, poetní síle a poplatnosti živnostnictva

a obchodnictva odpovídajícím zastoupení v zákonodár-

ných a poradních sborech
;
na rad íšské, na zem. sn-

mu, v obchodních a živnostenských komorách, jakož i

v obecních zastupitelstvech a po ádném vybudování
živnostenské a hospodáské organisace spoleenstevních

a svazových zízení (okresních jednot a sesíleni jednoty

zemské) výrobních a hospodáských spoleenstev, dále

vybudování samosprávy spoleenstev živnostenských, ja-

kož i doplnní instituce spoleenstevních instruktor od-

bornými silami i jich zízení pro obvod jedné každé

obchodní a živnostenské komory.
Od vlády a parlamentu oekává živnostnictvo úpra-

vu živn. ádu v tom smru, by u živn. velkovýroby za-

veden byl také prkaz zpsobilosti, že bující nekalá sou-

tž v jakékoliv form projevena bude písn stíhána, že

výstelky kartel, ring, monopol, trust, které neblaze

na stoupání cen suroviny psobí a živnostníky stejn
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jako konsumenty poškozují, zákonem se omezí
;

by ne-

kalé stavební spekulace, které stavební emesla poško-

zují, byly odstranny, aby dále podomní obchod, koovný
obchod se zbožím a pod. obchod vbec byl zamezen
a tolikéž živn. práce emeslník byla skuten ocenna
a ádn placena. Živnostnictvo dožaduje se velké

ochranné živnostenské politiky, zízení a doplnní orga-

nisací, ochranu domácké výroby, ochrany obchodu proti

cizozemsku zvlášt oproti druhé polovin íše, reformy

známkového zákona a zákona o ochranných znakách. Žádá
úpravu obecního zízení, která ku škod poplatník jako

volební výsada dosud straší, zízení nových obchodních
a živnostenských komor a rozdlení jich na živnosten-

ské a obchodní a zízení samostatného ministerstva

živností.

Dále dožaduje se práva na svobodné pracovní

smlouvy, stejného práva a ochrany zamstnavatel a práce

dárc, úpravu dodávkového ízení, práva pednostního u

zástav a zájm exekuních pro stavební živnostníky,

ochrany pi stávkách, výlukách, ohrožení výroby, dodáv-

kách vojenských, osv9bození dodavacích termín v pí-

padech mobilisaních a válených, úpravy koaliního

zákona a stávkového ízení, zjednání pesného ádu stáv-

kového, jaké stávají ve Švýcarsku a v jiných státech, by
škody povstalé ze zastavení práce a výluk u živnostnic-

tva byly zmírnny a hospodáské postavení tohoto stavu

upraveno; úelné vybavení živnostenské zvelebovací

služby, vybudování odborného živnostenského školství a

doplnní jeho jak v praktickém, tak i theoretickém smru
vzdlání, zajištní technického a obchodního pokra-

ovacího školství a doplnní jeho mistrovskými kusy pro

jednotlivé živnosti, jakož i rozšíení koovného vyu-

ování.
Pihlížejíc k podobné péi, projevované veejnou

správou k potebám stav jiných, trvá živnostnictvo na

požadavku všebecného státního starobního, invalidního,

vdovského a sirotího pojištní, pevod nemocenského po-

jištní na spoleenstevní organisace, pi emž by u okres-

ních nemocenských pokladen jen oni zamstnavatelé z-
stali, kteí by ku jiné, zákonem povolené nemocenské
pokladn nepíslušeli

;
souasn vybudování úvrní druž-

stevní organisace a to spoleenstvy, zízení svazových

pokladen, ústední spoleenstevní zemské pokladny (ma-

loživnostenská banka) a jiných autonomních zízení bia-
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hoinných, elících ku hospodáskému a humanitnímu
prospchu živnostnictva, jmenovit pro pípad úmrtí,

úrazu, ztráty pohledávek atd., jakož i na úprav dlni-

ckého úrazového pojištní v rámci sociálního pojištní,

ale se souasným zajištním zastoupení živnostnictva ve

správ úrazoven a to pojištní státního, pi emž by na

píspvcích bylo stejn úastno vedle živnostnictva i dl-
nictvo a stát, a sice každý jednou tetinou. Konen žá-

dá úpravu správní služby a souasn pipuštní práva

spoleenstev na ízení, vyplývající z živnostenského ádu
a úpravu daového systému do základu

;
zrušení výdl-

kové dan a zavedení vzestupné dan z píjm s odpo-
vídajícím stoupáním do vyšší daové tídy a zavedení

nej nižší výdlkové dan pro chudší živnostnictvo.

Jak zachová se k tmto požadavkm nový parla-

ment ? Vyjde vstíc páním a tužbám živnostnictva, i
bude i v novém parlament hlas živnostnictva hlasem

volajícího na poušti? V moci živnostnictva samého jest,

aby o osudu svých požadavk spolurozhodlo, a sice svý-

mi hlasovacími lístky.

Dnes ped volbami neodváží se ovšem žádný kan-

didát, a žádná politická strana, stavti se vi tmto po-

žadavkm odmítav. Ale otázkou je, potrvají-li sympatie,

kterými oproti živnostnictvu na volebních provoláních

tak mnozí kandidáti pímo hýí i pes volby a po vol-

bách. A tu musí živnostnictvo souditi nejen dle slov,

ale zejména dle skutk kandidáta celé strany, na jejíž

program kandiduje.

Hned prvý bod programu dává živnostnictvu pí-
ležitost zkoumati porozumní rzných stran pro jeho

požadavky. Bude-li naše živnostnictvo po této stránce

zkoumati ledví našich politických stran, tu shledá zají-

mavou skutenost. Na kandidátní listin mladoesko-národ-
n sociálního kartelu nalezne sice dva zástupce klubu

ministerských pensist, ale pouze jednoho obchodníka a

jediného živnostníka, a to ješt tento jediný živnostník

jde do volebního zápasu proti dosavadnímu poslanci-

živnostníkovi.

Na kandidátní listin strany státoprávn pokrokové
najdou naproti tomu naši živnostníci mimo adu osvd-
ených již pracovník v otázkách živnostenských z ad
mimoživnostenských, ješt nkolik kandidát skuten
živnostenských, živnostenskému stavu náležejících, kan-

didát, pro jichž volbu vyslovily se dv nejmohutnjší
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organisace^ živnostenské : Zemská jednota obchodních
grémií a Úst. jednota eskoslovanského hostinství »Ho-
stimii« a jichž volbu doporuuje konen i sama samo-
statná strana živnostenská. Než jdme dále.

Mže na p. živnostnictvo vážn oekávati, že strany

mandátového kartelu postaví se proti výstelkm kartel,

ring, monopol a trust, když práv nejvýznanjší
osobnosti strany mladoeské celým svým sociálním po-

stavením nuceny jsou k politice zcela opané. Nebo chce

naše živnostnictvo viti pedvolebním slibm strany

národn sociální, té strany, která živnostnictvo ohrožuje

aranžováním stávek a obchodnictvo nií zakládáním kon-

sum a uvalováním boykotu? Pedloží-li si naše živ-

nostnictvo v den voleb tyto otázky, pak jist samo nej-

lépe uzná, ku komu má míti dvru a koho dvrou
svojí poviti nemže. A dle toho bude také uvdomlý
eský živnostník a obchodník voliti.

Také zástupci Masaíkovc ucházeli se o píze živ-

nostnictva o volbách. »as« pinesl 3. ervna e pe-
dáka Dr. Drtiny. Zpráva o tom zní takto

:

Ve 24. volebním okresu kandiduje opt do íšské

rady bývalý poslanec za tento okres prof. Frant. Drtina.

Byly to už ped tymi roky zejména živnostníci, kteí
svými hlasy pispli k vítzství pokroku nad zpáte-
nictvím.

Tyto dny nastane nám opt povinnost rozhodovat!

v zájmu národa, koho máme vyslati na tak zodpovdné
místo. Díve než tak uiníme, všimnme si nejprve, jak

prof. Drtina pro národ náš pracoval. Pehlížíme-li jeho

innost se stanoviska všenárodního, musíme býti v tomto
smru naprosto uspokojeni. Drtinoví, a poprvé vstupoval

na parlamentní pdu neznám ve veejném politickém

život, staila krátká doba, aby si vzhledem ke svým
vzácným vlastnostem dobyl plného respektu jako vážný
národní bojovník na horké pd vídeské. Již zpsob
jeho kandidování, jakým se uvádl ve známost veejnosti,

byl nám pesvdivou zárukou, že se seznamujeme s mu-
žem, který se s veškerou vážností a zodpovdností chápe
svého úkolu. Voliské schze Drtinový lišily se pod-
statn ode mnohých jiných schzí svým výchovným po-

jetím. Drtina si pál, aby se stala voliská schze pro

obanstvo malým parlamentem, kde každý voli má uplat-

niti své plné právo jako státní oban. Kandidát má býti

pozorn vyslechnut. Voli má o projevenýcli názorech



— 92 —

každého kandidáta pemýšleti. Diskuse nech se pak po-

hybuje ve vcných mezích. Styk volistva s poslancem
má býti stálý, aby volii byli asto informováni od svého
poslance, co se v parlament projednává, a debatovat!

se má o všech dležitých otázkách, nebo nestaí, aby
poslanec jen ve Vídni pracoval. Musí pracovati též doma
mezi svými volii a má býti od nich ve všech snahách
pokrokových všemožn podporován. A Drtina již jako

kandidát uskuteoval na svých schzích vše, co

hlásal.

Jako poslanec pak prof. Drtina byl v neustálém

styku se svými volii. Co schzí a pednášek uspoádal
ve svém okresu mimo množství pednášek a schzí men-
šinových, kulturních, školských a t. d. v král. eském,
ve Vídni a jinde! V parlament byl jedním z tch e-
ník, kteí za plné úasti poslanc dovedou svými ob-

sáhlými vdomostmi imponovat i nejzarytjším odprcm
našeho národa. Drtinovo vystupování bylo sebevdomé
a pokrokové a naplovalo každého pilného pozorovatele

jeho politické práce v parlament hrdostí a vdomím,
že naše práva jsou hájena dstojn a s úspchem.

Než posume, jak si prof. Drtina jako kandidát i po-

slanec všímal otázek živnostenských, již pi ohlašování

Drtinových ist živnostenských schzí bylo na útoeno
jeho politickými nepáteli (ne živnostníky), a íkalo a

psalo se, »co že takový profesor mže rozumt živno-

stenským otázkám a potebám živnostenského stavu !«

Ale poznalo se brzy, že svdomitý profesor mže živ-

nostnictvu více prospti nežli nesvdomitý živnostník,

nebo neovládá-li lovk dokonale nkterou stavovskou

otázku, má-li však schopnosti a vli obeznámit! se s ní

dkladn, a koná- li nco s pravým pochopením pro ten

který stav, pak zajisté splní to, co slíbil. A byl to práv
poslanec Drtina, který se opravdov zabýval na schzích
živnostenských výkladem, jak nutno se starati o zvele-

bení rzných živnostenských stav. Prof. Drtina dnes
ovládá živnostenskou otázku tak dokonale, jako málo
který druhý poslanec. Již na první živnostenské schzi
voliské v Kostelci nad Orl. dokázal Drtina, že si d-
kladn osvojil znalost dvanácti nejdležitjších požadavk
živnostnictva a ke každému z nich zaujal své otevené
stanovisko. Z jeho pednášek možno vystihnout!, jak

nutno pracovati pro zvelebení živností dosavadních a vy-

budování živností nových.
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Stjž zde jen aspo ástená ukázka z jeho výkladu :

»Jednou z prvních povinností veejné zprávy je : Zizo-
vat! všude odborné školy pro živnostenský dorost. Po-

ádat! pednášky, zizovat! odborné knihovny a ítárny,

musea atd. pro živnostnictvo ve všech mstech. Dále
vybudovat! praktické školy spojené se vzornými dílnami

uovskými, kde by ue doploval své praktické v-
domosti získané v díln a pinášel opt do mistrovy

dílny poznatky novjší a dokonalejší výroby. Dílny tyto

by byly ízeny mistry uitely a sice tak, jako se již dje
ve Francii a v Nmecku, zvlášt v Mnichov, a to s ve-

likým úspchem pro živnostnictvo. V organisaním ži-

vot živnostnictva musí nastati podstatná zmna. Jest

nutná pemna nynjších spoleenstev na spoleenstva
odborná, kde by živnostníci jednoho emesla tvoili uritý

celek toho kterého okresu. Dležitou otázkou pro živ-

nostnictvo je otázka úvru a otázka místního i zahra-

niného odbytu. S tím souvisí požadavek všech výrob-

ních vrstev, aby na rrjísta úedník konsulátních byli

vysíláni lidé schopní vyhledávat! místa pro odbyt našich

výrobk v cizin. Znan prospje živnostnictvu zízení

zemské živnostenské rady (vedle íšské, která již trvá),

jakož i rad okresních. Zízení okresních rad živnosten-

ských nebude asi v dohledné dob možné, ale mohlo
by se pikroit! ihned ke zízení zvláštních oddlených
živnostenských referát pi okresních hejtmanstvích. Tyto
referáty by musil spravovat! odborník znalý práva živ-

nostenského a rozumjící praktickému ešení živnosten-

ských otázek. Nesmí to být úedník byrokrat rakouského
typu, ale lovk cítící s živnostenským stavem. Znané
dležitosti nabývá otázka odlouení živnostnictva od ob-

chodních komor a zízení samostatných komor živno-

stenských. Pokud se týe vymování dan výdlkové
a osobní dan z píjm nutno stanovití pro živnostnictvo

zákonné existenní minimum 2000 K, jež úednictvo již

má zajištno. ástené neb i úplné osvobození od daní

nutno zákonit upraviti pro ty živnostníky, kteí v bž-
ném roce utrpli vtších finanních ztrát, nebo násled-

kem špatné konjunktury hospodáské byli znan poško-

zeni. Živnostnictvu se musí v tchto pípadech dostati

i státních podpor (subvencí), jako se dje již u rolnictva,

aby se živnostník mohl ze svého neštstí vzpamatovati

a pracovati s vtší chutí o nahrazení toho, o pišel

nikoli svojí vinou a mohl dále své emeslo zdokonalo-
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váti. Zajištní stavebních pohledávek u stavebních živ-

ností (truhlá, zámeník, sklená, pokrýva, malí
a t. d.) do prvního poadí hned za stavebním úvrem
je akutní vc zákonné úpravy. Pi živnostech potravních

nutno žádati zrušení potravní dan, nebo tato da jest

jen šikanováním ezník a uzená a pispívá k zvyšo-

vání cen masa a uzenáských výrobk.
Z Drtinových veejných výklad a pednášek možno

uvést! mnoho jiných oprávnných požadavk z jednotli-

vých živnostenských obor. Jeden ze spolených po-

žadavk živnostenských je však dnes tak dležitý, že jej

všichni lidi, mající smysl pro stední stavy, adí na místo

nej dležitjší, je to požadavek povinného starobního a

invalidního pojišování pro všechno živnostnictvo. Kdo
si všímá Drtinová výkladu o pedloze pojištování stedních

a nejširších vrstev vbec, která vinou parlamentní ne-

innosti byla již dvakrát odložena, žasne, jak složitý je

problém živnostenského pojišování, a tím více jej tší,

že náš nynjší kandidát a dívjší poslanec obsah této

pedlohy dokonale ovládá, veejn vytýká její chyby a

dovede spolupsobit! o její zlepšení.

Ze znalosti všech tchto a jiných zde neuvedených
otázek, týkajících se hospodáského zvelebení a kultur-

ního povznesení živnostnictva eského, nutno chápati

kandidaturu živnostenskou a pak možno posoudit!, kdo
z kandidát poslaneckých upímn se všímá dnešní hospo-

dáské bídy našich samostatných stedních stav a kdo
chce opravdov pracovat o odstranní této bídy. Hájit

živnostenský stav v parlament proti útisku velkokapitálu

a velkoprmyslu, chránit živnostenský stav proti nekalé

soutži, spolupsobit! na vybudování zákon pro hmotné
podporování živností dosavadních a nov se tvoících

mže jen takový muž, jenž si všímá toho, co se pro

živnostnictvo vykonalo v ostatním svt, ve Francii, v

Anglii a v Nmecku. Prof. Drtina na svých studijních

cestách vedle školských záležitostí všímá si piln všech

nov zízených institucí a zaízení, opatuje si informace

od odborník našich i cizích a obohacuje tak své vdo-
mosti na prospch živnostenského stavu.

Prof. Drtina, když vstupoval do parlamentu po
prvé, byl již v jednotlivých ministerstvech znám jako

eský uenec požívající zvuného jména v cizin, a jeho

vdomosti získaly mu lehce pístup na rozhodující místa.

Dnes, kdy tžko lze se v Rakousku za nynjšího re-
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akního režimu domoci úspchu pro široké vrstvy lidové

vbec, je tím vtší povinností voli, aby v zájmu národa

py a pokroku vyslali do parlamentu jen lidi nejlepší, nebo
P tam se neeší otázka jen jednoho stavu. V parlament
j*í lidovém mže eský národ potebovati jen takové zá-

jV stupce, kteí se mohou kladn úastniti ešení všech

1

^ problém státního našeho života. Slaboch nesvede nic a

zpsobí nám jen ostudu! Parlament, a lidový parlament
zvlášt, musí býti místem, kde se petvouje stát forem
zastaralých, zpátenických, v útvar pokrokový, demokra-
tický, schopný plodné práce, aby se stal požehnáním

I'
' pro všechen lid. Kdo mže bojovati za takové ideály?

I Kdo mže pispt! k jich realisování jako jednotlivec?

S Jen takový muž, který vynikne smyslem pro soustední

I a úelné rozdlení práce všech poslanc pokrokových.

Takovému muži odevzdejte volii a živnostníci 24. vo-

lebního okresu, své hlasy a vykonáte kus práce pro

I sebe i své bližní, a uplatníte svou individualitu ve pro-

jí
spch vci nejlepší !« Na to se posmívaly »Nár. Listy«

I takto v ísle 7. ervna 1911.

I Píše se nám z kruh živnostenských : »Ped nedávném
i prohlásil »as« za živnostenského znalce, který prvý

I vnesl jasno do otázky živnostenské, (!) prof. Masaryka
a nyní opt (v . 152., str. 7.) napsal o prof. Drtinoví,

1 že »dnes ovládá živn. otázku tak dokonale, jako málo-

% který poslanec«. Na to uvádí »aspo ástenou ukázku

I
z jeho výklad«. Chce »všude« zizovati odborné školy,

ve všech mstech musea. (Nech si to jen pedstaví

p
v praxi! To by byla nedochdata bez frekvence, mrhání

5;^“. penzi poplatník. Pan prof. Drtina patrn nemá ani

^ o tom, jak se úeln poteb obasného odborného
školení hovti mže.) V organisaním život živnostnictva

^
prý musí nastati podstatná zmna pemnou nynjších

I
spoleenstev na spoleenstva odborná. (Pan prof. Drtina

í patrn neví nieho o §« 106. a násl. živn. ádu, dle

I nichž spoleenstva rznorodých živností mají býti vý-

jimkou, a neví také, že ve smru zodbornní živn. spo-

leenstev byla již píslušnými initeli provedena innost
organisaní, dospívající již ke svému závrku.) Znan
prospje živnostnictvu zízení živn. rad okresních, jichž

zízení však nebude asi v dohledné dob možné, ale

mohlo by se pikroit! ke zízení zvi. oddlených živn.

referát pi okresních hejtmanstvích. (Pan profesor nemá
ani potuchy o §§ 130c a 130i živn. ádu, a také neví



— 96 --

nieho o tom, že rady živnostenské pi okresních úa-
dech politických v Cechách z veliké ásti, na Morav
vesms zízeny jsou, a to ve smyslu § 130i živn. ádu,
že však jsou pohíchu, nikoliv zpravidla svou vinou,

doposud institucí nehybnou. Také rozdíl mezi tak zvanou
íšskou radou živnostenskou (poradním sborem mini-

sterstva obchodu) a zemskou živn. radou, projektovanou

jakožto samosprávnou institucí zemskou, nezdá se býti

p. profesoru jasným. Požadavek zízení samostatných
komor »živnostenských« (snad emeslnických?) vzat

z dívjšího programu alpských klerikál a nmeckých
kesanských sociál, a odporuje programu eské strany

pokrokové (díve lidové), a spoleenstevním i eským
zájmm vbec.

Velmi lákav a velmi nejasn chce professor

Drtina »stanoviti pro živnostnictvo zákonné existenní

minimum 2000 K!» Tu by bylo teba skuten ujasnní,

jde-li o demagogické heslo i o vážnou vc, a v druhém
pípad bylo by nutno seznati detaily provedení. A tak

to jde dále! Prof. Drtina i prof. Masaryk, kteí v uritých
oborech odborníky jsou, mli by si zapovdti, aby je

»as« vydával za odborníky živnostenské. iní je tím

smšnými v oích všech rozumných lidí, kteí jim pece
nemohou zazlívat, že nejsou všeumlci.« — Sobotní
»as« rozplývá se chválou a nadšením, jaký je prof.

Drtina odborník. Uveejuje jeho »kredo«, ze kterého jest

zejmo, že o nkterých otázkách nemá vlastn jasného

pontí.

Tak vykládá, že pi dani výdlkové a osobní dani

z píjmu je poteba také u živnostník zavésti existenní
minimum 2000 K, jako je již zavedeno u uadník! Ve
skutenosti u osobní dan z píjmu jest u každého
obana uznáno minimum 1200 K a výdlkovou da
úadníci neplatí. Zajištní stavebních pohledávek chce

provésti tak, aby mly první poadí hned za stavebním
úvrem

!

To by nepomohlo nic, to si mže opatiti

živnostník nyní také. Otázka, o níž jde, spoívá v tom,

aby v mezích stavebního úvru mly pohledávky staveb-

ních živností poadí, aby musilo býti práv stavebního

úvru k jejich placení užíváno. Tedy živnostenským

otázkám p. prof. Drtina nerozumí, to sobotní »as«
všem živnostníkm dokázal.«
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XXXXII. Zkáza lidu pepychem.

L id. Listy « napsaly v únoru 1909 o této vci násle-

dující: Dnes slyšíte po celém svt naíkati na

tutéž vc : že touha po pepychu, touha po zevnjší
nádhee, mrhání a lehkomyslnost stupuje se do nej-

vyšší míry, že stední stav žije zpsobem rozmailým,
který mu nepísluší, nikdo že nemyslí na šetení a všichni

žijí nad své pomry. A vezme do ruky noviny anglické,

francouzské, nmecké ano i americké, všude tentýž stesk

a zejména a hlavn na ženy. Práv ženy tch lidí, kteí

by mli býti nejvíce šetrnými, vydávají nepomrn
mnoho ku píjmm svých muž a otc.

Jest na snad otázka, je-li tomu také tak u nás

y echách? Slyším se všech stran volat i hlun »Ano!«
lovk nepotebuje znáti ani íslic, aniž musí býti man-
želem hezké ženy nebo otcem neprovdaných dcer, aby

nevdl, že pepych u «nás do velké míry stoupá. Nebo
tento pepych jest nco, co lovk cítí, co jej obklo-

puje, co k nmu mluví.

Vidíme pepych tento zejména v mstech, avšak

ani náš venkov nezstal v tom ohledu v niem pozadu.

Uiníme malou procházku po místech, kde se tento pe^
pych vyrábí. Procházku po atelierech dámských krejí,

modistských obchodech, obchodech s prádlem atd. a na-

vštivme jen ty obchody, kde své poteby hradí náš

stední stav, kde nakupují ženy, jichž mužové náležejí

do kategorie stedních stav, žen našich úedník a pro-

ducent, s roními píjmy od 4 do 20 tisíc korun.

je-li Vám libo, doprovote mne na této procházce,

kterou uinil jsem pi posledním svém pobytu v Praze.

Majitelka dobe renomovaného krejovského závodu

pro dámy vyslechla s úsmvem moji otázku. »Ano«,
zvolala, »bohudík, pepych u nás velice stoupl. Pišlo

to zcela najednou. Tak asi ped temi, tymi roky.

Moje knihy mohou Vám dáti o tom nejlepší zprávy.

Mám zde dámy, které v dívjších letech pišly dvakrát,

tikrát do roka, daly si udlati zimní šat, jarní a pak

nanejvýš jeden lepší a jeden levnjší šat na léto. eho
ješt více potebovaly, ušily si doma s njakou lacinjší

švadlenou. Tytéž dámy potebují nyní dvakrát tolik

a ješt více. A mnohem dražší, lepší vci jsou žádány.

Kdo díve spokojil se satinem, chce dnes míti hedvábí.

7Rudolf Vrba: Vláda penz.
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Krajky mají býti jen pravé, materiál, pípravy a ozdoby
nejlepšího druhu. Díve chtly dámy toilety za 30 až

50 zl., dnes pod 200 K toileta pro n není niím.«
Ptám se po dvodech tchto vyšších nárok. »To

se nedá tak snadno íci. Visí to ve vzduchu. Dámy
chodí dnes více ven, více cestují, více vidí a více jsou

vidny. Snad to také souvisí s módou. Pokud byly mo-
derní sukn s bluzou, nedal se toiletní rozpoet dámy
skoro vlastn kontrolovali. Ušiti bluzu není tžké, dáma
si vzala na nkolik dní dom švadlenu a ušily teba
pl tuctu blz, ku kterým daly si udlati dv tmavé mo-
derní sukn a dáma mohla jiti na promenádu, do menší
spolenosti, restaurantu, koncertu ano i do divadla.

Dnes, kdy blza v mód již svoji úlohu dohrála

úpln a dámy nosí jen celé toalety, stoupají samy sebou
nároky a vydání.

«

Konen zmínila se krejová ješt o jednom mo-
mentu charakteristickém pro zvýšení pepychu. » Podí-

vejte se jen na zcela mladá dvata z lepších dom.
Díve byla jednoduchost, písná jednoduchost pímo
rozkazem a matiny vci byly tikrát pešity a obráceny.

Dnes se to vbec nedje. Dnešní žabky chtjí býti veli-

kými dámami, chtjí býti chik a elegantní a když jest

žáb 17 let chce šustti celá od spodniky hedvábím.

«

Šel jsem k modistce. Nejprve mne považovala za

špicla od berního úadu a hrub mn odbývala, že jest

poestnou osobou, která platí více daní, než jest po-

teba. Potom však mi porozumla a dala mi žádaných
zpráv. Bylo to totéž, jako u krejové, jenže v míe zvý-

šené. Klobouk stal se našim dámám dležitostí prvního

ádu a pedstihuje i toilety. Každá dáma stedního stavu

musí mítl ultramoderní klobouky, malé, velké, obrovské,

jak práv móda pedpisuje. A zase musí býti všechno
pravé. Laciná pera vbec nechtjí, jen pera pštrosí a vo-

laví. K tomu nejjemnjší samet, nejlepší hedvábí. Velké

kloboukové mody pivodily enormní zdražení. ím vtší

klobouk, tím nápadnjší jest, tím spíše se pozná, že paní

X mla ho již v » poslední saison«. A to ovšem nelze.

Dámy, které díve celou zimu nosily jeden klobouk a po
pípad nkdy zamnily ho kloboukem loským, chtjí

dnes míti ti klobouky a to stojí ovšem tikráte tolik.

Doby, kdy mohl se koupiti krásný klobouk za 8

až 15 zl, jsou již dávno pry a dnešní veliké výstední
klobouky nelze si doma upraviti, by i paní byla sebe
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dovednjší a sebe vytíbenjšího vkusu. A za 30 zl. jest

jen takový, jaký » slušná paní« na hlavu vžiti nemže.
Tak za 50 zlatých a výše. A pak ty jehly do klobouk.
Z ocelových jehel se sklennou nebo kovovou hlavikou
stala se pravá umlecká díla : nosí se jehly s nápodobe-
nými emailovými malbami, a pravými jantarovými hla-

vami, jehly s pravými drahokamy atd. Od modistky ku
kožešníkovi. Ten teprve uml zpívati písniku o pe-
pychu našich dam.

»Naše dámy nosí nyní jen pravé kožešiny. « A slovo

»naše« vyslovil tak, jako když císa ekne »mj národ «.

Ped desíti lety platil ješt kožešinový žaket jako zna-

mení blahobytu, dnes chce každá paní stedního stavu

míti takový a jsou dámy, které si kupují kožešinovou
garnituru za takovou cenu, která tvoí podstatnou ást
roního píjmu celé rodmy. Podobn slyšíme ve všech

jiných obchodech. Hedvábné a vlnné rukavice? Sho-

cking
!

Jen kže smí to býti, pokud možná bílá kže,
která po dvojím obleení jest špinavá.

Celou kapitolu pro sebe tvoí spoteba punoch
našich dam. Byly prý ješt ped nedávnou dobou dámy,
které nosily doma pletené punochy. Maminka sama,

dcerušky, služka, celá rodina veer sedla u velké visací

lampy a pletla. To dnes pestalo úpln. Matinka již ple-

tení odnavykla a dcerušky ho ani neumí. Pijde nkdo
a ekne : Ano hotová, na stroji zhotovená punocha jest

pece mnohem lacinjší, nestojí ani tolik, jako klubko

pravé vlny, které se díve na punochu spotebovalo.

Souhlasím, jenže s hotovou punochou jsou jiné mož-
nosti, než s punochou doma upletenou. Možno koupiti

punochy prolamované, vyšívané, jemnými hedvábnými
vložkami krášlené, zcela hedvábné a dáti za pár práv
tak 3 jako 30 K. A jiných punoch dámy naše nyní

není nenosí. Vždy by nebyly chik

!

Pomrn snad nejsilnji stoupl pepych v prádle.

Dnes nedá si žádná ku svatb dlati 6 tuct košil, jichž

mže užívati ješt, když už je babikou, nýbrž koupí se

jen nejnutnjší. Jde se s módou a koupí se vci drahé,

které vypadají na pohled sice nádhern, ale po nkoli-

kerém užití musí se zahoditi a koupiti nové, ovšem že

zase tak drahé a nádherné, ne-li dražší a nádhernjší.

A ješt nco. Jak ošetuje se paní dnes a jak p-
stila se díve? Díve škatulka vaselínu, tyglíek protžo-
vého krému, lahvika glycerinu a láhev kolínské vody.

V
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Pak mýdlo, zubní pasta a poteba pro toiletní a mycí
stolek, paní byla kompletní. Avšak nahlédnte dnes do
ložnice mladší dámy stedního stavu a pipadá vám to,

že jste v njaké droguerii. Stojí tu po tuctech tygliky

a tuby krému pro ošetení kže v noci, jiný, kterého se

užívá po umytí a jiný zase k použití ped vycházkou
ven. Jsou tu vci, aby voda k mytí byla mkká, aby

voda v koupeli lib páchla. Cream k masáži, v malin-

kých škatulikách prášek na nehty, mýdlo k docílení

bílé pleti, jiné zase k odstranní pih. Etue s pilníky,

velká etue pro manikúru, trojí druh pudru, flagony vo-

avek atd. atd. Vaše dáma nemla by nároku býti » dá-

mou «, kdyby aspo vše toto nemla ve své ložnici.

^ jest nyní vážná otázka po píinách tohoto luxusu,

této pemrštnosti v páních a požadavcích. Dje-li se

tak ve Vídni, v Berlín, Paíži nebo v domech našich

skutených milioná (ne tch »talmových«), budiž, mají

»na to«. Pro ale u našich stedních stav? Jest ne-

sporno, že i u nás jest hospodáský rozmach, avšak tento

není tak veliký, aby se jimi mohly ospravedlnit! stále

rostoucí pepychové požadavky našich žen. Nespoívají
dvody ty hloubji, mnohem hloubji? Nejsou v nej-

užší souvislosti s onou silnou vzpruhou všeho lidského,

erotikou?

Naše smysly píliš zjemnily, zchoulostivly, odchý-
lili jsme se daleko od primitivního pirozeného, nespa-

tujeme více ve velké kokot pedmt našeho opovržení,

nýbrž obdivujeme práv, co na ní jest umlého, svt-

ského, její vkus, její skvlou bílou ple, kterou nemá bez

námahy, nýbrž již musí vydobýti tisíci finessami, milu-

jeme její parfum, šustní a harašení hedvábných její

dessous, mkký lesk její punoch, umlou ržovost její

neht a nechceme na nejmodernjším jejím úesu vidti

jen klobouky s obrovskými pery. A ponvadž se tmto
královnám módy a krásy obdivujeme a se zanícením

o nich mluvíme, napodobují je naše paní a chtjí býti

práv takové anebo aspo skoro takové. Nemožno se

potom jim diviti, když opovrhují bavlnou a barchetem.

Snad toto nepravé naše zjemnní pinutilo naše ženy,

aby pijaly s velikými kokotami boj o nás. A jest jen

spravedlivo, když musíme zaplatit! válené útraty — za

ob strany.

»Karlínské Listy« pinesly 1. dubna 1911 tuto

úvahu

:
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Satky ! Žádný neví, co je láska, kdo ji nezkusil

!

Alespo tak praví staré písloví. Tvoila od jakživa jádro

života a kolem ní se toí nejen látka všech román a

divadelních her, ale i naše veškeré snažení a vbec
celý svt.

O, srdce ženy! ím jsi? A ty, srdce dívino? Jsi

vným tajemstvím, kouzelnou schránkou, o které lovk
nikdy neví, skrývá-li v sob andla nebo erta. Konen
je to u ženy skorém totéž. I erti byli pece kdysi an-

dlé. A co je láska? eho žádný mudrc chápati, ale

každý osel pocifovati mže — to je láska. Zaíná oby-

ejn polibkem, kterému asto následují vci horší. Ale

jako ve všem, tak i zde je rozdíl. I v lásce rozeznáváme
diletantství od umní. A žena jest v lásce bu naivní

jako dcko — nebo umlkyní. Miluje-li, ví o tom pouze

její pítelkyn
;

je-li milována, dozví se to celý svt.

Žena jest muži bu hvzdou záící, anebo nutným zlem.

jest, krátce eeno, jeho osudem. A kdož mohl by svému
osudu uniknouti

!

íkalo se kdysi, že láska pivádí lidi o rozum. To
iní i dnes

;
ale nyní se rozum mstí, a pivádí lidi

o lásku. Ale jako msta jest hydrou stohlavou, tak i láska

znovu pouští koeny. Osudnou jest láska první. Bu
koní špatn, anebo stane se pípravným studiem pro

lásku druhou. A vci pozdjší horší bývají prvých ! Snad-

nji jest pak, octnouti se v náruí ženy, nežli se opt
vyprostit. A klame asto, kvítko » láska « ! Zalhat si du-

chapln, jest dnes vrcholem dobrého tonu
;
lovk snaží

se pece zachovati »chic«. A potutelné jest kvítko láska.

Pi msíku zaíná a ím jest lampa pro mola, tím je

láska pro milence. Nenajde-li pak díví srdce v muži
svj ideál, hledá jako paní dále, nebo vz, že brány

srdce ženského otvírají se asto, nikoliv jen pro jednoho,

ale pro více milenc najednou. A proto práv bývá
asto zle, a nenajdou mnozí svého štstí v rodin, že

hledají je mimo rodinu. A zle je pak pro oba díly.

Rozbité vázy a puklá srdce lze sice zpraviti, ale nikdy

opt zceliti

!

A pece panuje zde veliká umínnost a neroz-

vážnost ohromná. Mnohá dívka »vzala si milence do
hlavy« a míní sama, že nosí jej v srdci. Opatrnjší jsou

dnes mladí mužové. — Díve idealisté, etli v oích
dívky

;
dnes jsou naturalisté a tou v hlavní knize.

A nelze jim to konen zazlívati. Láska zaíná obyejn
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tím, že lovk ztratí rozum, a koní opt tím, že lovk
rozum nabývá. Ale po skutku pozd bycha honit.

Mám pokraovat!? Myslím, že tch úvah o lásce

již dosti. Vrabci na steše si to vypravují, co jsem ekl
a jiní ekli to pede mnou již stokráte. Ale kapitola

o lásce jest nevyerpatelnou studní. V pravd eeno,
kdyby lásky nebylo, nestál by život za žití.

A práv proto, že láska jest vcí záhadnou a proto,

že asto vede k satku, jest teba opatrnosti. ekl jsem

díve jednou, že ml by zákon žádati ped satkem
dkaz úplné píetnosti u obou stran, a dnes vrátil

jsem se k tmto slovm. Jedná se o svazek ohromné
dležitosti pro oba díly, a pece žádná smlouva neuza-

vírá se tak asto bez rozmyslu, jako satek, jaká to ne-

loginost. Mjme na mysli satky u nás v echách.
Jest vtom rozdíl, jak žení se na venkov a jak v mst?
Ba ano, aspo u vtšiny pípad. Naše panímáma ven-

kovská dobe si rozmyslí, komu dá dceru, anebo jakou

nevstu si pivede syn. Zajisté že se i na venkov
mnoho zmnilo, ale pece jen tu zvítzí zdravý rozum
hospodáe a bystrý dvtip panímámy. Krátce eeno, do
hospodáství patí opt hospodyn, která vci rozumí a

kterou hospodaení tší. Postavte tam sleinku z msta,
která nerozezná tele od kozy, a utee vám za týden

k mamince.

Jinak bývá to ale v mst. Zde mísí se tídní roz-

díly a dcery a synové namnoze budují si domov vlastní

a octnou se v pomrech zcela nových. Tu neddí tak

asto syn po otci a jeho povolání není vždy pokrao-
váním otcovy živnosti tak, jak tomu bývá ponejvíce na

statku.

A satky nebývají tu asto výsledkem delších

úvah, nýbrž zcela nahodilým, nepipraveným a asto
nepedloženým. Staí, aby se mladý muž zakoukal do
hezkých oí sleinky a za nkolik nedl nebo msíc
koná se satek. On ví, že slena umí tanit valík a

ona ví, že nápadník je úedník banky, a to jim staí.

On bude v úad postupovat a ona dostane vno.
A nyní se vezmou. Za rok »o n« seká dluhy, a »o n a«

prolévá slzy, že nemže honit parádu, jako její pítel-

kyn. Oba jsou zklamáni. Následujou výitky. Gáže ne-

stoupá, vno dosud nkde uvázlo. Ona chodí na pro-

menády a on do hospody. Domov pestal býti šastným
útulkem a každý jde svou cestou. Snad se zise sejdou
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— u advokáta nebo v soudní síni ! Zde máte obrázek

ze života. A takových obrázk pipadá na moderní man-
želství ohromné procento

!

Jak to pijde? Vždy jsem to díve ekl. jsou to

satky penáhlené, s povrchu motiv povstalé a proto

bez oné opravdovosti provedené, jakou tento akt vyža-

duje. jakýsi druh furiantství, kterým trpí nejenom jedno-

tlivec, ale celá lidská spolenost mravn i hmotn

!

Musí-li býti za jistých pomr vykázán kapitál pro-

vozovací, nech vykáže se i ped satkem možnost, uži-

vit! rodinu, pak nebude tolik bídy a tolik dramat ro-

dinných. Nebude také tolik opuštných žen a matek,

které byly zrazeny nesvdomitými muži. Ale nebude
také tolik nešastných muž, kteí i pes veškerou po-

ctivou práci nemohou opatit! ženám pepych, vlastním

pomrm nepirozený. nebude pak ani tolik vdané
prostituce a tolik piják muž, kteí hledí ^apomenouti
v hospod, eho nenašli pi krbu rodinném

!

XXXXIII. Obchody a živnosti v obvodu Prahy.

elká msta jsou dnes stediskem obchodu a výroby.

Sem jezdí obecenstvo nakupovat z celé zem. Na
venku se kupuje jen to, co se potebuje rychle a nutn.
Není tedy divu, že v Praze neb ve Vídni jsou souste-

dné továrny a obchody. A tu ukazuje židovstvo celému
svtu svoji píšernou moc. Veškerá výroba je v rukou
žid. Není snad ani jednoho tovaru, jehož výrobu by
nemli v rukou židé. emesla zhynula, místo toto za-

ujímá továrna. Pánem továrny je žid. Továrna pak má
své obchodní cestující, opt výhradn židy, kteí v každé

sezón rozvážejí z továrny vzorky do všech konin zem,
aby získali továrn odbyt.

Žid továrník má své pevné odbratelstvo, žid ob-

chodník jest jeho nerozborným spojencem. Továrník žid

eká, dává na dluh svému souvrci obchodníkovi. Tak
jeden druhého drží. V obchodech židovských je to zboží

nej lepší a laciné proto, ponvadž židovská továrna zá-

sobuje pouze žida obchodníka. Zde je to tajemství, pro
kesanské obchody nemohou se miti s obchody ži-

dovskými. Podáme zde pehled nkolika obchod a to-

váren v obvodu Prahy dle jednotlivých skupin, aby te-
nái poznali, že židovstvo je pánem všedi odbor vý-

roby i obchodu.
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J. Ábeles, 1. Celetná ul. 4.

M. Altschul, II. Vád. nám. 18.

Baronová Fr., II. na Píkop 14.
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Benda Hugo, II. na Píkop 2.

Bondy Ida, I. na Píkop 21.

Epstein Adolf, II. na Poíí 22.

Pantová Fr., II. Lazarská ul. 11.

Fantl Jind., Smíchov, Švarcenberg. t. 11.
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Fischerova Cam., I. Ferdinad t. 27.
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Fuchs, Meinl & Horn, II. na Píkop 14.

B. Goldberger, Vinohrady, Jungman. . 12.

Grúnberger Ludv., II. Václav, nám. 22.
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Jampehles L., I. Michalská ul. 5.

M. Joss & Ló^wenstein, Vil. Belcred. t. 481.

Klein Viktor., II. Jungmannova t. 41.

Klepetá Ludv., I. Celetná ul. 20.

Kohn & Werfel, I. Mikulášská t. 6.

Kraus Jindich, 1. josefské námstí 63.

Lebenhart Leop., I. Celetná ul. 3.

Lederer Hugo, II. Václavské nám. 63.

Lederer Kar., II. Vodikova ulice 25.

Lóbl Louis, I. Celetná ul. 8.

Lówy Richard, I. Ovocný trh 10.

Mautner & Kohn, I. Mikulášská t. 6.

S. NeustadtFs Sohn Ernst Neustadtl., I. Staromstké
nám. 24.

S. Óhler & Comp., I. Ovocná ul. 17.

Sigmund j. Perutz, I. Staromstské nám. 21.

Edmund Piek, Staromstské nám. 24.

Pocková Gabr., II. Žitná ul. 33.

Polák Emanuel, I. Skoepka 9.

Pollaková Louisa, Smíchov, Jakubské nám. 1.

Porgesová Berta, II. Žitná ul. 27.

AI. & Rud. Raubitschek, II. Jindišská ul. 25.

S. Resek, II. Ovocná ul. 10.

Rezková Karla, Smíchov, Švarcenberkova t. 6.

Rosenfeld Karel, I. Husova t. 3.

Scheller & Kisch, 1. Železná ul. 10.
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První pražská parostrojní továrna na zástry, dlnické a

dámské prádlo a veškeré konfekce Š. Mahler a brati

neb Erste Prager Fabrik mit Dampfbetrieb fiir

Schíirzen, Arbeiterwásche, Damenwásche und^ sámt-

liche Konfektion S. Mahler & Bruder, Žižkov,

Palackého t. . 17.

Schicková Ržena, II. Žitná ul. 34.

Schick Vilém, II. Vodikova ul. 19.

D. L. Schlosser & Sohn Nachfolger Th. Grnhut, 1. Ha-
víská ul. 3.

Schnablová Marie, 1. Ferdinandova t. 19.

Robert Schostal, Schostal & Hártlein Nflg., I. na Pí-
kop 37.

B. Schreiber Vinohrady, Jungmannova t. 5.

Schreiber Vilém, 111. Letenská ul. 2.

M. Schulhof, I. Rytíská ul. 2.

Stránská Karla, III. Nerudova ul. 46.

Zikmund Stránský, II. Hybernská ul. 14.

David Weil, I. Havelská ul. 9.

H. Weiss, Vlil. Královská t. 376.

Wienová Fmilie, II. Jungmannova t. 41.

Wolf & Schleim, I. Rytíská ul. 26.

Dámská konfekce.

Altschul Hugo, 1. Týn 5.

R. Beihilf, I. Celetná ul. 22.

Buschová Regina, V. josefská 15.

Dubská Antonie, Vinohrady, Korunní t. 49.

Salamon Fidlitz, I. Stupartská 2.

Fisnerová Julie, Smíchov, Kinského t. 18.

Fischl Heinr., 1. Celetná 11.

Adolf Glaser, I. Železná ul. 20.

B. Heller & Comp., II. Ferdinandova t. 14.

Regina Jung, 1. Melantrichova ul. 2.

Kleinová Adela, I. Havelská ul. 1.

Friederike Klemperer, I. Železná ul. 8.

Klempfner Adolf, 1. Havelská ul. 19.

Lion A., 1. Havelská ul. 20.

Lustigova Rosa, l. Melantrichova ul. 18.

Mahlerova Alžb., 1. Havelská ul. 14.

Modesalon Gutfreund, 11. Mariánská ul. 4.

Neubauerova Ržena, 1.^ Melantrichova ul. 7.

Newiklufová Olga, 11^ Žitná ul. 2.

Oplatková Frant., l. Železná ul. 14.
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Perger Eduard, I. Celetná ul. 34.

Pollaková Louisa, Smíchov, Kinského t. 20.

Š. Mahler & Bruder, Žižkov, Palackého t. 17.

Rosenbaum, II. Štpánská 53.

Roubíkova Terezie, Žižkov, Husova t. 34.

Schorschová Marie, II. na Poíí 14a.

Schreibrová Anna, II. Ržová ul. 4.

Stein Karel, I. Celetná ul. 10.

Steiner Rud., II. na Poíí 28.

Stránský Zikmund, II. Hybernská ul. 14.

Tempele Felix, II. Píkopy . 27.

Weinerová Louisa, Smíchov, Palackého t. 2.

Weissová Jind., I. Havelská ul. 3.

Zeckendorfová Ržena, I. Rytíská ul. 7.

Kže a výkroj koží.

Gebr. Adler, I. Masná ul. 15.

Adler & Oppenheimer, I. Masná ul. 15.

Bass L., II. Hybernská ul. 6.

Beck David, I. Dlouhá t. 17.

Bloch Ludvík, II. Soukenická ul. 19.

Z. Bodenheimer, I. Dlouhá t. 33.

A. Englánders Sohn, I. Havelská ul. 25.

Englánder Bedich, II. Biskupská uL 5.

A. Fischel, I. Michalská ul. 13.

L. S. Fischel & Sohne, II. Kllmentská ul. 1.

Fischer Josef, II. Elišina t. 4a.

Fischer & Klein, I. Štupartská ul. 7.

Bruder Forchheim, I. Dlouhá t. 41.

M. Frankl, I. Elišina t. 13.

Gustav Freund, IL na Píkop 16.

Freund Josef, II. Školská ul. 1.

Freund a Zv^icker, II. Dláždná ul. 6.

Gerlach Jacob & Sohne, II. Truhláská ul. 5.

Glásner Moritz Sm., Švarzenbergova t. 15.

Sigmund Huhn, I. Celetná ul. 27.

Jos. Heller & Šohn, I. Elišina t. 5.

Richard Heller, I. Elišina t. 5.

Arnošt Kauders, I. Masná ul. 13.

Klein Emilian, II. na Poíí 28.

Klein Josef, II. Spálená ul. 18.

Knína Bohumír, I. Michalská ul. 18.

Kohn Berthold, I. Úzká ul. 2.

Otto Kohn, I. Masná ul. 15.
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Korec Karel, I. Melantrichova ul. 14.

Krausova Rosalie, ZR. Dalimilova ul. 6.

Landsmann Emil, na Píkop 20.

Lederer Josef, II. na Poíí 8.

Lederer Osvald, II. Štpánská ul. 9.

Lederer & Bolasch, I. Dlouhá t. 26.

Lewit Daniel, II. Truhláská ul. 5.
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t. 41.

j. Maendl & Co., II. Panská ul. 5.

Meissner Bernard, I. Ovocná ul. 9.

Munck Daniel Sm., Kinského t. 51.

Neuner Hermann, I. Dlouhá t. 19.

Ornstein Samuel, Vlil. Primátorská t. 296.

Benedikt Pereles Sohn ^ Co. Sm., Kížová ul. 3.

Julius Perlsee, I. Michalská ul. 29.

J. Poeschl Sohne, I. Masná ul. 15.

Poláek Vojtch, Nusle, Havlíkova t. 40.

Frant. Polák, II. Jindišská ul. 9.

Polák Šimon, III. Malostranské nám. 19.

Adalbert Popper, I. Michalská ul. 18.

Popper Josef, I. ásnovka 16.

Reach Alfréd, II. Vladislavova ul. 1.

Sigmund Rench, I. Mikulášská t. 5.

Max Roubíek a spol., I. Petrohradská ul. 3.

Schreiber Moric, II. Havlíkova ul. 6.

Schwarz Mojžíš, Karlín, Královská t. 8.

Stein Ferdin., I. Štupartská ul. 11.

Stein & Spitzer, I. Štupartská ul. 11.

Steinbergová Johana, I. Dušní ul. 1.

Stross Eman, I. Betlémské nám. 5.

Jind. Stross, I. Elišina t. 7.

J. Taussig Sohn, Karlín, Královská t. 89.

Isidor Taussig, I. Rybní ul. 18.

Turnovský Josef, Smíchov, Palackého t. 5.

Briider Utitz, I. Michalská ul. 27.

Weisl Karel, Michalská ul. 17.

Rudolf Weiss, I. Dlouhá t. 32.

Gottfried Weltschs Nachfolger, II. Hybernská ul. 7.

Wieg Leopold, I. Dlouhá t. 43.

Geb. Wiengreen & Firjohn, I. Masná ul. 15.

C. & A. Winheim, I. Masná ul. 15.

Abraham Winternitz, I. Michalská ul. 15.

B. Winternitz & Co., I. Staromstské nám. 17.
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H. L. Winternitz, Karlín, Královská t. 41.

Votická Amalie, Vlil. Primátorská t. 340.

Šatstvo pro pány.

Erste Prager Mánnerkleiderfabrik »Zum Rothgerber« H.

Sternschuss, I. Celetná ul. 2.

Goldschmiedt Bohumil, II. na Poíí 28.

Graf Emil, II. na Poíí 4.

Guthora Jind. II. na Poíí 38.

Guth Karel, II. Václavské nám. 48.

Hirsch Ferdin., I. Železná ul. 14.

Kufka Karel, I. Havelská ul. 13.

Klempfner Adolf, I. Havelská ul. 19.

Ledererová Gust., II. Vodikova ul. 36.

Lengsfeld Siegfr., Smíchov, Švarcenbergova t. 5.

Litten Oskar, II. na Poíí 12.

Litten Robert, Smíchov, Švarcenbergova t. 1.

Littenová Rž., Vílí. Prirnatorská t. 147.

Reach Vítzsl., Smíchov, Švarcenbergova t. 5

Jakob Rothberger^s Nachfolger B. Salzer & Sohn, I. na

Píkop 13.

Simeles Bed., II. Elišina t. 24.

Spitz Max, II. Vodikova ul. 38.

B. Stránský & Comp., II. Václavské nám. 70.

Sigmund Štránský, II. Hybernská ul. 14.

Tejmová Josefa, I. Karlova ul. 38.

Taussigová Rž., VIII. Primátorská ul. 147.

Theim Ludv., I. Celetná ul. 38.

Šn éro vaky.

Bardonová Anna, II. Jindišská ul. 12.

Eman Egerer, »u Pouti « I. na Mstku 1.

Federer & Piesen, VII. Ovenecká ul. 380.

Ludv. Grnberger, II. Václavské nám. 22.

Grnsberger Leop., II. Jungmannovo nám. 22.

Tkalcovny a pádelny.

H. Brnighaus & Sohne, II. Hybernská ul. 4.

Erste osterreichische Jute-Spinnerei und Weberei, II. Bre-

dovská ul. 10.

Faltin & Hecht, II. Jindišská ul. 1.

Goldschmidt Ferdin., I. Ovocná t. 12.

M. Grab Sohne, VIII. Košinka 106.

Gnsberg & Stross, 1. Železná ul. 14.
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Fried. Kubinzky, VII. Palackého t. 10.

Lemberger Alois, I. Staromstské nám. 20.

Ernest Mauthner, Bubene, Mlýnská ul. 60.

Isaak Mauthner & Sohn, II. Václavské nám. 23.

Adolf Múnzl, III. Mlnická ul. . 11.

Neumann & Haurowitz, II. Václavské nám. 14.

Neumann & Sohne, I. Havelská ul. 21.

Carl Oplatka, II. Píkopy^ 14.

Briider Perutz, VIII. na Žertvách 283.

Perutz Eduard, II. na Poíí 36.

Wolf Pick^s Sohne, VII. Dlnická ul. 264.

Herm. Pollack^s Sohne, Ovocná ul. 15.

Prag Holleschowitzer Baumwollspinnereien Leop Mahler,

na Maninách 542.

Rudolf Reach, Nové Msto n. Met. Sklad, II. Ovocná
ul. 10.

Gebriider Rosenthal, II. Václavské nám. 19.

M. Schick & Co,, II. Bolzanova ul. 3.

Franz Schmeisser & Comp., I. Železná ul. 14.

Benedick SchrolFs Sóhne, II. Havlíkovo nám. 3.

Schwarz & Comp., I. Železná ul. 14.

Uhlíi.

D. Berl, II. Václavské nám. 53.

S. Bloch, Smíchov, Radlická silnice.

Ehrlich & spol., Smíchov, na Celné 10.

Fischl Gust, II. Mariánská ul. 30.

Fried & Co., Smíchov, Palackého t. 38.

V. Goldberg, II. Senovážná ul. 8.

Sigm. Kann, 1. na Píkop 15.

Lowi Klemperer, I. na Píkop 27.

C. Pollak, II. Mariánská ul. 43.

Jos. Pollak, II. Jindišská ul. 18.

S. L. Reimann Sohne, II. jindišská ul. 10.

J. Reitler, II. na Florenci.

Schwarzová Olga, Smíchov, nádr. Bušthradské dráhy.

Gustav Steiner, II. Jungmannovo nám. 13.

R. Weinmann, Karlín, Královská t. 61.

Ing. Vogl, Vlil. nádr. rak. sev.-záp. dráhy.

Zlaté a stíbrné zboží.

K. Adler, I. Liliová ul. 7.

M. Eisner & syn, II. Palackého ul. 14.

Englánder Eman., II. na Poíí 14a.
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Evžen Fuchs a spol., II. Václavské nám. 17.

Fuchs Vojt., II. ve Smekách 7.

Jos. R. Gerlitzký, I. Celetná ul. 40.

Herman Inw^ald, I. na Píkop 15.

Sam. Irmenbach, II. Vodikova ul. 20.

Kohn Sal., II. Biskupská ul. 7.

Leipen & Mahler, I. Dlouhá t. 29.

Lov^ensohn Jak., I. Karlova ul. 4.

Piek Hynek, II. ve Smekách 27.

Pollak jind., II. Zlatnická ul. 3.

Schuss Vel., II. Palackého ul. 6.

Železníci.

Ausch Julius, 1. v Kolkovn 6.

M. L. Bacher Sohn, I. Mariánské nám. 3.

Gottlieb Bondy, VII. Bubenská t. 415.

L. G. Bondy, II. na Florenci 13.

Salomon Bondy, VII. u Vozovky 321.

Brandeis & Co., II. na Poíí 6.

Dubský Václav, Krl. u viaduktu 5.

Fischl Josef, I. Železná ul. 5.

Vincenc Gemen, VII. Rudolfova t. 205.

Josef Goldberger, II. Jindišská ul. 22.

Briider Herz, VII. Blského tída 359.

M. Hirsch, Krl. Vinohradská t. 50.

Knina Llpmann, Krl. Vinohradská t. 32.

Kohn Josef G., II. Kemencová ul. 5.

Kohner & Ženíšek, II. Elišina t. 22.

M. Lagus, Krl. Královská t. 88.

Landsmann & Comp., II. Bredovská ul. 12.

Ad. Oberník, Sm., Kinského t. 60.

Ad. Orlík, II. na Poíí 35.

Pollak Vojt., II. Havlíkovo nám. 28.

Popper Karel, I. Ovocný trh 8.

Porges Edm., VII. Jablonského ul. 254.

Reichmann & Jeral, II. Truhláská ul. 16.

Robitschek Leop., I. Jakubská ul. 7.

Sal. Schulhof, II. Bredovská ul. 5.

Ed. Taussig, II. na Poíí 4.

Thein Ludv., I. Dlouhá t. 22.

Bernard Wahle & Sohn, I. na Františku 36.

Ad. Weil, II. Táborská ul. 51.

Wotitský A., 1. Platnéská ul. 43.
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Nemžeme ovšem ruiti za to, zda tu a tam se stala

njaká chyba. Ale to nevadí. Celkový dkaz jest tu pro-

veden. Praha má pes 2500 židovských firem továrních

a obchodních. Jim, tmto obchodm, nosí kesané do
roka miliony tržit. Tm Židm Masaík nezávidí.

idé neštítí se žádných prostedk, jak by se obo-
hatili v obchodu a spekulací vbec. Dne 11. listo-

padu 1904 pinesl »ech« tento lánek:
V knize Mojžíšov v 1. kapitole stojí psáno: Sy-

nové Israele rostli a množili se, jakoby rostli ze zem,
sílili a naplovali zemi.

Jí
pravil král : Viztež, národ syn

Israelských jest mocnjší nás, pojdtž a potlaujme je,

aby v pípadu války nepidali se k našim nepátelm
a nevypudili nás ze zem. Od té doby, co se toto dálo

ve starém Egypt, uplynulo více než 4000 let. Židovstvo
se od té doby nezmnilo. Kdekoliv se mu naskytne spo-

lužití s jinými národy a kdekoliv požívá s nimi stejných

práv, vždy dovede uchvátiti nadvládu a moc pro sebe.

Pímou cestou k tomu jest nabývání bohatství pro sebe

a ochuzování onch, mezi kterými židovstvo, jako stále

vyzbrojený lupi žije. Je tomu 50 let, kdy Židé opt u nás ne-

rušen mohou si poínati a jaké zjevy vidíme? O tom
bychom nepostaili ani psáti. Djiny ukazují, že pece nad
námi vládne Bh, až bude míra hích dovršena, pak
pijde také útování, a teba se tak stalo za 100 neb 200 let.

Obohacování Žid na úkor jakékoliv spravedlnosti jest

takoka vezdejším chlebem židovského plemene. Veliký

muž a bohatý muž, to jest u Žid jedno a totéž. Uenost
jest u Žid jen platna, pokud pomáhá rafinovan do-

bývati bohatství, proto advokacie jest dnes židovským
panstvím.

V msíci íjnu se opt Židovstvo vyznamenalo. Cesty

se najdou vždy, jak se udlá rebach, t. j. židovský zisk.

Na bursu dnes málo chodí nezkušení lidé, dnes se obe-

censtvo židovským smnárnám, bankém a hrám na

burse trochu opatrnji vyhýbá, proto Židovstvo vynašlo

novou cestu — bankroty. Udlat! bankrot jest trochu

mrzutá vc, ponvadž jsou zde opletaky, i když jsou

zde po ruce židovští advokáti, kteí výhradn v bankro-

tech »pracují« a souvrcm svým napomáhají, pece jen

XXXXIV. Obchodní bankroty.
v
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tu a tam kouká z toho bankrotu njaký ten kriminál.

A to je na svt ješt to jediné, eho se Židé bojí.

Bratí Otto a Viktor Taussigové, majitelé textilních

továren, sídlem protokolované firmy ve Vídni, ohlásili

úpadek poátkem íjna. Viktor Taussig se zastelil a Otto
Taussig uprchl. Tetí bratr Hugo Taussig zstal ve Vídni.

Uprchlý Otto Taussig pivodil pád firmy tím, že vy-

bíral pohledávky pro firmu, ale peníze si nechal. Firmu
tím pipravil prý o 700.000 korun. Posledn inkasoval

v Pešti. Bratí Taussigové pracovali poslední dobou špatn,

byli nuceni zboží odprodávati pod cenou a na trhu ba-

vlnáském utrpli ztráty, a také na burse dost prospeku-

lovali. Zakladatelem firmy jest pražský žid Mojžíš Bondy.
Když hlavní konkurenti, židé Winternitz a Friedmann,

zmizeli z trhu, zase se firm Taussigové dobe dailo,

ale na krátký as.
Žid Otto Taussig uprchl prý asi se 400.000 K. ada

vitel jest následující: Hellmann 100.000 K, Jenny a

Schindler 260.000 K, Gottlieb a Schnabl v Nové Páce

100.000 K, továrník posl. dr. Kramá 100.000 K, Hemann
Doktor v Náchod 60.000 K, Khne a syn 42.000 K,

vídeská Kreditgenossenschaft 240.000 K, Akciová spo-

lenost Theresiental 60.000 K, Popper a Sommernitz
15.000 K, Bankovní spolek 200.000 K, které jsou však

zajištny, Anglobanka 50.000 K. Mimo toho je asi 120

firem, kterým Taussigové jsou dlužni menší obnosy. Do-
ležalovi v Novém Bydžov 9800 K, Krumbholzovi v Praze

91.000 K, Mataušovi v Blohrad 22.000 K, Jindichu
Mayerovi v Král. Dvoe 90.000 K.

Pi každém velikém úpadku žida jest nápadno, že

v knihách firmy zanesena jest celá ada dluh pátel
zkrachovaného žida. Pátelé Tausslgovi mají v knihách

tyto pohledávky : Karel Taussig 56.000 K, Emma Be-

nedikt 22.000 K, Adela Weisshut 140.000 K, Dr. Taussig

56.000 K, Ida Taussig 114.700 K, Ludwig Taussig

38.900 K, Marie Herz 44.000 K, Eugenie Lobel 50.000 K.

Dne 20. íjna došla zpráva, že Otto Taussig byl na Ka-
nárských ostrovech zaten a odebráno mu 700.000 K na

hotovosti. Vitelé se usnesli ekati do 10. listopadu. Sotva

byl bankrot Taussigv trochu odklizen, zahoukla jiná, tžší

zpráva. Moses Geiringera synové, textilní továrny v Mo-
ravském Krumlov, Chotboi atd., ohlásili 19. íjna za-

stavení plat na dluhy v obnosu 4,300.000 K. S firmou
tou ohlásilo kridu dosud ješt 30 jiných textilních firem.
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jichž dluhy obnášejí okrouhle 8,000.000 K. U žida Gei-

ringera pijdou následující vitelé o své peníze : sm-
nárník Vilém Beer o 600.000 K, nkteí tvrdí dokonce
o pl druhého millionu korun, továrník Fritsch v Hain-
dorfu o 37.900 K, Josef Jehnika v Chocni o 28.000 K,

Dr. Kramá o 15.200 K, Isak Mauthner o 113.000 K,
Hemann Doktor o 67.000 K. V dluzích firmy opt
figurují »dluhy« píbuzných v první ad. Paní Hermina
Geiringer, žena šéfa firmy Samuela, má » pohledávku

«

114.000 K, Isidor Reiss, tchán Samuela Geiringera, má
pohledávku 98.000 K, Anglobanka 100.000 K, Bank-
verein 100.000 K, Depositní banka 100.000 K.

Moses Geiringer prý pišel k úpadku ruením za

bratra Ludvíka. Jak mohly ob firmy tak ohromné dluhy

kontrahovat!, pováží-li se, že závody obou firem jsou

velmi skrovné, vždyf Moses Geiringer vyrábí látky na
pohovky, náadí a mohairy a má jen 150 dlník. Kdyby
to byl továrník, který má 2—6000 dlník, tak by to

ješt koukalo k svtu. Zde se vyskytuje tolik korupce
a tolik prohnanosti, že by o tchto bankrotech mli
pemýšlet! hlavn naši právníci. Zde máme doklad, co
umí žid. On má továrnu v cen sotva 50.000 K, ale

naseká na 2,000.000 K dluh. To žádný kesan nesvede,

na to jsou kesané píliš hloupí, ti jen okrádají v zá-

ložnách jeden druhého, chuas chuasa. Vitelé firmy

obdrží sotva 15 procent. Dluh jest pes 3,000.000 a

jmní je zde sotva pl millionu.

Podáme jen ješt nkolik doklad. »Národní Po-
litika« 22. ledna 1903:

Uprchl s 300.000 korunami. Majitel pedního velko-

obchodu s vínem Moric Steinberger, jenž ped nko-
lika dny zmizel, je nepochybn již v Americe. Vzal si

asi 300.000 K na cestu, které v poslední dob na smnky
si vypjil. Passiva jeho však obnášejí asi ti tvrti mil-

lionu korun. Vyšetováním bylo zjištno, že Moric Stein-

berger ped svým zmizením prodal ješt 3 vagony vína

a že své sklepy v Promontoru postoupil ped tymi
nedlemi velkoobchodníku Hazaiovi za 40.000 K. Stein-

berger odcizil též kauce svého personálu asi ve výši

10.000 K.

»Národní Politika« 23. ervence 1903: Kridatái

uprchli i s rodinami. Spoleníci továrny na rukodílné

zboží brati Sigmund a Ferdinand Kohnové, kteí ne-

dávno ohlásili konkurs z passivy 350.000 K, uprchli i se

8Rudolf Vrba: Vláda penz.
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svými rodinami z Vídn. Vitelé požádali trestní soud,

aby vydal na uprchlíky zatyka. — Zatený defraudant.

Úedník rakousko-uherského konsulátu Vilém Schmidt,

jenž nedávno z Bukurešti zmizel, zproneviv 79.600 fr.,

byl v Silistrii dopaden a zaten. Zpronevený obnos
našli u nho netknutý. — Velká zpronevra berlínské

firmy. Velké vzrušení psobí zde zmizení pokladníka a

prokuristy zdejší firmy s obilím Kempner a spol. Zjistilo

se dosud, že uprchlý pokladník Moric Lewy zpronevil
200.000 marek. Lev^y, který byl 15 let u firmy Kemp-
nerovy, spekuloval na jméno firmy, která požívala velké

dvry. Jest nadje, že solvence firmy není otesena.

» Právo Lidu« pineslo 20. listopadu 1906 tento

lánek

:

Millionový úpadek nmecké bankovní firmy. Olo-
mouc a celý olomoucký kraj postiženy byly katastrofou

prvního ádu. jak jsme již vera sdlili, vyhlášen byl

nad penžnickou firmou W.C. Hirsch dne 26. t. m. kon-

kurs, který dle zpráv moravských list páí se nikoliv

na statisíce nýbrž na 1,300.000 korun. Veškery vklady

naprosto jsou ztraceny. Poplašná zpráva o vyhlášení

konkursu rozlétla se rychlostí blesku a již také bhali
ustrašení vkladatelé k bankovnímu domu a krajskému

soudu, aby nabyli prvních bezpených zpráv. Ukázalo se,

že úpadkem nmecké penžnické firmy poškozeni jsou

vtšinou eští živnostníci, obchodníci a rolníci. Valná

ást jich bude nyní úplnými žebráky. Zvláš velké sumy
tvoí tu vklady knžstva, zejména kanovník, rzných
církevních fond, kostelních penz nadaních olomoucké
kapituly a p. Mezi prvními, kteí bželi v zoufalství zji-

šovat rozsah katastrofy byl kanovník Lind, který hle-

dal konkursního komisae, soudního radu, aby od nho
získal pokyn, jak se zachovat. Padlá firma patí k nej-

starším v Olomouci a založena již ped lety. Zakladate-

lem jejím byl šlechtic ze Szabl.
Nynjším majitelem firmy jest jistý Kaisersheimb.

Úedníci firmy až do posledního dne pijímali vklady,

majitel její však již ped dvma msíci vypovdl byt a

odsthoval se do Vídn. Vdl již patrn, že pád jest

neodvratný. Nejhorší jest, že celá katastrofa bude míti

v záptí ješt nkolik úpadk. O pádu firmy Hirsch sd-
luje olomoucký » Pozor «: »Teprve nyní poznati lze do-

sah pádu smnárny W. C. Hirsch v Olomouci. Oproti

pasivm ve výši 1,200.000 K stojí tak nepatrná aktiva.
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že na vitele nedostane se ani celé 1%. Pi inventue
nalezlo se na hotovosti v pokladn všeho všudy 232 K.

Ponvadž majitel smnárny Kaisersheimb byl spolumaji-

telem pivovaru ve Vel. Bystici (jeho polovice na pivo-

varu tom jest úpln pedlužena), dá se oekávat! v brzku,

že pivovar ten pijde do prodeje. Pád smnárny W. C.

Hirsch vyvolal veliký otes na Olomoucku, což pozoro-

vat! lze nejlépe na nkterých smnárnách nmeckých
soukromník, ze kterých vkladatelé houfn poínají pe-

níze své vyzdvihovat!.

Olomoucká »Snaha« pak píše: V den vyhlášení

konkursu se zjistilo, že zkrachovaná firma pohltila jenom
cizích vklad za 1,300.000 korun! Smnárna byla úpln
vymetena. Pokladní hotovost shledána asi 400 (tyi
sta) korun, žádné cenne papíry, nic, zhola nic ! Všech-

ny cenné papíry a cenná deposita zmizely. Jsou

tam jen v zástav cizí losy a papíry, na které dlu-

hují dlužníci asi osmnáct tisíc korun. Krom toho jsou

u soudu nkterá deposita. Ped otevením konkursu to-

tiž provedli nkteí vitelé t. zv. prozatímní opatení,

kterým byloKaisersheimbovi odebráno cenných papír a

mincí asi za 3000 korun a deponováno u kraj. soudu.

K tomu se pipote nepatrný obnos za inventá — a

aktiva firmy Hirschovy jsou tu asi všechna.

Z pražských list první ml zprávu o úpadku olo-

moucké firmy Hirschovy — arcibiskupský »ech.« Na-
psal : Obrovský úpadek židovské firmy. Olomoucký ban-

kovní dm Hirschv ohlásil konkurs
;
má dluh korun

1,200.000. (Dotete se o tom v »asu,« anebo v » Právu

Lidu«?)

Na to my odpovídáme : I pro pak ne ? Vždy je

tu vidt to spojení katolického žoku penžního s židov-

skou firmou až jedna radost! Je skuten zajímavo vidt,

jak slep dvovalo se smnárn Hirschov v kruzích ka-

pituly a konsistoe, a jak trestuhodn se hospodailo

s penzi kostelními a nadaními. Jsou pece pedpisy,

že všechny takové peníze mají se ukládati jako peníze

sirotí do ústav s pupilární jistotou ! A kde pak mli
tu jistotu u soukromého nekontrolovaného podniku

Kaisersheimbova?
Vidt z toho, jaká to byla híšná — lakotnost

knžstva. Ukládalo totiž u židovské firmy Hirschovy pe-

níze, dávajíc se zlákat! o nco vtším úrokem, který

firma Hirschova proti jiným penžním ústavm posky-

8
*
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tovala. Z vrozené chamtivosti svovalo peníze cizímu

ústavu, který tak hrozn hospodail a dohospodail.

K tomu píše se z Olomouce : S deficitem daleko

pes million korun obnášejícím upadl v posledních dnech
zdejší bankovní dmW.C.Hirsch do konkursu. Mezi poškoze^

nými vkladateli jest velká ada malých lidí, kteí pišli o celý

svj majetek. K tomu provázejí tento konkurs okolnosti

nanejvýš podezelé, takže celý konkurs jeví se ve svtle

tžších trestních in. Majitel zmínného domu Richard

z Kaiserheimb, povstný svou až smšnou zpupností a

nadutostí, dobe vdl již dávno, jak si finann stojí a

pece tém až do poslední doby lákal bu sám nebo pro-

stednictvím svých úedník na lidech peníze, aby si

jen uložili peníze u nho, slibuje jim vtší procento

nežli jinde! Za cizí peníze sekal Kaisersheimb kavalíra —
jest dosud svoboden a asi tyicátník — po celá léta,

po která byl majitelem zkrachovaného bankovního domu.
Jest to již asi devt let. Kaisersheimb zddil svého asu
továrnu na lnnou pízi v Chocni, povstnou svým vy-

ssáváním dlnictva, kdež také známou jest jeho figurka.

Asi ped pti lety ji prodal. A jaké stanovisko zaujaly

nyní po tak ohromném jeho úpadku ku Kaisersheimbovi

soudní úady ? Kaiserheimb pesídlil již zase do Vídn,
aby nebyl zde vyrušován a aby jej zde snad nestihla

msta nkterého z ožebraených. Byl ponechán na svo-

bod, které zase pln využívá ve Vídni. Avšak nouzi je-

št netrpí. Zde zastával nadutec ten také estný úad,
jak o tom mohl se každý doisti na návštní tabuli

zdejšího soudu krajského ješt ped konkursem. Na onu
vyhlášku byla pak upevnna vyhláška o konkursu a za-

kryla ji úpln. Tak se asy mní a v nich také indivi-

dua rázu Kaisersheimbova.

Kolik nešastník úpí všude v žaláních kobkách
pro delikty majetkové, jichž namnoze se dopustili z vnit-

ního donucení pod tlakem bídy a hladu! Zcela jinak

však posuzuje se takový »bankrotá« a jeho iny. ekne
se : upadl shodou okolností do konkursu a vc postoupí

se trestnímu soudu ku zavedení vyšetování pro pein
zavinného úpadku. Do vazby se takoví »milostpánové,«

vybraných spoleností píslušníci a známí, pece nebe-

rou; co by to bylo ve svt rámusu! »Úpadek« Kaisers-

heimbv zrovna kií o zakroení soudu co nejpísnji
proti nmu a spoluvinníkm. Zatím však i proti nmu
bylo ve stedu zavedeno u zdejšího soudu krajského
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vyšetování toliko pro pein zavinného úpadku !
—

Kaisersheimb bude nyní v úloze kavalíra, kterou byl

v Olomouci dohrál, vystupovat! v metropoli nad Duna-
jem a bude si asi nemálo pochvalovat rakouskou spra-

vedlnost, která k nmu osvdila tak velikou shovíva-

vost ! Však v jeho žilách také proudí modrá krev.

K tomu dodáváme. Hirsch není nmecká bankovní

firma, nýbrž Hirsch je žid. To zamlují veškeré naše noviny.

To je vdomé podvodní klamání obecenstva, » Právo

Lidu« má zde nehoráznou radost, že žid okradl knze.
»eská Demokracie « napsala dne 19. kvtna 1906

toto

:

Ped zemským civilním soudem vídeským bylo

projednáváno líení, jež po mnohé stránce pro pomry
v této íši je pouné. Ale práv proto o celé vci mlí
i nejkurážnjší listy, a ovšem zbable o ní mlí tisk soci-

áln-demokratický, který za každou cenu chce patrn
státi se »hoffáhig«. Teprve berlínský list »Berliner Tage-

blatt« troufal si o celé vci referovat! a z nho vídeský
»Alldeutsches Tagblatt«. Z nho citujeme

:

Proces zahájil soukromník žid Josef Baruch ze Sa-

rajeva proti svému bratru Danielovi a dvma vídeským
advokátm dru Koráboví a dru Krasoví. Oba zmínní
Baruchové byli v r. 1887 v Sarajev pro milionové pod-

vody pi vojenských dodávkách v dob vojenské okupace
bosenské do žaláe na dobu 5 a 2 rok odsouzeni. Tento
proces vyvolal tehdy velikou sensaci. Josef Baruch složil

25.000 zl. kauce a radil se u vídeského advokáta Ko-
raba, jak by mohl dosáhnout! prominutí trestu a jakou

cestou. Na Korabovu radu obrátil se ku známé dvorní

herece Schrattové, by vymohla pro nj a bratra milost.

Pi tom poslal paní Schrattové briliantovou hvzdu v cen
4000 zl. a kollier v cen 8000 zl. Schrattová pijala tyto

šperky jen pro pípad, když milost vymže, jinak že je

vrátí. Milosti skuten dosaženo nebylo a oba Baruchové
musili do žaláe. Na radu dra Koraba nebyly však šperky

nazpt od Schrattové žádány, protože prý je možno
dosáhnout! aspo zkrácení trestu. Ale ani to se nestalo.

Josef Baruch odsedl si pkn 5 rok a tu nedávno se

dozvdl, že Schrattová v r. 1893 skuten šperky vrátila.

Proto žaluje svého bratra Daniela a uvedené advokáty.

Chce své šperky. Obžalovaní se hájí tím, že Schrattová

nebyla nijak nucena šperky vrátiti, že lak uinila dobro-
voln, že tedy Jos. Baruch žádných nárok nemá. Nyní
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jedná se o provedení dkaz. Líení opravdu sensaní.

Vídeský tisk svým mlením ukázal jen, jak je zkorum-
povaný.

Jak strašliv ádí židé na venku a dovedou zniit

celý kraj, toho doklad dává líení s židem Aufrechtem.

Nár. Pol. napsala 14. bezna 1906:
Podvodný úpadek Karla Aufrechta z Polné. Loského

podzimu rozrušeni byli obané maršovití, bohdaletí,

kadovští, polenští a novomstští zprávou, že Karel Auf-

recht, dvaaticetiletý obchodník s komi a obchodník
s plodinami z Polné, jest insolventní, že beztak skrovný

majetek byl mu zabaven manželkou Florou, bratry Sig-

mundem a Juliem, švakrem Emilem Agulárem a bratrem

téhož Jindichem, posléze sestrou Klárou Agulárovou,

takže peetní rolníci a ponejvíce skrovní, nemajetní

chalupníci a dlníci, stavše se ve své dvivosti viteli

Aufrechtovými, na míst penz za len jemu prodaný a

dodaný, neobdrží buto zcela nieho, anebo že zstane
jim pouze nepatrný závdavek, jenž pi kupu lnu Karlem
Aufrechtem složen anebo potom Sigmundem Aufrechtem
na »vyrovnání « vyplacen byl. V tomto smru jde o zloin
podvodu, spáchaný klamáním a ohlupováním rolník.

Ale Karel Aufrecht, maje již své zkušenosti v tom oboru,

šel ve své pímo bájené drzosti ješt dále a ošidil adu
vlastních lidí falešnými smnkami, vylákáním kurrantního

zboží atd. a to v Polné, Jihlav, v Nm. Brod a v Št-
tin, zpsobem velice rafinovaným, kteréžto delikty tvoí
jaksi druhý oddíl obsáhlé a dmysln sestavené obžaloby,

ped porotou kutnohorskou dnešního dne projednávané.

Celkem jde dle obžaloby o 24.570 k 3 h.

Manipulace K. Aufrechta s ubohými chuasy vy-

znaují se rafinovanou podvodností a jsou vesms na

jedno brdo. Podivno jen, že lidé, kteí lstivým slibm
Aufrechtovým víru dali, tak záhy zapomnli, že Karel

Aufrecht, kdysi obchodník v Polnice, dne 29. ervence
1903 u krajského soudu zdejšího již pro zavinný úpa-

dek odsouzen byl. Zdailé dílo tehdejší osmlilo Auf-

rechta k poinu novému, vydatnjšímu. Když K. Aufrecht

ohlásil konkurs, pihlásila se jeho žena Klára k vtšin
aktiv a správce konkursu dr. Semin netajil své podezení,
že Aufrecht jednak jmní zamlel, jednak zboží k pá-
telm zašantroil; dr. Semin žádal tehdy za složení pí-
sahy manifestaní. Té vyhnul se Aufrecht tím, že švakr

jeho Agulár, obchodník z Pestavlk jednak dluhy Auf-
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rechtovy domnle skoupil, jednak švakra svého na 20%
» vyrovnal «, a za zrušení konkursu žádal. Tak spleteny

byly manipulace v té vci. Obchody se lnem provádl
Aufrecht následovn

: J. Humlikovi z Maršovic odkoupil

na píklad 24 q 71 kg. lnu po 18 k, tudíž za 444 k 78 h

a slíbil, že len po složení v Slavkovicích zaplacen bude.

Humlika len dovezl, ale Aufrecht nežádal ani, aby len

vážen byl, ka, že hospodái ví a když veer k placení

pijíti mlo a i ostatní Inái ekali netrpliv na peníze,

K. Aufrecht zmizel a utekl do Poln. Zpsobem takovým
a smnenými podvody' ošidil Aufrecht jednak tém
veškeré obanstvo pohorské vísky maršovické, jednak

nkteré osobnosti v Polné, Nmeckém Brod a Novém
Mst. Smnené » obchody « podnikal Aufrecht tak, že

pod nahodilými výmysly dal sob od rolník podepsati

nevyplnné blankety smnené, blankety ty potom vy-

plnil sám na vymyšlené sumy a smnky takto fingované

dal eskomptovati. Když ovšem došlo k placení, pišel

pi protestu podvod na jevo v nkolika pípadech a

rodina musila vyrovnávatl. Se zbožím poínal si Aufrecht

jako solventní kupec, tak na p. koupil od B. Rixe v Št-
tin I 4V2 q lnného semena za 667 k 50 h Obnos byl

splatný v listopadu m. r. Sotva semínka obdržel, prodal

je Aufrecht a Rixe nedostal ani halée. Tak dlo se i se

lnem i jiným zbožím napoád.
Vychází na jevo, že Karel Aufrecht pesn si vypo-

ítal jednak splatnost fingovaných smnek, jednak mož-
nost dospní žalobních rok stran, jež ošidil o len a

o zboží, nebo » obchodoval « až do poslední chvíle a ml
úmysl a vše pipraveno, aby v daném okamžiku upláchl

do Ameriky. Dobré mínní toto bylo však ostražitostí

smnených vitel pekaženo nenadálým zatením Auf-

rechtovým, jehož vyšetující soudce hned po prvém vý-

slechu ponechal ve vazb.
Obžaloba klade Aufrechtovi za vinu 36 podvodných

skutk. Kombinace, jichž dovedl provést! Aufrecht pi
nekalých svých obchodech, jsou celkem stejné, ale jest

v nich vidti vždy lest, již dovedl pachatel navléci i zku-

šeným a vyškoleným obchodníkm. Tak na p. koupil

K. Aufrecht od Adolfa Bradyho, obchodníka v Novém
Mst, dne 15. listopadu m. r. 30 q 80 kg lnného se-

mena za 679 K a uvádl, že semena potebuje k rychlému
doplnní vagonu v Polné, pi emž ujistil Bradyho, že

len po složení v nádraží zaplacen bude. Brady dal se —
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jak dosvduje ped soudem — jenom tím k obchodu
tomu pohnouti, že znal, jak velikou cenu vagon semínka

má, a že Aufrecht sliboval na zboží to vybrati si sumu
pedem.

Aufrecht ale ml vše dobe pipraveno a poslal se-

mínko S. Gríinfeldovi do Jihlavy, kde ekal již jeho plno-

mocník Alfred Aufrecht a za semínka, jež se K. Auf-

rechtovi vymámiti a vylákati podailo, 1156 K 20 hal.

obdržel. Brady i ostatní vitelé nedostali ovšem nieho.
Tímže zpsobem ošizen byl i Emanuel Basch, obchodník
v Poln, rolník J. Mokrý v^ Rolnice, smnárník Ruller

v Nmeckém Brod, Filip eška, výmnká v Branšov
a j. Karel Aufrecht dal eskomptovati i smnky s faleš-

nými podpisy a vymyšlené sumy a dlužníky. Dle sv-
dectví rolníka p. V. Sklenáe z Bohdalce odbýval Auf-

recht své vitele skuten drastickým zpsobem. Dne
23. listopadu sedm oban bohdaleckých, kteí zvdli,
že se Aufrecht do Ameriky chystá, že si koupil kufr,

šaty a j., piputovalo do Polné k Aufrechtovi do bytu,

kde jej zastali ješt v posteli. Aufrecht vida etnou, ale

nevítanou deputaci, vstal, oblékl se a pravil: »Hned se

s vámi, pánové, vyrovnám « — a odešel. Za chvíli pišel

se soudním sluhou a nkolika svými píbuznými a tu

Heman Aufrecht vyložil deputantm vitelm, že

Karel Aufrecht nieho nemá, že je práv všecek »sfen-

dován« svou manželkou, švakrem Agulárem, bratrem

Sigmundem a j., ale že on Heman se za vyrovná na
— 207o-

Pi om celá rodina domlouvala rolníkm, aby
vzali, co jest, jinak že nedostanou nieho. Vitelé, vi-

douce nezbytí, pijímali kvótu vyrovnávací 20% a po-

depisovali Aufrechtovým lístky, že úpln zaplaceni jsou.

Pozdji však K. Aufrecht dával na jevo, že má plnou
kapsu penz — i pes to, že ped pl hodinou soudní

exekutor u nho exekuní revisi vykonával a nieho ne-

nalezl.

Žid Aufricht dostal, tušíme, jen 2 roky žaláe.

Dne 26. ledna 1907 pinesly »Rad. Listy « tento

lánek

:

Podivný to lovk : Žid o sob. Vážný, neveselý,

usilovný a stále pemýšlející. Nikdy lovk nemže íci

:

vykonal jsem dosti! mohl-li neb mže-li ješt víc! Ne
z odpoívání aniž k odpoinku stvoen svt, ale prací

ku práci stvoen jest. A tuto pravdu uložil sob Žid
zákonem. Záslužn, teba ne pro zásluhy, ale z poteby
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a k dobru. Vychází ze zásady: »Pro mne ili prosebe!
Ale pii se každý tak pro sebe a nebudeš potebovali
jiných !« V rodin jest Žid svdomitým otcem, radujícím

se ze zdraví a ilosti svého plodu a pracující o sesílení

zdatnosti a majetnosti téhož. A proto neteba se mu
omezovali se v plození. »Množ se, Israeli!« ekl Bh;
»ale prací v potu tvái sob chleba budeš dobývali !« —
A pokorný ped Hospodinem, oddal se Žid pikázání
tomu všemi smysly svými. A tak roste jeho bohatství.

Kde kesan oddává se výhradn požitku z odpoinku a

zábavy. Žid pracuje a pracuje. A pracuje a bohatne.

A když dosti zbohatnul, pracuje a bohatne dál. Ví, že

nejmocnjším bývá nejmajetnjší! A Žid chce ovládati,

proto pracuje, aby plodil boháe a tak i mocné svta
tohoto! A plodí.

K dtem svým jest nejvýš svdomit. Uzkostliv o jich

zdraví, pejícný a dobrý k nim a laskavý. A také písný,

teba-li toho. Tresce poklesky ne bitím, ale moráln a

úinn ! Dti jsou mu následníky v cest národa ku ho-

spodáské moci, jež nemá míti hranic, ale svobodná a

volná, tak svtová a v podstat tak vlastenecká. Vlaste-

nectví Žida není velkohubství a Žid také nebývá rene-

gátem v Israeli. A proto sousteuje se snaha všech

bratí jeho, jsouc jednotná ve smyslu a nerozrušitelná

v obsahu. »Jsme zdánliví otroci, ale plodíme vladae !«

tkví uvdomí každého Žida. »Dovedeme snášeti i trpti;

ale to jen proto, abychom vládli, až pestaneme chtíti

snášeti a trpti !« Zárodek Žídte jest jako zárodek ve
vejci hada jedovatého

:
Jakmile se proklube, nese sebou,

tento jed, onen krev, nepátelské každému mimo vlastní

rod. Manželka jest Židu dvrnicí, sdílitelkou, spolu-

pracovníkem, spoleníkem, vším tím s oddaností a vr-
ností takovou, že nedá se tato manželská síla nahraditi

sebe lepší silou placenou. Obezetná, pozorná, plna zájmu
o záležitosti manžela a rodiny, jako matka pak svrcho-

van pelivá a úzkostlivá, jako na takou Žid se na svou
ženu dívá a má pro ni úctu, jaká jí pináleží. »Dopluji
t v celek !« ekl Hospodin Israelitovi, dav mu ženu —
a v pravd doplnil ho cele : Žid bez rodiny není celým
Židem. Mezi Židy vskutku také panuje život rodinný!

Mezi svými pokrevenci jest Žid stále jako pi ho-

stin : radostný, hovorný a povrchn pátelský, jen ta-

jemství své práce a své innosti uchovává toliko pro
sebe, spatuje i ve svém bratru konkurrenta, jakému sice
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záležitosti srdce možno sdliti a úast od nho pijmouti,

ped nímž však pravý stav vcí obchodních teba nej-

vychytraleji tajili. Mluví, mluví, baví se a mluví, ale ne

jako žvanil, nýbrž jako bavící se — dále ne. Opatrnost

matka moudrosti
!

platí u Žida. V chudob jest Žid
skromný a pokorný až k patolízalství, vn srdený, uvnit
uvažující o možném prospchu. Na veejnost mluví jako

kesan, ale u vnitru svém cítí jako lichvá.

Pepych zbohatlého Žida chuasa patí k tajemství

a skrytostem domácnosti. Jako pravý Oriental-chytrák

nechlubí se svým bohatstvím a pohodlím, naopak skrývá

je ped nepovolanými, závistivými zraky, užívaje všeho

jenom pro sebe a pro svou rodinu. »Má domácnost, sva-

tyn má; svt jest má domovina !« A sám jsa, holduje

a oddává se pohodlí, pohodlí však takovému, které ani

pi odpoinku mu nezabrauje v innosti a uvažování

o dnech píštích, o dnu zítejším. V rozkoši jest Žid bez-

uzdný. Nepociuje nad sebou jama, nezná morálky, on,

gescháftsmann, nezná ctnosti, zná jen úelnost požitku

a prospch sob. » Užívám; užívám syt, nebo i pln
jsem pracoval; a tak užívám z toho, co jsem si díve
odepel !« A vysmívá se všemu svtu, zvlášt kesanstvu!
V zamstnání jest Žid zaujat svou prací skoro k geniál-

nosti, a až k zblbnutí. Nezná oddechu, mimo nejnutnj-

šího. Zná jen starost, shonlivost, teba by ml bohatství

Rotschilda. Jest inný nad vzornost a tak i sob pro-

spšný. Ovšem : sob ! Ale i svému národu svou niovi-

tostí. A to v národ nco znamená. Zniit movitost Žid
jest nemyslitelno, stejn jako odvrátiti je od innosti.

Krev Žida jest zvláštního charakteru, a ne špatného.

Který národ trpl kdy víc útisk než Židé? A dnes —
v hrsti drží vládce, ili jinými slovy : inkognito ovládají

svt!

V pírod pociuje se Žid asi jako v obrazárn, opa-

tené nejhygienitjšími opateními a prostedky : Dýchá
zdravý a istý vzduch a dívá se j)i tom na krásu po-

hledem sanguinika. Píroda není Židu niím víc, než ob-

vodem poišujících, oberstvujících prostedkv, zdarma
se naskytujícícii.

K služebným osobám chová se Žid jako mocná, za

to však nedá jim zle, pozoruje-li, že jsou mu potebný.
Myslí si asi toto: Vezmi chleba sob a maso k tomu!

Já si vezmu maso a k tomu chleba!
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Na veejnost jeví se Žid již zcela jiným. V pravé

chvíli umí se initi nenápadným, nejodstrenjším ubo-

žákem, otrocky poníženým, úslužným, vždy úlisným, aby
v jiné pravé chvíli ukázal se neobmezeným, souverainn
drzým, pyšným do zpupnosti, opovržliv me vaši ma-
likost.

Daruje-li, daruje vážn, ale bez soucitu. Na almuž-

nictví pohlíží jako politický národohospodá. Daruje, ale

s pohrdou vi tomu, kdo od nho žádá nehonorova-
ného dobrodiní. Zde dá dvouhalé, ale aby jej opravdu
neztratil, hned pi tom zvýší výdlek na nkom hned
o korunu. A tak i darované dovede sob podíditi ná-

hradou, nebo daruje-li, vlastn nedaruje nic, nýbrž pouze
v obh dává peníz, nesoucí mu v nej bližším již oka-

mžiku tisíce procent zisku.

Na umní pohlíží s respektem, hodným svátostí, ale

nikdy ne jako na svrchovanost. »Je to hezké, ale nic to

nenese. Handle jsou lepší. « Jest však ochoten ne nepátel-

skému umní skytnouti podporu s podezelou blahovlí
meena, bez pohrdy, bez konstatování té nejbolestnjší

pravdy, že umní musí žebrati, aby mohlo i existovat!

!

»I umní jest potebné, užitené !« ekne Žid, hov si

v umlecky drahocenném pepychu. A filosofuje: »Komu
vlastn slouží umní? Jen tomu, kdo si je mže velikými

penzi získati.« A zde vzí píina, pro sympatické je

mu umní: Slouží Židovi, a pímo nebo nepímo, oce-

ováno jako vznešená kurtisana sice, ale jako kurtisana.

Snahu ukládá si Žid na pt set let lidského života, ale

uskuteuje svoje pedsevzetí již za dv za ti desítiletí.

Snaha, totiž prospšná a výnosná snaha, je mu vlastním

smyslem všeho života. Odtud docilování úspchv i mén
bohatého Žida. »Modli se a bu poctiv !« platí mu ve

soukromí. »Ale handlovat mžeš teba nepoctiv a li-

chvásky.« To je mimo soukromí.

V úasti nebývá Žid ošemetný. Jeví upímnou úast
s lidmi, mimoádnou, nezavinnou pohromou stiženými.

Ale ne snad z citové poteby, nýbrž u vdomí, že tím

sám tratí na mnohém. V citových vcech je Žid proble-

matický, a ne práv falešný. Jeho zájem pro jiného ob-

sahuje v sob souasn i zájem pro nho samotného.
A pro by tedy nejevil opravdovou úast tam, kde vzta-

huje se tato zárove i na nho? Pohrdání dá Žid na
jevo vždy slabochu, marnivci, lenochu a hýilu. V tom
spoívá celá mravnost Žida. Ale s jakou bestialností pro-
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jevuje se toto pohrdání lovkem, k nmuž se týž Žid

díve lísal, nežli ho k úpadku díve pivedl a odel na

dobro ! Handle ovšem nemají s morálkou co init

!

Handlí a soucit — to zní jako název bájky skoro.

Intimnost Žid nerozšiuje mimo obvod vlastní do-

mácnosti. Pátelství neuzavírá bez nadje na hmotný
nebo jakýkoli jiný prospch, v nejideálnjších pípadech
však aspo propaganí až ulinicky^ Nikdy z ethických

poteb, nebo morálku mívá pravý Žid zcela svou vlastní,

s níž nesvuje se rozhodn nikomu a mluví o ní jen

tehdy aby vzbudil u nás obdiv pro souvrce. Ale ani

tenkrát si nezadá
;
nikdy si nezadá ! A tehdy, kdy do-

mníváte se, že si dokonale zadal, jásá on v nitru svém
nad povrchností toho, jenž se tak o nm domníval.

A zcela jist již ví, jakým zpsobem má s vámi zachá-

zeti. — Hledí-li mu ze styku s vámi prospch, bývá
falešn intimní, jak málo kdo jen by to dovedl. Pozo-
ruje-li však, že mu v nižádném pípad užitení ani

sympatití nemžete býti, dá vám na jevo perfidnost

necitového, neduchového barbara, jen svoji mohutnost
cítí v malíku a kolem sebe zaruenou bezpenost. Ne-
dvra Žida k ne-židu znamená kmenov ddnou za-

ujatost vi každému vetelci, opatrnost, kterou od sta-

rovku již pronásledovaní Židé dovedli mezi sebou až

na nejvyšší skoro stupe vývoj iti, a která bývá malo-

mocnou jenom ped vychytralostí Arména, nebo Blo-
rusa, jenž i Žida i Arména pedí. Nikdo jiný není s to

uškoditi Židu.

Pímost proukazuje Žid jenom vi tomu, na kom
mu zbla nezáleží a jenž mu je lhostejný až k nicotnosti.

V takovém pípad zapomíná Žid i na veškeru opatrnost

a obezetnost a poprvé tuto projevuje se v celé mravní
ubohosti a nešlechetnosti, zabíhající peasto k zlotilosti

tvora, škodného bez rozdílu všem lidem. Uraziti Žida

považuje^ se za nemožné. Ale ten, kdo tuto lež okídlil,

neznal Židy. Jak se Žid dovede uraženým pociovati,

prozrazuje vše ta jeho zaujatost, pohrdavost, zpupnost,

vyzývavost, mstivost a jiné znaky, zahrnuté v také celi-

stvosti jenom u nho. Pravda, dlouho dovede trvati

v zhrdajícím povznesení nad urážku, avšak pejde-li mu
trplivost, mstí urážku mnohonásobn. A pak bda pod-
manným jemu a na nrn závislým !

Národnost uznává Žid jenom jednu: israelitskou.

A jen nechlubí se Nmectvo, že Žid bude vždy dobrým
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Germánem. Snad povrchn se bude hlásit k Nmectví
tu onde do nedohledna, ale spoléhejte v charakter lo-
vka, neznajícího morálky ! Žid je nejprve Židem. Pi-
znává-li se k jiné, tedy mimožidovské národnosti, stává

se snad nezaruitelným, fanatickým nationalistou, nicmén
vlastencem mimožidovsl^m nestane se nikdy ! Nmci
mají moc, proto u nás Žid vyznává Nmectví. Ale na-

stane-li kdy pád Nmectví, kdož ví, kam se Židé potom
pikloní

!
Jisto jen tolik, že vždy jen k výbojným a vlád-

noucím. Nmecký žid v eských zemích znamená pomi-
nutého psa.

Hospodásky jest stejn prospšný jako nebezpený.
Prospšný proto, že nedá zmaru ani odpadku, nebez-

pený proto, že nikdy nedbá prospchu všeobecného,

zvlášt ne mimožidovského, ale vždy jen osobního. Svojí

mocí a bohatstvím hledí slouiti Židovstvo, bez souste-

ování, od tohoto sebe sama vycházeje pak, uiniti od-

vislým od sebe kde koho. Bursovní politik a politický

bursián, vi zákonm zevn loyální, v skrytu anarchista

majetnicky.

Rádcem je Žid svrchovaný poctivec i zlodj. Rada
jeho bývá až do podrobností vcná a pesná, a do ješt

vtších podrobností jemu samotnému pi tom prospšná.
Poradí výten, zdánliv nesobecky, ve skutenosti radu

udíleje, uzavírá tím již pedem dobe vypotený obchod.

»Potebuješ chleba? Na i maso na pikousnutí !« A sám
má pi tom prospch týž, jenže v obráceném poádku

:

Maso pojídá a chleba pikusuje jenom
!
Jako zhoubce je

Žid strategickým geniem. Nemilosrdný, bezohledný, sou-

steuje všecko k jednomu jen centru : ku své pokladn

!

Nezná pekážek. Každý úinný prostedek jest mu vítán,

od podvodu až k vražd. Ustrne-li se nad vámi, zaku-

puje si vás tím na nepehlednou adu let ! Uiní-li vám
dobrodiní, zaváže vám díve ruce a pak teprv vám do-

brodiní podává ! A tak in dobrodiní, nií vás tímtéž,

a ne-li nií, oslabuje nebo umluje aspo. Zrádcovství

je Židu vlastní. Odvážný, spekulativní, dovede na as
prodati i krk svj, ne jako muedník za svátou všeho
lidstva vc, ale jako kalkulant, jenž zdánliv prodávaje

vám svou dceru, prodává vám píštího vraha vašeho.

Jako Žid je Žid vný, nezmarný. Zaprodá vám vlastní

svobodu, zaprodá vám svoje pohodlí, zaprodá vám všecko

mimo dcery všecko, i co mu nepatí, ale eho získati

mu lze. A vy užívajíce z toho, nepozorujete svého ne-
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náhlého, netušitelného pádu, zatím co on se raduje nad
blízkým, neodvratitelným vaším poklesnutím a koneným
úpadkem, jenž tsn hranií s povznesením jeho. Žida,

na Naboba, na diktátora ! — Takový je Žid

!

Podali jsme tento názor o židovi z R. L. proto,

aby tenái seznali píiny toho, pro mají židé všecko

v rukou, všecken obchod, továrny, peníze, noviny, všecku
moc.

»Šumavan« napsal 12. dubna 1906 tento lánek:
Podali jsme již nkolik ukázek ze spisku J. Hrad-

anského, jehož úelem jest upozornit! lhostejné našince,

aby od žid nám nepátelských nekupovali. Spisek pro-

padl konfiskaci, avšak poslanci Dr. Grégr, Dr. Heller,

Sokol, Fresl a soudruzi podali interpelaci, takže se celý

spisek o »paní Veverkové«— tak se jmenuje eská vlastene-

cká panika, jež kupuje ráda u žid — dostal do rukou
tenástva. Doplujeme dle slibu svoje ukázky.

Podporovat však lidi, kteí jsou všude a ve všem
proti nám, jest pímo šíleností.

Židé však ani jedinému kmenu slovanskému nejsou

píznivi, a vydlávají ve Slovanstvu nejvíce penz. Ja-

kou radost jevili z porážek Ruska, akoli na hnilob to-

hoto státu mli nejvtší podíl. Židé bojují ne vedle, ale

v ele vysplého Nmectva proti nám. A v boji tom
vynikají úlisností, a co jest práv to nejhorší a nejoškli-

vjší, skrytostí zbran. Žádný Nmec nedovede napsati

tak jedovatý lánek ve vcech národnostních jako žid.

Na píklad »Prager Tagblatt« jest na venek nmeckým
listem a v jeho redakci nesedí ni jediný Nmec ! Když
to Nmci nevidí, nám do toho nic není. Ostatn židé

jim prokazují takové služby, že kdyby nebyli z opatr-

nosti a chytrosti skromni a chtli sútovati co pro slávu

Nmectví vykonali, že by to bylo útování velikolepé.

Pražští opravdoví Nmci, jejichž innost spoívá pe-
devším v ádném tení salamandr aneb procházení se

po Píkopech, sami o sob by nám mnoho neuškodili.

Veškeré píkoí v Praze a v echách nám pod rouškou

nmectví inné pochází z hlav židovských, ponvadž
veškeré vlivné asopisectvo nmecké není nmecké,
nýbrž židovské.

Pes to všechno ídíce se slovy velikého pvce
»Slávy dcery«, ---- když voláš Slovan, ozve se ti lovk
—

, nehlásáme v žádné nezávislosti žid, ale drazn
musíme žádati, aby z našeho lidu vyšla již jednou hlou-
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post, netenost, neprozíravost a mnoho jiných nepk-
ných vlastností. Proto pední povinností všech nás jest,

hledti se^ vymaniti z vleku cizoty, z podruí vliv ne-

eských. Živíme — je a jsme jim na posmch. Rostou
z eských penz — a pomocí svých asopis volají na

nás policii. Nabývají vlivu^ a moci, rostou mezi námi
hmotn, tlesn i duševn, a to jen z neprozíravosti,

z hlouposti eského lovka, a v odmnu za to usilují

o náš zánik — o zavírání našich dlouholetých obchod.
A pi všem tom hledí na nás jako na nižší vrstvu lid-

skou, která jest jen dobrá jim sloužiti.«

Autor spisku velmi vekn vykládá, že nekonené
kivdy, páchané na národ eském, musí konen i eské
ženy pímti k tomu, aby svorn stály v jeho obran,
aby pracovaly všemi silami k národnímu osvobození a

k volnému vzletu všeho eského, aby zbavily eský do-

mov všeho cizáctví ! Vzpomínáme mimodk na to, co
napsal Neruda ve spisku »Pro strach židovský« a uva-

žujíce, jak si eská veejnost slov Nerudových všimla,

dospíváme k pesvdení, že Neruda napsal svj spisek

nadarmo, že krásná, upímná, pesvdivá jeho slova

padla na skálu. Mnoho, velmi mnoho práce ješt zbývá,

než se zbavíme pítže zhoubného cizáctví, než se vzcho-

píme k sebeobran a ukážeme svým nepátelm židov-

ským a nmeckým, že ani jejich stromy nerostou do
nebe.

Obane Masaíku, jdte se podívat do Stromovky,
kdo tam jezdí v nádherných ekvipážích? Ani jeden ke-
san — zas jen žid a židovka, nafukují se tam a napa-

rují se tam. Masaíku — židm nezávidíte lokaje, ke-
sanské nevstky, služky, dlnice, sluhy, koáry, pepych,
nádheru, na kterou se neodváží žádný šlechtický velko-

statká ?

»eské Slovo« napsalo 20. bezna 1907 toto:

Pražské obecenstvo najde zase svoje jarní zábavy.

Máme v Praze i v nejbližším okolí tolik pkných pro-

cházek, že nemže se hned tak nkteré msto jimi po-
chlubiti

Podívejme se jen na král. Oboru — Stromovku —
ale naši lidé poád ješt nemají pro n tolik smyslu a

porozumní, jako pražští židé na píklad. A to nevidíte

jen v Stromovce, ale i všude v sadech^ uvnit msta, jak

židé jich dovedou využitkovat. Náš Žofín, v prosted
msta se nalézající, krásný, ostrovní sad, že když ten
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most pejdete zdá se vám, že míli za zdi mstské jste

utekli a ejhle: dopoledne, co tam spatíte i v odpoled-

ních hodinách na lavikách u cest a pšin ? Židovské
guvernantky s vozíky a rozpustilá žíata, arábky di-

voké, na nž i strážce sad je sláb. A to te, jak jaro

se oteve, zase bude se opakovati. A to proto, že eský
oban Prahy nedovede si takový, všem nám v Praze

spolený majetek hájiti, aneb ho nezná, aneb o nedbá.

Židé jsou vypoítavjší »und wie heisst«, Žofín — to

pece je pro naše maliké místo na jae a v lét jako

stvoené . . Ty dva krejcary mostného nemá každá chu-

dá pakáž a aspo se tam nedostane tolik dtí, jako na

Karlák — tak co budem dti vodit tam, kde je jich víc

než dost
;
beztoho tch nakažlivých chorob visí celý rok

tolik v »luft« — —
A žíata se s drzým elem prohánjí na Žofín,

v Kinského zahrad, ve Stromovce nejen po pšinách,
ale i po trávnících a záhonech, a naše dti popelí se

v písku na Karláku a jsou rády, že jsou tam. Povstný
jeden park u Františkova nádraží ped lety stail židm
a jich hojnému dorostu, dnes tlaí se židé se svou mlá-

deží všude, do všech sad, peplují je a svou bezmez-
nou drzostí v brzku dovedou je opanovati. Drzé elo
nade všecko a ped židem se skrí eský Venca všudy.

«

ro židovstvo mezi lidem eským tak znamenité

kšefty dlá, o tom se rozepsala Vlkova » Osvta

«

v . 9 ro. 1906.

»Pod nadpisem » Emancipace Žid« pinesl Havlí-
kv »Slovan« dne 12. íjna 1850 pedn dopis ze Soutic,

podepsaný šifrou W. W. T., a za druhé Havlíkv do-

datek k nmu, vše v tchto slovech. Tyto dny dostali

jsme následující pipiš ze Soutic:

»Napomínáme vás, abyste, když máte hudbu neb
muziku, nepipouštli mezi sebe žádného žida. Musím
vám íci, že se tomu velice divím, že se nynjšího asu
dvata nestydí se židem tancovati. Za mých as to

bylo jináe, to si pokládala holka za velkou neest, když
ji vzal žid k tanci, a není to také slušné. Proež vám
z tohoto posvátného místa oznamuji svou žádost. Pijde-li

žid do hospody, když máte muziku, zeptejte se ho : co

XXXXV. Emancipace Žid.
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tu chceš? muzika je pro nás, a netrpte ho v hospod.
Naproti tomu mže vám žid to samé íci, když je ži-

dovská muzika a vy se mezi n vtíráte: co tu chceš? mu-
zika je naše. Nechtjž mi nikdo namítati, že jsou rovno-

právní
;
nco jiného jest, když pozvete žida na veselost,

aneb když jest nkdo z vás pozván na židovskou svatbu

;

tenkráte jest hostem a hostinství se má ctíti.« V ten asi

smysl mluvil Soutický p. fará z kazatelny na den svá-

tého Václava letošního roku. To jsou slova dobrého pa-

stýe, sluhy božího, jenž má rozsívati sím snášenlivosti,

svornosti a lásky. Pisatel tchto ádk, jsa práv píto-

men, nevdl v prvním okamžení, sní-li nkde v Blani-

ckém vrchu se zavenými tam rytíi, aneb žije v nkte-
rém zaprášeném století bujné hierarchie a rezatých ped-
sudk ;

zotaviv se však a vida, že mnohý z poslucha
nad tím jadrným napomenutím jaksi hlavou kroutí, ža-

snul nad ostrovtipem faráovým, s jakýmž poslucham
svým vykládal patent o rovnoprávnosti israelit a oe-
kával, že horlivý kazatel prohodí také ješt nco o ko-

šerování masa a barchesu, smíli poctivý ímsko-katolický

kesan takových židovských jídel požívati ili ne.

Tak daleko to tedy pivedli chuasové židé v Sou-

tické kollatue, že si ode dne sv. Václava letošního roku

nebudou moci proskoit! s našimi veleslavnými dívkami,

nebo že pan fará vlastn jenom na židy ml zameno,
leží na bíledni, ponvadž ví, že tito nejvíce dvakrát, ti-

kráte do roka mívají svj tanení ples, jmenovit o po-

svícení a masopust, anto pravovící Soutické obyvatel-

stvo bezmála každou nedli taní, obzvlášt letos. Bylo
by vru za slušno, aby zdejší dívky podaly p. farái po-

dkovací adresu, že se o n tak peliv stará, a nenechá
je v náru lecjakémus židovi klesnout!, k emuž tanec

nejlepší píležitost podává.

Z tohoto zákazu pán faráova lze erpati následu-

jící uvážení: Zákonem obdržel žid lovnoprávnost, to

jest, on má tch výhod požívati, kterých my dle práva

požíváme, a má také ta bemena nésti, kterými jsme po-

dleni, naše obanské pomry jsou tedy stejné. Žid žije

s námi, on vede obchod s námi, on je piinlivý a dává
výdlek chudým našincm, jeli jen trochu zámožnjší —
a hledí-li na svj zisk, když zapjí tomu neb onomu
v nouzi postavenému njaký pakatýlek, inu každý má
sám sebe nejradši, a správný dlužník netrpí také žádnou
škodu. Vzí arci ješt mnohému starý pedsudek v tvrdé

9Rudolf Vrba; Vláda penz.
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palici a za asté ješt slýchati bohužel neslušných ná-

zvisek, jichž sprostnost neb svévolnost tak ráda udílí

ubohému hausírníku, avšak ješt nikomu nenapadlo, aby
když sám se veselí po denních trampotách, vylouil žida

ze své spolenosti, jako to kázal Soutický p. fará. My-
slí-li pan fará, že tím trpí dobrý mrav svených jemu
oveek, mýlí se velice, nebo amen pravím jemu : že ji-

stjší dívka tancující se židem v hospod, než v rukou
kesanského chasníka za hospodou.

Téhož dne byla na vybídnutí pana faráe držána

tak zvaná ofra ve prospch stávajícího v Souticích Mari-

ánského bratrstva, a že nadleníko muselo býti hojné,

lze posoudit! z toho, že slavná Mariánská jednota usjed-

notivši se v bázni boží a pro rozšíení osvty do ty
hodin do rána bumbati ráila. Bh ji posilniž.

Pipiš tento zavdává nám píležitost v krátkosti zde

o této jist u nás dosti dležité vci mínní svoje pro-

nésti, o kterém doufáme, že nebude nadarmo pronesené.

My nechceme náležeti do potu onch, kteí se va-

rují obecenstvu nco nemilého, by i pravdivé bylo, do
oí povdíti, a kteí se jistým zakoenlým a oblíbeným
pedsudkm vždy vyhýbají, obávajíce se, aby snad okam-
žitou náklonnost ní neztratili. Dle našeho mínní jest

nejvtší politika a spolu nejvtší chytrost, držeti se vždy
dle svého dobrého pesvdení, a neohlížet! se nic na

to, jestli nkdo asem svým s tím nespokojen jest a by
by si i asem nkdo zažehral : konen pravá pravda

zstane vždy na vrchu. Tak to jest i s emancipací ži-

dovskou. Jisto jest a upírat! to nebudeme, že veliká vt-
šina našeho lidu proti této emancipaci žid jest, a že

jen s nelibostí nesla stejná práva, která židé skrze oktro-

jovanou ústavu 4. bezna obdrželi : dodati mžeme i to, že

se ješt posud mnohé obce všemožn brání, aby se mezi

nimi usadit! nemohl navzdor nabyté rovnoprávnosti žid.

Ba pipouštíme ješt více, ekneme, že ani takovým
obcím za zlé pokládati nemžeme jejich bránní se proti

židm, když totiž povážíme innost obyejnou žid jed-

notlivých (výminky jsou ovšem i zde) usazených mezi

kesany. Jak známo, považuje žid dle svých nábožen-
ských pedsudk každého jinovrce za nepítele svého
a dovoluje si proti nmu všeliehos v obchodu, ehož
si proti stejnovrci nedovolí.

Obchod a živnosti židovské na takovémto základu

vedené ovšem musí býti na škodu celé obce, ve které
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se žid usadí, a známé jsou již v tom ohledu stesky, že

žid všemožn lid na dluh piti nebo kupovati láká, aby
k lichv píležitost nabyl, že všechno kupuje bez ohledu,

tudy zkaženému služebnému lidu ba i manželm lehko-

myslným píležitost podává doma vci odnášeti a do ži-

dovny za špatnou cenu prodávati atd., dále že žid nikdy

skoro živnost neprovozuje, pi které by siln pracovat!

musel, že se vždy jen achrování atd. drží. Jest to

v celku všechno pravda, ale pece po dobrém, rozum-
ném a poctivém rozvážení celé vci nemžeme být jako

liberální a o rovnoprávnost bojující lidé proti židm.
Když bez všelikých pedsudk a trochu protelejším okem
ze známostí, totiž .djin lovenstva, nynjší stav žid
povážíme, shledáme hned, že práv poroba jejich bývalá

a nedstatek stejného s námi práva pivedl je na ny-

njší stupe jejich obyej a zpsob a že oni sami

bu jen málo bu docela nic vinni nejsou své nynjší
pokaženosti.

Vlády staré obyejn dely židy v pravém smyslu
toho slova, žádaly na nich dan tak veliké, že skutené
na poctivý zpsob nebylo lze tolik vytžit!, nebo tyto

vlády považovaly židy jako njaké živé stíbrné a zlaté

doly, z kterých se ustavin tžiti dá
;
krom toho by!

žid dle nekesanských a pravému duchu Kristovu zcela

protivných tehdejších pedsudk z nejhlavnjších lidských

práv vylouen, nesm! kupovati statky a pozemky, ne-

sml provozovat! jisté živnosti, ba i právo k ženní
musel koupiti za nesmírnou penžitou cenu, a pi tom
zakoušet! nejvtší potupy a odstrkování v život.

jest divu, že pi tom neml žid žádné lásky ke ke-
sanm takto nekesansky s ním jednajícím? Jest divu, že

užíval, jsa slabý a utiskovaný, všelijakých tajných cest

k utiskování svých nepátel a že držel proti nim všech-

no i to nejhorší za dovolené ? Jest divu, že nemaje
žádného práva, žádné cti ve veejném život hrabal jen

dovoleným a nedovoleným zpsobem peníze, aby
mohl alespo pokoutn uplácením dosáhnout! neho
lepšího pro sebe ? — Ba není to všechno nic divného,

a stran žid mže se íci vším právem : Jak jste si je

udlali, tak je máte. —
Nelze však pochybovat!, že židé dosáhnuvše stej-

ného práva s námi asem svým velkou ást necností

svých odloží, ponvadž tyto necnosti neleží snad již

v povaze kmene israelitského (každý národ zajisté jest

9
*
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stejn cnostný a necnostný), nýbrž jenom v okolnostech,

tak jako každý svtem prošlý a zkušený lovk dobe
o tom ví, že ty samé zpsoby, které mají židé u nás,

nalézáme též na p. u Armén a ek v Turecku a

vbec v menší neb vtší míe u všech utlaených ná-

rod, kteí mezi utlaovateli svými bydlí.

Ovšem, že oekávati nelze, aby snad po pouhém
prohlášení rovnoprávnosti hned jak by uíznul, všichni

židé svého starého Adama svlékli a všemi ctnostmi svo-

bodných a rovnoprávných oban svítili : co tolik vk
splodilo v charakteru tohoto kmene, to jeden rok neb
jeden den nepromní, ale co as zkazil, zase as na-

praví. Pispívejme i my sami k této reform židovstva,

chovejme se také skuten i v život ke svým israelit-

ským spoluobanm tak, jako k rovn oprávnným, ne-

tupme jich, nesnižujme jich, nesužujme jich žádným zp-
sobem a zstaly-li na nich lpti ješt mnohé známé oby-

eje z pedešlého asu, snášejme je zatím, jsouce pamt-
livi píin jejich. Ostatn mají to kesané vždy jen ve

vlastní moci, aby se bránili všemu tomu, co se obyejn
nechvalitebného židm pipisuje. Nedej se ošidit, ned-
lej lehkomysln dluhy, bu opatrný, to jsou skoro všech-

na ta pravidla, s kterými se ubráníme, a proto pova-

žujeme všechny ei, jako by emancipace žid mohla
všem ostatním tak velice uškoditi, za marné a pepiaté.

Jestli jsou skuten tak bídný a niemný národ, aby
nás nkolik tisíc žid ve všech obchodech atd. pehnalo
a pedlalo : vru nestojíme ani za politování !

Avšak není tomu tak a pesvdíme se brzy, že

emancipace žid v celku nám ani trochu neuškodila,

nýbrž prospla ješt, jakož musí prospti každá sprave-

dlivá vc. A si mluví kdo chce, co chce, nespravedlivé

jest každé politické utiskování

!

Že ostatn též i židé se své strany, podle toho co

rovn oprávnní obané se chovati mají, užívajíce opatr-

n svých nov nabytých práv a nedráždíce nikde lidu

proti sob, rozumí se samo sebou, zvlášt však by vtší

náklonnost k zemi té míti mli, která jest jejich otina
a nechovati se k ní povždy jako pouze cizinci, což by
jim zajisté dopomohlo ješt díve k uznání u ostatních

spoluoban.
jest zajímavo nyní, když pl století uplynulo od

emancipace žid, nám, kteí vidíme následky její, isti

úsudky souastník, s jakými se potkala pi svém zno-
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vuzízení u nás. Hlas faráe, starostlivého o své oveky,
výkik úžasu nad ním u liberála z roku 1848, který

v slovanské humanit omlouvá i lichváský výdlek,
když žid »zapjí lovku v nouzi postavenému njaký
pakatýlek — inu každý má sám sebe nejradši — « Roz-
umli bychom tomu, kdyby to byl psal žid — jako

uplatnní egoismu — ale zdá se, že podepsaný W. W.
T. byl kesan, jemuž v druhu nadšení, u našinc tak

astém, byl žid bližším než »v nouzi postavený« naši-

nec i než uražená ethika. V posudku redakním, jenž

podává i úsudek lidu našeho o emancipaci žid, žije K.

Havlíek celý. Nebojácný v slov — a na ob strany

se pece pedem omlouvá — spravedlivý, liberální, ale

pi tom s lidem hluboce cítící, ve všem ech do kosti

i v tom sentimentáln slovanském nadje a dvry
plném oekávání ve zmnu povahy židovské, jejíž rub
hledí omluviti a vysvtliti, i v nadji v budoucí pilnutí

žid k národu našemu a zemi, kdež cítí se cizinci.

Ve velikých dobách, v bojích za politická a národní

práva pekypuje nkdy cit a vyleje se široce z beh
stízlivým rozumem vykázaných, takže pozdjší doba
mnohého inu lituje a mnohému se usmje bu trpce

ze zklamání, nebo jako zjevu ist komickému.
Když roku 1848 intelligence Nmecka se zvedla

k záchran utlaených nmeckých bratí ve Šlesviku a

zástupy dobrovolník spchaly do ad povstalých Šles-

vian proti Dánm, pihodila se v Heidelberce tato

nyní neuvitelná událost. Kníže Dr. Rudolf Thurn Ta-
xis, vlastenec eský, který studoval na tamní universit,

vystoupil ve shromáždní studentském, kde se práv
ohniv enilo proti utiskovatelm dánským, a promlu-
vil smlou e, v níž ukázal,^ jak jé stejn utiskován ve

své zemi také národ eský. e jeho vzbudila boui ne-

vole nad útiskem našeho národa. Rapíry vylétly vzhru
a mládež písahala, až osvobodí utištné bratry ve Šles-

viku, že potáhne nám na pomoc do ech. Pítel našeho
národa, nyní již zesnulý, vypravovával o tom s pohnutím
i s úsmvem, s jakým sledujeme dtskou naivnost. Mli
jsme tehdy i nmecké básníky, opvující látky naše ná-

rodní, jako Meissnera, jenž slavil Žižku
;
ovšem si toho

híchu nemohli pozdji odpustiti, když horeka svobody
pešla a národ eský dobýval se z okov germanisace.

Smioval prý by se vlk rád, jen kdyby žaludek dovolil.

Také u nás tehdy Mácha psal své Cikány a ply se »he-
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brejské melodie, « jimž se pozdji Neruda usmíval a

sám psal rozjímání »Pro strach židovský« a uvažoval

zklamání, jehož jsme se dožili na židech emancipova-
ných. Tak by byl asi také opravil náhledy své z po-

zdjší zkušenosti Havlíek Borovský.

Na draveka, jemuž emancipace práv dvíka klece

otvírala, hledlo se pirozen s útrpností, teba se vidlo,
že se i v kleci dovedl dobe zaizovat! a tu a tam i

skrze míže mnohého pošramotil. »To je vše následek

klece « soudilo se pevrácen — jsou to jen nezpsoby,
kterým odvykne na svobod docela, jen se s ním tro-

chu pomazliti a bude z nho roztomilý soudruh.

A náš Havlíek praví k tomu Rousseauovsky raj-

ským názorem »tyto necnosti neleží snad již v povaze
kmene israelského (každý národ zajisté jest stejn ctnostný

a nectnostný) nýbrž jenom v okolnostech*. Stejn by-

chom mohli íci o rostlinách a zvíatech : všechno je

stejn užitené — jen je chovati za stejných okolností

a neznásilovati.

Jak velice se ídí národové a plemena svou povahou,
na to se nevzpomnlo docela. A povaha ta se bohužel

nemní. Francouzové jsou na p. podnes týmž zvda-
vým, neklidným, bojovným, novot chtivým národem,
jak líí Caesar staré Gally, Germáni pak jsou i nyní

výbojní, loupežn hrabiví, kastomic^ arrogantní a

neurvale krutí, jako za všech dob pedešlých, af pá-

tíme na reformátora Luthera, v jeho zuení proti po-

vstalým sedlákm, nebo na humanitu uence Momm-
sena k echm, žádající na svých jazykových práv.

Ani náboženství, ani as tisíc let, ani filosofie (viz

Nietzsche), ani sociální nivelisace (viz Lassalla a Marxe)
ani vzdlání nepromnily brutálnosti této povahy. Kla-

sicky sám^ sebe v svj národ posoudil Mommsen ve svých

djinách íma, kde kárá pobití íman pistávších v zá-

livu Tarentském od obyvatel eckých tohoto msta
(II. kniha 1. sv., 8. vvd., str. 392.) tmito slovy: »Eine

Torheit, nicht minder eine Barbarei, eine jener entsetz-

lichen Barbareien der Zivilisation, wo die Gesittung

plótzlich das Steuerruder verliert und die nackte Ge-
meinheit vor uns hintritt, gleichsam, um zu warnen
vor dem kindischen Glauben, ais vermóge die Zivilisation

aus der Menschennatur die Bestialitát auszurechnen.«

Jest to úplná pravda, o které my se v echách
denn pesvdujeme. A zdaž zmnil se za tisíciletí char-



— 135 —

aktér slovanský od prvních zpráv, které máme o ped-
cích svých od klasických spisovatel? »Nakvasují se

rádi cizími mravy« — pozoruje u nich Facitus — Ne-
znají lsti ani mstivosti, ale nesnesou kázn — píše císa

Lev V. Vn nesvorní mezi sebou, radji s nepáteli

spolují se proti sob — Ijmjí djiny. Obrame stránku

tisíce let, co praví o eších poctivý, vzdlaný emigrant

Stránský skoro v polovici 17. století ve své »Republica

Bojema^ str. 89. — ech je nejvtším následovatelem

a obdivovatelem vcí cizích, domácích však a krajan
svých hnusným tupitelem a zavrhovatelem. Nezdá se

nám, že by to mohlo býti dnes napsáno práv tak jako

ped 300 lety, a že, což nejhoršího, není ani nadje, že

by se to napsalo ješt po 300 letech a nkolikráte

300 letech, budou-li totiž echové ješt echy pi té

milovnosti cizoty? — — že v štstí a nehodách žádá

si míti soudruh co nejvíce, že nesnášenlivým jest kázn
písnjší « atd.

Již za prvních dob škrtili se Slované navzájem a

volali Nmce na pomoc, a podnes se škrtí nejbližší

bratí: Chorvát se Srbem, Polák s Rusem, kde kdo
s koho jest. Podnes se drobí v nové národy a jazyky
— viz maloruský, slovenský, bosenský — podnes volají

si panovníky z ciziny — viz Bulharsko.

Hle, teba si uvdomil zlo, národ a kmen nemní
a snad ani nemže zmniti své povahy. Jak by to tedy

mohl uiniti tak svérázný, starý kmen židovský?

Schytralá lstivost, úlisná vypoítavost, bezmezná
hrabivost, nevybíravost v prostedcích obohatiti se, orien-

táln krutá bezohlednost k slabším ve vykoistní a

utlaení. Tento typ nevyvinul se teprve útiskem stedo-
vkým, ten žil již a znám byl ve starém vku, bez ke-
sanských legend o Ahasveru zjednal si název odium ge-

neris humani v ím, kde žil hlavn z mastikáství,
vštní, kuplíství a lichvy — a v opovržení pišel

u všech národ nevyjímaje ani nejbližší semitské sou-

kmenovce.
Pi emancipaci židovské pipadá nám orientální

báje z tisíce a jedné noci o duchu zaveném v láhvi

peetí Šalamounovou. Neprozetelný lovk otevel z mi-

losrdenství láhev, a hle — již stál nad ním ohromný,
mocný duch, hroze mu smrtí. Dnes se již nemluví
o emancipaci žid, ale za to o emancipaci naší od žid
a heslo »Pro strach židovským neznamenalo snad po-
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strašení žid, ale již strach z nich jdoucí. Ve své libe-

ráln lidumilné nálad náš dobrý a jinak tak bystro-

zraký Havlíek jedné vci nevidl — toho velikého

rozdílu v pevaze duševní židovského a našeho lidu.

A tu, eho velkým nedáno, to vytušili malití — lid

sám. »Jisto jest, že se posud mnohé obce všemožn
brání, aby se v nich neusadil žid. Ba pipouštíme —
že ani takovým obcím za zlé pokládati nelze jejich brá-

nní proti židm ... ale pece po dobrém, rozumném
a poctivém rozvážení celé vci nemžeme být jakož

liberální a o rovnoprávnost bojující lidé proti ži-

dm — «,

Tato slova ukazují mezeru v logice Havlíkov.
Závr by ml zníti

:
pejeme židm svobody, ale brame

se jich vykoistní a panství jak mžeme, teba výlukou
z obce, bojkotem, když jinak nedovedeme. Jako liberál

nechce a ovšem nemže také Havlíek býti proti svo-

bod kteréhokoli lovka, ale zárove jako upímný ná-

rodovec cítí, že pi nerovné morálce a výchov obou
stran bude zvtšenou volností emancipovaných a jejich

praktikami, jež dovoluje jim delší etz talmudské mo-
rálky, lid náš vykoisován kupecky i lichvásky, mravn
poškozován svádním k pití a k domácí krádeži atd.,

ale nepoznává dležitosti prostedku sebeobrany lidu ve

výluce žid z obce — tohoto instinktivního bojkotu,

kterým již zvíata se chrání, vyluujíce nebezpeného
druha (na p. nemocného) ze svého stedu. Toto hnutí,

zárodek hesla »Svj k svému«, bylo a jest rázu ist
hospodáského, jen úskonost mže v nm hledati

nenávist plemennou, a klam to byl, spatována-li v nm
byla nepíze našeho lidu k rovnému právu žid. Stát

hospodásky zkracovaný sahá k ochranným clm, spo-

lenost utlaovaná, nemající zákonodárství v moci na
ochranu svou, sáhne k boykotu. Výsledek záleží na po-

vaze a kázni spolenosti té. Tolik s jistotou dovolíme si

tvrditi, že kdyby Praha byla nmecká, že by zde ani

rok neobstálo fanaticky eské kupectvo židovské, ale

ovšem by se také nepihodilo, že by v eských školách

pražských byla vtšina nmeckých dtí

!

Prostedek ten zdál se Havlíkovi býti nepátelský
židm osvobozeným a pi tom ne nutný, domníval se,

že staí lidu íci : »Nedej se ošiditi, nedlej dluhy lehko-

mysln, bu opatrný: to jsou skoro všecka ta pravidla,

kterými se ubráníme. — jestli jsme skuten tak bídný
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a niemný národ, aby nás nkolik tisíc žid ve všech

obchodech atd. pehnalo a pedlalo : vru nestojíme

ani za politování«. Hrozná slova — a dosud ješt bý-

vají s pathosem citována. Mluví z nich však nyní bu
schvální slepota nebo neznalost zdatnosti židovské. Snad,

dokud se tato obmezovala jen na sbírání kžiek a prodej

koalky, nebylo ji tou mrou pozorovati, jako dnes, kdy
ani nejvtší šovinista snad neídad! by výdlkovou obrat-

nost našeho lidu, a to nejen v obchodu, na roven s ži-

dovskou. Nemusíme se za to ani tak stydti. Krom
snad plemene anglosaského od staletí v obchodu cviko-

vaného a podnikavého, nezmarného Severoameriana po-

zoruje se pevaha židovská jinde skoro práv tak jako

u nás. Není-liž následující cviení Erckmanna Chatriana

z Elsasu »Mistr Daniel Rock« jakoby vystiženo z na-

šeho venkova? » Koncem záí poato s vyvlastováním
pozemk; tu spozorovali, že (žid) Eliáš Blum ztrojná-

sobil své jmní, bez toho již znané. Starý lišák za ty-
násobný peníz prodal nejen nížinu, kterou by! koupil

od Beneduma, ale i množství jiných pozemk, kterých

se byl prve koupí zmocnil, od Sarrburgu až do Saverny,

na délce šesti mil. Bylo to podivení a pekvapení, když
se dovdli, že mistr Eliáš Blum jest milllonáem. Po-

hl želi na s úctou, když mimo jel na svém malém oslu;

smekali ped ním klobouky až k zemi, nazývali ho »panem
Eliášem«; mnozí se také divili, že mu nebyl udlen n-
jaký ád ! A on vždy prostý, umírnný, obleen ve svj
starý, špinavý pláš, nos a bradu ve vysokém límci,

usmíval se šibalsky. Pan Zachariáš Piper (starosta) v bí-

lém nákrníku, picházel asto init mu hlubokých po-

klon
;
mistr Eliáš zamrkal okem a pravil mu tonem no-

sovým : »He, he, váš ponížený služebník, pane sta-

rosto. Mluvil jsem o vás nedávno s panem podpre-
fektem.« — »A, pane Eliáši, jaká to uznalost!« — »Ano,
mžete poítati na mou protekci.

«

A málo chyblo, že mu nepodal ruky, by ji po-
líbil : tak chodí vci na svt. — Když se poaly pro-

najímat! práce, dostavil se Eliáš první a najal si nej lepší

ásti: mosty, vodovody, prplavy, prkopy; zmocoval
se všeho, rozuml všemu . . . mlt jemnjší ich, bystejší

zrak, podnikavjšího ducha, než všickni ostatní
;
jeho

konkurrenti se proto zlobili, ale co chceme? Duše Abra-
hámova, Isákova, Jakubova bydlila v nm Pán mi-

loval jeho rod; jeden z jeho pedk to byl, jenž radil
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vžiti zlaté nádobí faraonovo, by nahradil si cibuli egypt-

skou, jeden z jeho souvrc to byl, jenž kdysi smnky
vynalezl, aby ušel konfiskacím Filipa Krásného, konen
jemu Samému pravil Bh mocný: »Budeš obchodníkem
s veteší, s mýdlem na vousy, s perlami, s vyšmafhanými
botami, s bitvami a s malikostmi všeho druhu! Po
dvacet let budeš choditi od vesnice k vesnici a tahati

za sebou starou krávu uvázanou za rohy; pak uhnízdíš

se v roztrhaném baráku v kout ulice, bys vedl obchod
na hrubo. Konen staneš se mylordem a budeš zaklá-

dat! železnice, hut a elektrické telegrafy
:

pemýšlej
o tom, Eliáši !« — ekneli vám Pán takovéhle vci, za-

jisté vás nemá za hloupé, a vám se vždy všechno po-

daí.

«

Náš Havlíek Borovský myslil, že teba jen e-
skému lovku, pití náchylnému, íci : » Nepij, « a že

to postaí. Co tomu íkáte, staí kazatelé? A hle, židé

se neopíjejí! Nepozorujete toho rozdílu v povaze dvo-

jího lidu?

Havlíek myslil, že staí íci : Nedej se ošiditi. Ach,

kdy pak se chtl lovk dát ošiditi. Ani opatrnost, ba
ani výstraha a zkušenost tu nepostaují, a to ani u vý-

boru národa. A jak tžká je tu konkurrence se židem,

o tom již jde národní podání. V í ruce je dnes u nás

velkoobchod — i s obilím — v í velkoprmysl ? Kdo
s nejvtším úspchem pebírá nájem velkostatk, jichž

režie se majitelm nevyplácí? Kdo skupuje velkostatky ?

Náš lid byl skuten pehnán a pedhonn od žid, a

to nejen v obchod. »Jsme-li skuten tak bídný a ni-

emný národ — vru nestojíme ani za politování.« —
Hrozná slova — jsou jako vytržena z katechismu Nietz-

scheova, že svt patí silným — což by Havlíek neekl.

Nezávidli bychom ani židm jich pevahu hospodá-
skou, kdy by se z ní nebyla asem vyvíjela zbra, jež

pomáhá ohrožovat! naše bytí. Židé se ani po emanci-
paci nestali našimi páteli. Siln vyvinutý egoismus a

orientální tradice druží je všude k silnjším a vlád-

noucím, a adí je v šik proti slabším a utlaeným. Jsou
ohai lovcovými a berou z lovu hmotný podíl, ponechávajíce

vítzi idejné vavíny národní koisti. Sami znají volání

po humanit jen tam, kde jsou uskípnuti v nkteré
ásti a tu se veškeren celek, zakoenný po celém po-

vrchu zemském, bohatý energický zvedá giganticky k jeho

ochran.
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Výhradná snaha po majetku — kterým druhdy se

chránili ve svém utlaení, takže na p. docela volný
mli pobyt v echách s mnohými výhodami, když ne-

katolíci Ferdinandem II. nebyli v zemi trpni — vedla

je spolu s šetrností k netušenému bohatství a tím také

k moci. Oni jsou sedmou á nejvtší velmocí svtovou
— v jejich rukách jest stejn velmoc žurnalistiky jako

i velmoci druhé a jí k ruce stojí k obran i výboji na

kapitál zuící a pece jemu otroící armáda rudé interna-

cionály. Vidl kdy svt chytejší a mocnjší spoleen-
skou stavbu? A to vše za pl století! Velmoc tato, vy-

šedši smle z podzemí zednáských loží na svtlo denní,

jako nejvelkolepjší organisace djinná, otásá trny,
provádí revoluce, dává úvr na války, nebo je petrhuje

odepením jeho, jak toho potebuje. Již za Marie Terezie

vymohli židé hollandští a anglití svými vládami, že

odvolala vypovzení žid z ech mandátem naízené.

V naší dob bylo zakiknuto Rumunsko, jež chtlo brá-

nit! lidu svého od židovského vykoistní. A co uinili

v tchto letech židé v Rusku, že se jim bránilo ve vol-

ném vyssávání lidu ? A kam že to povede ?

Nechceme býti proroky, ani na pl století. Píklad
Havlíkv je nám výstrahou. Lidstvo žije nyní rychle,

u kulisy dj jeho stídají se náhle i se svými perspekti-

vami, ale byf i nejsmlejší plány Israele, které již nyní

ásteným splnním pipomínají báji z tisíce a jedné

noci, nedošly plného vyvrcholení, to popeno býti ne-

mže, že židé od své emancipace nejen nepipodobnili
se svému okolí, ale jako živel silnjší vtiskli mu svj
ráz na dlouhý as. Z utlaených stali se ne rovnopráv-
nými lidmi, nýbrž pány a pánm odkouká okolí jich

mrav. Bez upílišnní mluví se o sežidovštní svta.
Nikdy od djinné pamti nevetel se nahý egoismus tak

nestoudn v popedí se svými požitky a žádostmi a ne-

rozlunou spolu necitností k bíd druhých zpsobené
jich vyplenním. Nikdy nehlásaly se výbojnost a uja-
mní, ba vyhlazení slabších s vtším cynismem a sy-

stémem. Smysl pro est, vážnost k majetku a svdomí se-

tely se takka do základ. I nejhnusnjší spoleenský
zloin dochází veejné mluvy a zastání. Náboženství od-

bývá se posmchem. Filosofie stala se advokátem. Lid-

stvo jakoby ztrácelo všechen posavádní svj morální

podklad i svtlo na delší cestu. Kdo by se tu odvážil

prorokovat! budoucnost ?
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XXXXVL Komu patí domy v Praze?

N ásledky zrušení židovské tvrti ve^ všech mstech jsou

pro kesany ty nejzhoubnjší. Židé bhem 50ti let

vyvlastnili kesany a zabrali všecky domy v hlavních

ulicích každého msta, a ve Vídni, a v Praze neb jinde.

Z toho následuje, že obchodní místnosti jsou na živých

ulicích v rukou výhradn žid, ulice stranou, ulice mrtvé

jsou pro kesany. Karta se tedy obrátila. Židé se vyst-
hovali ze židovské tvrti do nádherných ulic, a do opu-

štných židovských pelech, pokud se nezbouraly, se

nasthovali kesané. Nad to uinili židé ohromné ob-

chody svými starými baráky, které prodali za drahý

peníz obcím. Židé v Praze získali asanací miliony. Tyto
obrovské kšefty obstarávají na pražské radnici židé Jakub
Scharf, Baštý a jiní s nimi spolení. Ped touto židov-

skou skupinou jsou páni primátoi bezmocni. Židé skou-

pili za krátkou dobu v Praze nejživjší ulice, ze kterých

jsou kesané vytlaeni. Uvedeme zde nkolik doklad
z r. 1907.

Praha I., Staré Msto.

Zikmund Weiss, Platnéská ul. . 5, 55.

Anna Qerstl, u Radnice . 14.

Filip Kuh, u Radnice . 11.

Bernard Fischmann, Úzká ul. . 6.

Jaromír Prager, Platnéská ul. . 4.

Angelus Kafka, Platnéská ul. . 11.

Pavla Russ, ul. Karoliny Svtlé (tyry domy).

Anna Fleissne ova, Bartolomjská ul. . 10.

Klebinderova Emilie, Betlémská ul. . 2.

Rosebergova Augusta, ul. Karoliny Svtlé (dva domy).

JUDr. Gustav Winter, ul. Karoliny Svtlé (dva domy).

Jan Mauthner, Ferdinandova t. . 13.

Alois Wotitzky, Skoepka . 3.

Hugo Harpner, Ferdinandova t. . 39.

Amalie Thiebenova, na Mstku . 1.

Marie Schiller, Provaznická ul. . 12.

Gab. Wolfowa z Wachtentreu, Rytíská ul. . 28.

Karel Wolf, Rytíská ul. . 26.

Alf. Raudnitz, Rytíská ul. . 22.

Ludv. H. Reuch, Uhelný trh . 1.

Gustav Fischel, Michalská ul. . 13.

Ludvík Jampehles, Michalská ul. . 5.
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Rob. Fuchs, Staromstské nám. . 33.

Šal. Grosslicht, Melantrichova ul. . 7.

JUDr. Theod. Weltsch, Melantrichova ul. . 6.

Anna Isak, Melantrichova ul. . 12.

Ascher Františka, Kožná ul. . 1.

Josef Koretz, Melantrichova ul. . 16.

Matylda Neustadtlova, Melantrichova ul. . 18.

Fr. Goldschmidova, Staromstské nám. (ti domy).

Anna Kerlitzká, Staromstské nám. (dva domy).

Zikmund Fischel, Železná ul. . 18.

Abrah. Glaser, Železná ul. . 20.

Ludv. Fischer, Havelská ul. . 33.

Vilém Epstein, Havelská ul. . 17.

Josef Ehrlich z Treuenstáttu, Havelská ul. . 9.

Olga Freudenfeldova, Havelská ul. . 5.

Abraham Brod, Havelská ul. . 20. (tyry domy).

Theodor Eder, Kamzíková ul. . 4.

Alžbta Buschova, Kamzíková ul. . 6.

Jos. Braunova, Kamzíková ul. . 1.

Julie Eisnerova, Kamzíková ul. . 3.

Marek Fanta, Staromstské nám. . 21.

Frant. Goldschmid, Celetná ul. . 4.

Benedikt Klemperer, Ovocný trh . 17.

Ig. Winter, Ovocný trh . 19.

Sieg. Wallerstein, Ovocný trh . 13.

ryt. Emil Kubínský, Ovocný trh . 14,

Sam. Berger, Ovocný trh . 6.

Zikmund Bass, Ovocný trh . 2.

Kar. šl. Glaserfeldová z Helmwerthu, na Píkop . 33.

JUDr. šl. Glaserfeld z Helmwerthu Leopold, Celetná ul.

. 38.

Oskar Wolter, Templová ul. (dva domy).

Gust. Herz-Schwarzkopf, Celetná ul. . *23.

Zikmund Federer, Štupartská ul. . 4.

Barb. Altschul, Staromstské nám. . 1 7.

Schmelkeles Bohumil, Staromstské nám. . 14.

Winter Josef, Dlouhá t. . 4.

Oskar Kuh, Týnská ul. . 17.

Karla Adlerova, Týnská ul. . 13.

Fr. Frauenberger, Rybná ul. . 1.

Jos. David, Rybná ul. . 6.

Eliška Buschova, Rybná ul. . 10.

Karla Sommerschuhova, Masná ul. . 5.

PhDr. AI. Meissler, Dlouhá t. . 20.
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Oskar Bondy, Dlouhá t. . 30, 32.

Jakub Oans, Dlouhá t. . 36.

Ržena Sternova, Dlouhá t. . 39.

Fantova Marie, Dlouhá t. . 35.

Julie Leipenova, Dlouhá t. . 29.

Filip Dub, Dlouhá t. . 23, 19.

Efraim Popper, ásnovka . 16.

M. Becherova, ásnovka . 4.

Fráni Goldschmidova, Haštalská ul. . 9 (tyry domy).

Jakub Dub, Anežská ul. . 2.

Gustav Fischer, Kozí ul. . 22.

Alb. Dub, Vzeská ul. . 6, 8.

Josef Bloch, Dušní ul. . 1.

JUDr. Leop. šl. Glaserfeld z Helmwerthu, na Píkop . 35.

Hugo Kamer, na Píkop . 21.

Jeitelesova Louisa, Ferdinandova t. . 27.

Reg. Zekendorfová, Benediktinská ul. . 7.

Ter. Iserova, Anežská ul. . 4.

Olga Kornfeldova, Benediktinská ul. . la.

Em. Edererova, Týnská ul. . 6.

Praha 11., Nové Msto,
MUDr. Hanuš Winterstein, Jungmannova t. . 29.

Marie Scherlova, Jungmannova t. . 37.

Rž. Porgesová z Portheimu, Ferdinandova t. . 38.

Karel Ostermann, Jungmannova t. . 41.

Bertha Neustadtlova, Ferdinandova t. . 36.

Bed. Ssslandova, Opatovická ul. . 10.

David L5wy, Opatovická ul. . 12.

Abr. Weinberger, Opatovická ul. . 14.

Emil Freund, Pštrossova ul. . 18.

Kischová Anna, na Zboenci . 6.

Josef Eckstein, Pod Slovany (ti domy).
Lud. Fischmannova, Závtova ul. . 4.

Frant. Goldfuss, Podskalská t. . 44.

Artur Piek, Podskalská t. . 42.

Artur Piek, Soudní ul. . 9.

Leopold Piek, Soudní ul. . 11. (tyry domy).

Hahnova Marie, Vyšehradská t. . 23.

Karla Kleinová, Apolináská ul. . 7.

Hemanu Neumann, Žitná ul. . 4.

Vilém Meisner, Ve Smekách . 21.

Marek Kominík, Ve Smekách . 11.

Jind. Schck, Štpánská ul. . 43.
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Ig. Klein, Školská ul. . 3.

M. Glaserová, Vodikova ul. . 18.

O. Freudenfeldová, Jungmannovo nám. . 16.

MUDr. M. Weisl, Jungmannovo nám. . 23.

Josef Veider, Ovocná ul. *. 14.

Filip Popper, Jungmannovo nám. . 13.

Leop. Wolter, Václavské nám. . 6.

Zik. Haurowitz, Václavské nám. . 14.

Siegf. Altschul, Václavské nám. . 18.

Ludvík Grúnberger, Václavské nám. . 22.

Oskar Muneles, Václavské nám. . 68.

Šim. Devidels, Václavské nám. . 61.

Rob. Fuchs, Václavské nám. . 51:

Jindiška ze Sonnensteinu, Václavské nám. . 49.

JUDr. Jan Reiss, Václavské nám. . 5.

Frant. Goldfuss, Václavské nám. . 3.

Phillipp Haas & Sohne, na Píkop . 4.

Josef Urbach. na Píkop . 6.

Filiale der k. k. priv. Oesterreichischen Kredit-Anstalt

fúr Handel und Gewerbe in Prag, na Píkop . 10.

Boh. Bondy, na Píkop . 14.

MUDr. Jind. Epstein, Nekazanka . 13.

Ant. Pohl, Nekazanka . 5, 3.

Karel Neustadtel, Nekazanka . 12.

MUDr. Jul. Riehl, Jindišská ul. 19.

Emil. Popperova, Jindišská ul. . 10, 12.

Jind. Stránský, Bredovská ul. . 12.

Alfred Lówit, Mariánská ul. . 12.

Otakar Zdekauer, Mariánská ul. . 16.

Vilém rytí Kubínský, Mariánská ul. . 20.

Jáchym Gliicksmann, Bredovská ul. . 13.

Rakouskousko-Uherská banka ve Vídni, Bredovská ulice

íslo 5.

Zikmund Knina, Ržová ul. . 15.

Pivát Frauenverein zur Erziehung armer israelitischen

Waisenmádchen in Prag, Jerusalemská ul. . 5.

Ant. Frankl, u Pjovny . 5.

Vil. Karpeles, Mariánská ul. . 47.

Dora Beniesová, Mariánská ul. . 49.

K. Thorsch, Havlíkovo nám. . 15.

Rich. Ellbogen, Havlíkovo nám. . 2. (4 domy).

Spolenost c. k. priv. eské severní dráhy, Dláždná
ul. . 5.

Kate. Grábová, Dláždná ul. . 6. (3 domy.)
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Mark. Picková, Hybernská ul. . 32.

Ervín Beer, na Florenci . 15.

Otto Bondy, na Florenci . 11a.

Krist. Merzinger-Cabos, Hybernská ul. . 7.

Vilém Wertheimer, na Poíi . 6.

Ferdin. Pollak, na Poíí . 12.

Otto Bondy, na Poíí . 26, 28, . 13. na Florenci.

Šimon Grunberger, na Poíí . 33.

Ant. Meissner, na Florenci . 29.

JUDr. Alf. Popper, Tšnov . 4, 6.

Fleon. Sachsová, na Poíí . 19.

JUDr. Ludv. Piek, Elišina t. . 2,

Leopold Burger, Soukenická ul. . 20.

Adolf Beck, Soukenická ul. . 22.

Pav. šl. Qoldreichová z Bromecku, Petrské nám. . 7.

Ant. Rosenberg, Truhláská ul. . 31.

Em. Reichmann, Truhláská ul. . 16.

Hedv. Baschová, Zlatnická ul. . 7.

Leopold Katz, Zlatnická ul. . 5.

Boh. Fischmann, Zlatnická ul. . 6.

M. Heller, Biskupský dvr . 9.

Jul. Grunberger, Biskupský dvr, . 8.

Em. Schulhof, Biskupský dvr, . 5.

Ot. Mauthnerová, Biskupský dvr . 3.

Zikm. Federer, Petrská ul. . 29.

Ad. Hahn, Petrská ul. . 27.

Náboženská obec židovská jménem nadání Izáka a Ka-
teiny Taussigových, Petrská ul. . 3.

Náboženská obec židovská jménem nadání Bondyho,
Šalamouna Kolmanna, Egera Eliáše,^ Evy Porgesové,

Kuha Šimona Lobla Frankla Israela Šimona, Lodcká
ulika . 3.

Abraham Perner, Petrské nám. . 2.

Dr. Bedich Kofer, Petrské nám. . 1.

Moric Hahn, Soukenická ul. . 27.

Berth. Sssland, Soukenická ul. . 25.

Marek Bloch, Soukenická ul. . 23.

Ros. Eeksteinova, Elišina t. . 14.

JUDr. David Sachs, Elišina t. . 16.

Gustav Rie, Klimentská ul. . 26.

Josef Freund, Lodní mlýny . 2.

Aug. Schlesingerová, Novomlýnská ul. . 17.

Josef Kitzler, Novomlýnská ul. . 13.

Am. Markusová, Hybernská ul. . 34.
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Laz. Kraus, Bredovská ul. . 19.

Fr. Frauenberg, eznická ul. . 11.

Boh. Steinerová, Lodní mlýny . 8.

Israel. spolek synagog v Praze, Jerusalémská ul. . 9.

Kar. Fuchs, Žitná ul. . 35."^

J. R. Altschul, na Florenci . 19.

Israelitický sirotinec chlapecký. Krakovská ul. . 13.

Arnoštka Baschová, Biskupská ul. . 9.

Ida Pibramová, Krakovská ul. . 20.

Alberta Auffenfeldová, u Pjovny . 8.

Karel Fuchs, Žitná ul. . 37.

A. Fischelová, Vladislavova ul. . 8.

Ter. Loblová, Olivová ul. . 7.

V. ryt. Kubinzky, Elišina t. . 24.

Kar. Breitfeld Dr., Hálkova ul. . 2.

Jind. Schulhof, na Florenci . 23.

Rž. Nováková, na Florenci . 27.

JUDr. AI. Popper, Tšnov . 8.

Hynek Fuchs, Žitná ulice . 38.

Ad. Karpeles, na Bojišti . 13.

Mar. Glaserová, Vladislavova ul. . 12.

Dr. Julius Bunzl, Havlíkovo nám. . 7.

Jos. Meissnerová, Na Slupi . 10.

Vít Bondy, Smetanova ul. . 6.

JUDr. K. Bendiener, Salmova ul. . 14.

B. Winternitzová, Mariánská ul. . 26.

Cec. Plohnová, Sokolská t. . 68.

Gust. Irmenbach, Žitná ul. . 48.

Zik. Plohn, Bredovská ul. . 17.

Mor. Glauber, Mstský sad . 15.

Kat. Grabová, Bolzanova ul. . 7.

Kar. Pollak, Mariánská ul. . 43.

Boh. Bacher, Sadová sil. . 9.

Alb. Klein, Hybernská ul. . 40.

K. Hellerová, Mstský sad . 9.

JUDr. K. Sohr, Mstský sad . 3.

Frant. Reiská, Mariánská ul. . 32.

Olga Haussmannová, Táborská ul. . 61.

Dr. Alf. Píbram, Havlíkovo nám. . 17.

Reg. Fantlová, Hálkova ul. . 11.

MUDr. Moric Bloch, Sokolská t. . 33.

Herm. Wienerová, Mariánská ul. . 36.

Leop. Piek, Mezibranská ul. . 5.

Edm. Eisler, Hybernská ul. . 44.

Rudolf Vrba: Vláda penz. 10
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Max Bloch, Bolzanova ul. . 5.

M. Hahn, Bolzanova ul. . 3.

Vil. Oestereicher, Havlíkova ul. . 11.

Vil. Baumgartnerová, Mezibranská ulice . 3

Jind. Velemínský, na Moráni . 19.

Beng. Schwarz & Sóhne, na Moráni . 17.

Boh. Weltsch, Žitná ul. . 42.

Jana Reisnerová, Školská ul. . 8.

jak. Dub, Vyšehradská t. . 20, 3.

Jind. Fantl, Puchmajerova ul. . 22.

Max Pollak, Puchmajerova ul. . 38.

Filip Dle, eznická ul. . 19.

A. Kirschbaumová, Tšnov . 13.

Moric Zdekauer, Klimentská ul. . 50.

Mor. Taussig, Biskupská ul. . 5.

Mor. Wassermann, Biskupská ul. . 3.

Ant. Rossenberg, Soukenická ul. . 32, 34.

JUDr. J. Fischmann, Palackého nábeží, . 4

Em. Brand, Jerusalem, ul. . 13, 15.

B. Fischmann, Sokolská t. . 60.

Schalek Jan, Sokolská t. . 52.

Lud. Krebsová, Sokolská t. . 42.

Kar. Fuchs, Vávrova ul. . 1.

Leop. Mahler, Sokolská t. . 38.

Em. Theiner, Sokolská t. . 36.

K. Brummel, Táborská ul. . 48.

M. Kirschberg, Táborská ul. . 46.

Jul. Outtentag, Koubkova ul. . 7.

Fil. Frank, Koubkova ul. . 6.

Kar. Eckstein, Koubkova ul. . 2.

K. Weisbergerová, Táborská ul. . 36.

Viléma Bergerová, Wenzigova ul. . 17.

Mor. Wassermann, Táborská ul. . 19.

Emil Stein, Fiignerovo nám. . 4.

JUDr. Vil. Stern, Sokolská t. . 22.

Emil Stein, Wenzigova ul. . 5.

MUDr. Rich. Kapper, Wenzigova ul. c. 8.

Moj. Schwarz, Táborská ul. . 11.

AI. Weissenstein, Táborská ul. . 9.

Ot. Rosenbaum, na Poíí 36a.

JUDr. B. Laufberger, Trojická ul. . 7.

Em. Fantl, Štpánská ul. malá . 11.

Edm. Fanta, Štpánská ul. malá . 5.

Otto Bondy, na Poíí . 30, 30a.
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AI. Markus, Dittrichova ul. . 1941.

Zikm. Weis, Trojanova ul. . 1.

Praha VII., Holešovic e-Bubny.

Ludv. Kubinzky, Palackého t. . 2 (3 domy).

Josef Witz, Palackého t. . 31.

jul. Kornfeld, Prokopova ul. . 221.

Vikt. Siegmund, u Král. Obory . 229.

Klára Ascherová, u Král. Obory . 230.

Berta Kohnová, Rudolfova t. . 233 a 234.

Jos. Fischel, Rudolfova t. . 235.

Em. PoIIak, Palackého t. . 237.

Sonnenschein a Landesmann, Rudolfova t. . 246.

A. Kirschbaumová, Rudolfova t. . 248.

O. Fischerová, Bubenská t. . 249.

Ad. Piek, Dlnická ul. . ,264.

Bern. Liiftschutz, Palackého t. . 298.

Ludv. Jelínek, Palackého t. . 302.

Jak. Raubitschek, Strojnická ul. . 303.

Zach. Pollazek, na Maninách . 315, 316.

Leo Eger, na Zátorách . 138.

Vojt. Schiick, Jatení ul. . 319.

Linh. Bondy, u Vozovky . 321.

Jos. Steuer, Rohanská ul. . 325.

M. Reiman, Rohanská ul. . 326.

K. Raudnitz, Palackého t. . 332.

Fr. Schon, Blského t. . 343, 345, 346, 349.

VI. Freudenberg, Skalecká ul. . 351.

A. Katzerová, Skalecká ul. . 352.

Bed. Herz, Blského t. . 359.

Herm. Lustigová, Letohradská ul. . 366.

Bohm. Bondy, Letohradská ul. . 374, 375.

Kr. Lhotanová, Ovenecká ul. . 378.

Jind. Adlerová, Ovenecká ul. . 379.

Boh. Bondy, Bubenská t. . 415.

Rž. Brodová, Bubenská t. . 419.

Ludv. Spiegler, Tiskaská ul. . 429, 430.

AI. Ascher, Pivovarská ul. . 435.

Rž. Herzová, Vltavská ul. . 438.

Vil. Lóbl, na Ovinách . 439.

AI. Ascher, Vltavská ul. . 450.

Kar. Pollak, Vltavská ul. . 460.

Herm. Witzová, Bubenská t. . 463.

M. Joss, Belcrediho t. . 481.

10
’
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J. R. Gerlitzký, Plynární ul. . 487.

Vikt. Popper, Belcrediho t. . 513.

Jind. Adlerová, Ovenecká ul. . 524.

Vikt. Popper, Vinaská ul. . 525.

Zikm. Schlosser, Dlnická ul. . 531.

Leop. Ascher, Libeská ul. . 539.

Leop. Mahler, na Maninách . 542.

K. Steinová, Blského t. . 564.

Jak. Raubitschek, Strojnická ul. . 568.

G. Lówy, na Šacht . 572.

K. Steinová, Blského t. . 573.

Jak. Wien, u Vozovky . 580.

Jind. Fantl, Hemanova t. . 593.

M. Poláková, v Zátiší . 618.

K. Rosenberg, u Studánky . 620.

Mar. Ábeles, Dlnická ul. 643.

Am. Pressburgová, Škroupova ul. . 664.

Jos. Fuchs, Škroupova ul. . 665.

Anna Orlíková, Letohradská ul. . 557.

Anna Orlíková, Letohradská ul. . 667.

Fr. Schererová, Letohradská ul. . 671.

Jak. Raubitschek, Belcrediho t. . 687.

Sieg. Jeiteles, Belcrediho t. . 689.

Her. Roubitschková, Strojnická ul. . 706.

Ed. Wurth, u Kapliky . 708.

Max Hering, Korunovaní ul. . 713.

Jos. Hirsch, Škroupova ul. . 714.

JUDr. J. Steiner, Veverkova ul. . 723.

Julius Stein, Skuherského ul. . 725.

A. Kabinová, Veverkova ul. . 730.

JUDr. J. Rosenbaum, Veverkova ul. . 740.

Josef Fuchs, Arnoštova ulice . 750.

Ed. Oplatek, u Prhonu 773.

Jakub Kuhn, u Prhonu . 777.

Jind. Stern, u Prhonu . 787.

Rossemann & Khnemann, Osadní ul. . 793.

Ludm. Schillerova, na Maninách . 795.

Roubiczek & Fischer, Dlnická ul. . 856.

Rudolf Pereles, Libeská ul. . 857.

Bedich Herz, Kostelní ul. . 875.

Leopold Sametz, Rudolfova t. . 901, 903, 905 a 924.

Karlín.

Viktor Meissner, Žižkova t. . 10.
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Fr. Baumgartl, Pobežní t. . 6 a.

Jak. Gans, Královská t. . 18.

H. Kallberg, Královská t. . ^3.

Betty Kornfeldová, Královská t. . 55.

Ig. Weimann, Královská t. . 61.

Leop. Kraus, Královská t. . 106.

Jos. Krausová, Pobežní t. . 40.

El. Neumannová, Královská t. . 91.

Em. Kallberg, Královská t. . 47.

Ig. Wiener, Královská t. . 89.

Jind. Porges, Královská t. . 85.

Leop. Kraus, Královská t. . 70.

Ig. Kurz, Královská t. . 74.

Ig. Wiener, Pobežní t. . 60.

Julie Gríinhutová, Palackého t. . 85.

Alex. Freund, Karlova ul. . 12.

Josef Freund, Královská t. . 52.

Leopold Kraus, Královská t. . 68.

Jul. Gríinberger, Jungmannovo nám. . 3.

Leopold Klein, Kollárova ul. . 7.

Em. Lachmann, Vítkova ul. . 7.

JUDr. Filip Bullaty, Vítkova ul. . 13.

Josef Freund, Královská t. . 52.

Kar. Neumannová, Kollárova ul. . 11.

Leopold Robitschek, Královská t. . 11.

Náboženská obec židovská, Vítkova ul. . 12.

Fr. Ascherová,^ Žižkova t. . 11.

Pavel Kisch, Žižkova t. . 11a.

Arnošt Soyka, Pobežní t. . 6.

Marek Bloch, Sadová ul. . 1.

Leop. Weinberger, Pobežní t. . la.

Fr. Baumgartl, Pobežní t. . 3a,

Zik. Thein, Žižkova t. . 5.

Em. Kallberg, Vinohradská t. . 66.

Klot. Meisnerová, Žižkova t. . 8.

MUDr. L. Zeckendorf, Palackého t. . 3.

Ant. Stránská, Podbradova ul. . 2a.

Ed. Reitler, Královská t. . 23.

Ed. Eisler, Palackého t. . 2.

Bohm. Heller, Královská t. . 349.

Ad. Dubský, u Viaduktu . 5.

Šim. Teveles, Zahradní ul. . 6.

AI. Stern, Pobežní t. . 2a.

Bern. Fischmann, Zahradní ul. . 2.
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Anna Meisnerová, Karlova ul. . 36.

Isaiaš Kraus, Karlova ul. . 37.

Dr. K. Oplatka, Karlova ul. . 35.

Leop. Thalhofer, Žižkova t. . 4a.

Leop. Kraus, Podbradova ul. . 6.

Alex. Lustig, Královská t. . 124.

Em. Rosenberg, Podbradova ul. . 15.

Jos. Krausová, Kaizlv sad . 6.

Ludv. Lagus, Královská t. . 37 a . 37a.

Vojt. Kleiner, Rokycanova ul. . 3.

Smíchov.

Florent. Reachová, Kinského t. . 3.

AI. Dub, Kinského t. . 7.

Ludv. Soyka, Švarcenbergova t. . 48.

Fr. Goldschmidová, Libušina ul. . 1.

MLFDr. Mor. Weisl, Vltavská ul. . 3.

Mar. Bonnová, Komenského ul. . 33.

Rosa Porgesová z Portheimu, Preslova ul. . 67.

Josef Porges z Portheimu, Kinského t. . 48, 50.

Josef Waldstein, Nábežní ul. . 10.

Bed. Karpeles, Nábežní ul. . 88.

Josef Bloch, nad Kížovou cestou k záp. . 191.

Old. Rosenberg, Zbraslavská t. . 193.

Julius Bunzel, Vinohradská ul. . 206.

Vojt. Libovický, Plzeská t. . 95.

Emilie Bloch, Kinského t. . 30.

Aug. Frank, Palackého t. . 8.

Gust. Fuchs, Vltavská ul. . 4.

Jáchym Brand, Zbraslavská t. . 36.

J. Taussiga pozstalost, Jungmannova ul. . 6.

Rosa Lówyová, Jeronýmova ul. . 6.

L. S. Klatscher & Lówy, Švarcenbergova t. . 37.

Maxim. Bondy, Jeronýmova ul. . 8.

Vilém Kellner, Libušina ul. . 9.

Ludv. Kohn, Kížová ul. . 5.

Jos. Porgesa z Portheimu pozstalost, Ferdinandovo ná-

beží . 8.

Jak. Taussiga pozstalost, Palackého t. . 12.

Alf. Lobl, Kížová ul. . 3.

Jind. Porges z Portheimu, Ferdinandovo nábeží . 12.

Ed. Herschmann, Vltavská ul. . 28.

Jind. Porges z Portheimu, Kostelní nám. . 1.

Jak. Reimann, Tylova ul. . 18.
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Albert Ehrlich, Barvíská ul. 10.

Jak. Lederer, Vltavská ul. . 10.

Marie Fleischmannová, Barrandova ul. . 4.

Lazar Kraus, Plzeská t. . 53.

Josef Bloch, Pemyslova ul. . 23.

Em. Lowyová, Radlická t. . 37.

Leop. Ballenberger, Jakubská ul. . 12.

Lazar Kraus, Královská t. . 8.

Jan Keller, Vltavská ul. . 26.

Sieg. Jeiteles, Královská t. . 16.

Fr. Eckstein, Pemyslova ul. . 11.

Ferdin. Pollak, Královská t. . 11.

Julie Fischerová, Palackého t. . 29.

Leop. Piek, Palackého t. . 39.

Ad. Eisner, Nábeží . 885.

Albín Fischer, Zbraslavská t. . 10.

Lowy & Winterberg, Královská t. . 921.

JUDr. Ad. Karpeles, Plzeská t. . 36.

Gustav Popper, Zbraslavská t. . 20.

Reg. Fantlová, Neklánová ul. . 15.

Irma Taussigová, Královská t. . 984.

Marie Weissová, Komenského ul. . 19.

Otom. Rosenbaum, Komenského ul. . 21.

Melan. Eeksteinová, Kroková ul. . 4.

Ludv. Kapper, Jakubská ul. . 9.

Gust. Herrschmann, Vltavská ul. . 30.

Pakli by v seznamu tom byla njaká chyba, za to

ruiti nemžeme, ostatn na tom nezáleží. Poet tchto
dom jest tak obrovský, že by tyto domy tvoily ale-

spo tikrát tak velké msto, jako byla dívjší tvr ži-

dovská.

Paláce žid Duba na Václavském námstí, neb pa-

láce židovských bank, jako Assicurazioni generali na Vá-

clavském námstí, paláce obchodních žid Ephraima Lob-

la a jiných stojí na nejdražších místech. Židé opanují

Píkopy, Václavské námstí,^ ulici Ovocnou, Ferdinando-

vu tídu, ulici Celetnou, Železnou, kde má pronajaty

obrovské místnosti žid Fischer v kláštee Havelském,
dále veškeré piléhající menší ulice k tmto obchodním
velikým tepnám Prahy.

Ohromné obchodní sklady a agentury žid jsou po-

nejvíce v ulici Soukenické, Zlatnické, na Havlíkov ná-

mstí a v piléhajících ulicích.
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Domy kolem sad jako ulice Mariánské, Sadové a

pod. jsou obydleny výhradn skorém židy.

Židé platí nejvtší a nejdražší byty, do kterých žád-

ný kesan pro drahotu nasthovat! se nemže. Obane
Masaíku, chcete-li oloupit církev a dát majetek knží na
pospas lupim, dejte nejdíve majetek žid na buben.
Lané pece nebudete krmit z prázdné mísy. Bohatství

žid lichvou a lupem na kesanech nahromadné vy, ži-

dovský agitátore, umlujete ! Následky toho, že židé opa-

nují nejdražší místa v mstech jsou pro kesany zhoub-
né a zdrcující. Žádný kesanský obchod v živé ulici a

když se odváží, židé se postarají o to, aby obchod ke-
sana z jejich sousedství zmizel.

V beznu 1909 pinesl »Týden« tuto úvahu:
Zdá se, že konen správn a zdrav pecházíme

i na národohospodáské pole, díve eským lovkem
úpln opuštné. Pohlédnme jen padesát let zpt. již

ped tím Havlíek rozumn volal: » Pracujte, šette, pod-
nikejte, jmní získávejte. Jen národ zámožný, hospodásky
silný a neodvislý mže dobýti své svobody i lepší bu-

doucnosti a též ji uhájiti v tžkých pohromách«. Tehdy
však eský lovk byl ješt hluchý, národohospodásky
úpln nechápavý a nedbalý. Ti eští lidé, jimž se za

onch as dobe dailo, nevdli pýchou a nadutostí

co vyvádt. Kolik na p. pražských zámožných rodin

zachovalo si z té doby dodnes své jmní? Žalostn
málo! Kolik blahobytu se tšících eských živnostník
v Praze uhájilo z té doby své štíty? Mohli bychom na
dkaz pravdy svých slov vyjmenovat! závody celých ped-
ních ulic pražských, všecky ty štíty, které se pyšnily

ješt ped tyiceti lety nad dobe jdoucími živnostmi.

Kde jsou te všecky? jeden po druhém zmizel. Sta a

sta pražských eských živnostník zašlo svou neteností,

pýchou a nerozumem. eská Praha i eský venkov hnaly

se za slovem »nóbl«.

Tehdy nebylo v.Praze nic jiného slyšet! než »to je

nóbl, to není nóbl«. 1 venek nebyl tehdy lepší. Vystižn
líí dobu tu staiký pan Suk, len správní rady kralup-

ského cukrovaru a bývalý starosta v iovicích pod
Okoem. íkává: »Tehdy každý sedlák, zvolený do
správní rady njakého podniku, div nesešel s rozumu;
tu byly hned rukaviky, ekvipáže, »herbábí« i piana st-

hovala se do selských vrat. Proto také mnoho rolnických

podnik pešlo do cizích rukou, já to ovšem tak ne-
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dlal, kydal jsem klidn hnj svého dobytka a když
jsem šel mezi pány do rady, tedy jsem se umyl, aby
nebylo cítiti ze mne puch stáje. A jak vidíte, sedím
v tch rzných radách do dnes«!

Ano, sedí tam do dnes, vychoval národu deset

zdárných dtí, jest zdráv jak ryba a povždy srden
veselé, upímné mysli. Jeho názory životní byly vzaty

z prostých, ale vzácných píkaz : » Milujte práci, af ná-

ležíte k jakémukoliv stavu a nech jste v jakýchkoliv okol-

nostech, hlete na ni jako na údl, lovku urený«.
To však tehdy málo lidí vdlo. Nevili, že není teba
stydti se za práci sebe tžší, ale že nutno hanbiti se

za nejneistjší ze všech stav— za zahálku. lovk jest

tlo i duch, obé musí býti v innosti, aby celek byl

zdráv. I ti lidé, kteí tehdy mli dosti smyslu pro prak-

tický život a již chápali, v em úspch vzí, nedovedli

se ješt sprostiti vlivu pošetilostí v té dob bujících.

Upamatujte se na ty rzné typy a figury, jež ve své

fúrii a domýšlivosti vypadaly komicky? Kolik bylo tehdy

tch Oliv a Hlávk?
Od tch dob uplynulo mnoho asu. Jak vše již dnes

pece jinak u nás vypadá! Již sta a sta ech správn
chápe, že s odprcem utkáváme se vlastn na poli ho-

spodáském. A utkáváme se s ním v ele celého Slo-

vanstva. Konkurenti dobe vdí, že Slované jsou proti

nim v ohromné výhod, že mají obrovskou rozlohu, že

mají pdu ješt tém výhradn nedotknutou a v zemi

té poklad nesetných. Kolikrát byl již pronesen náhled,

že v zemích, slovanských válí se zlato na zemi.

Proto neutuchá na p. heslo Nmc »Drang nach

Osten «! Do Bosny se jich nahrnulo nyní 52.000, žádají

své školy, nmecké úadování, ohražují se proti užívání

kyrilice v úadech. Žádají pro bosenský snm šest po-

slanc. Hrnou se do Srbska, Bulharska i Ruska, chtjí

se zakotvit díve, než domácí pohodlný a neuvdomlý
lid se hospodásky probudí. Snaha konkurence vede
k tomu, nad Slovany vyniknout! díve než dospjí ke

všestrannému uvdomní a tím k síle nepemožitelné.
Francouze porazila jejich lehkovážnost, Slovany pak
nesmí poraziti cizí prmyslníka obchodník; není to ani

lehce možné, zvedne-li Slovanstvo hospodásky jen trochu

svou hlavu a ukáže-li zejména íši nmecké, že blahobyt

jejího obyvatelstva záleží v budoucnu hlavn jenom od
dobré vle a pátelství Slovanstva. Dlužno úsilovnou



— 154 —

prací a vytrvalostí každého pesvdit, že Slovanstvo
již se probouzí a že hrubé útoky proti nmu v budouc-
nosti by mohly býti samým útoníkm nejvíce škodlivý.

U nás pak nutno konati písné pehlídky všech ne-

zdar, chyb, zklamání, jimiž náš úspch trpl, upozor-

ovat! na nedostatky, jimiž dosud hynuly mnohé naše

zpsoby hospodaení, výroby a obchodu. Zanechme
malicherných spor, nejasného, nkdy až dtského ro-

zumování a hleme vzbuditi dímající hospodáské síly

našeho lidu, hleme, by ni jediný pramen výživných
zdroj neležel u nás ladem, nebo v tom pedevším leží

jistá lepší eská budoucnost.

Ve všech velikých mstech, jako ve Vídni, patí
veškeré ohromné inžovní paláce na hlavních obchodních
tepnách, jako »Ringstrasse«, »Kárntnerstrasse« atd. židm,
totéž v Berlín »Strasse unter der Linden«, v Londýn
paláce kolem bursy tak zvané »City« msto, v Mni-
chov, Brusselu, Paíži, Pešti. Nejživjší a nejdražší

místa pro obchody v tchto mstech mají židé.

Jak se v Praze prodávají a kupují domy, o tom po-

dáme tyto doklady

:

Má v Praze dm. je to okídlené slovo a znaí
nejvtší stupe blahobytu. Možná dost, že tomu bývalo

díve. Nyní jest jinak. Majetek nemovitý ukládá vlastní-

kovi jistá bemena, tak že ten blahobyt vypadá ve sku-

tenosti dosti povážlivý. Dle stavu r. 1908 bylo

poet dom hrubá inže

v Praze ........ 38,112.242 K
v Karlin . . . •

. . . . . . 502 3,129.570 »

na Smíchov . .1169 5,447.324 »

na Kr. Vinohradech . . ., . . 1504 9,921.085 »

ve Vršovicích . . 525 1,013.366 »

na Žižkov . .1183 4,890.565 »

úhrn . . . 10.610 62,514.153 K

Koncem r. 1908 bylo tedy v Praze a piléhajících

pedmstích 10.610 dom dani inžovní podrobených.

Nájemníci toho roku zaplatili hrubé inže 62V2 millionu

korun. Bylo by zajímavo vyšetiti, mnoho-li stavebního

kapitálu je v tchto domech investováno. V celém Ra-

kousku zaplatili r. 1908 nájemníci v mstech, kde se platí

inžovní da, 931 million K nájemného. V echách
bylo zaplaceno I 55V2 millionu korun. Mnozí jsou toho

názoru, že inžovní dm vynáší více než polní — hos-
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podáství a usilují o to, aby se hospodáství zbavili a

zamnili si za to inžovní dm v Praze.

Obyejn šeredn pochodí. Kdo si chce koupit

v Praze inžovní dm a myslí, že investovaný kapitál

nese 6 nebo dokonce 10 procent, ten se notn zmýlí.

»Národní Po!itika« pinesla dne 8. ledna tento

insert

:

2 domy na Letn
blíže vodárny, moderní, nové, prodá
na istý výnos 6 procent za 95.000 a

126.000 K V. Neumann, realitní kane.,

Praha VIL, Vinaská ulice . 736, od
8—9, 12—2. Vložený kapitál ponese

10 procent.

Podáme zde rozpoet domu, za který chce jeho do-

savadní vlastník 95.000 K a tvrdí, že dm ten nese i-

stých 67o- lákadlo. Nájemníci toho domu platí

ron inže dohromady 6470 K. V tom je také zapo-

ten byt domovníka, který je ocenn na 200 K. Dále si

poítá majetník domu v berním archu 376 korun in-
žovní groš, 100 korun vodu a 80 korun svtlo.

Zbývá ku zdanní píjem inže 5914 K. Da tato

jest okrouhle 30% i s pirážkami, to jest 1774 korun.

Odeteme-li tento obnos, máme istý výnos investova-

ného kapitálu ped sebou. istý výnos toho domu se

nám objevuje v obnosu 4140 korun. K tomu ovšem
dlužno pipoíst! výnos inžovního groše v obnosu
okrouhle 400 korun. To iní dohromady 4500 K okrou-

hle. Nyní porovnejme. Investovaný kapitál je 95.000 K
a vynese 4500 korun. Máme zde obyejný úrok 4% ze

sta ped sebou. Lákadlo istého zisku 6^/o je tedy namí-

eno na nezkušené lidi. Máme za to, že jest povinností

policie a hlavn místodržitelství, aby podobným inser-

tm sprostedkovacích kanceláí uinilo pítrž. Místodr-

žitelství udílí realitním kanceláím koncesi, nemá však

trpti, aby majitelé tchto kanceláí lákali nezkušené lidí

do osidel obchodu, ze kterého jim hrozí škoda.

Kdo se chce státi domácím pánem, nikdo mu ovšem
nebrání a pakli kdo chce si njaký objekt koupit, když

se mu líbí, pro ne, ale inserty se švindléským obsa-

hem nemají býti beztrestné. Když policie byla nucena

pozavírat rzné pány »bankée « v Praze, mla by též

klepnouti pes prsty tm koncesovaným kanceláím, aby

nelákaly obecenstvo neestnými prostedky. V domech
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v Praze investovaný kapitál vynáší jen tam dobré pro-

cento, kde byl stavební náklad malý, tedy v domech,
které byly stavny ped 5ti neb 10ti lety a jichž vlast-

ník zaplatil pomrn píslušnou kupní cenu. Jsou páni

domácí v Praze tak vyškolení a dovedou v tom chodit.

Když nic jiného, zstane jim inžovní groš, a úspory

na vod a svtle. Domovník a jeho žena dovede si vy-

dobývat! honorá na nájemnících. A kdo dost neplatí,

ten se musí každý pl roku sthovati dál. Nezávidíme
nikterak posici pana domácího nikomu.

Pozemkové knihy v Praze a pedmstích vypráví tu

všeliké prapodivné vci. Vezmme na píklad jeden dm
na Letné. Prodán byl roku 1909 za cenu 100.000 korun.

Na dom tom jsou následující pohledávky

:

mstská spoitelna v Praze .... 56.000 K
spoitelna Brandýs n. Lab 20.000 »

všeobecná záložna v Praze . . . . 9.000 »

Majitelka toho domu vložila do vlastních penz
12.000 K. Dm ten má hrubý výnos inže 8800 korun.

Nebyl tedy píliš draho koupen. Tak vypadá domácí
pán v Praze. A mnozí vypadají ješt he.

Vzrst hypotekárních dluh v Rakousku je vbec
úžasný. Koncem roku 1905 bylo hypotekárních dluh
na majetku nemovitém v Rakousku zaneseno násled-

dovn

:

Víde 1.900,735.000 K
Praha 535,605.000 »

Celé Rakousko 12.230,729.000 »

To jsou úžasné íslice. Na domech v Praze a ped-
mstích bylo tedy koncem roku 1935 zaneseno kni-

hovních dluh v obnosu 535V2 niillionu K. Tak vypadá
ten blahobyt domácích pán. Neteba podotýkati, že

jsou to zjevy velice povážlivé. Na venek se nám zdá,

jakoby blahobyt stoupal a uvnit je to samý dluh. Vše-

cko se staví na dluh. Ale ty konce všeho toho budou
jednou žalostné. Sociální pevraty tu vidíme stále ped
sebou.

Domy v obchodních ulicích jsou vesms v rukou
žid. Kesané zstávají v ulicích pokoutních. Tak se

vymstilo zrušení židovského msta. Nyní patí Praha ži-

dm a kesanm patí zapadlé uliky.
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Stavební ruch ve velikých mstech odchovává zvlá-

štní odrudu podvodník, podnikatel staveb, kteí pro-

vádjí na tomto poli rzné podvody.
»Národní Politika« pinesla 9. kvtna 1911 tuto

zprávu

:

Na lavici obžalovaných zodpovídal se známý stavi-

tel František Jiskra z Královských Vinohrad. Tento pán
ped líením obcházel redakce asopis a žádal, aby jeho

proces v novinách uveejnn nebyl. Snad si pan jiskra

myslí, že velká suma penz, o kterou se v procesu jed-

nalo, opravuje ho k njakým zvláštním privilejím, snad
dle známého písloví o velkých a malých.

Obžalovaný stavitel Jiskra to tak dalece dopracoval,

že nemohl býti ani na jmní jeho uvalen konkurs, po-

nvadž zde nebylo pražádného jmní, ze kterého by se

mohly krýti výdaje konkursního ízení. Majetkové po-

mry obžalovaného v ervnu r. 1909, kdy trestní ízení
proti obžalovanému zavedeno bylo, sestávalo z nkolika
dom, horních nemovitostí a kamenouhelných dlních
polí na Ostrov u Slaného. Tyto nemovitosti odhadnuty
byly v úhrnné cen za 1,202.644 K. Jiného jmní obža-

lovaný nemá. Dluhy dle seznamu vitel inily korun

1,735.465, 08 halé, objevuje se tedy schodek 532.799
korun 08 halé. Obžalovaný omlouvá uvedený schodek
následovn

:

1. V r. 1903 byl nemocen kloubovým rheumatismem a

ítá výlohy 10.000 K, které dle výpovdí ošetujícího lékae
dra. erného inily 4200 K.

2. Pi stavb domu na Riegrov nábeží v Praze

musel provésti hlubší základy, než pi rozpotu ped-
pokládal a musel je betonovat!, tím se prý stavba zdražila

o 138.000 kor. Ale žaloba neuznává okolnost tu, ježto

jde spíše o pochybenou spekulaci a nesprávný roz-

poet.
3. Pasivní resistence dlník pipravila prý jej o

dalších 126.400 K. Naproti tomu žaloba praví, že zvý-

šení plat zednických bylo všeobecné a nebyl jím tedy

doten obžalovaný, nýbrž všichni podnikatelé v Praze i

v pedmstích.
4. Stávkou fasádních dlník byl poškozen o 3000

korun.

5. Pi nedodlané stukaterské práci, kterou zadal

obžalovaný p. B. Kranichovskému a pak zadati ji musel

jiné firm, ímž byl prý poškozen o 9000 K.
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6. Nedokonenými a opoždnými stavbami zpozdilo

se pronajímání byt a tím odpadá inže za jedno tvrt-

letí ve výši 33.000 K.

Žaloba pak pipouští, že jisté nemovitosti ješt ped
trestním ízením v exekuních dražbách byly prodány,

což tvoí nezavinnou nehodu a nemovitosti mly cenu

221.765 K 65 h, na vydání pi nemocí obžalovaného
pipustit! možno 4200 K, na stávku fasádník 3000 K
a na nedodržení smlouvy s Kranichovským 9000 K,

úhrnem 237.965 K 65 h. Celkový schodek iní korun

532.799, 08 h, úhrn neomluvených vydání 237.965 K
65 h, jeví se tedy neomluvený schodek 294.833 K 43 h.

Líení, kterému pedsedal v. r. Bartheldy, trvalo po celý

den a teprve o 6. hodin veerní vynesen rozsudek,

v kterém se obžalovaný Jiskra osvobozuje, a to z ná-

sledujících dvod: Soud vzal za prokázáno, že obnos
120.000 Sieglovi, 122.000 Strýcovskému a ješt více

menších obnos Jiskra nedluhuje a že jeho^ jmní v den
podání žaloby obnášelo 38.999 K 75 h. Žalobu zastu-

poval státní návladní dr. Vožický.

Takových Jiskr je v Praze a jinde celá ada. Koupí
parcelu na dluh, staví na dluh, nutné peníze na výplatu

dá žid na smnku. emeslníkm za práci do stavby se

neplatí, všecko jde na dluh. eká se, až pijde njaký
hlupec a dm pedražený koupí. Když nepijde kupec,

udlá se krach.

XXXXVII. Vláda židovstva v eských mstech.

Zavedením obanského práva po revoluci r. 1848 pe-
stalo také pro Židy obmezené obývání jistých míst.

Ve státním základním zákon obanském z r. 1868 stojí

psáno, že se každý Zachovalý oban usadit mže kdy a

kde chce.

Židé se soustedili ve mstech. Všecka výroba a

obchod jest v jejich rukou. Jakým je dnes velmožem to-

várník žid, o tom má pontí jen ten, kdo to sám pozo-

ruje. Továrník žid, kterému v továrn pracuje 1000 i více

kesanských otrok, jest v celém mst všemocný. Jemu
se koí starosta, obecní úad, krátce všecko. Dlníci

30cíni shýbají ped ním hbety až na zem — Kúss die

Hand, gnádiger Herr! Tak pozdravují socíni velmožného
žida. Jemu nezávidí. Za to ale potkáTi knze, spílá mu



159 —

veejn holomk a padouch. Tq je naše socínské dl-
nictvo. Bohatství žid je nepálí. Židovská továrna ovládá

všecko. Židé podle^ toho také tyjí. V lét rozlezou se

po všech lázních. Židovky celý den nic nedlají a jsou

stále venku, po zábav. Jsou vykrmeny a vypaseny jak

z krmníku. Naparují se všudy, vedou hovory v eském
mst výhradn po nmeku. eský Venca je trplivý,

on spílá jen svému, ale židovi peje všecko. Drzost a

zpupnost žid i židovek nezná žádných mezí. Zde uvá-

díme z nkterých eských mst seznam protokolovaných

firem, které platí nejmén 100 K pímých daní. Myslíme,

že v seznamu tom nebude snad žádný kesan.

eské Budjovice.

Adlerová Žofie, obchod dámským ozdobným zbožím.

Samuel Bauer, obchod smíšeným zbožím.

Bullaty & Blasskopf, továrna na strojové šrouby a drát.

Dukusz & Reitler, továrna na lihoviny.

Samuel Ehrlich, obchod obilím.

Jos. Fantl & Sohn obchod luštninami.

Heinrich Fischer, obchod mounými výrobky.

M. Fuchs, obchod stižním zbožím.
Franz Frst & Sohn obchod železným zbožím.

Karel Frst, strojírna a kovolijectví.

Frth & Gellert, továrna na papír.

Em. Fríhs Witwe & Sohn, pozlacova a továrna na
rámy.

Veit Frth & Sohn, továrna na ocet, likéry a cukro-

vinky.

David Hahn, obchod obilím.

Jacob Hahn, obchod obilím.

L. Heller, droguista.

David Herz, obchod smíšeným zbožím.
Lazar Kaufmann, obchod krátkým zbožím.
Markus Kaufmann, výep lihovin.

A. Lederer, obchod zbožím ozdobnickým.
Lud. Lederer, obchodník obilím.

Josef Lederer, obchod smíšeným zbožím.
A. Mandl, obchod smíšeným zbožím.
A. J. Nadera, nástupce Alois Freund, prodej a výep

lihovin.

A. M. Pollak, továrna na sirky.

Josef Friedr. Reichl, obchod plodinami a dívím.
Adolf Rein, obchod stižním a rukodílným zbožím.
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Josef Reiter, zasílatel.

Eduard Rind, obchod zbožím smíšeným.
Herrmann Rind, obchod barvami.

David Sachs, obchod plodinami.

M. E. Salzer, obchod plátným a vlnným zbožím.

Herrman Sametz, prodej lihovin.

Ferdin. Steiner, železník.

Bríider Stern, obchod obilím a plodinami,

jacob Stern, obchod stížním zbožím.

Israel Taussig, obchod obilím.

0. Utitz, obchodník.

Leopold Vogel, obchod zbožím krátkým.

Ed. Wehle, obchod stižním zbožím.

Albert Weil, obchod zbožím krátkým.

jind. Hradec.

Adler & Singer, obchod smíšeným zbožím.

A. Bauer, obchod zbožím krátkým.

1. Bauer, obchod smíšeným zbožím.

L. Fleischer, výroba bavlnného zboží.

Herrmann Fuchs, továrna na škrob a syrup.

S. Lówy, obchod obilím a plodinami.

Heinrich Merk, obchod smíšeným zbožím a výroba
octa.

jacob Rabi, obchod zbožím krátkým, stižním a psacími

potebami.

A. Schwarz, obchod stižním zbožím.

D. Schwarz, obchod smíšeným zbožím.

Gebriider Weil, obchod vlnou a peím.
L. Zwicker, obchod smíšeným zbožím.

Chrudim.

Josef Breitenfeld, obchod stižním zbožím.

A. Eliáš, obchod smíšeným a koloniálním zbožím.

V. Elias, obchod koloniálním zbožím.
A. Freund, obchod zbožím smíšeným a lihovinami.

R. Herrmann, obchod šatstvem.

Jul. Klein, obchod zbožím galanterním a krátkým.

F. L. Poper, továrna obuvi.

Josef Reich, obchod vlnným a ozdobným zbožím.

Emil Salus, obchod zbožím koloniálním.

Adolf Taussig, obchod obilím.

A. J. Weiss, obchod smíšeným zbožím.
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L. M. Wohrizek, obchod pálenkou, surovinami a smí-

šeným zbožím.

Litomyšl.

Berger & Fiedler, výroba obuvi.

Ludvig Berger, obchod stižním zbožím.

Moses Berger, obchod rukodílným a stižním zbožím.
H. Bondy, obchod bavlnným zbožím.

V. Breitenfelds Sohn, obchod stižním, módním a ga-

lanterním zbožím.

Brder Eger, tkalcovna.

L. Feldmann, válcový mlýn.

Adolf Kohn, obchod plátnem a bavlnnými látkami.

Krauss & Lackenbacher, výroba obuvi.

J. L. Lederer, obchod obilím a kžemi.
Ludwig Lederer, obchod vlnným zbožím.

S. E. & H. Michelstadter, výroba obuvi.

Rudolf Neustadtl, obchod stižním zbožím.

Alois Piek, obchod stižním zbožím.

J. Popper & Bruder, obchod smíšeným zbožím.

Moritz Popper, obchod plodinami.

J. Ritter, lnná a jutová tkalcovna, továrna nepromoka-
vých plachet a výroba pytl.

Josef Stránský, obchod smíšeným zbožím.

Theodor Tausik, obchod smíšeným zbožím.

Wilh. Theins Sohn, výroba pálenky a likér.

Pardubice.

Leopold Bass, obchod kožemi.

D. Ehrenreich, obchodník,

j. Englánder, obchod stižním zbožím.

David Fanta & Comp., raffinerie petroleje.

Jind. Francka synové, výroba a obchod kávovými ná-

hražky.

Adolf Freund, obchod obilím a moukou.

J. Fróschel & Doctor, obchod stižním zbožím.

Kohn Josef, obchod rukodílným zbožím.
Filiálka Landsmann a spol., železník.

M. Oesterreicher, obchod smíšeným zbožím.
Moritz Piek, obchod galanterním zbožím.
Emil & Alfred Pollak, výroba umlých koží.

B. Rosenbach & Sohn obchod stižním zbožím.

A. Rosenzweig, obchod ozdobným zbožím.

Rudolf Vrba: Vláda penz. 11
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M. Taussig, c. k. dodavatel obilí.

K. Turnovský, obchod zbožím ozdobným.
Bratí Weissové, výroba svršk.

První pardubická raffinerie lihu, výroba likér a octa

J.
Wertheimer.

Jacob Winternitz, obchod plodinami.

Nathan Wohrizek a syn, obchod smíšeným zbožím.

M. Zinner, obchod módním a rukodílným zbožím.

Hoice.
J. Brunner, obchodník.

Leop. Feldmann, obchod smíšeným zbožím.

M. Feuerstein & Co., mechanická tkalcovna.

Goldschmidt & Co., mechanická tkalcovna.

Brder Goldschmidt, mechanická tkalcovna.

M. A. Goldschmied, obchod smíšeným zbožím.

J. A. Juliš, továrna na výrobu paprsk, brd a ttiny.

Samuel Lawetzky, obchod krátkým a galanterním zbožím.

Jos. Lewittner, obchod plodinami.

Adolf Mautner, obchod smíšeným zbožím.

Ignaz Reiter, obchod obilím.

Jiín.

Berthold Bondy, obchod kožemi.

Ed. Fanta, výroba obchodních knih.

Jos. Feldstein, obchod suknem a módním zbožím.

Karel Fišl, obchod plodinami.

S. Frankenstein, obchod smíšeným zbožím.

Evžen Fuchs, obchod stižním zbožím a velocij cdy.

Ernestine Goliath, obchod suknem a stižním zbc ím.

M. Guttmann, obchod smíšeným zbožím.

Alexander Jano\vitz, obchod stižním a módním zbc im.

Bratí Kantorovi, koželužství.

Herrmann Kantor^s Sohn, obchod kožemi.

Bedich Kareis, obchod lihovinami.

Alois Lówit, obchod a výroba lihovin.

Emil Lowy, obchod lihovinami.

Emanuel Pollak, obchod smíšeným zbožím.

Anna Samková, obchod zbožím galanterním.

Tobiáš Stein, obchod smíšeným zbožím.

Arnošt Steiner, obchod smíšeným zbožím.

Nový Bydžov.

A. Bloch, obchod smíšeným zbožím.

K. Braun a spol., výroba zboží perleového.
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Jan Fukátko, kramá.
Simon Klein & Sohne, obchod obilím a plodinami.

Samuel Landesmann Sohn, obchod smíšeným zbožím.

T. Nettel, obchod surovými kožemi.

M. B. Neumann^s Sohn, obchod rukodílným zbožím.

H. Pollák, kramá.
F. Porias, obchod obilím.

E. Sachsel & Sohne obchod obilím a plodinami.

Franz SchnabeFs Sohne, obchod smíšeným zbožím.

Johann Schnabel, obchod suknem a vlnnými látkami.

Schreiber & spoL, pivovar.

Josef Schroll, továrna na mdné a kovové zboží.

S. A. Traub, obchod smíš. zbožím.

Ml. Boleslav.

Augustin Altschul, obchod plodinami.

Václav Beck, obchod koloniálním a železným zbožím.

Karel Bergmann, továrna na likéry.

Jindich E. Eisenschimmel, obchod koloniálním a smí-

šeným zbožím.

Eissler & Fuchs, obchod ozdobnickým zbožím.

A. Elbogen, obchod šatstvem.

E. FischeFs Sohn, obchod stižním zbožím.

V. B. Goldberg & ze, továrna na mýdlo.
Eduard Heller, obchod suknem.
Bedich Hermann, obchod plátnem a bavlnnými látkami.

Karel Horschitz, obchod suknem.
Hudete & Cie, obchod mýdlem, svíkami a voavkami.

J. S. Kohn, obchod stižním zbožím.
Em. Kornfeld & Sohn, obchod smíšeným zbožím.
Ferd. Kraus, obchod moukou a chlebem.
V. Meissner, obchod železem a krátkým zbožím.
Alfred Nettel, koželužství.

Hemanu Neumann, sklad mlynáských výrobk.
Ignác Neumann, kramá.
Josef Piek jun., obchod obilím a semeny.
Moritz Reiss, továrna na gumu, škrob a syrup.

J. Seidner, obchod zbožím galanterním.

Adolf Spick, hodiná, zlatník a optik.

Frid. Straschnow, obchod stižným zbožím.
Ignaz Stein, obchod krátkým zbožím.
Theodor Strenitz, obchod obilím a semeny.
Adolf Taussig, obchod zbožím galanterním.

11
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Hradec Králové.

Sigm. Bass, obchod suknem.

Josef Baum, výez kozí a obchod smíšeným zbožím.

Berger & Munk, obchod stižným zbožím.

Marek Ippen a syn, obchod obilím.

N. Nettel, výroba lihovin.

Karel Popper, obchod zbožím galanterním.

A. Singer, obchod módním a stižným zbožím.

F. Zeiner, obchod módním zbožím.

N á ch o d.

Šalamouna Bauera nástupce, obchod stižným zbožím.

Hermann S. Doctor, mechanická tkalcovna.

S. Epstein, výkroj koží.

E. Fuchs, zasilatel a obchod zbožím norimb.

S. Goldschmied & Comp., výroba plátného zboží.

Wolf. Heller, pekaství a krupaství.

Leopold Kaffka, obchod stižným zbožím.

Jindich Lederer, tkalcovna.

Ig. E. Lederer, obchod zbožím krátkým.

Jonas Lewith, obchod plátným a bavlnným zbožím.

Isaac Mauthner & Sohn, továrna na zboží plátné a

bavlnné.
Hermann Piek, obchod obilím a pízí.

Jacob Piek, výroba plátného zboží.

První Náchodské parní blidlo a barevna. Ludvík Piek.

Lev & Max Pollak, obchod plátnem a bavlnou.

Isaac Schur, obchod plátnem a bavlnou.

Isaac Schur & Sohne, výroba plátného a bavlnného
zboží.

Salomon Sommernitz, výroba plátného a bavlnného
zboží.

Hugo Strass, obchod stižným zbožím.

Benedikt Mautner, náchodská pádelna bavlny.

W. Winternitz, obchod plátnem a kožemi.

áslav.

Ludwig Ábeles, obchod smíšeným zbožím.
Em. Doktor, obchod stižným zbožím.

Julius Hónigsfeld, obchod smíšeným zbožím.

J. Lederer, obchod obilím.

Lustig & Piek, obchod dívím.
Eduard Lustig, obchod smíšeným zbožím.
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První áslavská továrna na líh a lisované droždí, Alex.

Meisla synové.

Rudolf Polák, obchod smíšeným zbožím.

F. Weiner, obchod lihovinami a smíšeným zbožím.

Emanuel Welc, obchod nitným a bavlnným zbožím.

Kutná Hora.

Adolfa Abelesa nástupce J. Munk, obchod stižným
zbožím.

B. Ábeles, obchod suknem a módním zbožím.

Alois Bass, obchod soukenným a rukodílným zbožím.

J. Griiner provd. Votitzká, obchod stižním a módním
zbožím.

Wilhelm Pollak, výroba lihovin.

Julius Rosenzweig, obchod galanterním zbožím.

S. Tausig, mechan. pádelna bavlny.

C. k. kutnohorská továrna na cukr, líh a raffinerie, Jos.

Michael B. Teller.

Josef Wohrizek, obchod obilím.

Ignaz Zelenka, obchod plodinami.

Eduard Wohrizek, obchod surovin.

Kolín.

B. Bondy, obchod lihem a plodinami.

Nathan Eisler, obchod smíšeným zbožím.

J. Feldmann, továrna obuvi.

Josef Freund, obchod smíšeným zbožím.

Josua Friedlánder, obchod obilím a surovinami.

Filip Kafka, obchod zbožím ozdobným.
Bernard Mandelík, obchod plodinami.

Ignaz Mandelík, obchod obilím.

J. Ornstein, obchod stižným zbožím.

Hynek Piek, obchod smíšeným zbožím.

Israel Platschek, obchod plodinami.

T. Porges Sohn, železník.

J. Saudek Sóhne, obchod plodin.

Max S. Steiner, obchod stižním zbožím.

Moric Steiner, obchod stižním zbožím.

S. Tauber, emenáství.

Kdo v Kolín vládne? O tom napsal »Me« tuto

úvahu

:

Kdo na Kolínsku a Kouimsku vládne? V království

eském není povstnjšího msta pro vyvolený národ
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nad Kolín. — To jest od staletí nový jeho Jeruzalém.

Také nikde obchod nebyl v tak židovských rukou jako

v Kolín. Asi ped 15 lety kolínští kesané trochu se

vzchopili. Ale židé z kesanských mozol byli už bo-

hái. Kolín byl jim malý. Skoupili vkolní panství a

cukrovary. Žid Mandelík, který jako u nás každý žid

s rancem zaal a na pluh nesáhl, ml dlouhá léta v ru-

kou obchod obilní v bohatém Polabí. Protože byla léta

zlá, rolníci z širokého kraje zaprodávali mu obilí naped

;

ovšem za cenu hanebnou. Konen se rolníci na Kou-
imsku vzchopili. Postavili si obilní skladišt, které ke

vzteku židovstva dobe prospívá. Ale co pak si z toho

dlal Mandelík ! Ml už tolik, že si z toho koupil panství

Radbo i s cukrovarem. V nkolika letech koupil vyho-

elý rolnický cukrovar v Bevárech. Aby neml kon-

kurenta, pohnul hr. Leop. Šternberka, aby práv vyhoe-
lého cukrovaru Zásmuckého nestavl. Potom smluvil

s hrabtem, že zásmucké panství po 30 let smí jedin
jemu dodávati epu. Že si pi tom neuškodil, zpívají

vrabci na stechách. Dnes jdi od Kolína k Radboi,
k Bevám, Drahobudicm, Krtám, ba až za Zásmuky,
ke Kouimi, v nejlepším kraji epaském, uzíš obrovské

lány v majetku nebo za babku v nájmu jediného žida.

Kam jste to dovedli, vy kavalíi eští?! Žid vládne na
nejpožehnanjších dvorech bývalých zeman a sedlák
eských. A potomek tch sedlák jako parob mozolí se

za mizernou mzdu na otcovské pd židovi. Tak nás

ovládli na Kolínsku hmotn. A jak náš lid chtjí uchvátit

i duševn, toho nejsmutnjší svdectví byly doby vo-

lební. Kolínský továrník žid Feldmann nabídl volim
57. volebního okresu venkovského (Kolín, Kouim, erný
Kostelec) za kandidáta poslanectví sociálního demokrata
žida Spitzera. Svojšický Feldmann, nájemce dvora pan-

ského a pivovaru, vozil Spitzera na automobilu po vsích

a doma ho hostil. Dlnický lid v práci dou bez nože,

ale aby^ šel na jejich schze, slibovali mu pivo i ko-

alku. Židé, Kraus v Klášterní Skalici a Feldmann ve Svoj-

šicích ve volební kampani ani nemohli staiti vait pivo

a koalku. Do Kouimi dne 1. kvtna svolali sociáln-
demokratický tábor lidu. A aby ani tu nescházel esnek,
poslali tm svým robm za enici — židovku Kleine-

rovou. — Krátce všude a ve všem žid. — Kdy prohléd-

neš, ty lide eský? Kdy provedeš do posledních d-
sledk Palackého heslo: »Svj k svému !«?
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» Lidové Listy « pinesly 12. ledna 1907 tento zají-

mavý obrázek z Kolína. Známý a po echách povstný
již machr Dr. Josef Podvinec, »eský« žid, do nedávné
ješt doby dvrník mladoeský, v poslední dob re-

alista, který estného svého postavení jako editel spo-

itelny zneužil k braní padesátitisícových »provisí«, na

jehož advokátní innost klienti s kletbami vzpomínají —
setel s obuvi své prach kolínský a tráví te v blaže-

ném zátiší Melantrichovy ulice v Praze. Aby setel

s mysli své i poslední vzpomínku na Kolín, dal se s do-

savadní manželkou rozvésti a vzal si hned jinou, mladší

a hezí. Te, když je »ein gemachter Mann«, mže si

to dovoliti . . . Pan Podvinec snaží se na Kolín zapo-

menout, ale Kolín zapomenout! nemže . . . Manipulací,

kterou nikdo nemže nazvati poctivou a kterou již s d-
statek v listu našem jsme objasnili, pivedl spoitelnu

do tžké kalamity a bude potebí dlouhého asu, nad-

lidské námahy, nezištných obtí a troufáme íci i nutné
ztráty, než osvdený druhdy tento finanní ústav znovu
se ustálí a všeobecné dvry získá. Co s bemenem mil-

lionové pjky, kterou Dr. Podvinec za padesátitisícovou

»provisi« sprostedkoval? jak ji realisovati? Že nepjde
to beze ztráty, jest vc více než jistá, jde jen o to, ztrátu

tu na míru co nejmenší obmeziti. Jsou v editelství a

výboru spoitelny mužové, kteí mají dosti energie pro-

vést! na nemocném tle nutnou operaci, aby tlo ne-

zmíralo, neživoilo, ale zbaveno jsouc výpotku, znovu
bujelo a se rozvíjelo? i bude se pacient léiti obvyk-
lými »babskými« prostedky z domácí lékárniky, budou
se pidávat mazlavé náplasti, jež ránu ješt více jití?...

Spoitelna jest dnes pacientem a millionová pjka na
velkostatku svtelském nemocí, ránou. Pacient se nalézá

v léb. — Vede se exekuce, zavádí sekvestrace a p-
jde-li to touto cestou dále, bude finále, že se pi exe-

kuní dražb Svtlá piklepne spoiteln.
A pak bude teprvé zle, pak nastane to, eho se

vkladatelé spoitelny nejvíce obávají. Spoitelna majite-

lem velkostatku ! Budou vysílat! se radové, dvrníci,
znalci, inspektoi, revisoi, bude nutno, aby aspo do
ásteného poádku uvedl se opuštný statek a na dvory
investovat! nové stotisíce, a vše to jako by házelo se

do bezedné jámy. Až uvidí se — a uvidí se jist — že

ohromné ty kapitály se ztrácejí, že nenesou nieho nebo
nco málo víc než nic, pak teprve otevrou se oi ne-
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vidoucích. Vždy máme již tolik smutných zkušeností.

Brnnská spoitelna, tento ohromný ústav, musil zakou-

pit! dva velkostatky a od té doby jsou v ln jeho

ustaviné sváry, ponvadž se nemohou zbavit! železných

tch krav — velkostatk, které pohlcují nejvtší ást
zisk jiných. A což pražská spoitelna, která musila kou-

pit! spustlý Litengrn. Co stály » inspekce* pana Dra erno-
horského, jaké kapitály musily se tam investovat!, a

co stalo by se, kdyby to byl náhodou slabší ústav než

jest práv spoitelna pražská? Snese kolínská spoitelna

bez citelného otesení koupi Svtlé, která jest, jak jsme
vidli, ve stavu úpln schátralém, dvory opuštny, lesy

kolem vykáceny, nebo pracovaly tu bez ustání dv velké

pily a lesmistr — editel Prušák Feyden — vykoisoval,
co jen vykoistiti se dalo. Pardon, jsou to ješt lesy,

ale tžba z nich zlá, tžba ta zdaleka by ani nestaila

ku krytí úrok a anuit kapitálu. Pro? Ponvadž díví
to jest na místech neobyejn nepístupných a ne-

schdných.

Hrab Bellegarde chtl do vzdálených a nepístup-

ných tch les zíditi cestu a pouze cesta tato vypo-
tena nákladem 200.000 marek. Za takový velkostatek

obané kolínští, kteí za spoitelnu ruí veškerým svým
jmním, pkn by se podkovali. Na spoitelnu docházejí

konejšivé a chlácholivé dopisy, že prý nkterý ústav po-

hledávku spoitelny pevezme a vyplatí. Kdo tomu
ví? Fama tvrdí, že v tomto mazání medu kolem úst

výboru spoitelny má isté své prsty pan — Dr. Pod-
vinec.

Bu tomu jak bu, tolik jest jisto, že každý ústav,

každý odborník, každý penžník, jakmile tuto vc blíže

prozkoumal, utekl, — po hypotení bance nepjí nikdo
ani halée. Tak napállti se dali jenom v Kolín. A dají

se napáliti po druhé? Kde jaký agent v Rakousku exi-

stuje, vyjednává s editelstvím, každý slibuje zaopatit!

peníze a jest vru podivné, že editelství dá se tak vo-

diti za nos.

Dnes jest situace již vyjasnna. Jsou-li v e-
ditelství mužové energití, prozíraví a vdomí své po-

vinnosti a zodpovdnosti, vdí, co mají initi. Ze dvou
zel voliti menší, nedopouštt! za žádné okolnosti nových
zatížení, nových bemen a provésti zdravou operaci by
s nutnou ztrátou.
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Klatovy

:

Herman Benisch, obchod nitným a galanterním zbo-

žím.

Simon Bloch, obchod obilím.

B. J. Bruml, obchod dívím a parní pila.

Isak J. Bruml, obchod stižním zbožím a obilím.

Josef Feigl, obchod stižním zbožím.

Hermann Fleischer, obchod smíšeným zbožím.

Matj Griinhut, obchod obilím.

J. J. Krauskopf, krupaství a jednatelství.

Eliáš Laschanský, obchod s peím.
Alexander Lówith, obchod s pánským odvem.
Briider Lówy, obchod obilím, luštninami a sirkárna,

Eduard Lówy, obchod zbožím galanterním.

Parostrojní pivovar a sladovna S. Lówy.

J. W. Pollak, obchod smíšeným zbožím.

Ignaz Pollak, výroba líhu.

K. Polláka nástupce Karel Wiener, obchod stižním a

galanterním zbožím.

Rosenbaum & Perelis, továrna na výrobu prádla.

Ad. Sachs, obchod zbožím stižním a galanterním.

Abraham Schleissner, obchod s kží.
Bohumil Singer, koželužství.

Moritz Singer, obchod smíšeným zbožím.

Ludvíka Weinera nást. Moric Brummel, koželužství.

Josef Weisl, obchod stižním zbožím.
Bratí Wienerové, první klatovská továrna na límce, man-

žety a košile.

Ignaz Zucker, obchod smíšeným a galanterním zbožím.

Louny.

S. Beera vdova, obchod stižním zbožím.
Alois Bermann, obchodník.
B. Bermann, obchod uhlím.

B. Bermann, tovární umlá výroba hlinného a majoli-

kového zboží a kamen.
H. Bulowa, obchod smíšeným zbožím.
A. Fanta, obchod smíšeným zbožím.
Adolf J. Fanta, obchod s obilím, luštninami, mlýn a

pekaství.

Frankl Max, obchod suknem.
S. Getrener, obchodník.

Julius Glaser, obchod luštninami.
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A. Heller, obchod luštninami.

Ad. Heller, obchodník.

Bratí Hellerové, obchod.

S. Heller, obchod smíšeným zbožím.

Rich. Heller, obchod s obilím a kžemi.
L. Heller, obchodník.

A. E. Kafka, obchodník.

Leopold Kahn, kramá.
Jind. Katz, obchodník.

Moritz Katz, obchod s obilím.

Alf. Kraus, obchodník.

Ferdin. Kraus, obchod smíšeným zbožím.

Kraus Josef, obchod smíšeným zbožím.

D. Neumann, obchod porcelánem, sklenným a krátkým

zbožím.

L. Popper, obchod ozdobným zbožím.

Leop. Schiffler, obchod pánským šatstvem.

Paul Stein, obchod luštninami.

S. Taussig a syn, obchod uhlím.

Josef Taussig, obchod luštninami.

Josef J. Taussig, obchod módním zbožím.

Julie Taussigova, kramáství.

Plze.

Emanuel Ábeles, obchod ozdobným a krátkým zbožím.

Semil Adler, obchod smíšeným zbožím.

Josef Adler & Sohne, výroba rohových knoflík.

Leopold Auer, obchod smíšeným zbožím.

Moritz Auer, výroba octa a likér.

Isak Augstein & Sóhne, prodej surovin.

Jakob Baum, obchod stižným zbožím.

Ludwig Baum, jednatelství a komisionáství.

Jakob Bleier, obchod kávou a cukrem.
Bloch & Waldstein, obchod surovinami.

Sigmund Burger, nifaství.

Bratí Ecksteinové, obchod zbožím ozdobným.
Josef Eckstein, obchod zbožím ozdobným a krátkým.

Brder Eisenschiml, obchod obilím.

Emanuel Fischl, obchod zbožím rukodílným.

S. Fleischner, obchod smíšeným zbožím.
Berthold Frank, obchod obuvnickými nástroji.

S. Freudenfels, cementárna.
Adolf Freund, obchod zbožím rukodílným.
Ludwig Freund, obchod zbožím smíšeným.
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Ftirth & Gellerth, papírna.

Leop. Fiirth, pjovna pytl a obchod kartái.

David Gans, kupec.

Siegf. Glauber, smnárna.
S. Glckziegel & Sohn, obchod suknem.

Julius Gottlieb, jednatel a komisioná.

M. Gottlieb, výroba cukrovinek a lihovin.

Grotte und Guttwillig, obchod plodinami a komisio-

náství.

Ludvík Grnfeld, obchod papírem.

Albert Gutwillig a syn, obchod cukrem a kávou.

H. Gutwillig, obchod zbožím smíšeným.
Filipa Gutwilliga syn, obchod suknem.
Sigmund Gutwillig, obchod suknem.
M. Heller, obchod zbožím ozdobným a krátkým.

Isidor Herrmann, obchod zbožím stižním.

Ludvík Herz, obchod módním zbožím.

Richard Hirsch, továrna na dráty.

J. & A. Imergut, obchod suknem a rukodílným zbožím.

Brder Klauber, zviná.
Moritz Klauber Sohn, železník.

J. Kleins Sohn, obchod zbožím stižním.

Klein & Freund, obchod dobytkem,
joachim Kohn Sohn, továrna na kže.
Leopold Kohn, obchod obilím a komisioná.
M. Kohn, obchodník se železným zbožím, truhláskými,

obuvnickými, sedláskými a alounickými potebami.
Jakob Kraus, koželužství.

Kraus & Baum, obchod stižním zbožím.
Lederer & Lowy, obchod obilím a plodinami.
D. Leop. Lewit & Sohn, továrna na kže.
Friedr. Lówidt, obchod stižním zbožím.
Jakob Lowith, obchod se surovinami.

S. J. Lowith, obchod zbožím smíšeným.
Simon Lówy, výep a výroba pálenky.

Theodor Lowy, kupec.

G. Lftschtz, obchod obuví.

Herman Pollak, obchod železáský.

Josef Pollak, obchodník moukou, luštninami a vlnou.

Adolf Popper, raffinerie lihu a obchod obilím.

Rosenfeld & Fischl, obchod zbožím galanterním, krátkým,

rukodílným a výroba prádla.

Brder Rosenfeld, obchod obilím.

Moritz Roth, výroba likér a octa.
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Simon Roth, obchodník kávou, cukrem, moukou a lu-

štninami.
Rudinger & Lowy, obchod dívím.
Adolf Salus, obchod jižním ovocem.
Phillip Salz, první plzeská továrna na slad.

Josef M. Schanzer, obchod smíšeným zbožím.

Leopold Schanzer, obchod stižním a galanterním zbožím.

Benj. Schenk, obchod smíšeným zbožím.

Marc. Schickl, obchod smíšeným zbožím.

W. Schik, továrna na punochy.
F. Schiller, komisioná.
Friedr. Schulhof, obchod stižním a rukodílným zbožím.

Bruder Schwarzkopf, obchod suknem.
Simon & Comp., mechanická tkalcovna.

J. Spitz, klenotník.

Ignaz Stein, obchod módním zbožím a krajkami.

Simon Stein, obchod zbožím stižním a smíšeným, vý-

roba dlnického prádla.

Bruder Steiner, obchod semeny a plodinami.

Herrmann Strauss, obchodník dobytkem.
Moritz Sussland, obchod stižním zbožím.

Herrmann Tanzer, obchodník dobytkem.
Adolf Taussig, první saská várna na smrkovou smolu

a istírna pryskyice v Plzni.

A. S. Theimer, obchod moukou a plodinami.

Ludvig Vogl G. Planks Nachf., obchod klobouky a

zbožím galanterním.

Sigm. Vogl, obchod zbožím stižním, galanterním a

krátkým.

Adolfa Vamberg nástupce V. Jareš, droguerie a obchod
voavkami.

Wedeles & Zentner, obchod dívím.
Adolf Weil, obchod kožešinami.

Weiner & Eisner, obchod plodinami a semeny.
Kalikenmuhle Weiner Kussi Zuckermann, mlyná.
S. Wiener, nifaství.

E. Winternitz, obchod smíšeným zbožím.

Berth. Zuckermann, obchodník obilím.

Dne 1. dubna 1909 pinesl »eský Západ« tuto

uvahu : Rok co rok nadchází v msíci záí nkolik dn,
které vtiskují naší katolické Plzni zvláštní ráz. Nezvyklé
ticho rozhostí se všude — obchody jsou po vtšin za-

veny a krok za krokem potkáš »známé« osobnosti ve
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svátením úboru. — Cizinec v tu dobu sem zavítavší

byl by vru na rozpacích, nevda, jak si tento úkaz vy-

svtliti. — Nahlédne-ii však bysteji ve tváe chodc a

naslouchá jich rozmluvám, vedeným výhradn v ei
»samospasitelné«, pozná rázem vyddnce slavné Pale-

stiny a na krámových štítech krásná i zvuná jména
jejich starobylých rod. V tom okamžiku má dojem, že

ocitl se nkde za dalekým moem, v zemi zaslíbené.

Jsou židovské svátky. Plzeští židé slaví je s okázalostí

jen jim vlastní, ukazujíce tak svoji moc, neustále rok od
roku vzrstající. Mnohý Plzean se zamyslí a svraštné

elo svdí, že mu tato skutenost nechce njak do hlavy

!

A což pohlédneme-li nazpt do minulosti? Náš úžas se

stupuje, neb rozmach zdejšího židovstva není data tak

dávného. Zastavme se nejprvé v dobách nejstarších. Ten-

kráte tvoili židé zcela malou skupinu lidí, kteí obíra-

jíce se ponejvíce obchodováním s otroky, byli všude
trpni. Kesané pokládali je vždy za mén cenné. Pozdji,
když obchod takový zanikal, uchopili se výnosného pj-
ování penz na úrok, což všeobecn zváno lichvou, an

se kesan k takovému obchodování nesml a nechtl
snížitl. To bylo hlavním základem bohatství žid a vlád-

nouce jednou kapitálem, vymohli sob na lichvu i krá-

lovská privilegia. Tomu napomáhala i okolnost, že se

emesel uchopiti nesmli
;
též v provozování jiných ob-

chod byli znan omezeni. Ostatní lid, vida jak na
úkor poctivosti židé bohatnou, asto proti nim se bouil,

inili tak dokonce i panovníci. Sám Karel IV. vvzval

r. 1361 všechny židovské vitele ku pedložení dlužních

úpis mšan plzeských a tyto rázem zrušil. V Plzni

jako jinde byli židé nesvobodni; stáli pod ochranou
komory královské, která vybírala za to zvláštní da.
Roku 1457 daroval král Ladislav tento plat mstu. Vzdor
tomu nemli Plzeští židy u veliké lásce. Aby se co
nejvíce odlišovali od ostatních oban a také z obavy
ped jich nepoctivým jednáním, naídila již r. 1493 obec,

aby všichni židé, domácí i hosté, v kuklách židovských
chodili a ženy jejich v šlojíích se žlutými a širokými

okraji, pod pokutou 5 groš. Ihned také podotknuto,
aby židé šlojí nedlali a také jiných kesanských ob-

chod nevedli. Ale i toto písné naízení nemlo val-

ného vlivu na jejich chování. Nelibost mšan patrn
vzrstala a již za 8 let vidla se obec nucena vydati

nové naízení daleko obsáhlejší, které »pod pokutou
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trestání tžkého « písn zachovávat! se mlo. Týkalo se

hlavn židovských obchod lichváských. Nkteré body
pro zvláštní zajímavost blíže uvádíme: >Aby žid nebral

více lichvy (úrok) než po 2 denárech z kopy (groš)

za týden, aby žádný Žid nebral nieho za to, když pjí
nkomu šat neb kterékoliv jiné vci. Kesanem zasta-

vené vci aby nejmén do roka neprodával, když by je

tento vyplatit! nemohl. Šatstvo staré i nové aby do
msta nevozili, aniž odsud vyváželi. Aby žádný žid

v lázni kesanské se nemyl, kostelních vcí nekupoval,

aniž na n pjoval. Pespolní židé nesmli se déle jak

ti dny v mst zdržovat! a chtl-li je kesan do domu
vžiti, mohl tak uiniti pouze se svolením purkmistra.«

Vidíme z toho, jaké potíže mla obec se svými židov-

skými píslušníky, chtjíc za jedno vycházeti vstíc

steskm mšan a zárove podržeti dobrý píjem, který

od Žid do obecní kasy plynul.

Z obavy ped budoucností domáhala se ale pece
práva Židy vypovdt!, kdyby snad se poteba ukázala.

Dostalo se jim toho památným privilegiem krále Vladi-

slava léta 1 504, daným v Budín. Praví se tu doslovn

:

»A také nadepsaným mšanm pi tom tuto milost i-
níme, a by Židv žádných nyní ani v asech budoucích,

nikdy my, ani budoucí naši králové eští do msta toho
uvésti nemohli, neb Židé jsou jim dáni k mstu k užitku

jejich od pedk našich
;
protož my tímto listem a mocí

královskou v echách témuž mstu a obyvatelm jeho

toho moc dáváme, aby oni Židy z msta mohli vypo-
vdt!, když by se jim koliv zdálo, vidlo a líbilo a to

bez naší, budoucích našich král eských všelijaké pe-
kážky.« Této výsady použito ihned^ — Pihodilo se totiž

v msteku Hostouni, že tamjší Židé ukradli z kostela

monstranci, která byla však opt nalezena tarnním fará-

em. Pi výslechu seznalo se, že i plzeští Židé mli
na vci svj podíl. Plzeští mšané rozhorleni vyhnali

zárove ostatní Židy z msta nadobro. »I prosta byla

Plze všech svých židuov« . . . Židé neradi se smiovali
se svým osudem. Po nkolika letech stal se z jich strany

pokus, obdržet! zpt zahradu, kterou držívali na tak zv.

»Kozinci«, v místech nynjšího hostince »U anglického

dvora«. Pozemky ty koupili poátkem XV. století od
obce a zídili na ásti pro své souvrce hbitov. Pokus
ten se však nezdail, byli královskou komorou odmrštni.
Vyhoštním Žid roku 1504 uzavírá se prvá perioda
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jejich djin v Plzni. Vidíme, že od prvopoátku bojo-

váno proti nim se strany kesanské, nebo žid ve lsti-

vosti a hrabivosti vynikal podstatn nad své okolí.

Hlavní^ vinu dlužno ovšem hledati v omezování psob-
nosti Žid a v lichváských obchodech. Pjování penz
na úroky pisplo nejvíce k jich bohatnutí, neb eho se

kesan nesml odvážiti, na to se Židm dostalo i zvlášt-

ních výsad. — K tomu družilo se prodávání vcí daných
v zástavu, z ehož plynul nový a nemalý zisk. Byly to

obchody velmi výnosné, uvážíme-li, že peníze vždy se

nedostávaly nejen obanm, ale i hlavám korunovaným.
Král neostýchal se uchýliti se k židm o pomoc a držeti

je za to v ochran; jest teba ovšem doznati, že se

asto uinné dluhy nesplácely, naopak mnohokráte po-

bráno Židm všechno. Takových pohrom vykazují hlavn
djiny pražských Žid nkolik^ Byly výsledkem napiatých

pomr a nenávisti, které Židé svým jednáním sami

zpsobovali. Jedinou dobrou stránkou bylo, že nevystu-

povali v té dob jako naši odprci národní, tím liší se

také od nynjších potomk. Ba shledáváme mezi nimi

i mnoho jmen ryze eských.
Vrame se opt k mstu našemu. Oista Plzn vy-

trvala dosti dlouho. Pívlastek »vždy vrná katolická

Plze « nabyl té doby istoty a lesku nejvtšího. Však
všeho do asu! Staré poekadlo praví: »dvemi-li ho
vyhodíš, oknem ti pileze« — a to se osvdilo znovu
mrou vrchovatou. Po 200 letech poínají se Židé opt
a znenáhla v Plzni oibjevovati, byli to ovšem jen ojedi-

nlé pípady, a nemáme po ruce mnoho zpráv. Ochu-
zené msto za pestálých útrap válených hledalo asi

nových píjm — a Židé platili rádi. I v okolních ob-
cích pod správu obecní pináležejících nalézali Židé nová
psobišt. Známe na p. šest Žid v Bušovicích pod
plzeskou ochranou, kteí r. 1798 platili k obci:

Isák Lederer 30 zl.

Isák Kantor 12 zl.

Samuel Kodl 30 zl.

Mojžíš Herzl 20 zl.

Isák Roder 10 zl.

Filip Schack 20 zl.

Plzeští osadníci neradi vítali tyto nové hosty.

Vzpomínali zajisté sterých útrap a svízel, které v minu-
losti se židy zakusili, zvlášt živnostníci poali si trpce
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stžovali, žádajíce obec, aby žid v mst netrpla. Roz-
hodnutím magistrátu ze dne 15. kvtna 1818 byli však

odmrštni. Podali tedy stížnost k samému císai odvolá-

vajíce se na stará mstská privilegia a piložili k této

zvláštní seznam plzeských žid, jichž napoítali 32.

Z dvorní kanceláe dostala se stížnost k vyízení kraj-

skému úadu plzeskému, který shledal následující: »Že
sice Plze požívá dosud zvláštního privilegia krále Vladi-

slava z roku 1504, ale pouze v tom rozsahu — pokud
neodporuje zákonitým naízením. « Bylf r. 1797 3. srpna

vydán zvláštní »židovský patent«, který onm židm,
kteí sklad neb prodej tabáku, dále láze neb vinopalnu

pronajatu mají, po as nájmu v míst zdržovati se po-

voluje. A takových z výše uvedených 32 žid bylo pouze
šest. A sice : Abraham Levit, nájemce vinopalny, David
Lob, nájemce vinopalny, Joachim Lederer, nájemce vino-

palny, Heinrich Hochhauser, židovský výbrí daní,

Philipp Schack, nájemce lázn na Saském pedm. a Karl

Lederer, nájemce lázn na Pražském pedmstí.
K nastoupení pachtu bylo poteba zvláštních po-

volení a magistrátu písn naízeno, by peliv vyšetil,

zdali se tak stalo a jestli tito po uritý as trpní židé

skuten jen pronajatou živnost provozují a dle naízení
pouze ve vlastních vinopalnách neb lázních bydlí. Dále,

aby dbáno bylo vysokého naízení ze dne 10. února 1785,

31. záí 1786 a 1. dubna 1819, dle kterých židm pod
trestem zabavení zapovdno obchodování rzným zbo-

žím a v pípad vypršení nájmu, aby židé správn do
svého pvodního bydlišt se navraceli. Pokud se týe
obchodu podomního, nemže v tomto býti dle zákona
židm bránno, nesmjí však zizovati sob veejná skla-

dišt, nehled ovšem ke tyem místnostem v Plzni od
žid najatých, ve kterých ale obchody provozovat! ne-

smí a také obývati je mají zapovzeno. Ku konci apel-

luje magistrát na veškeré mšanstvo, aby naízení to

všemožn podporovalo, an se sám o drazné provedení
starati bude.

Tato uvedená naízení, akoliv židm nedopá-
vala mnoho volnosti, byla pec zárodkem dalších vy-

možeností. Nesml-li býti žid majetníkem žádného domu
ani pozemku v mst i v pedmstí, obcházel to tím, že

zizoval rzné podniky prmyslové, k emuž potebný
pozemek neb budovu sml zakoupiti, ovšem jen »na

dobu trvání závodu*.
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Prvého takového povolení dostalo se v Plzni roku

1837 Davidu Leopoldu Levitovi rozhodnutím císaským
a držel dm íslo pop. 23 v mst, který stával vedle

bývalé vojenské nemocnice v Dominikánské ulici a uza-

víral ješt s jiným vyústní ulice do sad. Mimo to

koupil domek . 15 na Saském pedmstí, kde dosud
ona továrna na zpracování koží existuje. V povolení

bylo ovšem pikázáno, aby v pípad zmenšení závodu
byl jeden z obou dom zase kesanu odprodán, v pí-
pad úplného zrušení domy oba. Od té doby zname-
nat! lze rozmach plzeských žid ím dále tím více.

Roku 1854 napoteno v Plzni 41 rodin židovských

o 249 lenech, a o 2 léta pozdji obdrželi povolení

k založení vlastního hbitova na tak zvaném erveném
vrchu u Bolevce. Dosud pochovávali se pravideln do
blízkých Štnovic, kde byla poetná židovská obec.

Plzeské obanstvo k tomu »velikému množení se Žid«
pihlíželo málo radostn. V mst rodil se silný ruch

protižidovský, který jevil se u veejném život. Tehdejší

purkmistr dr. Maschauer byl nucen r. 1861 vydati z té

píiny zvláštní vyhlášku, adresovanou pánm pedsta-
veným spolk emeslnických a pánm mistrm, ve které

je dtkliv žádá, aby své tovaryše a un doma zdržo-

vali a tím, jak praví, »naše msto špatné povsti uchrá-

nno bylo«.

Kterak se vci dále vyvíjely, jest již tenám
z vlastních zkušeností známo. Rok 1867 pinesl s sebou
nový zákon, který Židm z ista jasna dopál rovno-

cennosti se vším ostatním obyvatelstvem. Následkv toho
daly se dobe tušiti. Všimnme si pouze trochu stati-

stiky : Za období od roku 1850 do roku 1900, tedy za

50 let, se poet katolík v Plzni sešesteronásobnil,

kdežto Žid šestnáctkráte více; napoteno jich r. 1900
3203 duše, z nichž 2435 hlásí se k národnosti nmecké.

Mnohý, peta tyto skrovné rty, pedstaví si v duchu
dnešní rozsah židovstva plzeského. Objeví se mu ped
oima msto plné židovských závod obchodních a pr-
myslových, nad nimiž v míst dosti význaném vypíná
své cibulovité básn nádherná nová synagoga! Pocítí

palivé rány na tle starého katolického msta, které

jítí se dál a dále, vedouce ku koncm nedohledným.
Píšerná moc žid pozstává v tom, že^ mají všecko

zboží a kesanm je dle toho prodávají. » eský Západ«
pinesl v prosinci 1911 tuto zprávu: »Svj k svému« a

Rudolf Vrba: Vláda penz. 12
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»Pilsner Tagblatt«. U píležitosti protestní schze kato-

lického lidu plzeského proti Nathanovým urážkám zp-
sobeným papeži a úct mariánské bylo promluveno též

0 povinnostech kesanského lidu v dob pedvánoní
vzhledem k vánonímu nákupu. Jmenovaný pak list

uchopil se této píležitosti a vykasal si rukávy na re-

daktora t. 1., jenž o hesle »Svj k svému« ml mezi

jiným pojednati. Zaíná velmi nábožn citátem ze sv.

Písma, slovy Pána Ježíše: »Pokoj vám«, a dále »Miluj

svého bližního jako sebe samého!«. Velmi tžce nese

»P. T.«, že mnozí eští knží stavjí se do popedí ná-

rodnostního hnutí — (a nmetí nikoliv?) — že jsou

proniknuti sociálními, politickými a nacionálními vášnmi
pítomné doby, kterým dle moudrého úsudku pisatelova

jsou prý více naklonni, než svému poslání, dle nhož
mají léiti rány, nenávist promovati v lásku a v kaž-

dém lovku spatovat! jenom obraz Boží. Avšak tážeme
se, kdo pak to jest, jenž odvádí knžstvo od jeho vlast-

ního poslání, kázat evangelium lásky a smíení? Zdaž to

není práv ten liberální požidovštlý tisk, k nmuž
1 »Pilsner Tagblatt« nutno poítat!? Nebo kdo prohe-
šuje se proti lásce blíženské více než tento tisk? A pece
slova Ježíše Krista neplatila pouze pro apoštoly a jejich

nástupce, ale pro všechny vyznavae Kristovy bez roz-

dílu. Katolití knží pak jist konají v tomto smru svou
povinnost, i ten »bojovný knz« a »mladý klerik« (snad

chtl napsati pan pisatel »klerikál«), jenž stojí v ele
hlasatel slova Božího, popouští uzdu svému tempera-

mentu a stává se apoštolem hesla »Svj k svému !« Tímto
híšníkem dle soudu »P. T.« jest redaktor t. 1.

Pomíjejíce dalšího farisejského povídání o štvaní

proti Nmcm, protestantm, židm a svobodomyslníkm,
o vyvolávání boje až na chléb, o pirovnávání s Luthe-

rem, odpovídáme ctnému pisateli (je vbec kesanem?)
takto : Doporuujíce katolickému lidu heslo »Svj
k svému !«, konáme, katolití knží, jen to, co radil a

pikazoval sv. apoštol Pavel, nazývaný v Písm sv. ná-

dobou vyvolenou, že kesané mají initi dobré nejdíve
»domácím víry«, jinými slovy, první povinností pro ke-
sana jest, pomáhati svým spoluvyznavam, v dsled-
cích svým spolurodákm, ponvadž lásku k vlasti a sou-

rodákm pikazuje sám Bh ve IV. pikázání »Desatera«

a Kristus nepišel zákona (starého) zrušit, ale doplnit.

Láska kesanská odnáší se v první ad k pokrevencm.
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a kdo má tuto lásku pravou, ten nejen že provádí její

píkazy vi pokrevencm a sourodákm, ale i vi
lidem jiné národnosti (i jiného náboženství). Kdyby si

pisatel »P. T.« pál, mže mu dávati redaktor t. 1. ho-

diny . . . Nebo to dosvditi musí každý nepedpojatý
tená »eského Západu«, že není v nm nikdy fedro-

vána protinárodnostní nebo protináboženská nenávist

vi píslušníkm jiných národností a náboženstev.

Ale tento špatný boj provádjí práv pokrokáské
listy, mezi nž i »Pilsner Tagblatt« nutno poítati. Vždy,
kdo pak tak asto vystupuje proti echm a proti kato-

líkm, jako práv »P. T.«? A nebojí se spíše »P. T.«

toho, až spojí se katolíci eští s nmeckými a provedou
bez pokroká a proti pokrokám spravedlivé národ-

nostní dorozumní, a proto vystupuje proti tm, kteí

pracují k posílení katolického živlu? Odkazujíce pak

p. pisatele na otištnou protestní pednášku, kde jest

i naše stanovisko vi židm vysvtleno, zakonujeme
slovy téhož sv. Písma, s kterým vytáhl »P. T.« proti

nám : »Což pak vidíš mrvu v oku bratra svého, a bevna,
které jest v oku tvém, neznamenáš? Aneb, kterak mžeš
íci bratru svému : Brate, necha vyvrhnu mrvu z oka
tvého, sám v oku svém bevno nevida? Pokryte, vyvrž

prve bevno z oka svého a tehdy prohlédneš, abys vyal
mrvu z oka bratra svého. (Lukáš, Kapitola VI. verš 41.

a 42.) A prosíme p. pisatele, aby spojil se s námi =
katolickým lidem eským i nmeckým — a pracoval

k posílení náboženského uvdomní, ímž pracovati bude
i k upevnní spravedlnosti a práva i lásky blíženské . . .

Písek.

Leop. Bloch, obchod obilím.

Wolfgang Bloch, kupec.

Jakob Fantl, kupec.

Moritz Glaser, kupec.

Hahn & Ferda, výroba lihovin.

Ludvík Kafka, obchod stižním zbožím.
Markus Hahn & Sohn, výroba lihu a octa.

Brder Klein, výroba obuvi,

j. Klein, obchod zbožím ozdobným.

J. Klein a syn, výroba epic.
G. Kohn, výroba smíšeného zboží.

Moritz Kohn, obchod obilím.

Mautner Bohumil, obchod smíšeným zbožím.

12
^
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G. Roubíek, železník.

Sachs & Weil, mechanická pletárna a výroba vlnného
zboží.

Jak. Sachse syn., obchod stižním a galanterním zbožím.

Salamon Sachs, obchod stižním zbožím.

Alfred Sattler, obchod smíšeným zbožím.

Marcus Spitz, výroba lihovin.

Marek Spitz, továrna na slamný papír a lepenku.

Stránský & Weiner, výroba lihovin a cukrovinek.

Natan Weil, obchodník.

Strakonice.

Markus Benisch & Sohn, obchod plodinami.

S. Diamant, obchod kožemi.

Wolf Fiirth & Co., výroba orientálských fez.
Bedich Kafka, kupec.

Josef Kafka, obchod stižním zbožím.

Karel Kafka, obchod stižním zbožím.

Eduard Pereles, obchod stižním zbožím.

B. Reiner, kupec.

J. Samec, kupec.

Berthold Saxl, továrna na rukavice.

Max Schulze, obchod stižním zbožím.

J. Stein & Comp., výroba orientálských fez.
S. Wildauer, obchod stižním zbožím.

M. J. Zucker, obchod galanterním zbožím.

Matj Zucker & spol., tovární výroba orientálských fez.

Protivín.

Wilhelm Klauber, obchod smíšeným zbožím.

Emanuel Kohn, obchodník.
^

Adolf Weil, obchod galanterním, stižním a koloniálním

zbožím.

Weil David jun., obchod semeny a ržemi.
David Weil, kupec.

Beroun.

Ábelesova Terezie.

Seligman Elbogen, cukrovar.

Leopold Engel, obchod stižním zbožím.

Josef Hecht.

Fr. Kubinsky.

Alois Piek.

J. M. Pollak, obchodník plodinami.
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Ig. Roubíek, parní pivovar a sladovna.

Ignaz Roubitek, parní mlýn a pekárna chleba.

Adolf Stein.

David Stein, obchod obilím.

Josef Zeckendorf.

Píbram.

G. Beck, obchod smíšeným zbožím.

Ludvík Beck.

Leopold Bestándig, obchod stižním zbožím a pánským
i dámským šatstvem.

Jindich Freund, obchod kuchyským zbožím.

Em. Frohlich, obchod smíšeným zbož m.

Jakob Hartmann.
Moritz Hartmann.
Adolf Herrmann, obchod zbožím vlnným, bavlnným

a plátnem.

Hubsch & Singer nástupce Emil Singer.

Bedich Kafka, výroba likér.

M. Kohn, výroba lihovin.

Lówy & Reinisch.

B. Lówy, obchod zbožím galanterním.

David Perelis, obchod smíšeným zbožím.
Eugen Peterson, knihkupec a obchod hudebninami.
Reichner & Weil.

Adolf Schwarz.

K. Simon, knihkupec a obchod hudebninami.
Jindich Witler.

Slaný.

Bolzano, Tedesco & Comp., továrna na stroje.

A. Herz synové.

Ed. Kohn, obchod plodinami.

M. Korec.

Neftali Lederer & syn.

W. E. Libowitzky, obchod smíšeným zbožím.
Adolf Lówner.
Alois Popper.

Marek Popper a syn.

Cecilie Taussigová.

Josef Tausig, obchod stižním zbožím.
M. Taussig a syn.

Ržena Wotická.
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Rakovník.

Karel Brock, obchod smíšeným zbožím.

Bernard Brok, obchod suknem a stižním zbožím.

Gustav Brock, výroba likér, octa a droždí.

Siegm. Brok, obchod stižním zbožím.

H. Dux.
Adolf Engel, obchodník.

A. Fischer^s Sohn.

J. & S. Neumann.
Jos. L. Perutze syn, obchod kupecký a železáský.

Michal Perutz.

Alb. Popper, obchod smíšeným zbožím.

Josef Popper.

Rosalie Reichenbaum.
T. Reimann.
Ab. Reiser, kupec a obchod stižním zbožím.

Leo Reiser.

Eduard Saxl.

Leopold Saxl, obchod surovinami.

Adolf Taussig, obchod smíšeným zbožím.
Ed. Taussig.

K. Taussig, obchod smíšeným zbožím.

Leopold Taussig, obchod stižním zbožím.

Benešov.

Richard Arnstein, kupec.

Josef Budlovský, obchod smíšeným zbožím.

Budlovský & Roubitschek, obchod zbožím rukodílným.

M. Eisenstein, obchod smíšeným zbožím.

AI. Friedmann, obchod smíšeným zbožím.

Ad. Frischmann, obchod smíšeným zbožím.

Jakub Frth, obchod stižním a módním zbožím.

Marek Fuchs, obchod smíšeným zbožím.

Filip Herschmann, koželuh.

Alois Holzer, obchod smíšeným zbožím.

Jakub Klein, obchod vínem a pálenkou.

Josef Poláek, obchod obilím a semeny.

Bratí Rindler, obchod stižním a galanterním zbožím.

M. Schick, zasílatel.

Emilie Steiner, obchod zbožím koloniálním a obilím.

J. Steindlera syn, obchod lihovinami a pálenkou.

Filip Stránský, obchod zbožím stižním.

Josef Votický, obchod stižním a galanterním zbožím.
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Pelhimov.

M. S. Glaser^s Sóhne, obchod surovinami.

Bedich Herrmann, továrna na kartáe a šttce.

Josef Herrmann, obchod surovinami.

Bratí Herrmann & Fleischl, obchod zbožím perleovým.

A. Klein, obchod smíšeným zbožím.

Jakob Juda Kohn, obchod smíšeným zbožím.

Max Pollak, obchod smíšeným zbožím.

Sobslav.

A. Anscherlik, obchod obilím a plodinami.

Bratí Baumové.
B. Feldmann, obchodník.

B. Frankenstein, obchod smíšeným zbožím.

A. & F. Koppensteiner, tkalcovna hedvábí.

Em. Lustig, obchod koloniální.

Anna Marko, obchod stižním zbožím.

J. Piek, obchod smíšeným zbožím.

Leopold Weiner, obchod obilím.

Moritz Weiner, obchod ovocem.
D. H. Wurmfeld, obchod plodinami.

Ignaz Zimmer jun., obchod stižním a galanterním

zbožím.

Tábor.

Albert Eichberg nástupce, železník.

L. Fink, obchod smíšeným zbožím.

L. S. Fischel & Sóhne, továrna na kže.
Ignaz Fuchs, obchod obilím.

David Fuhrmann, kupec.

Lowy Goldstein, obchodník.
Bern. A. Guttmann, obchod plodinami.

Ignaz A. Guttmann, obchod surovinami.

Jakob A. Guttmann, obchod smíšeným zbožím.
Ludvig Guttmann, obchodník obilím.

Leopold Lustig, obchod zbožím ozdobným.
Alois Mendl syn, obchod zbožím galanterním.

Heinrich Mendl, železník a obchod smíšeným zbožím.
Max Mendl, obchod zbožím galanterním.

Josef Morawetz, kupec.

J. K. Orlík, obchod stižním zbožím.

Jakub Orlík, obchodník komi.
Assekuraní kancelá Julia Poppra.

Heinrich Rein, obchod smíšeným zbožím.
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Leopold Rein, obchod smíšeným zbožím.

Jindich Schwarz, obchod smíšeným zbožím.

Ign. j. Stein, výroba octa a pálenky.

F. Taussig, výroba perleových knoflík.

E. j. Woditschka, obchod smíšeným zbožím a výroba
papíru.

D. A. Wodiky vdova, obchodník.

Wodika a Rudolf, první sladovna v Táboe.

Vliv Žid je v eských mstech a na venkov velice

zhoubný. Oni živí nešváry, podporují socíny a Masaí-
kovce, nejvtší to škdce eské národní vci.

XXXXVIII. stávky.

Nic dlat a nedobe se mít. To je stávka. Když mistr

ekne chasníkovi, aby dával lépe pozor na práci, dlal
tak, jak mu naízeno, chasník položí nástroj a jde. Stávkuje.

Jemu nikdo nesmí porouet. ekne-li polír na stavb
nkterému zedníkovi, aby nelelkoval a dlal, položí

zedník lžíce a jde. Stávkuje. A tak do nekonena. My
socíni se na práci vykašlem, my mžeme stávkovat, kdy
a jak chceme, my socíni jsme metlou všech poctivých

lidí a jen židm nestávkujem, tm dláme až do úmoru
a to zadarmo. Tak a ne jinak se mají dnes vci.

»ech« pinesl z péra Záhlinického tuto rtu o stávce.

(29. ervna 1907).

Nevlídný podzimní veer sklonil se nad mstem
P . . . . Tžká mlha zahalovala oblohu a mísila se s hustým
erným dýmem etných továrních komín, které jako

vysoké majáky na všech stranách msta k obloze se

zvedaly. Elektrické lampy jako svtlušky sotva pronikaly

hustým mlhavým závojem, kdežto obyejné petrolejové

svítilny v tžkém ovzduší úpln se ztrácely. Mlha srá-

žejíc se padala dol v drobounkých krpjích a pokrý-

vala celé okolí pavuinovou vrstvou dešovou. S radniní

vže udeila šestá hodina. V záptí za ní ozvaly se

hlasy parních píšal všech místních závod, oznaujíce

konec denní práce. Za nkolik okamžik ulice ped tím

prázdné oživily se zástupy pracujícího v továrnách dl-
nictva, které ubíralo se do svých domov. Nkteí šli

ojedinle oživenými ulicemi, jiní shluknuvše se ve sku-

piny, soud dle pohybu rukou, živ o nem rokovali.

Hned se zastavili, hned zase spšn ku pedu kráeli.
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Z tlumeného rozhovoru temn zaznívala slova ^>nepracu-

jeme«, »zahájíme neodkladn stávku«, »však on pozná,

kdo ho živí« atd.

Když píštího dne ráno vrátný továrny firmy bratí

B . . . . otevel tovární vrata, nemálo se podivil, vida po
chodníku procházet! se dlníky obleené v ist vypraný

modrý pracovní šat, kteí však nejevili žádného úmyslu,

že by chtli jako obvykle jiti do práce. Okázale pro-

cházeli se ped továrnou a pohrdlivým zrakem mili
vrátného, jenž udiveným zrakem pozoroval jejich poí-
nání. Zástup jejich rostl každou minutou, až byl ped
továrnou shromáždn veškerý personál pracovní. Souasn
jako bleskem šla mstem zpráva : U B . . . . dlníci za-

hájili stávku, žádajíce upravení mzdy. Zvst ta šla od
úst k ústm, až se po celém mst o jiném nepovídalo,

nežli o stávce. A bylo to ku podivu, že stávka ta zví-

ila pozornost všeho místního obyvatelstva. Vždy v P.,

kde je tolik prmyslových závod, byly stávky zjevem
tém každoroním a nikdo zpravidla se nepozastavoval

nad tím, jestliže dlnictvo té i oné továrny zahájilo

stávku. Jsouf pomry životní ve dnešních dobách bez
odporu tžké, drahota plnou svojí silou nejcitelnji do-

léhá na malý lid, žijící ode dne ke dni, i od týdne

k týdnu, a není tudíž divu, když ta neb ona vrstva lidu

domáhá se aspo takové mzdy, která by mohla jim za-

bezpeit! život bez hladu.

Ale že vznikla stávka práv u firmy bratí B . . . .,

to všeobecn pekvapilo. O továrn té šla široko daleko

nejlepší povst. Oba brati, majitelé továrny, slynuli jako

vzor zamstnavatel. Sami z prostých dlník stali se

vlastním piinním majiteli nejprve dílny, která za krátkou

dobu vzrostla ve velikou továrnu. Brati s rodinami
svými žili velmi prost, neokázale a k lidu podízenému
mli zlaté srdce. Vždy sami zakusili, jak chutná ten

tžce vydlaný chléb. Proto dlníky své prací nepe-
tžovali a vypláceli mzdu takovou, by každý jejich za-

mstnanec, a ženatý nebo svobodný, netrpl nedostatku.

Byly tedy pomry mezi obma továrníky a dlnictvem
do poslední doby nejpíznivjší, až najednou i tu se

usadí zlý démon nespokojenosti. To všechno bylo vše-

obecn známo, proto zvst o stávce u firmy B . . . .

pekvapila každého bez rozdílu. Brzy se obyvatelstvo

celého msta rozdlilo ve dva tábory. Jedni zastávali se

továrny, druzí dlník. A bylo vskutku zajímavým po-
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slechnouti ty rozhovory, které ve všech hostincích, ho-

lírnách a krámech byly petásány. »Tak vida«, rozho-

voil se v restauraci »u Šárky« starý, upracovaný sléva,

»lovk poád myslil, jaký to u tch B . . . . ti dlníci

mají blahobyt, a te se to ukázalo. Mj ze tam také

pracuje, ale povídal, že dál dlati nebude za nic. Do-
posud se deli dlníci na blahobyt svých pán a ani

o tom nevdli. Pravda, zle se nemli, ze všech zdejších

továren mli mzdu nejvyšší, ale teprve te se jim ote-

vely oi. K jejich dvrníku pišel njaký pán z Nmecka,
povídají prý až z Westfálska, a ten zaruoval slévam
mzdu dvakráte vyšší, nežli mají zde. Všichni pihlášení

dostanou prý peníze na cestu a ve Westfálsku bude
o n postaráno co nejvýhodnji. Každá rodina dostane

k obývání svj domek, stát se postará, by každý dlník
dostával nejmén 2000 M ron mzdy, v ohledu nábo-

ženském bude míti každý neobmezenou vli, zkrátka

pravý ráj. Tak pro by mj ze rozšlapával své štstí?

Jsem vru rád, že se má k svtu a že chce se do toho

Westfálska odsthovat!, by svoji rodinu lépe zaopatit!

mohl, nežli v tch mizerných echách « —
Pi ei starého Loudy všichni umlkli a udiven

naslouchali jeho slovm; jeden pohlížel na druhého ne-

dvivým zrakem, jakoby se druh druha chtl tázati,

je-li to možno. Nastalé ticho perušil ddeek Smutný
ka: »jen aby to nebyla tšínská jablka! Slyšel jsem,

že nyní chodí po echách mnoho takových lidí, kteí

bohatými sliby a úlisnou eí lákají dlníky do ciziny,

ale vylákavše je, ponechávají ubožáky jejich osudu. Tito

brzy poznají, že všechny ty sliby, kterými byli do ciziny

vylákáni, rozpadly se v nive. Místo do rodinných

domk bývají s celými rodinami vmakáni do kasárnických

barák, kdež se v jedné místnosti tísní až pt dlnických
rodin se ženami a dtmi, které se uí od dosplých
hrubým eem, surovému jednání a asto bývají svdky
výjev, které po mnoho let ješt mly jim býti zahaleny

neproniknutelnou rouškou tajemnosti. Mzda pak tam prý

není stálá, nýbrž akkordní. A lidé naši, pišedše do
nového svého domova, první as nevydlají si ani na

chléb, nemohouce dovedností vyrovnati se dlníkm do-

mácím. Jak rád by asto takový pobloudilec se vrátil

do tch mizerných ech, by tu mohl žiti zase tak klidn
a spokojen jako díve«. Jestliže po slovech Loudových
všichni umlkli, nastalo po ei ddeka Smutného v ná-
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levn ticho pímo hrobové. Hovor uvázl, nikomu ne-

bylo valn do ei, jeden po druhém platil a vytráceli

se pomalu dom.
Nebylo již pochyby, že u B . . . . vypukla stávka.

Oznámení stávky bylo lze isti ve všech dlnických

listech, politické úady byly o ní vyrozumny, dlnictvo

cizí novinami varováno, aby u firmy bratí B . . . . nikdo

práce nepijímal a stávkující stavli u továrny stráže,

které by zahnaly dlníky, jimž by pece snad napadlo

do práce vstoupiti. Ponvadž oba brati B . . . ., cítíce

se úpln v právu, každé vyjednávání odmítli a stávkující

prost vyzvali, by práci nastoupili, a tito tohoto vyzvání

uposlechnouti nechtli, trvala stávka v plném rozsahu

dále. Dlníci scházeli se ve svých spolkových místno-

stech, by vyposlechli povzbuzující ei svých vdc
a utvrdili se ve svém odboji. Peníze z ciziny na pod-

poru stávkujících scházely se velmi skrovn a v domác-
nostech dlnických poal ukazovat! se host nikdy ped
tím nevídaný a proto tím více protivný — bída. »Ob-
rázek jako stajiných«, pomyslí si mrzut mnohý laskavý

tená. Bohužel jako sta jiných, dosvduji sám a pi-

znávám, že jsem vylíil výjev, dnešní doby na denním
poádku se nacházející, tedy nic nového. A pece není

obrázek mj tak obyejným a jednoduchým, jak se na

první pohled zdá. Každá vc má svj rub a líc, i ob-

rázek náš jej má. Líc jeho jsme již vidli, podíváme se

mu na rub.

Je píjemné letní jitro. Oteveným oknem šíí se

po pokoji mém vn kvetoucích strom, slunce v plném
svém majestátu krá^ zvolna po obloze, na jejímž modrém
pozadí jako drobné tmavé teky jeví se silhouety ski-

vánk, ranní píse Tvrci všehomíra prozpvujících.

Sednu k oknu a tu nejnovjší dílo Vrchlického. Co
tak jsem ponoen do hlubokých myšlenek našeho bás-

níka-filosofa, zaslechnu pod oknem hovor nejprve tlu-

mený, pak živ mluvený. Odložím knihu a naslouchám.

Je to hovor ženský, as tymi osobami vedený. Napadlo
mi, že je dnes pátek, den tržní, jdou tedy ženy asi na
koupi. A nemýlil jsem se. »Tak co budou kupovat,

paní M.?« táže se jedna žena druhé. »Ani sama nevím,
co bych koupila«, dí tázaná; »snad nikdo nemá s tmi
mužskými takový kíž, jako já. Už vru ani nevím, co
bych tomu svému muži ustrojila. Dám mu roštnku a

nové brambory s okurkovým salátem, on to než . . .,
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pedložím mu uzené se zelím, hodí mi to na zem

;

hovzí se mu vbec bojím pedložití. Minulý pátek jsem

koupila mladou husu, devt korun stála. Chtla jsem

se mu zavditi, tak jsem v sobotu ráno usmažila játra

a zanesla do fabriky. Myslíte, že to jedl? To to! Za-

volal uedníka a pravil: »Franto sež . . to!« Mn bylo

do pláe, když jsem vidla, jak Franta do svých umou-
nných rukou popadl do zlatova upeená játra. — A tak

to máte den ode dne. Neupeku-li peen nebo jiného

drahého jídla, muž zle ádí, že není podruhem, by bram-
bory, buchty a zeleninu jedl, uvaím-li dle jeho roz-

kazu, nechá mi to státi. Za to veer, když pijde z práce,

nemá doma stání, ani se neumyje a rovnou do hospody.

Tam si koupí guláš ze starého pevaeného masa a ten

mu chutná. Kdybych mu to doma pinesla já, hodil by
mi to na hlavu. Potom do sebe naleje nkolik litr

piva a v plnoci pijde dom. Ráno vypije trochu erné
kávy s rumem, ký tedy div, že mu nechutná. A dva
synové se tomu uí od tatíka. Celý den je nevidím

;

jak pijdou z fabriky, vytratí se ven a s otcem v noci

nebo ješt pozdji vracejí se dom. Bože, to je kíž!«

»A to myslíte, paní M., že je to u nás jiné ?«

vpadla do hovoru jiná žena. Mj starý je ješt horší

než váš. Krom mrzutostí se stravou musím den co den
vidti, kterak vrávorá v nepíetném stavu z hostince

dom a zpsobuje pohoršení na námstí a v domácnosti.

Hrdlo se mi svírá lítostí, pomyslím-li, jaký bychom
mohli míti u nás blahobyt. Muž vydlává u bratí

B . . . . pravideln 60 K týdn a já s dítkami jsem živa

jen kávou a chci-li je ošatiti, musím prošiti své staré

rodie, by mn njakou podporu dtem na obleky ud-
lili. Všecko staí mj muž sám pro svoji osobu proužiti«.

A takovouto vedly i ostatní dv ženy, až úder šesté

hodiny jim pipamatoval, že trh poíná. Odešly, by na-

koupily, eho potebují. »Muž vydlá týdn 60 K«,
znlo mn stále v uších po odchodu žen. Poítám,
mnoho-li to iní do roka a vypotu závratnou íslici

3120 K a myslím si, že bych byl lépe uinil, kdybych
místo na studie šel na emeslo. Osm let jsi se moil
latinou, poté celou stupnici zkoušek jsi musil projiti,

kolik let ekati pi bídném platu, a te ješt nemáš ta-

kových píjm jako onen dlník, dle všeho nejspíše sléva.O jest on na tom lépe než ty! Snad musí tžce pra-

covat!, piznávám, ale tvá práce duševní není také lehká.
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chceš-li ji s dobrým svdomím zastávali. Musíš stavu

svému pimen sebe a rodinu šatili a máš-li jenom
tomuto úkolu dostáli, musíš si dát zajiti chu na stravu,

kterou muž paní M. pohrdá a na zem hází.

Myšlenky takové a podobné víily hlavou mojí jako

májový roj vel, když za mnou se ozval hlas milované
ženy: »Tatíku, pjdu dnes do trhu, povz, co mám
koupili !« Povstal jsem od okna a zahájili jsme domácí
poradu, co je teba a v jaké cen koupili, bychom ne-

pekroili msíní rozpoet. Obyejn se kupovalo na

pátením trhu máslo, vejce, tvaroh a njaká zelenina.

Tentokráte upozornila mn cho, že bude teba koupili

párek kuat, nebo jsme na nedli ekali návštvu pítele

z dob studijních. Upokojivši dti slibem, že jim nco
z trhu pinese, žena odešla. Netrvalo to dlouho a vra-

cela se, nesouc nakoupené zboží, mimo kuata. »Kde
máš drbež?« ptám se jí, »i jsi pišla pozd ?« »í ne-

pišla jsem ani pozd«, odpovídá ona, »ale ono není

vru možná co koupili. Pišla jsem k jedné selce, mla
v posad pkná kuátka. Ptám se po cen. » Zlatý pa-

desát krejcar za párek«, hlásí prodavaka. To se mn
zdálo trochu mnoho, proto jsem se pokusila smlouvali.

Již již chtla selka s obnosu žádaného slevili, když za

mnou se ozve drsný hlas: »Co chtjí, matko, za ta

kuata ?« Ohlédnu se a vidím ženu soustružníka kov,
vedle nás bydlícího. »Chci za n po zlatém padesáti «,

praví venkovanka, »a tuhle milostpaní se to zdá být

mnoho«. »Dají to sem, já jim dám zlatý šedesát; sty-

dla bych se smlouvat takový pakatel «. Vzala ti páry,

zaplatila a hrd odcházela dom. Nevdla jsem, mám-li
se smáli nebo zlobili, že mn ta žena zahanbila. Tolik

penz pece za kuátka k smažení nedáš, pomyslila jsem
si a šla jsem radji dom. V nedli koupím 1 kg. te-

lecích ízk a zbudou ješt k veei«. Pohlédli jsme
mlky na sebe a a jsme ani slova nepromluvili, jsem
jist, že jsme toho okamžiku dobe s oblieje jeden

druhému myšlenky uhádli. A ty, milý tenái, myslíš si

jist totéž, co jsme sob tehdy my dva myslili.

Od této píhody uplynulo nkolik týdn. Obilí

bylo posekáno, píroda hýila zlatém dozrávajícího ovoce,

všude živo a rušno, jenom ty továrny stále stejn ne-

vlídn huely svoji píse práce. Zastavil jsem se jed-

noho parného podzimního odpoledne v hostinci »U Šárky «.

Nebyl tam toho okamžiku nikdo. Dal jsem se do ho-
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voru s hostinským mladým, piinlivým mužem. Hovor
se toil kol rzných otázek všedních, až jsme se dostali

na stokrát petásané souasné hmotné pomry.
Ptal jsem se ho, mnoho-li platí inže. » Prosím,

platím moc, 1600 K ron, « praví hostinský. »A vyd-
láte to?« táži se dále. »I to já vydlám, nkdy mám
ješt dosti slušný pebytek,« pokrauje šenký. »To mají

takhle : Ta lepší tída m nevytrhne, páni z kasina,

vlastn ze spolku, pijdou mn sem do své místnosti

jednou týdn. To každý utratí asi za ti neb tyi skle-

nice piva a jde v deset hodin dom. Mne drží dlnictvo,

hlavn to svobodné. Všichni, kteí ke mn chodí, mají

týdn prmrn po 40 K, a ty každý nechá skoro všecky

u mne, jen co si koupí njaký ten hadík na sebe. Celý

týden se bere na dluh, a to inívá u jednotlivce pr-
mrn 30 K; v sobotu zaplatí u mne dluh, dá nco na
splátku krejímu, takže mu na nedli zstane as 5 K, a

ty u mne za odpoledne a veer utratí. Koupí si dvakrát

veei, vypije až 20 sklenic piva, nco prokouí a v pon-

dlí zaíná znova s prázdnou kapsou. Kdyby nebylo
tch lidí, byl bych za rok na mizin.

«

Otevíral jsem oi pi ei bodrého hostinského a

s poátku ml jsem mu za zlé, pro že on mladé ty lidi

nenapomene k životu šetrnjšímu. Ale uváživ, že i on
má své povinnosti platební, pestal jsem mu zazlívati.

Každý, hlavn svobodný lovk, mže s vydlaným ma-
jetkem prý nakládati dle své svobodné vle, praví zákon
svtský. Ale co tomu íká zákon vyšší, nikým sice ne-

psaný, ale neviditelnou rukou do nitra každého lovka
uložený? Zda mnohý takový zhýralý mladík v opojení

lihovinou pomyslil na starou matku, starého otce, neb
nemocné sourozence, kteí kdes na konci msta v za-

strené chaloupce bídn živoí, mezitím co on tžce vy-

dlanou mzdu plnýma rukama rozhazuje? Hostinec po-

malu poal se plniti hosty; proto jsem zaplatil a ode-

šel. Nebylo úelem vypravování mého líiti celý prbh
stávky se všemi jejími hrzami a bdami; stávl<y i s krva-

vým zakonením nejsou dnes niím novým. tená sám
zajisté uhodne, co jsem nastíniti chtl. Ne každé stávky

píinu sluší hledati u zamstnavatele, mnohdy zavinují

hmotný nedostatek, hlavn ve stáí, lidé pracující sami
tím, že nešetí, na stará kolena nepamatují, a zhýralý

život vedou. Vypravování mé není vymyšlené, vše na-

psal jsem tak, jak jsem sám osobn zažil a podávám
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všem lidem dobré vle, by o tom sami uvažovali, a kde

u koho možno, o vasnou nápravu vlídným slovem se

piinili. Pan Záhlinický vylíil vc tak, jak je, socíni

tu jsou vykresleni vrn dle skutenosti.

»ech« pinesl 26. bezna 1907 tento lánek: Co
tyto ádky píši, stávka pekaských dlník ochabuje,

kdežto stávka dámských krejí obojího pohlaví dosud
trvá, jež asi ásteným úspchem stávkujících skoní. Co
nevidt, má anebo mla vypuknout stávka obuvník a

prý též cukráských pomocník, kteí však, jak doufám,

po nešastném výsledku pekaské stávky si to ješt roz-

myslí. Kdo by se však domníval, že tu jde o boj práce

proti kapitalismu nebo velkoprmyslu, klamal by se.

Kapitál a velkoprmysl tentokráte nemají pímo se stáv-

kou co initi, pouze nepímo. Legenda o vykrmených
pekaských mistrech pochází ze starších dob, kdy peka-
ská živnost mla plné díže zlata, z nhož si mohla na-

stavt! inžák. Pevážná vtšina stávkou postižených

mistr vru nezasluhuje názvu »vykoisovatel, vydi-
duch« atd. Tisíce pekaských mistr musejí, aby uhá-

jili živobytí, piln pracovat! se svými dlníky, a chtíti

na tchto, aby svým dlníkm mzdu znanji zvýšili,

vypadá jako krvavý výsmch. Kdo tuhle stávku zosnoval,

má mnoho na svdomí. Popud k ní, jako vždy, vyšel

od sociáln-demokratických štvá a ml za úel n-
kolik set pekaských mistr strhnout! do stavu proletá-

ského. Nechci tím íci, že by dlníci nezasluhovali vyšší

mzdy, vede se jim stejn zle jako jejich mistrm; žebrák

tísní chudého, je to dsný boj o existenci, jeden chce

druhému poslední sousto z úst vyrvati. O nic lépe ne-

vede se tak zvaným krejovským mistrm. Žádá-li šika
dámských šat za celodenní práci 2 kor., není to na
Víde pi tak drahém živobytí mnoho. Jenom to je pi
tom smutné, že její zamstnavatel sám sotva tolik si vy-

dlá a musí proto staten pracovat! s sebou. On nesmí
jako veliký konfekcioná dlnictvu dle libosti snižovat

mzdu. V sociálním boji jsou zamstnavatel a dlník
v kížku o kus chleba. Tak daleko jsme to s naší vzdlaností
pivedli. Opakuji : Co se ve Vídni práv odehrává, je zápas

dlník a mistr stejn strádajících. Stávky te povstá-

vají z postupné drahoty, kterou na stední tídy uvalily

trusty velkokapitalist a velkoprmyslník, nemén též

vysoké kommunální dan. Zdražilo se železo, kže, maso,
zdražilo se i pivo, zdražily se nejobyejnjší prostedky
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vezdejšího chleba, a následek byl zdražení všeho zboží.

Zdražilo se všecko živobytí, šatstvo, inže, a zdražení to

malý úedník, malý lovk vbec nemže zniknouti.

Úedníek pistoupil k svému zamstnavateli, státu, a

žádal zvýšení služby, pistoupil i dlník k svému za-

mstnavateli, žádaje o pídavek. Producenti, pokud to

šlo, uvalovali drahotu na konsumenty, a konsumenti
opt na producenty — takový je dnes koloto života.

Došlo již k tomu, že konsumenti ekli : Dále to již ne-

jde! Proti zdražení všech poteb života zbývá již jen

jedna zbra ; omezovati se. Te slyšíme : Pro bych si

ídil nový jarní anebo letní oblek? Pechodím léto ve

starém. V obchodech prodává se vždy mén, hospody
se prázdní. To je zlá stránka všeho zdražování. Te pi
stávkách utrpí vždy nejvíce konsument. Musí-li zamst-
navatel pidati dlníkm, musí se hojiti na zákazníku,

jemuž konen nezbývá prostedku jiného, než se svou

rodinou obmeziti se na to nejnutnjší a nejpotebnjší.
Pumpy nkdejšího blahobytu v obecenstvu, z nichž

erpal velkokapitalista a velkoprmyslník, již vyschly.

Chtjí-li agrárníci vysokými cly chléb a maso nám zdra-

žovat!, chtjí-li velkoprmyslníci všechny suroviny živ-

nostníkm vždy dráže poítati, pak musí živnostník a

emeslník své pomocné síly propouštti, a pokud k tomu
staí, sám všechno si dlati. Je dnes ve Vídni, a bez-

pochyby i v Praze mnoho dílen, v nichž bývalo 5 až

6 pomocník, te však mistr obchází se pouze pi jed-

nom a musí do práce zapahat! ženu a dti, jejichž touhu
po vyšším vzdlání nelze mu ukojiti. Všechno dnes vy-

chází na ochuzení stedního stavu, na zproletarisování

dav, z ehož ovšem tžiti bude co nejhojnji sociální

demokracie k zrevolunní dav.
Bylo by k pání, aby dlníci ped zapoetím stávky

vc si náležit rozmyslili. Mnozí z nich, akoliv jsou že-

natí a otcové rodin, jdou do stávky pímo slep, i
spíše jsou do ní vehnáni jako slepí. Sotva že v nkteré
schzi vysloví se slovo stávka, již se toho chytí a »buml«
zaíná. Jejich nesvdomití vdcové naslibují jim toho
mnoho. Za dva, nejdéle za ti dni musíme vyhráti! Když
však nevyhraje se, když proti organisaci dlnické po-

staví se organisace mistr, pak zaíná postní píse
: Ježíš,

Maria! Stávky mezi malými mly by nadobro pestati,

stejn jako války mezi velikými. Nech i zde platí roz-

hodí soud. Nynjší stávka pohltila statisíce záslužku a
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zpsobila nevýslovnou bídu mezi dlnictvem, které te
vidí, že bylo od vdc za nos vodno. Stávka tato špatn
se vyplatí soc. demokratm pi nastávajících volbách.

Všechno živnostnictvo je na n rozhoeno. A též vláda

nemla by tyto stávky bráti na lehkou váhu. Stávky te
mezi malým živnostnictvem jsou znamením veliké soci-

ální krise, což mže snadno nabýti povážlivých rozmr.
Všechny živnosti ve Vídni jsou dnes tak bídné, jak se

íká tak »na huntu«, že mnohých chytá se již malo-
myslnost, ba pímo zoufalost. Víde stává se obtí cel-

ního boje Uher se Srbskem. Proto též ve Vídni panuje
veliké rozhoení proti Maarm, avšak všechno odium
za zdražování všeho padá na vídeskou vládu, o níž se

má za to, že nemá dosti ráznosti naproti Maarm, ped
nimiž krok na krok stále ustupuje. — Jsou to cesty

smutné.

Jak se stávky dlají, o tom pinesl »Týden« tento

doklad
:

Jak se majetek a výdlek zamstnavatel ne-

chrání a niiti pipouští, o tom jsou, jak »Týden« na
míst úvodním vyliuje, pípady až neuvitelné a skoro

denn se opakující : »Nkde utvoí se organisace dl-
nická, ítající tebas jen 27 len. ítá pt krej, 2 zá-

meníky, osm obuvník, tyi pekae a ostatní jsou po
jednorn z rzných kovo-, devo-, kameno-dlnických od-

bor. innost zahájí se tím, že po njaké nedlní návštv
dvrníka ze sekretariátu socialistického uvdomí si chas-

níci, že s nimi vlastn misti špatn nakládají, že je »!o-

pata« píliš veliká a míra píliš malá a »lénung« pro

psa! Najednou se ve vetatech zahnízdí nebývalá a ne-

zvyklá zde renitentnost, ba i neposlušnost a konen —
bác — po jedné nedli chasníci dokonce nepijdou do
práce, aniž by mistrovi ekli, pro a za. Stávkují. Tak
to zaíná a skoní to týdenní a snad delší nezamstna-
ností, starostmi mistrovými, který hromuje na ten socia-

lismus, dlníky propustí pak z práce za kiku a placení

a nemoha jiné ihned pijmout, de se sám do noci. Po
njaké dob se to utiší. Stávkující odejdou a mistr si

njak vypomže. Když tak jedné nedle »vyplacený«

pan mistr, který od té doby socialistické organisaci ne-

mže pijít na jméno, akoliv 28. listopadu 1905 s ní

spolen demonstroval, sedl v hospod za stolem a

hovoil o tom, jak si staten pomohl a sice bez úad
z bryndy — naklonil se k nmu pan Siegfried Federer

a pravil: »Ale, pane mistr, až budou zase nco tako-

13Rudolf Vrba: Vláda penz.
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vého mít, promluvjí si s tím dvrníkem a ušetejí si

soudy i hejtmanství — «.

Stavby jsou dnes znamenitým kšeftem socínských

agitátor. » Právo Lidu« nemá na píklad dost odbra-
tel mezi tesai. Pošle tedy své agitátory, kteí na dl-
níky íhají a je z práce doprovázejí. Zde se do nich

mluví. Diktuje se jim cenník. Nkolik trhan lenoch
je získá, ostatní poctiví dlníci musí položit práci. Stávka

se zahájí. » Právo Lidu« dá rozkaz, že nikdo nesmí práci

pijmout. Tak píše »Právo Lidu« 24. ervence 1907:

Výluka tesa v Praze trvá dále. Hlavní inspirátor

výluky p. Novák iní se, aby poškodil tesae za to, že

nechtli se podrobit jeho »naízení« a podepsat smlouvu,

kterou dohodovací komise nevypracovala a již zkompo-
noval p. Novák s p. Kubešem. Páni zamstnavatelé, kteí

si pi každé píležitosti stžovali na »terror« sociálních

demokrat, provádjí ho sami v pravém slova smyslu, žá-

dajíce veškeré své kolegy, aby tesae z práce vyházeli.

Že mnozí zamstnavatelé výluku si nepáli a k ní svého

souhlasu také nedali, dokazuje prbh úterní schze, ve

které si páni ádn vjeli do vlas. Zejména ti páni, kteí

byli tak »poctiví« a »solidární« a všechny tesae vy-

louili, vyinili dkladn svým kolegm, kteí tak dosud
neudlali a kteí nebyli tak chytí jako pp. Šila, Harvan,

Pechar z Vinohrad, Moravec a Kubeš, kteí tesae vy-

louili pouze ásten. Tesai dnes také uvažují o tom,

aby tento brutální in svým principálm nezstali dlužni.

Vdí, že mají ve svých rukou zbra, která dovede mno-
hého výlukáe ádn schladiti. Seznali ze sokolského cvi-

išt, jak dovede passivní resistence úinkovat a již také

tesai budou do dsledk v píští dob provádt. Praha
jest pro tesae písn uzavena. Každý informuj se pedem
u eskoslovanského svazu tesa v Rakousku, Smeky
. 14. — Schze všech dosud zamstnaných koná se

dnes o 7. hod. ve. v »Typografické Besed«.— Takových
armádních rozkaz pináší každý den » Právo Lidu« celé

sloupce. Na to není dosud žádného kriminálu. Socíni mají

pod záštitou c. k. úad úplnou volnost niit živnost

tisícm malých živnostník, jen ti jsou od socín potí-

ráni, židm » Právo Lidu« žádné stávky na krk nehodí.

»Právo Lidu« napsalo 26. ervence 1907 následující

zprávu

:

Výluka tesa v Praze. Že organisace mistr tesa-

ských nemla k výluce žádných dvod, potvrzuje také
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ta okolnost, že pes dvacet mistr tesaských dlnictvo

dosud nevylouilo a nechtjí se usnesení své organisace,

pes to, že jsou vázáni smnkami, dobrovoln podrobit.

Tito misti se tomu velice diví, pro mají se s dlnictvem
rvát, když toto chtlo smlouvu podepsat. Jejich nepo-

slušnost pivádí mnohé výlukáe pímo k zuivosti. Ne-
jen na své lenské schzi si zle vyinili, ale obcházejí

své kolegy, kteí nevylouili dlnictvo, a hrozí, terrorisují

je; a jdou tak daleko, že si veejn vynadají. Vera p.

Bouek hroziv útoil na p. Hodka z Vyšehradu a pp.
Vajtrovi a Paesovi vynese jejich terror žalobu pro urážku

na cti, kterou spáchali proti p. Trykalovi ze Žižkova.

Jest to pkná podívaná, jak mnohý výluká práci musí
opustiti a jiný jeho kolega práci i s tesai pevezme.
Pan Bílek uinil sice také výluku, ale íká nkterým te-

sam, aby jen pracovali a íkali, že to je jejich »me-
louch«. Vera veer konala se schze dosud zamstna-
ných tesa. Ze zpráv pednesených dá se s uritostí

pedpokládati, že ostatní misti se terroru výluká ne-

ubrání a v sobotu zbývající ást dlnictva vylouí. V této

schzi uinny byly pípravné proposice pro pípadné
vylouení z práce v sobotu. Rovnž široce pojednáváno
bylo, že emeslo tesaské nesmí se tak hudlovati na
píšt, k emuž se má použiti pasivní resistence. Dnes
o 10. hod. dopol. koná se schze vylouených v » Typo-
grafické Besed«. Tesai se varují ped cestováním do
Prahy. Schze pedstavenstva a obvodních dvrník
koná se dnes o 7. hod. ve. v sekretariátu.

Tak se dnes dovoluje zcela veejn od socín niit

živnostníky. Pak si ješt socíni rozestavují stráže a kdo
by se opovážil jít pracovat, ten není životem svým jist.

Tmto socínským zlosynm ponechávají úady úpln volné

pole. Poctivý lovk nenajde nikde ped touto zdivo-

ilou lzou ochrany. A policie? Inu ta se jde schovat

za roh — aby nic nevidla.

Orgán národních socialist »eské Slovo « pineslo
12. ervence 1907 tento lánek:

Sociáln demokratický absolutismus. » Moravský kraj«,

který pi každé píležitosti držel palec sociálním demo-
kratm a nemohl pijít na jméno našim lidem, poal
ped krátkým asem pinášeti lánky proti soc. demo-
kracii, takže to vzbudilo v pokrokové stran, která ví
v legendu, že pouze sociální demokracie je schopna
vésti dlnictvo, a že jedin pod rudým praporem je

13
*



— 196 —

možno vsti úspšné boje, rozhoení nad jednáním p.

Svozila, ponvadž je známou vcí, že na mnoha místech

pokrokové organisace žijí pouze z milosti soudruh.
Listy pokrokové strany asto zpsobem dosti surovým
vrhaly se proti nám, když jsme pibíjeli na praný jed-

nání soc. demokrat a soudružská »Rovnost « a » Právo
Lidu« nemohly si realistické listy vynachválit. Dnes však

titéž lidé pišli konen k poznání, že velkohubé fráse

soc. demokrat ješt nic pro dlnictvo neznamenají. Tak
píše »Mor. Kraj« v posledním svém ísle v úvodníku
mezi jiným toto: »Loni po hornické stávce na severu

ech, která »nenašla milosti ped obliejem pražského

sociáln-demokratického vedení « proto — že nevyšla

z »jeho vle a naízení« — hrozilo »Právo Lidu«, že

shladí anarchisty a nár. sociály v severních echách
s povrchu zem. Pamatujeme se až píliš dobe na tuto

hrozbu. — A » Právo Lidu«, pan Nmec a soudruzi —
pamatuji také. — Letos chtjí hrozbu provésti. A nelze

upírat, že ji chtjí provádt dosti raffinovan. Tžístvm
už byly pedloženy podmínky. Sociáln demokratití
vdcové tají podmínky až dosud i ped svými lidmi,

akoli už v nejbližší dob má býti rozhodnuto — o stávce.

Než pece nezdailo se utajit naprosto vše. Sociální de-

mokraté kladou více požadavk, ale hlavní je — ástené
zvýšení mzdy a uznání Unie soc. demokratické za jedin
právoplatnou a oprávnnou organisaci dlnickou — a

tedy zárove také požadavek, aby v závodech byli pi-
jímáni a drženi pouze dlníci, kteí pistoupí za leny
sociáln demokratické organisace. — A je jisto, že so-

ciální demokraté vdí, že všech požadavk nedobudou.
Stejn jisto pak je, že budou žádat hlavn za to, aby
Unie byla uznána za jedin spasitelnou dlnickou orga-

nisaci.To znaí v praxi: všicci anarchistití dlníci, kterých

je na severu mezi eskými dlníky na mnoha místech

vtšina, jakož i všicci .národní socialisté mají býti —
z práce vypuzeni, pokud by nechtli vstoupiti — do so-

ciáln demokratické organisace. Tedy : vtšina vzácn
mužných našich lidí z Ervnic a jiných míst — má bu
býti vypuzena — anebo donucena, aby se poklonila ped
vdci sociální demokracie.

K nmeckým pronásledovatelm a štvám se pi-
dávají takto vlastn také soc. demokraté — pod zástrou
socialismu. Socialismus je jim — zástrou k rozšíení

stranického panství. — Je teba psáti o tom více, aby
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lidé pochopili, jak hrozné nebezpeí vzí v takové soc.

dem. práci jak pro svobodu obanskou, tak pro sociální

opravy a zárove pro vc národní na eském severu?

Je možno povolovat! takovému terroru a je možno s ním
sympatisovat!« Potud »Mor. Kraj«. My pouze podotý-

káme tolik. Kdo to byl, kdo neustále snažil se vsugero-

vati lidu názor, že jedin soc. demokracie je dlnickou
stranou, a že má patent na svoji dlnickost? Nebyli to

pánové z realistického tábora? Tak jste si soc. demo-
kracii vychovali sami, utvrdili jste ji v pesvdení, že

jedin ona je povolanou initelkou mezi dlnictvem a

proto dnes chce vládnout absolutn všude tam, kde jenom
trochu má pdy pod nohama. My jsme vždycky socialis-

mus pojímali jinak, než soc. demokracie. To není jednání

socialistické, vyštvat z práce dlníky jiného pesvdení,
a místo obsadit stra^iníky, kteí ví na každý puntík

soc. dem. programu. Je již nanejvýše nutno s nejvtším
drazem postavit! se proti choutkám rzných tch vdc.
Dlnictvo leckdes, by bylo jiného pesvdení, ví
dosud v absolutní moc soc. demokratických organisací a

v tom dlužno ponejvíce hledati píiny troufalosti soc.

demokrat. Tam je nutno zasadit klín. O mén bylo by
prohraných stávek, kdyby dlnictvo, které nestojí v soc.

demokratických organisacích, uvdomilo si, že není všecko

správné, co je podniknuto s této strany. A to je hlavní

povinností našich odborových organisací. V každém pí-
pad, v každé stávce a v každém mzdovém boji posta-

vitl se na vlastní nohy, a zaujati vlastní svoje stanovisko.

Potom nebude si moci sociální demokracie dovolit! dik-

tovat zamstnavatelm, zda smí neb snad nesmí zamst-
návati dlníka, který je jiného politického pesvdení.
Tolik síly bohudík již máme, abychom takové nekalé

machinace mohli pekazit!. Jednomu jsme však povdni
a s radostí to zaznamenáváme, že ti, kteí vždy stáli

v nejprudším odporu proti nám a nemohli národním
socialistm pijít na jméno, dnes nepímo jsou nuceni

doznati, že jsme my šli správnou cestou.

Stávka v elektrické centrále v Praze r. 1 907.

»ech« pinesl 7. ervence 1907 tento lánek:
O záležitosti této bylo již napsáno velmi mnoho.

Jisto však jest, že sociální demokracii také pi této ne-

sympatické stávce sklaplo; nic nepomohly ani nepravdivé

zprávy » Práva L.«, jež zneužilo tu dokonce i anonym-
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nich národních dlník. Jedna okolnost, eknme to

upímn, zaráží. Pro správní rada mstských elektrických

podnik nevystoupí ze své reservy, aby na pravou míru
uvedla šíené zprávy o nízké mzd »hÍadovjícího« dl-
nictva a aby na druhé stran zase po pípad vyvrátila

jiné zprávy o domnlém veejném násilí stávkujících ve

strojovn a koteln?
Taková officielní zpráva byla by nejvýše žádoucí.

Z ovzduší stávky zasluhují zvláštní zmínky ješt dv
okolnosti, které jsou stejn dležité, jako zajímavé. Pro-

slýchá se, že nemlo zstati vlastn jen pi stávce sedm-
desáti šesti soc. demokratických dlník v pražské cen-

trále elektrických podnik, nýbrž vedení rudé internacio-

nály, jež ve Vídni kráí od fiaska k fiasku, chtlo prý
citeln potrestat! slovanskou Prahu a mšfáckou spole-
nost, o úmyslném poškození sokolského sletu ani ne-

mluv. Ale dobe placení a žijící agitátoi »eskoslovan-
ské« sociální demokracie, jež v tchto dnech výten
manifestovala vlastenecké své smýšlení vi eskému
národu a eskému království ústy redaktora » Práva

Lidu« Nmce, bývalého nmeckého nacionála, se nad-

míru pepoetli ! Nezdaila se nejvýše frivolní a lehko-

myslná stávka 76 sociálních demokrat v elektrické cen-

trále veer dne 28. ervna t. r., a proto také nedošlo

k chystané a pipravované stávce dlnictva v mstské
vodárn, v mstské plynárn a v dílnách elektrických pod-
nik v Praze dne 1. ervence t. r. ! A dále. Proslýchá

se, že c. k. dvorní sociální demokracie domáhá prý se

prostednictvím ministerských kesel toho, aby beznárodní

stávkái byli zase nazpt pijati do práce. Ubezpeujeme
nesvdomité podncovatele stávky, že podobné zbožné
jich pání nezstane nežli páním, i kdyby prostedko-
vatelské úlohy uchopil se sám ministerský pedseda.
Z propuštných 76 dlník nedostane se již ani jediný

nazpt do práce a služeb obce pražské.

Pracovní knížky stávkujících byly složeny v magi-
strátní úadovn v Holešovicích-Bubnech. Stávkující do-

poruenými dopisy byli pak vyrozumni o tom, že na-

vždy byli propuštni ze svazku mstských elektrických

podnik, kde jest dlnictvu zabezpeena i pense, dl-
nictvo však dopis onch nepijalo, pokud pak je otev-

elo, zase je v jiné obálce vrátilo. Leží v kancelái pod-
niku, jehož útárna již poukázána, aby dlnictvu vyplatila,

co mu dle platných pedpis ješt náleží. Smutný, ale
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nutný konec stávky. Svedené dlnictvo af se podkuje
za nepíjemné následky niemným štvám, jež si vlastn
z mozol svých vydržuje a platí. Na n af se nyní obrátí,

aby dali jinou práci a chléb ! Platy zízenc mstských
elektrických podnik upraveny byly posléze v lednu r.

1906. V msíci lednu r. 1907 pedložilo však dlnictvo
zase své požadavky, jež pozdji shrnulo ve 20procentní

pídavek, žádajíc odpov do 10. m. m. Odpov dána
dne 11. m. m., odpov píznivá i uspokojující, odpov
ubezpeující dlnictvo, že po píslušných výpotech u pí-
ležitosti jubilea lOletého trvání podnik vyhovno bude
spravedlivým a odvodnným požadavkm dlnictva. Na
to dlnictvo, hrozíc stávkou, diktovalo si píznivou od-

pov do 25. m. m. Dostalo pak odpov dne 26. ervna

;

s píslušným a místným obražením setrvala správní rada
— a to zcela správn — na dívjší své odpovdi. Ne-
rozumné dlnictvo odpovdlo k tomu o 6. hodin ve-

erní dne 28. m. m. stávkou, pi níž — ku podivu! —
elektrické vozy skoro vesms zstaly státi na stanicích

anebo poblíže stanic. Podivná náhoda, že ano ! Pilní in-

ženýi a jiní dlníci — vystídali stávkáe-dlníky, kteí

odešli od kotl po rzných manipulacích . . . Dobré
bydlo asto pálí. Jen tak mimochodem poznamenáváme

:

Co tu žádostí za místo u elektrických podnik. Co pí-
mluv, co protekce, co proseb. Sotva se tam však nkdo
dostane, už je nespokojen. Ty pomry nejsou tam však

asi tak nejhorší, když zízenci bývalé dráhy Kižíkovy
domáhají se toho, aby postaveni byli na roven s dl-
nictvem ostatních drah pražských. Pedáky beznárodní
sociální demokracie prohraná tato stávka hrozn pálí,

ponvadž dlnictvo poíná již prohlédati škaredou jich

hru. Neúspch za neúspchem, prohra za prohrou, ztráta

za ztrátou . Ti agitátoi to s dlnictvem dobe ne-

smýšlejí. Litujeme velice tch, kteí pišli o zabezpeené
postavení. Kéž by dlnictvo naše nemu se z této stávky

nauilo — aspo pro budoucnost!
»eské Slovo* pineslo 14. ervence 1907 tento

lánek

;

Obvyklé zakonení sociáln-demokratické stávky.

Úplný nezdar stávky, lépe eeno lehkomyslného hazar-

dování s dlnickými existencemi v pražské elektrické

centrále, piml je k odvážnému, u sociálních demokrat
obvyklému taktickému obratu. Surovostí, terrorem a níz-

kostí tónu, chtí odprce zdolati práv tak, jako u ne-
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myslícího davu lidu vyvážiti slabost rozumových d-
vod. Protože do celé vci podailo se nám blíže

nahlédnouti, považujeme za svou povinnost veejnost

informovati.

Trestuhodná lehkomyslnost, s jakou byla »stávka«

vyvolána, došla již svého ocenní v našem list. Mizivá

menšina, tvoící nejvýše 77o všeho zamstnaného perso-

nálu, vyvolala stávku, a tiadevadesáti procentm pracu-

jících, protože neposlechli, nadala stávkokaz. Pi elek-

trických podnicích král. hl. msta Prahy je 1050 lidí

zamstnáno. Asi desetina je jich v elektrárn, (kde vy-

rábí se elektrický proud a kde se stávkuje) asi 7 desetin

u provozu jako idii a konduktéi (stídav) a ostatní

v remisách a dílnách, jakož i pi udržování trati. Marn
jsme varovali, že bez provozu, jenž je z 80% organi-

sován národn-sociáln, nemožno s úspchem vésti

stávku, marn zavas upozorovali jsme na opatení
správy podnik. Našeho varovného hlasu nedbáno, nás

se nikdo neptal, nikdo nás neznal a 10 minut ped
vypuknutím stávky nevdla organisace desetkráte tak

etn zastoupená, co se chystá.

Tážeme se: Je to socialistické, je to ona vyhlašo-

vaná solidarita dlnická? jedna desetina lidi, protože je

u výroby elektrického proudu, devíti desetinám nic ne-

oznámí, a je si vdoma, že nedostatek proudu znamená
i znemožnní práce ostatním. Sama má, by mizerný, ale

pevn stanovený plat, je ukryta veejnosti, ale neinfor-

mované obecenstvo poštve proti zízencm, kteí hlavní

zdroj svých píjm, bohužel, mají ve zpropitném od
cestujících. A k tomu za okolností tak nepopulárních

jako je sokolský slet, slavnost eského lidu, jaké snad
dosud nebylo ! To není pouhá lehkomyslnost, tak jako

nemžeme viti, že tomuto inu byla matkou neho-
rázná hloupost : ale v tom byl úmysl.

Sociální demokraté vdli a musili vdti, že stávka

takto pipravená nemže skoniti vítzn, snad se jim

o to ani nejednalo. Jim stailo pesvdení, že podaí se

jim zastaviti vozbu na dva kritické dni! Jen tak možno
si vysvtliti, že samotní stávkující dlníci o pl 6. ho-
din veer nevdli, že za pl hodiny vypukne stávka.

Stávka prý vytryskla ze zoufalosti samotného dl-
nictva, psalo »Právo Lidu«. O tom není sporu, že po-
mry byly mizerné — ale pipomeneme pánm, jak do-
vedli utvrzovati onu náladu. Když »Nakovárn« hlasovalo
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se o stávce, ást dlnictva odešla
;
dva mli odvahu vy-

sloviti se proti, ale se zlou se potázali. Dlníku S.

(zúmysln neuvádíme jména, aby nemohlo státní návlad-

nictví zakroovati) bylo za všeobecné vavy hroženo za-

bitím ! Mezi stávkujícími bylo i 13 len »Zemské Je-

dnoty « vedle asi 80 sociálních demokrat. Strach ped
násilnostmi je donutil nejiti do práce ! Když sociální

demokraté vidli, co nadrobili a samotní stávkující po-

ali reptati — vydali se soudruzi na cestu hledati vin-

níka nezdaru. Našli jej brzy
:

Jsou to národní soci-

alisté !

Ped národní veejností štvali proti nám, že jsme

také stávkovali (organisace však prohlásila se oficieln

proti stávce) a mezi dlnictvem šíili zprávy, že jsme

stávku zradili.

Aby pak dodali druhému svému tvrzení pravdpo-
dobnosti, vydali jménem onch 13 len nadepsaný
leták, v nmž surov napadali »Zemskou Jednotu«.

Tento hanopis, zatím co šetili na stávkujících za se-

brané peníze, vydali v tisících exempláích a posílali

poštou po celých echách ! »Zemská Jednota« poklá-

dala za nedstojné proti takové perfidii, kryté anony-
mitou se brániti, ale práv dovídáme se zákulisí celé

vci. Pod záminkou kontroly stávkové podpory vyžádali

si soudruzi na onch 13 dlnících pedložení lenských
knížek naší organisace, podvodn je zneužili a bez v-
domí majitel pedali je jako legitimace svým lidem,

kteí obcházeli pražské redakce a žádali o uveejnní
známého surového zaslána proti naší organisaci. Kon-
cept onoho hanopisu psal dlník Hqdbod a diktoval

sociáln-demokratický pedák soudruh Šafránek. lovk
pímo trne nad takovouto smlostí.

Žel, že dnes jedná se o více nežli o podvodné je-

dnání lehkomyslných vdc, dnes stojíme ped obrazem
hrozné bídy. A v tom okamžiku z nás mluví lidskost.

Dlnictvo pestalo viti svým vdcm, a nespraví to

ani »Právo Lidu«, které stále píše: »Mezi stávkujícími

je nálada výborná !« Sociální demokraté sami jsou bez-^

radní a protože se hrozí, co vyvolali, hanebn dlnictvo
opustili a zradili.

Celý týden ve stávkové místnosti »Na kovárn«
nikdo z vdc se neukázal, posl. Hornof nepijel, ped-
seda »Kovodlníka«, soudruh Adam, šel pracovat, a

když 11. ervence dopoledne dostavila se deputace do
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sekretariátu sociáln-demokratického »Kovodlníka« o radu
a rychlou pomoc, sdlil jí úadující sociální demokrat,
že osnovatel stávky, soudruh Šafránek, v pátek 10. t. m.
odejel na ti nedle na dovolenou ! Zklamaní, o exi-

stenci pipravení, ocitli se dviví dlníci na dlažb a

provokatéi stávky dnes prchají . . . Nadut ped tr-
nácti dny volali: » Národ jsme my!« a ohrožovali nej-

velkolepjší manifestaci národní. — »Dlnictvo jsme
také jedin my,« a zniivše na sto existencí, posílají

otce rodin hledat práci do svta, protože v Praze je

kartelovaní zamstnavatelé nepijmou. Sami však prchají . .

.

K tomuto obrázku neteba doprovodu. Princip majority

šlapali nohama, terrorisovali vtšinu, anonymními letáky

špinili poctivé jméno naší nejvtší organisace, a dnes
jsou v koncích. Nešastný lid jimi svedený

!

b) Statistika stávek.

Agitace ku stávkám jest nejvtším kšeftem socialist.

Sbírají se totiž na stávkující peníze a také mezi jinými

obanskými tídami a tu sebrané peníze vtšinou uváznou
v kapsách socín a agitátor. Jakého rozsahu tento kšeft

je, poznáme z tchto išel. R. 1904 bylo v Rakousku
provedeno 414 stávek ve 2700 závodech, na stávkách

tch bralo úast 64.227 pracovník, z toho bylo na-

dobro z práce propuštno 2494 sil. Dlnictvo zanedbalo

tím 606.629 pracovních dn. Poítáme-li jeden den jen

za 2 K, což jest rozhodn málo, znamená to ztrátu

na mzd 1,213.258 K. Ztráty takové jsou však ve sku-

tenosti mnohem vtší. Poet stávek a jejich rozsah

rok od roku stoupá. Niemnost sociální demokracie

v tomto smru se stává spolenosti lidské vždy nebez-

penjší. Agitátoi dobe znají svou úlohu. U žida v to-

várn stávka vypukne jen tenkráte, pakli agitátoi ne-

dovedou vas ve prospch žida vášn pracovník
ukrotit. To však se stane zídka kdy.

»Hlas« pinesl 4. únor 1908 tuto úvahu:
Orgán úadu pro statistiku práce pinesl v po-

sledním svém svazku pedbžný pehled stávek za

rok 1907. Potem stávek a postižených závod sic

slabší než pedchdce, ale potem stávkujících silnjší.

Poet stávek byl 998 a stiženo jimi na 3900 závod
(z toho 1149 továren), stávkujících pak bylo na 200.000

(ze 300.000 zamstnaných). Rok pedešlý (1906) proti

tmto pibližným odhadm staví takovéto definitivní
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údaje: stávek 1083 v 6049 závodech (z toho 1374 to-

váren) a stávkovalo 153.688 dlník ze 276.424 zamst-
naných vbec v závodech onch.

Srovnání s roky minulými dává takovýto obraz

:

roku bylo stávek v závodech stávkujících

1907 . . . . . . 998 3800 183.032

1906 . . . . . . 1083 6049 153.688

1905 . . . . . . 686 3803 99.591

1904 . . . . . . 414 2704 64.227

1903 . . . . . . 324 1731 46.215

1902 . . . . . . 264 1184 37.461

1901 . . . . . . 270 719 24.870

1900 . . . . . . 303 903 105.128

1899 . . . . . . 311 1330 54.763

1898 . . . . . . 255 885 39.658

1897 . . . . . . 246 851 38.467

Vedle stávek i vlastn obrácenou jich formou jsou

výluky, kdy zamstnavatel pro nespokojenost s dlnictvem
zavírá dílny své. Výluky poprvé zaznamenány statistikou

u nás jich roste podobn jako poet a síla stávek. Bylof

výluk

:

roku výluk v závodech vylou. dlu. O
o < C/K

1895 . ... 8 17 2.317 51

1896 . ... 10 211 5.445 80
1897 . ... 11 12 1.712 54
1898 . ... — — — —
1899 . ... 5 38 3.457 61

1900 . ... 10 58 4.026 76
1901 . ... 3 3 302 70
1902 . ... 8 9 1.050 50
1903 . ... 8 71 1.334 52
1904 . ... 6 605 23.742 99
1905 . ... 17 448 11.197 75

1906 . ... 50 1832 67.872 84
1907 . ... 21 65 5.323 57

Výluky, jak vidt poslední tyry léta, znan roz-

šiovaly bojišt práce a zostovaly vavu bitevní na nm.
Poslední as pistupuje však ješt ke zmínným dvma
zpsobm boje zpsob tetí, statistikou dosud nezna-

menaný. Je to t. zv. passivní resistence. Použito jí více

v úednictvu než v dlnictvu, ale jest zjevem téhož
druhu, co stávka a výluka, jest to boj z pomru pra-
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covn-služebního vyplývající. I ten bude nutno sem
pojati. Tebas pi passivní resistenci práce docela ne-

ustávala, ale tak je zdržována, že škody jsou pi ní

vlastn vtší, nebo aspo takové, jako pi naprostém
zastavení práce. Spolu s passivní resistenci v rocích

1905, 1906 a 1907 narstá boj pracovní do rozmr
nebývalých. Bylof na nm sastnno v rocích 1906 a

1907 hodn pes 200 tisíc lidí. Poet to, jaký dosud
nikdy na bojišt nevstoupil! Nejsilnjší stávkový rok

1900, rok to stávek hornických daleko je pedstižen —
stojí pouze za polovikou loského a pedloského
ruchu.

Stoupá v bojích stávkových poet stávek za zvýšení

mzdy vedených. Za tímto požadavkem jde hned druhý
o zkrácení doby pracovní. Tedy dva tyto hlavní poža-

davky, znamenající povznášení životní úrovn pracujících

vrstev nabývají ím dál více vrchu nad ostatními a

vtiskují celému boji ráz a povahu. Zvýšení mzdy bylo

podntem stávek v roce 1894 jen v 31%, ale úast
tato postupovala tímto pochodem ; 43%, 45, 47, 49, 46,

51, 44, 48, 47, 51, 62, 65, 69% všech stávek. Podnt
vzat z nespokojenosti s pracovní dobou v roce 1894
v 11% a postup došel v loni až na 24% všech pí-
pad (totiž 11, 15, 21, 19, 21, 23, 22, 17, 20, 19, 22,

23, 28 a 24^20/**) Po vypuknut stávky, af stávka po-

vstala z jakéhokoliv dvodu, pidávají se požadavky nové
a zvýšení mzdy a snížení doby pracovní bývá skoro

vždy v požadavcích zahrnuto. Ale požadavky jsou asto
jen z politiky kladeny, aby se hojností a jakostí jejich

psobilo tím i oním smrem.
V jednotlivých odborech prmyslu a práce bhem

let 1897—1907 velo to ovšem rzným zpsobem a

rznou silou. Hornictví má nejvyšší boje v roce 1900,

1907, a 1906 menší v letech 1902 až 1905. Prmysl
zeminný (cihelny, lomy, sklárny atd.) mly nejvyšší ruch

stávkový poslední léta 1905, 1906 a 1907, rovnž tak

to bylo v prmyslu kovodlném a strojnickém, který

vedle tí posledních má i roku 1897 silnou úast stáv-

kovou. Prmysl devný také ob poslední léta 1906
a 1907 nejživji zasáhl, prmysl kožený pak jen roku
1906, v loni už mén se nepokojil. Textilní prmysl,
jenž spolu s hornictvím a stavebnictvím dodává celému
roku takový i onaký ráz, ml nejsilnjší stávková léta

1899, 1906 a 1907; prmysl odvnický v posledních
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dvou letech dosáhl vrcholu stávkového, stejn i potra-

vinný a chemický prmysl. Stavebnictví mlo nejsilnjší

ruch roku 1905, loský rok a léta 1906 a 1904 byla

asi stejn silná a za polovic roku 1905. V doprav bylo

nejrušnji všecka tyry poslední léta. Tiskárny v roce

1906 vykazují nejvtší stávkový poet, obchod v r. 1904.

Pehledná tabulka jednotlivých odbor podává ta-

kovýto obraz
:
poet stávkujících dlník byl v letech

1897 1898 1899 1900 1901 1902

hornictví . 3.632 7.046 3.477 78.791 7.496 12.753

zeminy . . 3.053 4.491 2.212 574 1.698 1.819

kovy . . . 1.568 991 2.459 1.977 1.393 741

stroj nictví . 4.689 2.471 1.356 519 889 1.013

devo . . 1.382 1.318 3.188 1.319 2.925 1.312

kže . . . 834 275 331 604 202 282
textilnictví 11.275 3.171 30.249 12.010 2.675 2.599

odvnictví 300 1.385 700 1.644 1.821 956
papír . . . 1.053 1.537 562 1.004 683 173
potraviny . 1.519 2.439 1.512 229 344 1.014

chemický . 287 40 558 83 314 626
stavby . . 4.995 13.961 7.841 4.849 3.214 10.476

typografie 144 120 199 204 376 114
obchod . . 1.121 280 80 6 64 863
doprava 2.628 124 116 546 365 1.880

jiné . . . 3 — — 697 411 30

1903 1904 1905 1906 1907

hornictví . . 12.341 19.614 10.100 38.705 40.078

zeminy . . . 2.740 4.778 9.832 10.776 7.223

kovy . . . . 2.936 4.211 7.406 17.373 8.392

strojnictví . 705 1.400 4.660 5.641 6.741

devo . . . . 2.846 1.756 2.736 5.598 6.090

kže . . . 298 363 397 2.224 885
textilnictví . 5.220 3.483 5.866 28.970 53.470

odvnictví . . 7.985 2.602 7.627 13.911 23.207

papír . . . 240 909 4.502 1.522 553
potraviny . 432 1.408 4.442 6.924 10.577

chemický . 107 912 1.211 1.529 2.144

stavby . . . 9.645 15.947 35.024 15.416 16.491

typografie . 179 108 426 1.007 264
obchod . . 190 2.014 994 1.108 1.127

doprava 299 4.700 4.359 3.341 5.551

jiné . . . 43 12 12 622 229
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Na první pohled padá do oí rok 1901 až 1903
svou zamlklostí stávkovou. Jsou to pravé protjšky tí

let posledních. Léta 1901 až 1903 jsou léta prmyslové
krise, léta pak 1905 až 1907 jsou léta prmyslového roz-

machu, jenž vyvrcholil v loni, což také i samým neji-

lejším stávkaením naznaeno.
Jako pi každém boji, tak i pi stávce nejdležitjší

jest zajisté otázka, jak boj skonil : Kdo prohrál. Co do
výsledk možno stanoviti poslední léta skutený pokrok
vci dlnické: Od r. 1901 poínaje, kdy procento zcela

neúspšných stávek bylo 437o> stále a pravideln se

zmenšoval poet stávek prohraných, klesalo procento

r. 1902 na 41, pak na 39 a na 31, r. 1905 už až na 27,

na to zdvihlo r. 1906 na 30, ale zase v loni kleslo na

24% všech stávek. Ped rokem 1901 pak bylo poadí
asi téhož pochodu k lepšímu, jež poavši 48% pro-

hraných stávek v roce 1895 (47% roku 1894), skleslo

jen na 35% v roce 1900. Rok 1900 byl však také nej-

píznivjší, poítáme-li stávkující dlnictvo. Ze stávkujících

vyšlo s prázdnou tehdy jen asi 10% — vliv to ohrom-
ných stávek hornických, které všecky skonily malým
úspchem. A horníci tehdy sami tvoili 75% všech

stávkujících.

Vidíme-li pi stávkách úspšných a neúspšných
jakési pravidelné poadí, jež mžeme spojití bu se vše-

obecným postavením hospodáským a ásten i s ná-

ladou dlnickou a jeho organisací, tu poet stávkujících

Samých, jež prohrávají a vyhrávají, kolísá stále nepravi-

deln.
Poet súastnných na stávce jest totiž vcí spíše

nahodilou, kdežto stávka sama jako zjev sociáln hospo-
dáský má své zákony a pevnou souvislost s životem
hospodáským. Ale i tu možno zaznamenat! zlepšení.

Od roku 1894, kdy 53^2% všech stávkujících vyšlo

zcela bez nieho, kdy tedy velká vtšina jich stávkovala

zcela nadarmo, procento prohravších stávká stále kle-

salo. Vyšlo poraženo ze stávky r. 1895 už jen 26^/2%
všech stávká, na to 33%, 36^/2^/o, 25^/q, 18%, 10%
r. 1900 a opt neúspch zasáhá ší a dál, r. 1901 už

32% všech stávká, pak 33*57o» 1^03 zas jen 22%,
ale 1904 zas 407o> to tí léta úspšnjší: 1905 jen

147o, 1906 zase 22 a 1907 jen 177o všech stávkujících

nemlo úspchu žádného. Tak vidíme, že co se úspchu
týe adí se ke tíletí 1898, 1899 a 1900, tíletí po-
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slední 1905— 1907. Obojí vyznaeno prmyslovým a

spolu i dlnickým sesílením a povznesením.

Tato pímá závislost postavení dlníkova na po-

mrech v prmyslu, jevící se i ve všech snahách a

bojích jeho bude snad vždy napíšt pounou pro ob
strany a rozumností a rozvážností obou stran body
sporné a boje bude zmírovat! a už naped jim ped-
bíhat!. To, co teprve po bojích a sporech nastupuje,

mže po vzájemné dohod jiti pirozenou cestou samo
sebou

:
ježto se jedná nejastji o zvýšení mzdy, tedy

dá se tomu vyhovti zavedením t. zv. pohyblivé stupnice

mzdové, po vzoru anglickém (v dolech uhelných), kdež

cenou tržní ídí se i mzda. Kde tržní cena není veejnou,
vyhovl by systém prémiový pod dozorem továrního

výboru. Mezi jednotlivými zemmi potem stávek od
roku 1897 a potem stávkujících od r. 1897 zaujímají

echy stále prvé místo. Ped tím stály na prvním míst
Dolní Rakousy s Vídní! Slezsko s Moravou stídají se

vlivem Ostravska, jež je rozpleno mezi ob zem.
Jednou je ruch stávkový na Morav, jednou ve Slezsku

silnjší, nkdy v obou zemích stejný. Zmínné tyry
zem s eským pevážn dlnictvem vykazují takový

postup

:

echy Morava Slezsko Dol. Rakousy

c:3 0^ oZi
»~i >u>

'OS
QJ
> > > > > >

'CTÍ

'oo 'tn iSi

1897

1898
1899
1900
1901

1902
1903
1904
1905

1906
1907

83 15.250 20 2.517

90 19.328 18 2.505

140 18.981 40 15.443

109 54.849 23 7.752

92 7.399 24 1.963

80 11.637 16 1.501

101 14.752 29 3.010

107 16.848 19 3.138

204 28.250 72 13.686

413 63.313 89 22.023

434 66.962 81 13.609

7 1.330 58 5.716

9 460 68 4.435

70 3.583 70 3.583

9 19.666 77 4.171

9 589 71 3.926

7 1.531 55 3.303

22 4.405 95 10.018

10 1.036 168 16.848

18 2.642 248 26.195

45 18.117 310 26.400

55 31.944 243 44.133

Tedy týž obraz v našich zemích jako v celku. Není
ostatn jinak možno, když veškeren prmysl rakouský

vlastn v tchto tyech zemích se sousteuje. Není
už žádných »mass pracovních « mimo n, tedy není
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možno ani, aby obraz, jejž ony ruchem stávkovým vy-

tváejí, byl odnkud z jiné zem pozmnn.
»ech« pinesl o tomtéž pedmtu následující íslice

dne 17. ledna 1908.

Statistický úad pracovní ve Vídni vydává každo-
ron objemnou knihu o stávkách v Rakousku. Poet
stávek Rakousku byl následující

:

poet stávek

roku 1903 324
» 1904 414
» 1905 686
» 1906 1083
» 1907 1086

Jak vidno, kšeft socín a agitátor najednou r. 1906
se zdvojnásobil. Je to doklad úžasn rostoucího terro-

rismu rudých vdc dlnictva. Dle jednotlivých zemí
pipadlo roku 1907 stávek na echy 496, t. j. 45*7 pro.,

na Moravu 88, t. j. 8*1 pro., na Slezsko 55, t. j. 5*1 pro.,

na Dolní Rakousy 245, t. j. 22*6 pro. Stávky byly zosno-

vány v 6130 závodech a podnicích. Úast stávkujících

ítala se na 176.789 osob. R. 1907 bylo stiženo stávkou

2272 velikých podnik.
Jakých vavín socíni zosnovanými stávkami vydo-

byli, udává statistika z r. 1907 následujícími doklady:

Úplného vítzství vydobyli si stávkující v 187 pípadech
s^ 18.953 stávkái, t. j. 10 procent všech stávkujících.

ásteného vítzství, bu zvýšení mzdy neb zkrácení

pracovní doby, docíleno v 592 stávkách, t. j. 54*5 pro.
všech stávek. Pi tom bylo vítzi 121.953 stávká.
Naprostý nezdar mlo 307 stávek s 36.681 poraženými
stávkái. Do práce vrátilo se 18.180 úplných vítz,
117.655 ástených vítz a 30.560 poražených stávká.
Z práce bylo propuštno 5919 a dobrovoln vystoupilo

4995 stávká. Jaké byly ztráty stávkujících? Jmenova-
ného roku promarnili stávkái 2,087.522 pracovních dn,
zaež se mže odhadovati ztráta mzdy pi nejmenším
v obnosu 6,300.000 kor. Mnoho-li škod utrpli pi tom
zamstnavalelé a podnikatelé, to ovšem tak hladce od-

hadnout! nelze. K tomu nutno pipomenout!, že odbo-
rové organisace v Rakousku vydaly podpor nezamst-
naným v obnosu 4,596.859 kor. Mnoho-li z toho pi-
padlo podpor na stávkující, nemžeme íci. Náš názor

o stávkách jest známý. Stávka — to je kšeft ervených
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agitátor, je to nž, nasazený na hrdlo zamstnavatele.

Nejlépe osvtluje celé to stávkáství pípad, který

se stal v Praze. Jeden agitátor upozornil mistra pekae,
až bude míti njaký spor s dlníky, aby pišel naped
k nmu, on že mu to spraví bez stávky. Stávky dostaly

bhem asu docela jiný nátr než mly díve. Dnes
jsou stávky systemisovaným emeslem rudých agitátor,

jsou zdrojem píjm pro ervenou armádu, hlavn pro

agitátory a tisk socínský. O stávce sbírají se podpory
mezi pracujícími, a sbírky zmizejí zpravidla v kapsách

agitátor. Výzva socínských list: »Žádný soudruh ne-

pijímej práci tam a tam«, veejné pranýování firem

zamstnavatel, obyejn tch malých, je ve sloupcích

» Práva Lidu« a ostatních socínských list systemované
existenní vraždní drobných samostatných lidí, na kte-

rýžto zloinný terror se úady lhostejn dívají.

Nápadné je, že socíni nikdy nepoškodí stávkou žida,

dokonce, je-li žid již njaký millioná, který jezdí každý
den ráno do továrny v automobilu. Takový žid zná již,

co odhání stávku, platí agitátorm bakšiš. A to je jediný

lék proti stávce.

V takové židovské továrn to mže vypadat jako

na bojišti u Mukdenu, socíni tam nestávkují. Naši po-

slanci musí jednou jiti na stávky. Zde se musí mezera
trestního zákona doplnit.

Na agitátory a osnovae kšeftaských stávek patí

kriminál. Pak zajde agitátorm kšeft a chu ke stávkám.

Jak se vyrábjí stávky, o tom dává vdce jedné

sociáln-demokratické organisace v »Arbeiterztgu« zprávu

a zárove navedení, jak se stávky vbec v Rakousku vy-

rábjí. Nejdíve stávkochtiví soudruzi v užším kruhu se

uradí o zvýšení mzdy, na to pirazí se 10, 20 ba i více

procent, aby se pozdji mohlo nco slevitl. Vdcové
te již nepoítají na plné splnní požadavk, nýbrž spo-

kojí se tím, co v užším kruhu bylo ujednáno. Dle
tohoto návodu lze poznati, že sociální demokraté již

mnohému se piuili od svých protektor žid, pede-
vším method, jak se dá nco »abhandlovati«. — Jak

však po tomto vyzrazení budou se dívati zamstnavatelé

na takové handlíe, kteí pi poátku vyjednávání budou
se farizejsky tváiti, jako by ty vyšší pirážky byly hotovou
nezbytností? Neuškodí se práv lidu dlnickému takovým
neupímným achrováním a zamlováním tajného ujed-

nání? Ten, kdo chce za dlníky vyjednávati, má plnou

14Rudolf Vrba: Vláda penz.
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pravdu a spravedlivé požadavky vyknouti hned a vy-

trvale na nich státu Vyjednávání dlnictva se zamst-
navatelem nemá pece klesnout! na úrove smlouvání

jarmareního.

cj Stávka koí v Praze 1908.

V kvtnu r. 1908 vypukla stávka koí a závozník
v Praze. Dne 13. kvtna psalo » Právo Lidu« násle-

dovn :

Stávka ko a závozník v Praze a okolí trvá dále.

Pražští speditéi zkusili vera své štstí u eského místo-

držitele. Žádali na nm mimo jiné, by dáno bylo jim

k disposici mužstvo vojenské posádky ku ošetování a

provádní koní. Totéž, kdyby jim bylo vyhovno, žádali

by i koové a závozníci, ovšem proti vyssávání zamst-
navatel. Tím ovšem pan místodržící by byl uveden do
rozpak. A pak, jak správn uvedl, nejeví se toho

v zájmu obanstva vbec poteba. Potebují-li páni ze

»Spediteurvereinu« lidi ke koním, nemusí vyluovat 550
ko z práce, kteí jsou ochotní pracovat. A se s nimi

dohodnou. Kdyby rozumli odpovdi pana místodržitele,

nebyli by na rozpacích co dlat. Ped stávkou »Spedi-

teurverein« vydal dva obžníky, o nichž byla již zmínka.

Nkteré listy mšfácké výtah jejich v podstat uvedly.

Dnes jist uvedou i výtah tetího, který rozesílali po
zahájení stávky. V obžníku uvádí nkteré okolnosti,

které teba nestrann osvtlit!. Vzdor tomu, že prý vyšli

vstíc zvýšení mzdy, jednání ztroskotala. Opakujeme
optn: Páni pidávali na týdenní mzd dv koruny a

to pouze koím, v uvážení prý jich dlouhé pracovní

doby. Dosavade byl plat pro koího i závozníka stejný

20 K. Pracovní doba jen u jednoho speditéra mohla
býti nazvána lidskou a trvala ne déle 11 hodin; týž je

také již vyrovnán. U ostatních pracovní doba trvala

nejmén 15 hodin, ano i 17 hodin; dle toho pipadá
na hodinu 17 nejvýše 20 halé. U » Dopravního pod-

niku «, sdružení pti zasílatel, v nmž jest i pedseda
pražského »Spediteurvereinu« p. Erben, proti nimž tehda

protestovali povozníci s poslancem Baxou v ele a te proti

dlnictvu táhnou za jeden provaz, jezdí a rozváží zboží

zízenci i pes 10. hodinu veerní. To je pímo bez-

uzdná tyranie lidí a ješt páni k tomu chtjí získat

sympatie pražského obanstva. Páni uvádjí dále, že

požadavky koí a závozník nevyplynuly ze skutené
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poteby, alebrž že jsou jim namluveny od pedák, kteí

se snaží prý pro » Arbeiterpartei« získati vítzství v malo-

živnosti zasílatelské a povoznické co náhradu za nedávno
ztracené mzdové hnutí ve velkoprmyslu. To se spediterským

kapitalistm povedlo. Maloživnostníci se vyrovnají, ne-

vidí u zízenc v jich zápase nic jiného než oprávnnou
snahu aspo ásten získati náhradu za všeobecné zdra-

žování životních svých poteb a kapitalisté a speditéi si

vymýšlí takové báchorky, jež dávají eské veejnosti

k lepšímu. Chlebodárce (speditér), píší v obžníku, který

prý s vynaložením celé své intelligence a bez ohledu na
materielní obti získal svým dlníkm možnost výdlku,
má býti zbaven k rozvoji podniku nutných práv. Jakmile

dlnictvo žádá slušnjší mzdu a upravení pracovní doby,

sahá se pánm na práva. Dlnictvo chce stávku a pro-

vozuje známý terror, uvádí dále. Toto tvrzení je smlostí
nejvyššího druhu. Zástupci koí pánm ohlásili, že zí-

zenci nechtí stávkovati, organisace sama pak že si nej-

mén stávky peje a pan Vorstand Erben v obžníku
tvrdí opak, aniž by se za to stydl. Má ješt smlost
tvrditi, že neohrožen vnucený boj v zájmu obecenstva

povedou a dovolávají se opt jeho sympatií. Zájem jich

kapsy má podporovat obecenstvo, má pomáhati jim

k vtšímu blahobytu na úkor vyssávaných koí a zá-

vozník. Fysická ošklivost jímá lovka, když si uv-
domí, že takový pamflet stylisuje lovk, který denn
více prokouí ve vonných doutnících než obnáší denní

mzda koího. Soudná veejnost nech posuzuje stízliv,

kdo je zde tím bezprávným a utiskovaným.

Vera opt vyrovnalo se 45 tirem, zamstnávajících

135 zízenc. Zízenci zasilatelští na schzi prohlásili

solidárn vytrvat. Situace je pro n výhodnjší tím, že

v druhých odvtvích docíleno z vtší ásti již narovnání,

ímž zaruena jim nejen plná morální, ale i vtší mate-

rielní podpora. Speditér Kocourek telegrafoval o koí až

do Chrudim; mže ekat na jich pracovní výkony tak

jako pan Maschka. Pan Meilbeck z Dejvic hodlá získat

stávkokaze prostednictvím povozníka Proška, který má
je sehnat na Kladn a okolí, hlavn v Unhošti. Pražská

obec rovnž pomáhá povozníkm. Koové tchto míst

se upozorují na toto verbování. V Praze VIII. vozil

vera povozníku p. Vocetkovi obecní zízenec díví na
stavbu pi oprav zámku. Mimo to dlá stávkokaze

okresní cestá libeský u speditéra Vomáky. Zdánliv

14
*
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i propjují prý se pro obstarávání nutných dovážek
rychlého zboží speditérm veejní posluhové. Vera zji-

štn byl pípad u speditéra Holana. Varujeme ped po-

dobným jednáním, které stávkující poškozuje. Po Praze

potulují se rzná individua, pravdpodobn najatá ku
provokování stávkujících. Pedevírem pedán jeden po-
licii. Vera opt došlo k nkolika zatením; vesms na
udání. Nálada pes to je u stávkujících velmi dobrá a
jich solidarita zaruuje úplné vítzství.«

Jaké výstupy, zvlášt pi sthování, se tu v Praze

odehrávaly, bylo úžasné.

A policie k ádní rudých zlosyn mlky pihlížela.

»ech« o tom pinesl 16. kvtna 1908 tento lánek:

Kdo musí denn za svým zamstnáním vycházeti

do stedu msta, spatuje vždy v pátek a v sobotu ve-

liké rudé plakáty, svolávající lapidárními literami dl-
níky nkterého odboru práce k nedlní schzi anebo
i na tábor za úelem stávky. Vyzvání bývají stereotypní,

na p. : »Kovodlníci, pozor !« — jindy zase: »Lakýr-

níci, pozor!« — pak to zní: »Pekaští dlníci, pozor !<^

A v tchto dnech znlo to: »Povozníci, pozor !« s pra-

videlným dodatkem: »Dostavte se co nejetnji !« Vy-
zvání toho druhu neminou se nikdy úinkem. Který

dlník nezúastnil by se schze, slibující mu zvýšení

mzdy s poukazováním na vydranost nesvdomitých
zamstnavatel?

Že mzdy ve mnohých a snad ve všech oborech
práce díve neodpovídaly skuteným a proto i opráv-

nným potebám dlníka, a to hlavn ženatého, nebude
popírati nikdo pomr znalý. Teba však též uznati, že

ve všech odvtvích lidské práce mzda tou mrou byla

zvýšena, že pi obvyklé šetrnosti dostauje ke slušné

existenci. Nepopíráme dále, že dosud jsou jisté odbory
práce, v nichž by mzda mla a mohla býti dle aso-
vých poteb ješt zvýšena. Teba však též uznati, že

mnohé stávky dnes provozují se pímo sportovn, ke

kterýmž teba poítati práv propuklou stávku povoz-
nických dlník. Stávka ta skoro již zase pestala, pro-

tože byla pímo frivoln prohlášena ve dnech, v nichž

peetným rodinám nastalo jarní sthování. K frivolním

stávkám teba pipoíst! stávku pekaských dlník,
která po nkolikatýdenním trvání skonila pro dlnictvo
žalostn. Spolek zasilatel a povozník pro Prahu a

okolí zjišuje v »Zaslánu«, v denních listech uveejn-
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ném, že v r. 1905 byla mzda povoznických dlník zvý-

šena o 20 procent; a že nyní opt žádají o zvýšení

mzdy v obnosu 40 pro., že na takové zvýšení mzdy
pistoupiti jim nelze a že radji všeho povoznictví se

vzdají.

Toto asté zvyšování mzdy vozkm a eledínm
zasahuje hluboko do našeho národohospodáského ži-

vota. Stávkový ruch v tomto oboru práce rozšíil se

znan též na venek, kdež jest veliká nouze o zruné
hospodáské dlníky obojího pohlaví, ehož následek

zaíná býti pro naše zemdlství záhubným. Hospodá
nemže polní práce bez pomocník zavas vykonati a

nemže-li to po nkolik let za sebou, zanevírá na celé

hospodáství a hledí se ho zbaviti. Hospodáští dlníci,

vylákáni byvše vyšší mzdou 4—5 K denn do msta,
propadají tam vesms do vleku sociální demokracie.

Z mst stávkovské zásady pronikly již dávno na venek

a praktikují se vesms na statcích rolník.

Mzdu takovou, jako továrnický závod, rolník svým
pomocníkm žádnou mrou platit nemže. Radji zba-

vuje se statku, bu pronájmem anebo prodejem, což

obé jest pro zemdlstvo záhubné, protože z nho nej-

astji tží žid. Zde máme veliký rozvrat v našem zem-
dlství, jenž jeví neblahé úinky v ohledu mravním.
Hospodá a eledín i dveka stali se sob cizími.

eledín nemá soucitu s hospodáem, na njž pes tu

chvíli podniká útok ke zvýšení mzdy. Jiného zájmu na

hospodáství nemá, nežli co nejvíce ze sedláka vymakat.
A sedlák na obrátku nemže míti zájmu na eledínovi.

Mžeš-li pracovati, dobe, nemžeš-li, tak si jdi, stejn
jako v díln.

jest neutšitelné posedti si v kruzích našich e-
meslník a na venku hospodá a poslouchat!, co si

všecko vypravují. Nepestelíme, díme-li, že zamstnavatel
a dlník v zemdlství a dílnách menších živnostník
stali se sob nejen cizími, ale pímo nepátelskými. Za-

mstnavatelé ve mstech a na venkov podléhají veli-

kému terroru se strany sociáln-demokratických vdc,
kteí vysílají štváe do dílen k šíení nespokojenosti.

Mnohý zamstnavatel po stávce jakž takž ukonené, v níž

zavázal se k podmínkám asto až ponižujícím, na p. že

nesmí za 1—2 léta dlníka propustit! z práce, tší se,

že te bude míti aspo na pár let pokoj. Kterak však

se zklame, slyší-li brzy na to, že opt dlnictvo štve se
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ke zvýšení mzdy, což lze dokázat! z prbhu dvou krátce

za sebou následujících stávek pekaských dlník. Zkrátka,

v pracovních pomrech, hlavn v Cechách, nastala vná
nestálost, mnivost, jež ochromuje rozvoj prmyslu. Co
plátno mluvit! o pokroku v prmyslu a v obchodu,

nenM! ve mzdách žádné stability; kterak lze podnik na

rok, dv léta zaíditi, surovinami zásobit!, prodeje na

termíny uzavírat!, když nad jeho hlavou stále visí Da-
moklv me stávky.

Rozvrat nastal i v celé spolenosti. Dnes nikdo

neví, jaký rozpoet nastane otci rodiny v domácnosti za

pl léta; za bude kupovat! obuv, šatstvo, uhlí, díví.

To jediné ví, že všecko bude dražší pi píjmech více

mén stejných. Stavební ruch v Praze a na pedmstích
je letos skoro nadobro ochromen. Nejvtší stavitelské

firmy upadají do konkursu následkem vných stávek

zedník, tesa atd. a následkem stále zvyšované mzdy.
Zvyšování to má v záptí zvyšování nájemného. Ubohý
je nájemník, odkázaný na pevné služné ! Na nho naléhá

nepomrné zvýšení inže, zvýšení též všech životních

poteb následkem stávek. Kdo by chtl zvdti, jaká ná-

lada mezi sthujícími se stranami práv v této chvíli

panuje, nech u nkteré zámožnjší rodiny se pozastaví

a pozeptá, pro se sthuje ? »Není možná to vydržeti,«

dostává se mu odpovdi, »za malý kumbálek tolik set

platit a te ješt máme ke všemu o 50 až 100 pro.
dražší sthování. Všecka tíha stávek a stálého zdražo-

vání všech poteb padá na konsumenta. Kterak trapn
musilo psobit! na sthující se partaje, že stávkující

vozkové tu a tam na nejživjších ulicích pevrhali ná-

bytek na vozích díve ješt, nežli policie mohla to za-

mezit!. Vozkové chtli se mstíti na majitelích povoz a

zatím mstili se na rodinách se sthujících, jejichž ná-

bytek namnoze byl rozbit. Takovým brutálním se cho-

váním stávkující sympatie obecenstva rozhodn si ne-

získali. Slyšeli jsme srdcervoucí hoekování rodiny —
dtí — nad rozbitým nábytkem. Surovosti takové mže
schopným býti lovk prázdný všeho lidského citu.

Zdaliž to nerozvrátí v lovku všecku píze k stávku-

jícím?

»Není to již k vydržení,« zní refrain více mén
všech hovor, »nco musí pijíti. Musí dojít k boji

všech proti všem, takhle to zstati nemže.
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Všecko náboženství v srdcích dav je takoka vy-

hubeno a proto v nich stále roste žádost po vždy vtším
požitkáství a dsledn k vykoisování zamstnavatel
až do toho stupn, až by vbec všecko zamstnávání
stávalo se nemožným.

Ale co potom ? Potom pijde sociální revoluce,

kteráž jest mnohem bližší, nežli mnohým se zdá.

Pocit tento je všeobecný.

d) Stávky v Nmecku.
Na neinnost úad naši socíni všudy heší. V N-

mecku tomu tak není.

V r. 1907 zjištno úady stávek v Nmecku:
Poet Stávek

skonilo s úspchem

V odboru
*.1907

skon

[vších

stáv.

ostižených

závod

astnnýcl

dlník

E

&

S
''
>o
<L>

c/5

E

5
'3
c/5

'CCS

>o >N

zahradnickém
dobytkáství a

. 15 379 1.394 8 4 3

rybáství . 2 19 86 - — 2 —
hornictví • .

kamenickém a

. 74 124 19.914 10 22 42

pozemním . . 160 329 10.414 21 74 65
kovodlném . . 180 748 15.929 25 69 86
strojnickém . . 135 234 8.777 18 51 66
luebním . . . 23 23 1.720 3 9 11

lesním . . . . 19 21 768 2 5 12

textilním . . . 84 92 11.109 20 31 33
papírnickém . . 18 63 1.194 1 10 7

kožním . . . . 49 531 3.133 10 18 21

devodlném . 152 630 7.810 29 63 60
potravním . . . 146 1.425 9.582 21 55 70
odvním . . . 97 1.073 11.062 23 45 29
cídícím . . . . 17 72 569 4 9 4

stavebním . . . 593 4.874 58.406 131 220 242
polygrafickém . 18 29 699 4 2 12

uml. živnosti 14 60 628 4 4 6

obchodním . . 78 256 5.411 19 26 33
dopravním • 87 634 7.680 21 28 38
hostinském , 5 5 83 1 — 4

Dohromady . 1967 11.621 181.423 375 748 844
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Výluky;

Poet Výsledek výluk

Xi x:

Odbor
>

<U O
>N > >N ^ C

>
*s
N

N
•-Í3 ><U *SN s-»

.
U* >U

a, o. cu
'Cd
>o

<u
c

kamenický a

pozemní . 4 20 788 1 2 1

kovodlný . 10 102 6.867 5 5 —
strojnický . 19 65 9.681 14 3 2

lesnický . . 3 3 55 1 1 1

textilní . 5 57 3.501 1 3 1

papírnický . 4 7 124 1 2 1

kožní . . . 2 147 895 1 1 —
devodlný . . 26 1.079 12.642 7 13 1

potravní . . . 10 32 977 3 5 2

odvní . . . . 51 1.015 11.541 28 23 —
stavební . . . 66 2.214 23.707 28 32 6

polygrafický . . 2 2 14 — 1 1

obchodní . . 4 6 217 1 1 2

dopravní . . . 2 8 95 1 1 —
Úhrnem . . . 208 4.766 74.104 92 98 18

Naproti r. 1906 znan ubylo stávek a sice z 2731

na 1967, postižených závod bylo roku 1906 15.589,

v r. 1907 11.621 a také poet dlník klesl z 227.984

na 181.423. V roce 1905 bylo pak dokonce dvojnásob
více, t. j. 408.145 dlník na stávkách súastnno.
Také výsledek stávek byl v r. 1907 nepíznivjší. Pí-
znivý byl jen z 19T% (r. 1906 18‘7), ásten z 38%
(45’3) a nepíznivým ze 42’9% (36) všech stávek. Jako
ubývá stávek, pibývá výluk. Poet jich sice v r. 1906
byl vyšší, totiž 234 naproti 208 v roce 1907, za to ale

byly v tomto roce rozšíeny na více než dvakrát tolik

závod, totiž 4766 naproti 2247 v r. 1906 a také po-
et dlník vylouených stoupl z 53.209 na 71.104.

S úspchem skonilo 44*2% (r. 1906 35®/o), ástený
úspch mlo 47T (50) a nepízniv skonilo 8*9 (15'0)

pro. výluk.

Porovnáme-li poet dlnictva v Nmecku a v Ra-
kousku a k tomu poet stávek v obou státech, seznáme
hned veliký rozdíl.
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e) Pranýování firem stávkou postiže-
ných.

Tiskové úady nechávají beztrestn socínský list

pranýovat závody. Tak teme v «Právu Lidu« 28. li-

stopadu 1907:

Ke stávkám obuvník. Výluka dlnictva v Mnich.

Hradišti trvá dále a je publikována ve všech socialisti-

ckých eských i nmeckých asopisech spolu z vyzvá-

ním, aby obecenstvo ve skladech mnichovo-hradištské

obuvi, obuv nekupovalo. Oekáváme, že soudruzi se

postarají, aby pan Kompert jak náleží pocítil dsledky
svého jednání. — Stávka dlnictva u firmy Glass v Pro-

stjov, která, jak jsme oznámili, vypukla 19. t. m., do-

sud trvá. Továrníci prostjovští pomýšlejí dát práci nebo
jít hledat dlníky do ech, kde, jak myslí, jsou lev-

njší síly. Žádáme soudruhy, aby varovali ped cesto-

váním do Prostjova. — V Mor. Ostrav u Pachuty
stávkuje se dosud. Na závod dotyného zamstnavatele
vyhlásila organisace spolu s místní odborovou komisí

boykot. Nikdo výrobky Pachutovy, jež zhotovují 4

stávkokazové, nekupuj ! Obuvníci se varují ped pijí-

máním práce u Pachuty ! — Stávka v Klatovech je ob-
mezena dnes už jen na závod Mllerv. Pan Mller
zdráhá se uinit njaké ústupky, zejména nechce se zá-

stupcem organisace jednat. Vinu na tvrdohlavosti Múl-
lerov nesou dva stávkokazové, s nimiž se dlnictvo
náležit vyrovná. — Do Mnichova Hradišt, Prost-
jova, Moravské Ostravy a Klatov žádný obuvník ne-

cestuj. Výluka truhlá v továrn na stavbu pian firmy

Rous a Shejbal v Turnov trvá dále. Stávkokazové vy-

skytli se dva, a sice Ferd. Opplt a Mráz, oba z Dolá-
nek. Onehdy uspoádal lid obma jmenovaným zrádcm
malou ovaci, když se z práce ubírali dom. Ihned však

pikvapilo etnictvo, které s nasazenými bodáky jalo se

lid rozhánti a zatýkati. Nkterým obanm hrozili et-
níci, bude-li se to opakovat, že je zavrou a propustí až

po výluce. Toho se nikdo nebojí. Nesta se nikdo stáv-

kokazem !

Stávka dlník vypukla tchto dn ve sladovn
v Mýt u Hoovic následkem požadavku dlník na
zvýšení mzdy o 15 procent, což za nynjší drahoty po-
travin není mnoho. Správa nabízela dlníkm zvýšení
mzdy o 5 kr. denn. Nikdo tam práci nepijímej.
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»Právo Lidu« v ísle 31. kvtna 1908.

Lakýrnické dlnictvo v boji. Píše se nám : V pátek

dne 29. t. m. konala se mimoádná valná hromada spo-

leenstva lakýrník, na které mla být s dlnictvem u-

zavena kolektivní smlouva. Vzdor ústupkm, které v zá-

jmu mírné dohody dlnictvo v poslední chvíli uinilo,

pánové k návrhu J. Hartvicha ze Štpánské ulice od-

hlasovali provokativní návrh, aby byla dlnictvu pro-

dloužena pracovní doba o pl hodiny. Pan Hartvich,

Lan a Trojánek, kteí nemají letos skoro žádnou práci,

provokují dlnictvo k boji, aby také ti druzí zamstna-
vatelé byli njak potrestáni. Pro prodloužení pracovní

doby hlasovalo 24 mistr, zamstnávajících 156 dlník,
pro dosavadní pracovní dobu hlasovalo 19 mistr, za-

mstnávajících 130 dlník. Ostatní misti, u kterých

pracuje kol 300 dlník, pítomni nebyli a také vtšina
jich prohlašuje, že s dlnictvem se vyrovná. Lakýrnické

dlnictvo, které již na povahu svého zamstnání a na
krátkost doby, kterou je zamstnáno, je oprávnno míti

kratší pracovní dobu, nedá si tuto za žádnou cenu pro-

dloužit. Je to chytrý manévr, aby dlnictvo bylo dohná-
no k opuštní od úpravy mzdy a hájilo pracovní dobu.

Plán ten se ale pánm nezdaí. Lakýrnický dlník, který

pracuje nkolik msíc v lét, který v zim s košttem
na ulici, s motykou na hradbách a hákem v náplav-

kách hledá obživu, tento dlník nemá co ztratit v boji,

který mu je vnucen. Požadavek, kde slevili jsme zá-

kladní minimální mzdu na 20 K, do tí let po vyuení
do 22 K a pro dlníka, který je déle tí rok po vy-

uení žádáme 26 K 46 h, tento požadavek je mírný a

u odboru našeho tak oprávnný, že od nho dlnictvo
neupustí za žádnou cenu. Celá ada živnostník prohla-

šuje, že smlouvu naši uznává a že okamžit ji podepíše.

Kolegové! Ve stedu dne 3. ervna sejdou se »U Hel-

m« o 7. hodin veerní veškeí dvrníci a zástupci

dlnictva všech dílen, aby si vyzvedli smlouvy a je pro-

stednictvím organisace pedložili zamstnavatelm. Boj,

který byl dlnictvu vnucen zrovna jako v roce 1905,

nemže skonit jinak než vítzstvím spravedlivých po-

žadavk dlnictva.

Ke mzdovému hnutí pražských obuvník sdluje se

nám : Spoleenstvo obuvník v Praze, resp. nkolik lidí

v nm, osobujících si právo terrorisovati všechny obuv-
nické mistry v Praze a pedmstí, utrpli se svým zamí-
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tavým stanoviskem k požadavkm dlnictva velikou bla-

máž. Aby ji njak maskovali, vydali, jak jsme vera sd-
lili, štvavý leták, který charakterisuje výborn »smílivost«

j3án. Leták zní: »Kolegové! Misti obuvnití v Praze!

Že jsme nepijali na naší valné hromad smlouvu kol-

lektivní, vyhlášen proti nám vyhlazovací boj stranou na-

šich dlník píslušných k svazu eskoslovanských dlník
obuvnických, jehož neznáme a který je ízen z Vídn
židem Adlerem. Dnes troufalost jejich jde tak daleko,

že nmecko -židovsko -sociální agenti Adlerovi Beran a

Král bhají po Praze od mistra k mistru, slibují, vyhro-

žují, chtíce vynutit podpis Váš na kolektivní smlouvu,

kterou jsme zamítli a která je samý právnický podskok,

takže podpisem svým vydáváte se do nebezpeí býti

každou chvíli pro neznalost §§ žalovatelnými ped sou-

dem živnostenským. Proto nepodpisuj nikdo smlouvu
kollektivní bez porady naší; vydáváš se velkému nebez-

peí, z nhož není pak žádné pomoci. Nelekejte se jejich

hrozeb, jsme tu my, jež se Vás ujmeme do posledního
našeho dechu. Nepodpisujte nic, dokud se neporadíte.

Naše organisace úaduje denn od 6—8 hodin veer
v kancelái našeho spoleenstva z etzové ul., dm p.

Stause. Kde v které díln zastaví dlníci práci následkem
nepodepsání smlouvy, oznamte nám to hned a podejte

nám úplný seznam všech dlník stávká s jich jmény,

píslušností a jak dlouho u Vás pracují, a my se posta-

ráme o další, aby tací chlapíci nikde, jak v Praze tak

i na venkov, do práce pijati nebyli. Jména onch dl-
ník budou uveejnna ve všech odborných listech, ze-

jména ve »Vstníku« spoleenstevním a v »Obuvnických
Listech «, jež nám svou podporu morální pislíbily. Ne-
nechte se terrorisovat, udejte nám vše a my Vás obhájíme
ped všemi vyhržkami. Nelekejte se vyhlášeného boje,

uvidíme kdo s koho. My jsme chlebodárci dlnictva a

ne jich poslušní otroci. Který mistr pijme proti nám
stávkáe do práce, uveejníme jeho jméno na potupu, že

tžce poškodil stav náš. Víte, že v dlnických listech a

v »Právu Lidu« jste uveejováni, že jste nepodepsali
židovsko-nmecký škvár, pedložený Vám svazem Adle-
rovým z Vídn. Nuže k inu, odmujme se stejn. Ne-
nechte se proskribovat, že Vaši dílnu hubou uzaveli.
Oko za oko, zub za zub. Nebojte se vyhržek, jsme
s Vámi. Jednejte co muži sebevdom. Nespoléhejte se
na zákony, ale spolehnte sami na sebe. Pijmte vypc-
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vzený boj cizáky ! Vzhru do boje ! Organisaní svaz

mistr obuvnických pi spoleenstvu obuvník pražských

stávající.

«

ekli jsme již vera, co o letáku soudíme, a nebu-

deme se také ani dnes zabývati nadávkami a »hrozbami«

v nm obsaženými, nebo jsou stejn nabubelé jako

smšné a dlnictvo obuvnické v Praze dá na n nále-

žitou odpov. Zajímavo však je, že se teprve dnes

obuvnití misti chápou organisace a že tak iní ne proti

velkokapitalistm, zdražujícím jim bez ustání kže, ale

proti svému dlnictvu, žádajícímu llhodinnou denní

pracovní dobu a prmrné zvýšení mzdy o 8 procent.

V letáku je obsažena celá ada nepravd. Zástupci dl-
nictva nikoho neštvou ani na nikom nevynucují uznání

požadavk. Všech 273 s dlnictvem dodnes se vyrov-

navších zamstnavatel potvrdilo požadavky dlnictva

dobrovoln. Jedin p. Kaírek tak uinil teprve po stávce dv
hodiny trvající a i ten prohlásil, že by tak byl uinil

hned a bez nucení, kdyby to nedlal k vli tm, kteí
na nj bhají, aby na nic nepistupoval. Také povídání

o kontroversi v mstské sprostedkovateln práce je

z vtší ásti nepravdivé a vypoteno na zastrašení mistr
dosud na požadavky dlnictva nepistoupivších. Smšné
je hraní si na schovávanou tch, kteí tento nový orga-

nisaní svaz stloukají dohromady: »jsme tam všichni«

— nejvtší odprci dlnictva, kteí po zádech ostatních

mistr chtjí se vyšplhat »a nikdo« — kdo by bral

jenom trochu zodpovdnosti za následky, jež musí míti

vyhlašovaný boj v záptí, dodáváme my.

Aby i veejnost vdla, kteí jsou to tito výteníci,

tedy zde sdlujeme jejich jména:

Bejlek, Liliová ulice I., Huml Emanuel, Mikuláš-

ská ul. I., Máslo, Karmelitánská ul. III., Maxa, Táborská
ul. II., Mlejnek, Spálená ul. II., M^atucha, Celetná ul. I.,

Neuman, Karlovo nám. II., Papež, Železné dvée I., Pech,

Újezd III., Podval, Vodikova ul. II., eicha, Soukenická

ul. II., Šimanovský, Haštalská ul. 1., Suchý, Karol. Svtlé
ul. I., Topinka, Dlouhá t. I. a Vrána, Hybernská ul. II.

Tito misti, jak sami v letáku kií, mají prý zuby a

budou kousat. Dobe, nech jen koušou. Dlnictvo jim

dá brzy píležitost, aby ukázali, co dovedou. Praha je pro
obuvnické dlníky uzavena. Nikdo sem necestuj! Kon-
sumní obecenstvo se žádá, aby objednávalo a kupo-
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válo obuv jen v tch závodech, které se s dlnictvem
vyrovnaly a mají ovení dodané jim Svazem eskosL
obuvník.

K kvtnu 1908 vypukla stávka pomocných sil v tis-

kárnách. »Právo Lidu« pineslo tun vytištné vyzvání:

»Dlnictvu v Praze a okolí! Žádáme Vás, abyste

nedali se zlákati ani plakáty ani inseráty vybízejícími

dlnictvo k nastoupení práce v knihtiskárnách pražských,

kdež vypukl mzdový zápas pomocného dlnictva. Naopak,
doufáme pevn, že v zápase, do njž jsme byli vehnáni,

když chtli jsme dnešním pomrm odpovídající upra-

vení mzdy, budeme solidaritou dlnictva vždy tak osvd-
enou náležit podporováni. — Nikdo nepijímej tudíž

práci v knihtiskárnách pražských a pedmstských. Cen-
níková komise pomocného dlnictva knihtiskáren.

f) Stávka peka v Praze r. 1907.

Dne 12. listopadu 1907 pineslo » Právo Lidu« tuto

zprávu

:

Stávka peka trvá dále. Situace mezi dlnictvem
velice dobrá, stávkokaz tém žádných není. Do dneška

vyrovnalo se celkem 66 firem s ca. 400 dlníky. Mezi
vyrovnanými jsou firmy dr. Zátka a Odkolek. B. Fin-

grové pistoupili na Shodinnou dobu pracovní. U zmí-

nných firem nedošlo k zastavení výroby. Houževnatý
odpor kladou zejména velké firmy pekaské, pes to

však již 8 velkých firem cenník uznalo. Starosta spole-

enstva Kotrba prosadí na mistry terror. Jedné vdov vy-

hrožováno, že ji bude odata živnost, že bude vy-

louena ze spoleenstva a zastavena dodávka mouky. Ku
zmínné vdov s výše uvedeným vzkazem vyslán byl

agent neznámého jména. Divíme se velice, že k nemu
podobnému se agent propjí. Rovnž i pražské vojen-

ské velitelství pikvapilo na pomoc pražským pekam.
Firma Záecký, která dodává peivo kantinskému v ka-

detní škole, nechává si ve vojenské zásobárn péci pe-

ivo. Nevíme, jaký zájem na tom mají vojenští páni, že

k pražským pantatínkm jeví tolik ochoty. Misti pekaští

uveejují v denních listech zprávy, v nichž namlouvají

veejnosti, že dlníci zvýšili svoje požadavky. Tvrzení

toto je drzou lží. Dlnictvo uinilo mistrm ústupky jen

pod tou podmínkou, když uzavena bude kollektivní

smlouva cestou dohody. Vzhledem k tomu, že dlnictvo
bylo nuceno bojem si cenník vymáhati, pirozen, že tu
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a tam požadavky si zlepšilo. V celku však neznamená
lo nijakých velikých zmn. K vli informaci širší veej-
nosti uvádíme cenník vypracovaný dohodovací komisí a

cenník mistrm nyní pedložený:

Cenník
dohodovací komise.

Pracovní doba:

Dílny s 1—6 pracovními

silami a pecnáské dílny

s 1—3 dlníky 11 'A hod.

denn. Od 1. kvtna 11

hodin.

Dílny se 7— 12 dlníky
a pecnáské dílny se 4 až

6 dlníky 11 hodin. Od 1.

kvtna IOV 2 hod. denn.
Dílny mající pes 12 dl-

ník 10 hodin denn.
Pecnáské dílny mající

pes 6 pracovních sil 8 hod.

denn.
Mzda

:

1. Pekárny bílého peivá:

a) V závodech s 1—

6

pracovními silami jest mi-

nimální týdní mzda : sáze
a tení po 28 K, mládek
23 K, pedpecký a mašiná
po 19 K, pátý 17 K.

b) V závodech od 7 až

12 pracovních sil jest mi-

nimální týdní mzda : sáze
a tení po 31 K, mládek
25 K, mašiná, štípák a ped-
pecký po 23 K, mladší ná-

hradní 21 K, pátý 19 K.

c) V závodech pes 12

pracovních sil jest mini-

mální týdní mzda : sáze a

tení po 33 K, starší ná-

Cenník
nyní požadovaný.

Pracovní doba:

Dílny s 1—6 pracovními

silami a pecnáské dílny s 1

až 3 dlníky 1 1 hod. denn.

Dílny se 7— 10 dlníky a

pecnáské dílny se 4—6 dl-
níky 1072 hodiny denn.

Dílny mající pes 10 dl-
ník 10 hodin denn.

Pecnáské dílny- mající

pes 6 pracovních sil 8 hod.

denn.
Mzda

:

1. Pekárny bílého peivá:

a) V závodech do 6 pra-

covních sil jest týdní mini-

mální mzda: sáze a tení
po 28 K, starší náhradní

26 K, mládek 23 K, maši-

ná a pedpecký po 19 K,

pátý 17 K.

b) V závodech od 7— 10

pracovních sil týdní mzda
minimální: sáze a tení
po 31 K, starší náhradní

28 K, mládek 26 K, maši-

ná, štípák a pedpecký po
23 K, mladší náhradní 21 K,

pátý 19 K.

c) V závodech pes 10

pracovních sil jest týdní

mzda minimální : sáze a

tení po 33 K, starší ná-
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hradní 29 K, mládek 27 K,
mašiná, štípák a pedpecký
po 25 K, mladší náhradní

23 K, pátý 21 K.

2. Pecnáské dílny

:

a) V závodech s 1—

3

pracovními silami jest mi-

nimální týdní mzda: sáze
28 K, mládek 24 K, tetí

20 K.

d) V závodech se 4—

6

pracovními silami jest mi-

nimální týdní mzda: sáze
30 K, mládek 26 K, tetí

22 K.

c) V závodech pes 6 pra-

covních sil jest minimální

týdní mzda: sáze 34 K,

mládek 32 K, tetí 28 K.

Pomocníci, kteí u len
spoleenstva se vyuí, mají

první rok po vyuení mzdu
o 2 K menší pi poslední

stupnici.

Poskytování dlníkm pe-

ivá a snídan ponechává
se úmluv obou stran.

hradní 29 K, mládek 27 K,

mašiná, štípák a pedpecký
po 25 K, mladší náhradní

23 K, pátý ^1 K.

2. Pecnáské dílny.

a) Veškeré malé závody
pracující pi jedné peci s 1

až 3 dlníky. Minimální
týdní mzda: sáze 28 K,

mládek 24 K a tetí 20 K.

d) Veškeré pecnáské zá-

vody, pracující se 4—6 dl-
níky, bez ohledu na poet
pecí. Minimální týdní mzda :

sáze 30 K, mládek 26 K,

tetí 22 K.

c) Veškeré závody pec-

náské, pracující s více jak

6 pracovními silami. Mini-

mální týdní mzda : sáze
34 K, mládek 32 K, tetí

28 K.

Pomocníci, kteí u len
spoleenstva se vyuí, mají

první rok po vyuení v II.

a III. kategorii dílen v po-

slední mzdové stupnici mzdu
o 2 K nižší.

Dlníkm, kteí v dob
podepsání ujednání mají

mzdu témuž odpovídající

neb vyšší, zvýší se mzda
o 5 pro.
Mimo to dlníci ve všech

závodech obdrží volné pe-

ivo k osobnímu použití,

a ti, kteí v noci pracovali,

snídan.

'>ech« pinesl 4. prosince následující zprávu :

Vera odpoledne konala se v Praze v »Louvru«
velmi etn navštívená veejná schze pekaských mistr
z Prahy a okolí za pedsednictví starosty spoleenstva

p. Kotrby. Pítomni byli také zástupci rzných korpo-
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raci: vrchní živn. inspektor p. Jareš, mag. sekretá pan
Vlk, komisa p. Burda za živn. instruktorát, inspektor

stravoven pan Klomínek a p. dr. Hendrych za Obch. a

živn. komoru pražskou. O stávce pekaského dlnictva,

která vstupuje již do tvrtého týdne, promuvili pp.: sta-

rosta Kotrba, Janda a Tvrdík. Pan Kotrba podrobn
zmínil se o píinách stávky, která prý byla vyvolána
proti vli spokojeného dlnictva nesvdomitými pedáky
sociáln-demokratickými, zejména p. Jiráskem. Líil pak
vznik a dosavadní její vývoj za hluného potlesku pí-
tomných, který se zvlášt stupoval, když obvioval in-

spektora stravoven p. Klomínka z toho, že stravovny

jeho piinním postavily se proti mistrm a na stranu

sociáln-demokratických agitátor. Dále hájil mistr pe-

kaských proti nespravedlivé výtce, že by byli štváni

proti dlnictvu; misti sami prý se svobodn rozhodují

vzhledem k nesnesitelným už pracovním a mzdovým pod-
mínkám. Vypracovaný cenník je prý tovární povahy a

pro mistry je nepijatelný. Misti mohou se dohodovati

jen se svým dlnictvem, jež už všechno nemže se na-

vrátiti do práce, ponvadž závody pekaské nejsou nyní

v dívjším chodu. (Potlesk.)

Inspektor stravoven p. Klomínek vysvtluje svj
obžník v píin pekaských dlník za všeobecného
hluku, jsa každou chvíli perušován rznými výkiky a

poznámkami. Objasnní jeho mistr neuspokojilo. Pan
Janda oste vytýká sociáln-demokratickým agitátorm,

že stávku úmysln vyvolali, aby se pomohlo dlnickým
pekárnám, když se rozbilo jich zcentralisování, o nž se

usilovalo. Jde tu o zniení malých živností. Dovozuje
dále, že v dlnických pekárnách jsou menší platy oproti

cenníku, ím se jim také usnaduje soutž s pekárnami
jednotlivých mistr.

Pan Tvrdík stžuje si do toho, že se vláda i úady
bojí terroru sociální demokracie a že vystupují pouze
proti živnostníkm, kteí nedocházejí nikde nejmenší

ochrany. eník mluví pro nezbytnou záchranu stedního
stavu v zájmu samého stavu. Po té schválena byla jed-

nohlasn tato resoluce:

»My, shromáždní misti pekaští, zaujímáme roz-

hodné stanovisko proti zdražování potravin a uvádíme
vážené veejnosti ve známost, že své obchody k roze-

znání od onch obchodník se zbožím pekaským a

též i od onch mistr pekaských, kteí na požadavky



— 225 -

dlnictva pistoupili a tím se k pvodcm zdražování

pidali, spoleenstevním znakem opatíme, aby tím obe-

censtvu umožnno bylo, v nich své poteby krýti a takto

pravým zdražovatelm potravin nevdomky udílená pod-

pora odata byla. — Odprci zdražování potravin.

«

O zdražování potravin velmi pkn promluvil p. Geiger,

který uvádl ve své delší ei rzné píiny stoupající

práv drahoty, dovozuje, že misti pekaští tím vinni ne-

jsou. Zmiuje se o tom, že stouply ceny mouky o 40
pro., máku o 100 pro., omastku o 30 procent a uhlí

o 20 pro. Vláda dle eníkových vývod vystupuje jen

proti malým, nevšímajíc si velikých nahoe. Bursovní

spekulaci a židm dal též píslušnou lekci. Na to bez

námitek schválena byla následující resoluce

:

»My, misti pekaští, na veejné schzi dnes, dne

3. prosince 1907 shromáždní, prohlašujeme tímto ne-

zízené a hnusné útoky dlnictva, které toto na popud
svých pedák podniká, a jimiž se namáhá veejnosti

pesvdení vnutiti, že misti pekaští drahotu potravin

zavinili, za irou nepravdu. Píinou této drahoty jest

prmrné, 60 pro. obnášející zdražení všech k výrob
peivá nutných surovin. Okolnosti, které toto zdražení

surovin zavinily, jsou: Uzavení hranic, ochranné clo,

bursovní spekulace a stávky dlnictva. Z uvedeného vy-

svítá jasn, že obvinní na mistry pekaské uvalené, že

zdražování potravin zavinili, nepravdivé jest a odmítají

shromáždní misti pekaští toto obvinní s veškerým
drazem co nejrozhodnji.« Pimeným doslovem ped-
sedy schze o 6. hod. skonena.

»Týden« se rozepsal o tom následovn:
S úžasem prožívali jsme rozrušené ty chvíle schze

pražských mistr pekaských 3. prosince, s úžasem vy-

stihli jsme, že širší veejností nepochopovaný boj, který

tito misti práv vedou, není žádné dležitosti podadné,
nýbrž významu neobyejn vážného a velikého a to i pro

celou eskou veejnost. Boj tento jest poátkem velikého

zápasu, jehož úelem má býti vyhubení stedního stavu !

Bursiáni shora a sociální demokraté zdola jdou za tímže

cílem. Boje takové vidíme v celé Evrop i za moem,
avšak tídní boje ty nejsou ve zpsobu svém nikde tak

vášnivé, prudké a zlovolné, jako práv v zemích obýva-

ných lehce vzntlivými, lehkovrnými Slovany. Náš lid

brojí proti kapitálu, proti militarismu a veejnému po-

ádku, proti náboženství, proti práci, a pi tom jest dnes

15Rudolf Vrba: Vláda penz.
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s to druha svého zniit, ubít, teba se zbraní v ruce,

aby toho zítra s pláem litoval a želel — —
Sociální demokracie jest dílem cizím, Slovan jí pi-

dává jen rozpoutanou svou váše, lehkovrnost a lehko-

myslnost. Pítomný boj v živnosti pekaské mezi mistry

a dlnictvem vede se v Praze již pátý týden. Misti
ochotn pistoupili na cenník, jenž jest v mnohém ohledu
pro dlnictvo pekaské píznivjší, než sám cenník typo-

graf, kteí mají nepomrn vyšší vzdlání, tžší zodpo-
vdnost a namáhavjší zamstnání. Vše však bylo pe-

kaskému dlnictvu málo ! Dlnictvo pekaské, bezdný
nástroj vychytralých bursián, slep jde proti svému
mistru, který dnes nevydlává ani tolik, mnoho-li ono,

s brutalitou neslýchanou a bez ohledu na ostatní spo-

lenost. Závody pekaské v Praze jsou dnes tak rozbity,

že ani ve 2—3 msících není možno do dívjších ko-

lejí je uvésti. Misti pracují dnes celé dny a noci se že-

nami a dtmi, jenom aby uhájili aspo svou samostat-

nost, které jest u nás tak málo. A je pítelem lidu a

národa a spolenosti lidské, je pítelem svým vlastním

ten, kdo stav svj rozbíjí a nií, jako iní v Praze dl-
nictvo pekaské?

Misti pekaští zstali po celou dobu stávky jen

v pouhé sebeobran. Nkteí docela se vyrovnali. A práv
ti vypravují neuvitelné vci, co za to ztržili! Dlníci,

mající dnes 5—7 K denn mzdy, vcházejí do závod
jako páni, jako velitelé a když pokazí zboží, ješt se

mistru vysmívají. Jeden z eník dokazoval, že nedo-
splí dlníci pekaští i petrolej ze msty nalejou mistru

do mouky, vyhrožují rozbitím a vypálením ! ada hrozeb

takových byla i vyplnna ! Schzi pedsedal a rázn a

hbit ji ídil starosta spoleenstva pekaského p. Kotrba.

V zahajovací ei pravil: Dne 11. listopadu opustilo po-

mocnictvo pekaské dílny a po své schzi nedostavilo se

více do práce. Prohlásilo stávku, jako píinu této své

stávky udává, že jeho požadavky, jež mistrm pekaským
pedložilo, pijaty prý nebyly. Toto tvrzení dlnictva jest

však nesprávné. Když ped asem dlnictvo pekaské si

stžovalo, že se svými píjmy jest nespokojeno, prohlá-

sili misti pekaští ochotu, dlnictvu mzdové pomry
upraviti. Za tím úelem byl za úasti dlnictvem vysla-

ných pomocník, za pítomnosti živnostenského komi-
sae návrh cenníku na dobu tí let stanoven. Dlnictvo
bylo však svedeno k úskoku

;
chtlo tyto povolené po-
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žadavky (tedy cenník ujednaný) jako kollektivní smlouvu
v platnost uvésti. Pi valném shromáždní mistr peka-
ských cenník ujednaný schválen a pijat. Pijetí kollektivní

smlouvy však vyloueno. Než dlnictvo uvedeno v omyl
nepravdivými zprávami a zlákáno nemožnými vyhlídkami,

pistoupilo na mistry s novými požadavky, a to ješt

vtšími, než ujednaný cenník stanovil. Požadavky tyto

byly takové, že po jejich promyšlení misti pekaští pi-
šli k tomu náhledu, že jsou nepijatelné, jelikož by pro
mistry pekaské zkázu, a to nejen pro dobu pítomnou,
nýbrž i pro budoucnost, znamenaly. To by byl zaátek
konce eského stedního stavu ! Byla v nich jen zmínka
o platech, jaké dlnictvo dostávat! má, avšak o povin-

nostech dlnictva ani potuchy. Pro nepijetí tchto po-

žadavk vypukl boj. První dny stávky minuly klidn;
dlnictvo oekávalo, že misti pekaští, vidouce jeho

shodu, vyhoví požadavkm, totiž že povolí cenník nový,

dlníky bez dohody s mistry sestavený. Než, jak již

uvedeno, nemohli misti pece sami sebe do zkázy

uvrhnout!. Tu chápalo se dlnictvo všech možných pro-

stedk, aby mistry ku povolení a schválení eených
požadavk donutilo. Použito takových nepípustných
zbraní, za jaké by se každý i jen trochu soudný lovk
stydti a jich se štítit! musil.

Obecenstvu bylo prohlašováno, že pekai, zrušivše

nádavek, peivo zdražili. Ve skutenosti bylo však dl-
nictvu dobe známo, že zrušení nádavku jen bursovním
kartelem k výrob peivá potebných surovin bylo za-

vinno. Nebo následkem toho nelze vyrábt! peivo
v takové velikosti, aby tato byla v pomru k cenám
surovin, proto musil býti nádavek zrušen. Jako doklad,

že údaj tento jest správný, postaí pohled na dnešní

bursovní ceny plodin.

jakou lstí bylo bojováno, svdí doklad následu-

jící: Misti pekaští, dovdvše se o stávce a chtjíce za-

bránit!, aby nedostatek peivá v Praze následkem zmen-
šení pracovních sil nenastal, usnesli se, že po dobu
stávky 2haléové peivo vyrábno nebude. Píslušné
oznámení bylo též veejnosti plakáty uinno. A i toho
chopilo se dlnictvo, snažíc se zamlením a pekrouce-
ním pravých píin obecenstvu namluvit!, že tímto je-

dnáním jenom podražení peivá docíleno býti má. Ne-
pravdivou zbraní touto chtlo dlnictvo na obecenstvo
úinkovat! ve svém stranickém pobloudní, znázorujíc

15
*
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tím však jen svou nenávist k majetku. Ve veejných le-

tácích totiž tvrzeno, že misti pekaští jsou bohái a ma-
jiteli dom, avšak v dlnických listech opt pinášeny
zprávy opané, v nichž poukazováno, že »pánm panta-

tínkm úty k placení spjí a že jim v této dob stávky

okolnost tato jen ke svízeli bude.« Popisování dalších

útok vedlo by jen k vtšímu ješt ustrnutí. Aby však

pomocnictvem veejnosti vstebané obvinní mistr pe-

kaských, že oni drahotu poživatin zavinili, vyvráceno

bylo, sloužiž veejnosti k vdomí toto

:

Mezi soudným obecenstvem je dnes naprosto ne-

sporno, kde píina zdražování potravin vzí a kdo zdra-

žování toto zavinil: »Z práce se rodí chléb, zahálka jest

pak poátek všech nepravostí. « Debata na íšské rad
zavedená proti zdražování potravin nejlépe dokázala, že

každoron miliony národního jmní stávkami pichá-

zejí ke ztrát. Bylo eeno též pímo stran sociáln-

demokratické, že hlavním vinníkem na zdražování po-

travin je tato strana sama. A pražská stávka pekaská
znova to dokázala. Je to pímo nepochopitelné, aby
dlník za šestidenní práci, kterou beze vší zodpovd-
nosti a s malou dovedností vykonává, 35 až 40 K tý-

denní mzdy požadoval, a jest híšn smšné, když pak
tento dlník pi tomto výdlku o strádání a nedostatku

mluví ! A tmto neoprávnný stesk vedoucím lidem pi-
spchali na pomoc i nkteí misti pekaští, kteí ve svém
pachtní po zisku a získávání obchod s nimi se spol-

ili a na povel dlnictva nerozvážn pistoupili. Jest na
bíledni, že takovýmto skuteným, beze všech obchodních
rozmysl provedeným zvýšováním plat pracovních, ku
kterémuž se pak stále stoupající zdražování surovin

druží, bezdvodné a neoprávnné zdražování potravin

zavinno jest.

Dne 9. února 1908 oznámil »ech« následující:

Nyní, po skonení stávky, jest záhodno uiniti si

pibližnou bilanci této stávky. Z odborových list jest

patrným tento stav: Orgány mistr (» Vstník peka«
a »Zájmy eských peka«) uvádjí v pohledních svých
íslech, že v pekárnách, kde bylo díve 5—8 dlník,
pracují nyní po skonené stávce pouze 2—3

;

slávka do-
cílila pevnjší organisace mistr, tak že pronikají též

hlasy, aby k utužení této organisace zízen byl zemský
svaz spoleenstev eských peka, který by pojal do sebe
asi 6000 mistr. Dlnictvo pekaské ztratilo prý v tomto
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boji 123.000 K na mzd, 10.000 K na vedlejších píj-

mech a 70.000 K vydalo na podporách; celková ztráta

203.000 K. Misti vydali prý v hotovosti kolem 5000 K.

Orgán sociáln-demokratické organisace (»Potravodlník«)

uvádí v posledním svém ísle, že pes 750 dlník pe-

kaských, tudíž vtšina jich, pracuje ve vyrovnaných zá-

vodech dle nového cenníku, a že nyní, po skonené
stávce, peka, který ml 26 dlník, má jich jen 8,

a celá ada peka, kteí mli 6— 12 dlník, má jen

1— 3 dlníky. Uvádíme tyto cifry obou súastnných
stran vedle sebe, aby náležit vysvitlo, jak promyšlen
poínal si v dob stávky zástupce živnostenského úadu,
jenž ped vypuknutím stávky i po dobu její snažil se

ze všech sil docílit! smíru mezi obma stranami na zá-

klad obapolné kollektivní smlouvy; nebo jest skuten
co litovat, jestliže tolik národního jmní, jak shora uve-

deno, pichází zcela bezúeln na zmar. Se záležitostí

tou souvisí zajisté svolání sjezdu eskoslovanského svazu

dlnictva pekaského do Prahy o velikononích svátcích,

jehož programem má býti prohloubení organisace esko-
slovanského dlnictva pekaského.

Co se na ulicích v Praze odehrávalo, niení peivá
petrolejem atd., o tom denn psaly noviny. Dne 7. února
1 908 teme ze soudní sín toto

:

Volnost, rovnost a bratrství — »pelámu ti hnáty !«

(Ped zdejším senátem.) » Bestia triumfans« zuí dále.

Ferdinand Masopust, pekaský dlník, bydlící v Lužické

ulici na Malé Stran, sociální demokrat, vyhrožoval Vá-
clavu Mandovi, pekaskému dlníku u pekae p. Adama,
Praha, IV., ublížením na tle v tom úmyslu, aby na

nm vynutil upuštní od práce. Tedy zloin veejného
násilí. Zaátkem listopadu 1907 vypukla, jak známo,
v Praze stávka pekaských pomocník, pes to však

i u nkterých mistr, kteí na podmínky, pomocníky kla-

dené, nepistoupili, se pracovalo. A i Manda pracoval.

Jej zastavil Masopust a vyzval jej, aby nepracoval a vy-

hrožoval mu výslovn: »Budete-li pracovat, bude vás to

mrzet, pelámu vám hnáty !« — Manda neodpovdl
a šel dále. Obvinný však šel za ním neustále dále

a nadával mu: » Lumpe, stávkokaze, jak tam budete

pracovat, pelámu vám hnáty.« Manda, aby vyhnul se

všelikému dalšímu výstupu, zašel do hostince v dom,
kde bydlí; obžalovaný však i tam za ním šel. — Dne
5. prosince 1907 šel Manda z domova, aby vypomohl
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pekai Vyhlasovi a tu Masopust opt na nj ekal s n-
jakým neznámým mužem. Manda však vzal s sebou
svoji ženu, pak Frant. Šikalovou, která u nich bydlila,

a všichni ti potvrzují, že obžalovaný tehdy zase šel za

Mandou a za ním pokikoval : » Lumpe, stávkokaze, já

ti kosti petluu, budeš-li pracovati!« a šel za stálých

výkik za Mandou Úvozem až do Nerudovy ulice.

Veer na to shromáždilo se ped domem, kde Manda
bydlil, asi 40 pekaských pomocník, a rozšiovali o nm
tiskopis, kdež oznaován byl Manda jako stávkokaz

a zrádce. Manda od té doby nebyl jist životem a proto

chodila s ním jeho žena a zmínná Šikalová. Nkdy
nešel dom, ale zstal spáti u svého zamstnavatele na
Pohoelci. Se strachem šel spát a se strachem opt vstá-

val. Hlas se mu tásl, když ped soudem líil svoje

utrpení a obžalovaný Masopust se — cynicky smál —
tak že pedseda musil jej oste napomenout. Ovšem, že

staten zapíral, avšak svdci nad slunce jasnji dokázali

správnost a pravdivost obžaloby. Masopustova vina pro-

kázána a on odsouzen dle zásluhy na dva msíce do
tžkého žaláe s dvma posty a k úhrad nákladu trest-

ního ízení. — Tentokráte bude Masopust bruet — ale

kolik je takových Masopust, kteí totéž dlají a ne-

bruí. Ale to soudruhy nehne. Oberkomandanti eknou

:

»Lide, rvi se!« — a lid se rve. — Ta svoboda, ta vol-

nost a bratrství ! Kdyby ty ti ctnosti mly ruce — ty

by vám daly.

» Hlasy z Hané« podaly 28. kvtna 1908 tento

obrázek

:

Na objasnnou sociáln-demokratické štvanice dl-
nictva pekaského proti mistrm v Prostjov. »0 jeho

roucho metají los.« Tak zní náek v »Hlasu Lidu«. Pi-

satel lánku pojednává o ádu živnostenském, vlastn,

co mají spoleenstva za úkol, a šikovným zpsobem
chce vplésti konsumní spolky mezi spoleenstva, totiž

jedním slovem chce íci, že o tyto konsumní spolky

starati se písluší také spoleenstvm a obchodníkm,
tito že však svj úkol neplní dle odst. 2. l. 114. živn.

ádu jim vytknutý, naopak, že živnostnictvo houževnat
bojuje proti konsumním spolkm a plete se, do eho
mu nic není. Podivný prý to obrat v nazírání na otázky

dlnické. Chudák pisatel si to však hrozn popletl, nebo
snad ml hlavu tuze zatíženou a zapomnl, že živno-

stenský ád je pro živnostníky a ne pro dlníky, že
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v celém živnostenském ád není nikde žádné zmínky

o konsumních spolcích takových, kde by lidé, kteí se

pi svém emesle nemohli uživiti, ponvadž nebyli do-

staten vyueni anebo byli poádnými lenochy, sešli se

a založili konsumní spolek, ne snad pro dobro chudák,
ale — pro sebe. (Vydlá se na lenech a živnostníci

a obchodníci se poškodí. To odpovídá Marxovu uení
!)

Proto tolik náku v »Hlasu Lidu«, že obchodníci chtí,

aby konsumní spolky vnovaly docílený zisk pro huma-
nitní úely svých len a konen aby konsumní spolky

byly zrušeny.

To byste to, obchodníci, pkn vyvedli. Konsumní
spolky chcete zrušit. A co pak budou dlat ti páni e-
ditelé, nadeditelé, podeditelé a — áchant ví, jak se

všicci ti, co se na konsumních spolcích piživují, jme-

nují. Podívejte se jen na n. Pusu má každý jako me-
lounek a »prach « až dost. A lenové toho spolku? Ti

jsou takoví chudáci nebo vtší, jako když konsumní
spolky nebyly. O té jakosti, láci a obsluze v konsum-
ních spolcích dalo by se mnoho, mnoho mluvit. Jen tolik

podotknouti sluší, že kdyby ádn vyuení samostatní

obchodníci takové zboží a tak lacino prodávali, musila

by policejní správa aspo ti úedníky pibrat, aby mohli

žalobám na obchodníky inným vyhovt.

Prostjovští pekai, ti prý jsou jinaí chlapíci, ti

jdou na to jinak, protože prý se cítí psobením spolku

poškozeni. A není divu, vždy konsumní spolek dovedl

prý zniit až dosavad všecky jejich úmluvy na zvýšení

cen a zmenšení peivá. Pan pisatel se pi tom jist ne-

zastydl, když tuhle bídnou lež psal. Jest pochybné,
jestli pekaští misti šli se ptát do konsumního spolku

leckoho, má-li se peivo snad zdražit i zmenšit. To by
mohli udlat snad tkalci, to jest, jestli by uznali, že ti

lidé tam jsou toho schopni, aby — co se jejich od-

boru týe, dali radu, aneb se nechali zakiknout, mají-li

svj výrobek zdražit ili nic. Že spoleenstvo peka se

musí bránit proti takovému niení jejich živností, je na
bíledni a má k tomu právo. Kdyby pekaští dlníci sami
zídili svou pekárnu, nic by spoleenstvo proti tomu
nenamítalo. Ale práv že dlnictvo je pouze nastreno
a za n že se schovávají páni soudruzi, kteí snad pi
svém emesle uživit se nemohli, to si spoleenstvo líbit

nedá a povede boj do krajnosti.
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Vyhržku, že bude vystavena pekárna pro vaše

lenky, že ony samy budou sob péci chléb pro svoji

potebu, to také mžete udlat. Anebo ješt lépe, po-

stavte každé pec doma, proti tomu nemže a nebude
nikdo nic namítat.

Ale pánové, zapomínáte, že Vás každý dobe zná

;

z eho nebude tuný bakšiš, a by to snad bylo dobré
pro vaše leny, to vy dlat nebudete.

Pekam prý se jedná o ten zisk, který z práce

dlníka berou a pak z celého konsumujícího obecenstva.

Pane pisateli, je vidt, že stárnete a ztrácíte pam. Když
vy jste kdysi svoje emeslo provozoval a ml jste dl-
níky, del jste se vy a vaše žena a snad dti na dlníky?
Pro koho jste pracoval, nechtl jste míti výdlek? Vte,
kdybyste nebyl hledl, kde se co dalo utrhnout, nevládl

byste dnes co bývalý chudý proletá asi 140.000 koru-

nami majetku. Ukažte mn jednoho pekaského mistra,

který 40 rok se de, který by se mohl vykázat takovým
jmním, a do zaátku ml nkolik stovek. Proto, až

nco takového budete zase na úkor živnostnictva psát,

vzpomete sob, jak bývalo ped 20 lety a jak se máte
dnes a eknte sob:

Na hlouposti a dobrot lidské jsem sázel, z hlou-

posti lidské jsem trhal a z hlouposti lidské jsem zbohatl.

Na konec voláme: Ejhle, všichni živnostníci, tak

sociální demokracie peje živnostnictvu. To jsou ta slova

pravdy, když »H1. Í.« volá: »Bídná lež, kdo praví, že

sociální demokracie je proti živnostnictvu«. A proto,

pátelé živnostníci, my pekaští misti jsme vehnáni

v boj od sociáln-demokratických agitátor. Na jedné

stran chtjí nám a našim rodinám ukrást tu hokou
skývu chleba od úst, že sob zaídili vlastní pekárnu.

Na druhé stran štvou naše dlnictvo proti nám. My
tento boj pijímáme a také se houževnat budem bránit.

Na Vás, živnostníci, záleží, abyste nám v boji tom byli

pomocni, neb nesmíte zapomenout: Dnes nám — zítra

Vám.
Vdcové socín kií, že je drahota a že mšáci

všecko zdražují a dlník nemže vystait. Dne 25. listo-

padu 1907 pineslo » Právo Lidu« tento lánek.

Verejší nedle byla opt dnem velkých projev
proti drahot a velkého hnutí na podporu pilných ná-

vrh sociáln demokratických. Praha vera mohutn de-

monstrovala a na Morav demonstrovalo Brno. A vedle
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hlavních mst obou zemí všecka msta tém konala

schze a demonstrace a obce venkovské dstojn dotvrzo-

vali velkou akci.

Bylo-li hlasování o pilných návrzích sociáln demo-
kratických ve snmovn dosud odkládáno, aspo tím lépe

mohly se pesvdit parlament a vláda, že hnutí nespo-

kojenosti mohutní a válí se ku pedu stále ve vtších

rozmrech a nezadržiteln. Soudr. Havlena zahajuje schzi
jménem Politického klubu dlnického a sdluje, že jako

referenti se ke schzi dostavili poslanci soudr. Nmec
a Johanis. Posl. soudr. Nmec ujímá se slova: Ctní
soudruzi a soudružky ! Bude tomu 26. listopadu práv
10 let, co hlouek sociálních demokrat v poslanecké

snmovn rakouské zachránil volnou tribunu a tím

umožnil, že dnes po 10 letech máme všeobecné rovné

právo hlasovací. Tehdá se odvážila mšfácká vtšina pod
vedením Abrahamowicze a mladoecha dra Kramáe po-

kusu o provedení t. zv. lex Falkenhayn, kterou chtli

podlomit! poslední zbytky svobody v Rakousku, omeziti

volnost parlamentní tribuny. Sociální demokraté pro-

vedli tehdy útok na pedsednictvo, srazili je s tribuny,

mladoeši Kramá a Lang dali na n zavolat do zasedací

sín policii, a než policie pišla, mladoeši Dyk a Udržal

ješt s jinými naše poslance sociáln demokratické bili

a týrali. Dnes po 10 letech tito lidé zase podporují,

jako tehdy, nmecké mšfácké strany klerikální a agrární

v jejich boji proti požadavkm a potebám lidu dlného.
Pokrytectví našich vlasteneckých stran je pímo nepo-
chopitelno. Slyšeli jste, co se stalo v ernové na Slo-

váku, vidli jste, jak se zde konaly schze, jak zde vo-

dili faráe Hlinku, který mluvil o útisku Slovák v Uhrách.
A naši vlastenci ronili krvavé slzy, poádají pro Slováky
sbírky — ale když se jedná o to, aby Slovákm byl

umožnn boj o existenci, aby mohli chodit jako drotai,

sklínkái a jiní podomní obchodníci do Rakouska a zde
se obživit, jsou eští mšáci proti tomu, jak se ukázalo
ve výboru pro rakousko-uherské vyrovnání. Slováci nesmí
na píšt do Rakouska chodit za podomním obchodem.
K tomu jim pomohli eští mšáci, to je jejich vlaste-

nectví!

V Cechách si každý kasá rukávy a je vlastenec až

do tch hrdel a statk, ale když pijde do Vídn, je

z nj nejhorší podporovatel zpátenictví. V poslanecké
snmovn máme vtšinu protiklerlkální — ale eští mšáci
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svými hlasy pispli k tomu, aby za pedsedu byl zvolen

klerikál. Dostaneme ministerstvo, které už ukazuje, jak

zpátenické jsou jeho plány a toto ministerstvo se opírá

o naše vlastence, o naše agrárníky, mladoechy a kleri-

kály. Pak se ovšem mohou klerikálové v Rakousku roz-

tahovat, pak mže vdce nmeckých klerikál v Rakousku
dr. Lueger na klerikálním sjezdu prohlašovat, že svoboda
uení v Rakousku musí býti omezena, protože z ní vy-

rstá podvra — to jest, že se lid pestává bát pozem-
ských i nebeských etník. Obecnou školu už máme
zklerikalisovánu, ješt schází zklerikalisování universit,

toto zídlo svtla má býti zhasnuto, aby v Rakousku
nastala úplná tma. Tvá nové vlády, podporované na-

šimi mšáky, ukázal ministr o by, kesanský sociál

Ebenhoch, když zasáhl do debaty o pilných návrzích

sociáln demokratických poslanc, týkajících se opatení
proti drahot. Tyto návrhy obsahují celou adu pokyn,
jak by se dalo všemu obanstvu v dnešní drahot se

strany státu pomoci. Proti návrhm šel do boje ministr

Ebenhoch. Ale nemluvil jako rakouský ministr orby,

nýbrž jako agrárník, jako stranník kesanských sociál—
zkrátka jako nejvtší nepítel lidu dlného. Jeho e
ukazuje, eho se mžeme od nové vlády nadíti. Nejen
že se v ní neprojevuje ani špetka vle, psobiti ku
zlepšení pomr dlnictva — naopak, dle ei ministra

orby bude pracováno k tomu, aby pomry tyto byly

ješt zhoršeny.

Pak pišel eský agrárník Kotlá, který mluvil tak,

že to až zaráželo od lovka, který jako zvroléka musí
pece míti njaké vzdlání, pi nejmenším musí umt
íst a psát. Pro nho neexistuje na svt nic jiného

než agrárníci, kteí potebují vysoké ceny dobytka.

A vy znáte ty naše agrárníky, pamatujete se, jak jsme
ped sedmi lety museli volat vídeskou vládu na pomoc
eské chudin, kterou naši sedláci po zavedení zákona
o domovském právu hromadn vypovídali z obcí. Tehdy
vláda musela pohrozit, že bude rozpouštt obecní zastu-

pitelstva, aby eští sedláci od tohoto barbarství, ojedin-
lého v celém Rakousku, ustali. Tito agrárníci mají dnes

svého Práška v ministerstvu. Je to takový ministr, že

jsme museli proti nmu v parlament protestovat!. Hodí-li

se agrárníkm, nám do toho nic není. Ale ten lovk
je ministrem krajanem, tento nepítel dlnictva a zpupný
sedlák, který navrhoval, když se jednalo o clech, aby se
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také uvalila cla na brambory, který v celním výboru

vykládal, že v Rakousku jsou statisíce lidí, kteí jedí jen

brambory a z tch^ niím nepispívají státu. Vypravoval

to tak, jakoby v echách byli lidé, kteí schváln zaha-

zují peeni a jedí pouze brambory, aby nemuseli státu

niím pispívat. Tehdy musel proti Práškovi na ochranu

nejchudšího lidu vystoupiti velkostatká Baerenreiter a

prohlásiti, že by zdražením brambor byly ty statisíce

lidí odsouzeny k smrti hladem. Takoví jsou ti naši eští

agrárníci.

My jsme navrhli, aby k nám byl dovolen dovoz
laciného masa z Argentiny. Ministr Ebenhoch se vy-

slovil proti lomu, protože by se prý na tom mase nic

nevydlalo. A eský agrárník Kotlá prohlásil jednoduše,

že v Americe je samé špatné maso, které by nám mohlo
uškodit! na zdraví. Mají strach o naše žaludky, nejzdra-

vjší bude, když nebudeme jíst nic a pomeme hlady.

Posl. Kotlá však sám ve své ei doznal, že v echách
je málo pohodných, protože se tu všechny zdechliny

sní. A dále volal: » Podívejte se na sociální demokraty,

oni chtjí, aby se k nám dovážel dobytek z Ruska a Tu-
recka, kde lidé sami nemají co jíst a trpí hlad! Oni
chtjí tomu lidu ješt i maso vzít, aby hlad v Rusku
a Turecku byl ješt vtší. « Agrárníci se pi tom smáli

:

»To je dobrý vtip!« Smutné dost, že si agrárníci z ta-

kových vážných vcí dlají ješt vtipy. Vc je ovšem
docela jiná. V Rusku mají dobytka veliké spousty, ale

nemohou ho prodat a proto trpí hladem. Dlný lid se

bije za to, aby mohl býti živ, agrárníci zase bojují o to,

aby jejich zisk byl stále vtší.

Prohlašují, že nechtjí, aby bylo obilí v mstech
laciné také z toho dvodu, že by jim dlný lid ješt

více utíkal z venkova do mst. Stžují si, že hnedle
nebudou míti na venkov žádnou služku a žádného ele-
dína. Plate jim slušné mzdy a chovejte se k nim jako

lidé k lidem a budete mít lidí dost.

»ech« v lánku 14. listopadu 1907 odpovídá takto

:

Praha nalézá se opt ve stávce a to pekaské. Kdo
má píležitost stýkat! se denn s lidem, dozví se nejen

o bíd pekaských pomocník, ale i o bíd^ mnohých
mistr. Máme zde na zeteli asté stávky. Živnostníci

rzných odbor práce u píležitostných hovor táží se

ve spolek : kdy asi zase dojde na nás, rozumj, kdy
zane opt stávkovat! naše dlnictvo. Stávky jsou dnes



~ 236 —

jako stídavé, i spíše chronické zimnice. Nestávkovalo-li

se po delší dobu v nkterém emesle, nebo živnosti,

pichází na dlnictvo jakýsi neklid, jenž bývá pedzvstí
blížící se stávkové nemoci, bez ohledu, je-li stávka nutná,

je-li úspch na provedení i není. Stávkovat! se musí,

stávka je chorobou doby jako chipka.

Byla- li stávka pekaských dlník práv v této dob
nezbytná, netroufáme si rozhodovat!, to ponecháváme
k rozhodnutí všem znalcm stávajících pomr, teba
však na jiné vci poukázat!. Z Pešti a též z Nového
Yorku oznamuje se stoupání obilních cen, obilní trustai

zdražují papírový (bursovní) a též skutený chléb. Je

sice pravda, že ku p. v Praze je dosti peka, kteí

v minulých letech se zmohli na inžáky, ale je též mnoho,
a díme, velmi mnoho peka nejen nemajetných, ale

i chudých, kteí se musí sami v noci plahoit!. e
takovou vedou v Praze misti všech odbor práce. Ne-
dávno »Týden« uvedl, mnoho- li živností pekaských na-

lézá se v rukou židovských velkovýrobc, kteí stávkami

dlník vbec nebývají postihováni. Ba spíše se zdá, a

máme dosti dkaz po ruce, že stávky, hlavn ve Vídni,

bývají aranžovány shora ku zniení menších peka-
ských živností. Následek tchto stávek je, že pokaždé
se zdražuje vezdejší chlebíek. Pekaský mistr konen
se svými dlníky dohodnout! se musí. On má své zá-

kazníky na chleba a jiné peivo v hostincích, v kavár-

nách, v ústavech, má jednu i dv filiálky ; aby to všecko

neztratil, nutí se k vyrovnání, jemuž bychom i páli. Ale

následek bude, že bochánky, chleba, housky atd. po
každé stávce budou menší, což nejbolestnji pociují

otové rodin, když mají z pineseného bochánku krájeti

krajíky vždy menší. Je již pravidlem, že každou skoro

stávku odnesou konsumenti. Nechceme dlati soudce ve

sporu mistr s jich dlníky, avšak poukazujeme na hlavní

dva zdroje zdražování všech životních poteb bez rozdílu

:

na trusty a na stávky vbec. Trustai zdražují zboží,

obilí, uhlí, bavlnu, železo atd., a s druhé strany periodi-

ckými stávkami zdražuje se všecko živobytí. Je to vlastn
sociální koloto, jenž ine se do propasti proletástva.

Jeden odbor práce zdražuje živobytí druhému, a zlepšení

plat úedníkm stalo se již dávno illusorním zdražo-

váním všech poteb. Vyrabitel jakéhokoliv zboží práv
o tolik musí svým zákazníkm zdražovat! odv, obuv atd.,

o kolik musil pidat! trustam za suroviny a stávku-
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jícím dlníkm za práci. Obuvník, krejí, rukaviká,
alouník, lakýrník, všichni zvyšují ceny svého zboží ná-

sledkem permanentních stávek. Stálo by za práci, aby

v Praze uinil se seznam všech stávek od jara do jara.

Není skoro již odboru práce, v nmž by se v Praze

nestávkovalo. Nejdíve zanou stávkovat zedníci, když

práce zane, pak se do toho pustí cihlái, po nich hlásí

se povozníci, pak se na to obují tesai, jeden odbor
práce pekáží druhému. Nepracuj í-li zedníci, nemají práci

tesai, stávkují-li cihlái, pestává práce všem stavebním

odborm, a za tím léto mine a pestává všecka stavební

práce. Jeden kazí práci druhému, zrovna jakoby mu na

domácím krbu zpevracoval hrnky s vaícím se masem.
Není-liž to sociální rozvrat? Všechny odbory práce jsou

organicky spojeny ;
ustane-li v práci jeden, trpí tím druhý

a tetí, a poznenáhla všecky.

Místo stávek mly by nastati smírí soudy. Stávka

je válka, a žádná válka nepináší požehnání celku. Mzda
musí se íditi výdlkem. Neodvodnnou stávkou nií
se podnikatel, živnostník. Místo nynjších, a to dle na-

šeho pesvdení záhubných stávek musí nastati organi-

sace nová. taková, aby pesn vyten byl pomr mzdy
dlníka k výdlku zamstnavatele. Jak to chodí nyní,

touto cestou sestupuje lidská spolenost k proletástvu.

Stávky, jak se provádjí nyní, nií stední stavy.

Trustai nahoe a stávky dole psobí záhubn na celou

spolenost. Nastávají nám pomry americké, v nichž

všechny životní poteby nepomrn se zdražují. Kéž by
jen dle toho byly výdlky a služby

!
Ješt o jednom

draku, požírajícím blahobyt dav, teba se zmíniti. Drakem,
ili živou saní jest inže

;
draky jsou moderní inžáky,

jež ze svých krov vyhánjí nejen chudinu, nýbrž všecky
tídy, odkázané na msíní službu. Ovšem, majetník

inžáku vymlouvá se na dan, na nž padne polovika
inže. A tu opt narážíme na jiné sociální zlo, na pe-
dlužování obcí, v nmž Praha, jakožto matka eských
mst, pedchází píkladem dosti zlým. Zdá se, jakoby
v dlání dluh a uvalování jich na budoucí pokolení
panovalo mezi obcemi v echách jakési závodní, za

nž potomci budou nám málo vdni. A konen budiž
podotknuto, že úvahy tyto nedotýkají se stávek dlník
proti velkoprmyslu. Máme na zeteli pedevším zacho-

vání stavu stedního, periodickými stávkami na existenci

ohrožovaného. Stávky po stránce ideální jsou oprávnny
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a vedou též k úspchu, avšak v poslední dob v Praze

a namnoze jinde provozují se sportovn, což konen
musí vyjiti na škodu nejen dlnictva, ale i širšího obe-

censtva. Kdo zavinil, že v Náchod dlnictvo bouí se

pro zdražení vezdejšího chleba? Namnoze ho zdražují

dlníci dlníkm.
Zajímavou zprávu pinesly » Lidové Listy « 10. dubna

r. 1908.

Zaíná to praskat. Píšera krachu plíží se »krá-

lovskou« Prahou, tou Prahou, která za 16,000.000 K
prodala eskou oposici, tou Prahou, jejíž namlsaní páni

zlým píkladem zkorumpovali všechen život v echách.
Dnes jest to Václav Romováek, jejž stihla hl

osudu. Pes 4,000.000 K pasiv pi jednom stavebním
podnikateli je slušná sumika, avšak tento favorit pražské

radnice není sám a veejn jmenují se pánové, kteí, a
jim v Praze »patí« celé ulice, jen umle vyšroubovaným
úvrem jsou drženi nad vodou a co nejdíve octnou se

se svým podnikatelským i finanním geniem v koncích.

Bude to podivný jubilejní rok ! Ostatn pro jubi-

jejní výstavu pražskou nemohl by provázeti »Baukrach« —
vždy vídeskou svtovou dovršil úpadek všeobecný! —
Pánm iditelm leckterého finanního podniku ovšem
píliš volno není ... Za to sociální demokraté smjí se

jak augui. Znají výborn své lidi a pomry. Jen ješt

tak trochu mzdového hnutí v stavebním odboru a bude
to praskat na všech stranách. Mají dnes již v tom praksi

a vdí, že Svatováclavská záložna toho jména byla sice

jen jedna, avšak podobným duchem že ízeno jest tak

mnoho existencí našeho finanního svta. Není teba
k tomu žádné zvláštní síly, vždy pomry pražské jsou

dnes již tak shnilé, že staí nepatrný otes a domky
z karet postavené zanou padati.

I v širších kruzích jsou jména takových Romovák
známa a s nimi jedním dechem jmenují se i ústavy, jež

šílenou stavební spekulaci sveným jim grošem vklada-

tel podporují. Praha sama staví »dm u zakopaných
milion« — i jde dobrým píkladem naped. Historie

tohoto »podniku« jest známá. Živnostenská banka se

ped lety zamotala do kšeft s vojenským erárem, z nichž

zbyla jí na krku budova staré kadetní školy. Bance šlo

o to, aby objektu se zbavila, ježto znamenal pro ni

úrokovou ztrátu asi 300 K denn. Nasazeny tudíž všechny
páky, aby pozemek pešel na jiné šastné majitele. Vy-
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tažena Obchodní komora ze své tiché ulice, kus starosti

hozen na krk soukromníkm a na konec veštvána obec
pražská do stavby representaní hospody. Stalo se tak

pomocí vliv, jež zasáhly jak na radnici, tak v Mšan-
ské Besed. Osoby dnes již mrtvé mly na skoncování

tohoto obchodu hlavní podíl. Tak zbavila se Živnosten-

ská banka své železné krávy, s kterou se nyní baví jiní.

Zle však jsou na tom ústavy, jež zamotaly se se staveb-

ními spekulanty. Lidé tito by zastavli na dluh nejradji

celé království eské. Horeka parcelaní a assananí
zachvátila Prahu i její pedmstí. Heslem dne stalo se

stavt, boit a stavt. Nikdo se neptal pro koho, a za

í peníze. Kdo však jen trochu mohl, snažil se nco
urvat. Páni na radnici staromstské kráeli ovšem do-

brým píkladem naped. Že podobné hospodáství musí
skoniti stavebním krachem, exekuními prodeji a kles-

nutím cen stavebních objekt, vidl každý, kdo není

slepým. Všeobecná krise nedá na sebe dlouho ekat. Si-

tuaci nezachrání žádný obnos, hozený do bezedného
jícnu stavebních spekulant. Zde prost to, co jest ne-

zdravým, padne, jako padá shnilé ovoce se stromu.

Velmi zábavnou zprávu pinesly pardubické listy

14. íjna 1907. Pp. Vácha a Kobera, náelníci sociáln
demokratického štábu pardubického, provedli opt kou-
sek, který svdí bu o jejich neobmezené hlouposti,

aneb dává za pravdu tm, kteí tvrdí, že sociální demo-
kracie pracuje vdom na ochuzení stedních vrstev a

na rozvratu hospodáských pomr. Jest nepopíratelno,

že drahota jest všeobecná, že cena všech životních po-

teb stoupá a že zejména malý lovk hrozn trpí zdra-

žením tch viktualií, jež tém každodenn potebuje,
jako máslo, vejce, mléko, maso atd. Každý národohospo-
dá ví, že tento smutný stav jest výslednicí nejrznjších
složek našeho národohospodáského života a že má-li se

státi náprava, musí se jiti ke koenu zla, a nikoliv se

obraceti k tm, kteí jen zdánliv a nemyslícímu davu
jeví se býti vinníky, ve skutenosti jsou však stejn
obtmi nynjšího hospodáského systému jako ti naíka-
jící. Sociální demokraté pardubití chytli také vc za

nepravý konec. Když zahájili asi ped msícem akci proti

zdražování životních poteb, ekali jsme, že vystoupí
v první ad proti vlád, která trpí lichvu s uhlím se

strany uhlobaron, která nevšímá si židovských velko-

handlé s dobytkem, která jest nepítelkyní snížení ta-
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rif na drahách, která všude chrání velkokapitalisty, velko-

prmyslníky a vbec veliké producenty, kteí jedin mají

vliv na utváení nynjších velikých cen a kteí diktují

ceny životních našich poteb, jichž se tak hrozíme.

Malí obchodníci, kteí jsou vlastn pekupníky, jsou

sami obtmi tchto pomr a když draho nakupují,

musí také draho prodávati. Avšak sociální demokracie

nechala stranou pravé vinníky a zahájila žabomyší válku

proti prodavakám másla a vajec na týdenních pardubi-

ckých trzích. Již asi týden tomu, co sociální demokraté
rozdávali mezi obecenstvo letáky, vyzývajíce hospodyn,
by na trhu kupovaly potraviny jen za urité ceny a do-

nutily tak venkov k snížení cen za potraviny jako máslo,

vejce a tvaroh. Aby letáky mly také své úinky, o to

postaral se štáb z dlnického domu, sehnav v pátek dne
11. t. m. na tržišt svou armádu, aby jak prodavae nu-

tila násilím k snížení cen, tak i kupující donucovala ne-

kupovat! potraviny za vyšší ceny, než jak dlnickým
domem byly diktovány. To, co se dlo v pátek dne
1 1. 1. m. na našem trhu, bylo stejn komické jako hnusné.

Na prodavae a prodavaky másla a vajec z venkova,

malé to chalupníky a kravikáe, kteí jsou stejnými chu-

dáky jako ti, kteí na n byli sociáln-demokratickými
vdci posláni, uspoádána byla pravá štvanice. Došlo to

i k násilnostem, prodavai i prodavaky byli tlueni,

smýkáni sem a tam, bylo jim spíláno a vyhrožováno
hrozným zpsobem. Hospodyn z mšanských kruh
byly sociálními demokraty násilím donuceny koupené
už máslo a vejce vraceti prodavam, nebo jinak se jim

vyhrožovalo násilím.

Vydšení venkovští prodavai rozutekli se z tržišt

zaíkajíce se, že více do Pardubic na trh nepjdou. Co
nejvíce pekvapovalo venkovské prodavae, byla ta okol-

nost, že se strany veejných orgán jevila se tak malá
energie oproti zbsilostem sociáln demokratickým. Or-
gány bezpenostní jako kdyby nebyly chtly vidt, co

se dje. Nedáváme výhradní vinu bezprostední správ
policejní. Policie jest mstskou, jest tedy institucí obecní

a cítí dobe železný kruh, kterým jest svírána a který

pivovarem zaíná a pivovarem koní. K vli pivu v dl-
nickém dom musí se pimhuovat vi násilnostem

sociální demokracie oko a nutno se mazlit s pány z dl-
nického domu, kteí jsou dnes opravdovými pány msta.
Po pátením trhu snad už ani pan Otto se neodváží
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v obecním zastupitelstvu tvrdit, že v Pardubicích není

ohrožována veejná bezpenost sociálními demokraty.

Ml vidt jen udšené služky pibíhající k hospodyním
dom a nedovedoucí si vysvtlit, že ped oima^ policie

bylo jim vyhazováno koupené máslo z košík. Že ped
sociálními demokraty není dnes nikdo v Pardubicích jist,

jest nesporno a to neoddisputují sebe rozhoenjší inter-

pellace a prohlášení v obecním zastupitelstvu. Ukazuje
to nejlépe nejen píklad páteního trhu, nýbrž i nedávná
stávka soustružnického dlnictva, kdy sociální demokraté
vykali dlník soustružnických, kteí pijeli do Par-

dubic do práce a do msta je vbec nepustili a tako-

vým zpsobem si vi nim poínali, že tito byli nuceni

odejiti na nádraží a nejbližším vlakem odjeti. Policie

byla ped tím informována a o pomoc píchozím dl-
níkm žádána. Konvent z dlnického domu by však byl

býval pohnván a mohl pestat brát pivo z akciového

pivovaru a tak se také mlelo a pimhouilo oko. Pátení
události budou mít však ješt jiné dozvuky a dsledky.
První se ukázal hned bezprostedn po trhu. Venkovští

prodavai se rozutekli a nekonali v obchodech pardu-

bických a u živnostník nákup obvyklý.

To pocítili v prvé ad malí obchodníci a malí

živnostníci a budou to pociovati i na píšt, neb v okresu

rozproudila se rozhoená agitace proti mstu. Venkov-
ské obyvatelstvo nechce a nehodlá na trhy vbec jezditi.

Kruhy agrární uraženy chtjí vyvodit i další dsledky
a tak šílená agitace sociálních demokrat nií hospo-
dásky naše msto a mže si to dovolit, dokud bude
se v kruzích vedoucích jeviti k dlnickému domu taková

samovražedná blahovle.
Podporováním »Východoeského Obzoru« i dl-

nického domu se tento zlý stav vci nenapraví a ne-

zjedná-li si odpomoc veejnost sama, propadáme nadobro
sociáln demokratickému terroru, nebo k njakému
vzbouení rozvážnjších lidových mas proti shovívavosti

mstské správy nemáme daleko.

Jak socínové dovedou otravovat! venkov, o tom
doklad v » Právu Lidu« :

Ku stávce zemdlských dlnic v Horních Poer-
nicích a ertousích. V nedli 24. kvtna o 8. hod. ve.
konala se schze stávkujících dlnic, na které usneseno
stávkovat! tak dlouho, dokud páni zamstnavatelé nebudou
vyjednávat!, vzdor tomu, že pánové pes citelnou škodu

16Rudolf Vrba: Vláda penz.
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na ep, která na mnoha kusech není ješt ani okopána
prohlašují, že vyjednávat! nebudou, kdyby to mlo trvat

deset let. Dlnictvo ovšem ví dobe, že pánové nebu-

dou-li chtít epu zaorati, urit vyjednávat! musí. Ti

však se prozatím iní všemožn, aby sehnali stávkokazy

odkudkoliv, což se jim však valn nedaí. Jedin p. Jaro-

slavu Horákovi podailo se získati ti haliské dlníky,

kteí ho ovšem nevytrhnou, ponvadž korec epy mu
pijde tikrát tak draho než od domiácích dlník. Vzhle-

dem k tomu upozorujeme soudruhy z obcí okolních,

hlavn ve Chvalech a Šestajovicích, aby hledli, by ani

jedna žena, dokud stávka nebude skonena, v Horních
Poernicích a ertousích práci nepijímala. Nutno po-

ukázat! na další stávkokazy. Jsou to : M. Držková, man-
želka zedníka, Anna Vápenková, manželka pokrývae,
M. Vojáková roz. Vápenková a Josefa Vápenková, dcera

mistra pokryvaského, Václav Janoušek s manželkou.

V sobotu jsme uvedli, že služka p. Emanuela Procházky,

úedníka úrazové pojišovny v Praze, bydlícího v Horn.
Poernicích, pracuje na ep p. Beneše. Pan Em. Pro-

cházka sdluje nám, že stalo-li se tak, stalo se to bez
jeho vdomí, ježto on i manželka jeho ráno odjeli do
Prahy. Více se to prý opakovat! nebude.

g) Návrh zákona stávkového. Stávka uznána
jako zloin.

V dubnu 1908 pineslo » Právo Lidu« tento výkik.

Katanské plány rakouských kapitalist. Zachytili jsme

návrh stávkového zákona, který práv rozesílá Sdružení

zamstnavatel Rakouska ku podpisování ve form petice

na poslaneckou snmovnu íšské rady. Jest to pímo
katanský plán na zardoušení dlnických organisací a

hospodáského boje organisovaného proletariátu vbec
a na ochranu žlutých stávkokaz bez rozdílu firmy a

národnosti. Poukazováním na ochranu žlutých stávko-

kaz podpírají kapitalisté v odvodnní návrhu stáv-

kového zákona celý svj plán. Návrh stávkového zá-

kona zní

:

§ 1. Ustanovení l. 479, 480 a 481 tr. z. z 27. kv.

1852 . z. . 117 pozbývají platnosti.

§ 2. Smlouvy zamstnavatel (živnostník, podnik
dlních, hutnických, zemdlských nebo jiných podnik
pracovních), jejichž úelem jest, zastavením podniku nebo
propuštním dlník pivoditi tmto snížení mzdy nebo
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vbec nepíznivjší pracovní podmínky, jakož i smlouvy

zamstnaných (tovaryš, pomocník, služebných nebo
jiných námezdních dlník), jejichž úelem jest, spo-

leným zastavením práce vynutiti na zamstnavatelích

vyšší mzdy nebo vbec píznivjší pracovní podmínky

;

konen všecka ujednání o podpoe tch, kteí na uve-

dených smlouvách setrvají nebo na újmu tch, kteí

se jich zeknou, nemají žádné právní platnosti.

§ 3. Kdo zamstnavateli nebo zamstnanému pe-
káží pi provádní jejich svobodného rozhodnutí o ud-
lení nebo pijetí práce pomocí zastrašování, hrozbami,

ublížení na tle nebo na cti, poškození jeho majetku

nebo výdlku, prohlášením za zlopovstné, boykotem,
nebo se o takové pekážení pokusí, dopouští se, pakli

jeho in nespadá pod písnjší ustanovení trestního zá-

kona, pestupku a budiž potrestán soudn vzením od
14 dn až do 3 msíc. Tentýž trest budiž uložen také

tm, kteí podncují jiné k vykonávání in v § 3. na-

znaených.

§ 4. Rozestavování hlídek stávkových ku stežení

podnik a dílen, jakož i tch dlník, kteí se ku stávce

nepipojili, jest zakázáno a považuje se za zastrašování

ve smyslu § 3. Pestoupení tohoto zákazu budiž po-

trestáno stejným trestem.

§ 5. Vstupování do cizích byt, dílen, místností

závodních, staveniš, skladiš a na jiné pozemky, nebo ob-

stoupení jich za tím úelem, aby zamstnavateli nebo
zamstnanému bylo pekáženo v provozování jejich po-

volání, jest zakázáno a pro tento pestupek budou tre-

stáni jak úastníci tak i pvodci vzením.

§ 6. Kdo zastaví práci ped uplynutím zákonn sta-

novené nebo umluvené výpovdní lhty a poruší smlouvu,
nejen že ruí druhé na smlouv súastnné stran za

vzniklou škodu, nýbrž budiž krom toho potrestán

vzením od 8 dn až do 1 msíce. Stejné ruení a trest

stihne také toho, kdo jiným dal podnt k takovému
porušení smlouvy.

§ 7. Kdo se pokusí nkoho pímti do spolku nebo
njaké organisace s použitím nucení, hrozeb, urážek,

prohlášením za zlopovstného, dopouští se ve smyslu
tohoto zákona pestupku a bude potrestán vzením od
3 do 14 dn.

§ 8. Pi podnicích železniních, poštovních, tele-

grafních, telefonních, jakož i pi veškerých veejné do-

16
*
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prav sloužících zaízeních, ústavech pro osvtlování

plynem nebo elektinou, jest dohodování o spoleném
zastavení práce zakázáno a všecky ony osoby, které se

takového dohodování súastní budou potrestány pokutou
100 až 500 K nebo vzením až do jednoho msíce.
Podncovatelé takového jednání budou trestáni pokutou
až do 300 K anebo vzením až do 3 msíc.

§ 9. Pohržky vyhlášením boykotu nebo uzavením
podniku nebo prohlášení jednotlivých dlník za zlo-

povstné v asopisech nebo na letácích jest zakázáno.

Pestupky se trestají vzením od 1 až do 6 msíc,
krom toho ruí pvodce poškozenému za všecku zp-
sobenou škodu.

§ 10. V pípad vtších všeobecných stávek v jed-

nom mst nebo okresu jsou po dobu trvání všecka

shromáždní na ulicích, veejných místech prvody,
zvlášt pak schze pod širým nebem zakázány. Kdo by
jednal proti tomu, bude dle píslušných ustanovení

trestního zákona potrestán.

§ 11. Kdo se pokusí pomocí vyhrožování stávkou

vynutiti propuštní nebo pijetí úedníka nebo dlníka,

dopouští se zloinu vydírání a bude dle ustanovení

trestního zákona stihán a potrestán.

Není teba, abychom se o jednotlivostech tohoto

návrhu šíili. Osnovatelé jeho mluví eí píliš zetelnou
a jasnou. Kriminál je na každé ádce a je stanoven za

každý sebe menší pokus dlnictva o dobytí vtší mzdy
nebo lepších podmínek pracovních. Soudruzi dlníci

také sami z návrhu vytou, že všecka ustanovení o tre-

stání zamstnavatel stejn jako odvodování trest
»vyhrožováním «, »naením« a »násilnostmi<' jsou do
návrhu vpletena pouze za tím úelem, aby v oích ne-

zasvcenc byl vzbuzen dojem, že se jedná skuten
o akci spravedlivou a odvodnnou. Ve skutenosti by
prosazení takového zákona znamenalo, že pouhé vyslo-

vení slova stávka, ba i prosté vybídnutí ku vstoupení

do organisace bylo by trestným. Dsledky možno sob
pedstavit!. Pedkládáme návrh Sdružení zamstnavatel
Rakouska prost veejnosti a organisované dlnictvo
bude v pravý as vdt, co má dlat, kdyby petiní
akce zamstnavatel pro uskutenní tchto katanských
plán mla vstupovat! do vážného stadia. Bume na
stráži

!
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V »Devodlníku« v únorovém ísle 1909 teme
0 tom následující rozumy.

Zamstnavatelé naši jsou velice nespokojeni. Pro-

hlašovali sice na poátku let devadesátých — když byl

ješt tak zv. liberalistický kapitalism pánem v Rakousku
— že stát nesmí se míchat mezi zamstnavatele a dl-
níka, nemá-li být nutná rovnováha v prmyslu porušena.

» Nutnou rovnováhou « nazývali pohodlný pomr, kdy

dlník bez organisace a bez ochrany byl jim vydán
úpln na milost a nemilost. Dlník musil nésti všechny

obti rozvíjejícího se prmyslu, aniž by ml možnost
užívati také jeho výhody. Stát, respektive jeho vládci,

s naptím všech sil svých poutali dlníky, aby se žádný
z nich nemohl ni v nejmenším vzepít rdousivé moci
kapitalist. Stát se nepovažoval za nic jiného než výborem
ku obstarávání zájm a poteb kapitalist, státním

byrokratm byla pání jejich nejvyšším zákonem.

Konen však docházel státu kapitalistickému dech. Pišel
první Evropan na keslo ministrpresidentské a ten

prohlásil, že na píšt si mají záležitosti své kapita-

listé obstarávati sami. Stát není tu k tomu, aby v zájmu
kapitalist ubíjel dlníky. Mezi kapitalisty vznikl z toho

veliký poprask. Prohlášení ministerského pedsedy, že

k vli nim nebude již hnát byrokraty své na dlníky,

považovali ze nejhíšnjší vzpouru, jež kdy ohrožovala

zájmy posvátného kapitálu. Marn jim domlouval ministr-

president, že stát vyplýtval bezúeln všechnu svou
energii na zdolání hnutí dlnického, jež nezdolnou silou

spje ku pedu
;

kapitalisté nechtli pevzít ubíjení dl-
nických snah do vlastní režie.

Konen se musili podrobit nezbytnosti a poali si

budovat pevné organisace po vzoru dlnickém. Založili

si naped íšské organisace mezinárodní, zbudovali si

1 fond solidární, z njž dostávají zamstnavatelé stávkou
postižení podpory zrovna tak, jako stávkující dlníci,

jdou arcif ješt dále než dlníci. Zapahují do služeb

svých tak zvané autonomní úady, na jichž správu ne-

mají dlníci nejmenšího vlivu a pokutují zamstnavatele,
kteí by s nimi nechtli solidárn proti dlnictvu po-
stupovat. Když si dobe sorganisovali odboj, postupují

nyní k výboji. Donucují sami dlnictvo k stávce svými
výlukami, jimiž usilují rozbíjet dlníkm organisace, aby
libovoln mohli pak snižovat mzdu a prodlužovat dobu
pracovní. Velikými obtmi finanními zbudovali si u nás
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organisaci žlutých, již se díve nazývali národními dl-
níky, nyní si íkají na potupu národa eského a socia-

lismu »národní socialisté«. Úkolem jejich je pekážet
dlnictvu ve snaze zlepšit své postavení, vpadat mu ve

mzdových bojích do zad, spílat mu atd. íkají tomu

:

zjednávat harmonii mezi prací a kapitálem. Ale nedosti

na všem tom. Zamstnavatelé naši chtjí zase donutit

stát, aby se nejenom vzdal ochrany bezbranných dlník,
nýbrž aby podnikal na n dokonce útoky. Nejdleži-
tjším poinem zdá se jim býti zákon proti stávkám.

Pi stávce mají být žlutými nejenom napadáni, zamst-
navateli hospodásky nieni, nýbrž státním zákonem
ješt stiháni a trestáni, aby jim navždy zašla chut stávkou

vymáhat si zlepšení svého postavení.

V orgánu rakouských zamstnavatel o tom všem
arcif nestojí ani slovíka, tam naopak se staví zamstna-
vatelé jako pronásledování beránci, kteí chtjí zákonem
proti stávkám chránit jenom svobodu výroby, sebe i dl-
nictvo ped terrorem sociáln demokratických odboro-
vých organisaci. Za poslední stávky zamstnavatelé ví-

deští prohlašovali, že lépe býti dnes dlníkem než za-

mstnavatelem, nepistoupil však ani jeden na zámnu,
kterou jim stávkující dlníci nabízeli.

Dlužno tu jen uvážit, v jakém postavení se nachází

dlník, když sahá ku stávce, a jaké je postavení zamst-
navatelovo. Dlník riskuje své postavení, svou existenci

a vydává se v šanc nedostatku a hladu. Podpora stáv-

ková mu nemže nikdy plnou mzdu nahradit. Naproti

tomu riskuje v nejhorším pád zamstnavatel jen snížení

svého zisku. Jsou ovšem také pípady, kdy zamstnavatel
se nechává tídním záštím tolik zaslepiti, že žene vci
až do krajnosti a chtje dlníky úpln zniit, nií zá-

rove i sebe. Ale takové pípady jsou pece jen ídkostí.

Pihodí-li se však pece, pak je zaviují zamstnavatelé
sami. Kde by se dlník chtl neho dopustit, co by
zamstnavatele pímo ohrožovalo, na to staí úpln do-

savadní koaliní právo až dost.

Že dlníci nemilují stávkokaze, je pravda, rovnž
i to je pravda, že jim nelásku tuto prokazují asto zp-
sobem i hodn citelným. Ale už dnešní zákony stihají

pímo barbarsky každého, kdo by se posvátnosti stávko-

kaze v Rakousku dotknul, a v Americe a Anglii soud-

cové veejn vyhlašují stávkokaze za lidi neestné, jelikož

zrazují zájmy své vlastní tídy dlnické. Nech nám
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však zamstnavatelé eknou, pro že oni nemilují ty ze

svých kolleg, kteí s nimi nechtjí solidárn postupovat

proti dlnictvu, pro je stihají a terrorisují? Neslyšeli

jsme dosud, že by byl nkterý zamstnavatel proto ža-

lován a odsouzen ;
dlníci to dosud také nežádali. Od-

por kapitalist proti stálým pokrokm koalice dlnické
je pochopitelným, ale nicmén dlužno se diviti jejich

neprozíravosti, již projevují podnikatelé vi faktu, že

smírný vývoj, teba že v ln svém má bezpené vítz-

ství dlnictva, musí býti tídám majetným vítanjším
než násilné výbuchy. Zamstnavatelé to však nechtjí
chápati a proto zahajují radji nejnesmyslnjší boj proti

koalinímu právu dlnictva, teba že se pi tom ežou
do vlastního masa. Zamstnavatelé naši se nedávají arci

tím zastrašit, že všechny takové pokusy, jimiž by dl-
níci byli sníženi pod otroky starovké, všude hanebn
ztroskotaly. V poslanecké snmovn naší projednávána

byla ped dvacíti lety osnova trestního zákona, již teh-

dejší ministr spravedlnosti, hr. Schonborn, dne 11. dubna
r. 1889 poslanecké snmovn pedložil a jehož § 147.

znl následovn

:

»Kdo by chtl jiné užitím anebo pohržkou násilí,

vyhrožováním neoprávnným zpsobení ujmy, spíláním,

pekážením pi emeslném používání nástroj anebo
náadí anebo podobnými prostedky pimti k tomu,

aby se sastnili ujednávání anebo jemu se podrobili,

jež má za úel zastavení práce anebo propuštní dlník
anebo zvýšení cen zboží, anebo kdo se snaží, aby jiným
stejnými prostedky pekážel pi ustupování od tako-

výchto ujednání, budiž potrestán vzením až do šesti

msíc.

«

Rozpuštním snmovny dne 23. ledna 1891 sešlo

z projednávání tresního zákona a tím i tohoto paragrafu.

Prozatím není valné nadje, že brzy na projednávání trest-

ního zákona dojde, a je opravy jeho již nanejvýše te-
ba. Jedno je však nad slunce jasnjší, že se pomry za

uplynulých dvacet let tolik zmnily, že by musela být

osnova podaná r. 1889 ze základu zmnna. V Nme-
cku napínala vláda ped desíti lety všechny síly, aby
prosadila zákon proti stávkám, tak zvanou » káznicovou
pedlohu«, jak ji poktili sociální demokraté. Nmecký
císa Vilém II. sám osobn vedl agitaci pro káznicovou
pedlohu a promluvil sérii eí pro ni, ale všechno to

nepomohlo, aby byla uzákonna, jednou pravil, že nej-



248 —

tžší trest musí stihnout toho, kdo by se opovážil pe-
kážeti ve svobodné práci svému bližnímu, jenž chce

pracovali. Po druhé prohlásil, že ten, »kdo podncuje
ku stávce, musí býti trestán káznicí«. V trnní ei, již

proslovil nmecký císa dne 5. prosince 1898, sliboval

stávkokazm — »ochotným ku práci«, jak jim íká svt
zamstnavatelský — všechnu možnou ochranu.

Ani tento urozený a dosud ojedinlý agitátor za-

mstnavatelský nedovedl toho, aby káznicovou pedlohu
na snmovn vynutil. Strana sociáln demokratická je

v Nmecku hodn silná, ale posud zajisté ne tolik, aby
byla mohla pekazit uzákonní této pedlohy, kdyby
byla odpovídala obecnému mravnímu cítní. 1 prozíra-

vjší zamstnavatelé cítili, že by tím zvrátili všechny

mravní názory v lidu vzhru nohama, kdyby se každá snaha

dlník, nesoucí se za zlepšením jejich postavení, trestala

káznicí. Nmecký císa rozmnožil jen adu svých bla-

máží, když zahájil agitaci pro káznicovou pedlohu a

ped celým svtem prokázal svou malomoc. Musil ustou-

pit sociální demokracii, ponvadž mravní posice její

byla silnjší než všechno mluvení císaovo.

Sociální demokracie u nás má dnes už také tolik

síly, že by dovedla odrazit každé zákonité ustanovení,

jež by bylo útokem na existenci dlníkovu a znamenalo
by jeho naprosté spoutání a zahubení

!

Dne 8. února 1908 pinesl »ech« tuto zprávu:

Stávka trestným porušením smlouvy. (Stávkující

jsou povinni živnostníku povstalou škodu nahraditi.)

Konen zdá se, že státní správa v Rakousku vzmužila

se ke kroku rozhodnému proti lehkomyslným stávkám.

Nejvyšší soudní dvr vydal rozsudek, jenž zasluhuje

úplného uznání v kruzích živnostenských a zárove po-

užití. Okresnímu soudu v Štokerav podal majetník to-

várny na šestnáct stávkujících dlník žalobu na zapla-

cení 3704 kor. škody, vzešlé mu ze stávky. Žalovaní

namítali, že stávka je dovoleným prostedkem v zápasu

o mzdu a že jejich úmyslem bylo jedin docíliti lep-

ších podmínek mzdových a nikoliv poškození zamst-
navatele. Soudce žalobu uznal za oprávnnou potud, že

náhradu škody zásadn sice pipustil, ale nikoliv po-

vinnost solidární náhrady pro všecky, jelikož každý jed-

notlivec mže ruiti pouze za sebe. Krajský soud v Kor-
neuburku však rozsudek první instance doplnil ješt
solidárností všech k náhrad vzešlé škody s odvodn-
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ním : Zastavení práce každého dlníka bez výpovdi
služebné smlouvy jest porušením smlouvy dle § 1295

všeob. ob. zákona; dle § 85. živnostenského ádu ob-

sahuje takové zastavení práce též pestupek proti živ-

nostenskému ádu, trestný dle ustanovení jeho. Je to

prost delikt. Souasným, umluveným a pedasným
opuštním práce stávkující jsou povinni k solidární ná-

hrad vzešlé škody dle § 1302. oban. zák. Umluvené
spolené zastavení práce k vynucení píznivjších mzdo-
vých podmínek prokazuje se mimo to dle § 2. koali-

ního zákona jako právn neplatný, absolutnímu právu

odporující in, jenž musí vésti k solidárnímu ruení za

vzešlou škodu souasným, spoleným a umluveným vy-

stoupením z práce. Rozhodnutí toto nejvyšší soudní

dvr potvrdil z dvod první i druhou instancí vy-

znaených.
Dne 1. srpna 1908 pinesly » Lidové Listy « tento

lánek

:

jest nesporno, že vydraská taktika vdc sociál,

demokratického dlnictva poškodila a ohrozila veškeré

prmyslové a obchodní podnikání v Rakousku. Kdykoli

nkterý podnikatel ml dostáti smlouvou vtší povin-

nosti, dodávce, stavb atd., veštvali vdcové dlnictvo
ve stávku, kterouž na podnikateli vydírány byly stále

vtší mzdy a jiné' nesplnitelné podmínky. Podnikatel

byl pravideln v takovýchto pípadech bezbranný, nebo
jak skutenost ukázala, politické úady naše, které první

»vyrovnávaly« spory mezi dlnictvem a zamstnavatelem,
postavily se skoro pravideln na stranu sociáln-demo-
kratického dlnictva. Politické pomry, vzrst a roz-

mach politické síly sociální demokracie psobily také

vtší neb menší mrou na rozhodování nkterých poli-

tických úad. Teprve v nejnovjší dob obrátili se n-
kteí vydranou stávkou ohrožení podnikatelé na cestu

soudní. Soudy dle práva a zákona rozhodly, že dlníci
jsou povinni dle platné s nimi uzavené smlouvy dl-
nické, pokud se týe ustanovení ádu živnostenského
v práci až do skonení smlouvní doby setrvati a neu-

iní-li tak, že jsou povinni rukou spolenou a nerozdíl-

nou podnikateli nahraditi veškerou škodu. Rozsudek
zajisté spravedlivý, ale podnikatelm pramálo pomohl.
— Dlníci stávkovali dále a o náhrad nemohlo býti

ei, ponvadž nebylo lze na dlnictvu eho vydo-
býti.
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Dnes konen rozhodnuta byla tato palivá otázka

s konenou právní platností nejvyšším soudním dvo-

rem.

Nejvyšší soudní dvr zabýval se rozhodnutím otáz-

ky, možno-li stávkující dlníky na základ § 354. no-

vého exekuního ádu pinutit! vazbou k nastoupení

práce. Dle § 354. exekuního ádu, mže totiž »nárok

na jednání, které osoba tetí pedsevzítí nemže a je-

hož splnní jest závislo toliko na vli povinné osoby«
býti vymožen soudní vazbou až do 6 msíc. V továr-

n firmy Weinhard a spol. ve Windischgarstenu, která

byla zavázána do ustavené lhty dodati velké dodávky,
využitkovali dlníci této okolnosti a žádali znané zvý-

šení mzdy a zkrácení pracovní doby. Splnní tchto
podmínek bylo by pivodilo firm obrovské škody a

musela je proto odmítnout! s odvoláním se na pracov-

ní smlouvu s dlníky uzavenou, dle níž tito byli po-

vinni až do 24. ervence v práci setrvat! a žalovala dl-
nictvo na splnní této smlouvy. Soudním rozsudkem
bylo dlníkm uloženo v práci do smluvené doby setr-

vat!. Dlníci, sociáln demokratickými vdci poštvaní,

ješt ped vynesením rozsudku prohlásili stávku a boy-

kot na firmu. Opírajíc se o ustanovení § 354. nového
exekuního ádu, podala firma exekuní žádost s návr-

hem, aby dlnictvo vyhržkou soudní vazby pinuceno
bylo na základ zmínného již rozsudku nastoupit! práci.

Okresní soud žádost a návrh tento zamítl, ponvadž
dle mínní soudu jest jen tentrát pípustný, kdyby
» práce osobou tetí podniknuta býti nemohlac což

však v tomto pípad není. V další odvodnní zají-

mavého toho rozsudku jest uvedeno : »Jestliže žalující

firma jako vymáhající vitel uplatuje, že následkem
zvláštních, toho asu panujících pomr není té doby s to

najiti náhrady za prací povinné dlníky, nemže k tomu brán

býti ohled již z toho dvodu, že § 354 exek. ádu
mluví o jednání, které osobou tetí pedsevzato býti

nemže, má tedy na zeteli jen ony nejvýš osobní vý-

kony, pi nichž na váhu padá bu zvláštní kvalita po-

vinného, kterouž nemže nikdo jiný zastupovat!, anebo
zvláštní pomry jako jsou na p. pomry rodinoprávné.

Njaký jiný širší výklad § 354. exekuního ádu vyvo-

lal by v život znovu dávno již odstranné vzení pro

dlužníky a již tato okolnost nutí, aby výminený § 354.

vykládán byl ve smyslu co nejužším.
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Avšak i kdyby právní náhled firmy jako vymáhající

vitelky byl odvodnn, musel by býti zamítnut z toho

dvodu, že docela pezírá vedlejší okolnost, že jen jejím

odporem proti materielním obtem jest pivodno, že

stávkující dlníky nemže nahraditi osobami tetími.

Soudu je známo, že firma jest proto boykotovaná, že

nespluje požadavky stávkujících dlník. Nemže se

proto odvolávat! na boykot, aby jím odvodnila nena-

hraditelnost stávkujících dlníky jinými, nebo kdyby
jim povolila žádané zvýšení mzdy a zmnu pracovních

podmínek, byl by boykot zrušen a firma by obdržela

bohaté náhrady za stávkující v dlnících jiných. — Zdrá-

hajícím se firmám platiti vyšší mzdu a zkrátit! pracovní

dobu jest nenahraditelnost dlník jinými jen zdánlivá.

Za žádných okolností nelze za nenahraditelné považo-
vat! dlníky, když lze náhradu za n získati za vtší
mzdu a výhodnjších podmínek. Konen okolnost, že

exekuce pro nedostatek jmní dlník byla bezvýsledná
nemže nikdy odvodnit!, aby proti nim zakroeno
bylo písnji formou exekuce, kteráž forma byla by ne-

pípustná, kdyby byli majetnými.

«

Pravili jsme o tomto rozsudku, že jest zajímavý,

tím zajímavý, že první soudce, mladý pan adjunkt, který

ssál plnými doušky do sebe theorie sociáln-demokra-
tické, postavil se výlun na stanovisko stávkujících dl-
ník. K jakým výsledkm vedly by náhledy tohoto ra-

kouského soudce, zodpoví si zajisté každý sám. Proti

famosnímu rozsudku tomu podala žalující firma odvo-
lání ku krajskému soudu ve Štýru.

Krajský soud tento zrušil rozsudek okresního sou-

du a uznal ve smyslu žalobní žádosti. V odvodnní
tohoto rozsudku krajského soudu bylo lze ze smyslu

§ 85. živn. ádu odvoditi, že jedná se zde o to, »vy-

nutiti osobní, tedy nikoliv zastupitelný, návrat dlník
do práce«

;
zastoupení jest vyloueno, ponvadž podni-

katel skuten nenalézá dlník dokud jest boykoto-
ván a nemže také býti pidržován, aby náhradníkm
platil vyšší mzdu neb zkracoval pracovní dobu. Má-li

tedy soudní rozsudek, jímž dlníci byli odsouzeni až do
24. ervence v práci setrvat!, býti vbec vykonatelným,
musí býti odsouzeny vhodnými donucovacími prosted-
ky pinuceni pisouzené povinnosti dostát! a musí tudíž

také býti dáno místo návrhu žalující firmy na vazbu
stávkujících dlník.
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Proti tomuto rozsudku podali odsouzení dlníci

revisi na nejvyšší soudní dvr. V revisní své žádosti

líili krutost alternativy, ped kterou byli postaveni

následkem rozsudku krajského soudu : bu vzení, bu
stávkokazství. Exekuní ád nemže sloužiti k tomu, aby
státní obané byli nuceni k nepoestným jednáním, ja-

kým jest dle názoru všech slušných lidí kažení stávky.

Nelze si žádné píkejší protivy mezi státním právním
poádkem a mravními pojmy pracujících tíd mysliti,

než kdyby dlníci v osobní své svobod byli ohroženi,

když nechtjí zraditi své soudruhy a pro podnikatele

dále pracovati.

Nejvyšší soudní dvr nemohl ovšem k tmto soci-

áln-demokratickým sofismatm pihlížet! a rozhodl po-

dle práva a nynjších zákon na zamítnutí revisní žá-

dosti s tím, že dlníci musí do smluvené doby v práci

setrvati.

Jest tedy v Rakousku s konenou platností rozhod-

nuto, že stávkující dlníci mohou vyhržkou vaz-

by, po pípad vazbou býti donuceni k optnému
nastoupení práce.

V kantonu bernském ve Švýcarech byl uveejnn
zákon následujícího obsahu : »Žaláem až do trvání dvou
msíc bude trestán, kdo pi njaké stávce násilím, vy-

hržkami,^ urážkami a jiným zastrašováním se pokoušel
nkoho od práce odvrátit neb jej rušit. ' V pípadech
lehích mže místo žaláe vymena býti pokuta do
100 frank. Ped rokem byl podobn stejný zákon

uveejnn v kantonu basilejském. Nebude asi dlouho
trvati a podobný zákon bude vyhlášen také v Curychu.

Kdy pak u nás k tomu dojde ? Snad až nkde socíni

probodnou ve stávce nkolik policist a žandarm.

Dne 7. bezna 1998 si ulehovalo »eské Slovo«
takto.

Dlníci, kteí jsou lhostejni k organisaci a považují

ji za zbytenou, mli by si vžiti píklad z organisace

zamstnavatelské, která systematicky pracuje proti dlnic-

tvu a vzorn se stará o zájmy svých len. Zvlášt stáv-

ky leží organisovaným pánm v žaludku a již nkolik
rok snaží se donutiti vládu k vydání protistávkového

zákona. Kapitalisté dobe vdí, že stávka je jedinou

zbraní dlnictva, které nemohou eliti a proto snaží se

ulomiti jí hrot.
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Že by vydáním protistávkového zákona dlnické
organisace znan utrply a že by snahy za zlepšení

hospodáského postavení dlnictva byly znemožnny, je

samozejmé. Zamstnavatelm jedná se hlavn o to, aby

odborové organisace dlnictva byly uinny neškodnými
a aby stávkující dlníci postaveni byli ped zákonem na

stejnou úrove se zloinci, aby státní moc proti nim
vystupovala s nejvtší násilností jako proti nepátelm
pokoje a státu. Naproti tomu stávkokaz má býti posta-

ven pod zvláštní ochranu zákona, urážka stávkokaze má
býti trestána jako zloin. Sdružení rakouských zamstna-
vatel vydalo v tchto dnech petice, které rozeslalo všem
zamstnavatelm k podpisu, vybízejíc je k akci za pí-

inou vydání protistávkového zákona, pípadn za do-

plnní tak zvaného zákona koaliního ze dne 7. dubna
1870.

Jsme též pesvdeni, praví se v obžníku, že ui-
ní-li každý zamstnavatel, a velký i malý, svoji povin-

nost a petici podepíše, bude nám podati ji v tisících

exempláích a pak jest úpln vyloueno, aby jednomysl-

ný požadavek zamstnavatel rakouských nepotkal se

aspo s ásteným výsledkem. Zamstnavatelé ! Proto

musí pi tomto kroku zstati stranou každý politický

rozdíl, zrovna tak, jako zvláštní zájmy, osobní citlivst-

káství a podobné slabosti. Dosáhne-li se tohoto jedno-

myslného postupu, pak není možno minouti se s vý-

sledkem.

Petice má býti rozeslána v nkolika stotisících vý-

tiscích
;
mimo to bude nutno konati etné schze, aby

se agitaci dodalo vtšího drazu. Náklad na tuto agitaci

bude tedy neobyejn vysoký. Ponvadž » Sdružení za-

mstnavatel rakouských « vzhledem k nízkým píspv-
km lenským není s to výlohy tyto uhraditi, žádáme
veškeré zamstnavatele dtkliv, aby pispli nejmén 1

korunou ku krytí tchto výloh.

Doufáme, že zamstnavatelé rakouští budou ochotni

pinésti tuto malou obt, aniž by bylo nutno poukazo-
vat! na svornost a obtavost organisovaného dlnictva,

jména onch, kteí petici podepíší, jakož i onch, kteí
zašlou píspvky, nebudou uveejnna. Další výtisky petic

jsou k disposici. Zamstnavatelé! Sbírejte všude podpisy
a píspvky. — Ve Vídni, v únoru 1908. »Sdružení
zamstnavatel Rakouska. Viktor Piwonka, president.

Wenzel Richter, editel. Wolfgang Karger, zapisovatel. « —
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Tedy, zamstnavatelé, pošlete korunku, a vídeští pánové
budou vás chránit proti stávkám. Organisované dlnictvo

mlo by co nejrozhodn] i protestovat proti této vy-

zývavé akci zamstnavatel a bedliv sledovati každý
jejich krok.

Proti organisaci — organisaci, proti tisku — tisk,

a proti agitaci — agitaci, jenom tak možno s úspchem
elit choutkám zpupných kapitalist, kteí ze svých dl-
ník nejradji by nadlali otroky, poslušné každého
rozkazu.

»Právo Lidu« upozornilo soudruhy, že továrníci

siln usilují pro zákon proti stávkám.

» Petiní akce rakouských kapitalist proti svobod
koaliní a na ochranu stávkokaz. Sdružení zamstna-
vatel v Rakousku rozesílá práv všem rakouským kapita-

listm bez rozdílu národnosti petice, v nichž se žádá

za vydání zákona proti stávkám a na ochranu stávko-

kaz, vystupujících pod firmami rzných kesanských
a národních dlník. V cirkulái, kterým pedem ohlašují

zamstnavatelm zaslání takové petice a který zachytily

bratrské »Dlnické Listy«, se mimo jiné praví: ,Petice

tyto budou podány v daném okamžiku poslanecké sn-
movn a souasn jejich excellencím pedsedovi minister-

stva, ministru spravedlnosti, ministru vnitra a ministru

obchodu.

Jsme si pln vdomi dalekosáhlosti kroku, jejž

podnikáme, jakož i tžkostí, které se našemu požadavku
staví v cestu, ale jsme pevn pesvdeni o spravedl-

nosti našeho požadavku, jakož i o tom, že neudržitelné

nynjší pomry, ohrožování emeslnickoprmyslové vý-

roby organisovanými dlníky, stojícími pod sociáln
demokratickým vedením, potebují nápravy zrovna tak,

jako znásilování a terrorism, jež jest snášeti neustále

stávkokazm. Jsme též pesvdeni, že uiní-li každý za-

mstnavatel, a velký i malý, svoji povinnost a petici

podepíše, bude nám podati ji v tisících exempláích,
a pak jest úpln vyloueno, aby jednomyslný požadavek
veškerých zamstnavatel rakouských nepotkal se aspo
s ásteným výsledkem. Zamstnavatelé ! Proto musí pi
tomto kroku zstati stranou každý politický rozdíl, zrovna

tak, jako zvláštní zájmy, osobní citlivstkáství a podobné
slabosti.

Dosáhne-li se tohoto jednomyslného postupu, pak
není možno minouti se s výsledkem. Petice má býti
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rozeslána v nkolika stotisících výtisk ;
mimo to bude

nutno konati etné schze, aby se agitaci dodalo vtšího
drazu.« Dále se v cirkulái žádají zamstnavatelé, aby
na petiní akci pispli njakým obnosem, »aniž by bylo

nutno poukazovati na svornost a obtavost organiso-

vaného dlníctva« a ujišují se, že jména onch, kteí

petici podepsali, nebudou uveejnna — což je jist pra-

zvláštním dokladem pro onu »spravedInost« kapitalistického

požadavku, o níž se v cirkulái mluví. Upozorujeme
organisované dlnictvo na toto plantážnické tažení, které

musí býti odraženo. Rakouští kapitalisté se k ohlašo-

vanému kroku pipravovali již dávno a jestliže pikroili

od úmyslu k inu, podnítil je k tomu jist reakcionáský

a protidlnický ráz nynjší vlády, v níž mají nejzavilejší

nepátelé dlnictva, agrárníci a kesanští sociálové, roz-

hodující vliv. Bume na stráži !«

Jako u nás, tak se dje všudy. Socíni nií pomocí
stávek malé lidi, kteí k nim se nechtí pidati. Stávky

jsou výnosným kšeftem socín. — Když v Argent
(Itálii) vypukla stávka, obrátilo se stávkové komité na

všecky soudruhy o pomoc proti vykoisovatelm. V krátké

dob sešlo se 103.140 lir. Z tchto penz dostalo se

stávkujícím pouze 66.174 lir, zbytek 36.966 lir zmizel

mezi prsty vdc stávky, kteí si to rozdlili mezi sebe.

Nco z toho padlo na »nobU cesty, na vyastování
a nco se též dalo, anebo jak se íká, »rozpjilo«
známým a píbuzným. K tomu podotýká »Avanti« : »Po-
známka k této historii je zbytená.« Tak si bezpochyby
myslí též »Hlas Lidu«, »Zá« a jiné listy a celou tuto

zpronevru spolknou jako pokroutku.

Nejhroznjší moc mají socíni ve Francii. Sami
ministi se ped nimi tesou strachy. V dubnu 1908
oznamovaly telegramy toto : V Paíži staví podzemní
dráhu, a pi této píležitosti vtší ást zamstnaného dl-
nictva stávkovala, a na nkterých místech, jako na ná-

mstí Svornosti, stávka trvá již osmý msíc. V posled-

ních dnech následkem pršky stoupla voda v Sein a vniká

nyní do napolo vybudovaných tunel, tak že jest ne-

bezpeí, že ást námstí Svornosti se svým slavným
obeliskem se sítí. Ministr veejných prací již v této

záležitosti intervenoval, však nadarmo. Pání dlnictva

možno oznaiti za naprosto nepijatelná. — K této stávce

pidruží se za krátko stávka jiná. Nebo soc. demo-
kratický syndikát zedník chce se k stávkujícím pipojiti
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a s nimi vstoupiti v spolenou stávku. Od stávky upustí

jen tehdy, bude-li jim pidáno na mzd 50 pro. a devíti-

hodinné trvání práce. — Následkem této hrozby oznámil

president spojených stavebních odbor vlád, že zamstna-
vatelé se rozhodli propustiti všechny dlníky z práce.

Bylo by tím na 200.000 dlník nezamstnaných. Za-

mstnavatelm se ten hrozný a ohavný terror sociálních

demokrat zhnusil.

V únoru 1907 oznámily denní listy tento pípad:
V Hamburku projednávala se žaloba loa proti svazu

loaských dlník. Soud vynesl rozsudek, kterým o po-
vídá trest vzení 4 nedl anebo pokutu 1500 marek
svazu i lenm jeho, kdo by chtl práce chtivému dl-
níku zabránit! pístup k práci nebo pracujícím nadávat

stávkokaz.

h) Zdražování životních poteb
následkem stávek.

Neustálé stávky socín jsou píinou zdražování

všeho, co k živobytí teba. O všeobecném zdražování

životních poteb pinesla »Nár. Politika « 18. dubna 1909
tuto úvahu

:

Ve všech státech evropských pozorovat! jest neustálé

zdražování všech poteb životních. Jen v nkolika letech

tohoto století stouply ceny potravin tak, že prmrn
podražily o více než dvacet procent. A s nimi stejno-

mrn podražily i ceny za odv, ceny paliva a svítivá

a inže. Mnohá období v djinách lidských jsou si

v mnohých stránkách podobna, ale sotva bude píkladu
tak trvalého, neperušeného stoupání všech cen, jako jest

tomu te. Spolenost nynjší na p. jest celkem po
stránce duševní a mravní ve mnohých smrech píbuzná
spolenosti ve Starém ím, a pece jaký veliký rozdíl,

co se týe stravování širokých vrstev lidových. V ím
za doby Caesarovy panoval luxus až bezuzdný. Bohatství

hromadilo se tam z koistí uchvacovaných v celém

tehdejším svt, a miliardái tehdejší šíleli pímo jako

nyní miliardái newyorkští. Juliovi Caesarovi bylo snadno
koupiti v ím pozemek, na kterém zízeno bylo fórum,

jež nese jméno jeho, za sto milion sestercií, to jest za

24 milion korun našich penz. Dar to i dnes neoby-

ejný, osvtlující jist pomry ímské intensivním svtlem.

A pece libra hovzího masa stála dvacet, nejvýš tyicet
halé. V jiném svtovém stedisku starého svta, v Athé-
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nách, stál za as Aristofanových skopec 90 halé.
A s padesáti haléi denn mohl v Athénách žiti zcela

bezstarostn muž s manželkou a jedním díttem. Kde
jsou ty asy? Tak nelze nyní žiti v žádné civilisované

zemi. Ani však neteba daleko do starovku zacházeti.

Porovnejme jen, co stály potraviny v minulém století.

Ba co stály jen ped dvma desítiletími a užasneme.
Každé desítiletí stouply ceny živobytí prmrn o dvanáct

procent. Dnes stojí nás potrava o tvrtinu více, než stála

ped dvaceti lety.

Trvalé zdražování nemže se minouti s následky

nejtžšími pro národy postižené, bude-li tak málo se sta-

ráno o nápravu jako posud. Nejen vlády, ale i poslanecké

kruhy, celý správní i samosprávný aparát nemže býti

ušeten výtky, že hrozivému zjevu vnuje pozornost jen

ledabylou. A pece je známo, že hrzy francouzské revo-

luce mají svj pvod jen v nesmyslném zatžování lido-

vých vrstev a ve zdražení všech nutných prostedk vý-

živných. Nebylo by pravdivé, kdybychom tvrdili, že

poslanci a snmovny naprosto nieho neiní. Chceme
íci, že neiní nieho soustavn, s náležitým drazem
a s nezbytnou dsledností. Letošního roku bylo v poslanecké

snmovn podáno dne 10. bezna hned nkolik návrh
proti zdražování a souvisejícím s ním zjevm. Ale tím

uinno bylo patrn na as dosti. Vzpomene-li si nkdy
zase njaká strana, aby podala na vládu dotaz anebo
návrh, pospíší si hned jiné strany také, aby na rychlo

nco podobného zrobily. Jest patrno, že strany musily

by se dkladnji vci chopiti, kdyby jim šlo doopravdy
o nápravu. Vždyf zjev tak všeobecný a hrozivý nelze vy-

ídit! nkolika na rychlo podepsanými interpelacemi, na
které vláda nemusí ani odpovdt! a na které se její

odpov ani neeká. Takové interpelace na p. znjí

:

Vláda jest vyzývána, aby s nejmožnjší rychlostí zrušila

potravní da z masa. Žádá se, aby bez odkladu ped-
ložila návrhy píslušného zákona. Anebo : vláda se vyzývá,

aby s nejmožnjší rychlostí podala návrhy zákon o reform
potravní dan z vína, vinného moštu, jateného dobytka

a masa. Anebo: Hled ku všeobecn panujícímu, spe-

kulanty umle vyvolávanému zdražování potravin, hled
k ochuzování venkovského a dlnického obyvatelstva

a hled k smutnému postavení všech nižších tíd a vrstev

spoleenských a k možné katastrof, stát ohrožující, vy-

zýváme vládu, aby vydala co nejrychleji písná naízení

17Rudolf Vrba: Vláda penz.
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proti lichv s potravinami, aby dále zákonnými opate-
ními položila hráze emeslnému vykoisování, jež pro-

vádjí sprostedkovatelé a spekulanti, a aby za tím úelem
podala i vypracovala co nejdíve návrh zákona na
ochranu výrobc a spotebitel proti vykoisování pe-
kupníky. Návrhy podobné byly však podány již také

minulá léta. Ba pravideln rok co rok bývají podávány.
Bývají si dokonce velmi podobny. Alespo není žádného
pokroku vidti v odvodování návrh tch a v do-

poruování prostedk, ovšem jen zcela všeobecného
rázu. A dále, rok co rok vidíme jako zjev pravidelný, že

vlády takových návrh si ani nevšimnou, anebo všimnou-li

si jich, odbudou je nkolika stejn lacinými frásemi,

jakými byly k odpovdi ponuknuty. Takže není pochyb-
nosti, že ty kruhy, kterým by píslušelo z povinnosti

úední anebo dobrovoln na se vzaté postarati se o ná-

pravu, vc píliš vážn neberou. Nebo kruhy ty necítí

té nouze a bídy, jež jest podmínna nynjší drahotou.

A ten lovk, ícterý jí strádá, není schopen vylíiti svj
trudný stav a nemá také ani místa, odkud by hlas jeho

byl šíe slyšán. Na sentimentální projevy a na rzné jako

hniliky laciné návrhy nikdo nic nedá. Teba však vy-

dati se na pou po obydlích chudších vrstev, abychom
spatili, jakým zpsobem musí dnes lidé býti živi, jichž

píjem roní jest nižší jednoho tisíce korun. Caveant
consules ! mohli bychom zvolati k tm initelm, již

mají odpovdnost. Ale škoda tch slov. V našem vku
ovšednla. Dnes má však lid svoje zastoupení ve sn-
movn, i ten chudý lid. Snad alespo poslanci jeho se

zmohou na více než na laciný návrh, aby vláda vypraco-

vala návrh.

«

»Nár. Pol.« mohla pece oteven ukázat na socíny,

vždy jí pece všudy spílají.

V Bologni se odehrál pi vypuknutí stávky zem-
dlských dlník u soudu tento pípad. Ti vdcové
socín v Crespellano konali tajné soudy, ku kterýmž
pedvolávali každého, kdo se provinil proti stanovám
socínského svazu, syndikátu. Ti socíni-soudcové dávali

pokuty, urovali vzení i dali vypuditi z obce dlníky,
kteí se jim nezamlouvali. Konen policie zatkla všecky
ti nepovolané soudce a zavela je. Stávka je píšerný
boj organisovaných socín proti malým živnostníkm.
Jistý truhlá v Praze se vyjádil takto, já nejsem ve
vlastní díln jist ani svým životem ped socínskými
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dlníky. Musím mlet, když mi nkterý tento niema
nií díví, zboží neb nástroje. Na policii pro ochranu

nesmím. Tak to dnes vypadá. Dokonce se stal pípad,

že na povel agitátor ervené strany, advokát žida

Meissnera a Soukupa, byl odstrann soudní rada Mayer,

jelikož nebyl socínm vhod. Jedinou nápravou jest do-

plniti trestní zákon na ochranu klidných a poctivých

oban ped útoky socínských šelem.

i) Stávky zedník v Praze.

Stávky zednické bývají zpravidla vyvolávány ústedím
socínské organisace, když vázne kšeft soudruh a agitá-

tor. » Lidové Listy « pinesly v beznu r. 1908 tento

lánek

:

Každým jarem toto slovo rozlétne se vzduchem.
Všechny sociáln demokratické listy ponou ve svých

sloupcích líiti drastické scény bídy, jež nikde neexistuje.

Zamstnavatelé jsou vylíeni v barvách co nejkiklavjších.

Jednoho dne z rána, vždy v dob nejlepší konjuktury,

objeví se dlnictvo se svými požadavky. A jako nž na
hrdlo nasazený zní to velmi jasn »bu anebo !« Je

charakteristickým zjevem, že 90 procent všech stávek

u nás vedených bylo hlavn namíeno proti živnost-

níkm aneb menším zamstnavatelm. Karteláské závody
rzných Rothschild, Wittgestein atd. zstávají nedo-
tknuty. Sociální demokracie v této své zásadní otázce

zniení malého živnostníka jde svým vymezeným smrem,
jejž plní stávkami, konsumy a boykoty.

Strana tato, jejíž mluví mají plná ústa o svobod,
jsou krajními nepáteli její tam, kde názor neb poínání
druhého dotýká se jejich zájm. Žádný prostedek není

špatným ku dosažení jimi vytknutého cíle. Jak malo-
mocné a nedostatené je naše zákonodárství a výkonné
orgány státní, jichž povinností jest starati se o ochranu
majetku a bezpenost obanstva, jest z mnohých pí-
pad dobe známo. Jist dnes eské živnostnictvo a za-

mstnavatelé, již sami snaží se býti co nejplatnjší sou-

ástkou svého národa a doby, v níž žijí, nestojí nijak

v píkrém pomru vi svým zamstnaným a jsou jist

vždy pístupni smírné dohod se svými dlníky v jich

hospodáských zájmech.

Než tento pomr jest »solí do oí« rzným tm
»vdcm a podvdcm« dlnictva. Ztratili by tak svou
pdu mezi dlnictvem a dlnictvo by zelo, že jeho

17
*
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hospodáská úrove se lepší cestou mírnou. Nebylo by
mu více poteba, by své rodin ubíral mzdy a nosil ji

do bezedných pokladen rzných vídeských »svaz«.
Vzdaloval by se takých »dlnických dom«, kde místo

úelného vzdlání jsou pitky a tanení orgie, jež berou
mu to poslední.

Jest dokázanou vcí, že za »stávkou« kryje se

vždycky zájem »vdc« a ne dlník. Dlnictvo, strženo

svými vdci a jich agitaními emi a donuceno hroz-

bami, sahá ku stávce, aniž jest si vdomo dosahu svého
konání. Sette ony obti, jež dlnictvo nezavinn za

své vdce odnese; zniené štstí svých rodin, žaláo-

vání, ba dosti obtí bylo již i na životech lidských.

Každá stávka jest prostým agitaním prostedkem finan-

ního zájmu strany a popularity vdc, jest nutno dl-
nictvu oteven íci celou pravdu : že stávka sebe lépe

vyhraná nepinesla dlnictvu výhod ani za grešli. Nikdo
nebude žádati dnes v tomto úporném boji o existenci

našeho živnostníka, by on riskoval njak ztráty jemu
zpsobené a pirozen každý, a jest to jakýkoliv druh
výroby, zdraží o to cenu svých výrobk. A kdyby to

byla sama továrna na dla, jež by prošla postupem zde

naznaeným, zdražila by své výrobky a okruhem vše

opt dojde na zatížení konsument všech stav.

Dnes každý hospodáský úder jednoho stavu pe-
náší se na druhý se všemi svými dsledky. V zájmu
souinnosti jest nutno, by pomr dlníka vi zamst-
navateli byl utváen v jiných formacích než dosud. Kus
velké viny nesla též ona neucelenost v našem postupu
u nás. My zapomínali po skonení jednotlivých našich

boj, že píina nebezpeí zde jest a trvá. Proti výboj-

ným organisacím stran socialistických zapomnli jsme

postaviti ochranné organisace našeho živnostnictva, jež

by nám byly hrází proti útokm z každé strany. Dnes
na lokální stávky jednotlivých odbor odpovídáme a

chráníme se výlukou. Sociální demokracie signalisuje

pro budoucnost stávky hromadné, jak jsme pipraveni

pro budoucnost? My až dosud opomíjeli naší budouc-
nost tím, že zapomínali jsme na výchovu naší mládeže,

již nám zatím k našemu neprospchu a proti nám zpra-

covala strana sociáln demokratická, ku naší škod
vlastní a celého našeho národa. Tím zpsobem v ty

mladé duše byl vkládán jed zaujatosti a nepátelství

vi nám a rostli nám tak nepátelé v dom a na

/
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náš úet. A pece máme tak široké pole psobnosti v zaklá-

dání uednických besídek a pstním výchovy v nich,

jež by odpovídala potebám doby. Vložíme-li v tu

mladou duši lásku k národu, k jeho stavu, dáme-li mu
základv pro vše šlechetné, zstane to vryto jako

v mramorové desce a jest basí naší budoucnosti. Získá-

vali bychom tím velmi mnoho, nutno dohoniti, co jsme
zapomínali. Stejn tak i v otázce jedné z nejdležitjších,

nabídek a sprostedkování práce. Pomocí tak zvaných
»dílenských dvrník« byly naše dílny obsazeny dl-
nictvem, jež stálo v každém pípad vždy proti nám.
I zde jest možno docíliti nápravy.

Zakládejme místní spoleenstevní bursy práce, jež

spojením spoleenstev celého kraje by tvoily krajové

bursy práce. Spojením jednoho kraje s druhým v tchto
otázkách docílili bychom ústedny a mli bychom zá-

ruku dodávání dobrých a spolehlivých pracovních sil.

Poádejme asto veejné pednášky, schze, starejme se,

by naše dlnictvo bylo vyrváno z nebezpených rukou
sociální demokracie a vráceno nám a našemu národu.

Uiníme tím kus práce veliké a záslužné. V nás život

vnesme. Za ránu ránu! Kdo se nedovede bránit!, bývá
poražen. Všechno eské živnostnictvo musí ve svém
vlastním zájmu býti poslušno velikého píkazu doby!
»V ady organisace a s ní v boj!«

Dovedeme-li toho, znemožníme každý útok našich

nepátel.

Svaz stavebních zamstnavatel uveejnil v denních
listech 30. kvtna 1909 toto prohlášení:

»Širé veejnosti a našemu dlnictvu! Stav stavitel-

ský a s ním souvisící živnosti a emesla ocitají se ve

vážném rozporu s vdci dlnictva svého. Tito vynucují

optné zvýšení mzdy dlnických a zamstnavatelm není

možno jich požadavkm vyhovt!, nechtjí-li ruch sta-

vební úpln znemožnit!, ku kterémuž pesvdení po
zkušenostech z posledního tyfletí nezvratn dospli.

Nebo nejen že v krátkých asových pestávkách stouply

mzdy u zedník na zdivu pracujících ze 3 K 20 h na
4 K 80 h, u fasádník ze 4 K na 6 K 50 h, u pomoc-
ného dlnictva (nádenník) z 1 K 80 h na 3 K 20 h a

3 K 80 h, ale pes to výkonnost dlnictva velice klesla,

a zamstnavatelé byli ubezpeováni, že za piznané
zvýšení mzdy odškodnni budou lepší výkonností dl-
nictva.
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Jako u zedník, tak i u druhých emesel zvýšeny

byly mzdy dlnictva v pouhých tyech letech o 50

—

707o ^ následkem toho ovšem stouply v cen pomrn
také veškeré maeriálie a výrobky a jelikož krom toho

výkonnost dlnictva znan klesla, jest za dnešního stavu

vci solidní soukromé podnikán' stavitelské nanejvýš ohro-

ženo pro svou úplnou nevýnosnost, a ceny bytové do-

stouply výše nebývalé, takže na jich další vzestup na-

prosto pomýšleti nelze.

Vyložili jsme zástupcm dlnictva poctiv a upím-
n stav náš a žádali jsme na nich, aby bylo popáno
asu ku vžití se píliš náhle zavedené vysoké mzdy, a

oznámili jsme jim, že chceme ponechati mzdy ujednané

do konce kvtna 1909 i na dále v platnosti a to po
dva roky a že jsme volni tetím rokem buto platy zvý-

šiti anebo dobu pracovní na devt hodin snížiti pi po-

nechání stejné mzdy tak, aby dlník vydlal si za kratší

dobu pracovní denn stejn jako dosud. Ale ovšem žá-

dali jsme od vdc dlnictva, aby zaruili pimenou
výkonnost v práci, anebo, když by sami bezpen tuto

zaruiti za dlnictvo nemohli, aby ponechali zamstna-
vatelm samotným posouzení výkonnosti pracujícího dl-
nictva a to tak, že by se platilo zedníkm ve zdivé ádn
pracujícím 48 h za hodinu, zedníkm pak mén zru-
ným nebo pohodlným od 44 h do 47 h a obdobn
pak dlníkm pomocným od 28 h do 32 a 38 h. Za-

ruovali jsme pak, že normáln pracujícím dlníkm bez-

pen se strany zamstnavatel placeny budou mzdy nej-

vyšší a mnohdy i nad výše uvedené sazby. Vdcové
dlnictva vzepeli se proti jakémukoli závazku v píin
zcela normální výkonnosti a na požadavky zamstnava-
tel odpovdli požadavkem jednotného platu

;
letos 48

hal. pro zedníka a 33 a 40 h pro pomocného dlníka
s dalším optným stoupáním v letech následujících.

Jelikož zástupcové zamstnavatel sami se v dlni-
ckých schzích pesvdili, že vdcové dlnictvu o ce-

lém jednání ani pravdu upímn nepovdli, pedstíra-

jíce, že zamstnavatelé vynutiti chtjí snížení již platné

mzdy a že vášnivými slovy dlnictvo popouzeli k bez-

ohlednému výboji, pedkládáme celé veejnosti i našemu
dlnictvu v krátkém výtahu celé jednání, jež po dobu
nkolika týdn s vdci dlnictva se konalo. Ježto však

v posledních dnech dlnictvo na nkterých stavbách a

v nkterých cihelnách stávku zahájilo a v 29 dílnách



— 263 —

kamenických již po 6 nedl všeobecnou stávku provádí,

chtjíc takto své požadavky vynutiti, jsme nuceni upo-

zorniti je, aby dobe uvážilo následky takového poí-
nání !

V pípadu, že by v dob nejkratší nemly stávky

býti ukoneny a že zabraováno by bylo dlnictvu

ochotnému na stavbách a v závodech bojkotovaných

pracovati, byli bychom nuceni chopiti se opatení od-

vetných, aby lenové Svazu našeho chránni byli ped
poškozováním ve svých tžce hájených existencích.

Oekáváme, že rozvážnému dlnictvu podaí se zlo-

miti terror svých pedák, kteí nechtjí aneb nedovedou
posouditi nebezpeí, ohrožujíce živnost stavitelskou na

dlouhou adu let, nebo úpln její rozrušení zpsobujíce.

Doufáme, že nebudeme donuceni ku kroku poslednímu,

totiž prohlásiti výluku dlnictva stavebního a s ním
spíznných emesel, nebo jsme si vdomi veškerých

následk z toho plynoucích. Ale pipomínáme, že po-

vinnosti naší jest, brániti postižených kolleg ze všech

sil a že jsme odhodláni tak uiniti, jsouce si vdomi
solidarity veškerého lenstva svazového, jestliže tento

poslední náš krok neml by nalézti porozumní u vt-
šiny našeho dlnictva.

Palba na zamstnavatele stavebních živností byla

» Právem Lidu« zahájena následovn.
Dne 15. kvtna 1909 pineslo první zprávu.

Ped temi roky ujednaná pracovní smlouva mezi
Svazem zamstnavatel a odborovými organisacemi zed-

ník a pomocných dlník vypršela. Koncem dubna a

první polovici kvtna došlo k novému jednání o návr-

zích stavitel i organisací. Vyjednáno v osmi dlouhých
schzích. Zamstnavatelé usilovali o zavedení úkolových
prací ve všech ástech stavby, dále o to, aby dosavadní

dv stupnice mzdy, nižší pro 25 pro. mladých a sta-

rých dlník a stupnice vyšší pro 75 pro. dlník byly

zrušeny a nahrazeny mzdou, pohybující se mezi mini-

mem a maximem za hodinu práce. Tímto prostedkem
chtli zamstnavatelé docílit! svobody odmovat! dl-
níka ve výši stanovených hranic, dle vlastního dobro-
zdání o pilnosti dlníka. Ponvadž tento zpsob umož-
oval stavitelm platiti i nižší než dosavadní mzdy, byl

zástupci dlnictva tak jako zmnožení práce úkolové od-

mítán. Tetí sporný bod tvoily pracovní doba a mzda.
Zamstnavatelé nabízeli pro zedníky do tí rok po vy-
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uení a pro 60 rok staré zedníky mzdu 32 až 36 h za

hodinu, pro ostatní zedníky nabízeno 38 až 48 h, pro

fasádníky 55 až 65 h, pro ozdobné omítkáe 60 až 70 h.

Zkrácení pracovní doby z pl 10 hod. na 9 hod. pi-

pouštli zamstnavatelé teprve na konec tetího roku a

k tomu nabízeli i zvýšení mzdy v obnosu, jakým by
dlník zkrácením pracovní doby o pl hodiny ztratil as

5%. Zástupci organisace zedník žádali, aby pracovní

doba od 1. kvtna 1911 zkrácena byla na 9 hodin, aby
stupnice mzdy byla stanovena dle rok po vyuení od
40 h r. 1910 do 46 h r. 1911 a r. 1912, pro ostatní

zedníky od 48 h r. 1910 do 50 h r. 1911 a 54 h r.

1912. Zedníci zamstnaní pi jemnjších a dovednjších
pracích mli být odškodováni zvýšením o 4 h za ho-

dinu nad ostatní zedníky. Týž pomr, ovšem že s nižší

mzdou, navrhován i pomocnému dlnictvu. O uvedené
stžejní body bylo všestrann i prudce a dlouho deba-

továno, pi emž se strany zamstnavatel byli dlníci

oznaovány za lenochy, vyjednávai dlnictva za placené

štváe a terroristy. Jelikož asi v stžejných bodech ne-

docíleno dohody, odepeli zástupci dlnictva podepsati

nabízenou jim smlouvu, ponvadž nemli mandátu zavazo-

vati organisované dlníky k pracím úkolovým, které se

dosud konají za mzdy hodinové, nemohli souhlasiti

s klíem na výmr mzdy, který mohl zamstnavatel pi
pechodu dlník od firmy k jiné snižovati na stupnici

pod mzdy dosavadní. Tím bylo vyjednávání perušeno.
Praha je pro ostatní práci hledající dlnictvo a to jak

pro zedníky tak i pro pomocné dlníky uzavena.
Dne 21. kvtna oznámilo » Právo Lidu« násle-

dující :

Následkem toho, že zástupci Svazu zamstnavatel
neústupn trvali na zhoršení dosavadních podmínek
dlnictva, nabylo toto pevné pesvdení, že na další

smírné vyjednávání poítati nelze a proto se usneslo, že

ješt jednou nabídne ruku ke smíru pímo svým za-

mstnavatelm, aby seznalo, zda u jednotlivých zamst-
navatel jest dobrá vle dohodnout! se s dlnictvem o
nepatrných jeho požadavcích.

Nyní podávány požadavky jednotlivým zamstnava-
telm postupn. Tam, kde zamstnavatel je schválil, pra-

cuje se a bude se pracovat! dále, tam, kde byly anebo
budou zamítnuty, tam dojde ku zastavení práce, ovšem
že až po dohod s dlnickou organisací. Ve stedu 19.
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t. m. zahájena tato obranná akce dlnictva a dnes m-
žeme již zaznamenati pt pípad, kde zedníci podali

požadavky. Ve tyech pípadech požadavky podepsány

v plném jich znní, v jednom pípadu — a to u stavi-

tele Sochora, lena dohodovací komise, který si dohodu
s dlnictvem nepál — požadavky dlnictva zamítnuty a

následkem toho došlo u nho ku zastavení práce.^ Sta-

vitel Sochor v dohodovací komisi se stavitelem Šafaí-

kem (který nemá tém žádnou práci) jevili až výstední

neústupnost vi dlnictvu. Když u prvého došlo ku za-

stavení práce, tu pomocí » Národní Politiky « (která jest

od nás o pomrech dlnictva zvlášt pravdiv informo-

vána) verbuje zedníky »na dobrý plat«. (?) — Nikdo
nedej se zlákat do práce, kde neústupností zamstnava-
tele dlnictvo dohnáno ku stávce. Každý jednej s rozva-

hou, podi se radám své organisace a bu pipraven
na vše, co tato postupná akce stavebního dlnictva

v Praze pinese sebou. Výbojnosti zamstnavatel musí
elit spojené síly disciplinovaných organisovaných dl-
ník stavebních v Praze.

Dne 25. kvtna

:

Z hnutí stavebního pomocného dlnictva. Stávka u

stavitele Vávry na Smíchov, Brože na Vinohradech, ja-

kož i stavite Sochora v Praze VII. trvá v plné síle dále.

Stavitel Sochor stále volá policisty na kolemjdoucí dl-
nictvo. Policie také poslechla rozkazu pana stavitele a

zatkla dva pomocné dlníky a jednu ženu, již klidn
stáli na chodníku. Zatení dlníci a žena nenechají si

nco takového líbiti a poženou pana Sochora k zodpo-

vdnosti. Na této stavb propjil se za stávkokaze pe-

kaský tovaryš Rudolf Zeitler a jeho žena Marie Zeitle-

rová, dále eháková Anna, Pechrová Anna a Matková
Rozalie. Naše ženy na stavbách si je ádn zapamatují.

Žádný cti své dbalý dlník nepijme práci u naznae-
ných stavitel, pokud spor nebude ádn urovnán.

Dne 26. kvtna

:

Hnutí zedník v Praze. Blíží se den, kdy pražští

stavebníci octnou se ve všeobecném boji za vtší kus

chleba, který jim pp. stavitelov upírají. Na tento boj se

stavitelov již loského roku pipravili, vypovdvše
zedníkm a stavebním pomocným dlníkm dne 26.

íjna pracovní smlouvu. Vyjednávání za úelem odstra-

nní differencí bylo pp. stavitelm jenom zástrkou ku
zostení bezohlednosti, bylo házením písku do oí celé
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veejnosti, aby tato nepostehla, že pp. stavitelé chtjí se

na úet svého dlnictva obohatit, že chtjí nynjší mzdu
jak zedníkm, tak i veškerému ostatnímu dlnictvu sta-

vebnímu odboru o 4 hal. za jednu pracovní dobu sní-

žit. Že v takovýchto pípadech sahá dlnictvo k sebe-

obran, jest pochopitelno. A proto, když celé vyjedná-

vání které po nkolik týdn trvalo a jež páni stavite-

lov rozbili, nepineslo kýženého výsledku, bylo dlnic-

tvo nuceno íci pp. stavitelm, že má té hry dosti.

eklo prost, mzdu v dob nynjší, kdy vláda pichází

se zvýšením nepímých daní, nemže nechati snižovati,

nechce-li spáchati samo na sob zloin. Dlnictvo sáhlo

k sebeobran. Dlnictvo zastavilo práci u tch pp. stavi-

tel, které to nejvíce bolí, jelikož musí své stavby mít

do 1. srpna hotové. Ovšem, že toto se nelíbí pp. stavi-

telm, kteí by chtli spor co možná prodloužit, až by
byli veškeré stavby dostali pod stechu a mohli dlnic-

tvo jako nepohodlné odkopnout, domnívajíce se, že

ostatní práci dohotoví s uni a svými miláky. Prozí-

ravostí dlnictva se plán jich nezdail a tak se stává, že

schyluje se ku všeobecnému boji — k výluce stavebního

dlnictva v Praze.

Páni stavitelov se také již na to pipravují, aby
mohli v sobotu provésti výluku. Do jaké míry tuto provedou,

jest ješt dnes otázkou, kterou nemohou sami rozluštit,

jelikož nevdí, zda jejich terroru podrobí se také neor-

ganisovaní zamstnavatelé, ti, kteí dlníkm smlouvu
podepsali. Létací komise, jež za tím úelem zídili, iní
se se síly jejich staí v pemlouvání neorganisovaných

stavitel, anebo tch, kteí smlouvu s námi uzaveli.

Tito pánm ze svazu asi po vli neuiní, jelikož dl-
nictvo nežádá pro letošek zvýšení mzdy, nýbrž jenom
to, co mlo loni po celý rok, tudíž to, co stavitelé po
celý rok platili, aniž by pišli na mizinu. Smšnými iní
se páni stavitelov ze svazu, když rozesílají na své le-
ny upozornní, aby se pesn drželi dle živnostenského

ádu I. 85. a 86., aby nepijímali dlnictvo do práce,

jež prý nepoádn pracovní pomr rozvázalo. Víme
pánm stavitelm na slovo, že toto rozvázání pracov-

ního pomru je mrzí, ale to, co sami zavedli, musí a

budou plnou mrou zakoušet. Divné jest jenom, že pá-

nové se domnívají, že jim to budou jich kollegové v-
iti. Vždy máte, pánové, zavedenou okamžitou výpo-v ? Vdyf sami jste obešli zákon tím, že necháváte
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vaše dlníky na tuto okamžitou výpov se podepiso-

vat ? Pro dovoláváte se dnes neho, co jste sami po-

rušili ? i má snad i tato otázka míti njaká zadní dví-
ka, aby malí stavební misti a podnikatelé mohli být

snadnji znieni ? Možné to jest. Avšak my se domní-
váme, že tito vaši kollegové jsou tak prozíraví, aby v-
dli, co jim jest init, aby uhájili svou vlastní existenci.

Ostatn mžete býti ubezpeeni, že boj, jejž jste dl-
nictvu vnutili, toto provede do krajnosti a že to nebu-

de ono, jež bude platit válenou náhradu. Zedníky upo-

zorujeme, aby nikdo a nikde žádnou smlouvu na n-
jakou úkolovou práci nepodpisovali, do Prahy necesto-

vali, a tam, kde jest práce zastavena, tuto za žádných
podmínek nepijímali. Praha jest pro veškeré stavební

dlnictvo uzavena.
Dne 28. kvtna.

» Stávka zedník poíná lézti za nehty jak p. stavi-

telovi Sochorovi v Praze Vil., tak i ostatním pp. stavi-

telm, u kterých práce byla zastavena. Pánové dnes
shání zedníky a omítkáe na všech stranách, ale až na

nkolik lidí nepropjil se jim ješt žádný poádný zed-

ník, aby je vytáhl z^ bláta, do kterého výhradn ne-

ústupností stavitel Šafaíka a Sochora byli zavedeni.

Lov na zedníky se pánm tmto v Praze nedaí. Proto

se obrátili na venkov, kde doufají naverbovati ochotné
dlníky, kteí by jim práci dodlali. Ve své naivnosti

ale myslí, že na venkov jest dlník dost, kteí rádi

budou pracovat za to, co jim uštdí. Aby tito hledaní

zedníci a druzí dlníci brzo pišli, slibují pánové slušný

plat, jak vidti jest z orgánu verbíky stávkokaz » Ná-

rodní Politiky«. Tento plátek, který zedníky nikdy ne-

zná, zná je okamžit, když se jedná o to, hmotn a

mravn je poškoditi. Stávkokazové prý budou míli po
as nastavší výluky práci zajištnou. Což mají pánové
zajištno, že se jim výluka podaí ? Což nemají dosti

píklad na svých kladenských a plzeských soudruzích,

kteí po 18 týdnech výluky zedníky a stavební dlníky
neporazili ? i snad nejedná se jim tak o dlníky jako

o malé firmy, aby je pivedli na mizinu, aby potom
sami mohli diktovat jak [obecenstvu ceny, tak i dlni-
ctvu mzdu ? Zajisté, že je správným druhý názor. Bude
záležet na dlnictvu, aby tento tah pán stavitel byl

zmaen. Dnes mají se dostavili do Prahy pánové z ústedí
vídeského, aby svým pražským kollegm poradili, jak
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zdolat stavební dlnictvo. Jsme zvdavi na píští taktiku

pán. Jelikož se ale obáváme, že bude pochybná, dopo-

ruovali bychom jim, aby dopsali ješt pro stavitele do
Berlína, kteí mají také již zkušenosti z výluky. Zedníky,

fasádníky a pomocné dlníky upozorujeme, aby na za-

stavených pracích práci nepijímali a žádnou úkolovou
smlouvu neuzavírali. Stará smlouva vypršela, nové ješt

nemáme a proto jest nutno, aby se žádný na smlouvu,

kde se stanoví úkolová práce, nepodepisoval, nechce-li

stávkujícím škodit. Do Prahy žádný necestuj. Praha jest

pro veškeré zedníky uzavena.
Stávky trvají v plné síle dále u následujících sta-

vitel : v Praze u Foitýna v Praze II., u Konárovského
na práci kanalisaní v Nekázance, kde vera zastavilo

dlnictvo práci, na Smíchov u Vávry, na Vinohradech
u Kutiny (na tech stavbách) a u Rokosa, dále u stavi-

tele Sochora v Praze VIL, Skuherského ulice
;

tentýž

láká dlnictvo pomocí inserát známé obstaravatelky

stávkokaz »Národní Politiky«. Insert zní : Zedníci, omít-

kái a pidavai pijmou se na slušný plat na stavb
v Praze VIL, Skuherského ul. Po as nastavší výluky

práce zajištna. — Každý cti vdomý oban si dovede
uinili úsudek o našich vlasteneckých stavitelích, jakým
zpsobem brojí proti eskému dlnictvu. Stavební dl-
nictvo zajisté se nenechá zlákat za stávkokaze a nepij-

me práci u naznaených stavitel, pokud spor nebude
s organisací urovnán.«

Dne 1. ervna pineslo » Právo Lidu« delší lánek.

Stavební zamstnavatelé, kteí svým diktátorským

stanoviskem chtli dosíci zhoršení pracovních a mzdových
pomr pro dlnictvo a tak pracovati pímo k rozbití

vyjednávání se zástupci dlnictva, dnes nejen že ne-

uznávají za vhodno doznati své taktické chyby a bez-

ohlednosti vi dlnictvu, ale jako na výsmch promluvili

v nedli velikými vyhláškami na nároží pražských ulic

jako obti terroru dlnictva a jich vdc, což považujeme
bez pehánní za jesuitský trik, jímž má býti eská ve-

ejnost a dlnictvo klamány, jednotliví nevdomci ze ad
dlnictva pod vedením národn dlnickým poštváni proti

vdcm sociáln demokratického dlnictva a proti jeho

spravedlivému boji. Posume, co praví zamstnavatelé ve

svých vyhláškách: 1. Stav stavitelský a s ním souvisící

živnosti a emesla ocitají se v rozporu s vdci svého
dlnictva. Dle vyhlášky rozpor vzí v tom, že když za-
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mstnavatelé chtli s dlnictvem uzavíti na ti léta

smlouvu, vdci dlnictva žádali bhem onoho tíletí ne-

patrné zvýšení mzdy a zkrácení doby pracovní o pl
hodiny. Vdcové dlnictva tyto požadavky opravdu hájili,

jednak z povinnosti, že jim to dlnictvem bylo uloženo,

za druhé, že hospodáské pomry dlnictva jsou velice

špatné, a za tetí, že ti vdcové dlnictva mají prokázáno,

že pi reálním podnikání stavby a soukromé i veejné
vyzískává podnikatel pi budov v cen 100.000 K, jež

jest bhem 15—20 týdn hotova, prmrem 8-97o, to

jest 8—9 tisíc korun. Víme, že byly doby a to ješt

ped temi lety, kdy pi uvedeném pomru takový pod-

nikatel vydlal až 12— 15 tisíc korun. Uvážíme-li tuto

cifru výdlku stavebního zamstnavatele a srovnáváme-li

výdlenost pilných dlník, pijdeme taktéž k hrozným
rozporm, ímž vyrozumívá se rozpor vdc dlnictva

se stavebními zamstnavateli. Jest pravdou, že mzdy dl-
nictva se zlepšily, ale jest také pravdou, že hospodáské
posílení dlnictva se tím nepivodilo, ponvadž páni

domácí (mezi nimiž je slušné procento stavitel
!)

a spe-

kulující velko- i maloobchodníci zdražováním životních

poteb dlnictva to opt uvedli ad absurdum. 2. Za-

mstnavatelé dále žalují na dlnictvo, že výkonnost jeho

jest menší nežli byla díve. Proti tomu musíme se ohradit,

ponvadž to pravdou není. Výkonnost dlnictva naopak
stoupá, a doznaly to tytéž » Stavitelské Listy « v úvaze

o bilanci za rok 1908. Najde-li se snad tu a tam dlník
mén hbitý, vzí to více mén v* tom, že dlnictvu jest

práce znechucována brutálními dozorci a za druhé, že

fysická síla mnohých stavebních dlník (proto, že nemají

dostatené výživy) jest tak nedostatená, že opravdu
vtšího výkonu práce onen dlník schopen není. 3. Za-

mstnavatelé zvykli si dlníky mnit jako kabát, ímž
tito nemohou na takové práci míti patiného zájmu.

Ješt jsou v Praze firmy, kde dlníci jsou kolikaletí, ale

také svdomit pracují — žel, že takových firem je po-

skrovnu. Dále zamstnavatelé žalují na stávky kameník,
cihlá, zedník a pomocných dlník a proti stávkám
tm, nebudou-li co nejdíve skoneny, vyhrožují výlukou.

Poznáváte vlky v rouchu beráním? Dlníci stávkovat

nesmí, zamstnavatelm má se dáti as na snížení mzdy.
Že zamstnavatelé takka po celou dobu trvání smlouvy
ubíjeli dlníky týdn výlukou, zkracovali je na mzd,
rodiny jich pivádli do bídy. A dnes znovu zamstná-
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vatelé snižují mzdu dlníkm (kameníkm až o 4—5 K
týdn, cihlám berou byty a pomocným dlníkm starším

pes 55 let chtjí vžiti ihned 60 hal. až 1 K denn)
To vše by si mli dlníci nechat líbit a nemli by sahat

k jediné obran, kterou mají, ke stávce. Hrozí-li páni

výlukou, a ji provedou, ale záhy poznají, že výluka není

tím eliksírem zjednat klid. Zjednat klid ve stavebních

živnostech mže jedin svdomitost a lidskost zamstna-
vatel. Na konec vyhlášky tlukou zamstnavatelé na city

rozvážného dlnictva, aby ono zlomilo terror svých vdc.
To se povedlo. Dlníci si své vdce zvolili, aby je hájili,

vdcové dlnictva, jsouce poveni dvrou onoho dl-
nictva, povinnost jim uloženou plní, a dle pání pp. za-

mstnavatel totéž rozvážné dlnictvo má své vdce za-

kiknout ! Kdo má být tím rozvážným dlnictvem, aby
zlomil terror svých vdc? Nikdo jiný, nežli hlouek
nevdomých dlník, dávajících si jméno »národní dl-
níci «, pod vedením smutn proslulého Zachae. Však
jedno je jisté. Rána vypálená zamstnavateli za spolu-

psobení Zachaova musí se minout cíle. Tisíce organiso-

vaných dlník stavebních v Praze pjde svou cestou

za vytknutým cílem. A cíl cesty jeho jest následující

:

Pracujeme-li, musíme z práce své jako lidé býti živi !«

Dne 2. ervna pineslo » Právo Lidu« tuto zprávu

:

»Vera veer konala se »U zlaté štiky« spolková

schze skupiny íšského eskoslovanského svazu zedník,
Praha I., za dosti etného úastenství, kde promluvili

soudruzi Novotný a Hanzák k bodu » Situace v odboru
stavebním v dob pítomné «. Po referáte pijata byla

následující resoluce : » Shromáždní zedníci íšského esko-
slovanského svazu zedník ve schzi, poádané dne
1. ervna 1909 v hostinci »U zlaté štiky «, protestujeme

co nejrozhodnji proti úpln vylhanému zaslánu, v aso-
pisech uveejnnému a proti letáku, nalepenému na ná-

rožích pražských ulic, jenž informuje veejnost zpsobem
podlým a nesprávným. Dále prohlašujeme, že požadavky
Svazu zamstnavatel podané nejsou na dnešní drahotní

pomry nijak pemrštné, nebo jedná se pouze o pár

halé zvýšení mzdy teprve na léta 1910, 1911 a 1912.

Prohlašujeme dále, že spravedlivé požadavky chceme do
krajnosti hájiti, nebo pomry dnešními donuceni, ne-

chceme nijak své rodiny uvrhnouti v šanc bíd a strá-

dání, které by pijmutím smlouvy, stavebními zamstna-
vateli dlnictvu vnucované, nastalo. Ponvadž nemáme
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CO ztratit, zavazujeme se solidárn v tomto vnuceném
nám boji setrvati do dsledk.

— Veškeré zedníky, omítkáe a fasádníky upozor-

ujeme, by jim pedloženou smlouvu pány staviteli

v žádném pípad nepodpisovali a odkázali pány stavitele

na svou odborovou organisaci, tak jak to iní stavitelé.

Stavitelé poslali naší organisaci pipiš, kde žádají, bychom
zítejším dnem dostavili se ku vyjednávání a zastavili po
dobu tu veškerý boykot nebo stávku. Sami tito pánové
podávají však dlnictvu k podepsání podmínky, jež ne-

odpovídají té mzd, jež byla placena loni. Ponvadž není

možno vdti, jak vyjednávání dopadne, žádají se veškeí
kollegové, by se pesn ídili usnesením své odborové
organisace. Dále upozorujeme veškeré kollegy, že ve

tvrtek dne 3. ervna okamžit po ukonení práce koná
se veejná schze zedník v místnosti »U labut« na

Poíí, na kterou jest povinností každého se dostaviti.

Nikdo do Prahy necestuj ! Nikdo na inserty verbíky
stávkokaz v Praze nikde práce nepijímej !«

»ech« pinesl 7. ervence 1909 tento lánek:

» Zedník 5 — absolvovaný právník 2 koruny. Sku-

tený pípad, jejž nám mnohý tená z vlastní zkušenosti

dotvrdí.

V Praze do nedávná žil živnostník, tisícm Pražanm
a bývalým studujícím známý, nemajetný sice, však poctivý.

Živnost svou ml v ulici velmi živé a pi veliké kon-

kurenci živil se s etnjší rodinou dosti obstojn. Ml
pt dtí, z nichž ti syny> jež všecky dal na studie. Ab-
solvovali s dobrým prospchem práva. Když byli hotovi,

nastala otci a jim životní otázka: Kam? Otec jako pražský

oban a provozovatel živnosti ml sice mnoho známých,
avšak mezi nimi neml takového, jenž by byl synm
jeho postupn zaopatoval kloudnjší místo. Všecko všudež

prý obsazeno. Pražští advokáti te vždy více obcházejí

se bez etnjšího personálu. Je draho, lidé pi zvýšeném
palmare nechtjí se soudit, obmezují se na to nejnutnjší,

a advokáti dsledn nejen že svj personál, ale i služné

personálu redukují. Konen po mnohých pímluvách
kterýsi advokát jednoho ze tí právník podotené rodiny

do kanceláe pijal s denním služným 2 korun a s titulem

advokátního koncipienta. Titul »koncipienta«, »editele

kanceláe« a pod. pranic nestojí. A mnohý chuas je

i bezpochyby tomu povdný, smí-li si na visitku dáti
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vytisknout!: koncipient doktora X. Snad se mu podaí
na ni bohatou nevstu uloviti.

V tchto dnech jsme etli, že v Praze kterýsi právník

sešel sebevraždou. Z píin udávalo se: nedostatek za-

mstnání, nervosa a podobné. Ovšem nebylo by divu,

kdyby z hladu na chuasa nevsedla nervosa — dokonce
na koncipienta se zlatkou denn.

Náš pípad není ješt u konce. Druhý syn právník,

když nebyl s to dodlati se místa, ujal se živnosti po
svém otci ve jménu pozstalé vdovy matky, a jelikož

živnost ta nevyžaduje uednické praxe, vede ji nyní dále

a obsluhuje partaje vzorn. Ovšem, že by byl živnost

tu mohl provozovat! beze všech studií a pi jednoduché
obecné škole. Tetí syn právník žije dosud u své matky.

A nyní porovnejme povolání právnické s povoláním
zednickým. Zedník má dnes platu 5 korun, a absolvovaný
právník po 121etých studiích je rád, dostane-li denn
2 koruny. Kde je tu sociální odmna za všechen náklad

na studie a za námahy ? Zedníci poznenáhla si vystávko-

vali 5 korun denn a stávkují každého jara vždy znova.

Zedník, tesa a pod. zamstnaný pi stavb musí každého
jara prodlat! si stávku, jež na nho vsedá jako chipka.

Stavitelský dlník bez každoroní stávky není vbec
myslitelný. Konen však zdá se pece, že tento odbor
práce letos již dostávkoval, protože zaali stávkovat! páni

stavitelé. Stavební pozemky stávají se vždy dražšími,

taktéž i stavební materiál
;

záložny s pjkami zaínají

stávkovat! též, t. j. dlají vždy vtší obtíže, což všecko

dohromady ve stavitelích skoro šmahem sráží chut ku
stavbám inžák do zásoby. Mnozí z nich proto i zkracho-

vali, a nejeden z tchto si pomyslil, že jest mnohem
výhodnjší žiti s rodinou ve všem blahobytu nkde
v ústranní ve ville z toho, co se mu podailo pi krachu

na stranu si uložiti. On tloustne dále z penz stavebních

emeslník, z nichž mnohý pišel doslovn na žebrotu.

Z toho všeho ovšem zkrachovaný stavitel nedlá si sv-
domí, protože dle filosofie Nietzscheovy svdomí vbec
není.

Takových filosof je dnes velmi mnoho. Faktum
je, že v Praze a na pedmstích ruch stavitelský veskrz

vázne. Stavba inžák do zásoby pestala nadobro. V Praze

je byt prázdných do tisíc. Pi stále rostoucích požadavcích

zedník, pi stoupající drahot materiálu a nedostatku penz
je mnohem výhodnjší kapitál místo do stavby ukládati
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do spoitelen na 4 ze sta. A tak se stalo, že v Praze

zedníci musejí bezdn stávkovati.

Práv když to mli nejkrásnji zaízeno, 5 korun

denn, zaínají zase stávkovati stavitelé. Zatím však doufají,

že stavitelský ruch brzy zase pošine se ku pedu. Zde
bezdn naskýtá se otázka rodim synk vycházejících

z obecné školy: Kam s nimi? Na studie? Na jaké? Na
právnické snad, v nichž to absolvovaný právník pivede
na dv korunky denn, a zedník na pt ? Obyejný ná-

denník pod 3 koruny lopatou nehne.

Tedy snad profesorství ? Nedávno stálo v denních

listech, že v echách je okolo 600 absolvovaných kandi-

dát profesury bez místa.

Lékaství? Mnozí obvodní lékai utíkají ze svých

míst, protože na nich nemohou býti živi. Živnosti lékaské
nejvíce škodí moderní fušerství v inserátech. Na nejtžší

nemoci nabízejí se léky a léí se též písemn. Není
švindlu vtšího nad novináské lékaení. Dosáhnouti po
pilných 12— 151etých studiích lepší místo, je tolik, jako

vyhráti veliký los. Nejšpatnji vyplácejí se dnes studie.

A pece i pi tom stední školské ústavy se každým
rokem naplují, ba i peplují, a proto budují se vždy
ústavy nové. A proto teba zrale uvažovati otázku dnes

:

co jest lépe, býti právníkem anebo zedníkem? Je to

velmi dležitá národohospodáská otázka.«

Nátlaku vrchního štábu podlehli také kamnái
a stávkovali.

Signál ku stávce v » Právo Lidu« je tento:

»Ku stávce kamná v Praze. »eské Slovo « alarmuje

veškeré píslušníky žluté partaje proti stávkujícím kamná-
m, kteí prý njakého br. Landu vážn ztýrali, byl prý

obušky zmlácen. Kdo stávkující dlnictvo pozoruje, ví,

že ani jediný z nich njakého obušku u sebe nenosí, za

to však mnozí stávkokazové jsou vesms ozbrojeni bý-

kovci a vyzývav jimi oproti stávkujícím šermují a tím

provokují. Vzdor tomu však vidí, že jsou malomocni, že

nemají té síly, aby zamstnavatelm z bryndy, do které

lehkomysln je zatáhli, pomohli, a proto musí celá veej-
nost proti stávkujícím býti vzbouena. Verejší »eské
Slovo « vyzývá veejn pracující bratry, aby se všichni

ozbrojili revolvery. Dále svolávají žlutí na nedli tábor

do hostince »U labut«, na nmž se mají další proposice

proti stávkujícím usnésti. Všechna tato opatení nechají

však stávkující klidnými, jsou si své pevahy pln vdomi.

Rudolf Vrba: Vláda penz. 18
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Ze 300 dlník, v Praze ped stávkou zamstnaných, pes
250 jich vbec nepracuje. Z ásti jsou zamstnáni na
venkov, z ásti pracují v Praze za nových podmínek,
a ostatní trvají ve stávce. Tchto 250 lidí se naprosto

nahraditi nedá. Vaniek mže se namáhati, jak chce,

o emž se zajisté sám pesvdil, není mu to nic plátno.

Na venkov mu pšenice nekvete, a i když tu i tam na-

lezne pece pívržence strany národn sociální na ven-

kov, tu není týž ješt tak pošetilý jako brati v Praze.

Nebude však dlouho trvati a i v Praze bude hotov, nebo
to, co dnes provádí, to se nesnáší již ani s dravou
zásadou strany národn sociální o » kooperaci práce

s kapitálem«. Tento lovk pracuje oteven a pln pro

zamstnavatele, zasedá v jejich schzích, vodí stávko-

kaze a pod. Kollegové venkovští stjte na stráži, aby
žádný stávkokaz se do Prahy nedostal. — Kamnái pozor

!

V nedli v 9 hodin dopoledne koná se v sále »U zlaté

hvzdy« ve Smekách veejná schze kamná s pro-

gramem : »Dnešní situace stávky a naše další kroky«.

Kollegové dostavte se do jednoho !«

»Nár. Politika« pinesla 24. záí 1909 tuto zprávu:

»Kam až vede strannické nepátelství mezi dlnictvem.
Píše se nám ze strany národn sociální: Dlnictvo
kamnáské národn sociálního smýšlení dohodlo se se za-

mstnavateli na cenníku pracovním, uzavevši s nimi

kollektivní smlouvu za slušných podmínek pro dlnictvo

a zahájilo práci potem asi 100 osob. Uinilo tak proto,

že, jak se nám sdluje, spolený postup byl sociálními

demokraty odmítnut, a tito do svého návrhu kollektivní

smlouvy vsunuli odstavec, v nmž se zavázati mli veškeí
zamstnavatelé, že jen toho dlníka pijmou do práce,

který vedle pracovní knížky pi pijetí do práce pedloží
knížku svazu sociáln demokratického. Zamstnavatelé to

odmítli. Požadavek ten znamenal vlastn zniení organi-

sace národn sociální. Ponvadž pak zamstnavatelé
vidouce terror sociáln demokratický odmítli vbec jaké-

koliv jednání s touto organisací, vydali sociální demo-
kraté tyto dny leták, v nmž se vybízí ku znemožnní
práce dlník pracujících. Vera dopoledne vtrhla tlupa

asi 60 soc. dem. dlník do stavby školy v Libni, kde
pepadla a ztýrala pracujícího kamnáe K. Landu. Pachatelé

jsou zjištni a budou soudu ku potrestání oznámeni. Dle
disposic úady uinných — však pracujícími národními
socialisty odmítnutých — všechny stavby mají býti hlídány
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stráží. V národn sociálním dlnictvu vzbudil tento in
pravé rozechvní. Vzhledem k naptí v dlnictvu jsou

obavy ped vážnými srážkami.«

Socíni vyhrají stávku tam, kde jsou zamstnavatelé

ohroženi úvrem, když se nepracuje. A to je práv pi
podnikání staveb.

» Národní Listy « pinesly o tom v srpnu 1909 tento

doklad.

V denních listech, v prvé ad v »Národních Li-

stech « vyskytly se poslední dobou zprávy o zloinném
ádní nkterých lichvá, kteí obchodují s realitami

anebo pracují jako sprostedkovatelé. Neteba opakovat!

fakta, veejnosti již dávno známá, neteba znovu drazn
pipomínat! píslušným dozorím initelm, aby vi zlo-

inným vyssávam a upírm konali svou povinnost. To
stalo se již mnoho a mnohokráte, ale — jak zkušenosti

uí — bez jakýchkoliv úink. Obchod špinavých rukou,

t. j. zloinných individuí kvete dále. Ped rokem ohlá-

sily dv velké stavitelské firmy v Praze insolvenci. U n-
kolika jiných firem nastala finanní tíse, která do dneška

není zažehnána. Znaná ást stavebních živností, zejména
truhláských, zámenických, instalatérských a pod. pišla

tím na mizinu. Obchod s realitami klesl a poet exe-

kuních dražeb nemovitostí vystoupil letos do závratné

tém výše. Pes 800 dom nalézá se ve vnucené správ,

což samo je již pedzvstí, že valná ást tchto objekt
bude v exekuní dražb prodána. Kdo dnes chce koupiti

dm, poítá s tmito neblahými pomry a vykává pí-
ležitosti, až bude moci ve dražb koupiti dm hluboko
pod cenou. A pes všechny tyto pímo niivé pomry
stoupá cena stavebních pozemk, stoupají ceny staveb-

ního materiálu a také dlnictvo se domáhá stále vyšší

mzdy. Pokud se úvru týe, jest tento znan stižen a

chce-li podnikatel dokonit! stavbu domu, nemaje do-

statek vlastního kapitálu, jest nucen uchylovat! se o tak

zvané »doplky stavebního úvru« k rzným lichvám,
úvrovým dohazovam a známým finanním »mach-
rm«, kteí již nejednoho živnostníka a stavitele pivedli
na mizinu, jest vru již na ase poukázat! bezohledn
na první a hlavní píiny úpadku stavebních živností,

na doupata finanních šmejd a vydidušství, a jsou to

již » úadovny « pokoutních lichvá anebo i — kanceláe
židovsko-nmeckých advokát.

18
’



— 276 —

Je-li upírem dohazova, lichvá nebo advokát, to na
podstat vci zajisté nic nemní. Odsouditi tu neb tam
jednoho dohazovae a ztrestati nkolik právních pomá-
ha, jejichž hlavní innost záleží ve sprostedkování a

provádní pjek, pesnji eeno: v soustavném niení
stavebních živností . . . tím ani z daleka ješt není od-

inn zloin, na tle stavebního prmyslu po léta pá-

chaný. Jest na p. znám pípad, že jistý nmecký advo-

kát v Praze napoítal staviteli, který již tonul v dluzích,

za jeden rok pes 80.000 K palmáre! Vydlal-li eený
stavitel 10.000 K, což je na nynjší pomry už slušný

píjem, pak nelze se diviti, že ubožák dospl k úpadku
a že s ním stržena byla i celá ada jeho vitel z kruh
malých živnostník, kteí k uhražení svých pohledávek

dostali sotva 10 pro.
Jistý sprostedkovatel, bývalý chudý advokátní písa

prodlením nkolika let vydlal si na nkolik dom a

nabyl mimo to ješt znaného jmní, které má v hoto-

vosti.

Jeho innost spoívala výhradn ve sprostedkování
zápjek, jakož i v provádní finanních a realitních

transakcí mezi stavebními podnikateli a nkolika n-
mecko-židovskými advokáty. Advokátm to pomohlo —
ale zúastnní podnikatelé jsou na mizin. Nemám dnes

v úmyslu rozebírat! jednotlivé pípady, kterak upíi,

v podob známých finanních »machr « pispívali

k úpadku pedních stavebních firem a tím nepímo pi-
vodili krisi v bezpoetných živnostech stavebních. Tyto
pípady s píslušným komentáem podám nkdy jindy.

Jest pravda, že i mimo tyto pímo niivé píiny je

mnoho hniloby v stavebním prmyslu. Šílené podnikání
na zda bh, bez rozpotu a kalkulace, zneužívání úvru
a dvry emeslník, pílišné spoléhání na náhodu pí-
znivého prodeje, špinavá konkurence a tak zvané »krytí«,

pi nmž z cév stavitel ssaje kdejaký nepovolaný spe-

kulant, úžasný vzrst stavebních podnikatel bez potebné
kvalifikace a nedostatek organisace, v níž by byl smysl

pro káze a positivní výsledek atd. atd., tof jsou zajisté

zjevy, které pímo kií po náprav.
Proto s potšením dlužno vítati zamýšlený podnik

nkolika osvdených odborník, kteí, znajíce všechny
vedy na tle stavebního prmyslu, zakládají informaní
stedisko ve vcech stavebních, realitních a úv:*ových,
se zvláštním zetelem k ozdravní živností stavebních a
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urovnání finanních pomr tch firem, které piinním
rzných upír pivedeny byly na pokraj úpadku.

Mám nadji, že se tento krok setká v píslušných

kruzích s náležitým pochopením a žádoucí dvrou.

k) Stávka ve Škodovce v Plzni r. 1909.

Ne vždy se podaí socínm boj skoniti vítzstvím

dlník. Kde je zamstnavatel sociáln silný, tam dlníci

prohrán vždy. Doklad toho je stávka u Škod v Plzni.

»eský Západ « pinesl 19. kvtna 1909 tuto zprávu:

V pondlí, dnem 17. kvtna, nastala ve Škodových
závodech výluka všeho dlnictva, ponvadž závody ne-

vyhovly požadavkm dlník v mostárn a nezvýšily

jim mzdu o 25^/q. Již v minulém ísle jsme o tom pi-
nesli zprávu s poznámkou, že stávka tato jest pedem
prohraná. Kdyby dlníci z mostárny položili jiné poža-

davky, ku píkladu žádali zvýšení mzdy o 157o> jist by
se s nimi — dle našich informací jednalo. (Tímto opra-

vujeme nedopatení v minulém ísle, jakoby závody již

15% pidati chtly.)

Závody položily podmínku, že bu nastoupí dne
17. kvtna do práce dlnictvo všechno nebo že nastane

výluka. Pi sobotní výplat prohlásilo se dlnictvo pro
výluku, ponvadž i v opaném pípad — jak bylo
s námi z dlnických kruh sdleno — pracovalo by se

pouze týden, a kdyby se pomry nezmnily, nastala by
výluka generální.

Výlukou postiženo jest 4500 dlník, se stávkujícími

dlníky mostárenskými celkem 4750 dlník. Co to zna-

mená, pochopí každý, uvážíme-li, že dobrá tvrtina dl-
nictva má rodiny, jiní pak, že výdlkem svým podporují

své rodie a sourozence. Bída rozhostí se v etných ro-

dinách a bude a musí se žiti na dluh, takže následky
výluky budou pociovány ješt dlouho po novém na-

stoupení práce. Závody jsou výlukou také poškozeny,
ale pece ne tak jako dlnictvo. A mimo to, jak se do-
vídáme, pracuje se stále a stále se výrobky z továrny

odvážejí. Posume zcela objektivn tento nerovný zápas

dlnictva se zamstnavatelem! Nedá se upíti, že mzdy
dlnictva v mostárn byly pomrn nejnižší, a obzvlášt
velmi nízké v pomru k nesnadné a nebezpené práci,

kterou dlníci mostárenští vykonávali musí. Považujeme
v dsledcích toho jejich požadavek o zvýšení mzdy za

docela oprávnný a spravedlivý. Pi tom však nikterak
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nepopíráme, že žádost o 25procentní zvýšení mzdy jest

pece jenom pemrštná, uvážíme-li, že mostárna jest

passivní.

Správn píše »Nová Doba«, že tém ve všech

velkozávodech musí býti passivita jednoho podniku vy-

rovnána výnosností podniku jiného, zde jsou asi myšleny
» ocelárny «.

K tomu podotýkáme, že i v ocelárn objednávky
klesly, a pece továrna nepropustila na as dlníky, ale

zamstnává je prací do zásoby. Zhotovené výrobky hned
se také neprodají a jsou teba dlouho — ležáky. Jiný

podnikatel — židovský — dal by dlnictvu jednoduše
— dovolenou. Bume jenom spravedlivými na ob
strany

!

Mimo to není jist špatným a tvrdým zamstna-
vatelem ten, kdo složí 60.000 K na podprný fond pro

své dlnictvo a jej roními pídavky rozmnožovati hodlá.

To uinil »mladý Škoda«. Uznáváme, že i dlnictvo
svou prací k výdlku jeho pisplo, ale to stává se v to-

várn každé, a pece ne každý podnikatel vyjde takto

dlnictvu vstíc. Majitel židovský nevyjde vstíc vbec.
Napsali jsme minule, že stávka jest pedem prohraná.

Pro tato slova horšili se na nás nkteí dlníci, že prý

jim vpadáme do zad. Nic podobného nás ani nenapadlo,

ale jen klidn a rozumn jsme o celé záležitosti uvažo-

vali. Kolik stávek j^lzeských v posledních letech bylo
vítzných ? Pivovar, Škodovka, stávka zednická : všechny

tyto stávky potkaly se na konec s fiaskem. Pedáci so-

ciáln demokratití vehnali dlnictvo do stávky, sami

hezky byli v suchu a dlnictvo na konec, jak se íká,

» utelo hubu«. A snad pamatují se v Pekle dobe na
roztrhané lenské knížky svedených a ožebraených dl-
ník. Tenkrát po ece Mži plavaly knížky tyto. Ani
výtek »zrádc « proti pedákm a dvrníkm nescházelo.

Podobn i v pítomné stávce bojíme se, že dl-
nictvo nejen že nieho nevymže — naopak mnoho
ztratí. Staí dlníci budou dle všeho propuštni — te
byli zamstnáváni lehí prací — mladým dlníkm nco
se pidá a bude zase na as pokoj. Ale jak k tomu
práv ti staí pijdou, aby k vli nkolika pedákm
pišli o výdlek.

Pravíme »k vli nkolika pedákm «. Odvodnme!
Též loského roku hrozila stávka v mostárn, ale když

nkolik pedák dostalo pídavky, bylo ticho — stávka
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nevypukla, ponvadž pedáci tomu nechtli. A kdyby
letos opt bylo pedákm pidáno, jist by stávka ne-

nastala. To máme tak za jisto, jako že dvakrát dv jsou

tyry. Nitky nynjší stávky jdou až do Vítkovic na Mo-
rav a Vídn. Nemžeme se zhostit rzných myšlenek,

jak nkteí nesvdomití lidé udlali si z dlnictva mí,
kterým dle své libosti popohazují. Páli bychom dl-
nictvu plného úspchu, ale nevíme, nevíme, jak to na
konec dopadne.

Konen obáváme se stálého zvyšování mzdy a

z tohoto zvyšování dsledného stoupání všech poteb
životních. Ohromné nebezpeenství pro spolenost. Do
nekonena nemže býti pece zvyšování vyhánno a

díve nebo pozdji mže býti tmito nezdravými pomry
lidstvo úpln ochromeno a ve svém vývoji na dlouhou
dobu zastaveno. Co jest plátno zvyšování plat, když
dlník opt nieho neušetí, nebo ani ušetiti nemže.
Jedinou cestou k ozdravní rozháraných nynjších po-

mr musí býti jedin návrat k prostšímu a jednoduš-
šímu životu s vylouením všech nezdravých požitká-

ských choutek, kterým moderní lidstvo tolik podléhá.

Hlavním pak prostedkem, jehož pomocí tento ná-

vrat k prostšímu, ale též spokojenjšímu životu provésti

se dá, jest — uení Kristovo. Kristus schází vysokým
i nízkým, mocným i slabým a ponvadž jeho uení —
tak posmívané a zlehované našimi nevrci, ale pece
tak krásné a lásky plné — nemírní vinou lidskou pro-

tivy tídní — vidíme, jak tyto protivy na sebe narážejí

a vzájemn se potírají.

Vrame lidu i sob uení Kristovo a nebudeme mu-
siti býti svdky bídy a nedostatk vyvolaných stávko-

vými spory.

Dne 17. ervna pinesl »eský Západ« následující

úvahu

:

Dnem 14. ervna byla skonena 4 nedle trvající

stávka a výluka u Škod. Skonila s ohromnými hmot-
nými škodami pro dlnictvo i závody samotný, ale též

morální úspch její jest praubohý — totiž žádný. Do-
znalo tedy vedení sociáln-demokratické takovou porážku,

jakou snad dosud v žádné stávce neutrplo.

Pibližná hmotná škoda dlnictva. Výluka trvala od
17. kvtna. Poítáme-li od tohoto dne jak stávku (tebas

zaala o nkolik dní díve) tak výluku a odpoítáme-li
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všechny svátky a nedle (akoliv o svátcích se též pra-

cuje), dostaneme poet 21 dne všedního, pracovního.

Stávkou a výlukou bylo stiženo nejmén 4500 lidí

(všech dlník jest 4700).

Aby se nám nevytklo, že peháníme v odhadování
prmrné mzdy, stanovme prmr mzdy co nejníže, totiž

na 2 K pro jednoho dlníka (akoliv jsme si jisti, že

prmr obnáší. jist 3 K na osobu).

Ztráta na mzd inila tedy denn nejmén 9000 K— za 21 den obnáší ztráta tato 189.000 K (t. j. sto-

osmdesátdevt tisíc korun r. r.). Nenadsadíme nic, tvrdí-

me-li, že ztráta dlnictva obnáší rovných 200.000 K
(ne-li 300.000 K i více).

O tento obnos byly pipraveny dlnické rodiny

svými nesvdomitými svdci a nerozvážnými mladíky,

kteí na vyvolání stávky mají vlastn nejvtší vinu. Jest

pirozeno, že i továrna utrpla veliké ztráty hmotné,
což vše nikterak nepispje ku zlepšení vzájemného po-

mru mezi prácedárcem a dlnictvem, nebo nevíme,

má-li továrna v ele svém njakého Bismarka, který by
dovedl z poražených udlati si pátele a spojence, jak

to Bismark uinil ped lety s Rakouskem. V zájmu obou
stran i širších vrstev obecenstva bylo by žádoucno, aby
nastal již jednou pátelštjší pomr mezi zamstnavatelem
a dlnictvem (zamstnanými), totiž aby ob strany byly

si vdomy nejen svých práv, ale též svých vzájemných
povinností.

A to práv schází! V naší moderní požitkáské a

nevrecké dob žene se každý za svými právy, v tomto
smru jest nedtklivý až bda, ale o povinnostech ne-

chce ani slyšet. Neustálé naíkání na » dinu « (jak po-

tupn byla v naší osvícené dob » práce « pektna) jest

typickým zjevem moderního pokroku, jaká pak »dina« ?

Což nemusíme všichni pracovati ? Anebo, zdaž práce

duševní — za našich dn tak zlehovaná — není

mnohdy tžší a namáhavjší, než tlesná ? Naopak, není

mnohá práce tlesná zdravjší, než práce duševní ?

Toto správné pontí o práci musí stoupencm svým
vštpovati strana katolicko-národní, která tento svj úkol

svdomit plní. A snad práv proto má tak málo poroz-

umní mezi vyššími vrstvami lidské spolenosti. Toto
pedeslavše, tvrdíme:

1. Kdyby zamstnavatelé mli vždy porozumní
pravé pro poteby svých podízených a kdyby dali se
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ídit zásadami kesanství, mnoho by se zmnilo k lep-

šímu — ne-li všecko.

2. Ale naopak: kdyby dlnictvo (všech obor a

stav) dalo na jevo lásku ku práci a zájem pro rozkvt
prmyslových podnik — zamstnavatelé byli by pímo
donuceni zmniti své smýšlení, nebo potom dlnictvo

mohlo by se opíti o nejširší vrstvy lidové.

I zde musí platit: ruka ruku myje.

Mluvíme všeobecn, nemajíce na mysli jen Ško-

dovku, ale všechny prmyslové závody, hospodáství
a pod.

l) Poštovní stávka ve Francii r. 1909.

Boj ervených socín proti nynjší spolenosti

stává se nebezpený tam, kde stávkující poškozují celou

lidskou spolenost. » Právo Lidu« pineslo 15. kvtna 1909
tento lánek.

Poštovní stávka ve Francii. Pedevírem vedla se

opt velká debata ve snmovn francouzské o poštovní

stávce. Vláda má ovšem za sebou velkou vtšinu, která

jí odhlasovala dvru, ale socialistití poslanci podro-

bují ostré kritice republikánskou vládu, pipomínají mi-

nulost jejích len a ukazují, kam vede tu zpsob, jakým
chtjí pánové z vlády Clémenceauovy, který dlal kdysi

socialistu a dnes je urputným ochráncem mšácké spo-
lenosti, ešit otázku, o niž se nyní jedná. I když podaí
se násilím zlomit nynjší boj poštovních úedník, je to

rozešení otázky té jen na chvíli. A jak bude v budouc-
nosti další? Dostaí stále jen násilí? Uvádíme podrob-
njší zprávu o pedverejší schzi snmovny francouzské.

Pro dnešní zasedání snmovny byl neobyejný zájem.

Všecky lože jsou úpln obsazeny a ped snmovnou
stojí tisíce lidí, kteí se nedostali dovnit. Naproti tomu
zájmu zvení je nápadno, že celá pravice snmovny
ješt pl hodiny po zasedání je tém prázdná, také

mezi radikály jsou mezery, socialisté jsou však do jed-

noho na svých místech hned od poátku. Jako první

eník vystoupil na tribunu Sembat (socialista). Odporuje
tvrzení ministra Barthou-a, že by byl rozdíl mezi státními

a soukromými dlníky, jako píklad uvádí dlníky západní

dráhy, kteí sestátnním dráhy stali se státními dlníky,

ale stejn jsou omezováni jako poštovní úedníci. Zpsob
vlády, jak ji provádí Clémenceau, pipomíná první cí-

saství. Disciplinovaní úedníci byli potrestáni za slova.
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která z daleka nebyla tak silná jako slova, která Clé-

menceau kdysi promluvil a dal tisknouti. Jestliže se

republikáni nezmnili tak jako Clémenceau, musí proje-

viti své mínní o jednání vlády.

Po Sembatovi ujal se slova socialistický poslanec

Jaurs. Praví : Boj zapoal a bude tuhý. 248 úedník
bylo potrestáno pro své politické smýšlení. To je váš

názor. Ale tímto zpsobem nerozešíte problém, který

ped nás vystupuje. Nepekonatelná síla, která sráží dlníky
soukromých podnik a dlníky státní v jeden šik, aby
chránili své zájmy, nedá se zadržeti brutální zvlí. Spo-

jení mezi dlníky a úedníky, které chce vláda pekazit,

utvoila práv vláda sama otálením pi provádní slí-

bených a nutných reforem, spojení to speetila dnes

tím, že dlníky a úedníky nutí jiti ruku v ruce proti

svým potlaovatelm. Kde zstal sociální program soci-

alistických radikál? Strana vtšiny, vítz verejška, je

nejvíc interessována na tomto sporu, kterému nechce

rozumt, snad protože se stydí rozumti mu. Kdežto
vláda francouzská, jak se zdá, nezná jinou politiku než

politiku potlaování, odpírání a násilí, pokoušejí se

vlády jiných zemí nalézti ešení tohoto problému, aby
odpovídalo lépe nové dob. Švédsko, když své dráhy

postátnilo, nevzalo dlníkm právo na odborové spolky

a právo na stávku, ale našlo novou methodu, která

odpovídá zájmm všech. Byla tam uzavena na pt let

kollektivní smlouva mezi státem a dlníky a na tchto
pt let dlníci dobrovoln vzdali se práva na stávky za

úpravu svých pomr, která po pt let bude platit. Na
této cest je možno ešení této otázky. Parlament nemá
rozhodovat! o abstraktním právu, nýbrž musí zaujmout!

stanovisko k sociální otázce, která je snad nejdležitjš
pro budoucnost. Vyhne-li se parlament této úloze tím, že

schválí násilnosti, které tebas vlád pinesou vítzství,

pece budou znamenat! rozhodnutí jen pro dobu, která

se mže poítat jen na hodiny.

Dvojnásobn je vláda zodpovdná za nynjší události.

Provinila se, když pi rozpotu poštovním pes všecky

stížnosti pešla a panu Simyanovi samotnému ponechala

hájení jeho opatení. Provinila se ješt více, když pi
první stávce užila k uklidnní slov, kterým bylo špatn
rozumno nejen od úedník, ale i od snmovny a zem.
Když Barthou mluvil tenkrát o nové reorganisaci služby,

nikdo nebyl mezi námi, který by tmto slovm jinak
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rozuml než poštovní úedníci. Nyní dochází k boulivým
scénám. Radikálové, vidouce se v úzkých, vyítají socia-

listickému poslanci Morellovi, nedávno zvolenému v do-

plovací volb, že byl zvolen pomocí pravice. Socialisté

odpovídají. Povstává takový hluk, že není slyšet slova.

Pedseda dává klobouk na hlavu, schze je perušena.

Zatím co poslanci opouštjí zasedací sí, socialisté zpí-

vají » Internacionálu «, radikálové odpovídají »Marseil-

laisou«. Zpv socialist je tak mocný, že »Marseillaisa«

zaniká. Monarchista Baudry vystoupil na tribunu a volá

»Vive le roi« (Af žije král). Sluhové vyprazdují na to

tribuny.

Po optném zahájení schze má poznámku poslanec

Morell a na to chápe se opt slova poslanec Jaurs.
Znovu prohlašuje, že o prohlášeních a chování se vlády

za první stávky nikdo ve snmovn nebyl v pochyb-
nosti. Clémenceau volá: A snmovna projeví svj názor!

Jaurs: To neuiní. Ale kdyby lenm snmovny byla

dána možnost odpovdít na otázku : Mohli poštovní

úedníci vit, že vláda . . . Jaurs pokrauje : Pak by na

tuto jasnou otázku znla jasná odpov. Jaurs mluví

o písných trestech a obrácen ke Clémenceauovi upo-

zoruje ho, že o jednom 1. kvtnu velebil moc tvrtého
stavu, kterou chce nyní násilím zlomit. I když Clémen-
ceau zvítzí, bude republika poražena. Úastníci byli po-

trestáni, protože zpívali »Internacionálu«. Byly doby,

kdy nynjší ministi nebyli tak choulostiví. Jsou-li tre-

stáni úedníci, že zpívali »Internacionálu«, mli by být

odvoláni také ministi, kteí za zvuk »InternacionáIy« stali

se politickými veliinami. Jaurs mluví pak o právu koa-

liním. Vzpomíná na dívjší ei Barthouovy a doka-

zuje, že toto právo nemže být v republice odepeno
ani úedníkm. Koní : Když Barthou zde opt jednou
maloval nám ped oi rudé strašidlo, bylo mi, jakobych
slyšel hlas z doby Mélinea a Dupuye. Barthou vidí do
pedu, kam vede cesta vlády a s obratností jemu vro-

zenou ukazuje cestu, po které ho máme následovat.

To však se nestane.e Jaursova uinila veliký dojem a byla místy

provázena potleskem na všech lavicích. Jemu odpovdl
Clémenceau. Pi hlasování vláda ovšem zvítzila. Hlaso-

valo se o resoluci navržené poslancem Mequiletem, která

zní : Snmovna jest odhodlána všem úedníkm upíti

právo stávky a žádati od nich, aby plnili povinnost, již



284 —

pevzali vi národu. Snmovna jest odhodlána dáti

úedníkm služební pragmatiku. Snmovna dvuje
vlád, že bude hájiti všeobecné zájmy zem. První ást
resoluce byla schválena 454 proti 59 hlasm socialist,

druhá ást v prostém hlasování a tetí ást 365 proti

159 hlasm. Pak byla celá resoluce schválena prostým
hlasováním 324 proti 164 hlasm.

»Národní Listy« pinesly tuto zprávu

:

Situace je stále povážlivjší. Odbojní úadníci hodlají

svj odpor hnáti do krajnosti. Vláda je klidná: Státní

podsekretá Simyan má na starosti provedení všech

obranných a bezpenostních opatení, aby poštovní

služba vbec nemohla být perušena. Do elektráren

v Saint-Denis bude vysláno 30 muž pevnostního dlo-
stelectva v pípad vypuknutí stávky dlník. Všechny
paížské poštovní úady jsou policejn steženy, podobn
i kanály, kde jsou podzemní kabely. Všichni telegrafisté

a elektrotechnikové z prvního a tetího pluku zákopník
byli vysláni do Paíže, celkem asi 100 muž. Dosavadní
prbh stávky nezpsobil nesnáze v paížské poštovní

služb. V Paíži nedostavila se polovina úedník do
služby. V Lyonu, Marseillu a Bordeaux je chod služby

pravidelný. Obecenstvo však je velmi znepokojeno, ze-

jména po verejší schzi snmovny má vážné obavy
ped následky nové stávky a strachuje se, že se k stávku-

jícím pipojí též jiné kategorie dlnictva. Mnohé radi-

kální listy odsuzují Barthouovu e. Vytýká se mu ostrý

tón jeho ei. Vojsko obsadilo veškeré paížské telegrafní

a poštovní úady. Služba dosud nebyla perušena. Na
venkov ješt není pozorovat! nijaké hnutí stávká.

Velká debata o poštovních úadnících ve snmovn
byla neoekávan skonena po 4hodinném rokování.

Nebylo uinno žádné usnesení a debata odroena na

tvrtek. Snmovna byla po dlouhých eech Deschanela,

Willma a ministra práce Barthoua zejm unavena. N-
kteí soudí, že jde též o trik radikál, aby mli vliv

na oekávané rozhodnutí poštovních úadník. Buto
rozhodnou úadníci stávku, nevykavše usnesení snmovny,
pak ale bude vláda oprávnna ve tvrtek žádati schválení

i nejostejších opatení a mže býti jista projevem d-
vry. Nebo úadníci odloží též své rozhodnutí do tvrtka,

pak jsou získány opt dva dny, aby se mohly více

uplatniti v úadnictvu umírnné živly, nepející stávce.
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Schze snmovny byla s poátku velmi klidná.

Navštívil ji pedseda kabinetu Clémenceau, úpln již

zotavený ze své nemoci. Poslední ze zástupc vlády

pišel Šimyan, jenž se zdál býtl velmi špatné nálady.

Z prbhu schze, a významné, mžeme pro nedostatek

místa uvésti jen nejdležitjší momenty. Interpelaci soci-

alist odvodoval poslanec Sembat dlouhou eí, v níž

prudce útoil na vládu. Vytýkal jí brutálnost a že špe-

hovala úadníky. Kritisoval prudce disciplinární soud a

pravil, že snmovna musí rozhodnout!, zdali úadníci
jsou nevolní sluhové nebo neodvislí mužové. Paul De-
schanel mluvil s obvyklou psobivostí proti revoluním
živlm, kompromitujícím úadníky. Spolenost má právo

se brániti. Vláda má za povinnost zjednati doruzumní
nejklidnjším zpsobem. V této krisi se musí republika

brániti proti dvojímu nebezpeí
:
proti demagogii a ce-

sarismu.

Socialista Willme hájil úadníky. Poslanec Dreyfuss

vypravuje o sprostedkování návštvy úadník u Clé-

menceaua. Tento projevil ochotu je pijmoutl, když budou
oprávnnými mluvími svých soudruh, ale že nemohou
od nho oekávati uritých slib, ponvadž nemže nic

dlati bez dotazu snmovny. Tím byla zakonena Drey-

fussova úloha sprostedkovatele. Prohlášení Dreyfussovo
nebylo pro Clémenceaua píliš píznivé. Jeho vy-

hýbavá zmínka o sprostedkování vzbuzuje domnnku,
že Clémenceau uinil aspo poloviní sliby. Ministr

Barthou prohlašuje drazn, že vláda dodržela vše, co

slíbila a že ovšem neudlá, co neslíbila. Úadníci, libu-

jící si v politických projevech, vystupovali proti vlád
takovými slovy a iny, že to nebylo možno trptl.

eník pipomíná sbratování se úadník se svazy dl-
nickými, s nimiž spolen pipravují útok na vládu

i parlament, jeden z poštovních zízenc v uniform
pravil : »Vypukne-li válka, neodejme mne stát mým d-
tem. Nemám žádnou vlast«. Na výkik z levice, že

uniforma je livrejí, odpovdl Barthou : Uniforma svo-

bodného státu je ctí pro toho, kdo ji nosí. Nedivte se,

že vláda nestrpí podobné projevy a že nestrpí, aby po-

štovní úadník vyzýval proletáe ke spolené akci proti

zamstnavatelm, úadm a kapitálu. Vláda má za úkol

hájiti pedevším obany, kteí se její péi svili. e
Barthouova, perušovaná socialisty a nacionalisty, uinila

silný dojem. Oekává se, že Clémenceau promluví.
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»Národní Politika« pinesla 15. kvtna 1909 o tom
tento lánek.

Poštovní úedníci francouzští zápasí letos již po-

druhé s vládou o odborové své sdružování. Úedníci
hájí své pesvdení, že mohou, konajíce ve služb svou
povinnost vi státu, mimo službu organisovati se práv
tak jako dlníci na základ svých zájm, vláda domáhá
se závislosti úednictva na jeho povolání a na-

prosté podizování se jeho vládním normám vždy,

i mimo službu. Stará tradice stojí proti novodobému
sociálnímu nazírání, které popírá platnost a oprávnnost
pojmu státu jakožto organisované moci panovníkovy
a pojmu úedníka jakožto osobního služebníka jeho za-

mstnavatele. Rozpor tento stává se ješt složitjším ve

Francii, která má republikánskou státní formu. V re-

publice úedníci neslouží, jak dovozují stoupenci úed-
nického syndikalismu, vlád, nýbrž lidu, nedostávají plat

od vlády, nýbrž od poplatník, nemusí tudíž pedstaveným
svým obtovati své pesvdení.

Spor poštovních úedník francouzských s vládou
je tím píznanjší, ježto v ele vlády jest bývalý revo-

lucionáský socialista Clemenceau a leny jeho mini-

sterstva jsou bývalí socialisté Briand a Viviani. Mini-

sterský pedseda Clemenceau holdoval, pokud byl po-

slancem a senátorem, týmž zásadám, které dnes horliv
potírá a mezi organisovaným poštovním úednictvem
bezohledn pronásleduje. Nyní je socialisty oznaován
za zpáteníka: Užil proti stávkujícím dlníkm a zí-

zencm vojska, postavil se po bok kapitálu proti dl-
nictvu. Pi oslav 1. kvtna promnil Paíž ve vojenské

ležení. »Všeobecné dlnické sdružení« (Conféderation

générale du t avail), sledující nejostejší postup proti

státní moci, potíral Clemenceau vždy nejprudšími pro-

stedky. Stávkující pekai a dlníci paížských elektráren

byli nejbezohlednji rozhánni, proti syndikátním snahám
uitel zaujal náelník vlády stanovisko nesmiitelné.

V okresích, vzbouených vinaským hnutím, dal Cle-

menceau stíleti do lidu, vzpurný 17. pší pluk poslal

— bývalý protimilitarista — do vyhnanství do Tunisu.

Jiná byla theoretická minulost Clemenceau-ova, jiná

jest praktická jeho pítomnost jakožto vedoucího státníka

Francie. V souasném poštovním boji je tento rozdíl

znova oste patrný. S jakým úsilím, s jakým rozptím
moci, s jakou vynalézavostí, ano raffinovaností snažila se
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francouzská vláda znemožniti toto vzplanutí syndikátních

tužeb úednictva! Tento rozmach vládního odporu do-

kazuje, jaký význam pikládá vláda Clemenceauova vý-

sledku svého zápasu s poštovními stávkai. Nejde nyní

ani tak o prbh a škodlivost stávky »postier«, jako

o její brzké rozhodnutí a dsledky. Hrozit’ francouzské

republice snad pipojení se dlnických syndikát a

»Všeobecného sdružení práce « ku poštovní stávce.

Z možnosti této mohl by vyplynout! obrovský sociální

zápas, sociální revoluce ve Francii. Toto nebezpeí zí
patrn vláda a proto mní se exsocialista Clemenceau
v úporného pronásledovatele svých nkdejších soudruh.
Pítomná poštovní stávka mže se státi pedzvstí nej-

vážnjších událostí ve Francii, dalekosáhlých rozvrat.

Z té píiny obrací všecka politická veejnost svou po-

zornost k tomu, co se nyní ve Francii dje.

m) Stávky agitaním prostedkem pro tisk
s o c í n s k ý.

Vdcové ervené strany potebují stávek hlavn
k šíení svého tisku. »Cech« pinesl o tom v srpnu do-

klad ze dn táborových

:

Sjezd strany sociáln-demokratické byl v nedli za-

hájen ve velkém sále Národního domu na Smíchov.
K jednání sjezdu sociálních demokrat se ješt vrátíme.

Velkých výsledk od nho oekávati soudruzi nesmí.

Píšef sám pední sociální demokrat, donedávna re-

daktor kladenské »Svobody<« a nyní vydavatel samo-
statného listu »Volnost« o sjezdech i sjezdu práv ko-

naném takto: »Pro parádní ei a referáty sáhodlouhé
na sjezdu pronášené málokdy se dostanou soudruzi

k debat vcné o tom, co se má projednat!. A jakmile

se vidí, že je pihlášeno více eník s opanými ná-

zory, ihned se vyskytne návrh na konec debaty, který

také pro unavenost bývá zpravidla pijat. Letos zvlášt
je nahromadno velmi mnoho výbušných látek. Pro
taktiku poslanc zejména bude sveden asi tuhý zápas.

Proti taktice poslanc stojí i vtšina redakce » Práva
Lidu« a myslíme, že vtšina soudruh. Sjezd by ml
dosti práce, kdyby jen o postupu poslanc ml rozho-

dovati.« Nejúinnji psobívá na sjezdech výkaz o tisku

a jeho vzrstu. V té píin konají stoupenci sociální

demokracie povinnost svou pln. Referováno o tom na
sjezdu následovn: »Za poslední dva roky byly vydány
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spisy a brožury, jichž náklad obnášel do dnešního dne
936.500 exemplá, tedy o celých 38.300 exemplá více

než bylo vykázáno na sjezdu plzeském. Nejvtšímu od-

bytu tšily se naše výroní publikace, kalendáe a Má-
jový list. Za uplynulé dva roky bylo prodáno velkých

rodinných kalendá v potu 84.000 exemplá, kalen-

dáe kapesního 83.000 exemplá. Májového listu 79.450

výtisk. Z toho potu je jen nepatrný zbytek dosud na
sklad. Z ostatních publikací pipadá nejvtší náklad na
brožury protiklerikální a agitaní. Náklad ten také byl

ze dvou tetin vyprodán. innost, která byla Tiskovým
výborem pi vydávání tiskopis vyvinuta, lze roztídit!

podle rzných úel pi tom sledovaných. Byly to úely

:

1. agitaní, 2. vzdlávací a pouný, 3. protiklerikální,

4. literárn umlecký. Pokud se týe úelu agitaního,

tu pihlížel Tiskový výbor k potebám strany, k rozma-
nitým politickým situacím; zejména se snažil, aby lid

mohl sledovati vývoj politických událostí a innost
poslanc v parlament, aby známost o všech asových
otázkách byla co nejvíce rozšíena. Byla to brožura »Na
soud národa«, jež vydána byla nákladem tém 200.000

výtisk, dále brožura »Na vaše hlavy kletby million«,
jež nákladem pes 150.000 exemplá se rozletla po
krajích eských v dob váleného nebezpeí, kdy vzhle-

dem k persekuci se strany úad nebylo možno jiným
zpsobem psobiti v dob odroení parlamentu proti

chystaným krokm rakouské vlády. Velikou pozornost

vyvolala v parlament e soudr. Nmce, která rovnž
byla vydána v mnoha tisících výtisk a úpln je roze-

brána. Poslední politické události osvtluje brožura sou-

druha dr. Soukupa »Válka hladu«, rozšíená v 80.000
exempláích. Krom toho vydána byla pi rzných pí-
ležitostech celá ada pozoruhodných publikací a brožur,

jež jsou vám známy z inserce asopisu »Zác<. Jedno-
tlivé romány a spisy mly náklad: » Plameny « 80.000
výtisk, »Kopivy« 20.000. Románová knihovna »Záe«
vydala a rozprodala prvního svazku K. Sabiny » Obílené
hroby « 14.000 výtisk, druhého románu »Na poušti

«

od K. Sabiny 16.000 výtisk, nejnovjšího svazku » Bu-
ii «, román od Šlechty, vydáno 12.000 výtisk. Zajisté

velká to ísla, jimž se vyrovná málokterý náklad publi-

kací »mšáckých«. asopisu pro dti »jaro« vydává se

pes 10.000 výtisk. Náklad »Záe« zvýšil se o 8000
exemplá. Veškerých publikací strany vydáno celkem
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936.500 výtisk za 21 msíc a prodáno jich za

117.990 K. Rodinného kalendáe prodáno 84.000 vý-

tisk, kapesního 88.000, Májového listu za rok prodáno
90.000 výtisk. Nejvtšímu odbytu tší se brožury proti-

klerikální a agitaní. íslice a data tato ásten také

dokazují sílu sociální demokracie. A nyní uvažme, kolik

tiskových podnik stojí tu ješt krom sociální demo-
kracie, jí vtšinou pdu a cestu pipravujících, a z toho
si uiníme pedstavu, jak vážného nepítele má hnutí

kesanského lidu v tomto kulturn-protikesfanském

hnutí. Mnoho práce teba ješt vykonati, velké pole ob-

dlali.

«

V záí 1909 pinesl » Ženský List« socialistický tuto

zprávu :

» Trest pro urážku stávkokaz. Stávka horník na

Nýansku jest dosud v dobré pamti. 12. kvten byl

dnem opení se proti výpadu kapitalist, kde bylo hor-

nictvu sáhnuto na mnoholetou vymoženost. Našlo se

i zde v této stávce nkolik lidí, kteí zúmysln pehlédli

oprávnnost této stávky. Nedbajíce svých vlastních zájm,
zapomenuvše na svou dlnickou est, nechali se mnozí
horníci zlákati, šli do práce a stali se tak zrádci a po-

škozovateli dlnického boje. Tím situace stala se znan
lepší pro bezohledný kapitalism, tžší pak pro hospo-
dásky slabé a hladovící hornictvo. Což divu, že pak
došlo k výjevm, kte:ých my sice zásadn neschvalu-

jeme, ale které dovedeme chápati. Nebo nic není schopno
zápasícího dlníka neb jeho ženu tak pivésti z rozvahy
jako fakt, že druhý dlník, rovnž tak nuzný, mrzkou
zradou vyráží mu poslední sousto z úst a vydává ho na
milost a nemilost dravého kapitalismu. Stávkokazi cítili

se ve svém, kapitalistm milém díle poškozováni a po-
dány žaloby na nkteré ženy a horníky, a sice na : Bar-

boru Mandasovou, Alosii Hoškovou, Mar. Machovou,
Annu Šedivcovou, Marii Vrátníkovou, Marii Dvoákovou,
Barboru ernou, Annu Konigsmarkovou a Jos. Hoškovou,
vesms manželky, pípadn dcery horník. Vedle toho
obžalováni byli rolník František Šedivec a horník Josef

Mudra. Všichni obžalovaní jsou z hornické obce Zbuchu
u Nýan a žaloba viní je, že dopustili se zloinu dle

§ 87. tr. z. tím, že pepadli, kamením ohrožovali a ne-

bezpenými vyhržkami ve strach uvedli stávkokaze Jo-
sefa Reidla a jeho ženu, dále pak stávkokaze Antonína
Klána a jeho syna Antonína Klána ml. Po výslechu

19Rudolf Vrba: Vláda penz.
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svdk, kteí si v každém slov odporovali, bylo pr-
vodní ízení skoneno a po ei státního zástupce, ei
obhájce, který s vervou ujal se svých klient, odebral

se soud k porad o rozsudku, jejíž výsledek byl: Všichni

obžalovaní sprošují se žaloby pro zloin dle § 87. a

pouze pro § 3. koaliního zákona odsuzují se: Barbora

Mandasová na 3 nedle do vzení, Josef Mudra na 14 dní

do vzení, Aloisie Hošková, Marie Machová, Frant. Še-

divec, Marie Vrátníková a Marie Dvoáková všichni do
vzení na 8 dní, Barbora erná do^ vzení na 3 dny.

Všem zosten trest jedním postem. Šedivcová, Konigs-

marková a Jos. Hošková sproštny byly vbec. Tak do-

padl proces s lidmi, kteí nemli nic jiného na mysli,

nežli prospch všech horník a domlouvali tm, kteí

tento dobrý úmysl poškozovali. Prácechtivost dle byro-

kratického názoru zachránna.

«

Socínl zuí vzteky, jestli na n pijde soudce dbalý

sociální spravedlnosti.

n) Rvaky socín na veejných stávkových
schzích.

Dne 13. kvtna 1909 pineslo »eské Slovo « ná-

sledující zprávu:

»Mezinárodní dlníci zahájili vyhlazovací boj.

V úterý 11. kvtna poádána byla schze hromady po-

mocník pekaských, v níž souasn mly býti prove-

deny doplovací volby do nemocenské pokladny. Na
schzi dostavilo se mnoho národních socialist se svojí

kandidátní listinou. Schze svolána byla na 2. hod. od-

poledne, avšak když soudruzi vidli, že volby by bled
pro n vypadly, tedy vyslali svoje dvrníky, Ideí po
koalnách sebrali povstné rváe a do schze tyto pi-
vedli. Teprve o pl 4. hod. byla schze zahájena. Pi
tení zprávy o innosti byli naši brati uraženi, proti

emuž protestovali. Ihned na to dal mezinárodní dlník
Ferdinand Jirásek povel a ti nejpovstnjší rvái staho-

vali se na pódium, které v malém okamžiku naplnili

a odkudž na naše bratry doráželi. Když naši brati se

uklidnili, tu jednotliví sociáln-demokratití rvái dorá-

želi na naše bratry a vyhrožovali jim zabitím. Br. ebiš
na to vystoupil na pódium, žádaje práv dostavivšího se

magistrátního komisae p. dr. Hellera, by psobil na
pedsednictvo, aby své stoupence vyzvalo ku klidu.

V tom však vyskoil povstný Ferda Jirásek a udeil
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br. ebiše do prsou a dal povel, by^ soudruzi chopili se

práce. Tito nelenili a poali do br. ebiše tlouci, v tom
však brati pispli ohroženému ku pomoci. Rvái sou-

družští tasili nože, holemi, židlemi a sklenicemi poali

bušit do našich bratí, kteí, chtjíce sál konviktský opu-

stili, nemohli, neb mezinárodní dlníci zaveli vchody

a k nim postavili nejzpustlejší individua s býkovci; pak

uspoádali honbu na naše rozptýlené bratry. Nejvíce ze

rvá vyznamenali se jakýsi F. Svoboda, tak zvaný »kra-

batej«, dále Hájek ze Smíchova, Benda od F. Vašáka,

Dlouhá tída, Zach, Liprt AI., Járský, Skála Jan, J. Zimer-

mann, Trombas, Závta od F. esáka, Rubeš od p. Za-

jíka, Žižkov, a mnoho pobud, jichž bydlišt jest na

židovských pecích a v cihelnách. Našim bratím ukra-

deny byly z vtší ásti klobouky i etízky, jež soudruzi

odnesli si dom. Teprve když brati dostali se ze sálu,

pišla policie a sál vyklidila. Zateni byli dva mezi-

národní dlníci. Br. Podlena rann byl nkolikráte vážn
do hlavy. Poctivé dlnictvo pekaské, i pokud hlásí se

ku stran sociáln-demokratické, odsuzovalo rabiátství

soudruh. Klackem a nožem nás ovšem nikdo nezastraší.

Ti, kteí podobné rvaky aranžují, mohou se dokati še-

redné odpIaty.«

» Národní Listy « vyliují vc takto:

» Veliká boue a zuivá rvaka na schzi pekaských
dlník. V Bartolomjské ulici na Starém mst praž-

ském, v okolí Konviktu, povstalo vera odpoledne velké

shromáždní obecenstva, pivábeného hluným lomozem,
vycházejícím z konviktského sálu. Tam konala se valná

schze hromady pomocník pi spoleenstvu peka
v Praze. Schze byla rozpuštna, nebo úastníci po
prudké hádce dostali se do tuhé rvaky, pi níž mnoho
pomocník bylo ranno, stoly a židle rozbity, sklenice

roztíštny. Dvacet policist uinilo pítrž všeobecné
rvace. O neslýchaných tchto výjevech na valné hro-

mad sdlují se nám tyto podrobnosti

:

Na verejšek na tetí hodinu odpolední byla svo-

lána do konviktského sálu valná hromada pomocník
pi spoleenstvu peka v Praze. Sešlo se více jak 800
pomocník pekaských z celé Prahy a policejního ob-

vodu. Sál byl obsazen do posledního místa, vtšina
úastník stála. Také galerie byly naplnny. Prbh je-

dnání byl oekáván s neobyejným naptím, nebo do
schze pišli vc znaném potu i pívrženci strany ná-

19
*
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rodn-sociální, s nimiž vedou píslušníci druhé strany

dlnické bezohledný boj, který se datuje od doby pro-

hrané stávky v nedávné dob. Schze byla zahájena

pedsedou p. Fr. Kropákem, za magistrát byl pítomen
komisa dr. K. Heller. Sál, jehož sted obsadili národní

socialisté, poskytoval nebývalé smutný dojem, nebo pí-
slušníci téže pracovní tídy stáli tu plni nenávisti a po-

hrdání, takže na prvý pohled bylo patrno, že dojde ke

hluným rozporm. Nikdo ovšem netušil, že dojde k ná-

silí, ba krveprolití. Sotva byl peten zápis poslední valné

hromady, pikroeno ihned k referátu o innosti za mi-

nulý rok. Referoval jednatel hromady p. Fr. Hejna. Ale

nemluvil dlouho — jen nkolik slov. Staila krátká

zmínka o stávce, která prý byla prohrána vinou nko-
lika jednotlivc, stávkokaz, zaburácela sálem boue ne-

vole a voláno: »Lež, lžete! Odvolejte !« Národním so-

ciálm odpovdno: »Stávkokazi! Buii !« atd. Hluk a

ryk dosáhl takového stupn, že slova referenta úpln za-

nikala. Ale marné bylo chlácholení pedsedovo, boue se

stupovala a stávala se prudší. Rozilení zmocnilo se

všech pítomných a celý sál obratem promnil se v chaos
sta a sta rozilených hlav. Ob strany dorážely na sebe

prudkostí nebývalou. Za všeobecné boue rozpustil ko-

misa dr. Heller schzi a vyzval pítomné k rozchodu.

Nikdo však, krom pedsednictva, nepozoroval, že schze
je rozpuštna. V tom zazní sálem ze sta hrdel hromové
volání: »Ven s nimi! My si nedáme rozbíjet schze !«

a ponurý sál konviktský mní se rázem v jevišt nej-

hnusnjší rvaky. Sálem lítají židle, sklenice a dopadají

rány s obou stran na hlavy protivník. Vzniká taková

panika, že velká ást poslucha zmaten prchá postran-

ními východy. Nkolik pedák obklopuje pítomného
komisae, který stojí v pozadí na pedsednické tribun
a volají: » Nebojte se, my vás chráníme !« Zatím podailo
se vtšin, že vytlaila oposici ze sálu, pi emž bylo
mnoho osob krvav zranno. Sál, v nmž byly stoly

peházeny, židlice rozmláceny, pivo rozlito, byl v oka-

mžiku píslušníky strany sociáln-demokratické znovu
obsazen a pítomní bouliv žádali pokraování schze.
V tom vniká do sálu policie vedením revírního inspek-

tora, který, obklopen nkolika strážníky, pistupuje k ped-
sednickému stolku, kdež práv zástupce živn. úadu
vyjednával s pedsednictvem schze o to, aby proveden
byl klidný rozchod, a velí: »Jménem zákona rozpouštím
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schzi !« Magistrátní komisa ovšem jej upozornil, že

schze jest již rozpuštna a že on zastupuje zde úad.
Žádal, aby policie zdržela se prozatím jakéhokoliv za-

kroování v sále, ponvadž pedsednictvo se již zaruilo,

že pítomní se ihned a ve všem klidu rozejdou. Což se

také potom stalo, když byl tajemník organisace p. Jirásek

promluvil nkolik uklidujících slov. Úastníci rozešli

se za zpívání dlnických písní a nkolika proudy táhli

ulicemi smrem ke Starému Mstu a Karlovu námstí.

V ulici Konviktské i na Perštýn shromáždily se velké

zástupy, které pozorovaly odcházející proudy rozvášn-
ného dlnictva. Restauratér p. Filip zjistil ihned na míst
hromady pomocnické vzniklou škodu za pítomnosti

zástupce, který prohlásil, že^ bude nahražena. Zástupcové

národního dlnictva pp. ebiš a Novotný ujišují, že

s jejich strany popud ke rvace nevyšel.

Dále se nám sdluje, že ve velkém nebezpeí pi
všeobecné rvace octl se jeden íšník, který se ped
zranním zachránil tím, že vlezl pod stl. jaké však bylo

jeho zdšení, když stl pojednou byl vyzdvižen. íšník
tedy vstal a pod neseným stolem lezl do kouta, kde

stl byl odložen. V tomto úkrytu zstal dlouho, až se

sál vyprázdnil.

Ze všech úastník nejvíce byl zrann 251etý pe-

kaský pomocník Stanislav Podlena z Malé Strany, který

dostal sklenicí ránu do hlavy. Na vlastní žádost byl

ponechán v domácím ošetování. Ostatní zranní se

nepihlásili.

Zateni byli 441etý Ferdinand Flájek ze Smíchova
a Jan Kubíek z Vršovic, kteí se navzájem obviují, že

pi všeobecné rvace použili holí.

jaké úinky mají stávky na dlnictvo, vidno též

z následujícího píbhu. Dne 7. dubna 1909 pinesl »ech«
tuto zprávu : Pozoruhodný — ale smutný pípad ! Ve
sklep domu . 1112 na Žižkov obsil se 481etý kame-
nický pomocník Fr. Kmoch. Mrtvola odnesena do ústavu

pro soudní pitvu. Dle udání zoufal si proto, že násled-

kem stávky nemohl nalézti práci. Potud suchá policejní

zpráva. Všimneme-li si jí však blíže, vidíme v ní jeden
hrzný obrázek z domácnosti dlníka, který pípadn
proti své vli — terrorem soc. demokrat — vehnán byl

do stávky a do hladu a pak do dobrovolné smrti. Za-

hájilo totiž vedení socialistického dlnictva kamenického
v Praze stávku, a žádný dlník pracovat! nesmí i kdyby
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chtl, i kdyby on neb jeho rodina umírali hladem. Není
divu potom, že takový dlník, který nezavinn a bez

své vle ocitl se v takovém smutném postavení, pemýšlí,
hloubá a v zoufalství pak, nevida jinou záchranu, sahá

k sebevražd! Kdo tohoto nešastníka má na svdomí?
Nikdo jiný, než »Právo Lidu« a vedení strany soc. de-

mokratické, které násilím, bezohledným terrorem vhání

lid dlný do stávky, hladu a k sebevražd, a vtšina
dlnictva jist by ráda pracovala, a a zamstnavatelé na
slušné a spravedlivé požadavky dlnictva by jist pistou-
pili. Je již nejvyšší as, aby tomuto ádní socialistické

tyranie uinn byl konec
;
potebujeme zákon na ochranu

tch, kdož pracovat! chtjí, ale dnes asto pracovati ne-

mohou, ponvadž soc. demokratická tyranie prohlásila

tam neb onde stávku nebo bojkot! Pozoruhodný — ale

smutný pípad, kterého zejména mly by si povšimnout!

všecky strany obanské a kruhy zákonodárné.

K seznání rozkladné innosti socín všude i na ven-

kov nech slouží ti zprávy ze Sušice uveejnné v ».
Západu« v ervnu a v srpnu r. 1909: Ví to sice již celý

svt, že soc.-dem. vyrostla a trvá jen na základ násil-

nickém a protikulturním, ale pedáci její nechtjí to za

žádnou cenu uznati. Holedbají se pi každé píležitosti

svojí svobodomyslností a vznešeným kulturním posláním,

jen aby nachytali co nejvíce hejl na své pknými sliby

omalované lapaky. Tisk »mšáckých stran « ve zbablém
strachu leží na biše ped rudými tygry, — kteí ekají

jen na vhodnou píležitost, aby strhli vládu na sebe a

pak teprve uplatovali své » dobré « zásady — a ve své

zbablosti neodvažuje se ani zdaleka odsoudit! násilnický

projev uinný na posledním, devátém sjezdu soc.-dem.

konaném na Smíchov léta Pán 1909 na poátku m-
síce záí. Dosud v dobré pamti jsou jist nedávné udá-

losti barcelonské (ve Španlsku), kde zvrhlá a niemná
chátra poštvaná od nesvdomitých štvá nechala sice na

pokoji židovské velkoobchody, za to však s tím vtší
zuivostí vrhla se na katolické kostely a kláštery vraždíc

nevinné obti svého bezmezného vzteku, loupíc, pálíc

a pustošíc vzácné a nenahraditelné památky umlecké.
I mnohé listy pokrokové psaly o ádní revolucioná
španlských ped msícem jako o boji za svobodu a od-

suzovaly tyto násilnické kousky. Též » Lidové listy «,

orgán to poktného žida moravského poslance Strán-

ského doznávají: »Hrzy nedávné španlské revoluce
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zpsobily v Barcelon ohromné, nenahraditelné škody na

vzácných památkách umleckých. Divoký fanatism po-

boil, spálil a vydrancoval v Barcelon na 50 klášter

a kostel, ve kterých zniila vandalská zuivost nejkrás-

njší díla umlecká. Škoda hmotná odhadnuta na 30,000.000

peset, ale ty mizí ve srovnání s nekonenou škodou um-
leckou, kterou žádný stát a žádná obtavost nikdy více

nahraditi nedovedou. « Nutno jen s povdkem kvitovati

toto doznání, tebas pišlo, jak se íká: »s kížkem po
funuse«, a to hlavn z toho dvodu, že poslanci Strán-

skému, zarytému nepíteli všeho kesanského, nemže
nikdo vytknouti ani sebe menší píznivost ke katolictví.

—

Vláda španlská dosti dlouho pihlížela k tomuto bar-

barskému ádní a konen vyslala nkolik setnin vojska

proti trýznitelm nevinných lidí a proti niitelm um-
leckých památek. Šikovní štvái se schovali a nkolik
svedených bui bylo zajato a vsazeno do vzení. Proti

tomu žádný zdravým rozumem opatený lovk nemže
nieho namítati, vždy i dravou zv dáváme do klece,

aby neškodila jiným. Ale násilnická soc.-demokracie —
strana svobody a pokroku — schvaluje sice úpln zni-

ení umleckých památek, týrání lidí zpsobem nejbs-
njším, za to odsuzuje jednání vlády, která vystoupila

proti rudým tygrm na obranu lidských život a kulturn-
umleckých památek. Projev k poclivale španlských re-

volucioná navrhl sekretá strany Brha, shromáždním
byl jednohlasn pijat a v listech soc.-dem. — i v Nové
Dob — s velikým gustem otištn. Zní doslova: »Sjezd

eskoslovanské sociáln-demokratické strany dlnické po-

sílá svj nejvelejší pozdrav sociální demokracii španl-
ské, jež v poslední revoluci španlské zoufalým bojem
proti krvelanosti monarchistického absolutismu, bezuzd-

nosti klerikální tyranie a násilnictví kapitalistického lupi-
ství, vykonala vše, co bylo v její silách, a jejíž písluš-

níci bu padli v zápasu o spolenou vc naší, anebo
dnes úpí v žaláních peklech pevnostních, jsou vodni
hromadn na popravišt a klesají pod kulemi vládní

soldatesky. Sjezd vyslovuje svj úžas a své ustrnutí nad
tímto nelidským vraždním nejlepších (!!!) syn a dcer

Španlska ped oima celé^ vzdlané Evropy a pronáší

své pesvdení, že ani ve Španlsku není již doba da-

leka, kdy vc svobody, kultury, socialismu a emancipace
jeho proletariátu bude na vítzném postupu.« A pro ne-

lidské vraždní a muení katol. knží, milosrdných bratí
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a sester neml sjezd ani slova odsouzení? O ubohá naše

eská spolenosti, dáš-li si ješt déle všeti na nos ta-

kové bulíky, jako jest práv uvedený officielní projev

takzvané »eskoslovanské« sociální demokracie! Pan do-

pisovatel »Naší Obrany« ze Sušice zle se horší na do-

pisovatele »eského Západu « pro zmínku o hlav er-
veného štábu sušického p. Vanišovi, úetním nemocenské
pokladny sušické. Víme rádi, že to svdí pana Vaniše,

když se s jeho posvátné osoby jenom docela malounko
poodkryje závoj, jímž týž zastírá své fixlování oproti sou-

druhm, ponvadž se bojí, že by mohla jeho moc a jeho

vliv, jejž na ubohý jím zfanatisovaný lid vykonává, újmy
vžiti anebo se dokonce ztratiti a tím se mu málem pi-
hoditi, že by z výnosného a teplého hnízdeka, jež si

upravil, jednoho krásného dne mohl vyletti. Divíme se

beztak, že to tak dlouho trvá a že, akoliv již pemnozí
ze soudruh prohlédli, nestalo se tak ješt u všech. Na
schzích soudruhm vykládá zásady socialistické, líí

drasticky jich bídu, horlí proti velkokapitalismu, volá na-

dšen : »Ósobní majetek jest krádež !«, brojí proti Bohu,
víe, zízení církevnímu, proti vrchnostem, nechce míti

ni Boha, ni pána, ale v praxi jedná docela proti svému
uení. Akoliv má prý jenom 1400 K služného, pece
koupil si již ti kusy pole v cen pes 3200 K a nyní

již zase vyjednává o koupi cenné louky (osobní majetek

jest krádež). Brojí proti velkokapitalismu, ale jen kato-

lickému, židovský nechává stranou. Brojí proti katolické

šlecht, katolickému knžstvu, ale milliardáe Rothschildy,

Hirsche a rzné Fúrthy nechává na pokoji
;
nechce víru,

církev ale jenom katolickou, o židovskou však nezavadí.

Ale pece, abychom nieho nezamleli, nkdy zajde vel-

možný ten pán do katolického kostela; když totiž neví,

co do »židovky bezovské« napsat, vejde do chrámu
Pán s papírem a tužkou a znamená, o em duchovní
káže, aby ml co v »Naší Obran « povídat o » pánech
páterech«. Dlouho jsme již pihlíželi neinn k jeho štva-

vým a sprostým nadávkám v »Naší Obr.«, ale nyní ne-

budeme více mleti, nýbrž bezohledn odkrývati jeho

fixle ped veejností. Pro dnešek dosti a pejeme dobré
chutnání. Na shledanou!

Sušice. Jeden zdejší obchodník — takto nekesan —
pozdravuje kupce jdoucí do jeho krámu pozdravem ke-
sanským »Pochválen bu Pán ježíš Kristus«. Tento po-

zdrav neíká jist ze žádné úcty k jménu Kristovu, ale
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na potupu. Nechceme se z dvod konfiskaních o tomto
zjevu šíe rozepisovat!, ale jest nám pi tom ledacos ná-

padno .... — Nco z kuchyn obrsoudruha Vaniše.

Tento vykutálený obrsoudruh rád se sveze po rzných
»páteích«, arcibiskupech atd. atd. pro jejich »nekonené«
píjmy, pro »okrádání lidu« štolovými poplatky atd. Ale,

lišák, nepovídá nikde, jakou štolu bere sám za rzné
funkce! Chceme tedy pomoci trochu jeho pamti a po-

skytnout! mu látku k dalšímu eování. Pokud nám jest

známo, jsou prý msíní píjmy p. Vaniše následovní

:

1. Jako úetní nemocenské pokladny má msín 132K;
2. za vedení konsumu dlnického a útování v nm —
60 K ; 3. za vedení dlnické pekárny také 60 K. Do-
hromady dlá to 252 K (t. j. dv st padesát dv ko-

runy). Divíme se jen, jak to mže všechno zastat a

mže-li to zastat, pro dá si za všechno platit? Vždy
mohl by pokladn rzná vydání ušetit. Soudruzi! Pe-
mýšlejte, jak hospodaí s Vašimi mozoln vydlanými
haléi ! . . . — Slavná pou v Sušici. Na den Andl
Strážných konala se veliká pou na vrchu Stráži nad Su-

šicí. Všechny vlaky, které v sobotu a v nedli pijely,

byly peplnny. Tisíce lidí hrnulo se na památný vrch

pomodlit se k Andlu Strážci. Prvod, který vedl vdp.

Josef Štpán, arciknz a biskupský viká z Nezamyslic,

byl imposantní. Slavnostní kázání eské ml znamenitý
eník, také plzeskému obecenstvu dobe známý, vdp.

P. Alois Mayer, biskupský notá a pevor kláštera ze

Lná
;
nmecky kázal vdp. P. Gabriel Matjíek, guardian

kláštera kapucínského v Sušici. Nepehledný zástup ví-
cího lidu poslouchal tyto dva eníky. Pohled na tyto

zástupy pesvdil každého zejm, že víra katolická jest

píliš hluboce zakoenna v srdcích pošumavského lidu,

než aby ji odtud vypudit! mohli sociáln-demokratltí
štvái.

«

Jaký pustý švindl tropí socíni s dlnictvem, podáme
zde nkolik obrázk. » Samostatné Smry « v Pardubicích
pinesly 20. listopadu 1909 tuto zprávu: Jak se louí
sociální demokraté v Chrudimi se svým pedákem
p. Malým. Pan Malý získal si mírným vystupováním vi
ostatním obanským vrstvám všeobecné vážnosti a jeho

spoleenský takt a spoleenské solidní chování usnado-
valo mu tžký úkol. V pondlí dne 13. t. m. louil se

ve veírku jemu ku poct od soudruh poádaném v tklivé

ei se všemi, kladl jim naposled drazn pravý úko!
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sociální demokracie na srdce a žádal je, by pevn a ne-

ústupn setrvali na zásadách jim vštpených. Byla to

chvíle vážná. Tím vtší podivení a ošklivost pocítil každý,

když shledalo se, že panu Malému nkterý ze soudruh
odcizil zimník a klobouk. Tolik sebezapení by mohl
soudruh-zlodj míti, aby lovku v boj za práva chudých
lidí se ubírajícímu nevzal to poslední.

»ech« pinesl 26.’ kvtna 1909 tuto zprávu: Proti

rudému švindlu. Známý asopis, který radí eskému lidu,

aby šetil, obírá se také uením Marxovým a píše, že

vyvlastnním majetku utrpla by velice lidská svoboda
a lidská pirozená snaha po majetku. »Njaký stát bu-

doucnosti, v nmž by všichni stejn mli a stejn praco-

vali, jest nejen nemožným, ale znamenal by i velikou re-

akci v život lidstva. Nechte tudíž bláhových snv a ne-

oddávejte se planým nadjím na vyvlastnní majetku a

nové rozdlení, šette radji a hlete, abyste sami ma-
jetku nabyli, tof rozumné hospodáské uení proti fanta-

stickým rudým plánm. « — Máme za to, že ani pedáci
soc. demokratití neví, že by majetek byl krádež'. Páni

soc.-demokratití poslanci v delegacích a na íšské rad
pkn do svých portmonek zastrkují veliké bankovky,

soudruh Meissner má na 160.000 K jmní, soudruh
Soukup ze svých palmár zašetil si krásných pár tisí-

covek, soudruh Nrnec má na 20.000 K uloženo ve

spoiteln a soudruh Šmeral má svou pokladnu ve svém
tuném bíšku. Nevdomému dlnictvu ovšem musí se

neustále kázati : »Maliko a už nastanou ty rudé zlaté

asy, kde sklenice piva bude za ti krejcary a but za

dva, kde zmizí hranice pozemk a zkonfiskuje se jmní
(až na pokladny zlaté internacionály!). Vdcové však, jak

vidti, sami neví, co hlásají, a tloustnou, bohatnou,

staví si villy a hodují — z lidské hlouposti a bídy! —
Portréty soudruh. Zaíná to pkn podle abecedy : sou-

druh, poslanec a vdce rudých na Kladn p. Aust. Dokud
býval obuvníkem, byl hubený a chudý ; nyní váží ti

metrické centy a pestal nadobro provozovat! své e-
meslo. Jako poslanec má 20 K denn, jako redaktor má
svj slušný plat, za pednášky a agitace má své hono-
ráe — to lépe živí nežli šídlo a poth. Zajímavo bylo,

když vypitý a vyjedený Aust nedávno na Kladn mluvil

o bíd! »Volnost« zaznamenává, že Aust ped pl dru-

hým rokem zavázal se estným slovem, že navrátí pe-

níze, které si vypjil z agitaního fondu, ale e se
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mluví a voda tee . . . Aust vyvrací naknutí, jakoby

ml skvlé píjmy, tím, že poukazuje na své dluhy, které

má u živnostník, jest tudíž, chudák, vlastn ubohý pro-

letá . . . akoli paní poslancová v divadle krmí své spo-

leníky drahými cukrovinkami. Snad tedy chudoba vdce
kladenských proletá, p. Austa, pece není tak velká . .

.

Ale k verpánku nevrátí se nikdy víc, jako Johanis, Bi-

ovec. Svcený, Piek, Nmec, Jaroš atd., kterým emeslo
ztratilo své zlaté dno. U soc. demokracie mají lepší asy
a bez práce! —

Svtové lázn a — vdcové sociáln demo-
kratití. Píše se nám: Sdluji s Vámi, že c. k. paropla-

vební dunajská spolenost, jež vedle jiných vídeských
bank pravideln inseruje v »Arbeiter-Zeitungu<

,
jest spo-

lenost rakouských a uherských žid. Vedle dra Adlera

na letní byt chodí též manželky poslanc-proletá
:

pí.

Jarošová, družka životem redaktora » Rovnosti « v Brn
a dámy tch známých poslanc-proletá, co mají v Libni

domy a ve mstské spoiteln pražské uložené spoitelní

knížky. Tuto šlechticko-mšfáckou choutku vytkli soudruzi

jen redaktoru »Rovností« — ti ostatní mlí, protože

musí.

Všecku drahotu svádjí socíni na mšáky a kleri-

kály. »ech« pinesl tuto zprávu:

Co te tomu ekne dr. Soukup? Na »hladovém«
táboru lidu tvrdil dr. Soukup, že zdražení chleba a mouky
provádí agrárníci a velkostatkái a vysoká cla na zahra-

niní obilí. »Bohemia« naproti tomu dovídá se z Pešti

:

»Následkem pkného poasí opadly ceny pro uherskou
pšenici a pešské mlýny snížily ceny obilnin. — Tedy
pešské veliké mlýny, pane dre Soukupe, snížily cenu
obilnin. Jak tomu rozumti? Známo jest, že o veškeré

obilí uherské dlí se dv strany: bursiáni na pešské
burse, kteí v obilních cenách spekulují, ani se zavazují,

že do uritého asu dodají uritou ást obilí za uritou
cenu; v tomto terminovém obchod jest nejvtší starost

bursián, aby vyšroubovali cenu obilin do výše; a tu

všechno jim pomáhá
:
poasí, válené zápletky, svtová

úroda. Skuten však veškeré obilí skupují veliké pešské
mlýny, jež obilí berou v celých nákladu ch vlacích,

mají obrovské špýchary a mouku rozvážejí pak zase

zvláštními vlaky do všech konc íše. Kdo tudíž stanoví

ceny obilnin? Bursovní spekulanti a veliké mlýny pešské
— že souvrci jsou tu i tam, jest zbyteno povídati.
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Pro Rakousko i Uhry rozhodující jsou ceny obilnin,

jak je stanoví v Judapešti — pardon v Budapešti.

A vidíte, tohle neekl aranžér »hladového« tábora

lidu na Havlíkov námstí pan dr. Soukup svým po-

slucham a posluchakám! íšský poslanec a pedák
sociální demokracie, obrácený zády k plodinové burse,

štval jen proti rolníkm a velkostatkám, o bursiány

sice také zavadil, ale jen že musil, ale vc tak popletl,

že posluchai jeho jak diví byli proti — agrárníkm.
A potom chtjte, aby takovou » hladovou « demonstraci

bral nkdo vážn, potom chtjte, aby lid byl o národo-

hospodáských pomrech pouen dle pravdy. To nejde!

Sociální demokrat nesmí vdti o ohromné moci zlaté

židovské internacionály — klerikál a agrárník a velko-

statká musí býti obtními beránky. A v tom jsou soc.

demokratické zástupy opravdu k politování : smí isti

jen »Právo Lidu«, smí mysliti jen co jim vdcové na-

povdí, musí demonstrovati na rozkaz a ješt demon-
strují pro — lež. Jaký jest to zloin, vdom podvádti
nevdomý lid a z jeho nouze dlali si — blázna!

»eský Západ« pinesl následující íslice:

Kam mizí sociáln-demokratické milliony? Zajímavou
záhadou zabývají se konservativní listy berlínské i ven-

kovské, které sestavily následující íslice. Každý orga-

nisovaný sociáln-demokratický dlník platí nejmén
6 marek do pokladny soc.-demokratické strany, jsou

ovšem dlníci, že odvádjí ron 60 až 120 marek rz-
ným pokladnám a fondm. Píjmy strany z tchto pí-

spvk inily v r. 1904 25 million, v r. 1905 však

34.750.000 marek. Z tchto ticeti ty million marek

vykázána byla následující vydání : Na propagandu

900.000 m., cestovné 1,300.000 m., na pednášky a

sjezdy 900.000 m., na platy a mzdy 550.000 m., správní

výlohy 600.000 m., na podpory v nemoci, v nezamst-
nanosti, pi stávkách atd. 6,600.000 m., což iní však

pouze 10,550.000 marek. Konservativním listm není

sice nieho po sociáln-demokratických penzích, ale

pece se táží: Kam se podlo- za jediný rok onch 24

million marek, které jsou vlastn majetkem dlnictva?

Nechali si je jeho vdcové?
»Lidové Listy« pinesly 4. ledna 1910 tyto doklady:

»Blahobyt sociáln-demokratických pedák je už

Samému dlnictvu nápadným. Poslanec Vank, dle no-

vináských zpráv, kupuje si veee po 16 korunách, nosí
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tžké zlaté etzy a drahé prsteny. Obrsoudruh posl.

Schuhmeier, díve pomocník u kolotoe, chodí nyní

vyšoený jako njaký velmož a kavalír na hony. Obr-
soudruh posl. Reitzner, bývalý malí na porcelánu, ce-

stoval letos po Solnohradsku a »zotavoval se« v Rei-

chenhallu. Obrsoudruh posl. Schrammel, kdysi dlník
knoflíkáský, strávil se svou paní letní pobyt v Kortin,
kdež bydlel v nejdražším hotelu »Weisses Kreuz«. Obr-
soudruh posl. Low, vyuený zedník, má nyní v Draho-
vicích villu, v níž bydlí sedm rodin. Rudý tábor je

zlatým dolem pro ty, kdož dovedou hodn mnoho
kiet o bíd.«

Tak vypadají ve skutenosti pomry. Jistý kamná-
ský mistr v Praze vypravoval, že ve stávce kamná
byli biti nejvíce chudší menší misti. I k nmu pišla

žena stávkujícího dlníka a pro Boha prosila, aby jí

mistr dal nco penz, jinak že zhyne hlady. Mistr, sám
nemajetný, dal žen, vida tu hroznou bídu, 10 K. Tak
vypadá svt. Zlotilí agitátoi ervené armády honí dl-
níky a jich rodiny na jatky a sami sedí v teple. A na
tyto lotry není dosud žádný kriminál. Nií nejvíce malé
živnostníky a továrny židovských millioná šetí. Nikdy
nevypukne stávka v továrn bohatého žida a když, tak

je za nkolik dní ukonena. Soudruh Adler se stará

o to, aby žádný žid nebyl poškozen stávkou, i kdyby
v jeho továrn s dlník del kži.

o je drahota? O tom tžko rozsoudit. Pro chudého
lovka je všecko drahé, pro bohatého však dra-

hota ta neplatí. Drahé je to, co si nemohu pro vlastní

chudobu koupit. Drahota nastává pro každého, kdo má
více vydat, než pijme, než vydlá. Je to nepomr cen
výrobku a práce. Co je mi plátno, pakli vydlám týdn
60 korun, když mi obnos ten nestaí na úhradu nutných
životních poteb.

Vezmme pípad. Roku 1900 platilo se v Praze
za 1 metrický cent kladenského uhlí s donáškou do
sklepa 1 K 90 h. R. 1910 se platilo za totéž uhlí s do-

náškou do sklepa 3 K ! Kdo tedy protopí ron 50 q
tohoto uhlí, platil za to množství r. 1900 úhrnem 95 K,

r. 1910 ale zaplatil 150 K. Jeden litr nesbíraného mléka
v Praze stál r. 1900 s donáškou do domu 40 h., r. 1910

XXXXIX. Drahota.
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ale 56 h. Nájemné z byt 2 pokoj v pražských ped-
mstích v moderních domech bylo r. 1900 asi ron
440 korun. Z toho samého platilo se r. 1910 nájemného
640 korun. Totéž platí o stoupání cen obuvi, šatstva,

prádla a pod.

»Národní Politika« pinesla dne 24. ervence 1909
tento lánek.

»ím hlasitji naíká dnes kde kdo na drahotu, tím

nápadnjší je netenost veejné správy k tomuto pováž-

livému zjevu. Nebo povážlivým nutno to nazvati, když

v dob humanitismu, statistiky, sociálního zákonodárství

a rozvoje dopravnictví ceny nejnutnjších poteb šrou-

bovány jsou do takové výše, že snad pro polovici ná-

roda zstávají až na nkteré nejjalovjší druhy, naprosto

nedostupný. Vlády jsou namnoze hluché ke skutenému
volání bídy. Pánové u kormidla státního jsou zvyklí ne-

všímat! si mnoho toho, co se jim podává prostednictvím
tisku a zastupitelských sbor. Ale nedbají-li na officielní

zástupce a mluví veejnosti, mli by pece sami vyšeto-
vat! pomry a znáti, jak to ve skutenosti i do opravdy
vypadá. Co však se dje? Nic se nedje. Vci jdou svým
Chodem. V mstech jsou naplnna skladišt zbožím,

jež nelze odbýti, ponvadž kupní síla širokých vrstev

lidových je zcela vyerpána opatováním nejnutnjších

poteb na uhájení holého života. Nepímé dan uvalené

na každé sousto, jež kdo strká do úst, veliké dan ulo-

žené na budovy a do úžasné výše zdražující bydlení,

ohromné poplatky, jež odvádjí se v podob ochranných
cel, zadržují a dusí rozpjetí života jednotlivce i národa
a žijícím pokolením ukládají dnes takovou míru strastí,

že jim bylo rovno zídka kdy v djinách.

O drahot poživatin a chlebovin bylo již astji
pojednáváno. Dnes ukážeme na píklad jednodušším,
jak se to v podstat má s drahotou, která tak krt do-

léhá na každého píslušníka moderního státu. Jest zajisté

ješt v dobré pamti, jaké bylo podivení, když loni vyšlo

na jevo, že francouzská železáská spolenost mže mstu
Praze dodati vodovodní roury tak lacino, že i pes
ohromné výdaje na dovoz a clo mže konkurovat! s do-

mácími železáskými závody. Francie neplatí pece menší
mzdy svému dlnictvu než prmysl náš domácí, nýbrž
spíše znan vtší. Pro máme platiti tak draze železo

doma, když je lze dostati za ceny daleko nižší jinde?

Pro? Vysvtlení podává bilance Pražské železáské spo-
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lenosti za loský rok. Tato spolenost platí za loský
rok po všech možných úlevních opatrnostech, jako jsou

dotace fondm, reservní odpisy atd., dividendu 45 pro.
Majitelé akcií této spolenosti dostanou tedy každé dva

roky celý svj kapitál zpt. Tuto dividendu a pírstek ka-

pitálu musí rok co rok platiti nejširší vrstvy lidové, nebo ty

jsou tu vydány v šanc železáským baronm. Pro?
Protože správa státu chrání vysokým clem výrobky že-

lezáské do té míry, že k nám pes hranice nelze do-

vézt! kus cizího železa, které je doma ovšem daleko la-

cinjší než u nás. O francouzském železe jsme se již

zmínili. Máme ješt bližší píklad. V nmecké íši platí

správy drah za pár kol vagónových 270 K. U nás musí
správa dráhy zaplatiti za týž pár kol 465 K. Ten ohromný
rozdíl v cenách jest prost neslýchaným profitem žele-

záren rakouských, chránných vládami ped konkurencí

ciziny. Kdyby nebylo toho vysokého cla, mohli bychom
kupovati vagónová kola z Nmecka a naši železáští

baroni by musili ceny podle toho snížiti, kdyby totiž

chtli dále vyrábti. V Nmecku stojí pár kol, jak bylo

eeno, 270 K. Kdyby chtl nmecký železáský podni-

katel ten pár kol k nám dovézti, musil by u nás na
hranicích z nich zaplatiti 145 K cla. Dovoz by stál 22 K.

Kdyby tedy ta kola pivezl k nám do Rakouska, mohl
by je tu prodati za 437 K. Jakže? To je ovšem hodn
víc, než co by dostal v Nmecku, ale pece je to ješt
o 28 K mén, než musíme zaplatiti našim domácím že-

lezárnám. Pes to však nemže nmecký výrobce ani

pak konkurovat! u nás, ponvadž rakouské dráhy jsou

podle koncesních listin povinny, objednávat! výrobek
domácí a musily by vymoci si zvláštní svolení státní

správy, kdyby chtly objednávat! z ciziny. A nyní si po-
myslete, jaké obrovské sumy stojí udržování trati a voz,
vymování kolejí, správy voz jakož i veliké objednávky
nových vagon. To všecko musí se kupovati tu u nás
za nesmírn pedražené ceny. Budete se diviti, že za

takových okolností jsou rakouské státní dráhy pasivní,
že rok co rok musíme na n danmi piplácet!, že stále

se nám zvyšuje sazba v doprav osobní i náklad, jako

se stalo práv letos? Nepispívá i toto k tísnivému,

stále stoupajícímu zdražování každé krky chleba u nás?
Vždy nejen ty dráhy, ale každý, kdo zatlouká he-

bík do zdi, platí privilegovaným akcionám železáským.
Každý truhlá, každý ková, který pibíjí tebas jen pod-
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kovu, každý sedlák, který je nucen dát pibít tu pod-
kovu, každý, kdo je nucen koupit jakékoli náiní železné

nebo stroj do své domácnosti nebo do svého hospo-
dáství, každý musí klopit na prospch nkolika privi-

legovaných koistník. Nuže, kolik million uniká z kapes

poplatník jen na vysoké dividendy železáských baron?
To však jest jen jedno odvtví výrobní. Takých je ale

více. Drahota je cosi složitého a mnohonásobn zau-

zleného, nebo jedno tu souvisí s druhým. Platíme-li

jednou tolik za železo na vagony, platíme jednou
tolik i za železo a za ocel na zbran pro vojsko, na
traversy na stavbu dom atd.

V srpnu 1909 pinesly » Lidové Listy « následující

doklad.

Jak bude dále? Letos vystouply ceny poživatin do
závratné výše. Drahota dnešní pímo znemožuje živo-

bytí a ustaraný živnostník, úedník i dlník se strachem

hledí budoucnosti vstíc. Vše podražilo, zejména cena

mouky dosáhla výše, které není ani za nejneúrodnjších

let pamtník. Ba i zemáky, hlavní výživa chudých stanou

se snad pochoutkou, již nebudeme si moci dle poteby
opatiti. — Snad na celém svt není obilí tak drahé,

jako v Rakousku. Cena pšenice 16 K nepamatuje se již

40 let. Jest teba uvésti nkolik íslic na dkaz a po-

chopenou, kterak rušiv a hroziv psobí na stálost a

uspoádanost stední domácnosti neustávající stoupání

cen pšeniné mouky. Za 50 kg. pšeniné mouky pla-

tilo se

:

v lednu r. 1906 K 14’30

v ervenci 1906 K 13*70

v lednu r. 1907 K 13*70

v ervenci r. 1907 už K 16*80

v íjnu r. 1907 dokonce . . . . K 18*30

V roce 1908 byla cena K 20*

—

a letos stojí 50 kg. pšen. mouky . K 25*

—

1 kg. této mouky stojí dnes ve velkém 50 h a je

zcela pirozeno, že menší obchodníci, chtjí-li existovali,

musí ceny mouky ješt zvýšiti ! Dnes platíme za mouku
cenu dvojnásobnou, než platili jsme ped necelým pl-
druhým rokem. Nesnesitelné zdražení mouky pociujeme
nejtíže pokud se týe toho nejnezbytnjšího v dom —
chleba. Pekai nemohli housky a obyejné druhy peivá
zdražili, chtjí však též žiti — a pomohli si tedy jiným
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zpsobem. Musejí péci chléb i peivo lehí a menší.

Obyejný pecen chleba není dražší, ale kvalita jeho jest

špatnjší a mnohem lehí. Má-li tedy v dom dlníka
a stedního lovka zstati výživa stejnou, to jest alespo
tou nejnutnjší, jest patrno, že spoteba bude vtší, že

výlohy ku zaopatení nejnutnjšího se nepomrn zvýší.

Všimnme si jen stízlivých íslic : Žemle za 4 h vážila

v beznu r. 1907 pi nejmenším 3*8 dkg. v prosinci téhož

roku již jenom 3*3 dkg., váha její zmenšila se sice jenom
^ 2 dkg., percentueln však vypoteno, znaí to zdražení

o 14%. U ostatního druhu peivá klesá váha z 5*4 dkg.

v r. 1907, v prosinci 1908 na 4*2 dkg., tedy o celé

1*2 dkg., což znaí zdražení o 27%. Chléb prodává se

dle váhy na kilogramy. V beznu r. 1907 stál 1 kg. tak

zvaného pekaského chleba (ze smíšeniny mouky režné

s pšeninou) 18*6 h, v prosinci 1908 už 42*6. Zdražení

obnáší tudíž 30%. Domácího erného chleba stál 1 kg.

v roce 1907 v beznu 19*2 h, v prosinci r. 1908 už
28*28 h, tedy o 40% více. A letos veškeré poživatiny

v cen ješt stoupají. Sádlo je na 1 kg. dražší o 28 h,

lj o 12, krupice o 19, hrách o 26 h atd. Zdražení

u tchto poživatin obnášelo do konce pedešlého roku

50^/ o, tedy jednou tolik, než léta pedešlá. Zemáky, jichž

tržní cena loského roku obnášela 7*5 K nelze dnes za
9*5 K ani dostati. A z horských krajin ozývají se zdrcující

náky, že zemáky poínají hniti a ernati. Ž eho budem
živi? — ptá se tak mnohý ustaraný živnostník a dlník. Ná-
sledky obrovské krise prmyslové v Americe a v Anglii,

pociované na celém svt, dosud nejsou odstranny,
výroba v mnohých odvtvích prmyslových klesla až na
minimum — výdlky bídné a drahota ím dále tím ne-

snesitelnjší.

íslice nahoe uvedené nejsou však snad na-

hodilé, nýbrž jsou to data úedn zjištná. Jak bude
dále? A z Vídn neustále slyšeti o nových bemenech
a daních

;
Bosna a Hercegovina pohltila ohromné milliony,

letošní císaské manévry budou vyžadovat obrovský ná-

klad mimo obti na lidském zdraví a zmeškaném ase
voják — reservist — vru bilance tak smutná, že

horší býti nemže. Jest nejvýš na ase, aby povolané
kruhy ventilovaly konen drahotní otázku tuto a snažily

se zjednati odpomoc a lílevii ! Caveant consules. Den
ze dne mizící objem a váha chleba mže se v rukou hlado-

vících státi hroznou zbraní, které se neubrání ani vláda

20Rudolf Vrba: Vláda penz.
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ani parlament. Hrozící bída a hlad svádí na zcestí i ty

nejmírnjší a nejlepší! Jak bude dále? — 1

Zpsobem žertovným probírá tu vc asopis »Svto-
zore^ v listopadu r. 1909.

»Boj všech proti všem. Zaklepal prudce a rázovit—
ne, píslušník tohoto stavu se ani pi tom nezape. Mistr

onoho cechu, k nmuž, vedle jiných filosof i náš ve-

liký Tolstoj náleží — tebas jen jako pouhý enthusiast

a dilettant. Nese mi nové boty. Po odbytých formali-

tách se zkoušením a obvyklým ujišováním, že to jsou

boty nejlepší, jaké v Praze lze dostali, obligátní otázka

:

»Kolik?« »Dvacet.« »Ale co vás napadá, pane miste —
ješt ped pl letem bylo osmnáct, a te najednou
dvacet. Za pl léta o dv koruny — to je úrok pece
pímo lichváský.» »je. Ale já si nemohu pomoci. Ob-
chodník Lankaš vdává dceru.« »Co je mn do dcery

njakého Lankaše? Neznám ani Lankaše ani jeho dcery.«

»Není a je. Mn aspo je. Odebírám od nho kže.
Až do minulého týdne tém za normální cenu pro staré

zákazníky. Ale když tu dceru provdal, a všecko bylo

zase skoneno, a já pišel pro kže, ekl mi
:
,To byste

nevil, pane miste, co takový »špás« stojí. Ped pti
lety ženil se mj švakr a ml veselku zrovna takovou,

jako byla vera naše — a víte, že mne to stálo te
skoro tikrát tolik než švakra ped pti lety? A proto,

pane miste, je mn líto, ale jelikož je všecko dražší,

musím také já na kžích piraziti — deset procent, no,

pouhých deset procent.^ — Ale, vždy jste je zdražil ne-

dávno, a ekl jste, že je to proto, že všecky továrny na
kži zdražily své výrobky. — ,No, a tvrdím snad dnes,

že to nebylo pravda, a zdražuji kži k vli tm továr-

nám ješt jednou? Dnes mám píinu jinou. Svatby

jsou drahý »špás« — a, víte co, pane miste, pirazte na
botách taky.‘ — A takž — co mn zbývá — zboží je

dobré, kupuju od nho už léta pán musím se

taky krýti. Ode dneška jsou u mne dobré boty za deset

zlatých a vaše jsou ješt ty nejlepší !
. ^

»A na kom pak se zase já mám krýti? Že njaký
mn neznámý patron provdává dceru, mám já mu pi-
platiti na fiakry?« »No, víte, vašnosti, pirazte také na
své práci. Ostatn co pak, s dovolením, tady ráíte

platit inže ?« »Šest set padesát korun. « »To je dost.«

»To si myslím. Ve druhé ulici z téhož bytu jen šest

set. Tady byly drahé grunty, vymlouvá se domácí.«
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»No tak vidíte, vašnosti, platíte dražší grunty. Mohl
byste také íci : Co je mi do nich, já ty grunty ani ne-

vidl . . .« »To jsem také ekl. Nicmén domácí odpo-
vdl a okázal mi výpoty, o kolik je jeho dm dražší.

Byt se mi hodil a líbil, chtl-li jsem tedy zde bydliti,

musil jsem piplatit! na grunty — a platím na n poáde.«

»Tak vidíte, vašnosti, a pro byly tady ty grunty

tak drahé ?« » Veliká odkopávka, drahé pracovní síly —
bylo to práv v dob stávky, drahé potahy, a kdo ví,

co všecko ješt. Domácí mn to všecko vysvtlil.«

»No, a proti stávce se podnikatelé nebránili ?«

»Bránili zase — výlukou. Vedli válku kolik nedl,
tichou, nekrvavou, ale pece pro ob strany zhoubnou.
Na konec se ovšem domluvili — co jim zbývalo? Stávku-

jící slevili se svých požadavk, podnikatelé pidali a

,grunty‘ to odnesly.«

»Ano, grunty, a kdo na nich dnes bydlí.«

»Inu ano, tak je to. V dob všeobecného zdražo-

vání brání se každý a hájí tím, že zase sám — zdražuje.

Není lidské výroby, aby nebyla zdražena. Sedlák zdra-

žuje obilí a dobytek, protože zdražil emeslník i dlník.

emeslník zdražil, protože továrny zdražily materiál.

Továrny zdražily materiál, že dlnictvo zdražilo svou
práci. A dlnictvo zdražilo svou práci, protože je vše-

obecná drahota, že je zdražena mouka i maso ... Je

to takový kruh — circulus vitiosus — a tohle je boj

všech proti všem. Lépe není nikomu a každý to odnáší.

«

»A kam to až pjde?... « »Nevím. To neví nikdo.

Protože — pan ministr financí potebuje poád víc a víc.

On potebuje, protože potebují jiní, jeho kollegové,

nejvíce ten pan ministr války a zemské obrany.« »Jen
jedno, pane miste, se nemní. To boží sluníko — svítí

poáde stejn zdarma všem ! . . .«

»To boží sluníko? Zdarma — všem? Mýlíte se, vaš-

nosti. Tamhle v té ulici jsou po obou stranách pízemní
a sklepní byty ty na jižní stran, kam sluníko
svítí, jsou o dvacet zlatých ron dražší! . . .«

»To je pece nestydatost — prodávat už i to boží

slunce !« »Ano, vašnosti. Ale nemyslete si, že byty na
sever jsou snad lacinjší. To ne, kam sluníko nesvítí,

tam pan domácí prodává zase — chládek.«

»Vy jste humorista, pane miste. « »Nejsem. Kde
Je vyhlídka, je drahý byt proto, že má rozkošnou vy-

20*
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hlídku. Kde není, že je byt pkn krytý se všech stran.

Dvod k zdražení najde se vždycky. I já jsem ho na-

lezl na ty boty. Ale te už radji pjdu — sice byste

mi ješt vy zase strhl za to, že jsem vás oloupil o vzácný

as, váš drahocenný majetek. « »A rovnž váš. Vy zase

byste píšt mohl žádati za boty dvaadvacet korun,

abyste si nahradil zameškání dnešní! . . .« »No, mohlo
by se státi — mohlo, hahaha! Ale to by už nebyl boj

všech proti všem, ale pouhý souboj dvou individuí

jímž bych se ani já, ani vy, s odpuštním, nevytrh\

Tedy, prosím o další píze, a zdrávi roztrhali.

«

»Ale ne brzy!...« »Ne brzy, o to je postaráno.

Ne dív do tch dob, dokud na kži ješt nepirazí,«

chechtal se pan mistr šibalsky. A já na nj nemohu.
Nemohu se nikterak na nm hojiti — alespo tímto

zpsobem
:

poskytl mi pece tento materiál, a zadarmo.

Ten se bude ježit, až to zví! . . .

Zajímavý jest následující doklad.

O levnji bylo možno se nasytit!

toho dokladem je jídelni lístek hostince

nici« v Teplicích, a sice ze srpna roku
pádu r. 1909:

1858
krejcar

Polévka 3

Beefsteak se zematy . . 20
Kotlety s citronem . . . .18
Roštná se zematy ... 18

Mouný píkrm 15

Úho modrý 18

Kohout smažený ... 12

Skopová peen 16

Telecí « 16

Tešový kompot .... 6

Švestkový « .... 6

Brusinkový « . . . 6

Okurkový salát 6

Studené pokrmy:

Kue ..... .... 12 !•—

Kachna .... .... 12 1-40

Telecí .... .... 15 110
Vepová .... .16 110

ped 50 roky,

»Na staré rad-

1858 a z listo-

1909
korun

—•24
2*40

1-50

1-20

—•80
1-70

1-80

1-30

1-40

—•50
—•50
—•50
—•50
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Porovnáme-!i tyto ceny, pak musíme piznati, že

ped 50 roky žilo se opravdu vzhledem k dnešním cenám
úžasn lacino.

»Me« pinesl 4. listopadu 1909 tento lánek:
Poslanecká snmovna íšské rady sešla se za prvý

týden a zvolila si pedsednictvo. Druhý týden vnován
byl debat o drahot. Drahota dnešní doby je pro vše-

cky vrstvy obyvatelstva, zvlášt však pro tídy chudší,

pímo nesnesitelná. Drahé jsou potraviny, drahé pí-

bytky, drahé uhlí, šatstvo, obuv, krátce všecky životní

poteby. Nyní na zimu zvlášt citelnou jest drahota uhlí.

Bída rozhostila se v širokých vrstvách lidových a kdyby
to mlo tak ješt dále chodit, snad by k zoufalství lid

dohnala.

Drahotu a její nebezpeí uznává dnes kde kdo.

Sociální demokraté udlali si vc pohodlnou a obviují
z drahoty té kruhy zemdlské, rolnictvo. Ono prý je

vinno, že je dražší mouka, chléb, mléko, maso a zem-
dlské výrobky vbec. Rolníci prý jsou proto lichvái

s chlebem. Je stanovisko to správné ? Pokud bží o malo-

rolnictvo, tedy o ti tvrtiny majitel pdy vbec, je ta

výtka kivá. Pravda, dnes jsou ceny obilí a dobytka

vyšší než ped nkolika lety. Nesmí se však zapomínati,

že až na nepatrné výjimky po 30 až 40 posledních let

ceny obilí stále klesaly, co zatím vše ostatní se zdražo-

valo. Proto také rolník byl rád, že penzi za obilí strže-

nými jakž takž uhájil živobytí. Každé jiné povolání

neslo snad lepší užitek než pstování pdy. A i tu ješt
bylo vcí hlavní, že rolník na cenu obilí neml a

nemá dosud vlivu. Je prost závislým na cen, jak ji

svtový trh
; a ti, kdož na nm rozhodují, urují.

V celém svt jeví se po dlouhá již léta vzrst
prmyslu a klesání zemdlství. echy s Moravou byly
vždy zem, kde zemdlství mlo nad ostatními povo-
láními pevahu, ale i to už pestalo a zemdlstvím se

zamstnávající osoby zatlaeny byly pod polovici všeho
obyvatelstva. Tak tomu je ve veliké ad zemí a stát
s výminkou snad již jen Ruska a Rumunska. Následkem
toho roste spoteba obilí více než výroba a jen tou

okolností se vysvtluje ástený vzrst ceny obilí. Ale
i vzdor všemu tomu nestouply ceny obilí ani z daleka

tou mrou jako jiné pedmty, zvlášt výrobky prmy-
slové a uhlí. Stejn má se to s dobytkem. Proto je

nespravedlivé, svaluje-li se na rolnictvo vina dnešní dra-
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hoty. Jiní zase svalují drahotu na vysoké prý mzdy
dlnictva. To je zrovna taková kivda, jako když se

drahota svaluje na rolníky. Dlník dnešní, aspo ve

vtšin odvtví, má dnes ovšem vtší mzdu než jakou

ml dlník ped 20 až 30 lety. Jiná jest však otázka,

zdali z toho také více má. A to každý pomr znalý

musí íci, že nikoliv. Jsme si jisti, že dlník ped 30
lety se 6 zl. týdn lépe vyšel, pi stejné šetrnosti, než

dlník, který má dnes jednou tolik, tedy 12 zl. Od
prvního do posledního všecko musí dráže platit, proto

mu ani ta dnešní dvojnásobná mzda není nic platná.

Ani dlník tedy není píinou dnešní drahoty a ze své

vtší mzdy nemá stejn nic, jako rolník nic nemá z vyšší

ceny obilí nebo masa.

Kde tedy vzí píina? U toho tetího, který jednak

prostedkuje mezi dlníkem a rolníkem anebo lépe eeno,
vyssáyá oba.

Žijeme v dob, jíž se íká doba svobody. Ale ta

dnešní svoboda je jen povrchní. Je to pozlátko a ne

zlato. Je to svoboda pedn pro všelijaké darebáky,

umožující jim vozit se po poctivých lidech. Svoboda
živnosti zasadila smrtelnou ránu živnostnictvu a rolnictvo

sice dostalo také svobody, ale svobody dostalo se také

tm, kteí pišli mezi rolnictvo s úmysly, jaké má vlk,

když se vtírá m.ezi ovce. Dnes tží ze svobody a tší
se nejvtší svobod rzní darebáci, šiditelé lidu, lichvái,

kartelái a jak se všecky ty pijavice jmenují.

Mohou tak init proto, jelikož stát po dlouhá léta

a desítiletí neplnil svoji povinnost. Kdyby byl tm karte-

lám trochu více hledl na prsty, nemusilo to tak da-

leko dojít. A ml to dlat. Když stihá zlodje, který

ve dne nebo v noci tahá lidem penženky z kapes a

krade jejich majetek, tím více bylo povinností státu,

dbáti, aby nebyl lid, a to nejširší jeho vrstvy, okrádán
za bílého dne. Jen tak se mohlo stát, že za souasného
chudnutí a rostoucí bídy širokých vrstev lidu hrstka

kapitalist obohacovala se rychlostí nevídanou. Ddek
takového moderního millionáe chodil ješt s rancem na
zádech po vsích a vnuk už v bohatství tone. Kde bylo
to ohromné, do tisíc jdoucí jmní dnešních žid ped
50 lety ? Bylo z ásti v kapsách kesanského lidu,

z ásti týmž lidem pozdji bylo získáno. A si tv dí

kdo co chce, to nám nenamluví nikdo, že toto ohromné,
bhem posledního plstoletí získané jmní bylo získáno
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poctivou prací. Na tu adresu musíme se obrátiti, když

mluvíme o drahot. Když jedna kasta lidí mohla na-

hrabat za pár desítiletí obrovské milliony a milliardy,

musil na druhé stran trpti lid. Co mli ped sto lety

Rothschildové? Pár tisícovek. A dnes? Rothschildové

mají tyry hlavní stediska evropská : Frankfurt, Londýn,
Paíž a Víde. Nuže, jediný z tchto, vídeský Roth-

schild má 1 1.1 16,594.672 korun, tedy pes jedenáct tisíc

million. Kdyby z nich ml jen 4 procentní úrok, má
ron na úrocích 440 milion ili jeden million a dv
st tisíc korun denn! Ty má každý den ráno než se

probudí, ležet na svém stole jen na úrocích. Za každou
hodinu má 50.000 korun úrok! A tento Rothschild

není samojediný. Máme dnes na tisíce, hlavn židov-

ských, ohromných bohá, mnozí z nich jsou millionái

a pece všichni dohromady nemli ped sto lety tolik,

co má jeden z nich. Pak ovšem se to nkde cítit musí,

drahota musí být patrná a nouze s bídou musí býti stí-

nem tchto bohá. Poblíže Schwarzenberského námstí
ve Vídni má žid Rothschild svj palác. Vypadá jako hrad.

Tžká železná vrata zatarasují vchod do nádvoí a nkolik
metr vysoký železný plot sestává ze silných dlouhých
železných tyí. Dobe jsou steženy pokladny židovského
milliardáe Rothschilda! Ale ješt lepší jejich ochranou
jsou ti, kdož mají stále plná ústa štvaní proti klerika-

lismu a každým dnem nco vymýšlejí, aby kesanský
lid proti víe otc popudili. ím víc toho protikesan-
ského štvaní, tím jistjší jest palác Rothschildv, tím

vtší volnost mají jemu podobní dobrodinci lidstva.

Kesanský lid musí mezi sebou štván býti jako zv
v arén, aby tím odvrácena byla pozornost jeho od
úžasn rostoucího jmní židovstva.

Proto také židé nejvíce a nejhorlivji boj proti tak

zvanému klerikalismu podporují. Žádný protiklerikální

podnik není, aby pi nm nebyli súastnni židé. Krom
kesanské, katolické strany, ve všech ostatních jsou židé

rozdleni, nejvíce ovšem v sociální demokracii. Vizme ty

spousty han a potup na kesanství kydaných. Jedem
nazývá je Machar, týž Machar, který u pultu židovského
zamstnavatele vydlává si svou mzdu. Vyhubiti musíme
kesanství !

— tak volá Volná myšlenka a žid Aron, který

ji vede, jen si ruce mne. Boj proti kesanství je boj za

židovské pokladny, za udržení dnešního sužování lidu

rznými vydiduchy, boj proti kesanství, bojem proti-
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klerikálním zvaný, jest nž, kterým si mají kesané na-

vzájem drásat srdce, aby upíi spolenosti nejnebezpe-
njší nerušen mohli pracovati. O tch vcech jest nutno
mluviti pi dnešní drahot, ponvadž ony jsou koenem
její, píinou nejpednjší. A dokud to pesvdení ne-

stane se v lidu kesanském všeobecným, dokud ten švindl

kesanský lid neprohlédne, nebude lépe. Kesané, kdy
se konen vzpamatujete!?

»ech« pinesl 9. íjna 1909 tuto úvahu:

Mezitím, co eši a Nmci až do krve hádají se a

rvou, povstná tetí ruka velmi krásn bohatne zdražo-

váním všech životních poteb, což velmi trapn doléhá

na stední stavy, žijící takoka z ruky do úst, jsouce pou-

kázány na službu, anebo služné bu týdenní, anebo m-
síní. Akoliv židovské listy dlají té tetí ruce ze, prší

již i do jejich redakcí stížnosti na nepomrné zdražování

všech životních poteb. Nejvíce však pobouilo zdražení

mléka o dva halée na litru, protože mléko dnes v rodi-

nách jest nezbytným vezdejším chlebem, na nmž zá-

visí zdraví a zdar million rodin. Tak píše kterási matka
do listu židovského, že zdražení mléka je dílem zlovolné

tetí ruky, která ovšem nemusí vždycky býti židovská,

a že je veskrz neodvodnno. My jsme odkázány na

jistou ástku od svých muž týdn, kterouž zvýšiti nelze.

Chceme-li vyjiti, musíme my, matky, mléko od úst si

odtrhnouti, jen aby dtem se ho dostalo. Proto my matky
pozvedáme svého hlasu, aby píslušné úady této lichv
s mlékem uinily konec.

Ve Vídni proti zdražování pozvedají se davy státních

a soukromých úedník. Pedevším budeme — praví se

— od našich parlamentních stran s drazem žádati, aby
lichvám s potravinami nenadržovaly, a aby parlament

zbytenou obstrukcí nestavily, aby zejména na mlékaské
závody dokroovaly a vbec aby podle píšalky agrár-

ník netanily. (Agrárníci pece tu drahotu nedlají a oni

též z ní nieho nemají. Pozn. red.) My však nechceme
zatím hlady umírati nežli se rzným stranám uráí, pe-
dlohy ve prospch stedních tíd propustiti. Služné bylo

nám sice o nco málo zvýšeno, nastalou však drahotou
zlepšení to stalo se již dávno illusorním. Kterak mžeme
opt o zvýšení služného žádati? »Deset million nových
bemen bylo na stední tídy uvaleno! — volá se z jedné

schze — a sice šest million zdražením mléka a tyi
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milliony zvýšením dopravy.« V nedli konaly se ve Vídni

etné protestní schze proti zdražování potrayin.

Nuže, pihlédnme, jak daleko to zdražování pokro-

ilo. Nejvíce na váhu padá zdražení mléka 1. íjnem,

jež zejména pro veliká msta jest velmi citelné. Až do
nedávná stál litr mléka ve Vídni 24—26 hal., v lahvích

30 hal. Od 1. íjna stojí v lahvích 32 hal. Do nedávná
mléko ve Vídni stálo litr 24 hal., nyní postoupilo na
30—32 hal. Úhrnem o 30%. Pro rodinu se temi dtmi
a služkou páí se denní spoteba mléka prmrn na pt
litr. Kde však je více len rodiny, je dsledn denní

spoteba mléka vtší, což msín vyžaduje vydání vtší

0 3—4 kor. K vli dtem musejí si rodie v mléce initi

újmu a pokud možná nedostatenou výživu hraditi masem.
Zdražení mléka jest posledním lánkem ve zdražování

životních poteb.
Ve druhé ad jest velmi citelným stálé zdražování

másla. Kilogram tak zvaného ajového másla ve Vídni

platí se 3 kor. 60 hal.; v ervnu ješt stál 3 kor., v íjnu
r. 1907 stál 2 kor. 70 hal. Zdražení másla obnáší tudíž

40—607o-
Mimoádného zdražení doznala mouka. Kilo mouky

v ervenci ve Vídni platilo 50 hal., pede dvma roky

pouze 27 hal. Nyní platí 46—48 hal. Zdražení mouky
bylo ihned znáti na zmenšených bocháncích chleba a na

houskách. Zde zdražení obnáší 40%. Velmi znan
stoupla cena vepového sádla, jež ve Vídní vesms dosáhlo

výše 2 kor. za kilo. Též cena cukru stoupá. A jelikož

lékai te vždy více doporuují požívání zeleniny, piráží

se i na zelenin a vbec na vaivu.
Ceny masa v poslední dob sice nestouply, to však

jedin z té píiny, že již výše stoupati nemohly. Dnes
hovzí maso ve mnohých rodinách stalo se pepychem,
ili lahdkou. A jaké maso se v jatkách prodává! Maso
ze starých krav, jež druhdy rozsekávalo se do uzenin,

maso vláknovité, houževnaté, nezáživné, jež ustupuje te
vždy více masu koskému, jemuž ostatn piplatilo též.

1 koští ezníci dovedou situace využívati. Hranice Srbska

od minulého jara zase uzaveny, z Rumunska a Bul-

harska k nám maso živé ani poražené nesmí. Krom
potravin nemálo se zdražil odv, z nho pak nejvíce

obuv, pi nejmenším o SO^/q. Díve býval pár mužských
botek za 6 zl., dnes stojí 18—20 kor. Pár šnrovacích
stevíc stojí 10— 12 kor. Klobouky jsou dnes o dobrou
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tetinu dražší, rovnž tak látky na šaty, veskrz o 25%
dražší. Že konen i dlníci o 1—2 kor. denn si pi-

dražili, a služky o nkolik korun msín, rozumí se samo
sebou. Vymlouvají se na drahotu v konfekcích a mód-
ních síních ! Rozpoet rodiny skládá se z mnohých po-

ložek, poínaje od mléka a chleba, až k masu, a pak od
obuvi až k celému obleku. A jelikož te již všecko zdra-

žují živnostníci a konfekcionái, nesmjí za nimi zstati

pozadu ani domácí páni s inží. Každá partaj chvje se

ped novým kvartálem. A ke všemu práv te obchodní
konstellace jest neutšená. Náek jest všeobecný : Ob-
chody jsou špatné. Vi tomu bylo by k pání, aby páni

poslanci svdomit uvažovali, doporuuje-li se pro všecky

pípady obstrukce.

» Lidové Listy « porovnávají v následujícím lánku
dívjší doby s nynjšími pomry takto. Modlíme se

:

od moru, hladu a války vysvobo nás ó. Pane

!

A lidstvo samo také pracovalo na vysvobození, a

ne zcela bez výsledku. Nedopracovalo se ovšem úplného
vysvobození, ale pece aspo zmírnní onch tí metel
— moru, hladu a války.

Až do zavedení stelné zbran a stálého vojska

byla tu samá válka, ale válka byla ponejvíce jen malou vál-

kou. Od té doby tší se Evropa — odpoítáme-li ti

nebo tyi periody obrovských válek — dlouhým do-

bám míru. Le tento mír perušující krátké války jsou

kolosální a koní katastrofáln. Za to však zmizely z kul-

turní naší doby akutní mory a bída hladu uinivše mí-

sto rozšíeným epidemickým nemocem a stálým staro-

stem o potravu chudšího obyvatelstva.

Svtový obchod odstranil akutní bídu hladu. Když
dokoneno bylo osídlení západní a stední Evropy a

všeobecn se rozšíilo málo sice racionelní, avšak úpln
spoádané zemdlství, bylo dosti potravy, ponvadž
zem nebyly pelidnny. Avšak scházely silnice a pro-

stedky dopravní, ímž každá zem byla poukázána to-

liko na své výrobky. Musí-li obilí býti dopravováno po
špatných cestách koni nebo soumary, pak již tra pou-

hých 10 mil ztráví pi obyejných cenách celý obchod-
ní výtžek. Pi znan delších vzdálenostech vzrostou

náklady dopravy tak, že jen chudým lidem nedosažitelná

cena obilí mže pimti statkáe nebo obchodníka k ri-

skantní doprav. Jen pokud možná byla doprava po
vod, vyvinul se pravidelný obchod obilní

;
tak mezi
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agrárními zemmi východomoskými a hust obydlenými
prmyslovými zemmi. Následek toho byl, že výživa

všeobecn a výhradn závisela od domácí úrody. Pi
prmrné sklizni bylo dosti výživy, pi bohaté byl nad-

bytek, pi nepatrné hladovli chudší a pi neúrod mohli
i zámožní umírati hlady.

Tomuto stídání a zmn v zásobách odpovídalo
pirozen i stálé kolísání cen. V kulturní naší dob parní

a železniní doprava zpsobila vyrovnání sklizn ve

všech zemích a bursovní organisace obchodu, která

všechna výrobní a spotební místa udržuje v nepetrži-

tém, denním — ba hodinném — vzájemném spojení,

toto vyrovnání dokonala. Proto má obilí cenu svtového
trhu. Tato cena zvyšuje se ovšem v jednotlivých zemích

a místech agrárními cly, obchodem v malém a místními

pomry dopravními, avšak, pokud vím, nikdy v posled-

ních desítiletích toto zvýšení nepevyšovalo 100 pro.
svtové ceny, tak že nepicházejí nikdy více rozdíly cen

o dvojnásobnou míru — jakož i doasné kolísání cen

v posledních 17 letech nestouplo o sto procent.

Svtový obchod uinil tedy v zemích, které zabírá,

konec pespílišným kolísáním cen a znemožnil všeobec-

ný hlad, avšak cenu sám sebou ovšem neustanovuje.

Tato záleží — když nehledíme k samozejmé he na-

bídky a poptávky — od initele všemu zboží spole-
ného a od okolnosti obilní produkce. Oním initelem

jest množství po ruce jsoucího a pro mince schopného
drahého kovu. Je-li málo zlata a stíbra (dnes rozhoduje

tém jen zlato), mže jen malé jeho množství býti upo-
tebeno k obchodním operacím : malé množství zlata

jest ekvivalentem pro velké kvantum zboží
:

je-li drahé

zlato, jest laciné zboží. Ve stedovku bylo tomu tak.

Z nízkých cen potravin oné doby nemže se proto beze

všeho usuzovati na pebytek obilí a dobytka. Že obého
— doby neúrody a barbarských válek z toho vyjímaje
— obyejn bylo v nadbytku, mžeme posuzovat! z teh-

dejšího zpsobu života. Tak na p. vévodové Jií a Al-

bert Saský r. 1482 naídili, že dlníkm nesmí býti dá-

váno ve všední dny k obdu a veei více než tvero
jídel (dva masité pokrmy, polévka a luštniny) a o svát-

cích ne více než jídel patero.

jestliže produkce zlata objevením nových dol nebo
rýžovišf stoupne, klesá cena drahého kovu a ceny zboží

stoupají : za totéž množství zboží musí se zaplatiti více
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zlata nebo stíbra. Jako stedovká láce životních po-

teb neznamenala pro sebe ješt jejich nadbytek, tak

neznamenají daleko vyšší ceny nové doby, že by jich byl

nedostatek. Máme práv více zlata a stíbra, musíme
tedy pi nákupu dáti ho více a mžeme tak uiniti.

Zdaž ceny zboží pro bohatství kov jsou vysoké nebo
pro nedostatek kovu nízké — jest pro blahobyt

lidu úpln lhostejno, jest úpln lhostejno, stojí-li

dobyte 50 nebo 500 korun, stojí-li metrický cent pše-

nice 50 nikl nebo 50 korun — pepokládaje, že v dru-

hém pípad také mzdy dlník a služné úedník de-

setkráte tak stoupne, než v pípadu prvním. To se

také konen dje, ale nedje se tak ihned. Obilní

produkci vlastní okolnosti jsou však ve vzájemném
odporu.

Výrobky živnostenské možno — theoreticky — ne-

konen rozmnožovati a od doby, kdy stroj produkdv-
nost prmyslu zvýšil do nekonenosti, musí stále ro-

stoucí množství zboží — potebu neustále pevyšující

nabídka — toto zboží ustavin zlevovati (pokud není

brzdou nedostatek suroviny, což mezi jiným stává se u

zboží koženého a vlnného). Naproti tomu povrch pdy
a minerálie nelze rozšíit! a rozmnožit!, zásoby díví se

umenšují a výrobky zemdlství mohou býti rozmnoženy
bu zušlechtním dosud neúrodné pdy, které stále jest

mén a mén, aneb zvtšováním intensivnosti hospo-

dáství, ímž ovšem výroba stává se nákladnjší, dražší.

Pda, zejména mstská pda (stavební) stoupá v cen
se vzrstem obyvatelstva — hospodáská dle kolísání

cen
;
práv tak díví, a ne tak mocn

;
a uhlí bude

v budoucnosti stále dražší.

Jestliže drahota hospodáských výrobk všeobecn
nestoupá do nesnesitelnosti, možno dkovat! jiným okol-

nostem, že stále ješt i orná plocha se rozmnožuje,
i hospodáství intensivnji provozuje, avšak, jak prý e-
eno bylo, a ím liší se od zlevnní výrobk prmyslo-
vých — nikoliv bez vynaložení nákladu, a co tkne se

vzdlání pdy ponejvíce jen novým osídlováním, k n-
muž však moderní lidé jsou mén naklonni a mén
schopni než naši pedkové. Le stále ješt osídlují se

nové kraje a pda vzdlává. Vysoké ceny potravin lákají

rozmnožovati úrodná pole, novou zemi initi úrodnou
racionalisováním hospodáství a vynaložením kapitálu

rozmnožovati výrobnost.



— 317 —

Tak dje se vyrovnávací proces. Následkem každého
znaného pírstku obyvatelstva jest zvýšení cen obilí,

masa a mléka, a to vyvolá zase zvýšenou produkci, která

opt ceny sníží. A tím vším ídí se zase mzdy a platy*

(V prmyslu jest tomu opan, takže veškerý raffinement

reklamy musí býti použit, aby vzbuzeny byly nové po-

teby a staré stouply.) Ceny zstaly vysoké až do po-

átku let sedmdesátých. Roku 1870 až 1875 platil metr.

cent pšenice 25 K. Tu pivábila vysoká cena americké

farmáe: obrovské farmy s raffinovan dokonalou do-

pravní organisací srazily evropské ceny obilní. Také
Indie vyvážela pevážn pšenici a Argentinie stala se

trvale vývozní zemí. Petrolej znehodnotil epkový olej,

australská vlna zatlaila slezskou (k emuž slezští rolníci

sami pomohli, prodávajíce za vysokou cenu chovné be-

rany do Austrálie). Ceny jsou všude vysoké, dokonce
i v Chilli jest náek na drahotu.

Hlavní píinou drahoty dle mého náhledu jest

okolnost, že opt jednou svtová výroba nejde stejným

krokem s pibýváním obyvatelstva. Povinností veejného
mínní jest, aby vládní nos pirazilo k stžejnému bodu
svtové politiky, jenž v tom pozstává, že zabírání nové
produktivní pdy a provádní intensivního hospodáství
v takových krajích, kde ješt se provozuje extensivn,
jest stokrát dležitjší a prospšnjší než stavba — dread-

nought.«
Jak raffinovaným zpsobem dovedou židé tžiti

z drahoty, o tom pinesl doklad asopis »Národ Sob<if

20. listopadu 1909:
»Kdo zdražuje vepové maso? Pedminulý týden

ani eští obchodníci s vepovým dobytkem, ani eští
uzenái nedostali z Halie vep. Pro ? Protože n-
mecko-židovský obchodník Baum peplatil všechny eské
obchodníky a tím opatil si asi 1200 kus vep. Když
je ml zakoupeny, pišel na Ústední jatky a prohlásil

shromáždným eským obchodníkm, uzenám a ezní-
km : »V pondlí budou vepi o 4 krejcary dražší!«

Tím ekl, že mu v pondlí na trhu pi nákupu bude
muset každý kupující zaplatiti o 4 kr. za kilo váhy více,

než v sobotu. Poítá-li se, že každý kus vážil prmrn
50 kg, vydlal jen následkem zdražení o 4 kr. na prasa-

tech hrub 4800 zl., což znamená 9600 kor. Poítá-li se,

že peplatil — aby dostal prasata — ostatní eské ob-

chodníky na každém kg. o 2 h., získal Baum jedním
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dnem hrub 7200 K. — Tak se nám sdlilo. Není naším
úkolem vyšetovali, jest-li a kolik nmecko-židovský ob-

chodník Baum získal, nýbrž chceme tím jen ukázali, jak pro-

vozuje lichvu, aby státní zastupitelstvo, které nesmí sly-

šeli slova »nmecký « neb židovský, poznalo, že jeho

chránnci nejsou tak nevioutí, aby nezasloužili kritiku

s naší strany. Ci lichváské jednání takových Baum,
jen proto, že jsou nmetí židé, též se nesmí dle spra-

vedlnosti pravým jménem nazvati, a nesmí se ped t-
mito nmeckými židy eská veejnost varovali ?«

O všeobecné nepoctivosti, která se dnes tak veejn
ukazuje, pineslo »Volné Slovo pražských pedmstí^
20. listopadu 1909 tento doklad:

» Špinavost konkurenní na Král. Vinohradech. V ce-

lých státech zemí král. eského a v jiných mstech ne-

panuje takový šlendrián obchodní jako na Král. Vino-
hradech a hlavn v tržištích. Na tchto místech jest více

tak zvaných obchodník, kteí opravdu skryt okrádají

obecenstvo za bílého dne. Nejsou to ovšem obchodníci

z povolání, spíše chvilkoví šejdíi. Reelní, poctiví ob-

chodníci a samo obecenstvo obdivuje, jak mže takovýto

prodava prodávali zboží v malém ješt levnji než

koupil ve velkém na 100 kg, a pec prodává za tu

samou cenu rzné zboží na 1 kg a ješt pi všem slušný

zisk mají a kavalíra dlají. Ovšem pišlo se již mnoho-
kráte na šejdíe; pod váhu se piváže kus železa neb

njaké staré závaží, obecenstvo si toho tak nevšimne a

je ošizeno na 1 kg o 20—30 dkg. a tím prodava
hodn již vydlá. ádný živnostník ovšem, váží-li spra-

vedliv, prodává dráže, ale lidé hrnou se k šejdíi a tento

vyprodá zboží díve. Udání jde ovšem cestou zdlouha-

vou a policejní moc nemže nic dlali. Létací komise

již astji až 7 prodava našla pi falešném vážení

;

ale co se jim stane? Dostanou 5— 10 K pokuty, rádi ji

zaplatí a vydlají takovýmto švindlem denn mnohem
více. Komise létací pijde zase za nkolik dní, najde se

zase okrádání pi vážení, opakuje se tou samou cestou

vše a nestane se s tmi prodavai zase nieho. Vše-

obecn se soudí, že tito musí vydlat mnoho, když pro-

hrají v kartách 300—400 K denn neb v noci. To jsou

pedáci » fakule fuk« a spolk veteránských.«

Nejvíce láteit umí na drahotu »Právo Lidu«, ale

pi tom vynadá klerikálm, a o židech mlí. Na doklad
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toho uvádíme lánek z » Práva Lidu« ze dne 2. ervna
1909. Píše:

Ped nkolika dny bylo v tomto list vysvtleno,

jaké do milliard jdoucí dary pipravuje vláda novelou

zákona horního uhlobaronm v Rakousku. Chci zmín-
nou úvahu doplniti s jiné stránky a sice poukázati na

zpsob dolování a výdlky uhelných baron v severních

echách, nebo pomry severoeské jsou typické pro

celou íši.

Tžba hndého uhlí severoeského se nachází po-

mrn v rukou malého potu akciových spoleností.

Majitelé akcií žijí hlavn za hranicemi. Nejvýnosnjších
akcií zmocnil se dosti úzký kroužek lidí, jejichž ped-
staviteli jsou ústetí velkoobchodníci uhlím Weinmann
a Petschek. A tito pánové diktují ceny uhlí zcela libo-

voln — bez ohledu na dobrou i špatnou konjunkturu

zvyšují rok od roku ceny uhlí a není nikoho, kdo by
je v tom zakikl. Pi tom ješt lépe vynikne jejich

hrabivost, uvedeme-li, že mzdy dlnictva v dolech klesly

bhem posledních dvaceti rok tém o padesát procent.

Jediným a hlavním úkolem tža jest, aby s málo vý-

daji vyrobili co nejvíce uhlí. A ponvadž jest uhelného
bohatství nadbytek a skoro bezplatn k disposici, ne-

hledí se ani v nejmenším na tžbu racionelní, hospo-
dárnou, nýbrž drancují se v pravém slova smyslu erné
poklady pírodní. Tží se jenom tam, kde se dá tžit

snadno, vrstvy mén vydatné nebo uhlí horší jakosti

ponechá se osudu — podzemním ohm, vod a za-

sypání. »Po nás potopa« — jest heslem moderních
pirát.

Strašlivým dokumentem této innosti jsou zpusto-

šené kraje na Mostecku a Duchcovsku. Nejkrásnjší
kdysi lány zem podobají se veliké popelné doutnající

poušti, rozervané a rostlinstva zbavené. V samém sou-

sedství Duchcova je nkolik tvereních kilometr veliký

prostor jediným peklem. Pda, snížená o 20—30 m,
hoí na dn i na úboích. Ohe zuí též pod zemí a

zasahuje i pod znanou ást tak zv. mosteckého ped-
mstí, otravné plyny sirnaté, dusivé i taskavé otravují

celé okolí, takže se musilo obyvatelstvo nkolika dom
vysthovati. A kolem tohoto pekla, v pvodních kory-

tech, dnes jakoby na vršku se nacházejících, tekou po-
toky, jejichž behy, oddlené úzkým pruhem zem od
propadlin, chránny jsou shnilými prkny! Staí náhlá
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boue, deš nebo tání snhu a voda vystoupí z beh,
vnikne do hoících propadlin a tam si nalezne odpad
starými štolami do nových dol, ímž jsou vydány tisíce

hornických život nebezpeí katastrofy, jako tomu bylo

roku letošního. Pée o bezpenost v dolech jest vc,
o kterou se uhlobaroni nejmén starají. Stojí to as a

peníze. Vedle toho jsou horní úady tak shovívavý, že

se zdá uhiobaronm holým luxusem, aby šetením lid-

ských život zmenšovali své výdlky. Normálnímu
mozku se zdá jako samozejmou povinností, že ten, kdo
pdu vybrakoval, ml by ji uvésti aspo ásten do
pvodního stavu, vrátiti zemdlství a chrániti oby-

vatelstvo ped otravnými plyny. Povinnost tato však

pro uhlobarony neplatí. Naopak, stát zídil ped rokem
regulativní kancelá v Duchcov a nákladem mnoha
million bude zpustošenou krajinu upravovat. Tímto
zpsobem dostanou tedy uhlobaroni zvláštní prémii za

svoji hrabivost — z kapes veškerého poplatnictva, jemuž
brakují kapsy zvyšováním cen uhlí.

V roce 1908 bylo v uhelných revírech Teplice-

Most-Chomutov z 377 podnik (o 8 mén než r. 1907)

81 v Chodu. Zamstnávaly 30.347 (-[- 1870) dlník.
Vytžilo se 184.37 (-|- 3*65) million metrických cent
uhlí v cen 88*74 (-[- 11*92) million korun.

Na prvním míst v tžení jest

:

Metrických cent

Mostecká uhláská spole. . . . 46,252.333 +2,617.500
BruŠský tža, uhelný spolek . 26,812.595 — 1,062.000

C. k. báský erár 12,882.560 + 422.000
Duchcovský uhláský spolek . . 8,118.038 448.000
Uhelné závody »Brltannia« . . 5,398.810
Meronické uhelné tžastvo . . 678.084

J. T. Fúgner 577.491

Hlavními producenty v revíru mosteckém jsou

:

Metr. cent

Mostecká uhláská spolenost 34,549.697
Tžastvo brušských uhelných dol .... 22,411.081

Severoeská spolenost uhelná 21,397.263
C. k. báský erár 9,936.360
Duchcovský spolek uhelný 7,772.362
Chotovinské tžastvo uhelné 7,439.014
Baldauf & Rudolf 7,374.730
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Metr. cent

Dl »Habsburg« 4,687.915

Uhláský spolek prmyslový 4,307.055

Dráha duchcovsko-podmokelská 3,844.594

Spoleenstvo dol »Florentinskýchc .... 2,347.674

Kníže »Lobkowitz« 2,181.525

Tžastvo »Theresia-Tiefbau« 2,163.842

Pražská úvrní banka 2,034.353

Tžastvo dolu »Eleonora« 1,455.843

Tžastvo dolu »Trojice« 1,310.322

Tžastvo dolu »Frauenlob« 997.057

Tžastvo »Johann-Tiefbau« 930.208

Tžastvo »Korunní princ Rudolf* 448.472

Šachta » Friedrich* v Duchcov 381.458

Šachta »Wenzel« (A. Endisch) v Duchcov . 306.129

Šachta »Jindiška« v Duchcov 302.885

Tžastvo šachty Fgnerovy 281.119

Kníže Schwarzenberg 207.478
Tžastvo dolu »Emilie« ve Svtci .... 137.702

Hlavními producenty v báském revíru teplickém

jsou

:

Metr. cent

Mostecká uhláská spolenost 11,702.636

Tžastvo brušských uhelných dol .... 4,401.514

Doly hrabte Sylva-Tarouccy 3,744.536

Chabaovická uhelná spolenost »Austria« . 2,321.804

Uhelný závod »Britannia« v Bohosudov . . 2,009.564

Kníže Clary 668.704
Meronické uhelné tžastvo 614.454
Pražská železáská spolenost 538.536

S. Fischmanna Synové 536.190
Tžastvo dolu »Emilie« v Košanech . . . 437.661

Duchcovský spolek uhelný 345.676
Max Mhling 341.214
^•Neubeschert-Glckszeche* 296.375

Josef Inwald 264.989
pl Lamberti 211.488
Šachta »Hugo« 194.466

Tžastvo christinské 180.031

Dl Petropavlovský 102.342

Hlavními producenty v báském revíru chomutov-
ském jsou

:

Rudolf Vrba: Vláda penz. 21
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Metr. cent

Šachta »EIiška« v Ervnicích 3,852.271

Šachta »Robert« v Ervnicích 3,389.246

C. k. šachta » Hedvika « u Ervnic 2,946.200

Šachta Grohmannova u Eisenbergu 2,425.002

Šachty Karel a Julius v Chomutov 1,167.321

Vedle tchto hlavních producent je na severu

ada závod menších. Mizí však rok od roku, nebo
pomrn dráže vyrábjí, nemajíce dostateného kapitálu

a stroj. Pohlcují je ovšem jejich silnjší sousedé.

Výdlky akciových spoleností uhelných kolísají

mezi 8—30 pro. Tam, kde jsou dividendy píliš ki-

klavé, rozdlí se páni akcionái o koist nikoliv divi-

dendami, nýbrž pod jiným oznaením.

A tmto niitelm zem a upírm obyvatelstva

chce vláda zajistit na celá století jejich ádní! Hor-
nictvo, které krev svoji cedí v šachtách mnohem hojnji

než vojíni v nejkrvavjších bitvách, volá po celá desíti-

letí po reform ádu horního a o jiné požadavky, zkrá-

cení doby pracovní, ustanovení dlních inspektor, mi-

nimální mzdu, reformu pojištní invalidního a nemo-
cenského — avšak marn. Místo toho vláda pichází

s novelou, která tm, co mají plné hromady, nové hro-

mady pidává a tm, kdo mli málo, bére i to poslední.

Proti tomu musí protestovati nejen dlnictvo, nýbrž
veškeré obyvatelstvo stedních vrstev, nebo slouží stejn
uhlobaronm za objekt vykoisování. Než takovou
reformu — radji nic.

»Právo Lidu« tu provádí docela sprostý podvod,
ono jmenuje jen firmu, ale majitele žida zamluje. To
je asi tolik, jako když v Praze v Celetné ulici je obchod
se šatstvem u »erné Matky Boží« a majitelka toho
obchodu je židovka Fleissigová. Takovýchto obchod
je po Praze plno. je pece známo, že veškeré v echách
vytžené hndé i erné uhlí pichází do rukou žida

Weinmanna a Petschka. V Praze pak má obchod uhlím
v rukou židovský »Kohlenverein«. Do obvodu Prahy
nepijde ani kousek uhlí, na nmž by neml židovský
»Kohlenverein« svj zisk. Židé Weinmann a Petschek
odebírají ze všech dol všecko uhlí a sami pak prodej
mají v rukou. O tom »Právo Lidu« podlým zpsobem
mlí. Židé Weinmann i Petschek jsou mnohonásobní
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millionái. V jejich vilách v Bubeni se sousteuje všecko
bohaté židovstvo z Prahy.

O drahot rozumuje »Pr. Lidu« v lánku 30. ledna

1910 takto: Rakousko-uherský celní tarif z r. 1905 jest

napodobením celního tarifu nmeckého z roku 1903.

V Nmecku mohl nový vysoký celní tarif nabýti plat-

nosti zákona pouze brutálním porušením práva poslanc,
což se jménem konservativního poslance pana z Kanitz
navždy zstane spojeno. V parlament rakouském nebylo
teba takové násilné a bezohledné zmny jednacího ádu
jako v Nmecku. Ve starém kuriovém parlament vládla

feudální šlechta, representuj ící souasn velkostatek. M-
šfáctvo zapletené do víru národnostních rozbroj, dalo

si zcela klidn a tém bez hlesu navléknout chomout
agrárnicko-feudální. Zástupcm jeho v roce 1905 chybla
také naprosto schopnost vystihnout! dalekosáhlost takové

zmny celní a obchodní politiky. V jaké míe jest lid

nynjší celní lichvou využitkován, dokazuje velice pkn
asopis »Der Lothringer«, vycházející v Metách v N-
mecku.

Týž poukazuje na Francii, kde nejsou uvalena tak

obrovská cla na poteby životní jako v Nmecku a v Ra-

kousku. To vidti lze markantn na cenách masa na
francouzsko-nmeckých hranicích. V roce 1909 stála

v Metách jedna libra vepového masa 1 K 20 h, o nco
dále za hranicemi nmeckými ve Francii pouze 78 halé.
Hovzí maso stálo v Metách 78 halé, za hranicemi

66 halé, telecí maso v Metách 1 K 20 hal., za hrani-

cemi ve Francii 86 halé, slanina v Metách 1 K 4 h,

za hranicemi 58 halé. Ve Francii, která má mén ja-

teného dobytka než Rakousko a Nmecko, byla libra

vepového masa o 42 hal., hovzího o 12 hal., telecího

o 34 hal. a slanina dokonce o 46 hal. levnjší než v N-
mecku, které má neslýchané vysoké clo na dovoz jate-

ného dobytka.

Podobn je tomu však i se všemi ostatními potra-

vinami. Na p. bochník chleba stejné váhy v Metách byl

o 29 halé dražší než za hranicí francouzskou. Jeden
dlník v Arsu, otec dvanácti dtí, dochází týdn dvakrát

pes hranice do francouzské obce Arracille, aby tam
nakoupil chleba. Uspoí tím msín na chlebu 16 K
13 hal.

V Rakousku od zavedení nového celního tarifu

v roce 1905 není to s cenami životních poteb o nic

21
*
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lépe než v Nmecku. Rakousko mlo (jak jsme již astji
poukazovali) ze všech stát v roce 1909 nejvyšší ceny

obilí. Tak stálo 100 kg pšenice dle prmrného výpotu
ve jmenovaném roce : Ve Vídni 30 K 40 h, v Berlín

25 K 60 h, v Odse (Rusko) 19 K 4 h, v Londýn 20 K
a v New-Yorku 20 K 68 h. Ceny potravin zvýšily se

u nás v Rakousku za posledních 5 let takto

:

'o
O
'5
<u

QJ
>v«

tn
(U
C

>c/)

>
0. Q N

1 kg mouky pšeniné . . 32 h 50 h 560/0

1 kg mouky chlebové . . . 26 » 32 » 250/0

1 kg hovzího masa . . . . 116 » 170 » 470/0

kopa vajec . . . 260 » 540 » 550/0

1 kg másla . . .208 » 320 » 540/0

1 kg sádla . . . 148 » 192 » 290/0

Byty, šaty, prádlo, boty za dobu tu také pidražily o do-

brých 25—30%! Tedy prmrné zdražení na všechny
tyto velenutné vci — a to nejsou vyjmenovány všechny—
iní 42%, t. j. tyicetdv procenta. Sáhneme-li ješt

dále do minulosti, seznáme, že bhem posledních 15 rok
zdražily se naše životní poteby o celých sto procent.

Tak na p. kilo masa vepového ped 15 roky stálo

1 K 16 h, dnes stojí 2 K 20 h.

Od nkolika msíc dováží se do Rakouska mnoho
cizozemské pšenice a pece ceny tohoto druhu obilí

dosud se udržují na neobyejné výši. Toho píinou jest,

jak jsme již podotkli, vysoké naše obilní clo. A pece
sklidilo se u nás v Rakousku v roce 1909 celkem 9T mil-

lion metrických cent pšenice oproti 8*5 milí. v r. 1908.

Svtové žn pšenice v r. 1909 obnášely 915 milllon
metrických cent oproti 832, 793 a 876 millionm me-
trických cent ve tech pedcházejících letech. Chlebovin
sklidilo se v roce 1909 v Rakousko-Uhersku celkem

203 milliony metrických cent, v r. 1908 pouze 198 mil-

lion metr. cent a v roce 1906 234 milliony metrických

cent. Bohaté žn Rakousko-Uherska v r. 1906 umožnily,

že vzdor vysokému tarifu mohla býti pšenice prodávána
za 16 K 80 h.

Jak je lid vykoisován, to dokazuje následující

tabulka

:
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Sklizeno mil-

Rok lion metrických
cent

Tržní hodnota
sklizn

million korun

1906 .... 234*6

1907 .... 210*4

1908 .... 198*9

1909 .... 203*9

4697*86

4756*09

4974*48
5451*26

V roce 1909 urodilo se tedy o 31 milí. metr. cent
chlebovin mén než v roce 1906. A pes to — jak uve-

dené íslice dokazují — zaplatilo obyvatelstvo v Rakou-
sku o 754 milliony korun více nežli v roce 1906. Z toho

vyzískal stát na clech 80 million korun a o ostatní

674 milí. korun rozdlili se velkostatkái a selští zemani.

Z tchto million nemá malý rolník a jmenovit domká
nic, ponvadž nevyrábí pro trh, a i když nco obilí

prodá, aby uhradil okamžité výlohy, vydá zase mnohem
více pi nákupu poteb životních celní ochranou zdražo-

vaných. Lidé ti náleží ve vtšin ke stavu dlnickému a

pracují bu v továrnách nebo na statcích a jako takoví

kupují mouku, chleba, omastek a i maso. Ale i rolníci,

žijící se svou rodinou z výnosu hospodáství, nemají

z vysokých cel žádného užitku. Strží-Ii nco více za do-

bytek a obilí, musí zase více vydati za ony poteby,
které zdražily se jen proto, že obilí, mouka, chleba, maso,

dík celní politice, stouply v cen. Drahota potravin má
dále za následek, že zvyšují se vydání státu, zemí a obcí,

jakož i všech veejných institucí, ponvadž musí svým
zízencm poskytovat drahotní pídavky. Také ceny po-

teb pro armádu a námonictvo rostou zdražováním po-

travin do nekonena. Následek toho je zvyšování daní

a všech pirážek, které musí platiti také rolnictvo. To
jmenovit tžce postihne chalupníky a domkáe, jimž

okamžitý vtší zisk z prodaného kusu dobytete anebo
nco pšenice a žita jiným zpsobem opt z kapsy vy-

prchá.

Ze zvyšování cen mají zisk jenom a jedin velko-

statkái a selští zemani. A ve prospch této pomrn
malé tídy lidí provozuje se u nás v Rakousko-Uhersku
obchodní politika, jíž milliony ostatního obyvatelstva

se ožebraují. A proti takové obchodní politice je ne-

vyhnutelno bojovati co nejúpornji.
O tom, že židé na plodinových bursách na celém

svt umle ceny šroubují a milliony shrabují, o tom
» Právo Lidu« zatvrzele mlí.
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Dr. Fiedler vykládal drahotu v »Nár. Listech « 9. ledna

1910 následovn: V politickém život loského roku pi-

kvailo neobvykle mnoho významných událostí, jež po-

skytují na dlouho objemnou látku k úvahám široké ve-

ejnosti : annexe a hrozící nebezpeí válené, finanní
tíse státu a berní pedlohy vládní, rozrušení zemského
finanního hospodáství nmeckou obstrukcí, rozvrat par-

lamentních pomr v Uhrách, záhebský a vídeský
proces, poslední obstrukce na íšské rad, konící pe-
kvapujícím zpsobem zmnou jednacího ádu a m. j. Nic

nedovedlo však upoutati zájem nejširších vrstev v té míe,
jako nezadržiteln stoupající ceny zvlášt pedmt nutné

denní poteby. A právem. Drahota proniká do všech do-

mácností, pivádjíc každý rozpoet z rovnováhy. Stední
a drobné vrstvy jsou tím pirozen nejvíce postiženy

i adressují na vládu i poslance dtklivá vyzvání o pomoc.
Vláda uinila krok

;
zídila z odborných ministr komisi,

která — jak z asopis veejnost zvdla — uvažovala,

nebylo-li by lze proti drahot postupovati zavedením
maximálních sazeb, tarifovými úlevami dopravními, orga-

nisací a podporou družstev zásobovacích, snížením obil-

ních cel. Viditelných výsledk porad této komise jsme
se dosud nedokali. V poslanecké snmovn zízen pro

týž pedmt zvláštní výbor, který v prosincové své schzi
vyzval vládu, aby pedložila statistický materiál, a dal na
úvahu myšlenku, aby zízen byl pi ministerstvu obchodu
pro záležitosti konsumu zvláštní konsumní úad a aby
k zastupování zájm konsument vybudována byla zvláštní

organisace konsument. Postup tento, theoreticky dojista

dobrý, prakticky zdáti se bude netrplivé naší veejnosti

trochu zdlouhavým. Mají-li s vyhlídkou na njaký úspch
hledány býti pomocné prostedky proti neúprosn stou-

pající drahot, nutno nejdíve, jak to nezbytno pi ve-

likých problémech národohospodáských, aspo hlavní

klásti otázku, kde vzí píiny tohoto zjevu. Jistý zjev

poskytne nám snad pokyn, po kterých stopách máme pá-

trati. Na drahotu nežaluje se snad jen u nás v echách,
nebo jen v Rakousku, nýbrž tém všude, v Pešti jako

v Praze a ve Vídni, v Rusku jako ve Francii a Anglii,

v Berlín jako v New-Yorku
; všude s tužkou v ruce vy-

poítává se na podklad tržních záznam, o zdražilo se

živobytí, i dochází se k povážlivým výsledkm. Jestli dle

toho vzrstající drahota není zjevem výhradn místním,

který tísnil by jen uritou zem neb uritý stát, nýbrž
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zjevem všeobecným, rozprostírajícím své úinky souasn
po široké oblasti svtového hospodáství, dojista správ-

ným bude závrek, že píiny drahoty nelze piítat! vý-

lun jen místním nedostatkm ve výrobní neb obžní
organisaci, nikoliv jen initelm na uritém míst nebo
urité zemi psobícím, nýbrž že sluší podstatnou ást
tchto píin hledati ve všeobecném rozvoji národního
hospodáství a v initelích, ve velkých hospodáských
útvarech vystupujících a stejn psobících. Hledíce s širo-

kého hlediska na rozvoj národního hospodáství, najdeme,

že prbhem posledního ticeti- až tyicetiletí nastala

v hospodáských pomrech ada pronikavých zmn, jež

psobila ke všeobecnému zvýšení výrobních i obžných
náklad a jež musila na konec najiti zetelného výrazu

v stoupajících cenách. V rámci informaního lánku no-

vináského lze tyto zmny jen pehledn naznait!. Prv-

ním zetelným úkazem v tomto smru je zdražení lidské

práce. Pokroilejší kulturní názor o významu a hodnot
lidského života vbec, tedy i života dlníkova a zamst-
naného všeho druhu, vedl všeobecn — aspo ve státech,

inících nárok na název kulturních — k zaízením, aby
pracovní silou lidskou bylo úsporn nakládáno a aby
pracujícímu umožnno úastenství na vymoženostech
doby.

K uskutenní toho smuje ada sociálních opa-

tení, podniknutá mocí veejnou i z podnt soukromých,
jako : zkrácení a upravení doby pracovní, bezpenostní
a zdravotní opatení pi práci, ochrana pracovních sil

mladistvých a ženských, zabezpeení odpoinku pracují-

cím, zabezpeení dchod pro pípad úrazu, nemoci, in-

validity, stáí, zvýšení mzdy a jiných plat atd., atd.

S oprávnným tímto zlepšením pomr vrstvy zamstna-
ných šlo ruku v ruce všeobecné stoupání míry životní.

Poekadlo tak oblíbené o starých zlatých asech jest jen

planým slovem. Ve skutenosti žijeme mnohem dokona-
leji, než generace ped námi, teba bychom k ideálnímu

stavu mli ješt hodn daleko. Hledíme-li ku pomrm
celkovým — v jednotlivých pípadech budou vždy vy-

skytovat! se odchylky, rozhodným však mže býti jen

celek — jest dnešní zpsob ukájení našich poteb (byty,

potrava, odv, osvžení, vzdlání, zdravotnictví, bezpe-
nost osobní i majetková, doprava a pod.) jak co do
množství, tak co do jakosti nepomrn lepší, než druhdy.
Naše veejné svazky spoleenské, stát, zem, okresy, obce.
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postaveny jsou pímo do služeb snah, aby takovýto vý-

voj byl podporován.

To vše znamená opravdový pokrok, z kterého se

všichni tšíme, pokrok, který nepejeme si, aby byl za-

staven. Ale pokrok ten musil býti vykoupen obtmi,
nejen duševními, nýbrž i hmotnými. Píslušná hmotná
ást tchto obtí, jevící se zevn ve zvýšených nákladech

podnikatelských i zvýšených bemenech veejných (stát-

ních, komunálních) pesune se na konec do ceny vý-

robk. Ve zvýšených cenách platíme tak vše to, eho
jsme ve zvýšené úrovni životní dosáhli. Pokud tedy ve

zvýšených cenách obsaženo výkupné našeho postupu

kulturního i hmotného, jest zvýšení to povahy trvalé,

ježto návratu si nepejeme. Jedin o to by mohlo jiti,

aby ta ást náklad, která pipadá na innost veejných
svazk, byla spravedlivou berní soustavou dle platební

schopnosti rozdlena, úvahy o tom patí však jinam.

Cenový vzestup, tmito okolnostmi podmínný, nebyl

by pronikl snad tak hluboko do životních pomr všech

vrstev, kdyby nebyl býval zosten jinou významnou
událostí

:
pechodem od svobodné tržby k ochranáské

politice obchodní ve všech význaných státech, Anglii

vyjímajíc, a i tam zavedena nkterá finanní cla (aj,

tabák, káva). Od konce let sedmdesátých každá tém ta-

rifová reforma celní znamená zvýšení celních sazeb,

agrárních i prmyslových, a jak proudy v parlamentech
naznaují, zdá se, že nedospli jsme ješt k nejvyšším

hranicím sazeb tch. Theoreticky bylo by lze o opráv-

nnosti dnešního oste ochranáského smru do neko-

nena hloubati. Prakticky vidíme, že smr tento je ve
státech pevn zakotven — v samé Anglii postupují kon-
servativní strany pi volbách pod tímto heslem — a že

musíme proto na dozírnou dobu s dsledky jeho po-

ítati. A tmi jsou zvýšené ceny zboží cly chránného.
Celními šraky poskytuje stát » ochranu národní práci « ;

ale ochrana ta musí býti vykoupena a výkupné objeví se

na konec ve zvýšených cenách.

Shrnuji tedy: Zvýšené ceny dnešní jsou do jisté

míry dsledkem reforem sociálních, pak ochranáské po-

litiky obchodní. Hledati prostedky, které by psobily
pímo ke snížení cen, z tchto píin prýštících, bylo by
marné, ježto postup na reformní dráze zastaviti nelze a

na zmnu smr obchodní politiky stát za dnešních

proud není pomyšlení. Zvýšené ceny jsou zde jednak
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náhradou všeobecn, kulturn i hmotn zvýšené úrovn
našeho veškerého života, jednak prostedkem, aby stát

vychoval svá hospodáská odvtví ku patiné výši do-

konalosti.

A jsme tedy úpln beze zbraní proti cenovému
tlaku, který nás z této píiny tísní ? Nikoliv, dovede-
me-li pravd hledti smle v oi. Bume sob vdomi,
že žijeme v jakési pechodní dob. Ve všech význanj-
ších státech nastoupena dráha sociálních a hospodá-
ských reforem. Na obti z toho plynoucí nebyla však

hospodáství národ pipravena i musí se jim teprve

pizpsobiti. A proto souasn s tmito reformami musí
provozována býti drazná politika hospodáská, podpo-
rující rozmach výrobních sil národ, aby jich hospo-
dáské tleso posíleno bylo k takové pružnosti, jež by
i rub reforem sociálních, t. j. jich finanní bím, bez
poruch snesla. A to se podaí zrovna tak, jako podailo
se národm pekonat! jiné, snad ješt tíže doléhající

tísn.«

Vedle všeobecných píin rázu — aspo na dozír-

nou dobu — trvalého, psobí ke zvýšení cen i píiny
místní, obmezující své úinky na urité zboží, neb na
uritou ohranienou oblast, nebo i píiny pechodní^
jen po obmezenou dobu úinkující. Sem patí takové

události, kterými stlaí se v uritém obvodu neb po
uritou dobu nabídka uritého zboží, nebo naopak
stoupne nahodile poptávka. Píklad takový poskytuje

práv loská nedostaující sklize pšeniní u nás, nebo
špatná sklize bavlny v Americe. Dále sem patí podni-

katelské organisace, zízené s tendencí, aby v uritém
obvodu udržovaly ceny na urité výši; to jsou hlavn
kartely zjevné (na píklad železáský, cukerní), ale i kar-

tely neorganisované, bezdn vznikající (náhlé zvýšení

cen výrobci uritého druhu, na p. ceny mléka doda-

vateli téhož), jiné a jiné zjevy toho druhu bylo by lze

ješt uvésti, jako : zvýšení dopravních sazeb pro urité

zboží, porušení obchodních styk mezi dvma státy,

kterým stižen dovoz uritého zboží (na p. dobytka,

masa, obilí, tovar, surovin prmyslových a j.), spekulace,

piiující se o zvýšení cen (na p. spekulace s velko-

mstskou pdou, zdražující bydlení v nich), neodvod-
nné tžké zatížení berní (na p. domovní da inžovní
v mstech), nesmírn bující pekupnictví, jež znesnaduje
a zdražuje krátký styk mezi vyrabitelem a konsumentem
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atd. atd. Známe dlouhou adu takových zjev, jež psobí
neblaze na vývoj cen, známe dokonce i nkteré pro-

stedky, jimiž bylo by lze tomu eliti. Víme na p. dobe,
že v pípad neúrody obilí zmírnilo by tlak stoupajících

cen otevení celních šrak pro dovoz téhož z ciziny

;

v pípad drahoty masa pomohlo by odstranní aneb

aspo snížení celních sazeb proti Rusku, Balkánu, Itálii

;

kartelem diktované ceny železa snížily by se ihned,

kdyby celní sazby na toto zboží byly sníženy
;
stoupání

ceny stavebních míst v mstech mohlo by býti eleno,
kdyby obec skoupila nezastavenou plochu a regulovala

sama prodej ;
zlevnní mstských byt mohli bychom se

nadíti, kdyby stát snížil dkladn inžovní da
;
pekup-

nictví mohlo by býti omezeno vhodnými organisacemi

nákupními a odbytovými atd. Ale víme také rovnž tak

dobe, že pi každém pokusu o ešení tchto otázek

stetnou se ihned zájmy navzájem sob odporující, které

nemohou jen tak beze všeho odstreny býti stranou a

že zhusta nerozhoduje jen vtší dležitost zájmu, nýbrž

též politická moc, kterou uritý zájem vládne. Ale tolik

je jisto, že zájmy konsument v takových hospodáských
zápasech jsou pravideln slabšími a mohou se mén
uplatnlti. Píina zcela jednoduchá. Mezi konsumenty
patí pece také všichni producenti

;
tito staví však ve

všech takových rozporech pirozen svj produkní zájem

v popedí a pomáhají mu k vítzství, zapomínajíce na

své rovnž dležité zájmy konsumní. A dále je jisto, že

otázka drahoty není tak jednoduchou, jak by na první

pohled se zdálo.

» Právo Lidu« pineslo 14. prosince 1909 o zdražení

uhlí tento lánek

:

Z obsáhlého odvodnní, jímž poslanci soudruzi

Modráek a Jaroš provázejí svj návrh o opateních
proti zdražování uhlí, podaný dne 9. prosince v íšské
rad, vyjímáme následující data:

Stoupání uhelných cen jest v posledních letech

zjevem trvalým. Ceny uhlí v dob pítomné dostupují

výše pro zájmy prmyslu, dopravy a všech konsument
neobyejn povážlivé. Dle úedních záznam obnášela

v Rakousku cena jednoho metrického centu uhlí kamen-
ného na míst produkce prmrem v ptiletí 1881— 1885
hal. 63-83, 1886—1890 hal. 61*37, 1891— 1895 hal. 69*6,

1896—1900 hal. 76*8, v šestiletí 1901— 1906 hal. 85*7,

Uhlí hndého v ptiletí 1881— 1885 hal. 36*28, 1886 až
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1890 hal. 33*66, 1891— 1895 hal. 38*2, 1396—1900 hal.

43*2, v šestiletí 1901— 1906 hal. 47*3.

Stoupala tedy cena uhlí kamenného i hndého od
roku 1881, s výjimkou periody 1886— 1890, nepetržit
a difference mezi obdobím 1881— 1885 a obdobím 1901

až 1906 obnáší u kamenného uhlí 34 procent, u hn-
dého 30*5 procent, jeví se tedy stoupnutí v cen o více

než tetinu, eventueln skoro o tetinu. Ješt nápadnji
stouply ceny uhlí ve velkoobchodu a obchodu drobném.
Srovnáme-li prmrné ceny uhlí ve Vídni od r. 1890,

vidíme vzestup následující: Roku 1890 stálo 50 kg. uhlí

prmrem ve velkém K 1*10, v drobném K 1*40; roku

1900 ve velkém K 1*55, v drobném K 1*90; roku 1907
ve velkém K 1*72, v drobném K 2*02. Jest rozšíen názor,

že píinou tohoto zdražování jest jednak zkrácení pra-

covní doby v dolech, jež nastalo zavedením devítiho-

dinné šichty od 1. ervence 1902 (zákon ze dne 27.

ervna r. 1901), jednak svádí se na zvyšování mzdy hor-

ník. Názor tento vyvrací však úední statistika, sesta-

vená ministerstvem orby a ministerstvem veejných prací,

která piložena jest ku stenografickému protokolu ankety

o zavedení osmihodinné šichty a prodloužení nedlního
klidu v dolech, konané ve dnech 26. až 29. íjna 1908.

Z této statistiky (Nachweisung IV. a V.) vychází na jevo,

že pracovní výkonnost dlnictva, zamstnaného v dolech,

nepomrn více vzrostla nežli jeho mzdy — pokud lze

o stoupnutí mzdy vážn mluviti — a že výkonnost dl-
nictva po zavedení devítihodinné šichty nejen nepoklesla,

nýbrž stoupla a stoupá nepetržit a znan.
Prmrná výkonnost a mzda horník za šichtu

:

Revírní okr. Praha, Slaný, Plze, Stíbro

Rok 1902 1903 1904 1905 1906 1907

Výkonnost za

šichtu v q 8*69 9*37 9*13 9*68 9*35 9*02

Mzda za

šichtuvK. 2*02 1*92 1*92 1*95 2*03 2*19

Revírní okres Ostrava-Karvín

Výkonnost za

šichtu v q 10*28 10*74 10*98 11*29 11*69 11*77

Mzda za

ŠichtuvK. 2*48 2*35 2*38 2*41 2*52 2*72
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Revírní okresy Teplice-Most-Chomutov

1902 1903 1904 1905 1906 1907

Výkonnost za

šichtu v q 30*21 34-63 36-40 37-16 39-21 39-93

Mzda za

šichtuvK, 3*04 2-78 2-75 2-74 2-82 3-02

Statistika tžby a mzdy hndouhelných dol v Ra-

kousku.

Rok

Poet vjetých šichet

Prmrný
úhrnem na dlníka

pod zemi
Vytženo
uhlí v q

1901 . .

i na povrchu

. . 57.242 16,483.907 288 224,735.095

1902 . . . . 55.086 15,623.418 283 221,396.831

1903 . . . . 53.272 14,956.770 280 221,575.209

1904 . . . . 51.269 14,507.857 283 219,876.508

1905 . . . . 51.323 14,709.573 286 226,920.760

1906 . . . . 50.964 14,704.157 288 241,677.136

Na 1 dlníka
pipadá Vyplacená

cr

« * .5 >N ^ >(L> .•

Rok tžby ryzí mzda cá >C

za za úhrnem n| « «
šichtu 1 rok v korunách T3 2.-S "S >

1901 . .

q q

. 13-63 3926 54,428.066 24-21

>C/3 < O

3-30 950
1902 . . . 14-17 4019 48,878.515 22-08 3-13 887
1903 . . . 14-81 4159 46,450.951 20-96 3-10 871

1904 . . . 15-16 4238 44,821.365 20-38 3-09 874
1905 . . . 15-43 4421 45,941.725 20-24 3-16 895
1906 . . . 16-44 4742 47,994.570 19-86 3-22 940

Z pedcházejících statistických tabulek (sestavených

na základ vzpomenutých dat ministerstva orby a mini-

sterstva práce), jež vztahují se na hlavní revíry uhelné,

vidíme, že v kamenouhelném revírním okresu pražském,

slánském a stíbrském stoupla výkonnost dlnictva za

šichtu od r. 1901 do roku 1907 s 8*69 metr. cent na
9*02 metr. cent, kdežto prmrná mzda za šichtu do-

znala zvýšení jen nepatrného o 17 hal.; v ostravsko-kar-

vínském revírním okresu stoupla v témže období výkon-
nost dlníka za šichtu s 10*28 metr. centu na 11*77 metr.

centu, oproti tomu zvtšila se prmrná mzda pouze
o 24 hal; ve velkém hndouhelném okrsku, jenž zabírá
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revírní okresy teplický, mostecký a chomutovský,

stoupla výkonnost s 30*21 metr. centu na 39*93 metr.

centu, ale mzda se nezvýšila, ano o dva halée poklesla.

Teba zvlášt upozornitl na to, že v letech 1903, 1904
a 1905 po zavedení zkrácené šichty výkonnost dlnictva
stoupala nepetržit a mzda poklesla nebo zstávala na
tém stejné výši. Tím vysvtluje se v druhé statistické

tabulce ísly zachycený charakteristický zjev, že mzdová
kvóta v jednom metrickém centu uhlí hndouhelných
pánví od roku 1901 neustále se zmenšuje. Týž zjev lze

ostatn konstatovat! i pi produkci kamenouhelné. Jest

tedy nepopiratelným faktem, že dlnictvo, respektive

jeho mzdy a zkrácení pracovní doby nemlo a nemá na
zdražení uhlí žádného vlivu. Podražení uhlí dlužno pi-
íst! zcela na vrub majitel dol a zvlášt velkoobchodu.

A zase » Právo Lidu« mlí, že obchod uhlím mají

v rukou židé Weinmann, Petschek, Bloch a jiní mnoho-
násobní millionái.

»Lidové Listy« pinesly 11. prosince 1909 tento

obrázek

:

Z Borohrádku. Ped nedávném poádali u nás na
námstí soc. demokraté tábor lidu proti zdražování po-

travin. Sešlo se as 100 úastník, hlavn až z jelení,

aby vyslechli »povídání« jakéhosi truhláského dlníka
z Týništ, který má ominesní jméno pan Pytel. Mluvil

proti všemu na svt, nic mu v celé spolenosti lidské

nevyhovuje, vše je špatné, jen soc. demokracie je všeho
blaha vrchol. Vyinil kupcm i krupam i agrárníkm,
ale hlavn, jak se samo sebou rozumí, klerikálm : ti

jsou vinni zdražováním potravin. — Mezi tím dotkl se

urážliv dp. faráe našeho. Týž ovšem nerad dá se od
leckoho urážet a proto podal trestní žalobu. Pi prvém
stání žalovaný pan Pytel dlal neviátko, udal protoko-

lárn, že nemínil našeho p. faráe a také že nemá pí-
iny, aby se o nm njak neestn vyjádil atd. a uvá-

dl ku svému obhájení pes 50 svdk, vesms svých

stranník, z nichž vtšina byla z jelení. Tolik svdk
soud nepipustil, aby nebyl nový tábor lidu u soudu,

nýbrž zcela spravedliv z každé strany pipustil svdk
18. — Svdkové p. faráe písežn doznali, že jmenoval
Pytel místního faráe, svdkové sociáln demokratití

svdili, že jej v ei nemínil a nejmenoval vbec. Ze
svdk tchto jeden byl trestán pro zloin urážky nábo-
ženství a urážku j. Velienstva, dva z nich vystoupili
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dávno z církve, jiný jest helvet, jiný trestán pro zloin
ublížení na tle, jiný pro krádež atd. — Pi tvrtém
stání vzal si p. Pytel na pomoc z bryndy zástupce Dra
Šternberku z Rychnova n. Kn., který ve své obhajovací

t. zv. ei poínal si tak jakoby byl nkde ve schzi
pokroká a volnomyšlenká ! Výsledek obhajovací ei
byl, že p. c. k. soudce Zippe odsoudil p. Pytla ku dvou-
dennímu vzení jedním postem zostenému a náhrad
všech útrat, jež jsou velmi^ znané ! — Pan fará vyhrál

tedy bez advokáta a Dr. Šternberka ku své zlosti pro-

hrál již druhý proces se soc. demokratem v soudní síni

s p. faráem Vackem. Pi vynesení rozsudku pítomen
byl nepítel jídla a pití, abstinent kapelník ermák z Ko-
stelce n. O., dopisovatel povstné pardubické stoky, na-

zvané Osvta žid, který zajisté neopomene podati zprávu

o porážce svého blížence. — Pro zasmání pipojujeme
toto: Když pi prvém stání žalovaný pišel pozd a p.

soudce se jej ptal : Co chcete a kdo jste ? — Já jsem
pan Pytl ! odvtil. Jeden svdek, peeknuv se, pronesl

p. Týpl. Ihned hlásil se žalovaný slovy
: Já od narození

se jmenuji pan Pytl ! — Tedy pan Pytl byl odsouzen a

snad si dá budoucn lepší pozor na své »povídavé plá-

cání «. — Nech každý knz na cti utrhae chytne nejen

za límec, ale i za uši, aby nemohl utéci a dají si pak
ostatní dobrý pozor a dají také každému knzi svátý

pokoj

!

»Týden« pinesl tyto ádky:
Hlad a proletariát jsou dva pojmy, se kterými se

provozuje ve pítomné dob opravdový švindl. Tak
zvaný proletariát je dnes pánem veejné situace, diktuje

si ceny, ovládá parlament, terrorisuje ostatní stavy.

V zim dlá v Praze proletariát divadlo se svou neza-

mstnaností, poádá ped radnicí demonstrace, nadává
»batipánm« a když mu dá mstská rada bourat hradby,

pijde jich z osmi set — dvacet. A hlad ! Hlad je zlá

vc. Ale nejvíce kiku pro dlá ten, kdo hlad nemá.
Tak teme v jednom list, který koketuje se sociální

demokracií: »Denn potkáváte tesoucí se zimou a hladem
zuby jektající! Litujete jich a obáváte se o sebe. Hlad
je píšera démonická, vtiskuje smrtící kladivo ( !)

do ruky

uštvaných a pološílených, neb na vlastním krku zadrhuje

konopnou smyku. « Atd. To je prost bombast. Kdo
chce opravdu pracovati, najde práci. Opravdu hladovící

nenajdete v teatrální pose po ulici, ale v místech, o nž
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pokrokový žurnalista ani nezavadí. A o tyto ubožáky
se nestará ta t. zv. pokroková spolenost, která má pro

n pouze pednášky a bombast svých žurnál. O ty se

starají pouze spolenosti, které pokrokái nemohou ani

cítit, ponvadž tyto spolenosti založili a vydržují skoro

výhradn — katolíci.

Týž list pinesl 10. prosince 1909 tento lánek;
Konen šastn dospívá kulturní lidstvo k dob,

kdy zanou slavné vlády uiti národy spoiti »od sirky«,

jež v nkterých státech již jsou a v jiných mají býti

zdanny A to se zavádí zrovna v dob, kdy lidové

parlamenty starají se o blahobyt obyvatelstva, a kdy
páni poslanci jako kandidáti do nich volim slibovali

ráj na zemi ! Patrn se tedy sliby jejich nejenom že

nesplnily, nýbrž dokonce obrátily se ve pravý svj
opak. Že tímto tvrzením povídáme jenom pravdu a nic

nežli pravdu, piznati musí každý, nebo není pamt-
níka, že by bylo nkdy všecko tak závratn drahé, jak

musí se platiti nyní, kdy svt ízen jest lidovými parla-

menty. Všeobecn se na to naíká všude, dokonce již

i také v samotných parlamentech, avšak vina drahoty

té svaluje se na — nevinné. Pro? Protože se vcn
a správn nepátrá po vlastních koenech a píinách
drahoty té. Kdyby se totiž skutené píiny a koeny
stávající drahoty vcn hledaly, ihned by se nalezly

v tom, že vlastn »peníze« stále více pozbývají své

bývalé ceny. Pro?
Peníze jsou pouhým výrazem ceny prací nynjších

i bývalých lidí. Proto za peníze, pedstavující cenu prací

nelze dostati více než-li to, za co práce ty skuten
stojí. Peníz pi tom zstává vždycky jenom pouhým
sprostedkovatelem.

Vezmme k dkazu toho každému sympatický pí-
klad. Pknou husiku ! Husa ped 20 lety na trhu mla
cenu dejme tomu 5 korun. Tch 5 korun bylo u nkoho
výrazem ceny, t. j. mzdou za jistou jednodenní práci.

Husa bhem 20 let zstala stále husou a ta jistá jedno-

denní práce jednodenní prací ! Když však nyní za tu

jistou jednodenní práci, která ped 20 lety stála 5 K,

žádá se mzdy 10 K, t. j. když totiž u jednoho initele

výraz ceny práce stoupl, jest docela pirozeno, že tím

samým stejn stoupl také výraz ceny výrobku jiného

pracovníka, v našem pípad chovatele husy. Stoupla-li

bhem 20 let cena, t. j. výraz jisté jednodenní práce.
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pirozen stoupla v cen také husa. Jinak to nejde,

nebo chovatel husy, když se výraz práce u jednoho

pracovníka zvýšil, musí cenu své práce stejnou mrou
zvýšiti, jinak by nemohl existovat!, jak by k tomu pišel,

aby on dnes dával dále husu jako ped 20 lety za

5 korun, za výraz jisté jednodenní práce toho kterého

kupce, který však cenu práce té dnes na 10 korun

zvýšil? On prost cenu husy pomrn stejn také zvýší,

t. j. kráí s duchem doby! A tak se to dje pi všem.

Dnes husa stojí 10 K, t. j. výraz ceny jisté jednodenní

práce zrovna tak, jako stála výraz ceny téže jednodenní

práce v obnosu 5 K ped 20 lety. Docela stejn se to

má pi páru bot, které dnes stojí výraz jisté práce dvou-

denní, t. j. 20 K a ped 20 lety stály 10 K, kterýžto

peníz byl rovnž výrazem tehdjší ceny téže dvoudenní
práce.

Z toho pro každého uvážlivého a o nynjších po-

mrech vcn pemýšlejícího plyne pouení
:

protože

stoupla cena všech prací, protože zvýšeny služby, platy,

dan a mzdy, pirozen v témž pomru stouply také

ceny výrobk, pi emž peníze jsou pouhým výrazem
jejich ceny. Výrobek a práce zstávají však k sob, jak

vidno, stále ve stejném pomru. Kdo soudí jinak, ten

chce hledati výhody jenom pro sebe, zapomínaje, že

docela stejným právem nucen jest hájiti svou existenci

také druhý, tetí, tvrtý atd., až milliontý.

Když se na p. pidá úednictvu 10,000.000 K, když
totiž cena jeho služby stoupne, pirozen stoupnou ihned

také dan a poplatky, z nichž tch 10,000.000 K teba
úednictvu zaplatiti. A odkud se tch 10,000.000 K má
vžiti? Když zvýšilo cenu svých výkon úednictvo, stej-

ným právem zvýší ceny svých výkon initelé, kteí

platí dan a poplatky a všecko jest následkem toho
ihned dražší. Kde by také poplatníci ty peníze vzali,

kdyby své výrobky, t. j. cenu své práce rovnž nezvý-

šili ? Tudíž zvyšováním ceny práce klesá cena penz,
kterémužto klesání íká se »drahota«. Pi tom však vý-

robky a práce za normálních pomr pomr svj k sob
vždycky zachovávají a rovnováhu tu porušili mže leda

jenom pehnaná poptávka, která obyejn dje se z ne-

smyslného pepychu nebo z nezízené požívanosti.

Na to totiž oprávci spoleenských pomr zapo-

mnli, že pirozený svtový poádek sám v sob jest

odvn spravedlivý a proto že mniti se nedá poslancem

22Rudolf Vrba: Vláda penz.
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žádným. Proto nesmí býti nikdo nijak pekvapen, že za

dnešní doby 8 hodin denn pracující za vyšší plat ne-

dostane za svou mzdu ani do sebe ani na sebe více,

nežli ped 20 lety dostal za tutéž práci za mzdu tehdy

menší. Kdo to sliboval, nebo pedstíral, ten se mýlil,

nevdl-li pedem, že nemluví pravdu ! To pece nemže
ani jinak býti ! Žádá-li se všeobecn více za práce a

služby, nelze pece následkem toho chtíti mén za vý-

robky ! Pirozen musí se chtít také více. Zde peníze

nehrají žádnou jinou roli, než-li že jsou pímrem práce

a výrobk. Platí-li se dnes práce a služby všeobecn
více, nezbytn musí stoupnout! jejich cena, t. j. výrobky.

Chce-li úedník vtší plat, dlník vyšší mzdu, stává

se jeho práce, jeho výrobek dražším. Proto nezbývá

tomu, kdo ho chce nebo potebuje, nežli zaíditi to

tak, aby úedník a dlník vyšší plat a vyšší mzdu mohli
dostati. Chce-li jeden stav zlepšení svých píjm, piro-

zen spoívá v sociální spravedlnosti, že totéž musí páti

stavm druhým, zejména když se o to hlásí. Deficit pi
této pirozené a stálé rovnováze mezi prací a výrobky
mohou ovšem zpsobiti zahálka, nedbalost nebo poží-

vanost jednotlivc. Zahálka, nedbalost a požívanost
jsou píinami, které ovšem mnohé jednotlivce zavádjí
ve finanní nesnáze. Ale o zahálivých a požívaných
lidech se íká, že žijí nad své pomry. Kdo vlastní vinou
tolik nevydlá, kolik potebuje na své živobytí, kdo více

vydává, nežli vydlal, zkrátka kdo dlá vtšího pána,

nežli jakým skuten je, ten ovšem má deficit, který

však neplyne ze pímru práce k výrobku, t. j. z tak

zvané drahoty, nýbrž z neumlosti, pohodlnosti, rozma-
ilosti nebo poživanosti jednotlivc, na nž tito nemají,

a proto je jim všecko drahé, nedosažitelné, oddávají-li

se mínní, že to míti musí. Kdo své poteby dovede
omeziti dle svých píjm nebo dle své majetnosti, toho
deficit nikdy nepekvapí, nebo také práci svou nebo
výrobky své píslušn zdraží. Komu se nelení, tomu se

zelení. Kdo šetí, má za ti. Líná huba, holé neštstí.

Každý svého štstí strjcem sám. Jak si kdo ustele, tak

si lehne. Na penzích se ceny všech poživatin, výrobk,
byt atd. nyní zvýšily, protože zvýšena byla cena každé

práce. Následkem toho za více penz dostane se nyní

mén zboží, nežli díve, emuž se jen pi srovnání

dneška s dívjškem íká »drahota« a vzpomíná se na
krále Holce, kdy byla za groš ovce. Že by však pi té
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nynjší drahot bylo zle, to tvrditi nelze, nebo tvrzení

takové stále mnící se móda, paráda, plesy, zábavy, letní

byty, lázn a všeobecné pohodlí úpln vyvracejí. Lidé

se mají pomrn pi nynjší drahot daleko lépe, nežli

se mívali pi bývalých »zlatých asech «, kdy nebylo

ješt vynalezeno dlání veejných dluh na dti, vnuky
a pravnuky, jež se nyní všeobecn zavádí. To je pravda,

že na pražských trzích stojí dnes na p. 2 kila brambor
18 halé atd. Ale z toho nenásleduje, že je to »drahá«

cena, když výrobce musí dát dlníkm tolik a tolik

mzdy, když výrobce a obchodník musí zaplatit státu,

zemi a obci tolik a tolik daní. Cena ta jest vyšší jenom
proti dívjšku, kdy platy dlníkm a dan byly nižší.

Nijak se neradujeme z nynjší »drahoty«, nehájíme jí,

tíží nás stejn jako každého jiného, jenom vcn vysvt-
lujeme její píiny. Ty jsou zejmé. Uloží-li se státu,

zemi, obci, aby to a to k obecnému pohodlí zavedly,

chce-li úednictvo a dlnictvo takové a takové platy,

musí se pedem každý soudný lovk ptáti, odkud se

na to vezme? Když pak se mu odpoví: »Na to musí
každý oban stejnou mrou pispívat !«, potom nesmí ni-

kdo na drahotu a vysoké dan naíkat, nebo pramen
a píina jejich leží v celé spolenosti. Ty si zavedlo

a zavádti pipouští nynjší pokolení samo. A náky na
drahotu a vysoké dan nejsou opravdové, chce-li každý,

aby ten druhý byl » lacinjší «, když sám pro sebe

hledá jenom výhodu. Spolenost nynjší doby ve své

vtšin se jenom baví, hledí si všemožn hovt a nád-

hern vystrojena pi piv a koncert, dobe najedená
žaluje pak na drahotu a bídu, o níž také dává si v no-

vinách psáti, takže se na ten stav výborn hodí staro-

eská satyrická píse: » Pepíku, Pepíku, co pak dlá
Lída?« — »Lída sedí na lavici, drží v ruce jitrnici,

a kií, že je — bída!«

Ano nynjší spolenost místo aby všeobecn usi-

lovn pracovala a spoila, nad své pomry a výdlky
nádhern se šatí, hledí si jen hovt, dobe pije a jí a pi
tom jako na lavici hovící si Lída s jitrnicí v ruce kií,
že je — bída! Kdo se má uskrovnil? Když se všeobecn
zdražila cena práce, pirozen tím stouply ceny všech

výrobk a »drahota« se to pak jenom nazývá, že každý
chce, aby ti ostatní levnji pracovali. Nkteré, a to za

nynjší doby dost mnohé rodiny a osoby, ovšem tísní

a ožebrauje také »drahota«, o jejíž píinách matince

22
*
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povdl radovic Emánek. Paní radová totiž pri kávovém
veírku se známými panikami za rozhovoru o stoupání

cen všech vcí vícekráte opakovala: »To bych pece
ráda vdla, kdo jen tu drahotu dlá ! ?« Emánek, slyše

to, hlásil se ke slovu: »Já ti to, mamá, povím, !« Paní

radová, oekávajíc njakou ipernost synákovu, pyšn ho
pohladila s otázkou: »Tak kdo dlá tu drahotu ?« —
»Naše Rézi!« volal Emánek. »Jak to?« tázala se paní

radová. »Když vera Rezi v ložnici poklízela, chtl ji

papá štípnout. Ale Rezi uskoila a povídala mu: »Že
jim není hanba !« Papá se proto rozhnvala ekl: »Kdy-
byste, Rezi, nedlala takovou ,drahotu^ !« Odstraování,
vyrovnávání, uhrazování takovýchto »drahot« ovšem také

u mnohých osob a rodin uvádí hospodáské pomry ve

trosky, avšak píiny toho nijak nespadají v obor dra-

hoty, o níž my zde píšeme a o které se onehdy na
íšské rad mluvilo. Proto o nich pomlujeme.

Týž list pinesl 20. ledna 1911 tento dodatek:

První a základní píinou všeobecného zdražení jest

stoupající vzdlání širokých vrstev a z toho plynoucí

uvdomní každého jednotlivce. Sebevdomí toto psobí,
že každý si práci svou výše oceuje a vyšší odmnu za

ni žádá. Není tu rozdílu mezi prací hmotnou a duševní.

Tyto vyšší požadavky k udržení spoleenské rovnováhy
pirozen vtliti se musí ve vyšší cenu vyrobených hod-
not. Dokud právními ády nkteré privilegované stavy

v podruí držely stavy jiné, bylo možné, že porobenci

tito nuceni byli hodnotu své práce níže si cenili. Nad-
hodnota této práce plynula k dobru stav privilegova-

ných a usnadovala tmto boj životní, zvedajíc jejich

blahobyt. Byli to ve starovku otroci, kteí potem svým
a strádáním umožovali pepych svých pán, byl to ve

stedovku až do dob nejnovjších lid venkovský, spe-

ciáln stav selský, který ovocem své práce pojišoval

blahobyt tehdáž zákonným výsadám tšícím se stavm
jiným. Po zrušení nevolnictví a roboty po adu let

množící se stav dlnický na svých bedrech nesl tíhu

práce nedocenné. Z nadhodnoty této práce vykvetl

mohutný velkoprmysl, jemuž neobyejn dobe dailo
se za vlády živnostenské svobody. Hnutí sociální zp-
sobilo, že tento »tvrtý stav« organisováním se a nesísl-

nými stávkami vynutil si vyšší ocenní práce své, a ze

ad sociáln-demokratického dlnictva vyšel popud, ba
pímo rozkaz, aby vyšší mzda dlnictvu placená hrazena
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byla vyšší cenou výrobk. Hlasatelé této nauky i vd-
cové dlnictva, kteí zvýšení dlnické mzdy vyhlašovali

za jediný spasný prostedek pro dlnictvo, zavírali oi
ped faktem, že stoupající mzda zdraží i ty výrobky, jež

dlnictvo kupuje, a že tudíž vyšší peníz mzdy má pouze

vyšší íslici jmenovitou, zkrátka jak ve lánku »Drahota«

jest vytknuto, peníze ztrácejí na své cen.
Na rapidním stoupání cen nese vinu nejen zvýšení

mzdy dlnické, ale i zhoubná nauka: mén práce, více

mzdy, t. j. ono nabádání, jež nakažliv ze ad dlnických
vniká do všech stav a jehož moderním prostedkem
boje o mzdu se stává, t. zv. »passivní resistence«.

Nepízniv však psobí, když hlavní pvodce dra-

hoty, dlnictvo, nejvíce proti ní volá a obrací se proti

výrobcm potravin, proti rolnictvu. Toto má býti z pi-

rozeného vývoje pomr vyato a umlými zákono-

dárnými prostedky pinuceno své výrobky prodávati

levn a lacino. Dlnictvo hospodáské, vtaženo namnoze
v ady dlnictva prmyslového, bojuje také se zdarem
o vyšší a pimenou svou mzdu. Kde pak má toto od-

vtví vžiti prostedky na zvýšený náklad výrobní, vzniklý

vyšší mzdou a drahotou všech pomcek výroby, pr-
myslem dodávaných, když ne z vyšší ceny vyrobených
hodnot? Snad ze svých kapitál základních? To by vedlo

ke zhoub tohoto odvtví a zícený základ, výroba zem-
dlská, strh! by s sebou v propast bídy i stavy jiné.

Drahota mén tíživou pro všecky stavy mže se státi

rozumnou správou veejnou, když sledovati se bude
snaha, aby posílily se vrstvy výrobní a na nejnutnjší

míru omezily se stavy nevýrobní, které vždy tvoí pítž
hospodáského vývoje národv i stát.

Zatím však zíme provádti všeho toho opak. Všude
zizují složitou, tžkopádnou správu veejnou a nesmírn
drahou, ohromné náklady vyžadující armádu stále roz-

množovaného úednictva, v dsledku modního hesla : co
nejmén pracovat! ! A tu není vinna jenom vláda mno-
žením se stav, žijících ve veejné služb. Daleko více

vinni jsou poslanci. i nejsme toho svdky, jak tém
každý poslanec koní svou e, navrhuje resoluci : » Zí-
zen bu ústav ten a ten atd.,« což zase znamená roz-

množení úednictva a tím též píspvku, odvádného na
veejné úely. Mnohý pan zástupce lidu iní tak, by za-

blýsknout! se mohl svou »duchaplností«, jiný nemá tak

nevinných popud. Zasvcení asto zí, že ten který »ústav«
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zizuje se pedevším proto, aby pan syn neb synovec
neb jiný nepota pán navrhovatelv došel v nm svého

zaopatení — ba jsou známé píklady, že sám pan po-

slanec pro sebe teplé hnízdeko si zbudoval. Nešvar

tento jde mnohdy tak daleko, že sama vláda chrániti

musí poplatnictvo ped hrnoucím se požehnáním zizo-

vání výzkumných, kontrolních, revisních ústav, konsu-

lent, revident, inspektor atd., atd. To vše stojí hrozné
peníze, které nejlépe se seženou uvalením dan na n-
který hojn konsumovaný a nevyhnuteln potebný
pedmt denní spoteby a výsledek jest všeobecné
zdražení.

Z tohoto pekotného, mnohdy ukvapeného zaizo-

vání rzných institucí veejných, a ve správ státu,

zemi, okresu nebo obce, nejsou vyaty žádné strany.

Náprava a odpor proti tomu musí vyjiti z tchto kruh,
které ást svého hospodáského snažení dáti musí na
udržování tchto mnohdy docela zbytených zaízení

:

z poplatnictva samého, a ne jak se dnes dje, kdy » de-

putace « v ele s pány poslanci » pucují « kliky rzných
úad mnohdy proto, že sousední msto A. má zby-

tenou poloprázdnou reálku, aby msto B. dosáhlo ješt

zbytenjšího gymnasia.

V naší »užší« i » širší « vlasti se k tomu nehospo-
dáství pidružuje ješt evnivost národnostní a tu zlo

se zdvoj- (v echách) neb i ztynásobí (v íši).

Neomylným prostedkem proti drahot jest i zstane
vdné umní, udrží-li jednotlivec rovnováhu ve svých

píjmech a vydáních, emuž valn napomáhá krocení

mlsnosti zraku a cviení se v prpovdi: »Nemusím
ode všeho míti«. Za dnešního rozmachu všech odvtví
výroby není to tak nesnadným udržeti výši píjm nad
vydáním

;
kdo pracovati chce a mže, moude uspoádav

dle své mohovitosti svou životosprávu, tomu i pes dnešní

drahotu nouzí trpti neteba.
Jednoduchý, prostý, spoivý život, láska k domá-

címu krbu jsou hlavní podmínky ku spoádanému živo-

bytí, »jizeran« pinesl 8. prosince 1909 tuto zprávu:

eský venkov se namnoze vyliduje. V Nmecku
již dávno pišli vci na kloub a znají cesty, jak nemoci
této možno zdatn eliti. ele i dlnictvo zemdlské
i tovární nejlépe se udrží na míst, dovedou-li je za-

mstnavatelé pipoutati k vlastní hroud, k vlastnímu

krovu. Nejlépe se osvduje zizování dlnických domk
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se zahrádkami. V Dánsku a Švédsku pibraly zaizování

tchto domk do své innosti »zákopnické sbory«. Stát,

obec i ústavy penžní podporují tam innost takovouto

velmi vydatn. I v Nmecku odvracejí tímto zpsobem
dlnictvo od vysthovalectví. V kraji grnbergském pra-

coval v letech 1880— 1890 nebezpený ruch vysthova-

lecký. Zamstnavatelé ihned poali pemýšleti, radili se

a i pikroili k inm
:

poali stavti úhledné dlnické

domky, nad nimiž každé lidské oko se zalíbením spoi-
nouti musilo. Vysthovalecký ruch jako kouzelnou metlou

dotknutý ihned pestával, nová osada vzrstala a záhy

stoupl poet obyvatelstva o 10 pro., kdežto v krajích

sousedních, kde nebylo ješt rodinných domk, šíilo se

vysthovalectví dále. Dnes stojí v Nmecku prmrn
pkný domek s polem 5000 marek a poátení roní
splátky dlníka obnášejí 300 až 500 marek. Roní splátky

i zúrokování strží rodina z dobytka a úrody. Pée o zi-

zování rodinných domk dlnických jest tam ím dále

tím vtší a dokonalejší, ano celá literatura o stavb
tchto domk s podrobnými plány, rozpoty, pokyny,

jakož i všecky získané zkušenosti jsou dnes každému
k volnému použití. I u nás mla by se zíditi co nej-

díve družstva pro stavbu dlnických domk aneb or-

ganisovat po zpsobu švédském eské zákopnické sbory.

V Prusku zapjila vláda » stavebním družstvm « na

stavbu dlnických a úadnických domk v posledních

desíti letech pes 80 million marek. Úelem tchto pru-

ských družstev jest podporovat! hospodáský prospch
svých len tím, že jim opatí zdravé a levné byty, ze-

jména dlnické rodinné domky s veškerým nutným a

zdravotním píslušenstvím. Osady zízené od tchto
družstev jsou pravými výstavami ladnosti, istoty, jedno-

duchosti a krásy. 1 u nás bylo by na ase, abychom
v tomto smru šli vped. I u nás udrží se zbytky dl-
nictva venkovu jen tímto prostedkem: pipoutat! lid

k vlastní pd, psobit! k tomu, aby dlnictvu pirostla

jeho chata s políkem k srdci. Má-li dlník svj útulný,

istý, zdravý domek, váží rád teba hodinu cesty za svou
prací, nedbaje i nejhorší nepohody, aby veer vrátiti se

mohl pod svou stechu. Bude-li eský lovk podporován
ve své snaze zíditi si vlastní písteší, odolá velmi

snadno touze po dusnu velikého msta. Není-li ven-

kovský lovk zamstnán práv u hospodáe, mže se

zamstnávat! vzdláváním své pdy, chovem svého drob-
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ného zvíectva hospodáského, prací rukodlnou a adou
jiných zamstnání. Tím odpadl by jeden z nejvážnjších

dvod a píin pro opouštní venkova, nebo, nebude-li

dlník zemdlský zamstnán prací námezdní a praco-

vat! u hospodáe, mže vydlávat! na vlastní pd. Pod
vlastním krovem nalezne zemdlený dlník zemdlský
i tovární isté radosti rodinné a pravý pvab lidského

života. Bude žiti v istém, svžím vzduchu, tšiti se zá-

kladní podmínce lidského štstí, zdraví a klidné mysli

a bude vážiti si svého majetku, který nabyl prací rukou
svých. Jest již nejvyšší as, aby z eských vesnic neode-

šel nejzdravjší a nejlepší lid a byl tímto zpsobem pou-
tán k eskému kraji.

» Právo Lidu« se posmívá v lánku 29. ledna 1910
mšfácké spolenosti takto

:

Hoj, jaká to radost, jaký to jas, rozpoután pln maso-
pustní kvas! Žijeme v neustálém veselí, plesová nálada

všude opanovala, všechno proráží, všechno zatlauje do
pozadí. Žaalo to hned po novém roce — nkde už ped
vánoci — uveejováním plesových kalendá v novinách.

Je to vc dležitá, aby každý vdl, kdy se koná který

ples, representaní zábava, merenda, šibiríky, aby se mohl
ádn na to pipravit. Obchodníci opatí látky na šaty,

krejí dlníky, závody na pjování frak a amar musí
být také pipraveny, dcery se radí kam jít, mladí, snaživí

praktikanti pátrají, kam pjdou jejich pedstavení, aby se

jim tam mohli pedstavit, studenti vstupují na plesy do arény

veejného života, mnozí tou poprvé s tlukoucím srdcem
jména svá vytisknutá v novinách, papínkové shánjí pe-

níze na útraty a matinky starostliv pemýšlejí, co možno
postrádat v domácnosti a zanést zatím do zastavárny . . .

Prosím vás, když jsou lidé na plesu, snadno by je mohl
nkdo okrást.

Noviny pinášejí sáhodlouhé zprávy o plesích, jejich

protektorech a protektorkách, pozvaných celebritách a

skutených úastnících, o tom, kdo zahájili tance, jaké

mly dámy úbory a jiných nanejvýše dležitých vcech.
Leckterémus reportérovi sešedivly, jinému zase slezly

starostí vlasy, jak pojmenovat dámské úbory, jak každou
zvlášt pochválit, žádné nedat pednost, žádnou nepe-
hlédnout, obzvlášt už pro spoleenské postavení jejího

papínka, chot anebo píbuzného. Pi tom dlužno vno-
vat také nemalou péi vzájemným vztahm píbuzenským
a pátelským náladám len rodin mezi sebou. Malé po-
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chybení v zaaování dam dle spoleenského postavení

jejich manžel poítá se novináskému zpravodaji neje-

nom za strašné provinní, nýbrž je mítkem pro všechny

jeho schopnosti. Mšfácký žurnalista mže teba sebe lépe

znát politické djiny celého svta, všechny školy národo-

hospodáské, veškeré snahy sociální, kulturní a konfesio-

nální, nezná-li ádn význam jednotlivých .kapitalistických

dynastií, jejich vzájemné vztahy ku zástupcm byrokracie

a militarismu a nedovede-li je dle toho zaadit na píslušné

místo do svého novináského referátu, je hotov a mže
jít. Ten to už nikam nepivede.

»Na máme noviny, na si je vydržujeme a platíme,«

pravil pohnván prmyslník, jenž byl krátce ped plesem

jmenován císaským radou a reportér, neinformovav se

o tom pedem, zaadil jej mezi obyejné komorní rady . . .

Dcera bohatého pražského uzenáe uinila pokus sebe-

vraždy, že byla uvedena za krásnou dcerou pekaovou,
a byla o rok mladší než tato, mla úpln nové šaty,

samé pravé brilianty, kdežto pekaovic mla šaty už po-

druhé na sob, byly sice ponkud pedlány, ale uzenáovic
to pece poznala, a ve vlasech mla samé americké brilanty.

Taková prostota, a pece byla v listech jmenovaná ped
ní! Když etla v list referát o representanním plesu

mšanském a dospla k tomuto místu, svalila se na zem
jako špalek. Když ji vzkísili, volala: »Takovou urážku

já nepežiju! My máme tyi domy, necháme si ples stát

tolik penz a pak takovou žebrotu vynášejí nad nás. Držte

mne nebo skoím s okna . . . « Tof se rozumí, že ji

drželi, ímž zabránno neštstí. Zavolán otec, svoláno

všechno píbuzenstvo, všichni sakrovali a nadávali na

noviny, jež zpsobily takovou pohromu a konen usne-

seno, že se ve všech domech zakazuje veškerým nájem-
níkm odebírání listu, jenž se dopustil na dcei pana
domácího takové neslýchané urážky. Nešastný pachatel

byl okamžit z redakce propuštn.
Všechno plesá, všechno hýí v masopustním veselí.

Komitéty bhají s pozvánkami od jednch dveí ke druhým,
posluhové lítají s bukety a nosí kradmo šperky do za-

staváren, friséi a frisérky shánjí novinky pro dámy,
jež po celé hodiny trpliv si nechávají na hlavy sázet

celá ápi hnízda anebo rzné kotoue, jen aby jimi vy-

nikly nad své soupeky, krejové a švadleny 'nesmí pro
nic na svt prozradit, jakou barvu šat si která objed-

nala, ím bude vyšperkována, koáry jezdí o pekot . . .
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Vzduch se pímo vlní sladkým rytmem tanením, z každého

kumbálu slyšíte drnet klavír, brnkat kytaru nebo veštt
harmoniku. Všude taní, všude se veselí.

A do tohoto obecného veselí to najednou teskne
jako puma : venkovské muziky budou omezeny

!
Jsou

prý paeništm nemravnosti, lid na nich utrácí vedle

toho peníze a zdraví a tomu prý musí být uinna pítrž.

Kam by pišli páni, kdyby lid si zvykal utrácet peníze

a mrhat asem, jejž mže pece lépe užit v práci . . .

Venkovský lid si pece nesmí brát píklad z Prahy, kdež

plné noviny zpráv plesových a plné rohy plakát, jež

zvou kolemjdoucí na plesy. V Praze to tedy mže být,

ale na venkov? Co je jenom ponkud slušný lovk,
zajede si beztak s ženou a dcerami na ples do Prahy,

k emu tedy na venkov muziky? Onehdy jel z Makotas
na ples do Prahy nájemník panského dvora, iditel cukro-

varu, naduitel, zkrátka všechna honorace, aby unikli

hasiskému plesu. Mohou-li se takoví páni štrapicírovat

až do Prahy na ples, pro by ml mít pohodlnou muziku
doma lecjakýs ten domká podruh anebo dívka od krav?

A ostatn, na muziky? Tancem si lid nepomže
a mohl by lecjakýs groš uspoit, kdyby na míst tance

a muziky pracoval. Plesy v mst, to je nco docela

jiného. To je vlastn representace finanní a politické

síly mšáctva. Podle toho, jakou která vrstva má moc,
podle toho pejímá protektorát jejího representaního

plesu arcivévoda, princ, šlechtic, velkoprmyslník, poslanec,

místní njaká veliina nebo lovk, o nmž se ví, že

za tuto est nco dá . . . Ples v mst je na venek
zábavou, ale v podstat je to vlastn záležitostí nanej-

výše politickou. Na p. udláme protektorem místodržitele,

jinde zase: pozveme ho, i nepozveme. Až z toho vzni-

kají politické zápletky, jako ta poslední, kdy chtl ministr

vyuování pokárat rektora eské university, že mluvil

proti pozvání místodržitele na representaní ples eských
student.

Toho všeho u venkovské muziky není. Hostinský

ohlásí na úad muziku, zaplatí paletu, vyšperkuje míst-

nost chvojím anebo barevným papírem, nadlá jaternic

a jelit, muzika spustí a bál je zahájen
;
pibhne mládež

a už se to všechno toí až do rána. Nkdy vzniknou
také njaké zápletky, ale ty si vyrovnají strany hned na

míst, nkdy za písluhy etník. Na plesu ovšem je jinak.

Když stoupne jeden druhému na kuí oko, pošle mu
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svdky, kteí jej vyzvou na souboj a se svdky vyzvaného
umlouvají bližší okolnosti soubojové pranice.

U muziky se leckdes v koutku objímá mládenec
s pannou; na plesu jsou k tomu útulné kouty poízeny,
aby nikdo na takovou nemravnost nevidl. A ostatn,

na jsou v mstech hotely? Má-li holka na venkov
z muziky následky, je z toho buto svatba anebo jde do
porodnice; mstská sleinka koriguje takové chyby u lékae
anebo u porodní báby. Odtud také to množství dtí ve

venkovských rodinách a ta pibývající neplodnost žen,

pocházejících z »lepších« rodin.

Mravokárcové se rozhoují na nemravnost pi
venkovských muzikách, ponvadž tím tsným bydlením
a úzkými prostorami, v nichž se odehrává všechen život

lidu, je do všeho vidt. Pomry lidu jsou jednoduché,

pímo przrané a tím vzbuzují u bohatých mravokárc
ve mstech takový odpor. Oni všechno dovedou skrýt.

Jeden okresní hejtman na eském severu se velice roz-

iloval, že nkteí horníci nedali se církevn se svými
ženami oddat. Okresní soudce mu domlouval, aby jim

to zakázal a vypovídal je pro neuposlechnutí z obce,

ponvadž svým nemravným životem zpsobují pohoršení.

Jeden horník poukázal na to, že okresní hejtman má
vedle ženy, s níž je církevn oddán, ješt metresu. Soudce
jej za to potrestal, ponvadž podle zákona nesmí jeden

státní oban roznášet rodinné pomry druhého. Než
vrame se k našim plesm. Poádají se k úelm všeli-

jakým, nkdy také »dobroinným«. Totiž to je tak: aby
se mohli omluvit a zastít pravou píinu plesu, zmírují
ji lidumilstvím, aranžéi prohlašují, že taní jednou pro

nemocné, po druhé pro slepé, po tetí pro hluchonmé,
jindy pro Matici školskou nebo eské menšiny atd. atd.

Je tžko vystihnout z nálady bálovník, jestli se

radují z toho, že nejsou tak zle na tom, jako ti, pro nž
tancují, i pro jinou píinu. Mnozí aranžéi poádáním
ples urovnávají svoje finanní pomry. Teprve tyto dny
bylo lze íst v novinách, jak dnes ješt se neví, kam
pišel istý výtžek ze zábavy, poádané minulého léta.

Nejpodivnji se vyjímal representaní ples student ve

prospch akademické mensy — i lépe eeno: ve pro-

spch laciných obd pro studenty. Laciné obdy a plesová

representace, jak se to rýmuje ? Bude to vru kus mravní
oisty pro všechen lid, až se mu omezí a snad úpln
zakáží muziky na venkov. Bude-li chtít mermomocí
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tancovat, budou jej posílat do Prahy: v Bendov putyce

na Fiignerov námstí anebo u Mrkvik a mnohde
jinde se taní a perou každého dne po celý rok. Dost

tedy už té nemravnosti v Praze, kdež ji policie potebuje,

na by se mla šíit ješt také po venkov? Nemravná
msta by zahubila celý^ národ, kdyby jim venkov ne-

dodával erstvé krve. ím nemravnjší mají msta, tím

více dbají páni mravnosti na venkov. Inu masopust po
celý rok, nic jiného než irý masopust !«

Podobné lánky píší do »Pr. Lidu« agitátoi ervené
armády, kteí mají tuná místa ve stran.

asopis »Týden« pinesl v lednu 1910 tyto dv
zprávy

:

» Mravnost « sociáln demokratických vdc líí » Ná-

rodní Noviny« a tu ve píin té mezi jiným píšou:

»0 vtšin vdc sociáln demokratických je známo, že

si svými emi a jednáním dlají jen ze soudruh a sou-

družek blázny. Vychovávají lid zdánliv ke vzdlanosti,

aby tím dvojnásob jej ohlupovali. Pitkami a pustými zá-

bavami ve svých t. zv. dlnických domech otupují lid

a dlají z nho prostý zdroj píjm. Jak vypadá mrav-

nost tak zvaných vdc a vdky samotných, o tom
daly by se psáti kroniky. Ostatn mezi samotnými vdci
najde se málo tch, kteí by vyhovovali tm požadavkm
mravnosti, které sami lidu ukládají. O jednom se vy-

pravuje, že se svou legální ženou provádl nejpustší

orgie pohlavní, jiný mladík hledí zneužívat! vdaných žen

soudruh, které se mu líbí, jiní jezdí za nevstkami do
Prahy a do Vídn, a o mnohých, které dlnictvo jako

své delegáty vyslalo ke tlumoení svých požadavk na
sjezdy, kolují hrozné^ vci o jejich nectném chování se

na útraty dlnictva. Že pak lidé podobného druhu jsou

tmi, kdo se každé poctivé práce štítí, o tom neteba se

rozepisovat!. Vykládají sice dlnictvu, že jsou také dl-
níky, ale místa placených úedník pivlastnili si jen

proto, aby nemusili sami pracovat a pak že vlastn po-

ctivou prací živiti se nedovedou, jakým zpsobem zjedná-

vají si peníze na pohodlné živobytí, o tom mluví nej-

jasnji etné defraudace v konsumech, dlnických druž-

stvech a pod. podnicích. Stále a stále dostávají se na

veejnost nové vci, které nikterak by nepisply k váž-

nosti žádné politické strany. Ale vtšina sociáln demo-
kratických vdc je na jedno kopyto, a proto musí jeden

druhého chránit.«
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» Bahno velkomsta. Ve Vídni byl policií objeven
»asyl« malých dtí, který poskytoval hrzný obraz lidské

surovosti. Dti tu byly svovány jakési dám, která tu

za velké peníze brala do » ošetování « dítky, které mly
pozvolna se svta zmizeti. Bída, hlad, neistota byly

údlem tmto ubohým obtem, které se ovšem* bránili

nemohly. Pt dítek bylo odevzdáno záchranné spole-
nosti, a tu bylo shledáno, že jsou pokryty špínou, hmyzem
a lišejem. V »asylu«, zaízeném co nejvíce chud, byl

nalezen také domácí oltá (!), a ob »sestry«, které byly

zateny, vydávaly se za lenky »tetího ádu«. Nyní
ovšem dá se oekávati, že liberální apoštolové rozešlou

do celého svta bombastické referáty o psobení katoli-

ckých ád, ale zamlí, že policie zjistila, že » sestra

Juliana« nikdy žádnému ádu nenáležela. Je povinností

katolického tisku, aby zavas uinil opatení proti roz-

šiování pípadné perfidní lži.

To jsou protjšky té parády na venek. »Nár. Poli-

tika « rozepsala se 30. ledna 1910 takto:

Náš milý Žofín v dob masopustu odsthuje se vždy

do krajin našich protinožc. Tam na Žofín a u proti-

nožc je plno svtla a života, když u nás všecko spí,

zahaleno nocí. Zvlášt letos, kdy masopust tak skoup
odmen, a zvlášt toho kratikého masopustu snaží se

každý využiti. etli jste. Zase njaký návrh na omezení
taneních zábav, jakoby letošní masopust ty zábavy tanení
ješt málo omezoval. A kdo málo užije v masopust,
bude si to musiti vynahradit v post. Pak pijde už brzy

jaro, s jarem výlety, starosti o letní byt, a tak ten život

bhá rychle jako v kinematografu, a lovk aby starostmi

sešedivl. »já se divím. Všude tolik litanií na všeobecnou
drahotu, a od pl osmé do devíti veer není radno pe-
cházeti ulici, aby lovk nebyl pejet. Všecko a všecko

se to hrne do ples a zábav, já se divím pi té drahot.«
Tady máte zas takového fuhýka. Myslí, když je drahota,

že lidé nemají chodit do ples a zábav. Takový ples

ovšem je dražší než celá drahota, ale po tom nikomu
nic není.

Když je mouka dražší o dva halíe, dláme poplach.

Bylo by to taky podivné, aby si lovk nesml zarámusit,

když má k tomu právo.

Na bále prasknou dv, ti stovky — poítám se

sazbou nejnižší — ale ani brvou nehneme. Co je komu
do toho, kolik utratíme? To by bylo pkné, abychom
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nemohli utratit, co chceme, když k tomu máme právo.

Ráno teme, jakou nádhernou robu, jaké barvy a jaké

asi zavrátné ceny mla na sob v plesu paní Kadidlová,

a za chvíli paní Kadidlová v eznickém krám lomí

rukama a te ezníkovi dlouhé dojemné levity, že už zas

masu piskoilo o dva halée. »Kdo smlouvá a šetí,

ten má.«

To známe. A známe i to, že celý rok po krejcarech

se šetí
;
mnohý lovk je celý šasten, když na odvu

usmlouvá na krejím korunku nebo na obchodníkovi
dva halée, nebo když na malý lístek mže projeti

o jednu stanici dále na elektrice, ale njakou stovku vy-

hodit za jedinou noc, ani ne celou noc. »Jo, kdo má,

mže vyhazovat.

«

A kdo nemá, vydluží se, aby ml co vyhazovat!.

Blahobyt lidu stoupá a žádná drahota ho více nezadrží.

Kolik set, snad tisíc ples, zábav, vnek jen v Praze

za letošní krátký masopust ! Spotte ty statisíce, snad

milliony. Ty se utratí, rozpráší. Kdyby nebyly, nemohly
by se utratit.

Blahobyt národa nemí se dle toho, mnoho-li hypo-
tekárních dluh bylo zaplaceno, o kolik million bylo

uloženo víc než v loni, nýbrž dle toho, mnoho-li bylo

utraceno. »Paní Spanilá byla s dcerou v plesu. Stálo je to

pl tisícovky. « Kdyby si byla paní Spanilá ušetila a ulo-

žila pl tisícovky, nikdo by se jí ani nevšiml. Takhle má
reputaci na celý rok.

Výraz drastický najdeme v cenách zboží. Kupní
síla penz v posledních 10 letech znan poklesla. Ve
vesnici Aistaigu ve Wrtembersku jsou na radnici pe-
livé záznamy platu uitele tamjší školy. Zdejší uitel

bral od obce následující plat:

r. 1765 .... 100 marek
r. 1797 181 »

r. 1812 . . 211 »

r. 1827 .... 310 »

r. 1838 .... 430 »

r. 1857 ... 476 »

r. 1865 . . . . 686 »

r. 1872 • . . . 857 »

r. 1874 .... 994
r. 1882 »
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V této stupnici je zejm naznaeno klesání kupní

síly penz. R. 1765 mohl tehdejší uitel za 100 marek
koupit na živobytí tolik, za co musel r. 1882 zaplatit

1000 marek, tedy 1 Okát víc.

Kdo vyvolává drahotu? Podle » Práva Lidu« jsou

to jen buržousti, ovšem kesané, žid ne, tomu socan

nezávidí i kdyby ml sebe více million. Jak dovedou
socínské listy znamenit nadávat na drahotu, o tom pi-
nesl list ervené strany Praha VIL, 5. února 1910 tyto

dva doklady.

jsme tedy pekvapeni opt jedním zdražením. Zdejší

organisace lékaská svolala 22. ledna lenskou schzi,

na níž jednomysln pijat minimální tarif, který budou
zachovávati všichni v Holešovicích, Bubeni a Dejvicích-

Brusce praktikující lékai. Tolik tedy zdejší páni lékai.

Nový tarif zaslouží pozornosti a kritiky celé Prahy VIL,

a to z nkolika píin. Pedn postižená ást obyvatel-

stva je z devíti desetin dlnictvo. To mli páni lékai

dobe uvážiti nežli pistoupili k zdražení svých pomocí.

Aby nám bylo však již pedem rozumno: Neupíráme
jim právo na zlepšení existenních podmínek, ale po-

mrn berouce zetel i k vysoké intelligenci lékae, jsou

na tom daleko lépe než kterýkoliv dlník ! Lékai Prahy

VIL netrpí jist nedostatkem pacient. Ba naopak mnozí
z nich vzdávají se pro nával soukromých ordinací rz-
ných mén výnosných funkcí spolkových

;
máme zde

lékae, jichž píjem pohybuje se mezi K 20.000—40.000.

jak tedy mohl býti pijat tarif jednomysln? Druhou
vcí jsou opravdu vysoké cifry tarifu. Na p. onemocní-li
nkdo do ^ ráno a pošle si pro lékae, zaplatí za to pa-

katel nejmén (!) K 6*— . Doba noních návštv vzta-

huje se stejn na celý rok, pani lékai neiní tu žádného
rozdílu mezi létem a zimou. V lét je o 9. hodin ve-

erní ješt svtlo, ale pece cena návštvy oproti dnu se

zdvojnásobuje. V tuto roní dobu vtšina dlnictva
o 7. hodin ranní již dávno pracuje, dlník prožije do
7 hod. kus svého lopotného údlu, ale lékai do 7 h.

znají jen noc, v zim v lét. To pece není správné

!

Dodnes vtšina zdejších léka psala dlnictvu rzné
menší vci zdarma, dnes má se za to platit K 1*—

.

Zdá se nám to býti stavu lékaskému nepimeným.
Co však íci na to, že lékai musí býti placeno i tehdy,
když teba jím nezavinn ordinaci nekoná? To již jest

jednání kapitalistické. — Dlníku nikdo nenahradí mzdu.
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porouchá-li se bez jeho piinní v továrn stroj a práce -

se musí zastaviti, továrník se nás netáže, odkud si vy-

nahradíš vzešlou škodu, ale léka ekne pla, i když jsem

neradil. Nevíme pispje-li to k vážnosti lékaského stavu,

nauí-li se obecenstvo pohlížetl na lékae jako na mno-
hého advokáta, od nhož bez penz nelze získati nieho.
Spíše naopak rozmže se opt domácí mastikáství, po-

nvadž finanní zájem pacienta utlumí zájem zdravotní.

O jedné okolnosti musíme se ale zmíniti zvlášt.

My dlníci víme z bohaté zkušenosti, že léka v-
nuje vtší péi pacientovi soukromému, nežli tomu
jenž má nárok na nemocenskou pokladnu. Slyšíme to

denn vykládati v továrnách, že nemocenský léka jest

rád, zbaví-li se brzy nemocného podporovaného po-

kladnou nemocenskou. Pro? Je pravda, asto má léka
za svou námahu velmi malý roní plat z pokladny,

avšak mže za to dlník? Zde mají oni pánové dkladn
uvažovati

!
jestliže jejich soukromá ordinace mohutní,

tedy z velké ásti proto, ponvadž dlník i úedník,
mže-li jen ponkud, bu si nemocenského lékae ne-

povolá, aneb ráz návštvy úední zmní dobrovoln
vlastním páním v návštvu soukromou, ili radji si ji

zaplatí, ponvadž více mnohdy nemá to lékai ani za

zlé, že zadarmo nemže s ním provádti zázraky. Ale
na druhé stran, když dlník uzná postavení lékae, má
tento vyjiti mu vstíc, ale nikoliv takovým tarifem, jak

svrchu uveden, nýbrž mírnou cenou ! To je píkaz d-
slednosti, jakož i humanity. Známe z našeho života na

sta takových pípad, že dlník radji oželí nkolik korun,

ale pak páni doktoi nesmjí takové návštvy zamovati
s návštvami soukromými v pravém slova smyslu. Ko-
nen léí se drahota drahotou? Továrník nám pidává
práce, ale ceny stlauje a ponechá-li je na stejné výši,

tedy dkladn sáhnou do kapsy sociální pomry mimo
továrnu. Byty dražší, chléb dražší, vše úžasn stoupá, te
na konec chudý lovk aby si dkladn rozmyslil i sto-

nati. Ješt více roztrpí ho okatý rozdíl mezi ním a tmi,
kdož z jeho mozol bohatnou

;
ti mohou pracovati a

nemusí, mohou stonati anebo se dají vyléiti. Ale kde
má proletá sebrati na p. tch K 6*— na jedinou noní
návštvu, když representuje to výdlek celých dvou dn
tžké práce?

Voláme pány lékae k revisi nového tarifu. Dlník
zajisté nechce zlo lékaovo, ale tento nesmí také chtíti
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zlo jeho. A v Praze VII. zvlášt více než v kterékoliv

jiné pražské ásti jsou ob strany úzce odkázány na sebe.

Jsme zde tém sami dlníci, je tedy slušno, aby hlas

náš byl respektován. Nový tarif musí k nám mluviti lid-

štji ciframi i slovy, nikoliv tak suše, kapitalisticky jako

onen svrchu uvedený ! Chudý lid dlný pece nemže
lékam platiti zdražení všech poteb životních. Bylo by
na míst, kdyby se lékai postavili pomocí organisace

proti zdražovatelm a nikoli proti pacientm.
Nové zdražování byt v Praze VII. Práv nyní platí

se inže. Majitelé dom aniž dlouho uvažují, kdo má a

kdo nemá, prost zdražují nájemné. Velká ada dlnic-

kých rodin je tím postižena. V továrnách krise, malé vý-

dlky, úžasná drahota všech potravin a všeho jiného, a

nyní ješt k té vší psot picházejí domácí páni a diktují

dražší inže. Kdy bude tomu zloinnému poínání po-

sléze konec? Kdy se vzchopí nájemníci k sebeobran?
K takovýmto zjevm pece mlet nelze

!

Tak bdují socíni nad drahotou. A kdo pak tu dra-

hotu pivodil? Socíni sami se svými stávkami, kterými

si vynucují zvýšení mzdy. Na to pak ostatní buržousti

odpovídají zdražováním byt. A tak to jde do ne-

konena.
O drahot promluvil v píslušném výboru íšské

rady Dr. Horský 27. ledna 1910 následovn: Velectní
pánové ! Majíce spolupracovat! na rozluštní otázky,

kterak zameziti a pemoci dnešní drahotu všech život-

ních poteb a potravin, musíme pedevším na pamti
míti, že tato otázka nevyskytuje se pouze u nás, že tedy

není otázkou pouze lokální, nebo territoriální, nýbrž
otázkou svtovou. Ty samé stížnosti, které na zdražení

potravin a životních poteb slyšíme u nás, ozývají se

ve všech dílech, ano i tam, kde bychom se toho ani ne-

nadáli. Jen dva pípady uvedu. Ped nkolika týdny byl

u nás v Praze eský knz z Ameriky, který tam již 25
rok se zdržuje. Rozhovoil jsem se s ním o sociálních

pomrech tamjších a on mezi jiným mi vypravoval, že

v Chicagu, Novém Yorku i jinde veškeré životní po-
teby v posledních dvou letech o jednu tetinu i více

se zdražily, takže dnes dlník, který v Novém Yorku
jen ponkud lidsky žiti a vycházet! chce, potebuje k tomu
kolem tech tisíc korun, v našich penzích poítaje. Zde
ve Vídni bydlím v jednom dom se slavným arabským
cestovatelem, prof. Musilem, který práv z deváté cesty

23Rudolf Vrba: Vláda penz.
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po Arábii se navrátil. Týž mi vypravoval o drahotních

pomrech tamjších a stžoval si, jak i tam všechny po-

teby nad obyej se zdražily. Ped pti roky dostal vel-

blouda za 60 zlatých, dnes musil dáti za nho 200.

Díve dostal nosie v Jerusalem za mzdu jedné koruny

na celý den, dnes musí mu dáti ti i tyi koruny. Druhdy
v Damašku platil v hotelu za celé logis i sustentaci pt
korun denn; dnes musí platiti 15 i 20 korun. A mnoho
jiných, zajímavých vcí o drahotních pomrech v Orientu

mi sdlil.

Opakuji tedy ješt jednou, že pidražení všech ži-

votních poteb jest úkazem svtovým. Z toho, velectní

pánové, následuje, že nesmí lid od naší komise žádati

ani oekávati, že my jedním rázem všechnu drahotu ze

svta odstraníme. K tomu jsme slabí a toho nedokázala

by ani sama internacionální komise, kdyby k tomu cíli byla

svolána. Když jsem se tázal obou jmenovaných pán, co

soudí o píinách dnešní, stále stoupající drahoty, ekli mi
souhlasn, co jsem já již dávno vdl, že píiny toho jsou

hlavn dv, a sice pedn stále stoupající zvyšování mzdy
dlníkm a za druhé kartely a trusty. Co se prvního týe,

tu zajisté, pánové, nemžeme ani tomu zabraovati, ani

ve zlé vykládat! dlnictvu, že se vyšší mzdy domáhá,
zvlášt onm kategoriím dlnictva, které pi své práci

nedostatkem a bídou hyne. Slin praví Milton ve »Ztra-

ceném ráji«, kterak Adam z ráje vycházeje v širý svt,

praví: »Ód své práce tedy budu živ.« A dlník zajisté,

jak veliký papež Lev XIII. v dlnické své Encyklice dále

vyložil, má vydlatl si aspo tolik, aby sebe i rodinu

svou slušn vyživiti a ješt pi pstování šetrnosti malé
úspory uložiti si mohl. Ale kterak mže to uiniti chudý
domácí tkadlec v mém volebním okresu na hranicích

pruského Slezska, když se svou rodinou za den sotva

jednu korunu si vydlá ?

Bh ekl prvnímu lovku a tím i celému poko-
lení lidskému : V potu tváe budeš svj chléb jisti, kdežto

dnes mnohý dlník v potu tváe své do úpadu pracuje

a pi tom s rodinou svou trpí hlad. Proto nikterak se tomu
nedivím, že nedostaten placené dlnictvo vyšší mzdy
se domáhá. Go se zdražování životních poteb skrze

kartely týe, jest ovšem jiná otázka, jsou-li v právu tak

initi, a já ve své ei o tom ješt promluvím, prozatím
jen tolik podotýkaje, že naše moc na svtové kartely

jest slabá, a bych si z celé duše pál, abychom mli
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tu sílu svtové, by i jen evropské kartely, ve zhoubné
a vydraské jejich innosti udolati. Než pes to, že ne-

mžeme uiniti k zamezení a odstranní drahoty všechno,

co bychom uiniti si páli a eho i lid si žádá, mžeme
pece uiniti mnoho a já aspo v této generální de-

bat nkteré vci naznaím. Pokud mi známo a pokud
také z debaty v této slavné komisi konané seznávám,

hlavn na zdražení ty vcí se právem žehrá, a to na

zdražení masa, obilních výrobk, mléka a uhlí. Proberu
krátce jedno po druhém.

Již v ei své ze dne 27. íjna minulého roku v plenu

íšské rady pronesené uvedl jsem zevrubná data, jak se

zdražilo maso za posledních padesát rok. V roce 1858

platilo se za libru masa o 32 starých lotech 14 kr.,

v roce 1866 pak 24 kr. a dnes platí se za pl kila ho-

vzího masa u nás v Praze a okolí 40 kr. A pl kila

má 28 starých lot. Tof zdražení trojnásobné. Tážeme-li

se po píin, odpovídá se zpravidla: To je proto, že

se mén produkuje a více konsumuje než tomu bylo
druhdy. To je pravda, že se produkuje u nás mén, pi
emž ovšem musí se na zeteli míti produkce relativní

v tom smyslu totiž, že produkce nestoupá v tom po-

mru, v jakém stoupá poet obyvatelstva u nás. Rolníci

vším právem si stžují, že pi dnešní drahot píce, pi
dnešní vyšší mzd hospodáského dlnictva a pi zvý-

šené cen všech poteb k chovu dobytka vbec chov
dobytka se nevyplácí, zvlášt u menšího rolníka ne, který

pi prodeji dobytka obyejn velmi špatn pochodí.
Maje maliké hospodáství, uvedu píklad z vlastní

nedávné zkušenosti. Ped pl rokem byl jsem nucen
prodati ezníkovi dv krávy, dosti pkné to kusy

;
za

první dostal jsem 60 a za druhý 80 zl. To je ovšem
málo, ale ezník hned ml výmluvu, že prý to nejsou

kusy vykrmené, a dnes že na trhu platí maso z dobytka
vykrmeného, kdežto dobytek hubenjší, nevykrmený
valné ceny nemá. Kde pak ale mže malorolník, chalupník,

domká pi dnešní drahot krmivá, kdy i sláma o 40 procent

v posledních letech se zdražila, pomýšlet! na vykrmení
kusu, který prodati chce nebo musí. Naproti tomu jinak

se vci mají, když chce dobyte koupiti. Opt z vlastní

zkušenosti povím. Ped dvma msíci jsem od obchod-
níka s dobytkem, žida arci, ponvadž i tento obchod je

v rukách židovských, koupil malou, hubenou krávu po
teleti, která dojila 10 litr mléka denn, a musil jsem za

23
*
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ni zaplatili 160 zlatých, tedy o 20 zl. více, než jsem za

dv krávy utržil. Náhodou jsem se dozvdl, že obchodník
onen tuto kravku koupil i s teletem od malého chalup-

níka na Litomyšlsku za 100 zl. Ml tedy výdlek 60 zl.

Zde, pánové, vidti jasn, kdo je píinou té dra-

hoty, nikoliv sedlák, nikoliv producent, nýbrž ty karte-

láské tetí ruce, které odírají producenta i kupujícího.

A proto zcela souhlasím s názorem p. kollegy dra Holého,
že teba odstranili tetí ruce »hands off« — tyto ruce

pry a sblížili producenta s konsumentem pímo, pi
emž oba dobe pochodí. A to bude a musí býti první

náš úkol ve zmírnní drahoty masa. Pravil jsem, že dnes
konsum masa je vtší, než druhdy býval. A pravda to

jest. Dnes žije se u nás daleko lépe, než druhdy za mých
chlapeckých let. Opt z vlastní zkušenosti nco o tom
sdlím. Jako hoch jsem byl vychován v mst Brandýse
nad Labem v echách u svého strýce nádenníka. Maso
a kávu jsme mívali jen o velikých svátcích, jinak naší

stravou byly polévky z vody, brambory a mouná nebo
luštninová jídla. Dnes i v chudších rodinách maso
astji lze vídali, než my jsme ho mívali, a není tedy

divu, že se konsum masa zvtšil a jest si jenom páti,

aby naše dlnictvo vesms mohlo si masitých pokrm
opatili. Pochybuji, že vyplní se Kneippova rada: vrate

se zase k jednoduchému zpsobu života, a že vege-

tarianismus v lidu své koeny zapustí tam, kde si lid

masa dopáli mže.
Konsum masa se tedy stále zvtšuje a ješt se zvtšo-

vali bude, a ponvadž u nás produkce ku krytí konsumu ne-

staí— musí býti o dostatek masa u nás postaráno, aby zdra-

žení jeho ješt více nestoupalo. A ješt jednu vc nesmíme
pehlédnout!, tu totiž, že dnes každý radji si kupuje jemnjší
druh masa, kterého ovšem na dobyteti není tolik. ez-
níci sami vypravovali mi, a já to sám vidím na vlastní

oi, když do krámu známého ezníka zajdu, že i dlník
radji si vezme kousek peen z kýty, plece anebo hbetu
než jiný, lacinjší druh, a tím se prý stává, že ezníci

zdražením lepších druh se odškodují. Nechci o tom
soudili, prost jen vypravuji, co jsem vidl a slyšel.

Tolik však jisto jest, že k našemu konsumu u nás dnešní

produkce nestaí. Co tedy inili?

Jedni radí : naši produkci zvýšili. Souhlasím úpln
a bude to jen ve prospch náš, pispje-li k tomu i ped
Vánocemi v naší snmovn pijatý zákon. Druzí navr-
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hují zákaz veškerého vývozu dobytka od nás. Kdyby prý

se dobytek od nás nevyvážel, produkce jeho u nás by

pro nás staila. Možná, že by staila skrovn, ale ne

úpln. Pan kollega dr. Holý myslí asi, že by staila

úpln. Já o tom pochybuji. Byl jsem nedávno na praž-

ských jatkách inkognito, a zvdl jsem, že se tam porazí

denn — abych jen jeden píklad uvedl — asi 7000 prasat,

což iní okrouhle na 400.000 ron. Arci že toto maso
všechno nekonsumuje se v Praze, vždy jenom známý
velkouzená Chmel, jak mi tyto dny bývalý jeho tovaryš

Frank vypravoval, na 1700 šunek denn vyváží. Na
mj dotaz, kde se tolik prasat pro pražské jatky vezme,

bylo mi eeno, že eského dobytka je z toho málo,

ohromná vtšina že pochází z Halie. Pi stoupající po-

teb zvlášt uzenáského zboží mže Hali s dostatek

zásobiti i sebe i nás? Pochybuji o tom a pak, když

vidíme, že i pi tom maso jest tak drahé, musíme chtj
nechtj sáhnouti i ke tetímu prostedku, a ten jest, po-

volení dovozu masa k nám. Agrárníci lekají se otevení
hranic. Nenapadá mi mluviti pro úplné otevení hranic

dovozu dobytka k nám, ale nemohu a nesmím otevení
hranic brániti potud, pokud toho jest poteba.

Páni agrárníci stále poukazují na to, že by mly
hranice býti dovozu uzaveny, ale jaký toho bude ná-

sledek? Ten, že pi nedostatené produkci u nás ceny

masa ješt více stoupnou
; o to se již židovští spekulanti

na vídeském masném trhu postarají a známo jest pece,
že ceny masa v Rakousku hlavn se regulují dle cen na
jatkách vídeských. Že by pak potebným pívozem
cena našeho dobytka tolik poklesla, tomu, pánové, ne-

smíme vit, a já poukazuji jen na statistická data, která

v této píin nedávno byla rozdána a probrána v ná-

rodohospodáském výboru.

Ale dejme tomu, že by i cena našeho dobytka
o nco klesla, pravím, dejme tomu, tu zase teba na
druhé stran uvážiti, že i ten rolník musí dnes maso
draho platit, a kdyby dnes maso bylo následkem pim-
eného dovozu lacinjší, že by daleko více byl tím za tu

ztrátu na cen svého dobytka odškodnn. Ostatn ale

nebojíme se toho, že by cena našeho dobytka klesla, a

to tím mén, ponvadž vidíme, jaký jest horrentní pomr
mezi cenami živého dobytka a cenami masa. A klesnutí

cen dobytka jiného by snadno dalo se zameziti odstra-

nním té tetí ruky, o níž jsem díve byl mluvil. Pi-
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cházím k druhému pedmtu, tolik dnes zdraženému,

totiž k mouce a vaivu vbec. Souhlasím s návrhem
dra. Drechslera a dra. Holého, aby podporována byla

hospodáská spoleenstva, obilní skladišt, která by mla
právo vydávat! varranty, jakož i aby dnešním obilním

kartelám a vydiduchm jejich nekalé emeslo bylo

znemožnno. Namítne se mi, že pak spojené rolnictvo

bude také tvoit! kartel, avšak toho kartelu, a-li se spo-

leenstvo kartelem v pravém slova smyslu nazývat! mže,
ani za mák se nebojím. A ostatn všechna obava bude
ta tam, když rolnická spoleenstva podléhat! budou kon-
trole státní. Naíká se dále na zdražení mléka. Pánové,

v mých dtských letech platil se žejdlík mléka za 3 krej-

cary, tedy litr byl by stál 9 krejcar. Dnes stojí u nás

u Prahy 10 a 11 krejcar, zde ve Vídni 12 krejcar a

slyšte! Práv picházím z Hronovska, z mého volebního

okresu, tedy z krajiny, kde by se zdálo, že je mléko za

babku, a tam stojí také 10 a 11 krejcar a jak mi sd-
leno, chtjí tam cenu jeho zvýšiti na 16 krejcar za litr.

To je v krajinách prmyslových. Naproti tomu v kraji-

nách, kde není tak rozvtvený prmysl tovární, jako

u Rakovníka, Vodan, platí se za litr mléka 6 krejcar.

Zde tedy teba zasáhnout!, aby dlnictvo nebylo vyko-

isováno. Jak to provést!, ponechám si pro debatu

speciální.

A konen se ješt zmíním o zdražení uhlí. Pan
kollega Kraus se hrozí, že u nich se zdražilo uhlí o 80^o-
Pánové, u Prahy, kde bydlím, tedy v krajin, kde máme
k uhelným dolm bušthradským a kladenským tak

blízko, v posledních 12 letech se uhlí zdražilo o 100%.
Známé karteláské firmy beztrestn to uinily.

Kterak tomu odpomoci ? jedni radí stanovením kon-

troly státní nad dolováním a stanovením maximální
ceny. Návrh ten mnoho do sebe má a za uvážení a po-

radu stojí, jiní navrhují opt sestátnní dol. Pánové,

já k tomu sestátování u nás veliké dvry nemám. Po
sestátnní kolikrát bývá h než ped ním. Sestátnili

jsme na p. dráhu rak.-uher. spolenosti, a ejhle, dnes

jdte tam poslouchat náky nižšího úednictva i dlnictva,

že se má he než se mlo za vlády Taussigovy. Sám
nestaím stížnosti takové vyslýchat. A jestli pak ješt

stát chce zvýšiti tarify a tak dále, pak arci není divu, že

na sestátování s takovými následky s nedvrou hledím.

Mn by se spíše zamlouvalo, prohlásiti doly za majetek
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zemský. U nás v echách by to bylo nad míru vý-

hodné. Svého asu zemský poslanec Mašek vypoetl,

že by doly uhelné, kdyby majetkem zem byly, na 12

milion zlatých ron vynesly. Jaká to pkná suma ku

krytí našeho zemského deficitu. I o tom pak zevrubnji

ve speciální debat promluvím. Koním s páním, aby-

chom co nejdíve pišli k debat speciální, a aby co

nejdíve na stl snmovny dostaly se úspšné návrhy na

zamezení stálého zdražování životních poteb. A ku konci

projevuji radost svou na tím, že dnešní schze nebyla

zmaena. Lid, který nás sem vyslal, již na to eká, a my
jsme to také lidu povinni pracovati k jeho prospchu
a blahu.

Drahota je staré známé zlo. Naíkalo se na ni velice

asto, snad co svt svtem stojí. Ale vždy mívala dra-

hota jiný ráz nežli má nyní. Díve bývala drahota

s hladem obyejn následkem neúrody a bývala omezena
pouze na jednotlivé kraje — podobn jako je dosud
v zemích bez komunikace a bez kapitalistického vývoje.

— Dokonce ješt ped njakými ticeti lety bylo jináe

než dnes. Žilo se o 30—50% levnji. Za to obh
penz byl o mnoho menší, peníze majíce vtší cenu

nevydávaly se tak snadno.

Bydlelo se mnohem skromnji: zábavy, veejné míst-

nosti atd. byly poizovány nepomrn jednodušeji, cesto-

vání bylo obmezeno na nejnutnjší potebu, na letní

byty mohli jezdit jen lidé bohatí, villy a pod. mohli
stavt jen skutení bohái. Veliké nadace a odkazy
patily k sensacím. Peníze byly drahé — úroková míra
10— 157o> stíbra 25—30%, zlato pak bylo neoby-
ejn vzácné. Penžní ústavy se statisícovými obraty

byly dost vzácný. — Dnes naproti tomu jdou obraty

mnoha ústav nejen do milion, ale do set milion,
stamilionové pjky a mnohamilionové emise bývají

teba desetkrát pepsány. Obchody dnešní vyžadují na
zaízení, reklamu atd. nepomrn vtších kapitál. —
Životní poteby jednotlivcovy a to i poteby malého
lovka nejen ve mstech, ale i po vtšin i venku do-

stoupily díve neznané výše, a to vše pi zdanní neslý-

chaném, k nmuž te všecky osoby s píjmem aspo
1200 K jsou pidrženy. Sem konen náleží i píznaný
zjev množících se velkých — již i milionových odkaz
veejným úelm a množící se zakládání soukromých
nadací, nebo zjev ten dokazuje, že blahobyt v nejšir-
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ších vrstvách obyvatelstva nevzrstá jen pomrn ale

i absolutn. Že mnohé zjevy národohospodáské jako

lánky nekoneného etzu píin spolupsobí na zvý-

šení stávající drahoty a na urychlení jejího vzestupu,

nelze ani upít : stále rostoucí a množící se dan pímé
i nepímé a cla, dávky

;
marnotratnictví a stoupající

komfort nejširších vrstev obyvatelstva ; rostoucí bemena
sociální a veejná vbec, hlavn úroky z množících se

dluh veejných atd., tof jsou sice nepímé a z ásti

pímé píiny (ale souasn ovšem spolu také dsledky)
všeobecné drahoty, le nejsou jediný a nemohly by samu
obstáti jako takové. Jejich piinním by drahota ješt

nezmizela. Nesmíme ovšem zapomínat! na to, že kapitál

provádí vlastn monopolisaci výroby a že tím se zavi-

nuje nejvíce. A když tedy vlastn v pomrech státních,

sociálních výrobních, konsumních a vbec národohospo-
dáských neleží vznik a trvání drahoty, když naopak
není nedostatek ani živobytních poteb na jedné, ani

penz na stran druhé: kde kotví jádro, prapvod dra-

hoty? Ten spoívá v klesající hodnot penz. Zlevnním
drahokov, najm zlata, rozmnožením platidel, rzné
nové jich systémy, hlavn cheky a clearingy, poklesem
(vlastn zmizením) ažia a míry úrokové a snad i v ad
neposlední zavedení zlaté mny v nejvtší ásti zemí,

nebo také odstranní papírového hospodáství státního

psobí mocn na zlevování penz. Že pi všeobecném
zdražování živobytních poteb zstává pozadu cena

práce nebo výroby, nic tu neznamená, nebo sociální

pomry nemohou se tak rychle pizpsobovat! zmnám
v nár. hospodáství, jako cena výrobk a nemovitostí,

le rozpory ty znenáhla ale s železnou neústupností se

vyrovnávají. Není tudíž pomyšlení v dozírné dob na
zmírnní drahoty, my spokojiti se musíme, když hrozný
její postup se aspo zastaví. Až se vyrovnají všecky

národohospodáské nesrovnalosti, pak ke zdražování ne-

bude dvod. Penžní hodnota bude v pomru k hod-
not nemovitostí, práce a výrobk sice nízká, ale sociální

pojem a pocit drahoty tím asem zmizí
;
zbude jen vy-

soká íslice cen
; nebo nic není laciné a nic drahé,

leda u porovnání s jiným, tak jako bez porovnání není

na svt nic velké a nic malé. V Americe, kde hospo-
dáský život je oproti starému svtu o celé století

naped, již dnes pomr zboží a práce k hodnot penz
se vyrovnává : tam za dolar (= 5 K) koupí jen o málo
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více, než u nás za korunu. Ale za to tam vydlá dlník
i úedník skoro práv tolik v dolarech jako u nás v ko-

runách. Uveejujeme tyto názory, ponvadž v ledaem
jsou zajímavý a také do jisté míry správný. Správný

ovšem potud, pokud ukazují, že drahota je v neurovna-

nosti mezi zbožím a penzy. Ale vyrovnání tohoto roz-

dílu nestaí na odstranní drahoty — protože není hlavní

její píinou. Autor uvádí Ameriku. — V Americe jsou

ceny penz dle nho pimeny hodnot zboží — a dra-

hota je pece i zde pedmtem nák. Proto prost, že

drahota je v nesrovnalosti jiné ^— v té totiž, že uritým
lidem je pomocí kapitálu možno hodnotit sebe, své

» práce « a investice nepomrn výše než hodnotí práci

tch, kteí jsou na kapitálu závislí. Kapitalisace vede

k monopolisaci — a zabírajíc pro sebe píliš mnoho, zne-

možuje pracujícím vrstvám, aby nabyly tolika penz,
kolik by bylo pimeno hodnot životních poteb.

L. Kapitalism a zemdlství.

N eblahý je vliv kapitálu na stav rolnický. Neobme-
zená zadluženost, kterou kapitalism umožnil, nií

rolnictvo na všech stranách. Nynjší doba vyznauje
se všeobecnou nejistotou výživy ili existence všech

jednotlivc.

a) Pevody nemovitého majetku v Rakousku
roku 1906.

Dnes není ani bohá jist, že nepijde o majetek a ne-

klesne v chudobu. Dokladem toho jest, jak asto dnes

mní nemovitý majetek svého vlastníka. Jsou to zhoubné
úinky kapitalismu. Uvedeme zde statistické doklady
z r. 1906. Jmenovaného roku bylo v Rakousku z volné
ruky prodáno 289.158 realit, i nemovitostí v cen
1262 million korun, exekucí bylo prodáno 10.505 realit

a za n strženo 76 milí. korun, úmrtím na ddice pišlo
téhož roku 85.653 realit v odhadnuté cen 380 million
korun. Celkem zmnilo r. 1906 v ' Rakousku svého vlast-

níka 445.487 realit v cen 1876 million korun. V krá-

lovství eském pipadlo z toho 78.373 realit za cenu
447, na Morav 50.580 realit v cen 171 a ve Slezsku

6368 realit v cen 66 a pl milí. korun. Zde máme í-
selné doklady z jedinkého roku, mnoho-li vlastník ne-

movitého majetku se zamní za vlastníky jiné. Jak ne-



- 362 —

patrný je pomrn poet pechod nemovitého majetku

na ddice pípady úmrtí majitel ! Tyto íslice zajisté

vrhají podivné svtlo na nynjší neutšené a nestálé so-

ciální pomry. A proto vším právem se mžeme tázati,

zdali jsme národem usedlým, to jest takovým, který se

pevn drží na majetku nemovitém od otc zddném.
A tu nám uvedená ísla z jednoho jen roku uvádjí smut-

nou pravdu na jevo, že usedlým národem nejsme v tomto
smyslu. Kapitalism podrývá všecko, iní všecko nestálým

a nejistým. Díve byly rodiny na selských statcích po
celá desítiletí i staletí usedlé, dnes tomu tak není. Všecko
se mní, i celé obce mní dosti rychle svoje obyvatel-

stvo. Nemovitý majetek stal se bemenem, kterého se

rád hledí každý zbavit.

Rolník utíká od hroudy, ztrpuje mu život, živnost-

ník v mst prodá svj majetek, aby zachránil aspo n-
jaké zbytky pro svou rodinu, majitel domu hledá kupce,

aby se zbavil bemene inžáku velkomstského. Kde kdo
by rád bezstarostn žil tak stíháním kupon, ale nejde

to. Život vezdejší a boj o skývu chleba svírá každého
železnými kleštmi, z kteréhožto sevení se málo kdo
vyprostit! mže. Jaké reality r. 1906 v Rakousku zam-
nily svého vlastníka? Téhož roku pevedeno bylo v kni-

hách v Rakousku 1368 velkostatk v cen 167 million
korun. inžovních dom v mstech, kde se vybírá in-
žovní da, bylo pevedeno na jiné vlastníky 24.110 dom
v cen 650,500.000 korun, báských podnik pevedeno
181 v cen 4 million korun, a konen venkovských
realit, hospodáství, dom v menších mstech, polí, parcel

bylo pevedeno 419.828 v cen 1056 million korun.

To všechno se v knihách pepisuje za jedinký rok.

Roku 1906 bylo na jiné vlastníky pevedeno v Ra-
kousku polního hospodáství 271 tisíc 257 v cen
795,000.000 korun. Z toho pipadlo

poet rolnických v cen
živností milí. korun

v echách ..... 50.514 216
na Morav 30.624 92
ve Slezsku 4.433 49

Zde máme tedy poet pevod rolnických živností

v eských zemích za jediný rok 1906. Mnoho-li z toho
pipadá na eský národ, nelze nám z toho zjistiti. Jsme
tedy národ usedlý, pevn na svém nemovitém majetku
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zakotvený? Zajisté že nejsme. Dle šetení berního kata-

stru r. 1897 bylo v berních arších zaneseno zdanných
rolník a majitel pozemk v echách 869.886 osob,

na Morav 542.282, ve Slezsku 72.876 osob. Dle sítání,

které bylo provedeno r. 1902, napoteno bylo v Rakou-
sku polních a lesních hospodáství úhrnem 2,856.348.

Z toho ovšem dlužno odeísti pidimužické chalupnické

živnosti v Halii. Tato zem jediná vykazuje polních a

lesních živností 1,008.541

!

Tchže živností bylo napoteno

v echách 568.389

na Morav ......... 290.678

ve Slezsku 58.759

Škoda, že z toho nemžeme odlišiti poet rolnických a

lesních živností, které jsou v rukou eských.

Zajímavý je poet chalupnických živností v eských
zemích. Do výmry pti hektar, tedy asi do desíti kata-

strálních jiter staré výmry, bylo zjištno

v echách 360.332

na Morav 214.065

ve Slezsku 43.008

Nemáme tedy ve všech eských zemích ani polo-

viný poet drobných rolnických živností, kolik jich ítá
jediná Hali ! Celá naše národní existence spoívá na zá-

kladu vlastnictví pozemkového. Každá pí zem, která pijde
do rukou národního nepítele, hlavn žida, jest ztrátou

národního majetku. V tom smyslu máme vychovávat!

naši mládež a vštpovat! jí lásku k rodné pd. — Zda
se tak dje? Pro Prušáci berou Polákm pozemky? Tím
je vraždí nepímo, ale jist. Nuže, zde p ovádjme na

tomto poli naše vlastenectví.

b) Pesunování obyvatelstva v Rakousku
z venkova do mst.

Nejdrahocennjší kapitál jest lovk sám. Kde je

zem dostaten obydlena, tam je práce rozdlena.
Vzrstem obyvatelstva stoupá cena všeho ostatního ma-
jetku. Otázka vzrstu obyvatelstva každé zem jest ne-

výlun spojena s otázkou sociální. Hmotná bída

panuje tam, kde je málo lidí a naopak, kde je píliš

mnoho lidí. Pustiny a zem málo obydlené mají hmotnou
bídu, rovnž tak zem píliš hust obydlené jako ína,
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Japonsko, Indie. V tchto zemích hladem zmírá nkdy
na sta tisíce lidí do roka. Musíme však hned pipome-
nout, že hlavn v Indii píina hladu není nouze o po-

traviny, nýbrž ádní lichvá, kteí z nouze jiných vy-

tloukají ohromné zisky. Žid Rauchberg uveejnil v »Neue
Freie Presse« pehled z pedbžného výsledku sítání

lidu v Rakousko-Uhersku r. 1910:

Vzrst v procentech
Poet obyvatelstva r. 1910 z toho je pírstek:

vlastní cizí

Dol. Rakousy . . . 3,531.000 13-19 8-7 5-2

Hor. Rakousy . . . 853.000 5-2 7-3 — 2-1

Solnohrady . . . . 215.000 11-5 8-8 2-7

Štýrsko .... . 1,442.000 6-3 7-6 — 1-3

Korutany . . . . . 395.000 7-5 8-2 — 0-7

Krajina .... . . 525-000 3-3 10-2 — 6-9

Pímoí .... . . 894.000 18-2 13-2 — 5

Tyroly .... . . 1,092.000 11-2 8-7 2-5

echy .... . . 6,774.000 7-2 9-7 — 2-5

Morava . . . . . 2,621.000 7-5 11-3 — 3-8

Slezsko . . . . . 757.000 11-2 13-5 — 2-3

Hali . . 8,022.000 9-7 16-3 — 6-6

Bukovina . . . . . 801.000 9-7 14-1 — 4-4

Dalmácie . . . . . 646.000 8-8 14-1 — 5-3

Od roku 1900 do r. 1910 rozmnožilo se obyvatel-

stvo Rakouska o 2,417.000 lidí a ítá koncem r. 1910
pibližn 28,568.000 lidí. Vzrst ten jest celkov na 9*2

procent. Na 100 lidí r. 1900 pipadne nyní 109 lidí.

V desítiletí 1891 do 1900 byl vzrst obyvatelstva v Ra-

kousku 9*4 pro. To jest r. 1910 vzrostlo 1000 lidí na

1092 a v desitiletí ped na 1094. Nejvtší procento

vzrstu lidí vykazují dolní Rakousy a Pímoí, zde roz-

hoduje ovšem Víde a Terst. Nejplodnjší obyvatelstvo

je v Halii, zde ovšem hrají velikou úlohu židé. Také
Bukovina a Dalmácie mají silný poet porod, ale zá-

rove stejn silný proud vysthovalecký. Nejmén porod
vykazují Horní Rakousy. Nejvtší vysthovalecký proud
má Krajina. V echách je 14 politických okres, ve

kterých obyvatelstva vbec ubylo a 10 politických okres,
kde nebyl ani pírstek ani úbytek. Zde se všude zraí vliv

vysthovalectví. Známo je, že eský jih vrhá všechen proud
lidí do Vídn a do alpských zemí. Nkteré procento jde za

moe. Ješt silnjší vysthovalecký proud než echy má
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Morava. Úbytek v království eském je 2V2 procent,

na Morav 3*8 procent! Velice dležitý je pohyb obyva-
telstva z venkova do mst. Zde jest statistika násle-

dující :

Ze 100 obyvatel pipadlo
na

obce s obyvatelstvem
1880

rok
1890 1900 1910

mén než 2.000 61-6 57-8 53-6 49-5

od 2.000 do 5.000 . . . . 18-4 18-6 19-2 19-4

5.000 » 10.000 . . . .
5-3 6-3 6-7 7-4

10.000 » 20.000 . . . .
4-1 4-5 5 5-5

» 20.000 » 50.000 . . . 4 3-4 4-6 5-2

» 50.000 » 100.000 . . . .
1-4 1-2 1-5 2-1

» 100.000 výše .

obce všechny od 2.000 obyv.

5-2 8-2 9-4 10-9

výše 38-4 42-2 46-4 50-5

Tato tabulka jest velmi zajímavá.

R. 1880 bylo v Rakousku ze 100 obyvatel 61 lidí

v obcích, které ítaly mén jak 2000 obyvatel, to jsou

tedy vesms obce venkovské. Roku 1910 klesl ale tento

poet na 49 lidí. Ze 100 obyvatel pipadlo toho roku
jen 49 na jmenovaný venkovský obvod. Za to vzrostly

obce mstské. Roku 1880 bylo ze 100 všech lidí v Ra-
kousku 38 bydlících v mstech, roku 1910 stoupl poet
ten na 50 lidí. Provedeme celý poet. R. 1880 mlo
Rakousko 21,897.000 lidí. Z toho bylo 61 procent na

venku a 38*4 procent v mstech. Tedy

:

na venkov ..... 13,357.000

v mstech 8,540.000

Za 30 let se zmnil obraz ten z 49V2 procent na
venku a msta 50V2 procent. Máme zde celkov oby-
vatel 28,568.000.

Pijde z toho na

venkov 14,141.160

msta 14,426.040

Tak se obyvatelstvo pesunulo bhem 30 let z ven-

kova do mst.
Obyvatelstvo mst v Rakousku, které mlo poet

nad 2000 lidí, bhem 30 let vzrostlo z 8V2 rnillion na

I4V2 rnillion. Je to skorém neuvitelné, kdyby íslice

ty nemluvily jasn. Nikdy bychom tomu nevili, že za
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krátký lidský vk pomry se tak nadobro zmní. Zde
vidíme následky sociálního boje. Žid Rauchberg dále

dovozuje, že v posledním desítiletí poet obyvatelstva

klesl. Výpoet je následující

:

Na 100 osob obyvatelstva pipadlo víc porod jak

úmrtí
od r. 1881—1890 1891—1900 1901—1910

8*81 11*11 11*76

poet vysthovalých . . . 0*90 1*67 2*60

jeví se pírstek . . . .7*91 9*44 9*16

Dle výkazu porod mlo býti v Rakousku 29,228.473

lidí koncem r. 1910, ale bylo zjištno 28,567.898 lidí.

Jeví se schodek 660.575 lidí. Tento úbytek jde na úet
vysthovalectví. V desítiletí 1900—1910 se z Rakouska
vysthovalo 1,114.547 osob. íslice to zajisté úžasná.

Sítání v Uhrách zjistilo koncem roku 1910 poet
obyvatelstva na 20,850.700 lidí. Bosna a Hercegovina
1,895.673 lidí. Celé habsburské mocnáství 51,314.261 lidí.

Na jeden tver. km. má Rakousko 95, Uhry 64, Bosna
44 obyvatel, na celý prmr 76 lidí. Rožn pibývá
v celém mocnáství 423.000 lidí, to jest 1*9 procent.

Bylo by vru zajímavo porovnat i ostatní kulturní státy

Evropy. íselný materiál není ovšem na ten as po
ruce.

c) Obyvatelstvo kulturních stát dle
povolání.

Dosud ve vtšin kulturních stát jest základem

státu rolnictvo. Výjimku iní pouze Anglie a Belgie,

kde pevládá prmysl.
V tabulce na str. 367 podáváme pehled zamsb

naných osob dle posledního sítání.

d) Obyvatelstvo Nmecka dle povolání.

Vliv kapitalismu na vzrst obyvatelstva jeví se nej-

pádnjším zpsobem v Nmecku. Naše nmecko-prušá-
cké noviny, v jichž redakcích sedí samý žid, jsou u vy-

tržení nad vzrstem veliké matky Germanie. Divíme se,

že naše eská žurnalistika si této vci tak málo všímá.

A pece je zde ohromné nebezpeí pro nás echo-
slovany.

Koncem 15. století mlo Prusko-Nmecko prý všeho
všudy 800.000 obyvatel. R. 1780 mlo prý nynjší Prusko-
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Nmecko ne celých 9 milion obyvatel. Nevíme, co

na tom pravdy, ale snad to budou ísla jen pibližná.

Musíme si však pedstaviti, že hrozné morové rány a

válka ticetiletá obyvatelstvo nynjšího Prusko-Nmecka
vyhlazovaly. Jisto jest, že r. 1800 mlo nynjší Prusko-

Nmecko 24,500.000 obyvatelstva. Po válkách Napoleon-
ských r. 1820 mlo nynjší Prusko-Nmecko 26,294.000

obyv.

Soupe Nmecka, dnešní Francie mla obyvatelstva

:

r. 1800 26,754.000

r. 1820 29,830.000

jak vypadají však dnes oba soupei? Nebude trvati

ani 20 let a Nmecko bude míti dvakráte tolik obyva-
telstva jako Francie.

Nmecko roste ron o 800.000 duší, Francie

o 57.000 duší.

Toto pirovnání staí. Obyvatelstvo Nmecka rostlo

následovn

:

roku 1850 35,397.000
» 1860 . . . 37,747.000
^ 1870 40,318.000
» 1880 45,236.000
» 1890 49,428.000
» 1900 56,367.000

Sítání lidu v Nmecku provádí se každých 5 let.

Lze tedy s jistotou oekávati, že obyvatelstvo Nmecka
bude míti koncem roku 1905 nejmén 60,500.090 hlav.

Tímto potem obyvatelstva postupuje Nmecko hned
za Ruskem.

Soupe Nmecka, Francie, mla r. 1900 38,961.945

obyvatel. Porovnejme s tímto íslice ped 100 léty!

Obyvatelstvo demoralisované Francie jde dol. Jaké

tu jsou vyhlídky do budoucna? Prušáci pohltí nás

i Francii dohromady. Zde jednou vzplane boj na život

a na smrt. Válka r. 1866 byla jen slabou pedehrou.
Není možno, aby tento strašlivý vzrst obyvatelstva v N-
mecku omezil se na tak malé území, jako je Nmecko.
Prušácké bodáky budou razit cestu, aby pebytené oby-

vatelstvo Nmecka mohlo se usídllti, kde mu bude pí-
jemno. Pravda je ovšem, že ohromný vzrst obyvatelstva

v Nmecku padá nejvíce na úet velikých mst. Berlín

ítal koncem r. 1905 úhrnem 3,020.933 obyv. Nesmíme
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však zapomenouti, že veliká msta pibírají do svého
obvodu sousední obce, dle toho, jak práv stavební ruch

se vyvinuje z vnitku msta na jeho obvod. Tu pak se

narazí na obec, dosud mimo obvod stojící, a ta se pak
asem pivtlí.

Tak na píklad bývalé pedmstí Berlína, známý
Charlottenburg, ítá 236.000 obyv. a jiné pedmstí,
Schóneberg, ítá 140.932 obyv. Všecky tyto obce patí
nyní do obvodu a správy obce berlínské. Starý Berlín

ítal roku 1800 172.132 obyvatel. Ml tedy sám Starý

Berlín mnohem mén obyvatelstva než má dnes jen

jedno jeho bývalé pedmstí.

Nmecko má dnes 41 mst, která vykazují pes
100.000 lidí.

Hamburk ítá 800.882 obyv.

Mnichov » 538.393 »

Drážany > 514.283 «

Lipsko » 502.570 »

Vratislav » 470.944 »

Obyvatelstvo tchto mst vzrostlo za pt let o 12

až 20 pro. Msto Bochum dokonce vrostlo o 80 pro.
Kolik pak jest v tchto velikých mstech Nmecka uto-

peno a znieno eské a jiné slovanské krve? Vzrst
tchto mst není jen na úet krve nmecké. Bu
jak bu, ohromný vzrst obyvatehtva nmecké íše jest

pro celou Evropu nejvtším nebezpeím. Zde to jednou
uzraje k hrozné válce a krveprolévání.

Dne 12. ervna 1907 bylo v Nmecku provedeno
opt sítání lidu.

Toho dne mlo Nmecko 61,720.529 lidí.

Mužové

:

zamstnaných osob . . . 26,827.362 43-460/0

služebných . . . . . . 1,264.755 2-05«/o
píslušných . . . . . . 30,223.429 48-970/c
bez povolání . . . . . 2,404.983 5-520/0

ženy

;

zamstnané osoby . . . 8,243.498 26-37» „

služebné .... . . . 1,249.383 4-000/O
píslušné .... . . . 19,974.341 63-407o
bez povolání . . . . . 1,792.207 5

-730/0

24Rudolf Vrba: Vláda penz.
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V Nmecku živilo se osob r. 1907;

a) zemdlstvím
samostatných .... 9,883.257

služebných 163.829

píslušných 7,634.090

dohromady 17,681.176

•to jest 28-65«/o, r. 1882 bylo 42-51 o/o.

b) prmysl;
samostatní 11,256.254

služební 331.756

píslušní 14,798.527

dohromady 26,386.537

to jest 42-75«/o, 1882 35-5F/o.

c) obchod;

samostatní 3,477.626

služební 342.955

píslušní 4,457.658

dohromady 8,278.239

to jest 13-4lo/o, r. 1882 10-02“/o-

d) služební;

samostatní 471.695
služební 1.226

píslušní 319.827

dohromady 7,792.748

to jest 1 -290/0, r. 1880 2'070/o.

e) vojsko 1,738-530

úednictvo 223.388
uitelstvo 1,445.208

duchovenstvo .... 3,407.126

to jest 5-520/0, ^ igsi 4-92.

f) bez zamstnání;
samostatní 3,404.983

služební 201.601
píslušní 1,568.119

dohromady 5,174.703

to jest 8-380/o, r. 1880 4-970/o.
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e) Odlidování venkova v Nmecku.
»Národní Listy« pinesly 16. kvtna 1911 tento

lánek

:

Známý profesor národního hospodáství na berlínské

universit a oficiální poradce íšsko-nmeckých agrárních

kruh ve vcech národohospodáských a agrárn-poli-

tických, M. Sering, tedy zajisté osoba, jíž nikdo nebude
moci vytýkati odpor i nepátelství vi agrárním a

velkostatkáským vrstvám, jichž organisacím slouží jako

vdecká autorita, pronesl dne 10. února 1910 v prus-

kém zemském hospodáském kolegiu nadmíru pozoru-

hodnou e o vzájemných vztazích rozšíení velkostatku

v jednotlivých krajích nmeckých a odlidování se n-
meckého venkova, jež došla již tehdy zasloužené pozor-

nosti národohospodá i politik nmeckých všech

smr i odstín. e tato, opatená hojným statistickým

materiálem i temi vysoce zajímavými mapkami, znázor-

ujícími jednak pisthovalectví a vysthovalectví, pak
pírstek a úbytek obyvatelstva v jednotlivých krajích

Nmecka, jednak rozvrstvení nmecké pdy podle rz-
ných velikostních kategorií pozemkové držby, vyšla ped
nedávném i tiskem; obsahuje v bystrých závrech, k nimž
dospívá, tolik podnt k vážnému pemýšlení i pro nás,

že neváhám seznámiti s obsahem jejím šíe i obecenstvo
eské. Vycházeje z výpot Brosickových, jenž zjistil,

že vysthovalo se v ptiletí 1895— 1900 ze 416 ven-

kovských kraj nmeckých více než 1 million obyvatel
do mst a míst prmyslových, tedy 200.000 ron, vy-

šetuje Sering nejprve, jak vypadá na jedné stran
vývoj populaní, na druhé stran pak rozvrstvení pdy
v jednotlivých provinciích a krajích nmeckých, a v jakém
oba tyto hospodásko-sociální jevy jsou vzájemném po-
mru.

Oblasti vystéhovalecké jsou i v Nmecku dosti

obmezené, zaujímajíce hlavn vestfálsko-porýnské území
prmyslové, kraj saarbrúckenský. Bohatý pruh mezi
Mohanem a pohoím taunusským, Hannover a Berlín se

širším okolím, hornoslezskou a waldenburskou pánev
uhelnou, pak nkterá centra prmyslového rozmachu
povahy více provincielní. Ze zemí mimopruských padají

tu na váhu hlavn vysoce prmyslové Sasko a Lotrinsko.

Všechna uvedená území pisthovalecká jsou na základ
vyvinutého prmyslu svého, jenž pracuje z valné ásti

24*
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pro odbyt zahraniní, hospodáskými stedisky národ-

ními i svtovými. Všechna ostatní území íše naproti

tomu jsou oblastmi vysthovaleckými t. j. oblastmi ta-

kovými, v nichž jest skutený pírstek obyvatelstva

menší nežli pírstek pirozený matrikami zjištný, z nichž

se tedy ást obyvatelstva, odpovídající diferenci mezi
pírstkem pirozeným a skuteným, vysthovala. Arci
není úast všech kraj na vysthovalectví stejná. Jsou
kraje, v nichž roste obyvatelstvo venkovských obcí anebo
aspo celého kraje i s msty, pes to, že sthuje se

uritá ást obyvatels va pry. V jiných krajích odlidují

se pouze obce venkovské. Tu dje se vzrst mst na
úkor venkova a zemdlství, jinde pak nezadržuje vy-

sthovalectví ani pokraující tvoení menších stedisk

mstských, jisté obmezené ásti Nmecka konen vy-

kazují dokonce absolutní úbytek obyvatelstva, majíce

dnes mén obyvatelstva nežli r. 1871 pi založení íše.

Pokud jde o pomry rozvrstvení nmecké pdy na jed-

notlivé velikostní kategorie konstatuje Sering, že býval

poet rozsáhlejších pozemkových držeb v starých zemích
nmeckých, tedy na západ od Labe již od prvopoátku
velmi obmezený. Stav ten potrval až na naše dny. N-
mecko západolabské jest zemí po výtce selskou. Na obou
bezích Rýna a v Durynsku pevládá držba malorolnická,

jež dlí se pi nápadu ddickém vždy zase podle potu
hlav, Bavorsko však, Sasko (království i provincie). Han-
noversko, zem frýzské, provincie jutské a dolní ásti

Vestfálska jsou zemmi velikého a stedního stavu sel-

ského. Asi polovinu selské držby vykazuje ješt i horní

Slezsko. Veškeré ostatní zem a provincie nmecké na

východ od Labe, tedy z nejvtší ásti zem pvodn
slovanské : ob vévodství Meklenburská, Poznasko, ást
Brandenburku, Prusy západní a východní, jakož i Pozna
a Dolní Slezsko jsou až na oblasti pomrn nepatrné

zemmi držeb velkostatkáských. Plocha držeb selských

a malorolnických ustupuje tu siln do pozadí, jsouc na

p. v Meklenburku stlaena až na mén než jednu te-

tinu plochy celkové.

Vyšetuje na základ zjištných pomr pohybu po-

pulace a rozvrstvení pdy v jednotlivých krajích n-
meckých souvislost a vzájemné vztahy obou tchto kar-

dinálních jev hospodáských, pichází Sering již pi
detailním líení nkterých území zvlášt silného vyst-
hovalectví k dsledkm, urujícím zcela rozhodn pí-
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inný pomr vysthovalectví a pevládání uritých ka-

tegorií pozemkové držby. V krajinách selských vykazují

znanjší ztráty obyvatelstva pouze oblasti takové, kde

psobí zvláštní dvody povahy ryze hospodáské, kde

jest pda málo úrodná, takže zdá se saturace obyva-

telstva za nynjších pomr cenových již býti dosažena,

nebo zde nepipouštjí konen klimatické pomry vbec
znanjší vzrst obyvatelstva. Tak vypudilo na p. ho-

spodáství pastvinné, provozované na velkých selských

dvorech v Holštýn, velkou ást obyvatelstva ze zem,
tak psobí drsné podnebí nkterých ástí nmeckého
stedohoí, ležících nad pásmem bezpeného pstování
žita, nenapravitelnou populaní stagnaci chudých tchto
kraj. Avšak to jsou celkem výjimky. Ve všech ostatních

selských krajinách venkovských obyvatelstvo dosud pi-

bývá, ovšem podle úrodnosti pdy a jiných okolností,

s intensitou znan se rznící, takže lze mezi nimi

nalézti i okresy s velice silným vzrstem popu-

lace. Okresy takové jsou zejména ony, kde vyskytuje se

vedle velikých sedlák i peetn silný stav rolnictva

malého a drobného. Píznivý vývoj populaní vykazují

konen i území taková, kde nalézají se uprosted pe-
vládajících selských statk ojedinlé statky rytíské.

Vlastním velikým vysthovaleckým územím jest, jak již

bylo uvedeno, celý širý kraj východn od Labe, povstná
to nmecká Ostelbie. Jsou to tytéž kraje, v nichž pe-
vládá velkostatkáská držba pozemková. Sering dlí celý

kraj tento na tyi historicky 1 hospodásky dosti bez-

pen vymezitelná území, v nichž pak podrobn vyliuje

pomry populaní a pozemkov. Všude nachází píinnou
souvislost rozšíení velikých držeb pozemkových a zpt-
ného neb stagnujícího vývoje populaního, jenž jest po-
nkud uspokojivjší pouze tam, kde jsou velkostatky

hojnji prostoupeny držbami selskými a chalupnickými,

neb kde vykazuje innost kolonisaní již urité výsledky.

Tak konstatuje takovýto píznivý vliv populaní v uri-

tých obvodech pomoanských, kde parcelovala a kolo-

nisovala hojnji již Pomoanská spolenost osidlovací a

král. pruská generální komise. Ve Slezsku naproti tomu
konstatuje Sering, bylo od padesátých až do osmdesátých
let minulého století k velkostatkm pikoupeno na 100.000

ha pdy, následek toho jest otrocké vysthovalectví nej-

prve doasné, pak i trvalé, ponvadž nemže vrstající

obyvatelstvo již vbec dostati žádné pdy; v dobách
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dívjších bylo tu rozdlení pdy daleko píznivjší.

V jiném velikém obvodu s pevelkou laíifundií žije dnes

mén obyvatelstva nežli ped válkou francouzsko-n-
meckou. Zcela jiné pomry vykazuje však zase Pozna
a ostatní krajiny polské. Na celém velikém území n-
mecko-polského boje není dnes ani jediný kraj, ani je-

diný okres, jenž vykazoval by ubývající obyvatelstvo.

Všude však také poklesl znan podíl velkostatku na
pd, jejíž demokratisace je tu na postupu, jako nikde

jinde. Hospodáský a populan píznivý výsledek roz-

sáhlé kolonisaní práce nmecké se strany jedné a ústav
polských se strany druhé jest tu tedy dnes již patrný.

Pibývání obyvatelstva a demokratisace pdy jdou tu

arci na úkor Nmectva, jemuž ubylo tu od r. 1896 do
r. 1907 celkem 81.000 ha pdy. Poláci zakupují se nyní

siln již i v hraniicích územích ist nmeckých, ovšem
jen takových, kde pevládá velkostatek, t. j. Poláci na-

stupují tu na místo Nmc, nepízní hospodáských po-
mr z domova vypuzených.

Na základ tchto podrobných šetení dedukuje pak
Sering: rozdlení pozemkového majetku jest základem
každého sociálního zízení, souvislost mezi pohybem
obyvatelstva a rozvrstvením pozemkové držby jest vý-

sledky vykonaného šetení dostaten prokázáno. A že

dedukuje Sering správn, o tom pesvdí nás jediný

pohled na ob mapky, znázorující jednak pohyb obyvatel-

stva, jednak pomry velikostních kategorií pozemkové
držby v Nmecku: shodujíf se oblasti vysthovalecké
s oblastmi pevládající držby velkostatkáské tém na
kilometr.

Husté zalidnní a píznivá mna obyvatelstva nalézají

se v ist zemdlských krajinách pouze tam, kde pe-
vládá dobrá držba selská, vystaující v podstat s pra-

covní silou vlastní rodiny. Selské hospodáství rodinné
váže nejvýše dosažitelný poet lidí silnými páskami po-

zemkové držby a rodinné pospolitství k rodné pd.
V krajinách takových jest i hospodáství velmi intensivní,

což pispívá opt ke vzrstu menších mst, jichž živno-

stenská i obchodní innost na hust zalidnný venkov
jest odkázána. Daleko nesnadnjší jest udržení pracov-

ního lidu již u velkého stavu selského; nouze o ele
jest tu úkazem typickým. Nejhe jest tomu však u velko-

statku. Nelze arcif všeobecn tvrditi, že velkostatek od-
liduje, jsouf na p. velkostatkáské podniky kapitalistické,
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pak i intensivní hospodáství lesní, o nichž platí práv
opak, však pevaha velkostatku rozhodn odliduje. Pedn
udržuje velkostatek širé kraje liduprázdné, pekáží hoj^

njšímu zalidnní a uživuje pomrn daleko mén osob
na ploše, jež by jinak poskytovala obživu potu osob
daleko znanjšímu. Za druhé vytlauje pevaha velko-

závod zemdlských v dob svobodomyslných idejí

dorost z venkova. Nebo znemožuje, aby dostali se nej-

zdatnjší lidé z venkovského dlnictva piinlivostí a spoi-
vostí nahoru a uskutenili tak ideál všech malých lidí

na venkov, státi se samostatnými.

Západní Nmecko udržuje a rozmnožuje venkovské
obyvatelstvo své proto, ponvadž jest zemí selskou, na.

níž daí se vedle velikých sedlák i hospodám drobným..
Východní Nmecko však ztrácí nejen celý svj dorost,,

nýbrž i ást kmene svého obyvatelstva, ponvadž jest

tu držba velkostatkáská zastoupena píliš siln, rodinná

držba selská píliš nepatrn. Bylo by tu tedy teba sou-

stavné práce kolonisaní, soustavného pemování ástr
velkostatk ve vesnice selské, ve vesnice s pevládajícími

drobnjšími statky rodinnými. Avšak na místo toho roz-

množuje se namnoze ješt velkostatek ke škod hlavn
též zaopatování obyvatelstva masem, ponvadž zabývá

se chovem dobytka obrovskou pevahou malá a stední
držba a nikoli velkostatek. Hospodáská a politická budou-
cnost Nmecka, praví Sering dále, závisí na tom, podaWi
se nám vytžiti ze zem tolik, kolik zemdlská technika

vbec jen dovoluje. Chceme a musíme zemdlskou pro-
dukci zdvojnásobili. Pedpokladem toho jest vnitní.

kolonisace, nejúinnjší to prostedek ku stupování
zvíecí produkce, k pizpsobení aprovisace siln vzrsta-

jícího obyvatelstva masem. Bez usilovné kolonisace —
to pesvdením agrárníka Seringa — nedají se agrární

cla vbec dále udržeti.

Dosud byla však vnitní kolonisace v Nmecku
velice nedostatená. Mimo Pozna a západní Prusy, kde
se zdravé úinky pokraující demokratisace pdy již

dostavily, kolonisováno na východ teprve 94.218 ha, a
patí tu velkostatku 3*5 millionu hektar a v Poznasku
i západním Prusku 1*5 milí. ha. Aby bylo tu jakž takž

dosaženo pozemkové rovnováhy a postupující vystho-
valectví zastaveno, teba, by bylo kolonisováno tu i tam
ješt aspo po pl millionu hektar. Hospodáská síla

velkostatku, jenž pak ješt zbude, i politická moc jeho,.
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dodává Sering, bude daleko znanjší nežli dnes, tvoíc

hrot široké sociální pyramidy drobných hospodá,
v rodné pd pevn zakotvených. Nálada v rozhodujících

kruzích není pohíchu energitjšímu postupu v tomto
smru píznivá, pokládají každou novou parcelaci za ne-

štstí. A pece není úkolu posvátnjšího, nežli peovati
o pokud možno nejhojnjší usazování samostatných rodin

na domácí pd. Bohužel víme, že má svátá vc tato

v kruzích východolabského velkostatkástva i úednictva
daleko mén pátel, nežli bylo by si páti — —

f) Vylidování eského jihu.

»Národní Obzor« pinesl dne 8. dubna 1911 tuto

úvahu

:

Nemže býti strašnjších cifer, než jsou poslední

výsledky sítání lidu na eském jihu, jak je pináší »Jih.

Dlník«. Mluví o bíd, jež vyhání tisíce eských lidí za

hranice a vyprávjí o hrozném utrpení, nouzi a hladu,

ped nímž obyvatelstvo prchá daleko, až za moe. Mnoho
se již napsalo a namluvilo o dležitosti a palivosti

otázky jihoeské, ale nic tak zeteln nezobrazuje bídu

jižních ech, jako ta hrst suchých cifer z posledního

sítání lidu na eském jihu. V soudním okresu budjo-
vickém v 8 obcích napoteno proti 3000 obyvatel

v roce 1900 letos jen 2840 obyvatel, tudíž o 160 mén.
V okresu trhosvinském ve 3 obcích napoteno letos

1491 naproti 1851 obyvatelm v roce 1900 — tudíž

o 360 mén. V sedmi obcích soudního okresu hlubockého
napoteno v roce 1900 obyvatel 4339, letos pouze 3440 —
tudíž o 899 mén. Ve 43 obcích soudního okresu tábor-

ského proti 21.228 obyvatel v roce 1900 napoteno
letos jen 19.696 — tudíž o 1532 mén. Ve 21 obcích

okresu sobslavského napoteno v r. 1900 obyvatel 8510,

letos 7909 — tudíž o 526 mén. Ješt pounjší je

sledovati jednotlivé obce. Picházíme tu k hroznému
faktu, že v jednotlivých obcích poet obyvatelstva klesl

na polovinu, pod polovinu, ano na tetinu. V Hluboké
(s. okres trhovosvinenský) bylo v roce 1900 obyvatel

905, letos již jen 565 — tedy o 340 mén. V Jaro-

slavicích (s. okr. hlubocký) poet obyvatelstva klesl se 449
na 229 — tedy o 220, v Ušnici se 440 na 152 — tedy

o 288; v Olešnici s 810 na 518 — tedy o 292; Ševtín
(s. okres lomnický) s 623 na 260 — tedy o 363 atd.

A jdeme-li dále a srovnáme-li s tmito ciframi cifry
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sítání provedeného v roce 1890 poznáváme, že úbytek

obyvatelstva zrychlen postupuje. Na p. ve jmenovaném
již Ševtín napoteno r. 1890 obyvatel 639, v roce 1900

pak 623 (tedy nepatrný pokles 16), ale po dalších deseti

letech napoteno již jen 260 obyvatel. Stejn mla Lišnice

r. 1890 obyvatel 480, za deset let klesla o 40, ale za

dalších 10 let již o 288. Nebo Jaroslavice: 1890 na-

poteno 452, roku 1900 pak 449 a v roce 1910 již jen

229 atd.

Cifry tyto íkají jedno: eský jih nedovede své

obyvatelstvo uživitl, proto toto prchá. Píinou toho pak

je nedostatek prmyslu a veliká pevaha velkostatk. Na
eském jihu je znaná pevaha zemdlc obdlávajících

necelý 1 ha pdy. Velký prmysl eskému jihu schází

skoro docela, ponvadž eský jih je zanedbán: nemá
železnic, nemá splavných ek. Také v kulturním ohledu

je eský jih zanedbán. Neschází mu jen stední školství,

nýbrž i mšanské a obecné. Tam je týnský okres školní,

který má nejmén škol ze všech okres školních. Tmito
píinami je dána cesta k náprav. Ovšem dnes už je

vážná otázka, staí-li tu svépomoc, staí-li tu nadšení

a dobrá vle ady dobrých pracovník bez dostatených
hmotných prostedk. Zde stát a zem musí vykonati

svoji povinnost. Ale také celá eská veejnost musí býti

vyburcována, aby si uvdomila dležitost národní, hospo-
dáskou, kulturní i sociální jihoeské otázky, jež pro nás

je nemén dležitá, než menšinová otázka v dnešním
slova smyslu. A máme-li Pošumavskou jednotu a Severo-

eskou národní jednotu pro organisaci menšinové práce —
bude nutno pomýšleti na vybudování Národní Jednoty
pro eský jih, jež by sorganisovala práci ku ešení otázky

jihoeské. Dosavadní roztíštná práce minula by se vý-

sledkem. A cifry posledního sítání jsou nám mementem,
pipomínkou, že tam je nebezpeí v prodlení.

Pomalejší pírost obyvatelstva — rostoucí vy-

sthování — to jsou pouky z nového sítání. D. Ži-

vanský obírá se jimi ve » Finanních Listech «. Pírost
obyvatelstva v Rakousku obnášel v posledních tech
desítiletích

:

absolutn procent

+ 1,750.093 + 7*90

+ 2,255.295 -f 9*44

+ 2,417.190 -1 9-24

1881— 1890
1891— 1900
1901— 1910
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Relativn zstal tedy pírost obyvatelstva již o nco
pozadu za obdobím pedcházejícím, akoliv i to u srov-

nání s jinými velkými státy neskytlo výsledk njak
zvláš píznivých. Staí tu uvésti na p. Nmecko, kde
v období 1890— 1900 pibylo obyvatelstva o 6,938.708

ili o 14 procent, a období 1900— 1910 vykázalo do-

konce další relativní vzrst o 8,536.245 lidí, ili o 15^2
pro. Pokud se týe ruchu sthovacího ukazují cifry

takovýto pomr:
Zíráta vysthováním

abs. 7o

1881— 1890 . .— 200.585 -0*90
1891— 1900 — 398.441 — 1*67

1901— 1910 — 665.731 — 2*54

Rakousko tedy v uplynulém roce ztratilo nejmén
665.731 duší, t. j. 2^2 pro. celkového obyvatelstva vy-

sthováním. Píinou je naše naprosto nedostatená po-

litika hospodáská a sociální. Bezohledná politika ob-

chodn celní znemožuje našemu prmyslu vývoz do ci-

ziny, kdežto domácí trhy následkem rostoucí drahoty

jsou odbytištm nedostateným. — Zajímavé jsou cifry

o živ narozených a o zemelých u pirovnání s minu-
lými desítiletími. V absolutních cifrách obnášel poet

:

v desítiletí satk živ narozených zemelých

1881— 1890 .... 1,796.728 8,727.541 6,777.281

1891— 1900 . . . . 1,991.284 9,301.351 6,647.615

1901— 1910 .... 2,119.549 9,500.106 6,417.185

Poet živ narozených tedy v posledním desítiletí

stoupl okrouhle o 200.000 proti tém 600.000 v desíti-

letí pedminulém
;

naproti tomu úmrtí ubylo tentokráte

o ca. 230.000 .(pes to, že poet obyvatelstva stále vzr-
stá) proti jen 130.000 v desítiletí 1891— 1900. Pozoru-

hodno je však pi tom, že i pírost satk absolutn je

nyní menší než minule. — Pokud se týe zemí eských
pomry pírstku obyvatelstva nejsou nejlepší. V e-
chách pírost poklesl z 8*1 pro. v desítiletí 1891— 1900
na 7*2 pro., na Morav sice stoupl ze 7*1 pro. na 7*5

pro., ale v obou zemích tento pírost je pod prmrem
rakouských zemí. Jediné Slezsko pírostem je nad pr-
mrem, a tam pírost po pro. v desítiletí 1891— 1900
na 7*2 pro., na Morav sice klesl z 12*3 procent na
1 1*2 procenta.
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Sítání to je velice zajímavé. V Nmecku živilo se

u zemdlství ze 100 obyvatel

roku 1880 42*51 lidí

» 1907 28*65 »

to je bhem ticeti let ohromný pevrat. Za to pibylo

v Nmecku lidí, kteí žijí z kapitálu, to jest nemajíce

uritého zamstnání ze 100 obyvatel

roku 1880 4*97 lidí

» 1907 8*38 »

Celkem žije z kapitálu v Nmecku lidí 5,174.703.

g) Obyvatelstvo Ruska dle povolání.

Nejvtším zemdlským státem je Rusko.

Dle sítání z roku 1897 mlo Rusko následující obyva-

telstvo dle povolání

:

ddiná šlechta ....
úedníci a osobní šlechta

duchovenstvo
estní mšané ....
kupci

mstští obyvatelé . . .

rolníci

kozáci

domorodci
rzné tídy .....
cizinci

1,220.160 osob
630.119 »

588.947 »

342.927 »

281.179 »

13,386.392 «

96,896.648 »

2,928.812 »

8,297.965 »

461.333 »

605.300 »

Dohromady . . . 125,640,021 osob

Z tchto ísel jde na jevo, že Rusko je státem pe-
vážnou vtšinou zemdlským.

Rusko mlo ped 100 lety sotva 40 milllon lidí.

Za 100 let se poet obyvatelstva ztrojnásobnil. Veškeré
píšerné revoluce, kterými Rusko od vypuknutí války až

dosud zmítáno jest, mají pozadí sociální, jako všude
jinde, kde se odehrávají krvavé revoluní boje. Car
Alexander 11. zrušil nevolnictví a dal selské pozemky
rolnictvu do vlastní správy. Tehdáž pipadlo na jednoho
mužíka 3 a pl desjatiny zem v obecném »míru<í. Jedna
desjatina mí 109 a tvrt ar. Mí tedy jedna ruská

desjatina dle staré míry pibližn 3 a pl korce nebo-li

1 a tvrt katastrálního jitra. Ml tedy ruský muž k do
poátku svého hospodaení 12 a tvrt korc polností.
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Mohl si tedy držeti dva kusy hovzího dobytka pi našich

normálních pomrech.
Bhem 40 let se však poet mužík skorém zdvoj-

násobnil a pda v obecním »míru« vykázaná nestaí k vý-

živ. Nesmíme zapomínati, že ruský rolník nemá žádných
hospodáských stroj, ani pluhu nemá. Pda se obdlává
velmi chatrn a ponvadž není dobytka, také se nehnojí.

Výsledky sklizn jsou dle toho na Rusi velmi nízké.

Rusko by mohlo svoji zemdlskou tžbu zcela dobe
zdvojnásobnit!, jen kdyby mužíci mli hospodáské stroje,

pluhy a dobytek k práci a k dostatenému hnojení. Ma-
jetek pozemkový v evropském Rusku vyjma Finska, Pol-

ska a Kavkazu má výmru asi 430 milí. hektar.

Pda tato jest rozdlena následovn:

státní pozemky 38 ‘/o pro.
pozemky císaské rodiny 1*9 »

pozemky církve 2*2 »

pozemky »míru« 33 ^/g »

pozemky statká, šlechty 33 «

Dnes se rozdluje mezi mužíky v obecním »míru«

pozemky na dílce o 1 V2 desjatiny. Má tedy v nkterých
obcích ruský mužík asi 5 V2 korce polí. Tímto pozem-
kem stží uživí jeden kus hovzího dobytka, anebo
1 kon.

Jak mizerné jsou na Rusi žn na pd mužické,

jest známo. Sklízí se zde na jedné desjatin 45, nejvýše

50 pud obilí. (1 pud 1672 kg.) To by byla sklize na
3 V2 korcích 825 kg., tedy 8 7-t metrák. tenái mohou
si z toho uiniti úsudek dle našich pomr. Aby se mu-
žíci uživili, pronajímají si pozemky šlechtické a platí

mnohdy lichváské nájemné. Z nkterých obcí poali se

mužíci sthovat! na Sibi. Válka tomuto blahodárnému
odlivu uinila na ten as konec. Pakli vzpoura armády
sibiské nenabyla takových rozmr, jak ji líí židovské

listy, možno oekávat!, že kolonisace Sibie pjde snad

rychle ku pedu. Povážíme-li, že se na Sibii platí za

pozemky 20 až 50 K našich penz za 1 desjatinu, mohla
by ruská vláda za obnos 500 až 1000 rubl usaditi

dobe jednu rolnickou rodinu.

Zakládání tchto osad by se mohlo díti úeln po-

zvolna z obcí nejlidnatjších podél sibiské dráhy. Rusko
by se touto kolonisací mohlo státi nejvtší velmocí
svta. Pihlížíme-li k dosavadnímu rozvoji obyvatelstva.
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mohlo by Rusko i Sibi míti za 50 let pes 200 mil-

lion rolnického lidu. Pravda ovšem je, že rozmnožování
lidu jest nebezpeno, když se vláda zárove nestará o to,

by lid ten mohl se také živiti a ml aspo pibližn
slušnou existenci. Snad dá Bh, že ruská vláda, pouena
jsouc tak strašným krveprolitím, piloží ruce k dílu a

uchopí se opravného sociálního zákonodárství

!

Celé Rusko slavilo 50tiletou památku zrušení ne-

volnictví, kterak naídil car Alexander II. manifestem

19. února 1861 vydaným. Ruský mužík dosud vázaný

osobou na velkostatku šlechty byl osobn svobodný.
Pouze svaz zemštiny zstal a sice vesms v krajích ru-

ských. Zemština na Polsku a Litavsku nebyla, zde je

vlastnictví soukromé jako u nás. Jaké jsou výhody zem-
štiny ? Jsou všeobecn známé. Pda patí všem mužíkm
obce spolen. Nemže býti zadlužena a také ne exe-

kucí prodána. To je ohromná výhoda. Je to základ státu.

Neprodejnost a nezadluženost pdy je stžejní základ

zdravého stavu rolnického. A jaké jsou stíny zemštiny ?

Jsou strašlivé. Mužík dostane podíl na pd obecné dle

potu rodin obce. Je-li rodin mnoho, vypadne podíl

skoup, je-li mí, je podíl vtší. Rozdlování pdy se

dje po rznu. V nkterých zemštinách se to vbec ne-

dje. Zemština ruí státu za dan rukou spolenou. Jaké
jsou toho následky ? Ruský mužík ve svazu zemštiny ne-

dlá nic. A pro. Inu na by se del na jiného ? Letos
by si pdu spracoval a za rok by ji dostal jiný. Pak
nedlají všichni nic a mrou hlady všichni. Dan se prost
neplatí. Ty zstane zemština dlužna.

Výsledek toho je hanebný. V krajích ernou pdou
proslulých je výsledek sklizn chatrný. Když se do zem
nic nevloží, tak zase nic nevydá. To jsou strašlivé stíny

obecního majetku pozemkového. Následkem války s Ja-

ponskem a souasné vypuknutí židovské revoluce, po-
znala ruská vláda hrozné nebezpeí se strany zanedba-
ných mužík. Zde bylo nutno zasaditi páky dkladných
sociálních oprav. Roku 1906 vydala ruská vláda zákon,

kterým se dává každému mužíku právo ze svazu zem-
štiny se vykoupiti a pozemkový podíl pro sebe si na trvale

vykoupit. Zákon ten nenabyl s poátku od mužík náležitého

pochopení. Pak ale zaalo hnutí výkupu od západu
Ruska šíiti se na východ. Roku 1908 provedeno bylo
211.922 výkup mužík. Do 1. ledna 1909 bylo vykou-
peno 1,051.981 rodin mužických, kterým patilo 4,315.733
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desjatin pdy. Dne 1. ervence 1910 bylo vykoupeno
1,959.289 mužík, jimž piknuto z obecního statku

9,901.469 desjatin pdy k držení soukromého vlastnictví.

(1 desjatina = 1*09 hektaru). Ve 40 guberniích evrop-

ského Ruska vystoupilo ze svazu zemštiny 90 procent

mužík. Zákonem ze dne 14. ervna 1910 jest ureno,
že v zemštinách, kde se od r. 1861 podíly pozemk
nemnily, mají tyto podíly patit mužíkm, v jichž držb
jsou na trvale. Tím jest vyloueno ze zemštin 4 a pl
milion selských živností. Jest tedy asi 40 procent selské

pdy na Rusi dosud v držb zemstva. Tento pevod do
držby soukromé je úžasn rychlý a dsledky jeho na

celý ruský národ budou ohromné. Nejhe bylo v ho-

spodaení obiny, že nkteí mužíci mli 20 až 30 ne-

patrných parcel na všech koninách obecního statku pro-

házeny. Svážení trochu té sklizn zabralo mužíkovi nej-

více asu. Zcelování takových parcel dalo nesmírnou
práci a dailo se velmi ztžka. K ukojení hladu po ma-
jetku pozemkovém zahájila ruská agrární banka obchod
s pozemky na celé Rusi. Nákup se provede jak známo
s velkostatky. Pda se pak prodává mužíkm. Roku 1910
koupila agrární ruská banka 3,409.000 desjatin pozemk.
Z této plochy je prodáno 1,008.000 desjatin

;
za 126 rubl

jedna desjatina. innost agrární banky bude prý nyní

ješt vtší. Aby obecní svazy se uvolnily a pebytek mu-
žík byl náležit živobytím opaten, zahájila ruská vláda

vysthovalecký proud mužík na Sibi. Ruský živel má
tu elit! nájezdm žlutého plemene. Zalidování Sibie

vykazuje tyto íslice

:

Roku pesídlilo osob

1906 26.648

1907 576.979

1908 758.812

1909 707.463

Od r. 1906 do r. 1910 pesídlilo z Ruska na Sibi
3,629.398 osob, z toho se vrátilo 879.907, zbývá trvale

usedlých 2,753.450. Hlavní proud Rus na Sibi jde

z gubernií východních, hlavn z Kyjeva a Poljany, kde
je nadbytek mužík bez pozemk. Vláda Ruská bude
kolonisaní proud na Sibi podporovat! ješt usilovnji

než dosud, jelikož je tu strašlivé nebezpeí, že i ína
mže se jednou vyzbrojit! a napadnout! Rusko. Stále se

mluvilo o tom, že Japonsko jen zdánliv dodržuje mír
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a že obnoví válku teba z nenadání. Na to musí býti

Rusko pipraveno. Prozatím pracuje v Mandžurii mor a

zadržuje Japonsku chu k válce.

Výmra ruské državy jest následující

:

Evropské Rusko
Polsko ....
Sted Asie . .

Sibi

4,876.523 tv. km
127.317 » »

3,647.057 » »

12,534.200 » »

Celá ruská íše má výmru 22,840.800 tver. km. a

obyvatel nyní 160 milion.
Má tedy Sibi tikrát vtší rozlohu než evropské

Rusko. Ovšem je pro zalidnní schopna jen Sibi podél

dráhy asi k zempisné šíce Petrohradské. Podle líení

osadník sibiských je zde podnebí zdravé a pimené.
Obrovské jsou zde poklady pírody rukou lidskou dosud
netknuté. Plány Ruska jsou pro budoucnost dalekosáhlé.

Hlavn stavbou druhé koleje dráhy Sibiské, budou
zdejší pomry úpln zmnné. Doufejme, že Rusko bude
první velmocí svta, pakli nebude znieno od žid.

Obyvatelstvo Ruska je zjištno dle sítání 1. ledna

1910 následovn:

Evropské Rusko . . 116,505.000

Polsko 11,671.800

Kavkaz 11,392.400

Sibi 7,878.500

Stední Asie .... 9,631.300

Finsko 3,015.700

Celé Rusko .... 160,095.200

Od r. 1897 se lid na Rusi rozmnožil o 26 pro.!
jen 21 million Rus bydlí v mstech, ostatní vtšina na

vsích.

h) Statistika obdlané pdy a les na celém
svt.

Zajímavá jest mezinárodní statistika obdlané pdy.
(Viz tabulku na str. 384.)

Mimo obdlanou pdu tvoí druhý dležitý zem-
dlský initel — les — bohatství pírodního hospodáství.
Americký statistik Zon, odhaduje, že na celé zemi je

16 million tvereních kilometr les. Z toho má prý
Evropa 3 milliony. Nejvíce les mají Rusko, Švédsko,

Norvéžsko a Finsko, tyto zem mají dohromady 78 pro.
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Zem
Rok

vymo-
vání ka-

tastru

Výmra plu-

hem obdla-
né plochy.

Výmra les

II
hektar

Belgie 1895 1,885.000 521.500

Bosna a Hercegovina 1903 1,200.900 2,620.400

Bulharsko .... 1904/0Í
1

2,894.400 2,600.800

Dánsko 1901 2,604.500 312

Nmecko .... 1900 35,055.400 13,995.900

Finsko 1901 2,849.300 18,941.400

Francie — 38,543.400 8,994.100

Velká Britanie . . 1905/06i 13,063.500 1,120.700

Irsko 1906 7,052.600
1

126

Itálie 1905 19,512.100 4.505

Nizozemsko . . . 1906 2,132.400 256.600

Norvéžsko . . . 1900 — 6.822

Rakousko .... 1897 16,965.800 9,777.900

Rumunsko . . . 1905/07 5,642.200 2,282.300

Švédsko 1906 4,624.700 21.350

Švýcary 1906 2,240.100 881.300

Srbsko 1907 1,949.700 900.800

Španlsko .... 1904 21,702.900 24,055.500

Uhry 1906 21.867.500 9,013.200

Indie 1906/07 102,817.700 33,098.100

Japonsko .... 1906/07 5,212.300 28,362.500

Alžír 1905 3,267.400 2,654.600

Rusko 1906 83,590.900 —
Argentina .... 1904 3,788.800 —
Kanada 1902 4,487.900 —
Uraguay .... 1906 256.200 —
Sev. Amerika . . 1905 35,834.300 —
Indie 1907 12,942,600 —
Austrálie .... 256.800 - _
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všeho lesa v Evrop. Odhady mimo Evropu jsou jen

pibližné. Kanada má 3,197.000 tv. km. les, Severní

Amerika 2,180.000, Aljaška 428.000, Mexiko 100.000

tv. km. Jižní Amerika má 2,112.000 tv. km. les. Afrika

má 1,036.000 tv. km. les, Madagaskar 100.000, Austrálie

507.000, Java 20.000, Havaji 5000 tv. km. Rusko má v Asii

pibližn 1,392.000 tv. km., Indie 596.000, Japonsko

231.000, Filipiny 196.000, Ceylon 27.000 tv. km. les.

ína se tu neuvádí. Pustošení les zvlášt v západní

Evrop a sev. Americe má zhoubný vliv na zemdlství.
Ubýváním les ubývá dešt, vláhy, za to se dostavují

pívaly a živelní pohromy jako i dlouho trvající sucha

a tím zniení úrody. Nejvíce se vrhají na kácení les
židé jako povstný baron Popper. V novjší dob kácejí

židé o pekot v Bosn a to za pomoci vlády, která

židm skvostné lesy za babku prodává.

i) Svtová statistika sklizn obilí.

Zajímavý je pehled svtové sklizn obilí a zemák;
ke každému íslu nutno pidat jednu nulu, abychom
obdrželi úplný poet metrických cent sklizeného obilí.

V Rakousku bylo sklizeno pšenice 14 million metr.

cent atd., v Rusku 122 million q, v sev. Americe
168 million q atd. (Viz tabulku na stránce 386 a 387.)

Na celém svt bylo sklizeno obilí:

r. 1907 r. 1908

million metrických
cent

pšenice 841 819
žita 394 391

jemene 297 304
ovsa 53 IV2 538V2

kukuice 860 909V/2

Ceny obilí se dlají umle na plodinových bursách,

hlavn v New-Yorku. Zde se odehrávají divoké spekulace

a pravé bitvy hrá na burse. Jedni prodávají obilí, aby
klesalo, druzí kupují, aby stoupalo. To vše se dje jen

na papíe. Tvoí se dva nepátelské tábory, které se

navzájem potírají. Na podizm r. 1908 byl vdcem spe-

kulant na stoupání cen pšenice jakýsi Patten a na kle-

sání millioná Armour. Prodávají se již naped ohromná
množství obilí na papíe. Na burse v Chicagu byly uza-

veny obchody na pšenici pro kvten 1909 na podzim

25Rudolf Vrba: Vláda penz.
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r. 1908 za cenu 16*3 marek za 1 metr. cent, v Berlín
za 21*4 marek. Doprava 10 metr. cent z Ameriky do
Berlína stojí 68 marek. Jeden metr. cent pšenice v Argen-

tin se prodával za I4V2 rnarek. Americká pšenice stála

v prosinci 1908 v Hamburku 1 metr. cent 23 marek,

argentinská 22 marek, ruská 22V2 niarek, australská

23 marek.

Rolník potebuje do roka mnoho penz na dan
a životní poteby. Proto jest nucen na trhu vše prodati,

co sám nespotebuje. Jak ho na trhu uvítají, o tom pi-

nesl liberální list »Podipan« v Roudnici dne 29. srpna

1908 tento doklad:

»Vyplatil mu za jemen. Pan Adolf Peka prodal

zdejšímu obchodníku p. Gust. Sternovi jemen. S jinými

obchodníky nemohl se shodnout, p. Stern nabídl mu
více a také slovo splnil, vyplatil p. Pekae náležit. Na
placení hotovými není prý pan Stern tak ilý, za to, co

naložil p. Pekaovi, to bylo hned. Vc se má takto

:

Pan Peka prodal p. G. Sternovi jemen, který dne
22. srpna se ml odvést. Naložil na vz 24 pytl, a na-

prosto spolehlivý a poctivý koí Ant. Pivoka jel s nimi

k lodi, kam se jemen skládal. Pivoka pi odevzdání

omylem hlásil 22 pytl, pivezl zpt ale správn 24 pytl
prázdných. Pan Peka odebral se hned na nábeží a hlásil

se o své. Mezi ním a p. Sternem vznikla ostrá slovní

potyka, která konila tím, že p. Stern vyal p. Pekaovi
facku. Hned na to druhá hvzda roudnického obilního

obchodu Arnošt Stern chytil p. Pekae za krk a chtl
z nho vytást goimskou duši. Toho ale nebylo dosti.

Vrný a o nic lepší služebník svého pána, úetní Alois

Steigr, piskoil, popadl p. Pekae jednou rukou za

spodní ást tla, druhou za prsa a hodil ho s hráze

3 metry vysoké k Labi. Pi tom strhl p. Peka na sebe

své kolo, které znan se porouchalo. S námahou vylezl

p. Peka nahoru a zadržel se voje tam stojícího vozu,

aby nepadl. Ah již tu zas byli Arnošt Stern a úetní
Steigr, odtrhli p. Pekae od voje, a poslednjší hodil ho
opt s hráze dol. Pan Peka bolestí a úzkostí vykikl

a zstal chvíli dole ležet, pak vylezl nahoru, uinil n-
kolik krok a klesl k zemi. Tu teprve ujal se ho pan
Václav Zimák ze Ctinvsi, naložil ho na vz a odvezl

jej k p. dru Podrábskýmu, který mu poskytl lékaské
pomoci, a odtud si jej matka dom dopravila. Pan Peka
utrpl etná zranní, šat byl mu potrhán a peraženo mu
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žebro, takže poranní jest tžké. Výstupu pítomno bylo

dost lidí, ale nikdo z nich nepispl p. Pekaovi ku po-

moci a nikdo nezabránil surovostem a týrání lovka,
ba nkteí zrovna ranni byli slepotou a nic prý nevidli.

Pan Stern je dnes velikým pánem, dlá závratné obchody,

nad nimiž i odborníkm asto hlava se toí, a vyšinul

se již tak vysoko, že mže si dovoliti svého dodavatele

ztýrat. On dá o šestáek i o dva více, teba ve splátkách,

a za to si mže popát našeho lovka sbít. A myslíte,

že tento pípad oteve lidem oi? Jdte se podívat, jak

lezou za p. Sternem dál, i kdyby jim namrskal a naplival

do oí. Osvícené Podipsko!«

j) Vzor eského rolníka dle Jungmanna.

jak si naši pedkové rolníka pedstavovali, o tom
pinesl »Týden« následující pojednání:

Josef Jungmann, aby ukázal jak si pedstavuje e-
ského rolníka, uložil vypovdt! to sousedu Mysliborovi.

Soused Myslibor ml pkný dm, kolem nho rozsáhlou

zahradu, všecko u nho chodilo jako po líhách a rostlo

jako z vody. Jeho dobytek, kon, krávy, ovce, vše bylo

bujné, tuné, s obilím nevdl kam, stodolu ml plnikou,
i pístodolek a ješt k tomu vysoký stoh. Lidé vysvtlo-
vali si to tím, že má soused Myslibor plivníka. Mysli-

bor brzy zvdl, co se o nm ve vsi mluví a proto

pozval k sob v nedli odpoledne sousedy na sklenici

erstvého piva a pi tom jim svého plivníka, bezpený
prostedek proti chudob a exekuci vysvtlil. Takto ve

píin té za Josefa Jungmanna ke svým sousedm pro-

mluvil :

»Milí pátelé a sousedé ! Není mne tajno, co se o mém
dom v obci od nkterého asu rozpráví, že — af dím
bez okolku — duch jakýs, jehož plivníkem jmenují, zde
obývati má. Že jsem padl na lidské jazyky, nemnoho
vážím. íkávají : chceš-li moudrým slouti, dej eem
mimo sebe plouti. Aby pak všem ústa zavázal a zašil,

musil by mnoho nití a ptátna míti. Nezapírám toho,

jest u mne. Bohu chvála, jakýsi dobrý duch, ten u každého
rád obývá, kdo mu pístupu k sob nebrání. On ne-

hledí k osobám jako nespravedlivý soudce, netáhne se

po bohatých jako zisku hledatelé, ano rád iní bohaté
z chudých, pináší potravu, šatstvo, pomáhá stavti domy,
vzdlávat! role, štpovat! sady a iní z pustin ráje. Jest

to duch hospodáský, milí pátelé, vám všechnm známý
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a ne ode všech rovnou poctu beroucí. Tomu duchu
mže každý zapsati se bez ublížení svdomí, ano to

i Bohu Samému líbezno bude. Slyšte výminky a zákony,

kteréž on tomu klade, u kohož bydleti má. První zákon
jest báze Boží, z ehož vidíte, že sám z Boha a dobrý
duch jest. Báze ta nesmí býti pouhá báze, anobrž
plná víra, nadje a láska k Tvrci nebes a zem, odhod-
lanost na vše a spokojenost se vším, co by koliv lo-
vka potkalo, buto dobré nebo zlé

;
pi všem stejná,

veselá. Bohu oddaná mysl. Což i plátno protiviti se

Bohu : moe nevypiješ. Boha nepevalíš. Djž se tedy

vle Boží! Varuj se híchu, za híchem v patách pokuta

bží. Nezvede-li se nco v hospodáství, pomysli si, že

není vždycky úroda, ale také nkdy škoda, jak praví pí-
sloví : »Ne vždycky rak, také nkdy žába.« jestli t
nco hnte, pomni na to, co t kdy tšilo : kdo vypil

víno, vypij také droždí, a kdo užívati chce sladkého,

musí také okusiti kyselého. Utrpl-lis ztrátu, pomysli

si : co tam, to tam, o to hlavy nelam
;

Pán Bh dal.

Pán Bh vzal, bu jméno jeho pochváleno. Neraduj se

píliš ze štstí, aniž zarmucuj se z neštstí. Moudrý
blázen smával se jda do vrchu, plakával jda s vrchu.

íkávají : štstí když chestí, boj se neštstí. Neštstí

ujde jako mrak a bude i ped tvými vraty slunce. Vše-

liké emeslo svou psotu nese a v každém stavu mnoho
davu: má-li jen tvj bez psoty býti?

Druhý zákon jest dvra k vrchnosti duchovní
i svtské. Dej, co jest císaovo císai, co Božího Bohu.i dobe a práv, neboj se císae a krále. Nestýskej

si na dan a poplatky, bez nichž obec veliká, ve které

žiješ, obstáti nemže. Ona t ochrauje, abys bezpen
hospodaiti a živiti se mohl, ty k jejímu zachování a

správ napomáhatl povinen jsi. Nereptej na práce

a povinnosti, nebo daleko více nežli svým povinnostem
robotujeme zahálce, robotujeme hrám a rozkošem, robo-

tujeme novým krojm a nádhernému šatstvu, robotujeme
starým škodlivým zvykm, neumlosti a hlouposti. A pro-

tož tetí, ehož žádá plivník, jest umní hospodáské.
Myslí ovšem mnohý, že, ponvadž hospodaí, také hospo-
daiti umí : ale není každý mistr, kdo se emeslem obírá,

ne každý orá, kdo se pluhu drží. Nikdo se nedouil.
V každém emesle a umní lidé postupují: má jedin
naše umní hospodáské do skonení svta na jednom
míst státi ? Nikoliv a ono také nestojí. Tisícové výbor-
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ných hospodá pemýšlí o tom stále, kterak by to neb

ono lépe initi a vésti mohli; co den djí se nálezové

ve všech tídách umní, kteréž promyslný hospodá
k svému užitku obraceti se vynasnažuje. Vycházejí knihy

ke zlepšení hospodáství polního vedoucí. Nelze ovšem
sedláku, aby každou etl, ale jiné jest isti všecko, jiné

dle poteby. Kdo te, dote se. Dobrá kniha jest dobrá

rada v poteb, a kdo drží se dobré rady, nedojde brzo

vády. O em se nedoteš, ptej se u lidí, nebo písloví

jest: kdo chce vdti a znáti, musí se piln na to ptáti.

emuž pak ses nauil, zkoušej sám: cviení a zkušení

dává umní. Nerci, že jen bohatý zakoušeti mže, mžef
i chudý, ovšem ve své míe. Kdo má krátké nohy, drobné
kroky dlej a jakou máš duchnu, tak lehni, tak se pod
ní obra a slehni. Kdo na zkoušení mnoho nakládá, ten

na zlatou udici ryby chytá, hledá jehly a pálí svíku

;

kdož pak spravuje se cizí zkušeností, ten hraje jistého

a koupaje se neutone, nebo drží se behu. Dále ped-
pisuje mj duch hospodáský pilnost. Pilný hospodá
hledí k asu, a nejenom co, ale také kdy a jak konati

má. íkáme : kdo má k emu píhodný as, nech na
jiný neeká zas. Železo kovati teba dokud je horké a

když se lýka drou jiti na n i s dtmi. Stež se zahálky,

zahálka jest všeho híchu poátek. Proež Boha vzývej

a ruku pikládej. Žádný bez práce nejí koláe a peený
holub nikomu do úst neletí. Kdo chce jádro jisti, musí
prve skoepinu rozluštit!. Kdo neseje, ten nevje. Pijde
as, že se zeptá zima, co jsi dlal v lét? Praví moje
stará knížka: kdo Martina asto svtí, husy, kury mu
zaletí, dm, dvr, louku i ddinu, pivede na mizinu.

Bu opatrný, opatrnosti nikdy nezbývá. Dobe vpedu
i vzadu oi míti. Kdo neprohlédá oima, prohlédá

mšcem.
Dobe vas jiskru uhasiti, ale pozd klec uzavití,

když ptáci vyletli, a dlati závory, když kon vyvedli.

Pora se s rozumem, než co uiníš, po úinku zlá rada.

Necha dti tvé zvykají práci. Zvyk je druhá pirozenost
;

ím hrnéek za nova nave, tím až se rozbije, páchne.

eládce dohlídej. íkávají: jaký hospodá, taková e-
ládka

;
jaký pastý, takové stádo

;
jak veliké hodiny uka-

zují, tak malé se po nich spravují. Oko pán nejlépe

kon vyobroí, a kde pán sám do koutk nahlédá, to
hospodáství dobe stojí

;
kdo však chce ve psí býti,

spolehni se na ele.
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Nebu marnotratný, ale šetrný. Kdo šetí, ten má.
íká se : neutrácej víc než získáš, sic se na hlavu po-
tískáš. Jedním zubem chléb jisti, když jest poteba.
Dluh se varuj. Dluh s tebou z mísy jídá a bývá ím
dál, vždy mladší. Dluh má nohy, vede t do Nuzovic a

odtud na koráb, a koho koráb zachvátí, nebrzo se

z nho vrátí.

Vc pjenou opatruj. S cizího kon, íkají, i upro-

sted bláta slézti. Nehraj ! První vyhrání z kapsy vyhání

a poslední prohrání z kabátu. Nestj o cizí. Kdo o cizí

stojí, pichází o své. Cokoliv bývá zle nashromáždéno,
toho neužije tetí koleno. Jak pijde, tak odejde. Nebu
lakomý, ale dobroinný. Lakomec žádnému dobe neiní,
le když ume, statek poberou jiní. Lakomec moudrosti

a bázn Boží nemá, pravdy se mu nedostává, upímnost
ped lidmi zakopal a spravedlnosti oi vyloupal, víru do
pytle zašil, nadji udusil a lásku v komín usušil. Kostel

mu daleko, pán Bh píliš vysoko
;

modlitba ho mrzí,

chudými pohrzí, pak-li by kdy f)ed lidmi komu peníz

dal, hledí, aby ho prve ubral. íkávají : kdo se bojí

nouze, nerad pro Bh dává
;

a kdo rád ze svého udlí,

tomu pán Bh nadlí. Neodkládej s dobrým skutkem.

Za zdravého života dobré initi, po smrti asu nebude.

Pomáhej sousedm, pomohou tob. Když ruka ruku

myje, ob bílé budou. Mj dobrou vli v dom i se

všemi. Dobrá vle koláe jí, zlá hlavu tepe a ídko pivo

pije. Necho mim.o dm svj po vyražení. Kdo nemá
radosti doma, jinde ji darmo hledá, a blázen, kdo jinam

pro to jde, eho doma má nazbyt. Každý jest svého

štstí strjce. Jak kdo iní, takovou odplatu bée. Jak si

kdo ustele, praví písloví, tak si lehne. Toto jsou tedy

výminky a zákony, milí pátelé, kteréž vyplníte-li ochotn,
duch hospodáský, jehož plivníkem nazýváte, u vás se

uhostí, a poklady, rozumjte požehnání Boží, zdailost

obilí a dobytka, a jestli toho není, aspo spokojenost a

veselost mysli, chlb se solí s dobrou vlí, vám pinese
hojn a bez nedostatku. Takto ústy souseda Myslibora k e-
ským rolníkm mluvil Josef Jungmann a v tch zása-

dách a v jejich sledování vidl blahobyt a spokojenost

eského venkovského lidu. Zásady ty pak jsou nehynoucí

a jako znamenaly » požehnání Boží« za bezpený pro-

stedek proti chudob a exekuci za as Jungmannových,
tak stejn znamenají je i nyní. Proto nelze tím nikomu
nijak uškoditi, pak-li se veejn našim eským rolníkm
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optovn pipomenou. Byly napsány pro jejich ddy a

a praddy.
Nejvtší péi musí každý rolník vnovati své rodné

pd a ji za každou cenu brániti a uchovati pro bu-

doucí pokolení. Bda národu, který pijde o svj ma-
jetek, hlavn pozemky. Výstrahou nám mohou býti Po-

láci. Karel Adámek o tom píše následovn.

k) Niení Polák v Poznasku.
Duch stedovkého Germánství, vtlený v brutál-

ních naukách Momsenových a v Bismarckov politice že-

leza a krve, napluje úžasem vzdlaný svt. V djinách
svtových jsou stále znatelnjšími krvavé tlapy velko-

nmecké dravosti. Nmecký obr vede nyní válku o vy-

hlazení Polák v Poznani jich hospodáským vyvlastnním.

V tomto zápasu se zraí odvký pomr výbojných
Nmc ku klidným Slovanm. Brutální moci svých

uchvatitel elí Poláci svým vlastenectvím a maili do-

sud úklady nepátel píkladnou obtavostí v nerovném
tomto zápasu za svou národnost. Bismarck ješt ve své

ei dne 18./ 3. 1867 uznal, »že polští vojáci svou pí-
chylnost k státu a svou vrnost ku králi zpeetili na

dánských i eských bojištích svou krví a srdnatostí, jíž

zvlášt vynikají«. Od tch dob krváceli Poláci za sjed-

nocení Nmecka také na bojištích francouzských. A jak

se jim za to odmnila obnovená íše nmecká? Bismarck,

národním záštím zaslepen a touhou po národn jedno-

lité íše nmecké sžírán, dal se strhnouti k vyhlazování

»polsky mluvících prušák«. Etappami na této bludné
cest násilnictví jsou zákony, obmezující práva polské

ei pi úadech, soudech i ve školách, hromadné vy-

povídání ruských i rakouských Polák z Pruska a ko-

nen zákony o usídlování Nmc na polských statcích

pomocí státu.

»Odnárodniti mládež a zcizit pdu«, tato hesla dal

Bismarck své protipolské politice a tou cestou pes
veškeré výstrahy postupují jeho epigoni. Bismarck sto-

puje s velkými obavami hospodáské mohutnní Slovan,
zvlášt Polák ve východních provinciích — zejména
pak v Poznasku — zahájil tak zv. politiku vnitrozem-

ního kolonisování zákonem z r. 1886, kterýž se vzta-

hoval pouze k východním provinciím Pruska a k Pozna-
sku. Pi jednání o tomto zákon vystíhal kanclée
Windthorst, dokazuje, že to není zákon míru, alebrž



— 394 —

zákon zápasu na život a na smrt. Avšak Bismarck zjed-

nal platnost svému umírnní. K naléhání vynikajících

poslanc Miguela, Sombarta a j. pedložila vláda prus-

kému snmu osnovu zákona »o statcích dchodových «,

jež se stala základem zákon ze dne 27./ 6. 1890 a

ze dne 7. 7. 1891 o zakládání stedních a malých statk
rentových. Financování tchto akcí bylo vzneseno na
rentové banky. Na základ tchto zákon bylo do konce
r. 1905 zízeno 10.963 rent. statk se 127.569 ha po-

zemk ;
z toho pipadalo na východní provincie 9.936

statk se 119.844 ha, z nichž bylo nov založených

statk 7422 (747%) a 2514 (25*3%) píkup. Pipoí-
tají-li se k tomu usídlující komisi pro Poznasko a zá-

padní Prusko do konce roku 1905 založených 10.667

usedlostí se 156.330 ha, pibylo v té dob v onch
oblastech 10.089 usedlostí o 276.174 ha. Po zákonech
ze dne 27./6. 1890 a ze dne 7./ 7. 1891 zízené usídlující

komise pro Pozna a záp. Prusko nemohou samy po-

zemky kupovati a osídlovati, ale mají toliko kolonisování

sprostedkovati a usnadovat!. Zákonem parcelaním
z r. 1904 mlo býti Polákm kupování pozemk stiženo,

ne-li úpln nemožným uinno. Vrchní správní soud
obmezil však svým výkladem kruté úinky tohoto zá-

kona. V praxi zákon pvodce neuspokojil
;

polských

statk neubývalo, ale pibývalo. Bismarck spoléhal, že

polští velkostatkái budou své statky za drahé peníze

chut prodávati, aby se mohli oddati rozkoším života

v cizin
; ale v tom se pepoítal. Poláci se zorganiso-

vali proti jeho úkladm
; zakládali spoleenstva, úvrní

ústavy, jichž pomocí konkurovali s usídlující komisí.

Za tchto pomr ceny pdy v Poznasku tak stoupaly,

že také hospodásky slabší nmetí rolníci pozemky
prodávali Polákm. Pruská vláda vymáhala k provádní
kolonisace bez úspchu stále nové úvry, jež dostoupily

výše 350 million mk. Zákon o usídlování v Poznani
a v Záp. Prusku poal se provádti 26. 4. 1 886. Na po-

átku nemla tato »reforma« vbec positivních výsledk ;

výsledky se poaly jeviti teprve v letech pozdjších.

Komisí usídlovací bylo po dobu jejího psobení vbec
koupeno 335.383 ha (59 tver. mil) pdy za 306 mil.

marek, kteráž byla z nejvtší ásti opt rozprodána.

Z této zakoupené pdy pipadalo na velkostatky 314.484 ha
a na statky selské 20.899 ha. Kdyby byla mla osídlovací

komise dostatených prostedk, mohla ješt více pdy
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zakoupiti, jelikož pi vysokých cenách, jež za pozemky
platila, nabídky pozemk ku koupi stále rostly. Tak bylo

v r. 1907 nabízeno ku koupi 138.110 ha, z nichž mohlo
býti zakoupeno pouze 9.390 ha, jelikož prostedky ko-

mise byly vyerpány. Z 335.383 ha pozemk, jež byly

osídlující komisí od r. 1886 zakoupeny, bylo zakoupeno
od držitel nmeckých 229.263 ha za 223 mil. mk. a

od Polák pouze 106.120 ha za 83,640.000 mk. Zakou-
pená pda se parceluje a tvoí se z ní rentové statky

selské a statky dávané do nájmu. Takových rentových

a nájemných statk bylo utvoeno od r. 1886 až do
konce r. 1907 13.617, majících prmrn 14 ha pdy.
V r. 1907 bylo založeno 55 vesnic po 30 usedlostech.

Od r. 1886 do konce r. 1907 bylo osídlující komisí

ve vých. Prusku osazeno 14.135 rodin (93.300 obyv.)

a bylo založeno 341 nových nmeckých vesnic a ve

171 starých vesnicích v 21 mstech bylo obyvatelstvo

nmecké rozmnoženo. Pi tomto osídlování bylo roz-

dleno 902.912 ha pdy, s pdou vnovanou veejným
úelm (školám, kostelm, na cesty a j.) 257.473 ha
pdy. V tchto nových osadách bydlí také emeslníci

a dlníci, s nimiž vzrostlo nmecké obyvatelstvo v Po-
znasku a záp. Prusku na 109.000 duší neb as na 3%
obyvatelstva tchto oblastí.

Tyto úspchy pi vyvlastování Polák nmecké
hakatisty neuspokojily. Vlastenecké nadšení a píkladná
obtavost Polák a jich dokonalá obranná organisace

elila všemohoucím vladam Pruska. Tyto malé úspchy
nepimnly pruskou vládu k obratu, naopak byly píinou
nového odvážného pokusu v neblahém poínání.

Kníže Búlow si vzpomnl, že Bismarck na snm
28./ 1. 1886 pohrozil — arcif za odporu poslanc —
»vyvlastováním polské šlechty« a vtlil tuto myšlenku
v osnovu zákona na podporování sesílení Nmc v Záp.
Prusku a v Poznasku, kterou pedložil snmovn
poslanc 26./11. 1907, žádaje za zvýšení fondu koloni-

saního o 300 mil. mk. — »Musíme založit! v polském
moi velké ostrovy nmecké,« hlásal kn. Búlow. Kanclé
nepopíral, že jsou Poláci v Prusku rovnoprávnými obany;
avšak utišoval, že nebude nikomu pozemek vyvlastnn
proto, že je Polák, ale že budou vyvlastovány »toliko

nutn potebné pozemky« ! Kn. Búlow nepokryt piznal,

že má býti tímto zákonem dovoleno porušování sou-

kromého vlastnického práva z polit, píin ! Osnova ta
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vzbudila v poslán, snmovn pekvapení a vážný odpor.

V panské snmovn zahájil oposici proti »reform« té

kard. Kopp skvlou eí; k nmu se pidružil císav
pítel hr. Thiele Winkler a j. Panskou snmovnou proni-

kalo pesvdení, že se touto pedlohou boí solidní

základy státu a práva. Generál polní maršál hr. Haeseler

v panské snmovn 26 . 2 , t. r. pravil: »Jsem odprcem
vyvlastování. Dle l. 4. ústavy jsou všichni Prusové

ped zákonem rovni. Toto ustanovení se bez odporu
vyvlastovací pedlohou porušuje, protože rozlišuje n-
mecky a polský mluvící Prusy. Krom toho jest vyvlast-

ování velkou tvrdostí. Tvrdí se, že jsme ve váleném
stavu s Poláky. Válka jest naprosto spravedlivým vyrov-

náváním protichdných zájmv; avšak pi vylastnování

jest jeden protivník bezbranným. Mluví se také, že by
mohlo nastati nebezpeí státu, kdyby byl cizím nepítelem
ohrožován. V takové situaci navrhované usídlování ne-

pomže; záchrana spoívá toliko ve branné moci národa.«

Kanclé kn. Btilow — v úvodu své ei, na obhájení

této pedlohy v panské snmovn — prohlásil, že tak

iní se souhlasem koruny. Tém souasn' ruský car

Mikuláš II. — v oslovení len hosudarstvené dumy —
slavnostn prohlásil, »že právo vlastnické musí na vždy
zstat svátým a zákonem zajištným !« Kn. Búlow použil

k zlomení oposice všech prostedk, hrozeb, slib, do-

volávání se vle koruny a j. Dále ujišoval, že vláda jen

v ídkých pípadech vyvlastovacího zákona použije, že

však potebuje prostedku donucovacího, aby polští velko-

statkái postupovali pdu Nmcm dobrovoln. Pvodní
pedloha vládní byla pozmnna : z vyvlastování se vy-

luují statky církevní a nadaní, hbitovy
;
avšak 700.000

ha obdlané pdy v Poznani propadá libovolnému vy-

vlastování pruským státem. V dolní snmovn, pi druhém
rokování o této pedloze, pravil Polák Stychel

:

»Pijmete-li tuto pedlohu, podkopáte základy státu.

Vám pekáží v bezohledném postupu proti nám základní

pravdy, základní práva, proto na jich místo stavíte surové

právo pstní. Zatvrzeni jste proti hlasu rozumu a svdomí
a proto se již nepokouším pesvditi vás, že touto ped-
lohou páše pruská vláda se svými nohsledy bezpíkladné
bezpráví. Prusko po všecky asy olupovalo Poláky o jich

statky. Pepadením jednoho temi byla polská íše rozer-

vána a ást její uchvátilo Prusko. Tehdy nám byly dány
královské sliby a mezinárodními smlouvami byla nám
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zaruena naše národní a obanská práva. — Le sliby

a tyto smluvené závazky nám nebyly dodržány. Zaruená
nám svébytnost národní byla všemi prostedky státní

moci udolávána a pronásledována
;
polské školy nieny,

láska dtí našich k jazyku mateskému utlaována; polská

jména místní znetvoena a znmena, svobodné vyko-

návání práva volebního Polákm znemožnno; svoboda
spolování a vzdlávání je nám zkrácena; užívání mate-
ského jazyka ve školách a úadech nám íšským zákonem
zamezeno. Trestní zákon vykládán proti Polákm osteji

než proti Nmcm; polští redaktoi trestáni pro vci,

které nmeckým bez závady prošly.

Polákm odnímána pda i živnost jejich. Polskému
lidu zakazováno na vlastním pozemku a za vlastní peníze

stavtí si byty, polský dlník nucen bydleti v drách,
aneb se vysthovat!, aneb zapíti svou národnost polskou.

A nyní konen dospli jste až k tomuto zákonu, až

k tomuto nestvrnému plodu šíleného mozku ! — Kdežto
ruský car ohlašuje ruské dum, že nikdy nedá sáhnouti

na soukromý majetek : zde kníže Blo\v téhož dne pro-

hlásil v panské snmovn : »že jedná v plném srozumní
s korunou, když sahá na soukromý majetek 3 million
sedlák«, kteí ohrožují — veliký nmecký národ. A za

to chcete, abychom vám byli vdni? Padne snad mnoho
obtí, avšak polský národ nezlomíte! Jsou skryté síly

v duši lidské, jichž nelze nikdy zahubiti. Podobné síly

dímají v duši polského lidu a nebudou týráním znieny,
naopak posíleny a Poláci vyjdou z tohoto boje vítzn.«

Protipolská vyvlastovací osnova zákona byla po-

mocí nekalých intrik a prapodivných kompromis kn.

Blowa v panské snmovn pruské — i pi velké oposici

nejelnjších len této snmovny — s nkterými osla-

bujícími zmnami, a to 143 proti 111 hlasm »protla-

ena«. Proti hlasovali císav švakr, vévoda Šlesvik-Hol-

štýnský, kard. Kopp, maršálek hr. Haeseler a j. Dolní
snmovna pijala panskou snmovnou pozmnnou osnovu
zákona dne 3./3. 1908. Toto vítzství pruské vlády ne-

nalezlo ani v nmeckých kruzích obecného ohlasu. Vždy
i nkteré nmecké asopisy trnou nad zlým inem pru-

ského zákonodárství.

Tak mimo jiné »Koln. Volkszeitung«, orgán centra,

ve stati »Bda vítzm « odsuzuje oste tento in kan-

clév a dokazuje, že na dále s jeho politikou nemže
centrum spojovat! politiku svoji. V »N. Fr. Pr.« napsal
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poslanec pruský a íšský, tajný soudní rada Vojt. Traeger:

» Poláci vystízlivli z nkdejších naprosto planých sn
a chtí jako mírumilovní, arcif také rovnoprávní státní

obané žiti a umírati. Vláda však, hakatisty poštvána a

línými úedníky, kteí se nepiinují, aby skutené po-

mry poznali, nesprávn informována, u vdomí své ne-

omylnosti postupuje dále po osudné cest, která nikdy

nepovede k dobrému.« Rusové spatují v tomto znásil-

ování Polák Pruskem projev nepátelství proti Rusi,

proti níž Prušáci zahladit hledí vše, což jest pod jejich

panstvím slovanského. »Rus« — psala »Nov. Vremja«
— » nikdy nepistoupí k vyvlastnní polského území ve

prospch ruských kolonist.«

Tento zloin pruského zákonodárství zstane po
všecky asy nesmazatelnou skvrnou v djinách nmeckého
národa. Veliký nmecký národ, ohrožující svou mocí
celý svt, dopouští se v boji o vyhlazení Polák, kteí

byli násiln a proti všemu právu uvedeni pod kruto-

vládu Hohenzollerák, skutku, nad nímž musí žasnouti

každý vzdlaný lovk. »Geniálnímu« kancléi kn. Bíilo-

wovi již nestaí k udolání Polák zbran, jež ukoval

Bismarck; on se nedsí násilného vymožení zákona o nu-

ceném vyvlastování polské pdy z píin politických

a národních, jímž se porušují základy obanského práva

i základy ústavy nmecké íše, a zákonodárství pruské

pijímá zákon, jímž se staví zvle doasných vlada
nad svaté právo lidu.

Kn. Búlow slaví smutné a v následcích svých hrozné
vítzství. Zlomil oposici panské snmovny, v níž se za-

lesklo ješt právní vdomí a svdomí velmož pruských;

povalil oposici snmovny dolní a nabude zákonem právo

nuceným vyvlastováním porušovat! právo soukromého
vlastnictví pdy polské. A to vše docílil státník kn. Búlow
rozeštváním vášní národních, dšením o hrozícím polském
nebezpeí a tvrzením, že pijetí osudné pedlohy jest

páním — koruny

!

Tyto památné události jsou také pro nás echy
veliké dležitosti. Také my stojíme s nmeckými haka-

tisty v krušném zápasu o hospodáskou a národní exi-

stenci. U nás se sice ješt neodvážili initi nároky na
vydání zákona o vyvlastování eské pdy; avšak pomocí
svých spojenc, po tichu a v klidu, dobývají a rozšiují

své vlastnictví eské pdy; jich pozemkové državy v tomto
království se povážliv šíí. Nkdejší statky koruny eské
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jsou tém vesms v rukou cizích držitelv, k nejvtším
velkostatkám náleží nejúhlavnjší naši národní nepátelé.

Kapitalistických velkostaká u nás stále pibývá a naše

statky se úžasn zadlužují — a tak vyvažování eské
pdy pímo a nepímo postupuje. Pamatujme, že Bismarck

a jeho nástupcové s takovou brutálností proto polskou

pdu vyvlastují, protože v tom spatují hlavní prostedek
ku vyvrácení polské národnosti v Poznani, a nezapomí-
nejme, že také my máme u nás hakatisty barvy Bismar-

ckovy, v jichž elo se nedávno postavil veliký státník

ped Hospodinem, náš krajan a c. k. ministr Peschka
svými okídlenými slovy, »že zápas Nmc s námi ne-

bude^ zastaven vyrovnáním, ale že bude konití porážkou
nás ech, protože j&ou Nmci silnjšími !«

Když tací služebníci nmeckého Volksrathu mohou
i po takových »státnických« projevech zstati v rad
koruny : není-li naší povinností, abychom po tchto ped-
asných výstelech pamatovali vas na obranu? Není-li

svrchovan na ase, abychom pestali již o posvátnosti

pdy otecké pouze nadšen deklamovati, ale abychom
také o skutené zachování každé eské hroudy potomkm
usilovn peovali? Zachování národnosti jest úzce a ne-

rozlun spjato se zachováním mládeže a pdy otecké

národu. A proto jest potebí pevné všenárodní organi-

sace k odvrácení zhouby, jež nám hrozí odnárodováním
mládeže a zcizováním eské pdy. Koníme památným
napomenutím, jež uinil dr. Rieger na svatováclavském

sjezdu rolnictva v Praze r. 1888, na oslavu 401eté pa-

mátky zrušení roboty konaném, kde mimo jiné pravil

:

» Pední starostí každého vlastence budiž, aby nedopustil

državu svého národa zteniti. Národ, který jazyk tratí,

je ztracený národ. Ale totéž platí o pd — o pd,
kterou jsme zddili. Jen ten národ pevn stojí, jenž má
pdu ve své moci.«

»Národní Listy« pinesly 18. ervna 1911 tento

lánek

:

Zdálo se chvíli v dob posledního naptí meziná-

rodního, že vyvlastovací politika pruská, kterou tak bez-

ohledn postupují Hohenzollernové od r. 1886 proti Po-

lákm, v duchu známých Bismarkových zákon vyvlast-

ovacích, bude zmírnna nebo že alespo budou otu-

peny její hroty nejvtší a nejpronikavjší. Mluvilo se

dokonce i o tom, že Poláci docílili na rakouské vlád,
aby v Berlín pracovala na zmírnní politiky této, a do-
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dávalo se, že v tomto smru kroky Aehrenthalovy ne-

byly bezvýsledný. Poláci bývají o zahraniných djích

zpravidla dobe informováni a proto není pochyby, že

jist njaký pokus ve prospch Polák v íši nmecké
se strany Rakouska se stal. Ale dle všech známek bylo

to jen intermezzo. Intermezzo krátké, které mohlo pro-

buditi sankvinické nadje, jež však nemohlo pesvdit!
i jen o možnosti obratu ty, kdož znají prameny motiv
pruské kolonisaní politiky a kdož chápou, že stát vy-

budovaný na bezohledné germanisaci a na tradicích n-
meckého kdysi rytístva nemže, ani kdyby nkteí jeho

initelé chtli, upustit! od toho, co jest dáno celým do-

savadním vývojem. Prusko vlastní vyrostlo na troskách

slovanských kmen, vyrostlo v písných tradicích vojen-

ského Hohenzollernského státu, který vychovával tvrdé

a dobyvané generace tak, jak to poteboval sám pro

sebe a své cíle. To byla politika Bedicha Velkého stejn

jako politika Bismarkova. Proto také nemohlo pekvapit!,

že k novým zprávám o eventuálním oslabení protipol-

ského kursu pojily se bezprostedn a vtírav námitky,

potírající vehementn úelnost tohoto obratu a volající

po pokraování v bezohledném postupu protipolském.

Mezi tmi, kdo pokládají tuto politiku za conditio sine

qua non pro celé budoucno pruské, nalézal se i známý
národní hospodá Schmoller, na doklad toho, že pe-
svdení o germanisaci Polska ovládá stejn nacionali-

stické kruhy, jako vdecké pracovníky, již dovedou si tu

a tam dodávat! ráz nestrannosti. Tato nestrannost zraí
se ovšem jen tam, kde jde o levné theoretické uznání

:

v boji o sílu a moc národa najdou se všichni bez vý-

jimky, jak dáno práv tradicemi moderního Pruska.

To jest fakt, který jest dobe zdraznit! i v echách,
ponvadž u nás zaasté tak ochotn peceuje se význam
njakého vlídnjšího slova, proneseného v Berlín o sna-

hách slovanských národ. Politika pruská byla tvrdou a

zstane jí i pro daleké budoucno. Jen touto tvrdostí bylo

umožnno Spojené Nmecko, jen touto tvrdostí vyrostly

pruské armády a jen jí udržována jest pohromad mo-
derní Nmecká íše. Nadvláda Bavor znamenala by její

pád, nadvláda Pruska jest garancií její trvalosti. Takovou
jest logika fakt a s ní nutno prost poítati. Kurs proti-

polské politiky bude zachován a Bethmann-Hollweg toto

pokraování také velmi energicky oznámil. Stalo se to

ve chvíli, kdy slunce bezvýhradné lásky Vídn k Berlínu
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a naopak pelétlo nkolik mrák a kdy tedy v Berlín

bylo více nálady k bezohlednému piznání pravdy, než

v momentu pedchozím, kdy Rakouska potebovali a kdy

poítali se složením majority parlamentní. I to nemžeme
nmeckému dnešnímu kancléi zazlívati, že jde po sto-

pách svých pedchdc. S tím vším musí reální politik

poítati. Že se tím ovšem protipolská politika pruská

ani v nejmenším neospravedluje, jest samozejmo.
Utrpení Polák v záboru pruském jest nejvtší.

V Rusku vybuchují vášn nenávisti k státu nejintensiv-

nji, avšak Rusko ani zdaleka nesahá na samý koen pol-

ského vývoje národního, jako iní vláda berlínská. V Ru-
sku hospodásky Poláci vyrostli a mohou rsti nadále.

V Prusku provádí se oproti nim bezohledn poznatek, že

samostatnost národa a další jeho vývoj nejúelnji a nej-

bezpenji podkopává se niením jeho hospodáské síly

a jeho hospodáských podklad. Jest to moderní poznatek

politický, jehožto pirozeným doplkem jest pesvdení,
že u nás právem propagujeme, že vzrst hospodáské
síly jest zárove jednou z nejdležitjších zajišfovacích

složek života národního pro budoucno. U nás nezídka
poukazuje se na to, že vyvlastovací politika pruská ne-

docílila onch výsledk, které byly ekány. Jest pravda,

že nebylo docíleno všeho toho, eho si svou povstnou
eí z r. 1886 pi pedkládání prvého protipolského zá-

kona pál Bismark. Ale na druhé stran bylo by ne-

správno popírati, že nmecká kolonisace v Poznani ui-
nila znané pokroky a že pi nejmenším zadržela citeln

vývoj polského národa po stránce hospodáské. V po-

sledních dnech vydán byl z píkazu nmeckého sdružení

zajímavý spis, který snaží se shrnouti výsledky protipol-

ské akce. Kniha má nepopirateln fakturu bžných poli-

tických spis a usiluje konstruovat! v rámci bžné novi-

náské faktury doklady polského nebezpeí pro pruský
stát. Proto také ást politická náleží k nejslabším a ve

zracích nepedpojatého tenáe nedokazuje vlastn nieho,
než že Prusko se svými polskými píslušníky zachází

zpsobem, který jest kulturního státu prost nedstoj-
ným. Zajímavjší jsou však vývody pronášené o hospo-

dáské politice protipolské. Zákon z r. 1886 doplnn
r. 1Q03, kdy piznáno osídlovací komisi právo nabýti na
ochranu Nmectva 70 tisíc hektar pdy eventuáln
i cestou vyvlastnní. Protipolský zákon osídlovací pišel

pro Prusko v dob pomrn výhodné.

Rudolf Vrba: Vláda penz. 26
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Samostatného stavu selského následkem bývalé šle-

chtické politiky polského státu nebylo v obvodu pol-

ského záboru pruského mnoho a tak snažila se pedloha,
aby tento stav byl vytvoen, arci nmeckými kolonisty.

Tyto zvláštní pomry pramení již od vydání zákona
0 osvobození rolnického lidu, kdy polská šlechta dovedla

v této vážné chvíli toho dosící, že tém polovina pdy
pipadla jí do vlastnictví. Tento bezohledný a vydraný
postup vymstil se ovšem na polských generacích násle-

dujících a stal se úinným východiskem protipolské po-

litiky pruské. Poláci arci nezstali neinnými. Založeny

jiné t. zv. parcelaní banky, jež snažily se paralysovati

dsledky a vliv zákona osídlovacího a vyvlastovacího

;

jest nepopíratelno, že docílily jistých výsledk, které

ovšem s úspchy obou protipolských zákon plnou m-
rou srovnávat! nelze. To není výitkou Polákm, pon-
vadž jejich prostedky byly malé a i tak nutno piznati,

že pomrn jsou výsledky polské mnohem vtší, než

pruské, absolutn ovšem vykazují Prusové úspchy pro-

nikavjší.

Pruský zákon vyvlastovací obracel se v prvé ad
na zakupování a parcelování velkostatk a jest zajímavo,

že v dob platnosti jeho ubylo velkostatku polskému
414.165 ha, o nž vzrostly hlavn stední statky selské.

1 menší majetky pozemkové do 2 ha vykazují pozoru-

hodný postup. Vliv osazovacího zákona však zraí se

hlavn u držav selských mezi 10 až 15 ha, innost pol-

ských parcelaních bank vztahuje se pak na državy od
2 do 10 ha. Jest to dáno i povahou zákona i tím, že

polským parcelaním bankám jest možno odprodávat!

pdu pouze tm, kdož již pozemky ve vlastnictví mají,

naproti emuž osídlovací zákon mže tvoiti parcelací

i statky nové a na n usazovati kolonisty. Až do konce
roku 1909 zakoupila osazovací komise 370.562 ha, ili

65Vs tverení míle za 350,173.000 mk. Na nov vytvO’

ených takto selských statcích osazeno bylo 17.051 n-
meckých rodin o 102.300 hlavách. Tato kolonisace n-
mecká doplnna pibíráním nmeckého dlnictva a n-
meckých emeslník, takže osazovací komisí usídleno

bylo v obvodu polském celkem 122.200 osob nmecké
národnosti.

Ruku v ruce s osazovací komisí pracovaly ješt další

instituce, vytvoené na tak zvanou podporu nmectví.
Byla to v prvé ad Selská banka pro západní Prusko
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a Nmecká pokladna stedostavovská. Úelem obou tchto
institucí jest zaruovati Nmcm pomocí spoleenstev a

pomocí osídlovací komise državu pozemk v Pozna-
sku. Zákonem z bezna r. 1908 uloženo jim i peovati
0 zajištní velikých statk selských v rukou nmeckých
se nalézajících. Zajišování toto jest vlastn sanováním,

to jest upravováním zadluženosti a zmenšováním be-
mena úrokového. Od založení provedeno bylo Selskou

bankou tak zv. upevnní u 31.907 ha. Ale ponvadž
1 jiné ústavy pracují za cílem stejným, bylo celkem do
r. 1909 v západních Prších a Poznasku finann upra-

veno 2994 statk se 75.739 ha. O další innost v tomto
smru se jedná. Jest jen pochopitelno, že touto inností

zvýšena byla cena pozemk. V letech platnosti zákona
placeno bylo r. 1892 za 1 ha 549 mk., v r. 1905 1184 mk.,

r. 1907 1508 mk., a roku 1909 1279 mk. Naproti tomu
rozparcelováno bylo polskými parcelaními bankami zp-
sobem výše uvedeným asi 90.000 ha pdy. V nkterých
pípadech jedná se dokonce i o pozemky zakoupené
z nmeckých rukou. Ve vtšin pípad ovšem jde

o pdu polskou, prodávanou malým držitelm pdy,
kteí milerádi se pi známém hladu polského lidu na

pdu zakupují. Tyto parcelaní banky polské na-

pomáhají v prvé ad posílení drobného osazení rol-

nického.

Pehlížíme-li výsledky boje, nelze popíti, že Prusko

docílilo pozoruhodných výsledk a bude-li politika tato

posilována, porostou i nadále. Víme, že polský národ

ubrání se i proti tomuto násilí, víme to proto, pon-
vadž politika posledních desetiletí nedovedla jej zlomiti,

naopak byla mu podntem k intensivnjší innosti na
poli hospodáském, ku práci na posílení materiálních

podklad polského lidu v Prusku. Ale pouné výsledky

ty jsou a jsou nám novým dokladem toho, co znamená
hospodáská práce v život národ a v utvoení se

mezinárodních pomr politických. I toho, co znamená
zvyšování držby pozemkové. Proto také právem tak pro-

nikav se volá po úelné kolonisaní politice zemdlské
na eském Jihu.

l) Na obhájení eské pdy.
O hájení eské pdy pednášel editel zemské banky

Fr. Procházka v Národohospodáské spolenosti dne
14. února 1904 následovn:

26
'



— 404

V Život národa — pravil p. eník — jako v ži-

vot rodiny stídají se dnové šastní s dobami pohrom,
utrpení a nenahraditelných ztrát V obdobích šastnjších

všechno se raduje, ale každá bda zanechává po sob
stopy zármutku, takže lenové rodiny i strany v národ
ostýchav se vyhýbají dotknouti se rány, která bolí a

o níž souditi lze, že ješt zacelenou není. Než, velectní,

jsou na tle lidí i národ nkteré jizvy, které pese
všechnu bolest znovu otevití teba a zabrániti tak pe-

livým ošetováním, aby celé tlo nevzalo zkázu. Od-
kladem léení nebude bolest menší. Není moudrým nutiti

se do veselí, když všichni cítíme, že budoucnost jest

vážn ohrožena. A tu jsem u jádra vci. Mocný píboj
podemílá eskou pdu. Tiše, bez velikého hluku, ale vy-

trvale zabírá ruka cizí kus po kuse domácí pdy v ze-

mích eských. Tu padne velkostatek, tam zase chalupa

;

nkde továrna, jinde zas uhelný dl odcizí nám celou

obec, ba nkdy utrhne se celý kraj
;
noviny zabdují a

vlny nad krajem ztichnou. Pochopíte, že stav takový není

bez vlivu na bh vcí politických. Ale pravd budiž

dán prchod. Není to stav vcí sám, který nás iní sla-

bými, protože jest výslednicí hospodáských sil celých

desítiletí minulých, ale slabými nás iní skutenost, že

se nestavjí žádné hráze proti tomuto píboji. Po mém
soudu jest k tomu nejvyšší as. Nejlepší hlavy národa
mly by o tom pemýšlet dnem i nocí, jak odvrátit i

pohromu, která se na nás valí a která hrozí zasáhnout!

u Samého koene eskou lípu, tak slibn znova se ze-

lenající.

Namítne se mi snad, že otázka obhájení eské pdy
jest povahou svojí tak delikátní, že by se nemla ešiti

veejn, že by bylo lépe petásat! ji jen v klubech,

v Národní rad nebo v eských ústavech penžních. Na
to odpovídám zcela oteven, že pokládám otázku tu za

tak obsáhlou a naléhavou, že se ani jinak, než za úasti

celé eské veejnosti nedá zdárn rozešit!. Jsem také

pesvden, že otázka ta souvisí úzce s hospodáským
uvdomním lidu a že bude teba mnohých let ku pro-

vedení prací pípravných. ešení palivé záležitosti té

nesmí však vymizeti více z našeho programu. Jednotlivé

ásti nebo fase její budou arci petásány v kruzích

uzavených a snad i ešeny cestou soukromou, ale celek

dotýká se všech vrstev národa, jak šlechtice tak dom-
káe, uence jako dlníka, takže všechny teba zváti.
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aby pispli hivnou svojí. Každý píslušník národa, a
muž i žena, nech tu koná svou povinnost. Jest toho
nutn potebí poukázati na nebezpeí, jaké hrozí celku,

aby se otáslo svdomím jednotlivc.

Tou povinností nemíním ani žádnou sbírku, ani

žádný píspvek. Svatá pda otc našich nedá se udr-

žeti, po mém soudu, ani sebe vtšími obtmi na pen-
zích, když by z lidu vymizela ta mocná a úinná láska

k ní, jakou se vyznamenávali naši pedkové. Neekejte
proto, že vám navrhnu zízení njakého velikého ústavu

ku hájení eské pdy. Takových návrh bylo již nkolik
uinno, ale žádný nebyl proveden. Hodlám zahájiti

dnes veejný rozhovor o této záležitosti návrhem, aby-

chom všemi prostedky budili a udržovali posvátný

ohe lásky k domácí hroud, tak, aby každý eský
lovk choval v srdci neukojitelnou touhu získati tolik

pdy pro sebe a svou rodinu, na kolik mu prostedky
bez újmy povolání jeho staí. Povinností jednoho
každého nazval bych takové hospodaení se zddným,
vrozeným nebo získaným majetkem, aby píjmy rostly

a vydání (zejména zbytená) se obmezovala, taíc aby se

v každé domácnosti objevil ku konci roku blahodárný

pebytek, jehož bylo by lze užiti k nákupu pdy. Vlast

nežádá na nás nic jiného, než abychom každý na svém
míst poestn a piln pracovali, pro sebe a pro své

rodiny co nejšetrnji hospodaili a svými úsporami
pdu její z poroby vykoupili. Úkol nebude tak snadný,

ale tím vtší est, piblížíme-li se alespo k jeho pro-

vádní.
Po katastrof blohorské, kdy národu eskému

skonfiskováno bylo pozemkového majetku dle známého
díla djepisce Tomáše Bílka za 1200 million korun,

zotavovala se vlast jenom pomalu, nebo noví majitelé

pdy trávívali ponejvíce v cizin a zanášeli tam dchody
statk svých. I svobodu selské pdy bylo teba od nich vy-

koupiti prostednictvím vyvažovaích fond. Vdn
pamtlivi bume piinní, skromnosti a šetrnosti otc
svých, kteí z vroucí lásky k domácí hroud položili

nové základy našemu bytu hospodáskému. Ze stavu

selského obrodila se nám všechna povolání inteligence

a ve ticeti letech stál tu národ doplnný ve všech

svojich vrstvách, plný bujarosti a síly. jen jednoho se

mu ješt nedostává. A to jest znalosti cest ku rychlému
a trvalému povznesení jeho stavu ekonomického. Budiž



— 406 —

eeno slovo upímné: »U nás se nyní v celku hospodaí
špatn «. A proto nemžeme s místa, ztrácíme pdu pod
nohama, posíláme almužnu tam, kam teba poslati vydat-

nou pomoc, a stojíme na behu bez rady vidouce tonouti

lena rodiny. estné výjimky potvrzují pravidlo. Potomci
hospodá dobrých zacházíme nešetrn s majetkem zdd-
ným i s grošem vydlaným. Mnoho se vyzíská a málo se

uspoí. Nerozumný pepych zachvátil všechny stavy a v le-

tošním masopust lze pozorovat! již známky horeného
mrhání penz. Vymýšlejí se stále nové plesy, karnevaly

a maškarády, inteligence dává špatný píklad živnostníkm
i dlnictvu. Snad nikde na svt se tolik neplesá jako

u nás a bylo by na ase vystoupit! mužn proti této

nákaze. Kdo zná jen trochu hospodáskou situaci národa,

ví také, že nemáme k takovým astým radovánkám
žádné píiny.

Bylo mnoho pravdy ve výroku ruského uence,
jenž o nás napsal, že máme choutky milionáe a pro-

stedky žebráka. Ohlédnme se jen každý kolem sebe.

To není pouze rozumné zvýšení úrovn životní míry,

to zpsob života marnotratný, jakým svádí jedna vrstva

spolenosti druhou. Zpytujme jeden každý trochu své

hospodáské svdomí ! Rolník i živnostník, úedník jako

dlník shledáme všichni, že mnohé z našich vydání bylo

nejen zbytené, nkdy i zdraví škodlivé. A polepšíme
se, když shledáme, jak úzce souvisí naše vlastní hospo-
daení s blahobytem celku, pochopíme, že šetilové

mohou zachránit! naši pdu, kdežto marnotratník ji pod-

kopává.

Cením úsporovou sílu eského národa na 250 mil.

korun ron a vzrostou-li úspory jeho pouze o 70 mil.

za rok, shledávám, že zstali jsme za jinými kulturními

národy v hospodaení svém pozadu. Nepokládám však pro-

to vc naši za ztracenu a kojím se nadjí, že národ z hore-
ky marnotratnictví vystízliví a starou láskou k pd vlasti

svojí znova zahoí. K hájení eské pdy jest teba nejen

nadšenc, ale zvlášt pilných a spoivých pracovník. Pí-
ležitost k tomu jest nadmíru píznivou. Pedn není tou

dobou pda v zemích eských drahou. Cukerní krise i jiné

okolnosti pisply k tomu, že pda z pehnaných cen

doby rozkvtu cukrovar asi o tetinu se zlevnila a stojí

dnes pouze na výši kapitalisované výnosnosti obilnin.

Za druhé jest nebezpeí dalšího klesání ceny pozemk
zmirováno tím, že úroková míra kloní se spíše ku sní-
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žení. Také nesmírná výroba zlata v dob novjší pi-

spje po mém soudu k tomu, že cena statku veškerého

se upevní protože žlutý kov jako mítko cen dozná asi

v málo letech znatelného znehodnocení. Není proto

v dob nynjší nic tak píhodného k uložení úspor

jako eská pda. Jaká to krásná píležitost pro naše

mladé, vzdlané hospodáe, prokázat! lásku k rodnému
kraji pilným obdláváním vdné hroudy. Pokroilost

okresu nebude se více posuzovat! dle množství svola-

ných tábor a pronesených eí, nýbrž dle potu vzor-

ných statk a zachovaného na nich majetku. Vybírajíce

muže své dvry, nebudeme se již více ptáti
;
jaký kan-

ton? nýbrž: Jaký Švýcar? Tomu, kdo neuml hospodait!
na statku vlastním nebudeme více viti, že dovede
hospodaiti lépe se statkem cizím.

Získají-li naši mladí a horliví zemdlci nco úspor,

budou ovládáni touhou po zabrání nových pozemk
v obvod své psobnosti a zaponou najímat! neb i pi-

kupovat! role cizí. Tu poukazuji na dobrý píklad Mo-
ravan. Již zesnulý rolnický poslanec Skopalík nabádal

sousedy obce záhlinické, aby si spolen najali od
velkostatku dvr k jejich obci pináležející, a rozdlili

mezi seboLi lány pdy k úelnjšímu hospodaení na

rolích vlastních. A sousedé byli a jsou ješt dnes s pro-

vedením návrhu toho jak náleží spokojeni. O obci devo-
hostické jsem etl, že si takový dvr od velkostatku

koupila a role mezi sousedy rozprodala. Též jiné obce
na Morav následovaly tchto dobrých píklad získání

domácí pdy a soudíme proto, že by se i v echách
tak pokraovat! mohlo. Nejprve se dvorec najme, ho-

spodái rozdlí mezi sebou role, vyzkoušejí jich výnos-

nost a pak se pi píležitosti rozhodnou pro spolenou
koupi dvora. Pi takových obchodech s pozemky budou
jim pomáhat! eské ústavy penžní velmi ochotn.
Z doby novjší máme také píklady v echách, že vtší
obce mstské zakoupily velkostatky, jako obec mostecká
statek Trebivlice a obec semilská statek svého jména.

Ob mstské obce kontrahovaly k tomu úelu komu-
nální výpjky, takže i touto cestou mnohá eská obec
by mohla pispti k vyvlastnní domácí pdy z rukou
cizích.

Kdyby snad i dnešní kalkulace nevydala výnos
statku, rovnající se pesn annuit, kterou bude obec
povinna platiti bance, nebudiž pehlédnuta okolnost, že
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se pda nemnoží jako úspory, že výnos statku mže se

zvýšiti, kdežto úroky z výpjky nevypovditelné se

strany vitele mohou doznati spíše snížení. Konen
mli by odborn vzdlaní synové zámožných hospodá
ucházeti se více o nájem dvor, aby jednou, seznavše

jejich výnosnost, mohli vystoupiti jako uvdomlí kupci.

Kdyby takový zdravý ruch mezi uvdomlými hospo-
dái po vlastech eských se rozproudil a poptávka po
úrodné pd stala se vážnou a žádostivou, nepochybuji,

že by se našel i eský penžní ústav, který by hledl
velké alodní statky pi píležitosti získati, aby je pak

po jednotlivých dvorech rozdlené snaživým hospodám
v mírné cen penechal. Ostatní vrstvy národa, které

samy nebudou chtíti pdu pro sebe získati, budou se

zájmem sledovati kroky hospodá i bankovních ústav
v tomto smru a podporovati úsporami svými ústavy,

které své finanní síly vnovati budou hájení eské
pdy. Akcie, dlužní úpisy, pokladniní poukázky a vkladní

knížky tchto ústav budou v daném pípad také ped-
stavovat! lány eské pdy a vykázaná výše jejich obhu
bude vyznaovat! míru podpory jakou obecenstvo jejich

snahám skýtá.

Proto optuji, že jedenkaždý eský lovk spoá-
daným životem a úsporami svými mže vydatn pi-

spívat! ku hájení pozemkového majetku svého národa

tak, abychom se nedožili toho neštstí, že bychom svou

vlast chovali jen v srdcích a nkdo jiný aby ji ml
v knihách. Národ zbavený své pdy neml by v íši

valného významu, nezískal by ani neuhájil nikdy svého

práva.

Proto jest teba napnout! všecky hospodáské
síly, aby pda, na které svá sídla máme, byla nám za

všech okolností zachována. Zahajuji rozhovor o této

naléhavé poteb národní a apeluji na všechny eské
zemdlce bez rozdílu, aby omezujíce moude svá vydání

nepouštli z ruky pdu, kterou v držení mají, aby své

syny a dcery vychovávali v lásce k posvátnému kousku
vlasti, který zovou svým majetkem. Ostatní vrstvy ná-

rodní spolenosti, muže i ženy, zvu dtkliv ku zvýšené

šetrnosti, aby vzmáhajícími se úsporami upevovaly
blahobyt svj i svých rodin a pisply tak k zachování

a znova vykoupení pdy již ztracené celým svým inte-

lektem a horlivou prací. Pda bude jist vdnou a vd-
nými budou i pokolení budoucí.
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m) Jest zprmyslovní státu prospšno?

Zemdlství trpí kapitalismem také z té píiny, že

stát v mnohém smru peje více prmyslu než zem-
dlství. Stále se volá, že je málo továren a proto malý

blahobyt.

Zprmyslnní státu ! Heslo na oko velmi lesklé,

jako celá spousta jiných hesel povahy sociální a hospo-

dáské, kterými byly v dob pedvolební masy lidové

omamovány a lákány na stranu sociáln demokratickou.

Ale toto zprmyslnní státu neznamená nic jiného, než

rozvrstvení celého národa na tídu velkého kapitálu a na

tídu pracujícího lidu, na tídu velkých pán a velkých

otrok, neznamená nic jiného, než vyhlazení a zánik

všech stedních stav, zejména malorolnictva a malo-

živnostnictva. Na jedné stran milliony zlata, na druhé

bída a poroba a uprosted nic, než beznadj.

Už dnes obtován jest na mnohých místech malý
rolník prmyslu. Továrník zkupuje kolem své továrny

usedlosti malých rolník, a z rolníka stává se tovární

dlník, proletá, lovk nesamostatný, závislý na vli
pánov. Z malých rolnických usedlostí stávají se velké

tovární statky, na nichž bývalý rolník pracuje jako ná-

denník. K takovému konci mají spti všichni malorolníci,

nebo jaké že to jsou zásady, jimiž se v tomto ohledu

ídí sociální demokracie. Jeden z vdc jejich dr. Ellen-

bogen ekl to dne 5. listopadu 1905 tmito slovy:

»Sociálním demokratm jedná se o to, ochránit! osobu
sedláka, nikoliv však udržet! jeho majetek.« Vdce sociální

demokracie Bebel prohlásil: »Pravíte-ll, že ve tech
letech bude po sedlácích, byla by to pro nás (sociální

demokraty) nejlepší perspektiva.« A jiný vdce sociali-

stický Schippel pravil: »Sedláku nesmí býti zpomoženo,
pro sedláka nesmjí býti tvoeny ochranné zákony, sedlák

musí ješt více upadnouti do nouze a bídy, a pak bude
zralý, aby posílil armádu sociálních demokrat.«

V tomto prohlášení spoívá celý program strany

sociáln demokratické. A ten zní: Nikoli takové ešení
otázek hospodáských, kterým by byly zachránny stavy

stední, nýbrž takové, kterým by stední stavy byly zni-

eny a zproletarisovány, kterým by ze svobodného rol-

níka a emeslníka uinn byl dlník, nádeník, lovk zá-

vislý, ili: nikoli práce pro blaho národu, nýbrž práce
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pro rozmnožení ad proletáských
; vše ku posile armády

sociáln demokratické.

Zprmyslnní státu a zniení stedních stav ! Nikdo
nebude chtíti upírati, že prmysl znamená pro stát

mnoho, ale neznamená všechno. Stední stavy znamenají

více nežli pár milliardá a armády otrok. Stední stavy

emeslnictva a rolnictva jsou stavy svobodné, volné —
a státní politika nesmí pracovati k oloupení jich o jejich

svobodu a k jejich zniení. K tomu mže pracovati na-

nejvýš nkolik nesvdomitých agitátor, kterým tím lépe

se daí, ím více tisíc otrok pispívá mozoln svými
vydlanými penzi na agitaní jejich fondy, ím více

tisíc otrok platí »da strany«, ale nesmí k tomu praco-

vati ten, kdo spatuje sílu a štstí národa v pomrném
blahobytu všech jeho stav.

Heslem zprmyslnní státu pracuje sociální demo*
kracie ku zniení stedních stav, ku zniení malého rol-

níka — a dlnictvu ádné ochrany ku blahobytu ne-

zjednává.

Proti tomuto heslu, které ve Spojených státech

severoamerických pomáhalo hromadit! na jedné stran
ohromné milliony a na druhé stran nezmrnou bídu,

a kterému president Roosevelt snaží se eliti myšlenkou
zákonného omezení hromadní million v jednch rukou,

proti tomuto heslu teba pracovati takovou úpravou
národohospodáských pomr, které by sice podporovaly
rozumnou podnikavost prmyslovou, ale která by sted-

ních stav nejen nezniila, nýbrž je podporovala
a udržovala jako jeden z nejdležitjších základ státu

a národa.

Dnešní pomry národohospodáské jsou neudržitelné

a nezdravé.

Avšak ješt nezdravjšími byly by ony pomry,
za nichž by nkolika kapitalistm otroily milliony bílých

otrok, kteí by zejména za nedostatené výrobky do-

mácích zemdlských výrobk byli nuceni kupovati drahé

poteby životní, jak již k tomu dnes jest sklon. Heslem
zprmyslnní státu nepispje tedy sociální demokracie
nijak ku zvýšení blahobytu lidu ! Ale což pak sociální

demokracii záleží na blahobytu lidu ? Ona chce míti

pouze armády s dobe placenými generály, a vojsko —
to a teba zhyne hlady. Jen když generálové mají se

pi tom dobe.
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//) ele a rolnictvo. Svízele povolání
rolnického.

O svízelích rolníka napsal »ech« tuto úvahu:

Ve výepu jednoho hostince v Praze sedává muž
asi padesátiletý, statné postavy, plných, zarudlých tváí,

dílem od vzduchu, v nmž se skoro ve dne v noci

pohybuje, dílem snad i od astjšího zavdávání si. Po-

staví vedle sebe bi, dá si veei a pivo, chvilku si

pohovoí, naež zane klímati, pak položí si ruce na

stl, na n hlavu a pone chrápati, jako když se brzdují

kola vagonu. Tak se stalo i nedávno. Kterémus hostu

chrápání to pekáželo a proto dovolil si o nm po-

známku.

Nedivte se mu — zastal se ho jeden z host —
ped chvílí pišel z Budjovic — pšky. — To je 18

mil. — Ano, 18 mil urazil ve dvou dnech. Pihnal
dvanáct ko na jatky. Kdyby jen pi tch mrchách
mohl stejným krokem jít! Ale to musí poskoit brzy

vped, brzy vzad. Nkterá mrcha je chromá, nemže
s ostatními držeti krok, musí ji šlehnout, skoro stále

na n kiet a pi rychlém koském klusu pobíhat sem
tam. Cesta taková sede ty dv lidské nohy, protožek má tyi. — A což nemže si na nkterou mrchu
sednout? — Kdyby hnal pouze tyi vedle sebe skuplo-

vané, šlo by to, ale když jich má dvanáct ve tech
adách, nejde to.

A mnoho-li má za tu cestu? — Za ti dni, totiž

za jízdu tam a nazpt s komi dostal 30 zlatých, nota

bene na kon vydá asi 15 zl., takže mu polovika
zbude. Napohled bylo by to dost — ptka denn, ale

je to cikánský život. Tu nejde pouze o hnání ko,
musí též svému pánu, t. j. jeho agentovi, nadhánt
kon, musí probíhat díve všecky konírny, aby uml
odhadnout, mnoho-li na trhu je ili bude zboží; spo-

teba ko je pouze u tohoto ezníka 50—60 kus
týdn a stoupá stále pi drahot hovzího a jiného

masa. To byste ml vidt, jaké dámy — pod šlajrem!
— chodjí se služkami pro koské maso. Kupují ho
na kila — pro koho, lze uhodnouti. To všecko dá

hrozného bhání, tluení hubou atd. K emeslu tako-

vému nehodí se každý.

Co stojí taková mrcha? - Prmrn 50—60 zl.,

nkterá i více. Špatné zboží se již nekupuje. Musí jezdit
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na koské trhy po celých echách. Skoupené mrchy
nevozí se po dráze na jatky, musejí do nich cválat

pšky a lovk s nimi. — Takový je tomu již zvyklý.

— I šlaka, tomu se tžce zvyká. Díve ml statek —
O který pišel — dodal kdosi.

Nepišel o nj, hospodail dost dobe. Ale, bute
dnes sedlákem ! Tu vám eledín práskne do bot v nej-

pilnjší práci a bží do msta, podávat zedníkm, a tu

zase dveka praští vidlemi a utee do msta za vojákem,

tu aby . . . byl sedlákem. A když se mu jednou za

nkolik let obilí uvede, tu aby to dal židovi polo

zdarma. Tak se stalo, že i on, než aby na statku jen

sám poád se del, praštil také statkem, jako mnozí
jiní. Možná, že se penáhlil, že se nkde podnapil a že

úpad do rukou dohazovam, zkrátka a dobe, statek

byl v pekle. Žena doma lomila rukama, ale bylo už

pozd.
Když byl statek pry, uchytil se povoznictví. Dv

rachotiny mu zbyly, dv si pikoupil, koupil též ti

páry koní a formanil. Ale dlouho neformanil. MMi
jako sedlák velkou svízel s eládkou, ml ješt vtší
s koími

;
to je teprve banda. Oves prožerou a kon

krmí biem. Když o nkolik koní pišel, nechal toho.

Co te? Pi handlil s komi udlal si známost s ko-
ským ezníkem. A tak se stal honákem u koae. Hodný
to lovk. Ženu s dtmi má ve mst. Dlá domovnici.

Tragedie rolníka!

eledín praští biem a bží do msta a sedlák

praští statkem a bží za nimi. Kdo vyhání sedláky ze

statk, jež mnohdy po staletí náležely jedné rodin?
Praddové na statcích petrpli sedmiletou vojnu, pe-
trpli hlad a mor, petrpli krutou robotu a na statcích

setrvali. Což ví dnes sedlák o zlých asech, ovšem ví

o nich též, ale naproti asm tak zlým, jaké mívali jeho

pedkové, nejsou ani k pirovnání. Dnes, vzkikne-li

sedlák, je ho slyšet až ve Vídni, díve mohl kiet jak

chtl, kik jeho leda probudil mušketýra, anebo pana
France, který mu brzy kik zahnal, jiného pomocníka
se nedovolal. Kdo tedy vyhání dnes sedláka z gruntu?

Je to nová doba se všemi vymoženostmi, asi již do-

brými anebo zlými. — Tam u Turnova, kde kolem
Hrubé Skály, v lese stojí kíž, jenž druhdy stával na

rozcestí v poli, dnes již zarostl lesem. Lidé nepíliš

ješt staí, ukazují dtem ten kížek a íkají: »Zde díve
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bývala pole a stála vesnice. Te je tu les. — Tragedie

rolníka — tragedie selského stavu. — Jaká pak tragedie?

prohodil kdosi. Bhati za koni denn, tebas 10 mil, není

tak píjemné, jako choditi po brázd za pluhem. Pro
však praštil pluhem? — Práv v tom vzí tragická vina

jeho a tch, kteí ho následují!

Útrapy sedláka as dívjších nejsou s nynjšími
ani z daleka k pirovnání. Je pravda, že i díve sedláci

utíkali ze statk. Pro ale dnes sedláci se svými paní-

mámami a dtmi ze statk utíkají? Pro i dnes pole

zarstají lesem? Je zde tajemství selského života?

Díve, když sedlák se všech stran byl týrán, zahledl

se na obraz kížové cesty, na nmž vidl rolníka nésti

Pánu Ježíši kíž a panímámy díve mnohem více staví-

valy se pod kížem vedle Matky Pán, jejíž slze slévaly

se se slzami jejich a úinek byl ten, že lid hned na to

si zazpíval, poskoil si doma a pracoval chut dále.

V tch smutných dobách vytrysklo z duše našeho lidu

na tisíce písní, jež jsou dnes chloubou našeho národa a

na kteréž písn již namnoze se zapomíná. Milejší jsou

necudné odrhovaky.
V ase svrchovan pokojném exekuní dražby po

venkov dosahují závratné výše a kíže v polích zar-
stají lesem. Nedopouštj Bh, aby lesem zarstaly ješt

opuštné a polozboené svatyn a kaple na návrších

jako hrady loupeživých rytí. Travou již cesty do ko-

stel a kapliek leckdes zarstají. Sešlé a opršalé sva-

tyn nesvdí valn o zbožnosti lidu a kde té není,

není též trplivosti a vytrvalosti v práci.

Proto se ze statk te vždy více utíká. Co by tomu
ekli pantátové a panímámy z vk pedešlých? Jaká to

tragedie selského stavu !

Agrární politika bez kíže selský stav nespasí, aniž

útk do mst zastaví.

LI. Zadlužení majetku nemovitého.

aši pedkové neznali zadlužování rodného statku

v té míe, jako se to dje dnes. Dluhy se dlají
lehko, ale tžko se splácejí. Majetek nemovitý v Rakousku
lze odhadnouti pibližn takto. Penžní cena zdanné
pdy v Rakousku jest okrouhle asi 10.000 million
korun. Penžní cena dom obytných, hospodáských,
továren a vnitní zaízení se odhaduje na 30.000 million
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korun. Penžní hodnotu nemovitého majetku v Rakousku
lze tedy odhadnouti celkem na 40.000 millioníi korun.

Tento majetek je zadlužen koncem roku 1905 s dluhem
12.000 million korun.

Zadlužování pozemkového majetku roste všude po
celém svt. Kamkoliv se ohlédneme, všude se zabývají

líady i jiné súastnné osoby touto palivou otázkou.

Ve finanním ministerstvu ve Vídni, jakož i v mini-

sterstvu orby konají se dkladná šetení o tom, jak jest

v Rakousku zadlužen veškerý pozemkový majetek a jak

by se dalo toto zadlužení odstraniti. Je známo, že za-

nešené dluhy v pozemkových knihách v Rakousku dávno
již pekroily obnos 10.000 mil. korun.

Nedávno uveejnilo ministerstvo orby v Pešti pe-
hled o zadluženosti nemovitého majetku v Uhrách. První

vitel nemovitého majetku jest hypotení banka. Úvrní
takové ústavy jsou jen oprávnny udlovati pjky na
nemovitý majetek. Kdo zde žádá o pjku, neobdrží do
rukou peníze, nýbrž zástavní listy této banky, které musí
teprve v jiném penžním ústav prodat a takto složit

hotové peníze. Koncem r. 1903 mly hypotení banky
v Uhrách v obhu za 1262 million korun zástavních

list. Za léta 1900, 1902 a 1903 bylo v Uhrách zane-

seno na nemovitém majetku nových dluh v obnosu
I 92V2 million korun. To jsou však dluhy veejných
penžních ústav. Jest známo, že v Uhrách bují dosud
soukromá lichva, kterou hlavn provozují židé. Koncem
roku 1903 bylo na nemovitý majetek rozpjeno zástav-

ních list za 1261,934.000 K, na dlužní úpisy 619,645.000

K, smnené dluhy v pozemkových knihách zanešené

304.718.000 K. Dohromady mly tedy banky, spoitelny

a záloženské spolky v Uhrách koncem r. 1903 na ne-

movitém majetku zajištných pohledávek v obnosu
2186.297.000 K. V Uhrách se doposud platí na hypo-
tekární dluhy znaný úrok 6 a dokonce i 8 procent ze

sta. Úroky na 4 procenta ze sta jsou jen sporou vý-

jimkou.

Celkové zadlužení nemovitého majetku v Uhrách
nedá se dnes zjistiti, ale lze urit tvrditi, že jest mno-
hem více jak 5000 mil. korun. Rolníci v Uhrách ne-

mají ani zdání o tom, že si mohou na pevnou splátku

20 až 40 let vypjit laciné peníze na 4 neb 5 procent

z hypotení banky, jim jsou tyto ústavy skorém ne-

známy. Proto jdou vtšinou pro peníze k židovi, zrovna
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tak, jak tomu bylo u nás asi ped 10 neb 20 lety,

V tom ohledu musí se teprve rolnický lid pouovati,

odkud si má v pípadu poteby vypjovati peníze.

Povážíme-li, že zadlužování nemovitého majetku není

ani 60 let staré v té míe, jak se nyní dje, musíme
žasnouti nad tím, jak v pomrné krátké dob nemovitý
majetek se prodlužil. Máme v Rakousku knihovních dluhíi

10.000 mi!l. korun a v Uhrách 5000 million korun. Tolik

dluh se nadlalo za ne celá 2 pokolení lidská. Tážeme
se, kdo ty dluhy jednou zaplatí a jaký toho všeho bude
konec?

Otázka nezadlužitelnosti alespo majetku pozemko-
vého nabývá vždy naléhavjší tvánosti. Nebezpeí kapi-

talismu rok od roku roste. Vlastníci nemovitého ma-
jetku v Rakousku musí do roka pi nejmenším platit za

dluhy své penžním ústavm, záložnám a spoitelnám
nejmén 400 million korun úrok. Kolik z toho pi-

padá na ist rolnický majetek, nedá se ovšem zevrubn
uriti. Ale eknme alespo 60 procent platí venkov a

40 procent platí msta, tu by pipadlo na rolníky v Ra-

kousku roní úrok na dluhy pi nejmenším 240 million
korun. Nyní ale považme, že istý katastrální výnos
všech pozemk v Rakousku jest odhadnut na 360 mil-

lion korun. istý katastrální výnos jest od berního

úadu u každé zdanné plochy vyšeten tak, že po srážce

nákladu a daní jest vypoten^ istý prmrný užitek z té

neb oné zdanné plochy. istý užitek veškeré pdy
v Rakousku jest tedy odhadnut ron na 360 milí. kor.

a rolníci i vlastníci pdy musí ron platit nejmén
260 million korun úrok za dluhy v pozemkových
knihách zanesené. Nyní se ptáme, kde jsou dan a kde

je živobytí?

Stal se pípad na Královských Vinohradech. Pišly
do dražby dva nov postavené domy, ale nebyly ješt
dodlány. Stavitelé obou dom nemohli sehnat pjku,
aby mohli stavt dál. Ve dražb oba nedostavené domy
koupil žid Dub, majitel asi 30 neb 40 inžovních dom
v Praze a ohromný millioná. Stavitelé obou dom
ztratili ve dražb na každém domu dohromady pes
40.000 korun ! Možná dost, že jsou oba dnes žebráky.

Totéž se dje s rolnickou živností, která je pedlužena.
Najednou uhodí záložna na rolníka, nebo lichvá, že má
vyplatit dluh. A tu nastane katastrofa. Bývalý vlastník

stane se žebrákem. To jsou konce kapitalismu.
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Když byla ped 50 lety dána svoboda osobní kaž-

dému státnímu píslušníku a vyslovena zásada, že každý má
právo hospodait! svým majetkem dle vlastní vle, nikdo

by se nebyl nadál, že vci vezmou velice osudný bh.
Jaký pak je rozdíl mezi robotou ped 50 lety a mezi
rolníkem, kterému z jeho statku nepatí snad ani jedna

taška nebo šindel na steše? O tom se snad nemusíme
ani rozepisovat. Nikdo by nebyl ani tušil, jak ohrom-
ných rozmr nabude to dlání dluh a zanášení tchto
dluh do pozemkových knih. Kdo zná ty smlouvy a

dlužní úpisy, jaký mají krutý obsah, musí se tomu di-

viti, s jakou lehkomyslností se dnes všude dlají dluhy,

jakmile se majitel njaké nemovitosti jde vypjit na

tuto nemovitost njaký obnos, ztrácí tím de fakto, to

jest skuten, právo majetkové a toto pechází do rukou
toho, který pjil peníze, tedy vitele, já mám, eknme,
chalupu, obytné stavení, chlévy atd. a 15 korc polností,

vše v cen asi 10.000 korun. — To jsem zddil po
rodiích.

Mám ale vyplatit spoluddicm dohromady 5000 K.

Ponvadž nemám penz, musím tyto hledat v záložn.

Zde se mi povolí hypotekární pjka 5000 K na 57o-
Musím tedy platit 250 K ron úrok a pak dan. V po-

zemkové knize jsem sice zapsán jako majitel chalupy,

ale záložna má právo, kdykoliv se jí uzdá za nutno, aby
pišla opt ke svým penzm, dáti chalupu do nuceného
prodeje, aby za ni stržila alespo 5000 K penz. Práva

toho nabyla záložna dlužním úpisem. A takový chalup-

ník, který má chalupu zadluženou na polovic, není ješt

na tom tak zle, jsou lidé, že jsou zadluženi až po krk

a pi tom živoí dlouhá léta než pijdou na buben.

Pravda je, že se dluhy dlají vesele a lehko, ale oplácet

dluhy je velmi tžko. Na jakých základech spoívá celé

to naše hospodaení, o tom nemáme ani sami tušení.

Vezmme jenom jeden pípad. V obci jest 20 rolnických

živností, z kterých není zadlužena jenom jedna. Ostatní

jsou zadluženy všechny. Uhodí neúrody neb pijdou jiné

rány a hospodái nemohou platit úroky, jakmile po-

stehne záložna, že jest zapjených 5000 K v nebez-

peí, iní pípravy, aby peníze si zachránila. Obyejn
se hledají kupci z volné ruky. Když to jest bezvýsledno,

pikroí k exekuci. A tak vidíme, jak v obcích rolnické

živnosti mní stále svoje vlastníky. Pravda je, že dlání
nových dluh na nemovitý majetek nemá již takových
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rozmr, jak se na p. dlo v letech 70tých. Nicmén
jdou ale dluhy do znaných obnos.

V celém Rakousku bylo zaneseno nových dluh do
knih pozemkových

:

Roku 1899 930,720.580 K
» 1900 807,742.567 »

» 1901 861,460.222 »

» 1902 943,870.083 »

» 1903 1.031,276.761 >>

Zde máme nejnovjší statistiku z posledních let.

Nejmí dluh bylo zaneseno r. 1900, za to r. 1903 na-

skoilo o plných 200 million korun proti r. 1900.

Roku 1903 bylo na majetku nemovitém zaneseno
do knih pozemkových :

v echách 266,646.964 K
na Morav 98,403.933 »

ve Slezsku 4 • 24,768.498 »

Království eské je tu ze všech zemí v Rakousku
skorém vždycky na prvním míst, mimo Dolních Rakous,

kde Víde hraje hlavní úlohu stavebními spekulacemi

v ohromném rozsahu. Pozemkové dluhy jsou zaneseny,

jak známo, ve tveru knihách. A sice jsou to knihy hor-

nické, pak velkostatkáské desky, knihy mst a knihy

u obyejných okresních soud.
Roku 1903 bylo v Rakousku zaneseno nových

dluh:

na velkostatky 86,360.871 K
na domy ve mstech s vlastní

správou 563,537.657 »

na dlní podniky 5,184.555 »

na majetek venkovský .... 492,756.498 »

Tyto íslice nám podávají obraz zadluženosti v jed-

notlivých skupinách nemovitého majetku. Dle toho by
se dly v mstech, která mají vlastní politickou správu

a jsou sídlem krajského soudu, mnohem vtší spekulace

s domy, jak venku se djí obraty ve vlastnictví a zatí-

žení novými dluhy obyejného venkovského majetku, po-

nejvíce tedy rolnického. Nejvíce pi tom získají berní

úady. Dnes jest nemovitý majetek lidem velikým be-
menem a každý, kdo mže, z nho utíká. Kam to vše

dozraje, na to nikdo nemyslí

!

Rudolf Vrba: Vláda penz. 27
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Nových hypotekárních dluh v Rakousku bylo do
knih vtleno

:

million korun

roku 1901 851-4

» 1902 943-8

» 1903 1031-0

» 1904 1121-0

» 1905 . 1210-0

Abychom mli jakousi pedstavu, jak ron pi-
bývá v knihách dluh, uvedeme íslice z r. 1905. Toho
roku pibylo dluh v knihách

:

Ve Vídni 123,565.938 K
ostatní Dolní Rakousy .... 29,344.119 »

Horní Rakousy 11,596.979 »

Solnohrady 6,379.592 »

Štýrsko 8,562.485 »

Krasko 2,417.312 »

Tyrolsko 5,214,300 »

Vorarlberg 3,801.767 »

Terst 13,979.402 »

Oorice 3,834.748 »

Istrie 7,887.608 *

Praha a pedmstí 23,419.106 »

echy ostatní 70,038.718 »

Morava 30,096.905 »

Slezsko 7,765.880 »

Hali 79,761.977 »

Bukovina 9,141.287 »

Zde máme tedy íselné doklady o tom, mnoho-li

za jediný rok v knihách pibude hypotekárních dluh.
Koncem r. 1905 bylo ve veejných knihách v Ra-

kousku zaneseno hypotekárních dluh jak následuje:

Víde 1900,735.505 K
ostatní Dolní Rakousy . . . 915,591.467 »

Horní Rakousy 437,760.450 »

Solnohrady 141,473.549 »

Štýrsko 700,365.465 »

Korutany 186,966.548 »

Krasko 174,922.858 »

Tyrolsko 806,646.347 »

Vorarlberg 124,581.973 »

Sneseno . . . 5389,044.162 K
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Peneseno 5389,044.162 K
283,625.992 »

535,265.150 »

3143,207.239 »

3678,872.389 »

1092,494.484 »

308,785.853 »

1350,773.557 »

127,132.963 »

Pímoí . .

Praha a okolí

ostatní echy
celé echy .

Morava . .

Slezsko . .

Hali . . .

Bukovina . .

úhrnem 12230,729.400 K

Jak se dluhy dlají, o tom napsaly » Rozhledy

«

1. dubna 1908 následovn:

jest dosud kouzlem obetkán život na moravském
Slováku v pedstavách syn a dcer z království, ve všem
na svt sbhlých, obetkán kouzlem zvláštního pvabu
kraje, ležícího kdesi na pohranií mocné vlasti eské
daleko od zlaté »slovanské«( !) matiky Prahy, kraje za-

nedbaného, zapomenutého a úpjícího v jakýchsi nepe-
konatelných spárech arodj zlých. Zatím však na morav-
ském Slováku je život plný suchopárného, všedního

trudu a úporné zloby. Nic takového tu není, co Praha
o moravském Slováku sní a co je takovou poetickou,

kouzlem pvabu obetkanou idylou neporušenosti. Jsme
živi v kraji, mžeme íci úrodném. Na rolích se pstuje
epa a jemen a vinohrady poskytují dobré víno. Ohe
vína dopluje se požitkem, velmi rozšíeným požitkem
koalky. Obyvatelstvo našeho kraje zabývá se najm
zemdlstvím. V obci B. a mst P. byli dva rolníci,

jichž role a louky byly rozlehlé
;

jich výmra šla do
set a set mic. Byli zámožni a zejména rolník v B.

platil za velmi bohatého. Vnoval se živótu veejnému
a byl poslancem na snmu a íšské rad. Oba rolníci

jeden v P. a druhý v B. hospodaili, až dohospodaili,

a veliký jejich majetek, mající cenu každý více než
200.000 K, byl prodán v exekuci. Rolník v B. zpsobil
si ztrátu svého majetku velikou nedbalostí a politikou,

které za mák nerozuml
;
rolník v P. hospodail, pokud

se dalo hospodait! se zálohami na ípu a voly a když
cukrovar a velký obchod dobytkem záloh poskytovat!

nemohl tolik, mnoho-li teba bylo pi rostoucím stavu

a množství dluh, upadl. Hospodáství jeho, založené

pouze na úvru, nebylo ovšem toho druhu, aby se

mohlo udržeti. Platil za boháe a dostalo se mu velikého

27
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úvru v úvrním spolku u filiálky jedné z pražských bank.

Když se ukázalo, že jest insolventní, inil jeho dluh

u tohoto úvrního spolku asi 80.000 K. Mimo tento

spolek poskytly mu i vkolní záložny znaný úvr, ježto

opatoval si úvr se svým zetm, jejž pokládali za velmi

zámožného rolníka a majitele prmyslového závodu.

Jeho majetek byl též prodán exekun. Než byla dražba

na nemovitosti rolníka v B. provedena, dojel si pi-

satel tchto prosaických ádk do Prahy k editelství

banky a žádal, aby banka, majíc požadovat! na 80.000 K,

skoupila ty nemovitosti a zachránila své pohledávky

a pohledávky záložen. Ale se zlou se potázal. Byl odbyt

zpsobem tak velkopanským, že dodnes jest mu stydno

vzpomínat! chvíle té. A pece usiloval, aby ústavy naše

neztratily tolik penz. editelství mu odpovdlo ústy

jednoho z pán editel, že banka není k tomu, aby
kupovala grunty (mla díve velkostatky

!) a že vitelem
jest úvrní spolek. Výsledek byl, že banka — pardon,

úvrní spolek — ztratil 80.000 K a dodnes cítí následky

této veliké ztráty. Nemovitosti rolníka v P. koupila jedna

ze záložen. (Události líené se staly ped nkolika lety.)

A nyní ukazuje se naše povaha, která nás kvalifikuje

na budoucí nositele moci v samostatném stát. Ti oby-

vatelé v P., když mohli koupit! ást polí od záložny,

nabízeli za n ceny tak nízké, že by majitelka byla

musila zahynout!. Konen se naskytl kupec-žid, jenž

koupiv ást majetku bývalého rolníka v P., dal za kou-

pený podíl více, nežli nabízeli díve naši lidé za celý

komplex rolí, luk a dom ! Žid mohl dáti za ást více,

než jiní nabízeli za celek. Zajisté, že koupí pozdji ješt

více, snad celý zbytek. Dsledky z tohoto všedn, ne-

poeticky vylíeného bhu vci snadno lze uiniti. Kouzlo,

obetkávající náš kraj, prchá jako špinavý závoj koue,
valícího se z mocného komínu velikého cukrovaru, rov-

nž židovského. Mnoho našich rolník upadá a rolníci,

oekonomové židovští sílí, mohutnji a rostou. Kam sp-
jeme? Pda prodaná v B. nedostala se dosud do rukou
židovských, ale dostane se také. Naši rolníci nebudou
moci nebo chtíti ji koupiti a majitel, svým povoláním
vyšší, starší úedník, nebude sám moci a chtíti hospo-
daiti.

Kde jest dvod pro hlomozy a kiky o síle našeho
venkova? i nevidíte, kdož nejste poraženi slepotou,

jak stává se ím dále tím nemožnjší, aby liberální
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politické strany získaly moc a aby psobily rozhodn
mezi lidem venkovským? Ale pojme po suchoparu

naší vtíravé bídy dále a zajdme si mezi slovácký lid

na dolnorakouskou pdu. Zavedu laskavé tenáe do
veliké ddiny, a vyhledáme nemocného, ubohého slepce.

Vešli jsme do domku v postranní ulici, do malé, stu-

dené jizbiky. U kamen se choulí v zimníku staec,

slepý staec, jenž byl 45 let starostou obce, jest estným
obanem, vyznamenán zlatým záslužným kížem a —
eká i jest odkázán na podporu obce i milost cizích

lidí. O muži tom mluvilo se díve tolik i psalo, v ka-

lendáích byl jeho obraz otištn a jeho zásluhy o obec,

jíž byl starostou, právem byly velebeny. Nyní jest

obecním žebrákem. Milý tenái, žel, že mn není vro-

zena dovednost péra Dickensova a že nemohu vylíiti

bídu — ne toho ubohého starce — ale tu naši bídu

!

Nejde o jednotlivce, on je jen symptomem naší bídy.

Muž ten býval zámožný a vinou jiných pišel o vše.

Nemohu dále pokraovat!, nemám více síly líiti tu

kouzelnou naši nicotnost, ten osud zlý, který hrozí nám
záhubou. A pece tolik jest bídy, která kosttivýma

rukama bije v okna našich chatrí a hrozí nám, že nás

odvalí, abychom ustoupili cizincm, zpsobilejším tžiti

z této úrodné pdy.«
Dluhy se lehko dlají, ale tžko se platí. Dnes dlá

dluhy rolník, emeslník, obchodník, obec, stát. Všecko
se dluží a jaké konce to jednou vezme, na to nikdo
nemyslí. Dluhy pojídají s mísy. Jak to vypadá na p.
v obcích, o tom napsal »Týden« tento doklad:

Dle » nejnovjší « pražské statistické knížky z roku
1903 mla pražská msta tento inžovní výnos:

Praha 32,740.236 K
Karlín 2,504.094 »

Smíchov ..... 4,181.484 »

Král. Vinohrady . . 6,833.829 »

Žižkov 3,778.886 »

úhrnem . . 50,038.529 K
Uvede-li se tento inžovní výnos na majetnost, jež

4^^
o úrok nese, má Praha 818,505.900 Kas ped-

mstími dohromady 1250,963.200 K praktické ceny.

Tak se mže dle tchto úedních dat tato její cena
odhadovati. Avšak tato cena jest pro majitele dom
jenom ideální! Pedn, inži nesoucí pražské domy jsou
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až po komíny zadlužené a z dluh, jak známo, musí se

platiti úroky, takže ástku dluh tch od » majetnosti

«

nutno odeísti. Dále pražští majitelé dom také musí
platiti dan a proto zkapitalisovaná ástka, již obnos
tchto daní representuje, musí se rovnž od ceny ma-
jetnosti odraziti. Dále nutno poítati s nezbytností

náklad na opravy, pojistky atd., což rovnž výši ma-
jetnosti snižuje. Nyní tedy dále dle úedních dat uká-

žeme, co po vyrovnání úrok, po zaplacení daní a po
uhrazení náklad na opravy a pojistky pražským do-

mácím pánm v kapse — zstane.

Hypotení dluhy, o jiných ani nemluvíme, na do-
mech a realitách v Praze a na pedmstích vtlené^
koncem r. 1903 obnášely tyto imposantní položky:

Praha dlužila , . 244,325.570 K
Karlín 18,738.555 »

Smíchov .... 29,436.719 »

Král. Vinohrady . 55,930.655

Žižkov 36,406.116 »

úhrnem . . 384,838.615 K

Z této imposantní sumy hypoteních dluh 5%
úroených platí Praha sama ron 12,216.278 korun a

s pedmstími dohromady 19,241.930 K úrok! Po za-

placení tchto úrok zstane domácím pánm, nkomu
více, nkomu mén, v kapsách z úhrnku výnosu inže
v Praze 20,523.958 K, ve všech pak uvedených mstech
30,769.599 K.

A nyní z této zbylé ástky musí majitelé dom
zaplatit! ron náležitost povinnosti dan domovní
a sice

:

Praha 10,716.957 K
Karlín 514.524 »

Smíchov 791.493 »

Král. Vinohrady . . 1,569.902 »

Žižkov 696.897 »

úhrnem . . . 14,289.773 K

Odete-li se tato ástka od sumy v kapsách ma-
jitel dom zbylé po vyrovnání úrok z hypoteních
dluh, zstává z výnosu inže majitelm dom již jen

16,506.826 K. Pakli mírn dále poítáme, pi 10.000

domech pojistky, opravy a jiné povinnosti stojí ron
pi nejmenším 1,000.000 K, zbude konen majitelm
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pražských dom pouhých 9,807.001 K a všem dohro-

mady 15,506.826 K, jež vlastn celá Praha i s ped-
mstími celkem ron vynáší. Ve Vídni žije kolik žid,

z nichž každý sám jediný má více roních píjm než

všichni majitelé pražských dom dohromady! Dle tohoto

koneného istého výnosu, jenž majitelm dom v Praze

zbývá, representuje 4% zúroená jejich majetnost nebo
výnosnost pouhých 387,670.650 K. A po této úvaze

nyní jen dále, pánové, za cizí a z cizího kupujte a

stavte rzné objekty, uvalujte vyžadující to náklady na

majitele dom, chtjte provésti také nejmén 40 mil.

korun vyžadující nejistý vodovod dle projektu staveb,

rady Thiema a onch necelých 400,000.000 K nemovité
majetnosti pražské, z nichž velká ást eským lidem

nenáleží, scvrkne se vám brzy v nulu, nebo již dnes

jest Praha vlastn mstem hospodásky zuboženým, což

netvrdíme my, ale na to Vám nejvážnji poukazuje a

dtkliv Vás proto napomíná statistická komise král.

hl. msta Prahy, z jejíž úedních sdlení jsme tyto

truchlivé, žalostné, nevyvratitelné zprávy vyali.

Jestli o koncích, kam nynjší pražská samospráva
svým hospodástvím spje, málo se uvažuje, podáváme
každému úvahu o tom hotovou v obavách, že velká

ást pražských a pedmstských majitel dom octne

se záhy v nejtísnivjší hmotné situaci, která se, esky
eeno, nazývá žebrácká hl ! Naši národní a politití

odprcové, o jejichž chytrosti a vypoítavosti pochy-
bovati nesmíme, zajisté že tyto hospodáské pomry
v Praze piln sledují, proto se nám jen vysmívají, nic

si z nás nedlají, nebo nezdarem a ubohostí eské
politiky není vinen jenom pan dr. Kramá, ale také

pánové, kteí šastn pivedli Prahu, hlavu království,

na mizinu I

Že na mizin dnes je, to dokazují úední data

již z — r. 1903

!

Proto všelijaké fuky a deklamace o pokroku Prahy
jsou smšnou lží a další trpní jich z eské strany

znamená híšnou hloupost, která samochtíc pipouští,

aby hospodáské pomry eského obyvatelstva v Praze

a pedmstích byly samosprávným, provozovaným zde

» pokrokem « úpln znieny. Když již r. 1903 byl ho-

spodáský stav majitel pražských dom tak zbdován,
jak jsme dle úedních zpráv ukázali, uvažme, jak jsme
v ohledu tom smutn »pokroili« do letoška!«
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Tak to vypadá v Praze. A kde jsou obce ješt
chudší a zadluženjší! A což teprve zem a stát. Kdo
jednou všecky ty dluhy zaplatí, na to nemyslí dnes
nikdo.

Stav knihovních dluh koncem roku 1908 byl

následující

:

Víde K 2190,620.825
Ostatní Dolní Rakousy ...» 1009,501.647

Zem alpské:

Horní Rakousy » 473,462.816

Solnohrady » 161,273.163

Štýrsko » 772,668.235

Korutany » 210,358.565

Krasko » 208,918.145

Tyrolsko » 929,280.585

Vorarlberg » 141,305.350

Pímoí » 360,762.359

Zem eské:

Praha a okolí » 618,539.145

Ostatní echy » 3380,711.071

Celá zem » 3999,250.216
Morava » 1174,902.804
Slezsko » 357,205.104

Hali » 1653,963.093

Bukovina ...» 164,714.901

Úhrnem . . . . K 13808,087.708

Knihovní zatížení nemovitého majetku v Rakousku
koncem r. 1908 bylo tedy 13.808 milí. korun. Vezmme
úrokování na 5 procent, máme tu roní bemeno 690
million korun. Mnoho-Ii z toho je zaplaceno, ale není

vymazáno, nedá se ovšem zjistiti. Nicmén však bude
úhrnné íslo asi v platnosti.

Za rok 1908 pibylo nových knihovních dluh
v Rakousku 553,650.158 K. Tento roník je velice di-

voký. Pírstek dívjších roník je ponkud menší.

Od r. 1901 bylo zaneseno nových knihovních dluh
v Rakousku

:

r. 1901 354,504.000 K
» 1902 378,585.000 »

» 1903 372,574.000 »

» 1904 394,670.000 »
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r. 1905 470,070.000 K
» 1906 521,847.000 »

» 1907 501,860.000 »

Roku 1908 bylo zaznamenáno nových knihovních

dluh:

v Praze a pedmstích , . 24,716.741 K
v ostatních echách . . . 97,014.362 »

na Morav 16,555.299 »

ve Slezsku 9,174.640 »

Výslovn zde budiž uvedeno, že tyto íslice zna-

menají pírstek od srážky výmazu.
Roku 1908 bylo do pozemkových knih v Rakousku

zapsáno nových dluh v obnosu 1266 million korun.

Celková zanáška v Rakousku v posledních letech byla

tato

:

r. 1902 ... . 943 mil. korun
» 1903 .... 1031 »

» 1904 .... 1121 »

» 1905 .... 1210 »

» 1906 .... 1243 »

» 1907 .... 1266 »

Probírat! zde píiny vzrstu dluh nemovitostí

nebudeme. Jsou všeobecn známy. Nejvíce dluh pi-
bývá jak známo z pevodu. Nkdo si koupí na píklad
v Praze inžák za 100.000 K. Vlastních penz má ale

jen 10.000 K. To ostatní se udlají hypotéky. Tak to

chodí v Praze i na venku. Nemže-li takový majitel

platit úroky, pijde jeho nemovitost do dražby.

Statistika dražeb nemovitostí v Rakousku z posled-

ních let je následující:

Poet do dražby Stržený
Od roku daných obnos

nemovitostí ve dražb

1891— 1895 . . . . 11.270 48,402.000 K
1896—1900 . . . . 9.297 49,537.000 »

1901— 1902 . . . . 11.233 69,504.000 »

1903 . . . 11.120 66,558.000 »

1904 . . . 11.692 68,286.000 »

1905 . . . 10.723 68,217.000 »

1906 . . . 10.505 76,278.000 »

1907 . . . 9.102 72,135.000 »

1908 . . . 9.145 77,323.000 »
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Poet dražeb v Rakousku zstává každého roku

v jisté míe nezmnn. Dosáhne výšky až na 12.000 a

klesne až na 8000. Dle toho, jak práv dlužníci upadají

v neschopnost placení úrok. Roku 1908 bylo dražbou
prodáno v Rakousku 23 velkostatk, 11 dol, 1041 in-
žák a 8070 venkovských nemovitostí.

Poet dražeb v eských zemích byl následující

:

echy
r. 1906 .... 2237
» 1907 .... 3066
» 1908 .... 1927

Morava • Slezsko

1746 252
1268 306
1157 149

Pi všech dražbách pišlo na zmar prmrn 42
procent pohledávek. Na píklad r. 1908 bylo vydraženo
za nemovitosti v Rakousku 77 million korun a pi
tom ztraceno zanesených dluh v obnosu 34 million
korun.

Za posledních 20 let pibylo knihovních dluh
v Rakousku takto:

Stav hypoték
r. 1882 r. 1908

Rakousko . . 6156,552.374
echy . . . 2051,076.468
Morava . . . 595,880.262
Slezsko . . . 158,579.156

13808,087.708

3999,256.206

1174,902.804

357,205.104

Hypotekární zadlužení má ovšem své meze. Nemo-
vitost se nemže více zadlužiti než jak je odhadnuta
na cen. Do jaké míry je nemovitý majetek zadlužen,

tžko íci. Z ísel tchto seznáváme ale úžasný vzrst
hypotekárních dluh. Kdyby to mlo býti vše na ráz

zaplaceno, pak by snad nezstala ani chalupa bez dražby.

Tak spoívá celý ten kapitalism a to hospodáství na

dluhách, na sypké pd, která se pi nejbližším otesu
mže povážliv sesouvati, pak všechno se sítí do pro-

pasti záhuby. To je ten pokrok naší doby.

Nesmírn povážlivou jest statistika dr. Kožaného
o exekuních prodejích nemovitostí. Uvádí, že od roku

1868 do r. 1908 bylo exekun prodáno v echách
116.729 nemovitostí za obnos 699 mil. kor., na Morav
59.644 za 198 mil. kor., ve Slezsku 8640 za- 66 mil.

kor. Úhrnem v zemích koruny eské 184.833 nemovitostí

za vydraženou cenu 963 mil. k. Z toho bylo v knihách

gruntovních nemovitostí 174.290, za nž strženo 237
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mil. korun. A nejosteji osvtluje bídné pomry majitel

nemovitostí dražbou exekuní prodaných ta okolnost,

že stržené obnosy nestaily k úhrad knihovních dluh.
A ne malým obnosem, o celých 640 mil. korun vy-

draženo mén než inily dluhy na nemovitostech tch
váznoucí.

LIL Pronajímání velkostatkáské pdy.

S ocíni a jich vdcové Masaík a jeho náhoní závidí

církvi pozemky a dokonce si vypoítal Masaík, že

by na statcích arcibiskupství olomouckého mohlo žiti

6000 rolnických rodin. Pravili jsme již, že jedinký žid

Rothschild ve Vídni by mohl skoupiti všecku pdu
v celém Rakousku. Nehled ani k tomu, ukážeme, kterak

židé mají dnes mnohem více pdy v rukou jak církev

katolická. Nejstrašlivjší doklad k tomu podávají Uhry.
Ped njakým asem vydal Geza Petrassevich, patrn
pomaarštlý Chorvát, svým nákladem spis pod názvem
»Zsidó fol dbirtqhosok és bérlok Magyarországon«, to

jest po esku asi »Židovský pozemkový majetek v Uhrách«.
Mezi jiným píše Petrassevich následující: Kdežto v ji-

ných zemích židé málo kdy kupují pozemky a spekulují

více v obchod a bankovnictví, vrhají se židé v Uhrách
krvelan jako šelmy na ernou pdu podél Dunaje a

a Tisy a skupují nejúrodnjší erná pole v proslulém

Alfoldu. Zadlužené statky Maar padají tu jako shnilá

jablka židm do rukou jako koist. Židé nevdí kam
uložit kapitály a kupují šmahem všecky pozemky. Rovnž
tak dje se pronajímáním dvor. Židovských nájemc
v Uhrách bylo roku 1890 2697 s pronajatou pdou
v rozmru 2,745.100 jiter a r. 1900 3170 s pronajatou

pdou v rozmru 3,350.740 kat. jiter. Židovští pachtýi
mají nyní pes tyry milliony katastr, jiter pšeniné pdy
v pevném nájmu.

Žid nájemce platí pesn nájemné, dává co nejvíc,

za to vymrská pdu až do dna, spoí jako chrt, bydlí

s rodinou teba nkde ve stáji, živí se velmi skrovn.
Za to nájemce kesan je lenoch, útrata a chce dlat
fouu; konec konc je, že o všechno pijde a nájem
dvora pustí náhlým útkem nkam do Pešti, kde je pak
teba metaem ulic anebo zahyne nkde jako koala a

syák. Jedná-li se o nájem dvora, tu žid nasadí vše, aby
dvr dostal do nájmu. Strašlivý vzrst židovských vlast-
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niku pdy uvádí Petrassevich ve svém spise. Ve 63 ko-

mitátech v Uhrách bylo židovských statká, jichž polní

hospodáství mlo výmry pes 100 katastrálních jiter,

roku 1890 1898, výmra majetku pozemkového všech

1,747.255 kat. jiter; r. 1900 2788, výmra majetku po-

zemkového všech 2,619.300 kat. jiter.

Židé mají dnes v Uhrách ve vlastnickém držení více

pdy, než má stát neb církev a šlechta:

Výmra
Státní pozemky . . .2,786.411 katastr, jiter.

Nadaní statky . , . 248.000 » »

Církevní statky . . . 2,403.332 » »

Fideikomisní statky . 2,349.970 » »

Židovští statkái mají tedy dnes v Uhrách více pdy
ve vlastním majetku než po staletí v Uhrách usedlá

šlechta maarská. Za 50 let bude polovina veškeré pdy
v Uhrách v rukou žid jako jich soukromé vlastnictví.

Jak se to dje, že pda pechází jako železnou rukou
do vlastnictví žid? To je zde v Uhrách zrovna tak jako

všude jinde. Žid statká má stále pebytek penz. Jeho
statek jest bez dluh. Naopak v jeho pokladn jest stálý

nadbytek penz. A zde to vzí. Žid statká íhá ze svého
statku jako dravec na sousedy, kteí jsou plni dluhu.

Žid statká ví na vlas, kdy k nmu tito sousedé pijdou.

Pijdou po žních a pijdou na jae ped setím. Všickni

židé statkái a pachtýi po žních svoji sklize klidn
dají na vlastní špýchary. Nikdo z nich neprodává a ne-

kupuje. Veliké pešské mlýny mají své komisae z jich

stedu. Následek toho je, že rolník Maar, Slovák, Rusín
nebo Rumun po žních ani špetky pšenice neprodá, nikdo
se po ní neptá. Zbývá tu soused statká žid. Ten skoupí

ode všech rolník kesan veškeru sklize za babku.

Hanebným tímto prodejem sklizn zapraví kesanský
rolník sotva dan a úroky. Na živobytí a na setbu z jara

musí si vypjovat. Následky toho jsou známy. Celý
kraj jest židovi statkái zadlužen. Jeden rolník padá za

druhým, klesají jako shnilé švestky. Tak pechází všecka

pda v Uhrách do rukou žid. Ožebraelí rolníci stá-

vají se pak pacholky žid anebo, když jim njaký ten

groš ješt zbyl, vysthují se do Ameriky.
Petrassevich tvrdí, že Slováci se nedají tak vyvlast-

nit jako Maai. V tom se znan mýlí. Ješt více než
Slováci padají do rukou žid ubozí Rusíni v severo-
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východním cípu Uher. Zde je také decimuje koalka
zrovna tak jako Slováky. Podáme zde statistiku ze slo-

váckých stolic:

poet židovských jich pozemkový
statká majetek

r. 1890 1900 r. 1890 1900

Bystice . . 14 15 1.800 2.000

Bihar . . . . 82 103 72.000 104.000
Liptava . . . . 7 7 2.000 2.500

Nový Hrad . . 78 136 83.000 130.000
Nitra .... . 87 122 33.000 82.000
Prešpurk . . . 31 68 43.000 56.000

Trenín . . . . 85 120 110.000 150.000

Tur .... . 3 5 1.500 2.000

Na íslicích tch vidíme, že úrodné Pováží jde šma-
hem do rukou žid. A tážeme se, co bude potom? Z-
stanou židé pány a kesané otroky? Anebo nastane

jednou debácle (zkáza)? Nevíme. Neznáme budoucnosti.

Totéž se dje u nás v echách a na Morav. Velko-
statkái nemohou pro nepoctivost lidí držeti pozemky
ve vlastní správ a dávají je na pospas v nájem židm.
Co takový žid nájemce pro celý kraj znamená, to ví

každý. Zde podáváme nkolik doklad nájemc dvor
a držitel statk v echách.

Feldmann, nájemce dvora Svojšice, 397 ha.

Brunn, nájemce dvorce Libodice, 281 ha.

Heller, nájemce dvora Voteleš, 254 ha.

Heller, nájemce dvora Zálešov, 168 ha.

Dvory ty patí hr. Michaeli Althanovi.

Kosiner, nájemce dvora Želechovice, 206 ha.

Bondy, nájemce dvora Oubenice, 112 ha, Sv. Pole 141

ha, Trnová 112 ha.

Grner Jind., nájemce dvora Slovany, 80 ha.

Hermann J., nájemce dvora Nový Dvr, 130 ha.

Konig J., nájemce dvora Nei, 133 ha.

Dvory ty patí Jos. hr. z Colloredo-Mannsfeld.
Ochs Lam., nájemce dvora Pepychy, 145 ha, Trusov

98 ha, Ledce 178 ha.

Reichmann Max, nájemce dvora Modovice, 163 ha.

Lederer Ig., nájemce dvora Hokov, 370 ha.

Lihovar pronajatý Ig. Ledererovi.

Dvory ty patí Max. princi Croy a Frant. princ.

Croy roz. princ. Salm-Salmové.
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Bondy Emil, nájemce dvora Janovice, 155 ha.

Jerusalem Leop., nájemce dvora Kbel, 345 ha, Letany
254 ha.

Piek Max, nájemce dvora Smidary, 387 ha.

Steiner B., nájemce dvora St. Bydžov, 213 ha.

Benda Ig., nájemce dvora ervenoves, 186 ha a Kíov
147 ha.

Dvory ty patí Janu šl. Czjžek-ovi.

Klein K., nájemce dvora Bakov, 108 ha.

Katz Alf., nájemce dvora Mlíkovice, 100 ha.

Fischl Jind., nájemce dvora Heroutice, 67 ha a Krchleby
119 ha.

Fischl Moric, nájemce dvora Keovice, 57 ha.

Luftschútz Jak., nájemce dvora Drachkov, 155 ha, Bož-

kovice 174 ha. Nová Ves 92 ha, Pecinov 154 ha.

Pollák Moic, nájemce dvora Vokov 55 ha a Semlín
125 ha.

Bondy Moic, nájemce dvora Petrovice, 178 ha.

Dvory ty patí Vine. a Oskar. Dakovi, šlechtici

X Esse v Praze.

Steiner Jak., nájemce dvora Chotbo, 213 ha.

Goldreich Kar., nájemce dvora Dobkov, 154 ha a Ne-
mojov 158 ha.

Fischer Rud., nájemce dvora Sklenná Hu, 95 ha.

Eisner Sig., nájemce dvora Nejepin, 155 ha.

Fischer Ad., nájemce pivovaru v Chotboi.
Goldreich Kar., nájemce lihovaru v Dobkov.
Sigm. Eisner, nájemce škrobárny Nejepin.

Dvory ty patí Ex. Janu sv. p. Dobenskému z Do-
benic.^

Lowy Šalam., nájemce dvora Horní Vildštejn, 177 ha.

Byšický Vilém, nájemce dvor Krnsko 143 ha a e-
hníce 64 ha.

Heller, nájemce dvora Skalsko, 110 ha.

Adlerová Markéta, nájemce dvor Dol. Neuberk a Dolní

Schonbach 452 ha.

Dvory ty patí K. M. hrab. Zedtwitzovi.

Thieben Em., nájemce dvora Ptí, 249 ha.

Stein Bed. a Fr., nájemce dvor Chí a Dubany
338 ha.

Ehrlich Gustav a Herm., nájemce dvora Strachovice

120 ha.

Dvory ty patí c. k. svt. ústavu šlechtien u sv.

Andl v Praze II.
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Munk J.,
nájemce dvora Dobromice, 378 ha.

Federer Mo., nájemce dvor Zámecký dvr, 146 ha a

Bosshof 42 ha.

Heller Rich., nájemce dvora Moravves 161 ha.

Dvory ty patí kr. svob. mstu Mostu.

Roubíek Samuel, nájemce dvora Lhotka 115 ha.

Eisner Šal., nájemce dvora Horomyslice, 125 ha.

Piek Lud., nájemce dvora Podmoklice, 74 ha.

Arnstein Karel, majitel allod. statku Oustjov, 28 ha
výmr, allod. statku Radvanov, 143 ha.

JUDr. Emil Fanta, majitel allod. statku es. Heršlag,

výmr 193 ha.

Firma Kupfer & Glaser, majitel allod. statku Fichten-

bach, výmr 1551 ha.

JUDr. Robert Pollak, majitel allod. statku Cibulka, vý-

mr 69 ha.

Rosenbaum Em., majitel allod. statku Strkov, výmr
121 ha.

Schwarz Vikt., majitel allod. statku Lidkovice s Mše-
ticemi, výmr 86 ha.

Theimer Nathan, majitel allod. statku Chlístov, výmr
88 ha.

Heller Jonáš, majitel dvoru Košíe 85 ha.

Heller S., majitel statku elákovice, 99 ha.

Kohn, majitel statku Tebeš, 172 ha.

Marx Josef, majitel statku Chlum, výmr 95 ha.

Ósterenová, majitelka statku Veleslavín, výmr, 44 ha.

Židé mají v echách v držení velkostatkáské pdy
pes 80 tisíc hektar; k tomu pijde pak ješt selská

pda, která pešla do rukou židm.

Jaké pomry zavládnou v okresu, kde se záhnízdí

žid statká, o tom podává smutný doklad Hali. »ech«
pinesl 2. srpna 1907 tento lánek:

»Není vtší pošetilostí nad tu, horuje-li kdo o rovno-

právnosti kesan se židy. Bu v takových pípadech
hraje hlavní roli irá nevdomost, nevšímavost, nebo
prodejná servilnost. Šastná zem, která se dosud vítz-

ství takových názor dovedla ubrániti. Je jich ovšem již

po ídku. Rakousko dávno již pestalo býti státem tako-

vým. Již roku 1848 a zvlášt roku 1867 povýšilo židy

na rovnoprávíié státní obany. Následující léta ukázala,

jak se dobrodiní toto vymstilo na obyvatelstvu kesan-
ském. Akoliv toto vi židm v obrovské jest vtšin.
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stalo se jejich koistí. Vlci vpuštni do ovince. Zvlášt
smutným dokladem toho jest ubohá Hali.

Až do roku 1867 neml žid v Halii — jako i jinde

— práva, nabývati vlastnictví pdy. Konen se mu ho
dostalo. Jaké byly dsledky toho? Již roku 1870 nále-

želo židm 68 velkostatk, roku 1873 jich mli již 289
a do roku 1890 vzrostl poet jejich na 680. Každý pátý

velkostatká jest žid. Rozumí se, že od té doby židov-

ských velkostatká ješt více pibylo. Stejn obrovský

jest vzrst židovského majetku na drobných usedlostech.

Od roku 1874 do roku 1892 získali židé 43.000 selských

statk. Sedmdesát procent pdy v Halii náleží dnes

židm a pes dva milliony rolník nádenicí na pozem-
cích, jež byly kdysi jich vlastnictvím. Nkolik desítiletí

a žid bude neobmezeným pánem celé Halie.

Jak nabyli židé tohoto vlastnictví? Je vbec možno,
že by se to stalo cestou poctivou? Odpov na tyto

otázky ze všech stran zní souhlasn : raffinované lich-

váství slavilo zde orgie a kopalo hrob samostatným
existencím rolník. Žid dovede požadovati lichváské

úroky tak obezetn, že se mu zákon zídka dostane na

kži. Pjuje kesanu tak dlouho, až sezná, že nadešel

vhodný as k zadrhnutí kliky, kolem hrdla dlužníkova

zavšené. Pak rázem zmní se tvá jeho dosud usmvavá
v krt se vysmívající, kesana nemilosrdn z hroudy
jeho vyhánjící. Staly se pípady, že musil rolník zane-

chat! židovi na statku ješt syny a dcery své, aby bez-

platnou prací nesplacený dluh oddlávali, ba, i takové

pípady byly dokázány, že dcery rolník svou ctností

musily židu platiti dlužný úrok. Lze si pedstavit! vtší,

smutnjší otroctví? Nemenší velmocí jsou židovské kartely.

Roku 1893 utvoili židovští majitelé tyiceti velikých

cihelen kartel a zvýšili ceny hned o 20—32 procent.

Díve platilo se za tisíc 26—28 korun, potom 35 a více.

Tím samotné obyvatelstvo Ivovské utrplo škodu 600.000

korun, ponvadž roní spoteba cihel obnáší 65 million.

Veliký Ivovský process roku 1892 odhalil hrozné vci.

28 žid ocitlo se na lavici obžalovaných pro hnusný
obchod s dvaty, jejž s cynismem, svému plemeni vlastním,

dlouhá léta provozovali, zásobujíce nešastnými obmi
doupata Caihradu a jiných mst tureckých. Až 1000
marek dostávali za jednotlivé dívky. A není dosud lépe.

Stopy mezinárodních obchodník s dvaty vedou vždy
hlavn do Halie a jsou jimi z devadesáti devíti procent
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židé. Vše toto musí v lidu pirozen hromaditi prvky

hnutí antisemitského, jež díve nebo pozdji zachvátiti

musí celou zemi.

Tak v Halii. A je snad jinde lépe? Nemluv ani

0 Uhrách, které v smutném tom ohledu dstojn se adí
po bok Halie, jsou pomry i v jiných zemích, zejména
1 u nás, rovnž žalostné. Nemáme bohužel po ruce

pesné statistiky agrárního majetku židovského, abychom
mohli konstatovati jeho vzrst. Ale tolik je jisto, že i naše

íslice vyvolaly by úžas celé veejnosti, pokud ješt duševní

obzor její není úpln zasten kaftanem. Jsou celé obce^

v nichž je žid neobmezeným pánem. Vše se ped ním
koí, kterýžto zjev vysvtlení své by nalezl toliko na-

hlédnutím do knížky, v níž má žid seznam svých dlužník.
Malí i velcí ocitli se v této závislosti. Vezmte do rukou
seznam nájemc dvor naší šlechty a seznáte, že velikou

vtšinu jich tvoí nájemci židovští. Kam to vše asem
povede? Vrchovatý as otvírati lidu oi a ukázati jemu,,

jak daleko jsme to za tyicet let židovské svobody pivedli.

Snad by již tím samým mnohý z tch, kteí odevzdávali

letos v kvtnu hlasy své sociálním demokratm, armád
to na ochranu židovstva vytvoené, se vzpamatoval a
obrátil. Neteba tu nižádného podncování, nebylo by
moudré, ani kesanské, ale k oprávnné a nutné sebe-

obran nutno vychovávat! eský lid. Svobod žid nesmí
obtována býti svoboda a existence kesfan.«

Židovský nájemce dvora jest pánem celého okresu.

Ped ním kloní hbety kde kdo z celého okolí. Židovští

nájemci znemravují venkovský lid, naschvál nechávají

pracovat v nedli a ve svátcích na polích, nejhe je

pak pi dobývání cukrovky. To vše strašn znemravuje
rolnický venkovský pracovní lid. K tomu pijde koa-
lení mor a známé rátejny a máme zkázu v celé nahot l

Židé nájemci mají nádherné ekypaže, zkrátka dlají
vrchnost, jim se vše musí koit. Obane Masaíku, ži-

dm nezávidíte, jak jim ten lid za pár groš otroí?
Tam, kde je žid nájemcem dvora, tam je znemravnlý
celý okres.

LIII. Zemdlská tžba na celém svt.

Zemdlská tžba na celém svt bývá sestavována

v ministerstvu orby v Pešti. Podáváme zde k vli
úplnosti dva roníky za sebou.

Rudolf Vrba; Vláda penz. 28
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K zachování svého života, zdraví a síly potebuje
lovk svtlo, vzduch, teplo a potravu. Chybí-li nco
z tchto poteb, jest ohroženo zdraví nebo žití lidské.

Nejvtší pée vyžaduje opatení nutné potravy. ím
obydlenjší jest zem, tím vtší bývají starosti o potra-

"viny. A také obrácen: ím pustjší a neobydlenjší jest

zem, tím tžším jest boj o život. lovk jest práv
tvorem spoleenským, kterýž nemže obstáti jako Ro-
binson.

Plochu Asie, jež obnáší 44,000.000 tvereních km.,

obývá necelých 840,000.000 lidí, Evropa s 9,690.843

tvereními kilometry mže ítati 420,000.000 lidí, Ame-
rika s 39,000.000 tverec, km. má snad 160,000.000 lidí,

Austrálie a Oceánie s 9,000.000 tvereními km. ítá

7.000.

000 lidí. Celkem možno ítati nyní obyvatelstvo

zem na 1.620,000.000 lidí. Potrava lidí jest velmi rzná,
dle jejich obydlí. Plém žluté, tedy Asijci, Japonci, živí

se rýží, jsou vegetariány. Požívai rýže tvoí asi 700 až

900.000.

000 jidí. Evropa a Amerika, obývané bílým ple-

menem, jsou zvyklými požívati stravu smíšenou z obilin

a masa. Afrika a Austrálie, z nichž nalézáme plém erné
a hndé, mohou poítány býti také k píslušníkm vege-

táského zpsobu výživy aspo vtšinou
;

výživnými
rostlinami jsou tam banány a rzné jiné plodiny. Obilí

pstuje se v tchto oblastech velmi poskrovnu. Celá

území jsou zde obývána ješt kanibaly a jedlíky zem.
Plochy, používané k polnímu hospodáství v jed-

notlivých kulturních státech mžeme vyznaiti následu-

jícími ísly

:

Belgie 1,855.000 hektar
Bulharsko 2,894.000 »

Dánsko 2,604.000 »

Nmecko 35,055.000 »

Rakousko-Uhersko s Bosnou . 40,032.000 »

Finsko 2,849.000
Rusko 83,400.000 »

Francie 38,543.000 »

Anglie 20,115.000 »

Itálie 19,512.000 »

Rumunsko 5,642.000 »

Španlsko 21,702.000 »

Britská Indie 102,817.000 »

Japan 5,212.000 »

Alžírsko 3,260.000 »
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Mnoho-li jest zorané pdy v Kanad, sev. Americe,

ín, Sibii, Austrálii, Egypt, jižní a stední Africe,

lze velmi nesnadno zjistiti. Panenská pda jest v Si-

bii a jižní Americe, jakož i Afrika má dosti takové

pdy. Kdy zde pone lidská innost, nemožno tušiti.

Také v Rusku nalézají se veliké plošiny pdy, le-

žící ladem, ponvadž v této zemi nechávají se ješt

všeobecn pole ležeti úhorem. Dle odhad uherského
ministerstva orby byla sklize svtová následující

:

1908 1909
million metr. cent

Pšenice 867*9 939*3

žito 432*0 447*0

jemen 326*5 370*0

oves 563*6 651*7

kukuice .... 976*0 1039*0

Celkem . . 3166*0 3448*0

Srovnává-li se však tento odhad se skuteností, ne-

mže nikdo dokázati. Odhady tyto sestavují se dle

zpráv konsul.
Produkce roku 1909 rozdluje se takto:

E-rop.

milliony metr. cent

pšenice 524 415
žito 408 38

jemen 250 120

oves 427 224
kukuice ..... 157 882

Spoteba celého svta vyžaduje následujícího množ-
ství: pšenice 940, žita 430, jemene 370, ovsa 600,

kukuice 1000 million metrických cent. Ve píin
jednotlivých druh obilí dlí se produkce a konsum
níže uvedeným zpsobem. Pi tom pihlížeti nutno ke

dvma skupinám. Zem, jež mají nadbytek a prodávají,

jsou zem vývozní
; zem, v nichž jest nedostatek obilí

a tedy jsou nuceny kupovati je, jsou zemmi dovozními
(importními).

I. Pšenice.

a) Zem importní (dovozní). Produkce jich samých
obnáší asi 270 million met. cent, tak že jsou nuceny
zakoupiti 160 milllion metr. cent, aby vyhovly po-

28 *
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teb k výživ nezbytné. Z tchto zemí kupuje Anglie

60, Francie 10, Nrnecko 26, Rakousko 14, Itálie 9, Ni-

zozemsko, Belgie a Švýcarsko 20, Španlsko 6 million
metr. cent cizí pšenice.

b) Zem vývozní (exportní). Produkce v zemích
tchto jest 700, pebytek 170 million metr. cent.
Z tohoto množství prodávají: Uhry 7, Rusko 32, Ru-^
munsko 14, Bulharsko 10, Srbsko 2, Vých. Indie 12,

Sever. Amerika 46, Kanada 20, Argentina 32, Austrálie

12, Alžír 2 milliony metr. cent.

II. Žit o.

a) Zem importní. Produkují 170, potebují z ciziny

15 million metr. cent. Kupují Rakousko a Nmecko
po 3 millionech metr. cent.

b) Zem vývozní (exportní) produkují 290, k pro-

deji zbývá 35 milí. metr. cent. Z tchto prodají Uhry 3.

Rusko 30 million metr. cent žita.

III. Jemen.
a) Zem vývozní (exportní). Vlastní produkce 270,

ku prodeji cizin 60 million metr. cent. Ku prodeji

mají Uhry 5, Rusko 32, Rumunsko 2, sev. Amerika 7,

Kanada 3, Alžír 2 milliony metr. cent jemene.

b) Zem importní (dovozné). Vlastní produkce 23C,

nutný nákup z ciziny Anglie 10 million metr. cent.

IV. O v e s.

a) Zem importní mají své vlastní produkce 230,

nutný nákup z ciziny 6 million metr. cent, aby vy-

hovly spoteb.

b) Zem vývozní produkují 440 million metr.

cent. Na prodej mají Uhry 5, Rusko 22, Rumunsko 4,

Bulharsko 2, sev. Amerika 10, Kanada 13, Argentina 8
million metr. cent ovsa.

V. Kukuice.
a) Zem vývozní produkují 955, mohou odprodati

100 million metr. cent. Na prodej mají Uhry 8, Rusko
5, Rumunsko 4, Bulharsko 4, sev. Amerika 60, Kanada 3,

Argentina 28 million metr. cent kukuice.

b) Zem importní produkují 60, potebují asi 70
million metr. cent cizí kukuice.
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Takto jeví se mezinárodní pehled, jenž jest jist

velmi zajímavým. Vychází z nho jasn na jevo, že Ame-
rika, jako prodavaka obilí, ztrácí na svém významu, a

na její místo že nastupuje Argentina a ubohé Rusko.

Povšimnme si nyní kulturních stát jednotliv.

1. Anglie. Zasetá plocha obnášela v Anglii r. 1908
necelé 4 milliony hektar. Sklize obnášela 15 million
metr. cent pšenice, 15 jemene, 50 ovsa a 71 million
metr. cent brambor. V berním roce 1908 9 zakoupila

Anglie 42 million metr. cent pšenice, 7*6 pšeniné
mouky, IOV2 jemene, 7 ovsa, 19 kukuice a 2 milliony

metr. cent brambor. Anglie zaplatila v berním roce

1906 7 za cizí obilí 5696 million korun. To jsou vý-

sledky industrialní politiky, Anglie nemá skoro žádného
polního hospodáství. V pípadu války bylo by možno
celou zemi za 4 až 6 msíc úpln vyhladovli. Nebylo
by teba, aby vniklo cizí vojsko do zem. Komu by se

podailo zamezili dovozy do Anglie, mohl by slavnou

Anglii beze vší námahy pemoci. Anglie jest si vdoma
tohoto nebezpeí, proež snaží se stavbou válených lodí

zabezpeili si panství na moi.

2. Francie pstovala r. 1908 na 14*3 millionech

hektar pdy obilí a brambory. Sklize obnášela 82V2
million metrických cent pšenice, 12 žita, 47 ovsa a

125 mil. metrických cent brambor. Relativn vyžaduje

sk ovného dovozu cizího obilí a mouky. Francie ztrácí

ostatn stále na potu obyvatelstva.

3. Nmecko. Roku 1908. pstovalo se v Nmecku
obilí na 13*9 millionech hektar pdy. Sklize vydala

38 milí. metr. cent pšenice, 107 žita, 30 jemene, 76 ovsa,

463 million metr. cent brambor.

Cena (v penzích) hospodáských plodin v nmecké
íši kolísá mezi 7000 až 9000 milliony marek. Roku
1908. dovezly se do Nmecka 22 milliony metr. cent
cizí pšenice, 2*3 žita, 2*3 jemene k vaení piva, 20 jiného

jemene, 5*4 ovsa, 6*8 million metr. cent kukuice. Za
vše zaplatilo Nmecko okrouhle 580 million marek.

Z tohoto množství vyvezlo se optn asi 20%. Pes inten-

sivní hospodáství v Nmecku musí tento stát kupovati

cizí poživatiny. Tak dovezeno bylo r. 1907. do Nmecka
poživatin za 2503 million marek, r. 1900 obnášela vydaná
suma za dovoz 1756 marek. Obyvatelstva nmecké íše
poítalo se
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35.312.000 duší

63.255.000 »

4. Rakousko. Spoteba pro rok 1909 odhaduje
se 30 mil. metr. cent pšenice, 30 žita, 19 jjemene, 26
ovsa, 4 milliony metr. cent kukuice. Nedostávající sé

množství dodávají ponejvíce Uhry.

Roku 1908. dodaly Uhry Rakousku 4*29 million
metr. cent pšenice, 6.27 pšeniné mouky, 2 žita, 2*88

jemene, 1*76 ovsa, 3*89 million metr. cent kukuice.
Rakousko odebralo r. 1908 z Uher následující potraviny

:

maso, jatený dobytek atd 245,500.000 K
zelenina, ovoce atd 22,740.000 »

obilí, obilí k zásevu atd 408,740.000 »

mouka 223,770.000 »

máslo, sýr atd 45,240.000 »

Zásobování Rakouska potravinami se strany Uher
zvyšuje se každým rokem.

Tím vyerpali jsme pehled nejvtších stát, jimž

jest nutným dovoz. Cizí obilí kupují ješt Nizozemsko,
Belgie, Dánsko, Švédsko a Norvéžsko, Švýcary, ecko a

Portugalsko. Pšeniná mouka dováží se do Egypta a

Brasilie. Ze stát vyvážejících mají nejvtší význam ná-

sledující:

1. Rusko, v nmž pstovalo se roku 1908 obilí

následovn

:

Plocha Sklize

pšenice . . 25,400.000 hektar
žito . . . 28,770.000 »

jemen . . 10,740.000 »

oves . . . 18,504.000 »

brambory . 4,257.000 »

proso . . 4,053.000 »

154.980.000 mt. cent
198.820.000 »

82.270.000 »

136.810.000 »

294.660.000 »

22.134.000 ^

Prodáno bylo do ciziny 15 million metr. cent
pšenice, 4 žita, 26 jemene, 5 ovsa, 6 kukuice. Sklizen

Ruska r. 1909 odhaduje se na 208 million metr. cent
pšenice, 196 žita, 98 jemene, 155 ovsa, 18 kukuice,

300 million metr. cent brambor. Rusko jest nuceno
platiti výnosem z vývozu obilí úroky ze státního dluhu

;

nebýti této okolnosti byl by tam nezbytným státní úpadek.

Koncem roku 1908 mlo Rusko 8710 million rubl
státního dluhu, z nhož úroky inily 386 million rubl.
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Toto vydání bude se zvtšovat! každým rokem. Sedlák

musí hladovti, aby sehnal nutné množství obilí ku
prodeji. Rusko musí stavtí dráhy, aby zabezpeilo své hra-^

nice. Stavby drah vyžadují ohromných náklad. Rusko
jest ohroženo východní Asií. Japonsko a ína zbrojL

Žlutí tito národové mohou postavit! do boje 12 mil-

lion muž. Rusko pi prvém utkání se se zbraní s jed-

ním z tchto národ (Japonc) podlehlo. Jeho generá-

lové brali si do váleného ležení pro zábavu židovské

nevstky, jakou jest Olga Steinová. Proto byly ety
ruské poraženy pes statenost svých ubohých voják..

Nelze pedvídati, kdy žluté plém odváží se k útoku..

Podlehne-li však Rusko po druhé, zakroí pruské bajonety.

Žlutá invase do Evropy není žádnou fantasií.

2. Bulharsko mlo r. 1908 oseté pdy 2 mil-

liony hektar. Sklize byla 26 million metr. cent obilí

všech druh. Prodalo se za hranice 2 milliony metr.

cent pšenice a 1 million metr. cent kukuice.

3. Srbsko mlo r. 1908 oseté pdy 1*2 million
hektar. Sklize byla asi 12 million metr. cent. Ron
možno prodati 2 milliony metr. cent pšenice a 1 mil-

lion metr. cent kukuice.
4. Turecko má ron na prodej jenom asi 2 mil-

liony metr. cent jemene. Bagdadská dráha umožní
v nkolika letech pístup k jiným plochám ku pstování
obilí.

5. Východní Indie. Sklize r. 1909 odhaduje se

80 milliony metr. cent pšenice, 200 rýže, 35 jemene,
20 žita, 35 milliony metr. cent kukuice. Z tohoto
množství bylo na prodej za hranice 4V2 niill. metr. cent
pšenice. Vše ostatní spotebuje se v zemi s výjimkou
rýže. Indická pšenice dováží se velmi nestejnomrn do
Anglie. Roku 1905 mohla Indie prodati dokonce 22 metr.

cent pšenice. Pes to však jest v zemi této ustaviný
hlad a pšenici prodávají lichvái.

6. Severní Amerika. Pro rok 1909 uveejnna
byla následující statistika pstování obilí:

Plocha hekt. Sklize mtc.

pšenice ... 18,722.000 182,000.000
žito 783.000 8,500.000

jemen ... 2,784.000 38,700.000
oves 13,121.000 137,500.000

kukuice . . 44,141.000 685,200.000
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Sklize roku 1909 oceuje se na 200 million metr.

cent pšenice, 8 žita, 40 jemene, 170 ovsa, 790 mil-

lion metr. cent kukuice, což znaí nejmenší množství
vývozu sev. Ameriky. Zdá se, že kulminaní bod hospo-
dáské produkce severní Ameriky byl již pekroen.

7. Kanada. Sklize r. 1909 cení se 40 milliony

metr. cent pšenice, 12 jemene, 46 ovsa. Na prodej

bylo 20 million metr. cent pšenice, 3 jemena a 12

million metr. cent ovsa.

8. Argentina. Roku 1909 byla následující sta-

tistika pstní obilí:

Plocha hekt. Sklize mtc.

pšenice .... 6,063.000 46,000.000

kukuice .... 2,976.000 41,500.000

oves 635.000 8,500.000

Argentina vyvezla r. 1908 36 million metr. cent
pšenice. Roku 1906 obnášel vývoz 22 million metr.

cent.

9.

Austrálie mohla dosáhnoutl r. 1909 sklizn

pšenice 22 million metr. cent, z nichž na prodej byly

2 milliony metr. cent.
Tímto byl by ukonen pehled. Pomry na svto-

vém trhu obilním zmnily se v posledních letech tak

dalece, že Amerika jako hlavní dodavatel jest zatlao-

vána Ruskem a Argentinou, jež vystupují do popedí.
Ceny obilí doznaly r. 1909 úplného obratu. Stou-

pání cen obilních poíná rokem 1907. Roku 1895 byla

maximální cena na vídeské plodinové burse za metr.

cent pšenice 14 K 12 h, žita 12 K 28 h, jemene 13 K 14 h,

ovsa 13 K 98 h. Roku 1907 obnášela prmrná cena:

pšenice 22 K 34 h, žita 18 K 48 h, jemene 18 K 84 h,

ovsa 16 K 92 h. Poslední zvýšení cen poalo skokem
v kvtnu 1909. Pšenice pro kvten tohoto roku platila

se za metrický cent

:

v Berlín . . . 241/2 marek
v New-Yorku . . . . . . 20 »

v Chicagu .... . . . 19'
'2

»

v Liverpoolu . . . . . . 21 »

v Paíži . . . 21 »

v Budapešti . . . . . . 25 »

v Odse . 19 »

v Buenos-Aires . . . . .
181 »
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Koncem záí 1909 znamenala se na vídeské plodi-

nové burse za 1 metr. cent maximální cena: pšenice

30 K 10 h, žita 19 K 50 h, jemene 19 K, ovsa 17 K 10 h.

Jest patrno, že zdražování se dotýká ponejvíce pšenice.

Úinky sklizn na cenu vystupují zvlášt v termínu íj-

novém. Nejvyšších cen dosáhla pšenice na vídeské plo-

dinové burse za metrický cent roku 1873 34 K, 1891

24 K, 1898 31 K, 1909 koncem kvtna 34 K. Dle údaj
Lavasserových platilo se až do roku 1870 v západní

Evrop za hektolitr pšenice 26 frank, tato cena klesala

stále až do roku 1900 na 12 frank, od tohoto roku

poíná opt vzestup. Ped vystavním drah bylo kolí-

sání cen obilních velmi veliké, dle výsledk sklizn. Vy-
soké ceny pšenice v New-Yorku jsou dílem spekulanta

obilím Pattena. Svou spekulací na vysoké ceny pšenice

vydlal prý tento muž pes 5 million dollar. Z této

píiny inil Patten ohromné nákupy pšenice a skoupil

v ervenci pes 10 million bushel pšenice. Ceny pše-

nice v New-Yorku a Chicagu mají veliký vliv na cenu
v Evrop.

Zdražení obilí uplatuje všude svj vliv. Kilo-

gram nejjemnjší pšeniné mouky stál roku 1906 v malém
prodeji 30 h

;
nyní stojí 52 h. Ped 3 léty platilo se

za kilogram másla v drobném prodeji 2 K 40 h, nyní

platí se 3 K 20 h. Litr mléka stál 40 h, nyní 50 h.

A tak to jde stále. Socialisté rozhoují se drahotou a

spílají sedláku jako jejímu pvodci. O pravých pvod-
cích zdražování, o bursovních židech však mlí.

Na vídeské plodinové burse byly zastoupeny r. 1904
protokolované firmy následující: Max Adelberg, Bratí
Asrill, Heman Beer, Gustav Berlitzer, Jakub Blumberger,
Šimon Breitner, Vilém Brody, Ferd. Deutsch, Moric
Fischer, Heman Flamm, Samuel Freund, Moic Frst,
Bratí Gibianové, Em. Grnwald, Zikm. Haas, Handl a

Schwarz, Jos. Herzel, Šimon Hilfreich, Adolf Kaun,
Markus Kauders, Viktor Konigstein, Bratí Kohnové,
Oskar Kúhnreich, Jakub Landesmann, Isidor Leutag,

Nathan Lowbeer, Vilém Lówbeer, Lowy, Moic Mnz
atd. až Weinberger, Weis, Wetzler, Winterstein, Wotitz,

Wrth.
Mže tam býti až 200 židovských obilních firem,

provozujících své obchody. Mnoho-li kesan se tchto
obchod zúastní, není nám známo. Jako jest tomu ve

Vídni, tak jest tomu v Budapešti, Praze, Berlín. Všude
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jsou pány obchodu a výdlku Židé, jak jim to Jesiáš

pedpovdl. Kesané nechávají Židy v teple, nelítostn

se vzájemn potírajíce.

Svtová sklize obilí roku 1910.

Každého roku vydává ministerstvo orby v Pešti sv-
tový pehled sklizn obilí na základ zpráv konsulát a

jiných statistických úedních výkaz. Odhady ty podávají

ovšem obraz jen pibližný skutenosti, nicmén však za-

jímavý. Svtová sklize obilí odhadnuta následovn

:

roku 1909 roku 1910
miilion metr. cent

pšenice 969*07 991*36

žita 478*4 467*19

jemene 371*68 355*25

ovsa 687-68 628*28

kukuice 971*71 1070*55

Letošního roku dopadla svtová sklize pšenice o 22
miilion metr. cent lip, jak roku 1909, to jest sklize
žita o 11, jemene o 16 mil. metr. cent menší. Schodek
ovsa jest dokonce o 59 mil. metr. cent vtší. Sklize
kukuice jest o 98 miilion metr. cent vtší. Celková
tžba obilnin jest o 34 miilion q vtší jak loského
roku. Rozhodující pilepšení jest ovšem od kukuice.

Schodek ovsa a žita bude ve skutenosti snad ješt vtší,

povážíme-li, že za deš posledních oves i nesekaný za-

hynul. Oves posekaný ma polích však v proudech vody
úpln se zkazil. Pehled jednotlivých obilnin jest ná-

sledující :

ízý pšenice. Svtová tžba pšenice jest rozvržena

v zemích, které mohou odprodat pebytek a v zemích,

které musí nedostatek hraditi nákupem z ciziny. Zem,
které musí pšenici kupovat, jsou následující:

Anglie . .

Francie

Nmecko u

Rakousko
Itálie . .

pibližná
vlastní sklize

. 16 milí. q.

. 85 »

. 42

. 16

. 48 »

nutný nákup
z ciziny

58 milí. q.

15

24
14

13 »

Mimo toho potebují menší státy následující množ-
ství pšenice z ciziny : Holandsko 5 milí. q., Švýcary 4V2>
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Belgie 14, Dánsko 1V2> Švédsko 2, Španly lV2>^cko l,

Brasilie 5 million metr. cent. Celkem jest zapotebí pro

pelidnné státy 163 milí. metr. cent pšenice na r. 1910.

Pebytek pšenice na rok 1910 mají: Uhry 20, Rusko 62,

Rumunsko 20, Bulharsko 6, Východní Indie 30, Severní

Amerika 20, Kanada 6, Argentina 17, Austrálie 15, se-

verní Afrika 5 million metrických cent. Pebytek pše-

nice se odhaduje na 185 milí. q. Svtová zásoba pšenice

bude míti asi 20 milí. q neprodejných. Možná dost, že

to jest pouhý pelud. Skutenost mže vypadat jinak.

Snad to je také výpov pro bursy, aby šla cena pše-

nice dol.
b) žito. Mezinárodní prodej žita jest dosti skrovný.

Nákup žita na r. 1910 jest nutný pro Anglii 3, Francii 4,

Nmecko 5, celkem všeho všudy zapotebí 19 million
metr. cent žita. Množství to dodají Uhry, a sice 4, Rusko
15 million metr. cent.

c) jemen. Nákup jemene na rok 1910 jest nutný
v Anglii asi 10, v Nmecku 27, v Rakousku 3 milliony

metr. cent. Celkový nákup 49V2 9- Množství to dodají

na trh Uhry 2, Rusko 40, Rumunsko 5, Sev. Amerika 2,

Alžír 4 milliony metr. cent. Prodej ovsa jest celkem
nepatrný. Anglie nakupuje 8— 10 milí. q. ron. Kuku-
ice se prodá na rok 1910 do Anglie 25, do Francie 3,

do Nmecka 10, do Rakouska 5, celkový odprodej 60
million q. Množství to dodají Uhry, a sice 13, Rusko

8, Rumunsko 20, Bulharsko 3, Sev. Amerika 50, Argen-
tina 25 milí. metr. cent. Zbyde na svtovém trhu 60
mil. q neprodané kukuice. Dle odhadu ministerstva orby
sklidí se na r. 1910 v Anglii 17 million q pšenice, 15

a pl milí. q jemene, 38 milí. q ovsa. To jest celý vý-

sledek. Je to na 42 milí. lidí dost málo. Anglie spote-
buje ron k výživ obyvatelstva 65 milí. q pšenice, 23
milí. q jemene 40 milí. q ovsa, 20 milí. q kukuice. Osenní
plochy v Anglii byly r. 1910 následující:

pšenice 650.000 ha
žita . 25.000 »

jemene 750.000 »

ovsa 1,550.000 »

zemák 570.000 »

R. 1909 koupila Anglie z ciziny 49 milí. 600.000 q
pšenice, 5,600.000 q mouky, 10,800.000 q jemene,
8,900.000 q ovsa, 19,800.000 q kukuice. Anglie vydá
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ron za potraviny z ciziny nakoupené asi 5.500 milí.

korun našich penz. Kdyby vypukla válka na p. mezi

Nmeckem a Anglií, bude Nmecko vší silou pracovali

k tomu, aby dovoz potravin do Anglie byl znemožnn.
Tím by Anglie byla za nkolik msíc vyhladovna.
Toto nebezpeí Angliané dobe znají. Zemdlská tžba
Francie jest mnohem vydatnjší než anglická. R. 1910
mla Francie oseto

:

pšenicí 6,530.000 ha

žitem ..... 1,241.000 »

ovsem 3,429*000 »

jemenem .... 747.000 »

zemáky 1,514*000 »

Sklize Francie odhaduje se na letošní rok okrouhle

87 milí. q pšenice, 15 mil!, q žita, 10 milí. q jemene,
53 milí. q ovsa, 7 milí. q kukuice, 160 milí. q zemák.
Potebný nákup z ciziny jest odhadnut pro Francii na

6 milí. q pšenice, 2 milí. q ovsa, 3 a pl milí. q kuku-

ice. K výživ obyvatelstva Francie jest teba 95 milí.

q pšenice, 15 milí. q žita, 10 milí. q jemene, 47 milí. q
ovsa, 10 milí. q kukuice, 130 milí. q brambor. Nákup
potravin Francie z ciziny jest pomrn nepatrný. Po
Anglii jest nejvším kupcem na svtovém trhu obilí N-
mecko. Sklize obilí v Nmecku byla roku 1909 násle-

dující :

osevní plocha sklize milí. q.

pšenice 1,831.000 ha 37^ 9

žito 6,008.000 » 112

oves 4,309.000 » 91

jemen 1,646.000 » 34
zemáky 3,323.000 » 467
jetel 2,041.000 » 89
seno 5,440.000 » 197

Nmecko potebuje ron k výživ obyvatelstva 65
milí. q pšenice 100 milí. q žita, 56 milí. q jemene, 82
mill.q ovsa, 10 milí. q kukuice. Na rok 1910 musí N-
mecko nakoupit z ciziny 24 milí. q pšenice, 4 milí. q
žita, 27 mill.q jemene a 10 milí. metr. cent kukuice.
Nmecko platí do ciziny za potraviny ron pes 2.000
milí. marek. Nmecko vtšinu potravin bere z Ruska.

V pípadu války Nmecka s Ruskem by Nmecko bylo
nuceno zásoby objednávat! z Ameriky. Mezi nejvtšími
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kupci na mezinárodním trhu obilním narukovalo také

Rakousko následkem rostoucího obyvatelstva.

pšenice .

žito

jemen .

oves . .

osevní plocha

. 1,190.000 ha

. 2,077.000 »

. 1,131.000 »

. 1.851.000 »

sklize r. 1909
milí. q

16

29

17V2
25

K tomu bylo téhož roku pivezeno z Uher pšenice

2,495.000 q, mouky 5 milí. 572.000 q, žita 2.092.000 q
Rakousko spotebuje k výživ obyvatelstva ron 300
milí. q pšenice, 32 milí. q žita, 20 milí. q jemene, 27

mil!, q ovsa, 10 milí. q kukuice. Na r. 1910 bylo nutno

zakoupit 14 milí. q cizí pšenice, c milí. q žita, 3 milí. q
jemene a 5 milí. q cizí kukuice.

Menší státy, jako Itálie, Hollandsko, Švýcary, Bel-

gie, Dánsko, Švédsko, Norvéžsko, Španly, ecko a

Egypt, kupují obilí z ciziny, hlavn ovšem pšenici. Ze-

mdlství tchto malých stát nepadá na svtovém tr-

žišti obilí na váhu. Hlavním dodavatelem obilí jest dnes

Rusko a po nm jihoamerický stát Argentinie.

Rusko mlo r. 1909 následující sklize:

osetá plocha, sklize milí. q.

pšenice . 26,471.000 ha 213
žito . 29,129.000 » 227
jemen . 10,808.000 » 103
oves . . 18,723.000 » 166

Rusko má okrouhle 90 milí. ha plochy oseté obi-

lím. Rakousko všeho všudy jen 6 milí. ha. Jací jsme to

proti Rusku trpaslíci. A což, kdyby ruský mužík nebyl

tak lenivý a dovedl alespo z poloviny hospodait na

poli, jako je nucen hospodait náš rolník, chce-li se

uživit. Rusko by mohlo uživit nejen sebe dobe, ale

mohlo by prodat bez újmy více obilí než prodá na

úkor výživy vlastního lidu dnes.

Na rok 1910 odhadnuta sklize Ruska jest násle-

dovn :

letošní sklize množství domácí
milí. q výroby i

pšenice . . .211 160
žito . . . . 234 225
jemen . , . 100 65
oves . . . .150 145
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Rusko mže na rok 1910 odprodat 60 milí. q pše-

nice, 15 milí. q žita, 40 milí. q jemene, 10 milí. q
ovsa, 6 milí. q kukuice. K Rusku se pidružují malé
zem balkánské, jako Rumunsko, Srbsko, Bulharsko, které

dodávají hlavn mlýnm v Pešti pšenici. Zbývá nám
podati pehled zemdlské tžby zemí zámoských.

Po Rusku, které jest hlavním dodavatelem obilí

Nmecka i Rakouska, padají na váhu balkánské státy,

Rumunsko, Bulharsko, Srbsko a Turecko. Tyto zem
zásobují hlavn mlýny v Pešti pšenicí a kukuicí.

Rumunsko má 5 milí. hektar zorané pdy, skorém
tedy polovic jak Rakousko. Letošního roku mže na

tyto vrhnouti 20 million metr. q pšenice. Bulharsko

má okrouhle 2,000.000 hektar pdy pod pluhem. Krá-

lovství eské má okrouhle 2 a V2 *tií 11. hektar docí-

lených polností. Má se za to, že Bulharsko mže le-

tošního roku prodat do ciziny 6,000.000 q pšenice.

Srbsko má okrouhle 1,000.000 hektar polí. Mže od-

prodat ron asi 1,000.000 metrák pšenice. Turecko
sklízí ron 16—20,000.000 q pšenice, kterou však sa-

mo spotebuje. Pomry ty se ovšem zmniti mohou, až

bude vystavna dráha do Bagdadu.

Staré ohromné lány Mesopotamie, dosud pusté,

mají kanalisaci, kterou ped temi tisíci lety vystavli

Babylonci. Anglití podnikatelé jsou toho názoru, že

kanalisace ta dala by se znovu zíditi, a že by investo-

vaný kapitál se vyplácel. Hlavní vc by ovšem bylo do-

statek zemdlského pracovního lidu. Nejvtší zálusk na

tento projekt má Nmecko, které velmi dkladn sto-

puje všecky železniní stavby Malé Asie. Východní Indie

vrhá nkdy na svtový trh pšenici, která se odváží do
Londýna. Východní Indie, osada to pod vládou Anglie,

živí 240,000.000 lidí. Roní sklize je tu asi 100 milí.

q pšenice, 40 jemene, 20 milí. q žita, 35 kukuice a

210 milí. q rýže. Východní Indie vyváží pouze nco
málo pšenice a pak hlavn rýži. Polností je zde asi

40 million hektar. Neurodí-li se rýže, vypuká hlado-

mor, který z Východní Indie nikdy nevymizí. Píinou
toho jsou lichvái. Indický lid »paria« dostává pole až

teba z tetí ruky. Zrovna tak je tomu v Itálii. Tím se

stává, že indický »paria« ztrácí všecku zklize na pro-

najímatele pdy. Anglická vláda snaží se lichvaení v Indii

potlait, ale dosud marn.
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Severní Amerika má nyní asi 10,000.000 farem.

Roku 1910 bylo zaoráno a oseto

pšenicí 19,758.000 ha

žitem 873.000 »

jemenem .... 2,858.000 »

ovsem 13,932.000 »

kukuicí 46,203.000 »

Farmái mají obilím obdláno nyní okrouhle 110
million hektar polí. Rakousko má 10 a pl millionu

hektar polí. Severní Amerika má nyní 1 Okát tolik polí

jako Rakousko. Sami Ameriané uznávají, že hlavn
Slované tuto obrovskou práci v Sev. Americe vykonali.

Slované, echové, Poláci, Slováci pronikali na americký

západ, mýtili pralesy, zakládali farmy za hrozných útrap.

Obilní sklize Sev. Ameriky na rok 1910 se odhaduje
na 185,000.000 metrických cent pšenice, 9 žita, 36
jemene, 170 ovsa a 760 kukuice. Povážíme-li, že oby-

vatelstvo Sev. Ameriky stálým pílivem pisthovalc
z Evropy vyrostlo snad na 90,000.000 lidí, nelze se di-

viti tomu, že Sev. Amerika ze svtového tržišt obilního

stále ustupuje jiným zemím. Na letošní rok se odhaduje
odprodej pebytených zásob obilí Severní Ameriky na

20,000.000 metr. q pšenice, 2 jemene a 50,000.000 q
kukuice. Vše ostatní spotebuje obyvatelstvo Severní

Ameriky samo.

Kanada, anglická to sousedka severo-amerických

stát, má dosud neobsazené lány zemí, a ím dál na
sever, tím obtížnjší je tu polaení. Pedstavme si takové

severní krajiny, kde jest krátké, 3 až 4 msíní léto, vše

ostatní tuhá zima. Pechodu jarního a podzimního vbec
celá Sev. Amerika nezná. Poet farem v Kanad ne-

známe. Roku 1910 bylo v Kanad pod pluhem oseto

pšenicí .... 3,764.000 hektar
ovsem .... 3,995.000 »

jemenem . . . 742.000 »

Dle toho má Kanada celkem okrouhle 8 a pl milí.

hektar polí. Možná dosti, že se bhem nkolika rok
orná pda ješt rozmnoží, jestli pibudou osadníci. Pak
by mla Kanada tolik polí jako má Rakousko. Sklize
obilí není zde vydatná.

Sklize r. 1910 se odhaduje na 30,000.000 q pše-

nice, 50,000.000 q ovsa, 4,500.000 q kukuice. Z toho
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se mže odprodat asi 6,000.000 q pšenice do ciziny.

Nejvíce padá nyní na váhu vývoz obilí z Argentiny.

Zem tato v jižní Americe se pílivem hlavn Ital
vzmáhá. Na zakládání farem je tu investovaný kapitál

z Nmecka. Dle odhadu za roíc 1910 bylo v Argentin
oseto

pšenicí .... 5,836.000 hektar
kukuicí . . . 3,006.000 »

ovsem .... 572.000 »

jemenem . . 160.000 »

Má tedy Argentina okrouhle 10,000.000 hektar
polí, tudíž o nco mén nežli Rakousko.

Sklizeno bylo letos 40,000.000 q pšenice a 45 milí.

cent kukuice. Z toho pijde na svtový obilní trh

dvacet million cent pšenice a dvacetpt million cen-

t kukuice. Jsou tu ješt menší zem jako ili, Ura-

guaj a pak sev. Afrika a Austrálie, kde se znané
množství pšenice a jiných obilnin ron tží, ale to

vše se spotebuje z valné ásti doma.
Ze všeho vidíme, že nejvtšími zemdlci na svt

jsou národové slovanští.

Veškeré polní hospodáství jest úpln závislé od
pírody, poasí. Potebné dešt a tepla v pimené
dávce jsou nutnou podmínkou, aby práce rolníka ne-

pišla na zmar. Tak jest lidstvo odvislé od Boha. Mo-
dlíme se proto v modlitb »Ote náš — chléb náš ve-

zdejší dejž nám dnes.

»Národní Politika« pinesla 21. ervence 1911 tyto

zprávy.

Nevyzpytatelnou jest píroda ve svých rozmarech.

Rada posledních rok nepinesla nám aspo obstojného

léta, byla citelná chladna i trvalé dešt a dostavily se

také živelní pohromy, které v etných okresích zniily

nadje rolnictva. Letos oproti tomu máme léto až píliš

krásné a teplé, celkem pršelo jen málo a na nkterých
místech v posledních dvou msících ani nesprchlo.

A následky toho také se již dostavily. Velkým suchem
vyprahla všude pda, která jeví místy velké trhliny,

tráva jest sežehnuta tém úpln a obilí zstalo jakostí

i mnohostí pozadu, teba že jinak uzrálo.

jak se nám oznamuje, trpí celé kraje nynjším su-

chem velice. V Polabí nebylo vydatnjšího dešt snad
již od Samého jara, stejné zprávy docházejí z okres od
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Benešova až po Tábor, jdou podobné zvsti i z Cech
jihozápadních. Obilí je místy velice nízké a ídké, bram-
bory malé, ípy musily být místy i zorány, otavy je

krajní nedostatek nebo žádná. Na etných místech pi
žních seká se všecko obilí najednou, ponvadž velkými
vedry všechno najednou uzrálo, i oves, který jindy pi-
chází nejpozdji na adu. V mnohých obcích obyvatel-

stvo jest nuceno levn prodávati dobytek, ponvadž
nemá pro nj dostatek píce . . .

Jest pochopitelno, že za takových okolností hospo-
dái s velkými obavami oekávají budoucnost. A to tím

spíše, že i ícdyby se nyní ješt dostavily dešt, nemohou
již odiniti ohromné škody, které dosavadním suchem
byly zpsobeny, teba že pro nkteré druhy plodin bylo

by se lze nadíti ásteného jich zotavení. Velké sucho
mže tak v dsledcích svých pivoditi namnoze tém
tutéž tíse, jaká doléhá na hospodáe, když jsou po-

stiženi prtržemi mraen, krupobitím a povodnmi.
A proto jest nejvýše na ase, aby sáhnuto bylo k nut-

ným výpomocným opatením, jimiž by škodlivé ná-

sledky velkého sucha byly co nejvíce zmírnny a od
našeho venkova, zvlášt pak od mén majetných vrstev

jeho, odvrácena byla katastrofa.

Zlé následky veder a sucha. V krajin t. zv. zlatého

prutu nesprchlo již od samého jara a následek toho je

zhouba, která se již stává pímo katastrofální. Obilí je

nízké a tak iounké, že s pole, ze kterého se jiná léta

odvezlo 16 voz, sváží hospodá úrodu na tyech vo-

zech ! Brambory jsou malé jako oechy a pod slabou-

kým naovým trsem jsou 2 až 3 ! ípy vypadají jako

jindy na jae ped protrháváním a hospodái už je vt-
šinou zaorávají, ponvadž není nadje, že by se i pi
nastalém snad dešti vzpamatovaly. Kdo ípu zaoral a

našil pícninu, má pole holé, ponvadž semeno pi ne-

dostatku vláhy ani nevzešlo. Otavy nejsou vbec žádné,

tráva i na mezích je úpln spálena. Kdo nasel koský
bob, neodveze dom ani stonek, ponvadž všecko zni-

ily již v kvtu mušky, které velice škodí i na ípách.

Obilní žn jsou v plném proudu a lze pozorovat! sku-

tenou zvláštnost, že se letos seká všecko najednou,

jemeny, pšenice i oves, který v jiných letech bývá pi
zrání jemene ješt zelený, pi letošních vedrech uzrál

už nyní. Hospodái trpí nejvíce naprostým nedostatkem
píce a pomry dosáhly už tak hrozivého stupn, že rol-

Rudolf Vrba: Vláda penz. 29
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níci prodávají dobytek, ponvadž nemají co by mu dali

k žrádlu. Drobnjší zvíata, která jsou dležitou polož-

kou v hospodáství, hlavn chudších lidí, klesají úžasn
na cen. Nepijde-li co nejdíve dkladný déš, nastane

katastrofa, jakých je málo pamtník. Hospodái zdejšího

kraje pomýšlejí už na budoucí dny s pocity opravdo-

vého strachu, ponvadž bez píce není dobytek a bez
dobytka není hospodáství.

Socialisté a nevrci všeho druhu se posmívají pro-

cesím, aby nám Bh dal potebnou vláhu. Zde máme
dkaz, že lidská zlovle a výsmch proti Bohu se krt
mstí. Jest pravda, kdyby vše se urodilo, jak by si lidé

páli, tu by nikdo na Boha nevzpoml, lidé by byli

horší jak zvíata. Nouze a bída zkrotí lidskou pýchu a

nauí lid k návratu k Bohu.

h) Obilní spekulanti Rosner a Faludi v Pešti.

Jak se na plodinových bursách pracuje proti zá-

jmm rolnictva, o tom nám podává vysvtlení následující

pípad.

Ped tymi lety pišli do Pešti dva židé, jeden

Rosner, druhý Faludi. Oba byli bosi. Však si pedse-
vzali státi^ se millionái. Pkné toto pedsevzetí se také

zdailo. Šli na plodinovou bursu a usadili se zde jako

obilní agenti. Kariéra byla hotova. Orgán žid na burse

v Pešti »Pester Lloyd« pinesl 15. ervence 1911 ná-

sledující zvsti. Bursa v Pešti byla následkem úpadk,
který jde do million ve velikém rozechvní. Obilní

obchod agent Rosner a Faludi ohlásil úpadek. Na
burse vládlo všeobecpé mínní, že oba agenti vládnou
majetkem 2 a 3 million korun. Z toho dvodu mli
oba neobmezený úvr a dvru. Jakmile zpráva o úpadku
byla oznámena, ukázalo se nutným, aby na plodinové

burse nesmlo se obchodovat, až se vyšetí veškeré ob-

chodní závazky padlé firmy.

David Rosner prchl ped nkolika dny z Pešti a

neví se kam. Byl ped krátkým asem v Opatii, pak jel

do Vídn a zde jeho stopa zmizela. Oba agenti zaali
na burse r. 1907 pracovat. Hned ze zaátku upoutali na
sebe pozornost bursy, jelikož se pouštli do odváž-
ných špekulací. Spekulovali stále na vysoké ceny obilí.

V msíci kvtnu byli úastníky karner ovsa a vydlali.

Všeobecn se mlo za to, že mají hotov 2 až 3 milí.
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korun. Pro firmu pracovalo na burse posledn 5 ma-
klé.

Firma Rosner a Faludi hodila na trh teba 30 až

40.000 metrák obilí na jedné závrce. Denní obchodní
obraty této firmy inili 200 až 300.000 metrák obilí.

Mnozí obchodníci ale této spekulaci nevili, ale d-
vra na burse byla peci všeobecná. Již záhy z rána

bylo na burse plodinové v Pešti známo, že Rosner a

Faludi zastavili platy. Všech agent a obchodník s o-

bilíni zmocnilo se veliké vzrušení. Bylo telegrafováno

do hotelu do Vídn, ale pišla z hotelu odpov, že

pan Rosner je nkde v Prateru za holkama. Plodinová
bursa byla toho dne do 1 hod. s poledne zavena, aby
se mohly obchody padlé firmy náležit vyšetiti. Rosner
žil v Pešti jako kavalír. Ml nádherný byt v ulici Bal-

vany . 24 v Pešti. Ml automobil a koáry, ve kterých

svážel do svých komnat hereky z divadel, s kterými

tropil orgie. Všem platil velice skvle. — Jeho žena ži-

dovka zadala u Rabíná o rozvod. Na den 15. ervence
bylo na burse v Pešti zjištno, že David Rosner a Fa-

ludi mli dodat 600.000 metrák obilí. Ztráty s tím spo-

jené byly odhadnuty na 1,000.000 K. Bursovní rad
oznámily obchodní firmy Emil Guttmann, Armin Werk-
ner, Felix Zador, Samuel Fleischl, že jim Rosner vylá-

kal 90.000 K, pak 10.000 a 4000 K. Souasn byla po-

dána zpráva soudm a žádost za trestní stíhání obou
agent. Rosner vyzdvihnul v bankách v Pešti svoje pe-

níze v obnosu 250.000 K. Aby odvrátil od sebe po-

dezení, že chce prchnout, dal svému spojenci Falu-

dimu 38.000 K, aby jimi vyplatil na burse veškeré

menší obchodní dluhy. Pátrání po Rosnerovi vedlo na
stopu v hotelu National ve Vídni, ale odtud stopa po
Rosnerovi zmizela.

Takových výteník má plodinová bursa v Pešti

víc jak dost. Proto spustil »Pester Lloyd« v témže ísle

veliký náek, že to peci na plodinové burse v Pešti

tak dále nejde a že se musí zjednat jednou poádek.
To je ovšem náek na prázdno. Je peci známo,

že na plodinové burse v Pešti je dovolena hra s obi-

lím, která je v Rakousku i v Nmecku úedn zakázaná.

Z toho dvodu mají tací spekulanti jako žid Rosner a

Faludi volné pole na podvody, hry a všeliké bursovní

šmejdy. Obma židm se podailo pedstíráním domn-
lého bohatství dlati ohromné obchody s obilím, ovšem

29*
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jen na papíe. Jestliže Rosner a Faludi denn prodali

šestset tisíc metrák obilí, je samozejmo, že to byly pro-

deje na papíe, pravého obilí nemli oba židé ani hrstku.

A pece podle tchto zdánlivých obchod dlají se na

burse ceny obilí, jakoby se kupovalo a prodávalo ve

skutenosti. A v tom vzí celá ta lotrovina. Orgán žida

Mosseho »Berliner Tagblatt« oznámil 21. ervence ná-

sledující: V Antverpách bude zízena plodinová bursa,

spojená s terminovou hrou na pšenici. Dosud stává

v Americe bursa na ylnu. K tomu se má pipojiti pše-

nice. V Antverpách se skládá pšenice velikých obilních

firem. Sem pijíždí všecka pšenice z Argentiny. Obilní

firmy ty jsou Bunge a sp., Brauss, Mahn a spol., Mal-

linkrot, Louis Dreyfuss, Lehmann, Mores, Wiener a j.

Nejvtší z nich je židovská firma Dreyfuss. Bursa

v Antverpách chce totiž zápoliti s bursou v Rotterdamu,

kde se odehrávají obchody s argentinskou pšenicí, jedná

se tu o konkurenci. Ponvadž terminová hra pivábí
také skutené kupce obilí, bude nutno i v Antverpách
rozšíiti v pístavu skladišt na obilí jak tomu je v Rot-

terdamu. Té doby se odehrávají obilní hry na bursách

v New Yorku, Chicagu, Paíži, Liverpoolu a v Pešti,

všude jinde jsou na plodinových bursách hry na obilí

zakázány. Jest známo, že rolnictvo v Nmecku dlouhá

léta bojovalo pro to, aby na plodinových bursách se

nesmlo hráti s obilím, a smly se uzavírat! obchody
jen skutené obilí koupit a dodat. To se také stalo. Od
té doby jsou asté pemety cen obilních, jaké byly díve
zvykem, z plodinových burs odstranny a vydávají se

cenníky obilnin podle toho, jaké byly uzaveny ve sku-

tenosti obchody s obilím. Rolnictvo dosáhlo toho zá-

kazu také u nás. Jednalo se peci o to, aby ceny obilí

nebyly sdlány na základ špekulací všelikých židov-

ských dobrodruh na plodinových bursách. Pípad Ros-

nera a Faludiho celou tu vc opt potvrzuje. V Ame-
rice je to ovšem záležitostí mocných millioná žid
Astora a Plattena, kteí v Chicagu na plodinové burse,

jakmile zanou žn, provádí své obrovské špekulace ku
škod farmá.

»eský Západ« pinesl v ervenci 1911 o plodinové

burse v Pešti tento popis:

Podobn utváely se vci skoro souasn na plo-

dinové burse v Budapešti. Tam sousteuje se od r, 1903,

kdy v naší ásti íše odstrann byl termínový obchod
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bursovní obilím, veškerá oprávnná i nezdravá spekulace

z Rakousko-Uherska. A uherská vláda pomáhá ješt rz-
ným tm dobrodruhm a dovršuje zmatek v adách tch,

kdo spotebují obilí, klamnými zprávami o stavu osení

a o výsledcích sklizn. Je to do nebe volající hích, kte-

rého se tak dopouští, je to neslýchaná dosud nestyda-

tost, ale v zemdlských kruzích rakouských a obanstvu
pedlitavském vbec, jež žije pece dosud v úzkém po-

mru s Uherskem — nezahmla živelná boue odporu
nad bezpíkladnou touto niemností, ba ani slyšitelná

nevole. Nabyli jsme arci stykem s Maary tak smutných
zkušeností, že nás od nich nepekvapuje ani nejvtší

kivda, ale budeme-li stále mleti na hanebnost »rytí-

ského národa«, pak dospjeme jednou tak daleko, že

Mongolové v Uhrách prohlásí za nutnost a zájem mon-
archie každou krádež, kterou na nás spáchají.

Poslední odstavec lánku XXL v posledním t. zv.

rakousko-uherském vyrovnání ili smlouv, kterou se

upravují vzájemné obchodní a tržební styky mezi králov-

stvími a zemmi na íšské rad zastoupenými a korunou
uherskou, zní doslovn: » Královská vláda uherská se za-

vazuje, že co nejdíve zákonodárstvu pedloží návrh zá-

kona o reform obchodu na budapešské burse. A v zá-

vreném protokolu praví se k l. XXL: »Pi reform
obchodu na budapešské burse na zboží královská uher-

ská vláda bude se íditi hlediskem, že bursovní obchody,

které mají nereelní ráz, zvlášt povahu herních obchod,
mají býti zamezeny, a že provozování bursovních ob-

chod má býti obmezeno na kruh osob k tomu povo-

laných «. Tak ustanoveno v zákon ze dne 30. prosince

1907 sice, ale do dneška bez výsledku. Zatím upoutala

na sebe budapešská bursa již nkolikráte pozornost ce-

lého svta pro své hazardní' rejdy. A vždy za takových

okamžik slibovaly uherské vlády, že pedloží již snmu
žádoucí osnovu zákona. Podobn i tentokráte. Ale tolik

mžeme se nadíti i v tomto pípadu, že zstane pi
starém »poádku«.

A nepíznivé této pro zemdlce situace^ hledí ješt

využitkovati obchodní a prmyslové kruhy. Žádají s d-
razem, aby obilní cla byla snížena jednak, jednak ob-

noven na vídeské burse plodinové bývalý termínový

obchod, který odtud rolnictvo po tak dlouhé a ohromné
námaze vytlailo. To by prý byla protiváha nepiroze-

nému achru v Budapešti. Rolnictvo nesdílí však tohoto
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názoru a bude jej vždy ze všech sil potírati. Na plodi-

nových bursách v naší íši nenastanou zdravé pomry
dotud, pokud se tam bude obchodovati podle typ,
které umožují, že obchod je rqye obchodu, že obchod
obchodem se mže vyrovnat, rušit. Odeberte pedstaven-

stvu plodinové bursy v Budapešti moc urovati pro

všechny smlouvy na lhtu obecn závazné pedpisy

:

o nejmenším množství, jakosti, terminu a zpsobu zúto-
vání a vyplejete takto souasn veškeren nešvar, který

na ní dnes tak hroziv bují. To je požadavek rolnictva

a žádný jiný. Jenom žádné poloviatosti ! Navrhuje se

východisko z nespoádaného dnešního stavu t. zv. do-

dávkovými obchody dle obchodního práva. Zkušenosti

z Nmecka radí, abychom je odmítli. Z pvodních ob-

chod dle vzorku pešla tam totiž spekulace k zastupi-

telným obchodm znova. Bursovní podmínky v Berlín
vyžadují totiž pro všechny smlouvy uritost kvanta (50 q
nebo násobky), jakosti, místa. Tak dovedla se bursa ta-

mjší vymaniti z ustanovení, která ji svírala. Ani u nás

nebylo by za as jinak. Tak bychom docílili pouze no-

vého jména pro starou neest. Toho ovšem nemže rol-

nictvo nikdy dopustiti. Bude hájiti to, co vybojovalo

a energickým postupem donutí i Maary, aby splnili

daný závazek.

Židovští podvodníci mají všude, kam se jen ohléd-

nou, bohaté žn. »Nový Vk« pinesl 4. srpna 1911 tuto

zprávu

:

Ze Lvova uprchl židovský advokát dr. Lilien, zpro-

neviv díve peníze, dosahující výše^l millionu korun.

Okradl pi tom i etné sirotky. K prozrazení defraudací

došlo teprve tehdy, když došel rodiny dra Liliena z Ame-
riky telegram, že podvodník je — v bezpeí. V tch
praktikách se talmudisti vyznají. A žid psobí jako léka,

advokát, bursián, všude dlá samé podvody.

LIV. Kdo vládne svtem?

Píšerná je moc a vláda penz. Tanec kolem zlatého

telete se to nazývá. Kdo má peníze, má moc, má
právo, est, úady, požitky, vše, co si jen peje. Proto

ta strašná honba po bohatství. Bda chudým. Nejstrašli-

vjším lovcem penz je žid. V kvtnu r. 1905 mli
v Pardubicích pokrokái schzi. »Samostatné Smry«
o tom psaly následovn:
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Žid MUDr. Schulhof a MUDr. Vohryzek vzchopili

se, by pispli jako obyejn k vysvtlení, v jakém po-

mru as stojí židé v echách k eskému národu. Aby
vysvtlení v »Osvt Lidu« bylo názornjší a my aby-

chom zase dokázali, že stanovisko jimi hájené již dávno
nám známo jest, uveejujeme e vynikajícího rabína,

který také prohlásil, že nejprotivnjším jest mu žid, který

tupí vlastní náboženství a starým se posmívá. Myslíme,

že ani ta nejohnivjší e proti židm není s to otevití

našemu lidu tak oi, jako tato e rabbiho, pouujícího
své souvrce, jak si má židovstvo poínati, aby dostalo

Gojmy pod svou moc. e ta tenái leccos osvtlí.

Mimo jiné napadne mu asi také, pro jiné strany v ná-

rod tak houževnat se drží žid. To, co my eskému
lidu íkánie o židech, dochází zde potvrzení z úst nej-

kompetentnjších, z úst židovského rabbiho, a to ne-

jednoho z posledních. Pravil: Trapné a žaluplné doby
pronásledování a ponižování, jež národ Israele s heroi-

ckou trplivostí snášel, již šastn minuly; dík pokroku
civilisace kesan.

Tento pokrok jest nám nejbezpenjším štítem, za

kterým jest možno nám se skrýti a nepozorovan, kvapn
pekroit! onen prostor, jenž dlí nás od našeho vzne-

šeného cíle. Popatme na materielní situaci Evropy a

prohlédnme prameny, které oteveli sob Israelité od
poátku tohoto století sami jen tím, že ve svých rukách

onen nesmírný kapitál nahromadili, jímž nyní vlád-

nou . .
.
jako v Paíži, Londýn, Vídni, Berlín, Amstero-

dam, Hamburku, ím, Neapoli a pod. Všude jsou

Rothschildové, židé, pány finanní situace pro své mil-

liardy, nepoítaje v to, že v každém míst druhého a te-
tího ádu opt jen oni pány výnosných fond jsou a že

všude bez dtí Israele, bez jejich bezprostedního vlivu

žádná finanní operace, žádný podnik dležitjší prove-

den býti nemže.
Dnešního dne jsou všichni císai, králové a vlád-

noucí knížata dluhy petíženi, jichž ku zachování svého
vojska, jež chrání jich trn kolísavý, nadlali. Bursa za-

znamenává a reguluje tyto dluhy, a my jsme vtšinou
pány tchto burs všude. Jest nám proto se snažiti, tento

dluh stále víc a více ulehovat!, abychom vyšinuli se

na správce cen, a jest nám co možno nejvíce pro kapi-

tály, jež zemím zapjujeme, vykoistiti jich dráhy, svého
doly, lesy, huti a továrny, ano vžiti co zástavu i jejich dan.
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Hospodáství tvoiti bude vždy nejvtší bohatství

každé zem. Majitelé velkých usedlostí požívati budou
stále vážnosti a vlivu. Z toho plyne, že naše snahy i tam
smovat! musí, aby naši bratí v Israeli zmocnili se

širých pozemk. Pod záminkou, že chceme pispt! ku
pomoci pracovním tídám, musíme celou tíhu daní uva-

liti na velkostatkáe, a když pak jich statky do našich

rukou padnou, pak bude práce kesanského proletariátu

pramenem nesmírného zisku.

Jest nám všemožn se snažit! vliv církve kesanské,
která vždy naší nejvtší nepítelkyní byla, zmírniti, a

k tomu úelu jest nám rozsévati do srdcí jejích vících
svobodomyslné ideje, pochybnosti, roztržky a náboženské
spory vyvolávati. Každá válka, každá revoluce, každá po-

litická i náboženská zména pivádí nás blíže k onomu
okamžiku, kdy dosáhneme nejvyššího cíle, po kterém

toužíme. Obchod a spekulace, dva vydatné to prameny
zisku, nesmí nikdy býti vyrvány z rukou Israel, a pede-
vším nutno chrániti obchod alkoholem, máslem, chlebem
a vínem, nebo tím staneme se neobmezenými pány ho-

spodáství. Tím staneme se vydavateli obilními ;
když

však následkem bídy nastanou rozmrzelosti a nespokoje-

nosti, najdeme vždy dosti asu zodpovdnost za to uva-

lit! na vlády. Všecky veejné úady musí Židm býti

pístupny uinny a stanou-li se jednou osobami úed-
ními, domžeme se podlízavostí a prozíravostí faktor
svých pramene pravého vlivu a moci. Rozumí se samo
sebou, že jedná se jen o takové úady, s kterými spo-

jena jest est, moc a privileje, nebo ony úady, které

vyžadují vdní a práci a nepíjemnosti v záptí mívají,

mohou a musí býti penechány kesanm. Justiní úad
jest pro nás nejdležitjší. Kariéra plnomocníka skýtá

nejlepší píležitost chlubit! se jeho vdním a zasvcuje
spolu nás do djin našich nejvtších nepátel — kesan.
Touto znalostí možno nám uiniti je na nás závislými.

Pro nemohli by býti Židé veejného vyuování
ministry, když již tak asto mli portefeuille ministr
financí? Židé musí se též snažiti dostati se do zákono-

dárných sbor, by pracovati mohli na zrušení zákon,
které Goiové (kesané) proti dtem Israele, pravým v-
ícím a pívržencm Abrahama, zpsobili. Ostatn náš

plán v tomto smru je blízek úplné realisace, nebo po-

krok uznal nás skoro všude a udlil nám stejnomrná
práva ostatních oban jako kesanm. Než to, eho hle-
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díme dosíci, co musí býti pedmtem našich neustálých

snah, jest mírnjší konkurenní zákon. Tím získáme si

zlatý dl, který vynese více než doly kalifornijské.

Národ Israele musí své namáhání obrátiti na onen
vysoký stupe moci, s kterého est a vážnost vychází;

nejúinnjší prostedek toto dosíci leží v tom, by súastnil

se všech industrielních a finanních operací a obchod-
ních podnik, pi emž dlužno chrániti se jen toho, by
nebyl vydán nebezpeí soudních stíhání lékou neb sve-

dením. Dlužno tedy užiti pi volb zpsobu spekulace

oné chytrosti a taktu, který je mu již pro obchody vrozen.

Nesmíme v niem po zadu zstati, co by nám mohlo
zabezpeit! vynikající místo ve spolenosti : filosofie, me-
dicina, práva a politická oekonomie, jedním slovem
všecka odvtví vdy, umní a literatury jsou rozsáhlým
polem, kde mže nám výsledek pinést! bohatou že a

naše vlohy do pravého svtla postavit!. Tato náchylnost

je neodluitelná od spekulace. Tak stane se produkce
njaké hudební komposice, byt by byla sebe slabší, nej-

lepším podntem pro nás. Žida, jenž tvrcem je téže,

vyšinout! a hlavu jeho gloriolou slávy ozdobiti. Co se

týe medicíny a filosofie, musí i tyto tvoiti díl duševních

našich statk. Léka zasvcen je do nejintimnjších ro-

diných tajností a má takto zdraví a život našich ne-

pátel, kesan ve svých rukou. Jest^ nám snažiti se

podporovat! manželská spojení mezi Židy a kesany,
nebo národ židovský mže, aniž by tím pišel ku škod,
jen získati. Zavedením jistého množství krve neisté do
našeho, od Boha vyvoleného národa, nemže tento totiž

zniiti, a naše dcery dosáhnou tmito satky spojení

s rodinami majícími moc a vliv. Výmnou za naše peníze

získáme na okolí naše vlivu. Pátelství s kesany ne-

odvrátí nás od cesty, kterou jsme si vytkli, naopak ást
naší dovednosti uiní z nás velitele jich.

Bylo by žádoucno, by Israelité se zdrželi, ženy jich

svátého náboženství za maitressy vžiti a odporuitelno
jest, by si pro tuto úlohu nalezli pannu kesanskou.
Bylo by velkého významu, svátost manželství jednoduchým
civilním obadem vykonati, nebo tu hnaly by se kesan-
ské ženy na naši stranu. Je-li zlato hlavní mocí na zemi,

je na druhém míst zajisté hlavn tisk. Nebo co zmže
druhé bez prvého ? Jelikož díve zmínného bez pomoci
tisku nelze provésti, je nevyhnutelno, by správa list

byla v rukou našich lidí. (Viz židovské redaktory soc.-dem.)
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Bohatství a dovednost voliti prostedky, nakloniti si

prodajné veliiny (viz vdce soc. demokracie. Pozn. red.)

uiní z nás pány^^veejného mínní a vydají nám v naší

moc davy. Pjdeme-li tak krok za krokem vytrvale dále,

zatlaíme kesany a zniíme jejich vliv. My pedepíšeme
svtu, co v nm požívati má cti, dvry a nevážnosti.

Vyvstanou snad proti nám nkteré individuality a vychrlí

na nás nadávky a kletby, než nevdomé a poddajné davy
se nás ujmou a naší strany se pidrží. Staneme-li se jednou
neobmezenými pány tisíc, možno nám lehce stávající

pojmy cti, cnosti, karakteru zmniti a zpsobiti první

ránu posvátné instituci rodiny, která dosud byla sacro-

sanctní a dokonit! její zkázu. Mžeme pak vyplenit!

víru a dvru ve vše, co naše nepátely, kesany, dosud
povznášelo, a uinivše si zbra z vášní potebnou, možno
všemu, co dosud ctno a váženo, vypovdt! boj.

Každé dít Israele musí pochopiti, zachovat! a pro-

hlédnout! každý bod tchto pravých zásad. Tak vzroste

naše moc v obrovský strom a jeho vtve ponesou plody,

totiž: bohatství, užitek a vliv. To bude náhradou pro
hrozný osud, jejž Israel po mnoha století trpl. Nkdo-li
z našich krok ku pedu uiní, teba, by druhý hned ho
následoval, vyboí-li, teba, by mu nkdo ze soukmenovc
pomohl. Postaven-li Žid ped soud, teba, by bližní se

ho ujali a pomoci mu poskytli, než nejen tehdy, žil-li

tento dle pedpis, jichž Israel tak dlouho bedliv byl.

Náš národ zachovává vrn náboženské zvyky svých

praotc. Náš zájem vyžaduje, bychom pro sociální denní

otázky jevili snahu, zvláš pro ony, jež snaží se zlepšiti

pomry pracujících tíd; v pravd však musí naše na-

máhání smovati k tomu, bychom zmocnili se této

strany veejného mínní a oznaovali dráhu jeho. Zasle-

penost dav a jich náklonnost, dáti se zaujmout! pathe-

tickými frásemi, iní nám tyto lehce nabytou koistí,

získají nám v kruhu jich popularitu a dvru. Nalezneme
lehce mezi našinci takové, kteí dovedou v jich umlé
city tolik výmluvnosti vložiti, jako upímní kesané do
jich opravdového nadšení.

Potebno jest co možná nejvíce proletariát pro Židy
naklonný udržeti a podídit! ho onm, kteí penzi
vládnou. Doženeme tento ku revolucím a pevratm, a

každá podobná katastrofa piblíží nás v našich snahách
ku jedinému cíli, na zemi vládnout!, jak otci našemu
Abrahamovi pislíbeno. Tak vlastn mluvil rabín již
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díve než MUDr. Vohryzek si vzpomnl otázku židov-

skou ešiti. Ovšem tento rabín neprodal vypjený koár
a nepísahal »omylem « falešn. Jisto však jest, že víme
slovm MUDra. Vohryzka: »A kdykoliv se tento náš

chlév (rozumj židovský, pozn. red.) vyistí, vždy nalezne

se njaký vl, který jej zneistí.« Vzdor tomu, že jsme

nepátelé, doktore, a že usiloval jste nás zniiti, uznávám
vaši otevenost a poprvé v život vám dáváme za pravdu.

I v Pardubicích se našel, když poctiví židé chlév vy-

istili. Nadarmo s vašimi náhledy nebydlíte vedle hbitova.

Ostatnímu lidu však oznamujeme, že nesmí se nechat

svésti na cestu, kterou mu takovýto prorok pedpisuje,

nýbrž bezohledn musí žádati na židech mezi námi
žijících, by vyhovovali chováním zákonm eskému lidu

pedepsaným a nestavli se na odpor snahám národním.

Rusko jest nám výbornou školou, jak daleko žid pivedl
stát i národy, by mohl v kalné vod loviti.

Kdo má peníze, má všecko oteveno. Mže studo-

vat! a vyšinout! se. Chudina do škol nemže. Proto

mají židé v rukou advokacii, lékaství, profesury na
universitách. Dne 19. srpna 1908 napsal »ech« tento

lánek

:

»Je dosud v živé pamti poplach, jaký vyvolala re-

soluce, navržená pi projednávání rozpotu ve snmovn
poslanecké kesfansko-sociálním poslancem prof. Schmid-
tem. Židovstvo v tisku zahájilo proti ní hotové tažení a

za nejvtšího zpáteníka prohlásila již pedem každého,

kdo by se odvážil projevit! s ní souhlas. Tenkráte ukázal

se také obrovský vliv žid na zástupce lidu. Kdežto ve

výboru rozpotovém pijata byla resoluce vtšinou dvou-

tetinovou, nenalezla pi jmenovém hlasování v plenu

snmovny ani prostou vtšinu. I zástupci lidu, kteí
»blahodárný« vliv židovstva na sob pociují, eští
agrárníci, šli tehdy s táborem židovským až na jediného

barona Rolsberga. A pece nežádalo se v resoluci Schmidtov
nic, ím by se židm kivdilo. Vláda byla v ní toliko

vyzvána, aby podle možnosti uvedla poet židovských
žák na stedních a vysokých školách v pomr k per-

centuálnímu zastoupení židovského obyvatelstva, tedy

aby procento židovských žák nebylo vtší, než je pro-

cento židovských obyvatel, jak velice je potebno opa-
tení, elíci k obmezení potu židovských žák na stedních
a vysokých školách, o tom pouuje nás statistika. V uply-

nulém plstoletí vzrostl poet kesanských žák sted-
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nich škol o 450 procent, židovských žák však o 1250

procent! Poet židovských žák na stedních školách v Ra-

kousku tvoí dnes 1 4 procent všeho žactva, kdežto židé tvoí

toliko 4 a pl pro. všeho obyvatelstva. Pirozeným
dsledkem požidovštní škol stedních je sežidovštní

vysokého školství. Ponvadž studium na vysokých školách

jest nákladnjší a ježto židé jsou znan zámožnjší
kesan, je procento židovských poslucha vysokých
škol ješt vtší, než na školách stedních. Celkový poet
židovských žák na universitách a technikách v Rakousku
vzrostl v letech 1851— 1904 ze 641 na 4485 ! V období
tomto se poet židovských žák na technikách ztver-

násobnil, na universitách zdesateronásobnil, (!) poet
kesanských žák se na technikách pouze zdvojnásobnil

a na universitách ztrojnásobnil. Na 10.000 katolík pi-
padá vysokoškolských poslucha 7, ale na 10.000 žid
32. íslice tyto dokazují zpsobem nejpádnjším, jak

byla resoluce Schmidtova na míst a jak svrchovan
bylo by na ase, uiniti úžasn rostoucímu sežidovštní

vysokého uení pítrž.

Z pevahy židovstva na vysokých školách dsledn
opt plyne sežidovštní intelligence, zejména onch po-

volání, kde se židm naskýtá píležitost dlati dobré

»kšefty«, jako lékaství, advokatury, žurnalistiky a divadla.

Celá tvrtina poslucha lékaství na vysokých školách

jsou židé. Na fakulty filosofické se židé tak píliš ne-

hrnou, za to židovky v zástupech i zde vliv židovstva

hledí uplatniti. Obchodní školy jsou ovšem rovnž ži-

dovskými žáky zaplaveny, nebo ti tvrtiny rakouských
žid žijí z obchodu a prmyslu. Na 1000 žid pipadá
v obchod a dopravnictví 437, na 1000 kesan v témž
odvtví 83; v zemdlství za to pipadá na 1000 žid
pouze 111, kdežto kesan z tisíce 544 v odvtví tomto
výživu hledá. Židovských zemdlských dlník jest

20.508, z kteréhožto potu 19.233 pipadá na Hali a

pouze 1275 na ostatní Rakousko. Z uvedené statistiky

vysvítá pevaha žid ve školství a stavech intelligentních-

Tím se také vysvtluje jejich vliv v politice^ podporovaný
zvlášt tou okolností, že židovstvo ovládá tisk a dovede
pomocí jeho k uskutenní židovských zájm pracovati.

Židovské noviny jsou v Rakousku initelem, který diktuje

i ministrm, jak si mají poínati. Kesanský lid seven
jest tmito židovskými spáry jako železnou klecí a otroí
talmudistickému židovstvu hmotn i duševn. Proti kleri-
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kalismu láteí dnes kde který politický šarlatán, proti

židovstvu si netroufá. Je to pohodlnjší, bouiti proti

klerikalismu, než býti vdcem a buditelem a osvoboditelem

svých bratí kesanských, Úpicích v jamu židovské moci.

A pedevším je boj proti klerikalismu výnosnjší a zjednává

snadno postup v spoleenské kariee. Za tento hrnek

stuchlé rýže pomáhá takový protiklerikální bojovník

utužovati otroctví lidu kesanského a malováním hastroše

klerikalismu odvrací pozornost lidu od skuteného ne-

pítele a sužovatele národa. Kdy již konen otevrou se

lidu oi, aby seznal, že celý ten protiklerikální boj není

niím jiným, než chyte zosnovaným plánem židovstva

na upevnní své moci nad národy kesanskými. Práv
intelligence kesanského pvodu mla by zde pouová-
ním psobit! k vymanní lidu a k záchran své vlastní.

Kam dospjí pomry v naší spolenosti, potrvá-li v na-

stávajícím plstoletí vzrst židovstva ve školství, jako

jsme jej vidli v století uplynulém?
jeli v nkterém mst židovská továrna, tu žid to-

várník je pánem msta a celého kraje. Doklad o tom
teme v »Sam. Smrech « :

již dosti dlouho raffinerie David Fanto et Cie, nyní

»Akciová spolenost na výrobu minerálních olej«, po-

skytovala nedávným ohnm potravu pro pány novináe,
kteí bu z doslechu, nebo z podívání oknem vlaku závod
seznali. V roce 1838 hledal pan Fanto místo, kde by
pohodln umístili mohl zkušenosti, nabyté v Polsku a

navštívil Pardubice. Stedisko drah a kolem ležící po-

zemky pískové, tedy propustné a levné, se mu zamlou-
valy, i shánl dohromady obchodníky, aby založili to-

várnu na petrolej. O zpracování odpadk se v tehdejším

ase velmi málo mluvilo. Ale, kde pak! Pardubiáci,

kteí vypudili krajský soud atd., nebyli tak podnikaví a

každý držel ten v r. 1866 ušetený krejcar. Po dlouhém
pemítání pojednou koupila jistá kancelá advokátní po-

zemky u Svítkova za nkolik zlatých a pi psaní smlouv
pišlo na jevo, že koupil je za babku p. Fanto. Oby-
ejný to úkaz v život. Fanto neml mnoho penz,
stavl velmi tžce, ovšem že již tehdy peskakovaly po-

vsti, kdo asi s ním ve spolku, aneb kdo jej financuje.

Nebudeme popisovat! podrobnosti. V krátké dob stála

nevelká továrna, do které piváženy byly z dráhy citerny

a dále se o továrnu mimo bank, které tam mly »po-

zorováky«, nikdo nestaral. A továrna zmohutnla v krát-
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kém ase, vydlala spoustu million, vyházela hojnost

penz, ale když konen utvoila se akciová spolenost,

sestávající z nepátel eského národa a když zvolena

byla správa, v níž zasedali J. Deutsch, editel Boden-
kreditky, David a Bedich Fanto, veejní spoleníci a

Robert Fanto, prokurista firmy David Fanto & Co.,

svob. pán Bella Flatvany-Deutsch, veejný spoleník fy.

Ig. Deutsch a Sohn v Pešti, Dr. L. Schiiller, dvorní a

soudní advokát, Ernó Strasser, spoleník fy. David Fanto

& Spol., Theodor rytí z Taussig, námstek guvernéra
Bodenkreditky, tu pardubickým pernikám spadlo blmo
s oí. Židé a Nmci však již nepovolili a tak zvolen za

presidenta Theodor rytí z Taussig, za místopresidenta

David Fanto. Ped tím stavlo se v továrn stále, ku-

povaly se levné pozemky tém za fatku, ale zapomí-
nalo se od msta, že roste mstu obrovské nebezpeí,
které vystihl ped dvma roky prof. Slavík, když po-

ukázal k nádraží na jámy a ekl : Zde hrozí Pardubicm
nebezpeí! A ml pravdu. Obanstvo pemlouváno bylo

placenými agenty, aby rozhlašovalo slávu raffinerie do
svta a souasn prohlašovány Pardubice za jediné msto,
které se stará o industrii a pak vynáší obci neslýchané

pirážky, a se nikdo nepesvdil, zda udání a platy

správné jsou. Jen tak se mohlo státi, že v roce 1903 a

1904 závod, odhadnutý bez výroby a zásob na 16 mil-

lion korun, platil živnostenské dan pouze 15.000 zl.

Tak vypadá to vyhlašované hospodáství rakouské, tak

vypadá kontrola u nás. Pijeli páni z Prahy a horoucího
pekla a da byla vymena a kdo zná, jako »Osvta
Lidu«, disposiní fond továrny, ten uhádne snadno, že

v Rakousku je ministr finanní daleko a Bh vysoko,

ale žid nade všecky. Nyní mimo jmenovaného listu vy-

držuje také dlnický dm soc. demokrat v Pardubicích

a nií tak v zárodku každou akci, kterou by se oban-
stvo snad chtlo ubrániti hrozící záhub. O obrovském
rozsahu závodu, který nyní do Pardubic platí nkolik
tisíc pirážek, za to však msto otravuje a pomalu
i okolí nií, se napsali jiní. Nyní vznikl požár v továrn.
Požár, který se oekával tém každou hodinu a o kterém
i spolenosti byly pesvdeny, že pijíti musí.

Židé zotroují kesanské dlnictvo v továrnách, nií
je hmotn i mravn. Oni nepestali i obchodovati s ke-
sanským lidem jako s otroky. Dne 8. prosince 1908
pinesly »Lidové Listy« tento doklad:
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Když ped asy aféra Hilsnerova v echách hrozila

Židm nemilými následky, objevil se na obzoru novo-

dobý arodj v osob Masarykov, který svým vhlasem
mraky, vštící boue protižidovské, zažehnal a který od
té doby stal se milákem národa vyvoleného. Bylo-li

toto arodjné zažehnávání dobe vyváženo, nevíme, ale

kdož by se tomu divil, pováží-li se, že národ vyvolený
ovládá penžní trh takka celé Evropy. Také nad to

i hlasný a klepny židovských novin vzaly Masaryka pod
svou ochranu, tak že není muže v národ eském, jenž

by s tímto velikánem mohl se miti.
Od té doby národ vyvolený a zvlášt nkteí jeho

synové i dcery nevraždí sice dívek kesanských, jako

se pravilo o Hilsnerovi, ale za to si vymyslili kšeft

mnohem výnosnjší a cennjší. Používají dívek kesan-
ských jako zboží, které se v bordelech dobe dá zpe-

nžiti, a pi emž nesnadno lze tm kšeftam šlápnout!

na paty. Znají se vyhnouti paragrafm. Lákají dívky

kesanské tím, že nabízejí jim velmi výhodné služby, uplá-

cejí je naped, kupují jim drahý odv, ozdobují tlo jejich

vybranými šperky a takto pebarvené a pestrojené a

prošperkované k nepoznání odvádjí dvy kesanské
pes hranice, aby více do své domoviny se nevrátily.

Mají tito lupiové jisté brlohy, do nichž dvy kesan-
ské zavleou, tam je znásilují, všeho co jim nakoupili

pozbaví, a pak jako obyejné zboží, které dle krásy a

lepotvaru tlesného se tídí, odvážejí na místa pedem
urená.

Zboží nejlepší »prima«, zasílá se do Ruska, kde se

zboží toto nejlépe a nejdráž platí. Také Amerika do-

stává zboží toto. Zboží mén cenné, secundaváre, lifruje

se do Francie, Nmecka, Itálie a do harém tureckých.

Ausšus, šundváre, pofelváre, zstává tam, odkud ron
nejvtší poet dívek kesanských se vyváží, totiž v Uhrách.

Jesti k neuvení, ale jest dokázáno, že ron z Uher
15.000 dívek kesanských projde rukama židovskýma
do veejných bordel a mezi tmito dvami kesanskými
jest nejvíce dv z ubohé Slovae; nebo nezídka hezké
dvy slovácké již v útlém mládí bývají vybírány a po-

sílány dovnit Uher, do úrodných krajin, aby tam byly

odchovány k úelu, shora naznaenému.
Knz ádu františkánského, P. Oneudiger, vypra-

voval ve shromáždní 4000 muž katolických v Boldo-
gasóny, kteí tam z celého vkolí se sešli, takové hrozné
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výjevy a události o únosu dv kesanských židovskými

lifranty, že mužové tito pi líení knze františkána

pst zatínali, pomstou Židm hrozili, ano veejn pí-

sahali, že za žádnou cenu dcer svých do služby židov-

ské nepošlou. Nejeden z muž slzel, naslouchaje, jak

hanebn takový liferant s kesanskými dvami nakládá.

Kesan by ani neuvil, jakých figl, jaké lsti, jakých

slib používá takový otroká, aby jen ob kesanskou
do svých tenat dostal.

Kdyby takhle dostalo se na veejnost, že kesan-
ský otroká dcerku vyvoleného národa zalifroval nkam
do nevstince, jaký poplach nastal by ve všech novinách,

zaínaje od první klepny vídeské »Neue Freche Presse«,

až k tomu nejposlednjšímu pejsku židovskému, který

nkde na venkov také novináskou moudrostí kesany
oblažuje. A neustalo by se, dokud by otroká takový

nebyl ádn potrestán. A co iníme my kesané, abychom
duše, drahou krví Kristovou koupené, ktem svátým pro

život vný obrozené, ochránili ped záhubou asnou
i vnou, do níž židovská ziskuchtivost jako stádo je

žene.

Filantropická spolenost v Buenos Aires ped krátkou

dobou ohlásila uherským úadm v Budapešti, že 16 ži-

dovských liferant kesanských dívek je na cest do
Budapešti, aby tam provádli zase další obchod s ke-
sanskými dívkami. V Alexandrii jest v bordelích 500,

v Argentinii 688 uherských kesanských dívek.

A jak se jmenují ti liferanti toho zboží kesanského?
Jsou to vesms židé a jsou to židovské noviny, které

prokazují jim službu nadhán : Pešti Hirlap, Frisch

Ujsag a Az Ujsag. Dvy kesanské oznaují se tam
technickým názvem peen. A e tchto novin a zpsob
psaní jest takový, že mu pouze ti židovští verbíi ro-

zumí. Mám po ruce tato data : V Nagyvaradu pracuje

v tomto oboru a smru celá banda židovských verbí.
Dvy pilákané a omámené se odvážejí do Bukurešti,

kde již je pijímají jiní Židé k další doprav. Z obce
Teketeto bylo nkolik hezkých dívek kesanských noní
dobou násiln odneseno.

Nkteí z tch handlí byli již zabaveni a vsazeni

do žalá. Tato jsou jména jejich : Samuel Nyising,

Malvin Kis, kteí lifrují dívky kesanské do kaváren, Efraim
Weinstein, který ml pipravený transport dívek kesan
ských do Caihradu, Magdalena Moisová, Morici Neumann.
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Seznam tchto achré, kteí obchod vedli ve velkém,

udává tato jména : David Auerbach, Mendl Eidotter,

Chajem Krankenfreund, Esther Schnepfenfang, Mardochai
Rosenduft, Eliezer Tulpenfeld, Gedaile Veilchenduft,

Leizer Tevcerles. Povážíme-li tuto nenasytnost a zisku-

chtivost, která nespokojuje se již nyní obchodovati pouze
tkanikami, kožkami kozelími, zajeími, králiími, sir-

kami, ale která již odvažuje se i toho, že dvy kesan-
ské vlee do zajetí, v nmž ne pouze tlesn, nýbrž

i duševn hynou, musíme podiviti se práv mateské
lásce církve katolické, která dokud ješt mla vliv na

djiny národ, pod klatbou zapovídala kesanským
matkám posílati dcery do služeb židovských anebo ko-

nati služby kojných židovským dtem. Ano tato církev

v lásce k lidu kesanskému zakazovala knžím, že ne-

smli dáti rozhešení ani matce, která dceru zavedla do
židovské rodiny, ani dcei, která tam sloužila, ani kojné,

která u dítek židovských byla. — Kdyby lid kesanský
tohoto píkazu církve Pán dbal, dle nho dosud se

ídil a církev poslouchal, jak mnohá dva kesanská
byla bv ped záhubou asnou i vnou ochránna.

Kdo vypoví a vypráví nám útrapy, vzdechy, náky,
bolesti a trampoty tch ubohých obtí kesanských ži-

dovské hamižnosti ? — Kdo ukáže tm matkám ubohým
hroby, v nichž odpoívají obti kesanské, které si vy-

brala a vyvolila zhovadilost, frivolnost, bezuzdnost, smysl-

nost, bezbožnost, chamtivost, lakotnost, hamižnost, necud-

nost a bestiálnost židovská na potupu a pohanu jména ke-
sanského, aby je zhanobila ped celým svtem a zašlapala

do bláta náruživostí a chtí nenasytné smyslnosti, jaký

bude podiv náš, až na soud Božím posledním všecky

ty hanebnosti smyslné budou ped celým svtem obje-

veny, až ty hvzdy nebeské žalovat! budou na ty ne-

tvory, když za noní tmy obti své unášeli. Až i msíc
žalovati bude na n, který jim matným svitem na cestu

svítil, až ty stny bordel, ba i jednotlivé kameny a cihly

žalovati budou a vypravovat! o hanebnostech, jimž se

ubohé dvy kesanské pro mrzký zisk musily podrobili,

aby židovský lupi byl obohacen. A což až ty nešastné
dvy kesanské na soud Božím obviní matky, které je

k Židm do služby vodily, až žalovati budou na hospo-
dáe židovského, který je ku zlému svádl, až žalovati

budou i na knze, kteí jako nmí psi báli se otevít!

ústa svá a varovat! matky i dcery jejich ped hrozícím

Rudolf Vrba: Vláda penz. 30
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nebezpeenstvím ? Jak hrozný bude výrok Krista, Soudce
spravedlivého, když duše tyto bude žádati z rukou tch
lupi, kteí je o radost vnou pipravili. Avšak kivda
a bezpráví, jež páchají synové národa vyvoleného na

dvách kesanských, nebude trvati vn. I tuto uhodí
jednou hodina odplaty zasloužené. A hrozný bude oka-

mžik, až národové kesanští útovati budou s potomky
Semovými, až jim pedloží úet na nmž bude oznaena
veškerá potupa a pohana, kydaná židovskými novinami
na Krista, církev a sluhy její, na veškery obady této

církve; nebo nic kesanm svátého a milého není jisto

ped jedovatou slinou vtipu a satyry židovské. A k tomu
útu pidruží se i poet zavleených kesanských dv
do veejných bordel. A ím úžeji pivine se lid ke-
sanský ku Kristu a církvi, tím spíše zbaví se nesne-

sitelného jha židovského, jak o tom svdí hrabnka
Hahn-Hahnová, která praví : Dokud lid kesanský nebyl

tak daleko odvrácen od Boha, jako jest nyní, trestal jej

Bh válkami, morem a hladem, aby se zase k Bohu
obrátil. Le nyní, kdy lid kesanský od Boha, úpln jest

odvrácen, dostaí Bohu spravedlivému metla jen jediná

a touto metlou hroznou jest: Židovstvo!

Obrovský majetek žid jest nedotknutelný. Bájené
milliony Rotschild, Gutman, Reitzes, Mendelssohn,
Bondy, Stern a jak se židovští millionái jmenují

nejsou socínni závadou. Na milliony žida nikdo ne-

sahej 1 Ale kesana, hlavn knze — toho svlékni. Tak
hlásají socíni. I provádí se to ve Francii, kde 80.000

žid vládne 40 milliony kesan. Dne 28. listopadu 1907
pinesl »ech« tento lánek. Arthur Loth uveejnil v ka-

tolickém list » Univers « e socialisty Constanse o novém
zákonu Brianda na oloupení církve. Tento socialista

prohlásil, že strana jeho bude hlasovat! pro zákon Bri-

andv na skonfiskování majetku kostel a všech nadací.

Constans tvrdí, že zákon Briandv je první praktický

pípad na zavedení kolektivního (spoleenského) jmní
zabráním majetku soukromého a jest praejudikátem pro

další postup konfiskace soukromého majetku vbec,
nevyjímaje ani majetek oportunist a radikál. Constans
pravil: » Rozhodnutí, které jste nyní uzákonili, ve vašem
zájmu proti církevním statkm budeme provádt! stále

ve všech dsledcích v zápasu naší strany a rozšííme je

na celý pojem národního kolektivismu. Vy niíte civilní

zákony, niíte zákony o ddictví, dobe, my s vámi jdeme
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a odstraníme všechen kapitalism«. To jsou slova beze

šminky,zárove poplašný výstel pro celý národ francouz-

ský. Mnozí se slovm Constanse posmívali a krili rameny.

Domnívají se, že hrstka socialist a pívrženc Constanse

nemá významu. Ale a se nemýlí. Socialisté si rozumí,

kam míí a chtjí také dosáhnout svého cíle. Dosud se

socialismu upravovaly cesty. Celé loupežné tažení proti

církvi a jejímu majetku jest praktikování zásad socialist.

Pravda, kolektivní, spoleenský majetek nebude dnes ani

zítra. Lehkomyslní lidé, kteí nechtjí pochopit, že lou-

pežení církevního jmní jest dsledkem socialismu, po-

cítí brzy, že to, co na jiných páchati nezabránili, bude
na nich provádno pozdji.

Volání socialist po zavedení kolektivního majetku,

to jest, aby se všecko všem pobralo, není dnes prázdnou
frásí. Státní lupii ožebraili veejn a nestydat církev.

Constans se mže posmívati, ponvadž majetek knží je

jinaký a majetek laik také jinaký, ježto knze ožebrait

je dovoleno, aniž by se socialistm dalo za pravdu, tak

se mýlí. Loupež na knžích ve Francii provedla nynjší
vtšina poslanc. Jmní církve není jako jmní svtských
oban, ono jest posvátnjší. Veškeré kulturní státy chrání

posvátný majetek knží, kostel a nadací zvláštními zá-

kony. Tak bylo již u starých pohan, tak bylo ve všech

kesanských státech. Briand tvrdí, že stát má tu moc,
statky knží a církve uloupit. Pravda, dosud žádný lupi
církve ve Francii nepišel do kriminálu, kam patí. Až
pijde Constans a jeho lidé k moci, pak sáhne na statky

laických oban. Majetek mrtvých není rove majetku

živých. Briandv závr, že jest rozdíl mezi majetkem
církve a oban, bude uplatnn na veškeren ostatní ma-
jetek. Až bude vládnouti Constans a jeho lidé, pak za-

bere a skonfiskuje doly, dráhy, banky, akcie, bursu, a

ekne, že tyto majetky jsou zvláštního rázu a musí se

vžiti v plen pro všechny. Budou pro všechny obany
zabrány v plen ve státní majetek.

Kapitalism, akcie a státní papíry budou prohlášeny

za majetek státní. Až budou akciové spolenosti a bursa

vyplaceny a prohlášeny za majetek národní, tak pijdou
na adu soukromí vlastníci, bohái. Veškerá nerovnost

majetku musí zmizeti. Co bylo provedeno na církvi, to

musí dsledn býti provedeno na majetku kapitalist,

žid, bursián a zedná. Constans a jeho soudruzi pro-

vedou tuto vc. jakmile Briand provede poslední zákon

30*
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na lupiství kostel a vnitních jich drahých poklad,
pak socialisté budou míti vzor, dle kterého provedou
odstranní soukromého vlastnictví všech oban vbec.
— Dotud lánek »Universu«. Zda se Francouzové v po-

slední chvíli vzpamatují, nevíme. Opakuje se dnes ádní
komuny ve velkém.

K bohái millionái židovi nejde ani jeden socín

na krádež, ale do kostel ano. »Naše Listy« napsaly

v íjnu 1908 o tom následující; V posledních dnech
minulého^ týdne spáchány byly v katolických chrámech
Pán v ernilov, ernikovicích, Jeicích, Solnici, Hro-
nov a na Pouchov (na Královéhradecku) loupežné po-

kusy anebo i dokonané loupežné krádeže. V Praze samé
pak podailo se lupim vykrásti chrám sv. Petra na

Poíí, chrám svátého Josefa Kalasanského na Píkop a

mimo to uinn lupii pokus vloupati se do chrámu
sv. Vojtcha v Jircháích a do chrámu sv. Štpána na

Novém Mst Pražském. Zahájeno pátrání po lupiích.

Pražské policii podailo se chytit 24 rok starého žida

Morice Pollaka, když nacházel se práv na cest s pytlem,

v nmž nesl celý lup z chrámu sv. Petra na Staré Msto
pražské do prodeje. Pátráno, kde Pollak bydlí a vyšlo

na jevo, že bydlí u theoretického anarchisty ob. Jandy
v Karlin. I vykonána hned v bytu ob. Jandy prohlídka

a nalezeny zde brožurky a spisy obsahu anarchistického.

Janda se svými páteli Kuprem a Kastnerem odvedeni
jsou k výslechu, naež však propuštni na svobodu. Pá-

tráno dále. Policii padl do rukou Baroch Bernard Brnner,
bývalý tiska z Pruska vypovzený, patící prý do Tarno-

pole, který r. 1905 byl u krajského soudu v Chebu ve

vyšetování pro zloin násilí. A ponvadž se zjistilo, že

bydlí zase u theoretického anarchisty truhláe Jos. Hou-
bika v Nuslích, podniknuta prohlídka i tam, kde opt
pišlo se na anarchistické tiskopisy a brožurky. Mimo to

zaten zde theoretický anarchista Alois Kakovský, 231etý

kniha, který prý se narodil v Temešváru v Uhrách a

do obce Zábhlic okr. Zbraslavského prý patí. Kakov-
ský, když spatil do bytu k Roubíkovm vcházeti po-

licii, chtl uniknout pes pavla a dvr, avšak na dvoe
byl zadržen a odveden do vyšetovací vazby.

Zatený Moric Pollak pi konfrontaci nechtl se

s Barochem Bernardem Brnnerem ani s Aloisem Ka-
kovským znáti a nepoznával z obou »toho neznámého «,

který mu kradené vci z chrámu sv. Petra pinesl. Avšak



^ 469 —

po konfrontaci, když se Pollak vrátil do cely, vyjádil

se k spoluvyšetovanci poštovnímu podvodníku Plockovi

:

»Už to prasklo! Jsou zde, ale já nic neeknu!« Z tchto
slov se vyrozumívá, že Briinner s Kakovským kostel

sv. Petra vykradli. Baroch Bernard Briinner prohlašuje

se zejm za theoretického anarchistu a zárove tak

0 sob praví i Alois Kakovský. Že pak oba i Moric
Pollak nacházeli se v bytech a okolí theoretických anar-

chist — je to pro celou událost velice karakteristické.

Avšak nejpodaenjším jest, že to ani veejnému den-

nímu tisku a jeho redaktorm nejde njak na rozum,

jak by také theoretití anarchisté Briinner a Kakovský
— jsou-li theoretickými anarchisty — mohli krásti. No-
vináská veejnost se domnívá, že Brnner i Kakovský
svými prohlášeními chtjí jen theoretické idee anarchist
kompromitovati — a má je, jsou-li anarchisty — za

anarchisty inu. Jsme zvdavi na výsledek celého pro-

cesu, který po vyšetování bude následovati, potom snad

se prokáže, že theorie a praxe nebývají daleko od sebe.

Prozatím o celé této záležitosti mže si každý mysleti

co chce.

Jedno však je na pováženou, že zatení theoretití

anarchisté vyhlédli si k inu práv katolické chrámy
Pán, akoliv je pece známo, že s kalichy a obadními
rouchy se nejspíše mohou prozradit, až je budou hledt
zpenžiti. i mli mezi svými známými zase njaké
theoret. anarchisty i u obchodník takovýchto pedmt?
To je na pováženou ! Pak by ovšem byli lupii bez sta-

rosti, co se svým lupem, a pak dalo by se i vysvtlit!

ono množství smlých podnik na vykradení katolických

kostel. Avšak, nech je tomu jakkoliv, dnes — jak se

vci mají — musí strážcové kostel býti ostražití a bedliví

toho, aby zlodji tohoto druhu do chrámu Pán tak

snadno se nedostali, a kde to možno, a se to zaídí
1 tak, aby kalichy a monstrance a vbec zlaté nádobí
bohoslužebné jim do rukou nepadlo i když do chrámu
Pán podaí se jim vloupat!. Theoretití anarchisté jsou

vtšinou bez náboženství a proto také nikterak nás ne-

zaráží, že veejn se k theoretickému anarchismu Brnner
i Kakovský znají. Veejnost ovšem nemže ješt dnes
chápati, jak by mužové k njakým politickým názorm
se hlásící mohli se dopouštt! takovýchto in. Kdo však

sleduje bedliv njaké uení, pipustí pak i konené jeho

výsledky, a podle tchto výsledk ukazuje se pak i jasno.
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že každá politika nemusí býti politikou, nýbrž také ním
jiným. Tolik prozatím, než dokáže se více. Kde nemohou
židé vládnout, tam kií, že se jim dje kivda a dovo-

lávají se humanity, to jest lásky k bližnímu. O této hu-

manit napsal Menšikov pojednání.

a) Menšikov o humanit.
Znamenitý žurnalista ruský M. Menšikov má, jak

známo, o židech dobrou znalost. Na podzim r. 1907
vyšla od nho v asopise »Novoje Vremja« ada feuille-

ton, v nichž oste si posvítil na židy. Pesvdivé vý-

vody Menšikova pivedly židovský tisk do nepopiratel-

ného vzteku. Brzo potom v jednom židovském listu ob-

jevil se lánek patrn njakým židem napsaný s nad-

pisem : ^í^Odpov ruského žida p. M. Menšikovi«. Byv
takto vyzván, Menšikov nedal dlouho ekati na repliku

a pouil » ruského žida« novým feuilletonem, jenž na
adressu »ruského žida« byl ízen. Skvlý publicista

uvádí mezi jiným:

Je dávno známo, že naše byrokracie chová zvláštní,

pímo chorobnou náklonnost k »potlaovanému « národu
židovskému. Tato dojemná náklonnost asto vzniká z ne-

nadání, podivuhodným zpsobem, tak jako v mnohém
tle pojednou elektina se vyvolává. Spodní vrstvy ad-

ministrace jsou zrovna tak jak generální guvernéi více

nebo mén ku prospchu žid hypnotisovány. P. Fedo-
rov (vydavatel asopisu, jejž Menšikov napadl), jenž

jednou nkolik hodin byl finanním ministrem, ml pí-
ležitost »výnosnou innost« Rothšilda v Baku pozorovati

a od této doby má nehoráznou úctu ke všem židm.
Tato úcta jest patrn docela nezištná. Co Fedorov stal

se novináem, poskytuje co nejochotnji židovským hla-

sm ve svých novinách útulek. Když jsem v jednom
list etl výatek z »odpovdi ruského žida p. Menši-
kovi«, objednal jsem si ihned pvodní list. Byl jsem
totiž velmi zvdav a chtl jsem velice rád alespo jed-

noho žida na svt vidti, jenž » poctiv a mužn « jed-

nou nco rozumného a vážného ke všeobecným útokm
na židy odvtiti dovede. S velikým zájmem vzal jsem

list do ruky a etl krátkou, 50 ádek obsahující odpov
na mé feuilletony. Byl jsem však trpce zklamán. Je to

poád tentýž bezbarvý odlitek »židovských odpovdí «,

poád tytéž sentimentáln hloupé, otepané a smšn
prhledné žaloby, které co neobratná spekulace k tomu
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smují, aby omráily jisté nezralé kruhy ruského te-
nástva. Ve svém lánku vznesl jsem proti židm tžkou
obžalobu, že v celém západním Rusku provozují obrov-

ské podloudnictví s koalkou a pivem a že tím státní

pokladn zpsobují znanou škodu. A co k tomu od-

povídá » ruský žid« ? Že prý štvu jednu ást obyvatel-

stva proti druhé, že prý podncuji záští proti 7 millionm
ruských žid! To pece není žádnou odpovdí k mé
obžalob! Já mluvím o podloudnictví a konstatuji zna-
nou škodu pro státní pokladnu, ale »ruský žid« mluví

o štvanicích a záští.

Ve svých feuilletonech vznesl jsem další obžalobu
proti židm, že v západním Rusku provozují tajnou, ne-

dovolenou výrobu cigaret a takto opt státní pokladn
nezmrnou škodu psobí. Na tuto obžalobu odpovídá
mi »ruský žid« toto: »Pane Menšikove, vy jste chorobný
lovk, vy trpíte hroznou nemocí, která z nedostatku

lásky a humanity vzniká.« Promite mi, ctný žide, abych
zdraznil, že jsem nemluvil o »humanit« a »lásce«,

nýbrž o tajn vyrábných cigaretách a o lupu, jenž se

tím na státním majetku páše. Nikomu jist na tom ne-

záleží, jsem-li zdráv i churav. To je vc soukromá. Ale

veejnosti ohromn na tom záleží, aby se konstatovalo,

že stát den co den, rok co rok od žid hrozn jest

olupován a okrádán. Pro pak » ruský žid« nechce ani

slovíka o tchto obrovských podvodech židovských

slyšeti ?

Ve své obžalob proti židm opakoval jsem obecn
známou skutenost, že se celé západní Rusko od žid
neslýchané vylichvauje, že prostituce a obchod s dv-
aty iní nejrozšíenjší a nejvíce kvetoucí obor židovské

innosti obchodní, že se všecky nedovolené a zákonem
zakázané živnosti na p. koup ukradených vcí, nej roz-

manitjší trestné falšování potravin a poživatin, podloud-
nictví výlun od žid provozují. Na základ soudní sta-

tistiky, na základ dlouholeté zkušenosti administraních
úad a konen na základ bezprostedního pozorování

vykoisovaného kesanského obyvatelstva lze konstato-

vat!, že židé všude tam, kde se stýkají s kesany, dávají

na jevo zloinné náklonnosti. Židé snad nedlají si žád-

ného potu z toho, ale skutenost je taková, že se Židé

vždy a všude objevují býti návodci všelikých nezákon-

ných in, a je to podvod, krádež, kivé svdectví,

loupež nebo vražda. Všecky tyto obžaloby, které ovšem
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mnou nebyly vynalezeny, ale nesetnkráte byly po-

tvrzeny, jsou velice vážný a ohromn pitžují židov-

stvu. Tyto obžaloby vznášejí se všude tam, kde židé ve

vtším potu vystupují: v Rusku, Rumunsku, Rakousku,

Francii a Americe atd. Místo aby aspo trochu vyvrátil

tuto po celém svt dobe známou skutenost, »ruský

žid« odpovídá mi toto : »Jsou snad židé tím vinni, že

sídlí tam, kde se zrodili ?« To práv jest nejvtší ne-

štstí pro nás Arijce, že židé nesídlí tam, kde se zrodili.

Oni bohužel nesídlí ani v Arábii, ani v Sýrii, ani

v Egypt, ani v Palestin, oni sídlí všude, jenom ne
tam, kde se zrodili. Jako koovníci putují po celém svt,
nejsouce k tomu hnáni od jiných národ, nýbrž nestá-

lým, toulavým pudem.
Nedovede-li žid k tmto tžkým konkrétním obža-

lobám nic jiného odpovdti než: »Jsou snad Židé tím

vinni, že sídlí tam, kde se zrodili ?«, tu dokazuje se tím

jasn, že mlky uznává tyto obžaloby. Není-li tím pi-
puštno, že staí naroditi se židem, aby následkem své

zloplodné povahy plemenné stal se zkázou a neštstím
nežidovského obyvatelstva s ním sídlícího?

Tvrzení, že prý »záští a nenávist nacionální vychva-

luji« a »národ proti národu podncuji«, nesetnkráte
se opakuje v jeho odpovdi. Tento zpsob hájení je

vskutku ubohý. Jestliže ruský žurnalista si dovolí holou,

velikou pravdu, kterou celý svt za pravdu uznává, židm
pedstaviti, je to » vychvalováním záští«, »podncováním

«

atd. Pakli však milliony žid v millionových pípadech
dtinsky nezkušený lid podvádjí, lichvásky odírají, k pi-

jáctví a zloinu svádjí, tu to není žádné » podncování «,

žádné »záští lidské«, to je nco docela normálního, nco
dobráckého a nevioukého, nco, pro co žid ani slvka
omluvy nenalézá. Ani jediné nesmlé výtky proti svým
soukmenovcm »ruský žid« nevznáší. Kdežto náš híšný
ruský lid vn pyká, sebe kižuje a nií, kdežto náš

híšný ruský lid v slov i písm — jako Dostojevský a

jiní Rusové — až k sebepohrdání a sebesnižování se

sklání, žid vždycky zstává nevinnou ovekou, na níž

ani skvrna výtky nelpí. Židé zstávají vždycky »vyvole-

ným národem «, jemuž nco vytýkati jest hrozným zlo-

inem. Toto slepé sebepeceování, jež u vtšiny žid
nabývá formy ošklivého naparování, prozrazuje známky
choroby, jež hranií až na »mania grandiosa«. Je-li bible

vskutku zrcadlem židovských zvláštností plemenných.
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teba jen tuto knihu otevití a v ní ísti.^ Ze všech ná-

boženství jenom židovské jest posvátné. Židovské nábo-

ženství dovoluje nežida (gojim) za pedmt bezohledného

vykoisování pokládati. i snad djiny starého židovstva

nejsou hrozným krveprolitím, v nmž milliony jiných

národ utonuly ? Ruští židé velice rádi pedhazují ke-
sanm nedostatek kesanství. » Myslíte, « — ptá se mne
»ruský žid« — »že Kristus, že vynikající kesané sdílejí

vaše mínní ?« Co se mne týe, jsem zcela pesvden,
že mnozí, kteí náležejí k pedákm národa, moje mí-

nní o židech sdílejí. Kdyby Kristus nyní ješt jednou

k nám na zemi pišel, shledal by ve mn skuten
špatného kesana, ale pece kesana, jenž pod tisíci-

letým vlivem evangelia tolik z kesanství pojal, co lidská

povaha, jeho pojmouti mohla. Ve svých odprcích a ve

svých soukmenovcích však by Kristus na každý zpsob
nalezl potomky týchž žid, kteí jej ped 20 stoletími

(bezpochyby z humanity) ukižovali!

»Vy neslyšíte nák pronásledovaného a v židov-

ském osadném pásmu vymírajícího národa, « odpovídá
mi »ruský žid«. — »Vy jich nikdy nebudete slyšeti!«

Bh je svdek, já neslyším tchto nák. Pi nejlepší

vli nemohu v nácích židovského tisku nalézti nieho,
co by mne dojalo, ponvadž nejsem tak obmezený,
abych všude nepoznal špatn zahalených lží. Nejnestyda-

tjší a nejstarší lží je tvrzení, že židé jsou všude pro-

následováni. Pravda je bohužel, že všickni národové,

kteí ve svém stedu mnoho žid trpti musí, nemají
nic jiného na starosti, nežli stále se proti židovským
pronásledováním brániti. A jestliže v nkterých zemích
lidu pechází trplivost, není to žádné »pronásledování«

žid, nýbrž samodné pohyby sebezachovacího pudu
národ. Jsou to marné pokusy národa setásti židovské

jho. Každý »pogrom « jest druh lidového soudu a ob-

žaloba proti vlád, že nechala lid na holikách. Na-
bubelé fráse »o vymírajícím v osadném pásmu židov-

ském národ«, jenž jako » dobytek v úzké kleci jest

stsnán«, jsou rovnž neslýchanou lží. Jestliže jen po-

vrchn pozorujeme území, kde židé v Rusku smí se osa-

zovati (= erta osedlosti, osadné pásmo), tuto » úzkou
klec«, kde Židé »pro nedostatek prostoru k vymení
odsouzeni jsou«, tehdy poznáváme, že toto území obsa-

huje nic více a nic mén než 15 — pravím patnáct —
velikých gubernií, jež co do podnebí a krás pírodních



— 474 —

jsou V Rusku nejlepší. Židm jest penecháno království

Polské, knížectví Litevské a Malorossija. Z této rozlohy,

kterou omývají dv moe a která hranií s Evropou
západní, snadno by se daly utyoiti dva velestáty jako

je Nmecko a Itálie. A pece Židé kií v celém svt,
že jest jim »úzko« a že »musí vymíti!« Jak tq^rnže
býti, když v témž prostoru, v téže »úzké kleci « mimo
n (židy) ješt 8 million Polák, 2 milliony Litevc a

17 million Malorus bydlí, aniž mají obzvláštní nedo-

statek prostoru ? Pi tom nesmíme pehlédnouti, že hra-

nice pásma osadného není úpln uzavena, ponvadž
židovští emeslníci, obchodníci, absolventi vysokých škol,

zubní lékai atd. docela voln po celém Rusku pohybo-
vat! se mohou. Konen hranice osadného pásma chrání

do jisté míry jenom východ Ruska, na západ, jenž hra-

nií s Evropou západní, není pirozen žádné ohradné

linie, zde^ Židm celý široký, veliký svt jest oteven.

Je-li tedy Židm v Rusku skuten »úzko«, kdo brání jim

této široké, otevené brány do západní Evropy použiti ?

Bohužel Židé neradi sthují se do západní Evropy, po-

nvadž cizopasnictví tam je tžší nežli v Rusku, Proto

Židé tlaí se na východ Ruska, kde usedlý ruský národ
žádné pomoci ani od vlády ani od intelligence oeká-
vat! nemže. Je to vskutku »podivná klec«, jíž stny
scházejí a tvrtá je chatrná a zícená!

Drzost židovské legendy o »obmezení« Žid mže
jenom s pošetilostí nkterých Rus, kteí této legend
ví, závoditi. Mozky tchto lidí nemohou pochopiti, že

židovské žaloby neprýští z pirozeného pudu národa
k rodné hroud a k poctivé práci, nýbrž že je to práv
pud koujících nomad, kteí vn hledají nových past-

viš, když staré pastviny od nich byly vypaseny. Semité

jsou zvláštní, výjimené plém, jež se nikde »doma ne-

cítí «. Ješt ped zniením židovské íše rozptýlili se Židé

po celém svt a až do dneška zstali nomady (koov-
níky). Oni nacházejí se na ustaviném nájezdu a útoku
proti všem ostatním národm a bda tm národm,
kteí tomuto nebezpeenství rozumti nechtí. Polsko bylo

bhem nkolika století od nich pivedeno ke zkáze.

Zrádcové našeho lidu, pipravujíce židovskou invasi, ne-

tuší, že nové židovské jho bude hroznjší nežli tatarské.

S obratností zkoušených falešník mluví Židé o potla-

ování svých lidských práv. To jest opt nestydatá a

zúmyslná židovská lež. Stane-li se židovi kivda, je-li
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uražen, okraden, oloupen nebo zavraždn, poád je pod
ochranou obecného zákona, jenž nezná žádného rozdílu

mezi židem a kesanem. Majetek, život a obchodní in-
nost žid chrání se zrovna tak jako kesan. Z toho

však ješt nenásleduje, že vláda musí slep podporovat!

nacionální požadavky Žid.
Trpti stát v stát bylo by politickou pošetilostí, a

velikého zloinu dopustila by se ona vláda, která by na
útraty panujícího ruského národa, jenž s obrovskými
obmi stvoil ohromný organismus státní, cizí nepá-
telský živel podporovala. Avšak Židé nežádají jenom
ochranu své národnosti, nýbrž žádají nco docela ds-
ného, žádají totiž docela vážn, aby vydán byl zákon,

jenž by zakazoval vytýkati Židm jejich chyby a zloiny,

zákon, jenž by stanovil, že svádní lidu k pijáctví a ke

zkáze, že lichva a soustavné loupení státního majetku,

že prostituce, kuplíství, obchod s dvaty atd. nemají

se za zloin pokládati, jakmile Židé jsou jejich pvodci.
Židé »žádají« to^ eho žádný národ na svt posud ne-

žádal, a kdo ví, snad se jim podaí umožniti to, co ne-

možným se zdálo.

Jak strašlivou nenávist’ mají židé k eskému národu,

o torn by se daly psáti celé knihy.

Židovské plemeno na celé zemi se odhaduje po-

tem 12,000.000. Na zem eskou pijde prý okrouhle

100.000 žid. My tomu nevíme. Roku 1900 bylo

v echách napoteno 92.745 žid. Vždy má jen Praha
alespo 40.000 žid. A nyní se všimnte ostatních mst,
jako Kolín,

^
Pardubice, Budjovice, Plze atd., všude

plno žid. Židovské plemeno je národ pro sebe, židov-

ství není náboženství, židovství je plemeno. Tak musíme
rozlišovat. Žid nemže nikdy býti Slovanem a nechce
jím býti. Co píše » Rozvoj « o eském židovství to je

sprostý švindl. Nejstrašlivjší a nejnebezpenjší nepítel

eského lidu je žid. Kde se usadí jedna židovská pija-

vice, tam je eský lid brzy ochuzen, ožebraen, zne-

mravnn. A pi tom je to nejhnusnjší, že eský Venca
dlá radji otroka židovi, než by dlal poctivou práci

svému pokrevenci. I pozdrav je Pán Bh, pane Kohn,
kií z dáli socín na žida. Vidí-li ale svého, — tak ped
ním odplivne. To je mrav našeho lidu od žid zkaže-

ného. Jak žid špiní eský národ doma a v cizin, o tom
by se daly psáti celé knihy. Vždy jsou v Praze na Pí-
kop kavárny v rukou žid jako »Café Central^, kde
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není ani listu eského a kde íšníci nepinesou kávu,

pak-li by kdo o ní žádal esky. O tom naše denní listy

zatvrzele mlí. Žid se dá tu do chechtotu : ich verstehe

nicht czechisch. Pozorujte židy na ulici, na tramwayi,

v kavárnách a v hostincích, všudy v Praze mduví okat
nmecký. Obzvlášt jsou v tom fanaticky vycvieny ži-

dovky v tramwayi. Zde hodn kií na konduktéry, aby
jim vydali lístek po nmeku a vyptávají se naschvál,

kde je ta neb ona ulice, akoliv Prahu lip znají, než
konduktér. Jen aby židovka mohla ve voze hodn
kiet po nmeku.

Nikdo nežádá na tramwayi po esku tak hlasit

lístek, jak to iní židé a hrstka Nmc po nmeku.
Úel toho je zejmý. Jak žid píše o eském národ,
o tom podal žid Brod v Berlínském »Tagblattu« 27.

ervna 1911. List ten patí jak známo, židu Mossemu.
Žid Brod napsal v tomto ísle zábavný lánek s nápi-

sem »eška
Nejdíve vykládá, že má nejradji okolí pražské,

jelikož tu vše zná a astji si mže zajeti, jelikož to

je na blízku. Vyšel jsem si onehdy, píše žid Brod, do
známé mi obce. Co bych ji popisoval. Vejdu do restau-

race. V jídeln jen málo lidí. Nevšímám si jich. Znám
to vše. ešky tu sedí u stolu s nadlanými úesy,
znám je všecky z ulice. Ale podivno mi je, že zde

u Prahy se tolik mluví nmecky. Jsou to vychovatelky

s dtmi, které po nmeku vštpují dtem, jak se má
slušn jíst, vykládají jim jízdní ád, kdy asi tatík pijede.

Ostatní velcí lenové rodiny mluví k vli dtem též n-
mecky. Divná to vc. V Praze myslí echové, že každé

slovo po esku pronesené nevyzní na prázdno, že se

jaksi dává do životní knihy národní državy, všechno co

a jak se mluví, af esky, af nmecky, to vše se zde za-

náší do knh a vedou se tu o tom úty. ech musí po
esku, Nmec po nmeku, jinak je tu zrada národní

vci a všecko se tu musí zanášet statisticky. Tak je

prokázáno, že v posledním roce v Praze bylo promlu-

veno 31,239.571 eských slov (to má být židovský vtip !).

A ku podivu, zde na letním byt nkolik kilometr od
Prahy najednou povinnost národní je pry. Snad ty

ešky neznají národnostní povinnosti.

Zajdu si do lesa, vidím zde lavice s nápisem, že

tu smí sedt jen lenové okrašlovacího spolku. Nejsem
sice zemdlen, ale sednu si. Zde ped 20ti lety jsem se
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probíhal. Seznámil jsem se s dámou, ješt skorém dívkou.

Mešká zde s matkou, vdovou po dstojníku. Dve to

strašliv nenávidí eský národ, a sama eškou je. Chce
býti herekou. Nadání má bez odporu. Pednáší mi
ze Shakespeara, ale nminu zadrhuje. Míní však, že za

ti msíce bude pednášet dokonale. Pedneste mi
nco po esku. Nechce ani ádky esky deklamovat,

opovrhuje eskou mluvou. Má však pro, že svými po-

krevenci pohrdá.

Kam pišla jako kandidátka hereka, všude ji zamkli

dvée, všude jsou zásoby nadaných herc a hereek až

na 20 let. Šla tedy ke spolenosti na venek. Hrála tu

a líbila se obecenstvu. Nechce více do ech. Ale snad

pece budete hráti esky jako slena Destinnova. Pijdu
do Prahy, až budu v cizin známá a proslulá, pak ale

vystoupím jen v divadle nmeckém. Nejhe mluví o
kriticích eských. To jsou psi, kteí dovedou jen trhat.

Zpívala a pednášela k dobroinným úelm, vždy plno

chvály, ale ani jeden kritik neuznal veejn její nadání.

Takový malý národ, ale v písemnictví a umní má ne-

pátelsky se potírajících stran až nazbyt. Kde jaký spi-

sovatel založí si vlastní asopis a v nm strhá kde koho
a jak chce. Pijde-li na trh nová kniha, tu se musí s ní

do bláta za každou cenu. Mn vytýkali, že jsem málo
studovala. Jsem ráda, že nevypadám tak jako ta eská
Anka.^

Žid Brod píše dále.

Nejsem do té dívky zamilován, její obliej je bledý,

vyhublý, ale pece íhají za ním vášnivosti. Snad jsou

to masky lstivosti, kterou se každý obliej Slovana od-

lišuje od jiných národ. Pišli jsme v lese ke kíži.

Dívka si poklekla a modlila se. Pak pednášela partii

ze »Salome«. Nerozumím ji vbec. Praha je dvojí msto.
eské i nmecké, všecko pomíchané a pece úpln si

cizí. Najednou mi slena pednášela po esku a litovala,

že musí cizí ei se uiti a zde si hledti vydobývali
vavíny. A pece nikdy nmin tak neporozumí jako

eštin. Nmecké básníky nemiluje, jen Goetheho a

Heineho, za to ale má radji Rusy s Dostojewskim
v ele. V kabelce má pohlednice s Národním divadlem
a pece si povzdychuje, že tu hráti nebude, její útlá

postava se pi tom celá lítostí chvje, je to obraz ce-

lého národa tato útlá dívka. Bloudím lesem. Zde jsem
skotail jako chlapec s ostatními dtmi, nmecky jsem
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tehdáž neuml. Skoro jsem patil k eskému národu,

který mi je nyní naprosto cizí.

Zde to máme. Žid Brod vyrostl na eské vsi, táta

jeho se tu opeil z eských mozol a, syn stal se le-
nem kasina. To je životní píbh každého žida. A pak
pijde žid Teytz a vydává jednou za týden »Rozvoj«.

V nm chce^ namluviti svtu, že jsou tu židé eši,
a tito židé eši prý budou velikými syny eského ná-

roda. Lederer a Kohn dokonce již pod ochranou Ma-
saíka chtli mandát a hájit eský národ ve Vídni. Až
nám bude nejh, dostaneme za vdce národa žida a ten

nám pomže. Když ne Rieger, když ne Kramá — tak

Žid. Ubohý eský národe ! 90.000 žid je tvým pánem.

o je spletitá otázka, máme-li spoit ili nic. Slyšíme

asto výsmch, z eho spoit, když nic není. Jistý

pemudrovaný napsal ve »Svtozoru« následující ádky
v ísle dne 16. února 1907:

»Šetím, stádám !«

Obyejný te pozdrav po echách, jako jindy »jak

se máš?« u nás, anebo na p. v Egypt »jak se potíš?«

Cq hesel už do lidu našeho vrženo, tohle heslo pana
editele Procházky zdá se jedním z nejsympatitjších.

Není ovšem nové — ctihodn staré, »kdo šetí, má za

ti« a pod. — tomu nás uili již ped tyiceti lety. Ale
jedná se o provádní oné zásady, nebo co platna zásada

nejkrásnjší, když se nepraktikuje ! A kdyby mla tato

nová snaha za výsledek jen založení blahobytu jediné

rodiny, ba jediného lovka, dosti by bylo vykonáno.

Jenom že

lovk je podivné zvíátko. Je to stará, ba už tak

banální vc, na niž cituje se docela kapitola z ráje, že

>zapovzené ovoce atd.«, ili že všecko zakazované ovoce
chutná nejhe. íkejte mu to a ono, mluvte jazykem
andlským, uvádjte mu píklady, stjte mu sám jako živý

píklad ped nosem, bude rád, když se tomu všemu vy-

hne. Zabruí nco a pjde po svém, zase po starém.

Nenapravitelný, eknete s politováním. A najednou
nco ho trkne, nebo jen mu kolem nosu peletí, náš

lovk » dostane vítr« a naráz je jiný! Kolik bylo tako-

vých pípad — ped svatbou nejvtší vtroplach, po

LV. Máme spoit?
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svatb jakoby ual. Aby ho žena do hospody jednou -za

as zrovna tahala. »Vybouil se.« A te depí doma,
pracuje a šetí, docela »skrblí«, íkají nepející. A bohu-
žel, také opan tomu bývá, u mužského i u ženské.

Mnozí zanou teprve »užívati« až po svatb — »proto

jsem se vdala, abych nco užila«. Ale to jsou zjevy vše-

obecné, stále se opakující.

Tedy šetit. Ano, rozhodn. Ale jak! Jak do toho?...

Na sob lovk šetí tak nerad — má si » utrhnout od
úst« a šetit na jiném teprve nemožno. Dokonce
snad na dobroinných úelech, na almužn?... To by
nebylo rozhodn slušné.

Jak tedy do toho? Vytrhne, spasí lovka, ušetí-li

teba pravideln denn na sob jeden doutník, jednu
sklenici piva? Jsou dva lidé, jeden pije denn ti skle-

nice piva, jeden tyi, onen nekouí vbec, tenhle kouí
celý den a oba, jak si naíkají, stejn nemají nic.

Takhle se na to jiti nemže — šetiti krejcarem a

vyhazovati zlatky 1 Ovšem že dravý sud pouští jen po
kapce, a pece v nm nic nezbude, a sedlák nerozveze
tolik na voze, co selka roznese v zástrce, povídají

moudrá písloví. Ale nkde se šetí, šetí až úzkostliv,

ba skrblicky, a pece není nieho, jen nedostatek, ba
bída ! . . . A jiný »si žije« docela pohodln, neodepe si

žádného pohodlí, a pece »vyjde«, ba dokonce »má«.

Jak to pijde? . . . Umní žiti jest nejvtším umním na

svt. Tomu by mlo býti vyuováno už od nejmenších

školek. V tom je všecko — jak dovedeš s danými po-

mry vládnouti.

Znal jsem dv rodiny v sousedstvu a byl jsem
nucen pstovat! s nimi dosti dvrný styk. Byli to úed-
níci se stejnými píjmy — dosti skromnými, tak n-
jakých patnáct set nanejvýš. Rodinou byli rovnž tém
stejn požehnáni, jeden ml dv, jeden ti dti, za ny-

njších drahotních pomr bím vskutku veliké. A pece
jaký byl rozdíl v domácnosti a život obou ! Tam, kde
mli dti ti, vycházeli vždycky zcela pohodln, ba s ma-
lým pebytkem. Druhý stále » dosazoval « — až dosadil

všecko. Nebyl outrata, chra bh, žena hospodaila také

dobe, dela se od rána do noci, každý halí desetkráte

v ruce obrátila, a pece — bída na bídu. Tam ten se

temi dtmi asem i do hostince si zašel, i cigárko si

koupil, celá rodina v lét na výlet si vyšla — — ti

druzí nic z toho všeho, a pece to nešlo. Jak je to možno?
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Pemýšlejme o tom trochu, tenái, a pokusme se prak-

ticky rozešiti praktický, skutený ten pípad !«

Jak vidíme, tento muž neví, kam se má dát, nechce

si to s nikým pokazit. Šetit je široký pojem. Chceme
šetit, abychom si ustádali majetek, bohatství. To jde

ovšem tžko. Známý italský malí eholník Fiesole pravil

:

bohat je ten, kdo má málo poteb. Šetit to znaí tedy

se uskrovovat. Chceme míti peníze, abychom my vládli

jimi, ne však, abychom sami stali se otroky penz.
Kdo si dovede v pravý as pravou mírou odíkat,

šetit, stane se majetným, jak mnohý ue, tovaryš, který

z domova neobdržel nic, houževnatým šetením se stal

samostatným živnostníkem a zámožným mužem. Kdo
spoí, jest nezávislý od jiných, nemusí žebrat o sekání.

Vše co nepotebujeme nutn k živobytí, k zachování

sil a zdraví, jest pepych, paráda. Utrácení penz na
parády, zábavy, požitky, naparování se na venek, jsou

opakem spoivosti a vedou každého do záhuby. Spoit
znaí v každém smru žiti stídm. Kdo má spoivou
mysl, má dobré srdce i k jiným, nuzným, je dobroinný.
Muž se uí spoit s výdlkem, žena se má uit záhy

v dtství spoit v kuchyni, domácnosti, v odvu. Všechna
zkáza jde od ženy parádivé, nešetrné. Nií muže, sebe,

rodinu. Spoivý mže kupovati vše za hotové. Bda
tomu, kdo chodí pro každý trošek na dluh. Nezstávejme
dlužni ani krejímu, ani obuvníkovi, ani ezníku, ani

pekai. Kdo si navykne brát naped na dluh na knížky,

nikdy z dluhu nevybedne. Šetit znamená poítat. Dlník
vydlá týdn 12 korun. Žije-li ale tak, že vydá 14 K,

zabedne do dluh. Musí žiti tak, aby vydal 10 K a

2 K aby si ušetil stranou.

Vydlá-li 40 K týdn, musí žiti tak, aby z výdlku
co nejvíc uspoil, teba i 20 K. Má-li úedník roní
služné 2000 K, nesmí spotebovat! 3000 K, nýbrž musí
spotebovat! mí, jak má služné. Musí si odpírat, šetit,

jakýsi úedník ml služného 1800 K, nadlal pi tom
2000 K dluh na smnky a ekal na bohatou nevstu,
jak to s ním dopadne i kdyby dostala jeho žena vno
20.000 K lze snadno si domyslit!. Lidem, kteí se nedo-

vedou uskrovnit!, marn mluvíme o stádání, o sociální

otázce. Dejme marnotratníku 4000 K roního služného,

on potebuje 6000 K. jeden socha v Praze zddil po
bratrovi 60.000 K. Díve byl spoádaný, spoivý, jak

zddil, zaal hýit, zemel pak na hnusnou nemoc u Mi-
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losrdných jako žebrák. Kdo se nedovede opanovat,

uskrovnit, tomu mžeme pidávat, nikdy to nestaí. Jistý

velkostatká ml ron hrubý píjem 400.000 K. Polovina

šla na dan a na úednictvo a dlnictvo, 80.000 K stála

domácnost ron, 100.000 K honitby. Tento velkostatká

byl nucen zadlužovat se a naíkal si, kdybych ml alespo
800.000 K ron istého, abych mohl bezstarostn žiti.

Svt je blázinec. Každý chce dlat pána a nemá na to.

»ech« pinesl 25. bezna 1911 tuto úvahu. Každého
rána po nejstrunjší Kneippov kue vycházím ven —
hned vedle do parku — k naerpání erstvého vzduchu
do plic na 5— 10 minut. Vyšehrad bych nazval velikým
pirozeným sanatoriem. Slunce zde záí od rána do veera
a divím se vbec, že neprobouzí mrtvé v hrobech.

Myslím, že Vyšehrad vyrovnal by se Meránu a že kdo
má dravé plíce, nepotebuje si ješt pidlávatl dravou
kapsu jízdou do svtových sanatorií. Zde ke všemu mám
rozkošný pohled na údolí smrti — do Prahy — a na
panoráma petínské a svatovítské. Te dole v Praze

všecko kašle, sám Bh ví, na koho ti lidé kašlou. Pij
kam pij, všude se kašle. Mnozí pro samý kašel ne-

mohou již ani mluviti, nýbrž drží si kapesníky na ústech

a dávají rukou znamení, že kašlou o všecko pry. Muži
kašlou v hospodách, ženy s dtmi kašlou doma. jak po-

vídám, naše stovžatá Praha je mstem kašle a dravých
plic. Za to si chválím Vyšehrad, kdež pejdu si dva- až

tikráte po parku a naerpám si vzduchu do zásoby, a

proto nekašlu. Ráno po sedmé všecko pospíchá dol do
msta do práce. Potkám tuhle sleinku v hrozném širáku.

Nesla nco objemného, do papíru zabaleného a zašpagá-

tovaného v ruce. Nesla to za ucho. Poznal jsem na první

pohled, že je to veliký hrnec na prádlo, který bezpo-

chyby na horké plotn uhnal si úbyt a nyní zaíná
syeti a kašlati též. Nesla ho bezpochyby k nkterému
mistrovi, aby mu dal nový fundament. Sleinka dala si

s nim velikou práci, aby ho novináským papírem v celém
objemu maskovala, tak aby aspo slepý na první pohled
nepoznal, že je to prasprostý dravý hrnec na prádlo.

Sleinka s fešáckým kloboukem na hlav a s úesem
pes uši a pl ela nemohla jej pece za ucho nésti ve

vší nahot do msta, a proto si jej vymódila. Kdyby jej

nesla jen tak, lidé by se jí smáli, ale takhle je to šik.

Osud tchto hrnc bývá stejný. Když již na celém tle
objeví se rezavá svrabovina a žádná záplata na nm již

Rudolf Vrba: Vláda penz. 31
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nedrží, ješt jej nezahodí. Pak dostane se do výslužby,

postaví se do sín a sype se do nho popel a teprve

když i dno nadobro se proboí, pak ho i s popelem
nechávají na voze a odvážejí na veliké smetišt za msto.
Hrnce všecky, af hlinné, plechové anebo železné, mají

osud podobný osudu lovka, leda s tím rozdílem, že

nad hrncem lovím, jehož dnem prošlo mnoho lahdek
života, postaví se velikolepý pomník, obložený vnci,
kyticemi s pestrými stuhami.

Chtl jsem jen poukázati, že by holý hrnec nenesla

žádná sleinka ke klempíi. Je to tak dobe. Svt nemusí
vidt, co kdo v ruce nese. Mnohdy je vidt pána elegantn
si vykraovat! s balíkem v ruce. Balík vypadá velmi nóbl. Co
jen v nm skrývá? Papírový obal dodává mu noblessy.

A kdyby se otevel, objevily by se v nm dravé, se-

šmachtané botky. Svt chce býli klamán. Kdyby je pán
nesl jen tak za štrupli, bželo by za ním pl Prahy.

Privilej holé botky nositi mají jedin páni uedníci se

športkou v ústech. V našem sociálním život hlavní vcí
je obal. Znám pána, jenž rozdává doutníky s páskou ne-

soucí název : Regalitas, kdo však je znalcem, pi prvních

bafech vycítí sprosté kuba. Takový je život. Kubíci chodí

si ošumle a Kubové v kmentu a hedvábí. Tak to bý-

valo od jakživa. již Kristus Pán pravil : Postíš-li se, umyj
svou tvá, nemra se jako farizeus a zajdi si do své ko-

mrky — — Od jakživa panuje chvalitebný zvyk, svou

domácnost ped svtem zastírati, toliko u nás zavádí se

zvyk nový, špinavé prádlo vypírati ped svtem a jeden

druhému vyznávat! cizí híchy. Ten dravý, rezavý, zá-

platovaný hrnec bývá obligátním prvodím mnohých
graduovaných pán. Tak na p. je v Praze nkolik pro-

fessor, kteí se bez tch dravých hrnc neobejdou, a

co mladík na jejich slova písahá ! Celá Masarykova
filosofie je takovým dravým, rezavým a záplatovaným
hrncem, avšak opateným moderní etiketou, zabalenou

do liberálních cár. Jeho don Quichote nosí v kornou-

tech se skvostnou moderní etiketou dravé, sešmachtané

boty, z nichž trousí drtiny. Mundus vult decipi. Kterémus
professoru filosofie v Pešti nedávno dokázali, že svou

novou mathematickou formuli vypjil si ze spisu již

150 let starého, kterouž však opatil moderní etiketou.

Starý hrnec! Sešmachtané boty! Proto radím, aby staré

boty se nezahazovaly, ani staré hrnce. Ukládat je, snad
se tomu a onomu professoru na kathedru hodí.
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Ve všech lepších domácnostech jsou dv místnosti,

jež mají nestejný úel. Do jedné paní vodí své lepší

hosty, ale druhé se vyhýbá. Prvnímu íká se salon a

druhé kuchy. Ob místnosti do roka stráví mnoho
penz, nejen všecku službu pednosty domácnosti, ale

i vno paní a ddictví dtí. Paní strká všecku vinu na

kuchy, ale na salon, jenž ron pohlcuje nkolik set

inže, si nepomyslí. Nmci tomuto íkají »schone Stube«
— u nás bu salon anebo parádní pokoj. Móda vyžaduje,

aby každá nevsta do domácností si pinesla množství

nepotebného nábytku. Krásné sofa, na nž si pan manžel

nesmí sednouti, krásné postele, v nichž nikdo neleží.

Krásné blostné záclony, ale bda pednostovi domácnosti,

kdyby se opovážil, v nich si zakouiti ! Zavítá-li ale do
bytu vzácnjší host, milostivá vede ho do parádního

pokoje, rozhodn ale ne do kuchyn. Mohlo by se v ní

pihodili neštstí, že by host v ní zašlápl — švába.

K vli parádnímu pokoji drží se o jednu dveku více,

jejíž úkolem je — ne snad z kuchyn vyhánli šváby,

nýbrž s hadrem v ruce od rána do veera v parádním
pokoji stírali prach. Na drahocenné skíni dla parádu

ruský samovar a pod ním na kredenci je asi tucet táck
a koflík. Na rozích stojí rzné ozdobné figurky z porcu-

lánu, ínské bžky, kariatidy a pod. Nebýti nemotorných
rukou služky, jíž nkteré ozdobné vci pi otírání vy-

padnou na podlahu, nahromadilo by se jich tam více.

Sem pístupu nemá sprosák, jakým je hrnec na prádlo,

ten má své místo v kuchyni, a dokonce ne necky a po-

dobná sprostá pakáž. Ba ani milostpanin miláek —
Fifinek — nesmí se na pohovce uvelebili. Mezi parád-

ním pokojem a kuchyní jakoby otvírala se propast, jsou

to dva svty, nebe a dudy. Pan pednosta domácnosti
podrbává se sice po každém kvartálu za uchem, když
musí o nkolik set inže klopili více. Ale milostpaní

tomu chce, ona si ten nábytek s sebou pinesla, je to

její výbava, kterouž se vychloubá; ona též vším dispo-

nuje, bez ohledu, že bhem 10 let pán musí zvýšenou
inží jej vždy znova vypláceli. A za 20 let nemá pvodní
ceny ani polovinu.

Avšak najednou se nco stane — poplach, krach.

Pána bu odvezou na Olšany aneb i nkam jinam, uvázne
v njakém osidle — zbude tu jen vdova. To je pak
pláe a náku pro Krista Pána a všecky svaté — co
si já te ponu! Pijdou židi, kteí všecku parádu odnesou,

31 *



— 484

a zbývá jen kuchyka. Milostpaní milostpanství zahodí,

musí hledt, aby se uživila. Panská a kuchaka dostanou
výpov. Milostpaní bude prý si sloužit sama a snad i

pánm bude posluhovat. A nyní je pánem veliký hrnec

na prádlo. Do kuchyn pištrachají se necky, do nichž

milostpaní namáí prádlo a pak je vyváí a velikou

mchakou míchá. A veliký hrnec se nafukuje jako

vrchnost a jdou z nho výpary, jako by každého dne
ml zvinu. Ty dva : hrnec a necky s nkolika škopky,

mají pak solo. Na zaátku chodilo to ovšem tžko, milost-

paní nemohla se ohýbat, ale poznenáhlu bicho jí splasklo

a milostpaní mže až na zem se shýbati. Proto by bylo

dobe, aby naše sleinky uily se záhy uskrovovati se,

protože nevdí, co by je mohlo pozdji potrefit. Vy-
držovati si parádní pokoj je nejvtší nesmysl, pro kterýž

mnozí manželé svým paním se odcizili. A aby to napra-

vili, zaizují druhou domácnost u nkteré baletky. Paráda,

móda jest moloch, jemuž obtuje se blahobyt a štstí

rodiny. Je to písek, jenž hází se svtu do oí, avšak

svt brzy i skrz ten prášek prohlédne a pozná, že v tom
novináském a zašpagátovaném papíru je sprostý, dravý
a rezavý hrnec a v tom delikátním kornout že ukryty

jsou dravé, sešmajdané boty.

Spoivost jest hospodáská vlastnost, která jest jak

u jednotlivce tak u celého národa základem blahobytu.

Nemžeme našemu lidu vštépovati do jeho duše, jakou

dležitost má spoivost pro život jednotlivce i celého

národa. Nechceme, aby náš lid byl otrokem mamonu,
to jest aby lakotil. Chceme ale, aby náš lid spoil, to

jest, aby náležit znal cenu penz. Jak asto slýcháme

od mladých lidí slova: »U m nemají peníze žádné

ceny.« Podle této zhoubné zásady mnozí jednají a žijí

k vlastní své záhub a zkáze. Kde je zde chyba? Patrn
je zde pochybená výchova. Takovým lidem chybí správný

pojem o cen a moci penz. Náš lid musí býti sou-

stavn o tom pouován. Jakou mají cenu a jakou mají moc
peníze, o tom musíme náš lid všude pouovati. Jsou

pípady, že syn zddí po otci slušný majetek. Otec po
dlouhá léta svého života pracoval, strádal a spoil, aby
svým dtem zajistil dobrou budoucnost. A co se stává

asto? Syn za krátko promrhá otcem pracn nastádaný
majetek a stane se sám mlkým pobudou, bemenem a

postrachem jiných lidí. Takových pípad není na sta

ale na sta tisíce. Jindy zámožné rodiny upadají takto
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do stavu nemajetného proletariátu. A co je toho pí-
inou? Patrn to, že marnotratní a lehkomyslní synové
nemli správný pojem o tom, jakou cenu a jakou moc
mají peníze. Jakou cenu mají dnes peníze? To se nedá

jedním slovem uriti. Dnes platíme za 1 kilo hovzího
masa 1 korunu 60 halé. Ped sto lety platilo se za

totéž maso 80 halé nynjších penz. Dnes potebujeme
na výživu jedné osoby dv koruny denn, za deset let

budeme potebovat! teba ti koruny.

Zde vidíme cenu a moc penz. Za peníze musíme
kupovati veškeré své životní poteby. Abychom kupovati

mohli, musíme sami peníze vydlávat. V tom práv
spoívá celá záhada života. Musím pracovat, musím vy-

dlávat, abych mohl žít. Náš lid proto íká : Za živo-

bytí — život.« Horník sjíždí do dolu kopat uhlí a nikdy

neví, zda vyjde živ. Dává v sázku vlastní život, aby vy-

dlal peníze. Takovou ohromnou cenu mají peníze, že

nasazujeme vlastní život, abychom peníze vydlali. A když

jsme peníze vydlali a náš život v sázku dali, pak jdeme
a za krátko je utratíme. Není to šílenství? Pravým
opakem toho je spoivost, moudrá to životospráva,

která nás k tomu vede, abychom vydlaným penízem
správn hospodaili. Spoiti znamená : »Nevydávej víc, než

jak vydláš !« Spoiti znamená: »Nevydávej penz na zby-

tené vci, nýbrž vydávej je za nutné životní poteby.
Tyto poteby jsou : výživná strava, šat, zdravé obydlí,

topivo a veškeré s tím souvisící životní poteby. lovk
všecko to potebuje, aby si zachoval zdraví a sílu k práci.

Kdo není zdráv, nemže pracovat a také nemže vyd-
lávat. Proto íká náš lid, že zdraví jest jediným kapi-

tálem lovka. Mže dlník spoiti? Když nkterý
dlník vydlá týdn 30 korun, mže z tchto penz
nco uspoit? Pak-li žije tento dlník takovým zpsobem,
že za týden vydá 40 korun, není o tom ani sporu, že

takový dlník nespoí, ale dlá dluhy.

A dejme tomu, že týž dlník vydlá týdn 50 korun,

ale souasn žije tak, že vydá 60 korun za týden. Ta-

kový dlník nikdy spoiti nebude. Takových lidí jest

na svt na tisíce a na milliony. Pidávejme jim na
mzd a na platu a pece nikdy nevystaí. Pro takové

lidi marn se namáhají ti, kteí by chtli luštit! sociální

otázku. To neplatí jenom o lidech, kteí mají týdenní

mzdu, to platí i o lidech, kteí mají vyšší sociální po-

stavení. Když má státní úedník 4000 korun roního
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platu, ale žije, že vydá ron 5000 korun, jaké jsou

toho konce? Takový úedník dlá dluhy. A takových

je na tisíce. Vezmme jiný pípad. Jistý velkostatká,

jehož majetek se páí na 24,000.000 korun, ml ron
úhrnem 800.000 korun hrubých píjm. Odetou-li se

dan a veškeré správní výdaje velkostatku, zbylo mu
300.000 korun istého. Z tohoto istého roního píjmu
bylo zapotebí ron 80.000 korun na vedení domác-
nosti, dále bylo zapotebí ron 180.000 korun na vý-

daje honitby. Na almužny a podpory bylo vydáno ron
6000 korun. Tento velkostatká si naíkal jednomu
píteli: » Kdybych ml ron alespo 1,000.000 korun
istého píjmu, mohl bych jakž takž bezstarostn žíti«.

Jak vidíme, chtl tento ubožák míti ron alespo
1,000.000 korun istého píjmu, aby ho netížily starosti.

Zde tedy vidíme záhadu života.

Dlník nedovede spoit, nedovede žiti, když vy-

dlá týdn 40 korun. Velkostatká nedovede spoit,

nedovede žiti, když má ron 300.000 korun istého
píjmu. Zaslepenost tchto lidí stává se jich vlastním

hrobem.
Ani jeden ani druhý nedovede žít podle toho,

mnoho-li vydlá a mnoho-li má píjmu. Svt jest velkým
blázincem. Kde kdo chce žiti, jakoby ml nevyerpatelné
bohatství. Svt a jeho lidé stavjí se na venek, jako by
mli bohatství, skuten však mají bídu. Kde je chyba ?

Všichni tito lidé nedovedou spoit, anebo nechtí spoit,

anebo se stydí spoit. Milliony lidí byli by šastn živi,

kdyby spoili, to jest, kdyby mén vydávali než vydlají.

V této spoivosti spoívá pravá moudrost života. Kdo
má v sob mravní sílu, že mozoln vydlaný peníz vy-

dává jen na nutné životní poteby, a co mu pebývá, si

ukládá, ten jest opravdu šastným lovkem. Naši národ-

nostní odprci jsou nevyerpatelní v osoování a tupení

eského národa. Není dosti na tom, že se nám posmí-

vají, že jsme národ inferiorní, že naše kultura je od
Nmc vypjena, odkoukána, poslední dobou pidali

na eský lid nové polínko ostudy, že jsme žebráci, že

Nmci mají ve své držav bohatství a prmysl. Dsledky,
které z toho iní, jsou známé. Nové toto tupení eského
národa vykonal poslanec Sobitschka na valné hromad
Rakousko-uherské banky.

Všimnme si blíže rozvoje úsporných ústav penž-
ních v Rakousku se zetelem na zem eské. V první
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ad dlužno uvésti spoitelny. Koncem roku 1901 bylo

ve stávajících spoitelnách v Rakousku, potem 568,

uloženo úsporných vklad 3.900,135.000 K. Z úspor

tchto pipadly na zem eské následující obnosy

:

Poet spoitelen Obnos vklad

echy. 202 1.237,977.000 K
Morava 66 250,155.000 »

Slezsko 23 87,535.000 »

Dr. Sobitschka tvrdí, že v echách jest 110 spoi-

telen, jichž správa je v rukou Nmc, v nichž jest

782,112.214 K vklad a 81,568.703 K reservních fond,
kdežto eské spoitelny, potem 88, mly vklad korun

484,722.842 a 21,508.902 K reservních fond. Kdyby
výpoty dra Sobitschky spoívaly na objektivní pravd,
pak by byl proveden dkaz^ že Nmci mají mnohem
více úsporných vklad než echové. Pan dr. Sobitschka

zamlel opatrn jednu závažnou vc, že totiž nejvtší

úsporný ústav. eská spoitelna, je sice ve správ v rukou
Nmc, ale vlastníci vklad jsou ve veliké vtšin e-
chové. Na valné hromad eské spoitelny piznává se

správní rada, že od 20. února do 19. bezna 1903 bylo

vráceno 28.609 stranám 41,072.673 K vklad, ímž se

koncem roku 1903 stav vklad eské spoitelny ztenil

na 203 milliony K. Kdyby jen 80 procent patilo eským
vkladatelm, máme tu znanou odchylku, že vklady, pa-

tící eským spoivcm v echách, obnášejí ve spoitel-

nách aspo 540,000.000 K a vklady Nmc 620,000.000
korun. Vlastní jmní eské spoitelny v Praze obnáší

koncem roku 1903 pknou sumu 53,800.237 K. Zde
máme doklad, jak ohromnou moc mají v rukou svých

Nmci v Praze. eská spoitelna, která je hlavní oporou
všeho nmectví v Praze, z jejíž zprávy výroní se nikdy

nedovídáme, kam dává dary z istého zisku, požívá ne-

obyejné pízn a lásky vládních kruh ve Vídní i v Praze,

což se hlavn osvdilo pi nátlaku vkladatel na ústav

ten podniknutém. Správní rada ve valné hromad se vy-

chloubá, že mla na výplatu každého dne uchystaných
40 million K. Odkud tyto peníze byly, k tomu se opa-

trn nepiznává. Ukládati peníze do veejného ústavu

spoitelního jest vynálezem nové doby. Naši pedkové
neznali ani spoitelen ani záložen jakéhokoliv druhu.

První spoitelna v Rakousku byla založena roku 1819 ve

Vídni pod názvem » Rakouská spoitelna«. Na konci prv-
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ního správního roku mla tato spoitelna 20.808 zlatých

úsporných vklad. V království eském byla první spo-

itelna založena v Praze roku 1825 pod názvem »eská
spoitelna«. Prvního správního roku mla tato spoitelna

124.838 zl. úsporných vklad. Roku 1850 bylo v celém

Rakousku ve všech spoitelnách uloženo 61,747.349 zl.

Koncem roku 1903 bylo v Rakousku ve všech spoitel-

nách uloženo 4.368,549.813 K. Bhem 53 let rozmnožily

se úsporné vklady, uložené ve spoitelnách v Rakousku,

ze 122million K na 4.368 a pl million K. Zde máme
tedy dkaz, že zvyk, ukládati úspory na úroky do veejného
spoitelního ústavu, jest 50 let starý. Všimnme si,

mnoho-li úsporných vklad bylo v Rakousku uloženo.

Úspory ve spoitelnách jsme již uvedli. Vklady zá-

ložen podle systému »Schulze-Delitzsch« s ruením ob-

mezeným v Rakousku obnášely koncem r. 1902 obnos
686,704.000 K. Vklady v záložnách téže soustavy s ru-

ením neobmezeným v Rakousku obnášely koncem roku

1902 úhrnný obnos 435,561.000 K. Vklady v záložnách

podle soustavy »Raiffeisenovy« v Rakousku obnášely

koncem roku 1902 úhrnný obnos 235,446.000 K.

Konen musíme uvésti úspory vkladatel poštov-

ních spoitelen. Tato spoitelna spravovala koncem roku

1904 úsporných vklad 196,737.107 K. Tím jsme vyer-
pali veškeré úsporní vklady spoivc v Rakousku, vyjí-

maje peníze, uložené na vkladní knížky v bankovních
závodech. Seteme-li veškeré tyto zde jmenované úspory,

obdržíme následující íslice:
Obnos vklad

v celém Rakousku
v milí. K

ve spoitelnách 4.368^/2

v záložnách s ruením obmezeným 6867^
v záložnách s ruením neobmezeným .... 43572
v záložnách Raiffeisenových 2357-2

v poštovní spoiteln 19674

Úhrnem . . . 5.923

Nastává nám obtížná otázka, mnoho-li z této veliké

úsporné sumy patí asi eským spoivcm. Pokusíme se

zjistiti úspornou sílu eského lidu na základ statisti-

ckého materiálu, který máme po ruce. Dle výkazu stati-

stiky záložen eských, který vydala kancelá jednoty zá-

ložen v echách, na Morav a ve Slezsku, bylo koncem
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roku 1904 v innosti v echách, na Morav a ve Slezsku

725 záložen všech soustav. Tyto ústavy spravovaly kon-

cem jmenovaného roku úsporných vklad 668,962.511

korun. Z tohoto obnosu pipadlo na

;

echy 370,625.894 K
Moravu 192,594.896 »

Slezsko 5,138.767 »

Nyní se jedná o to, abychom zjistili úsporné vklady

eských spoivc ve spoitelnách. Úloha tato jest velice

nesnadná. Podle výkazu správy zemského statistického

úadu království eského za rok 1897 bylo koncem to-

hoto roku v 66 eských spoitelnách v království e-
ském spravováno 358,942.266 K. Téhož roku bylo ve

102 nmeckých spoitelnách spravováno úsporných vklad
825,933.798 K.

Jak jsme již uvedli, hraje v této statistice hlavní

úlohu tak zvaná »eská spoitelna« v Praze. Tato spo-

itelna jest ve správ v rukou Nmc
;

úspory ale za-

nášejí tam eští spoivci a mžeme smle tvrditi, že

alespo 80 procent všech vklad v této spoiteln ulo-

žených jsou majetkem spoivc eských. Spoitelna tato

mla koncem roku 1897 úhrnem vklad 281,181.816 K.

Mžeme tedy smle tvrditi, že alespo 180 million K
z toho jest majetek eský. Je-li tomu tak, pak by úsporní

vklady uložené koncem roku 1897 ve spoitelnách v krá-

lovství eském byly rozdleny na:

echy 539,000.000 K
Nmce ..... 645,000.000 »

Ale ani tento pomr není správný. Ve statistice spo-

itelen nmeckých jsou uvedeny spoitelny, do kterých

vkládají znanou mrou také spoivci eští. Uvedeme zde

jen nkolik píklad.
Obnos vklad

koncem roku 1903

eská spoitelna v Praze 230,426.491 K
Spoitelna v Ústí n. L 19,522.805 »

» v eské Líp 19,130.226 »

» v Mostu 19,451.549 »

» v eských Budjovicích . . . 23,626.245 »

» v Jablonci 11,161.870 »

» ve Vrchlabí 8,244.560 »

» v Krumlov . 12,031.257 »
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Obnos vklad
koncem roku 1903

Spoitelna v Litomicích 14,266.953 »

» v Lovosicích 5,502.025 »

» v Liberci 44,715.797 »

» v Žatci 12,140.240 »

» v Teplicích 17,865.129 »

» v Dín 21,982.553 »

v Trutnov 16,182.005 »

Spoitelny tyto jsou vesms v rukou a ve správ
Nmc, jest ale dokázáno, že znaná ást vklad zde

uvedených patí spoivcm eským. Koncem roku 1903

spravovaly spoitelny vklad a jim svených cizích

penz následovn :

v echách . . . 1.555,265.548 K
na Morav . . . 304,207.516 »

ve Slezsku . . . 110,706.626 »

Úhrnem . . . 1.970,179.690 K

Mnoho-li z této sumy patí eskému lidu, nevíme.

Snad ale nechybíme, když alespo z toho jen polovinu

eským spoivcm pipíšeme jako jejich vlastnictví, to

jest alespo 950 million korun. Pipoteme-li k tomu
onch 669 million K v eských záložnách všech sou-

stav uložených, vládl by eský lid pibližn uspoeným
kapitálem obnosu okrouhle 1620 million K. Nesmíme
zapomenout! na poštovní spoitelnu. Mnoho-11 ze jme-

novaných 196 million K úsporných vklad zde ulože-

ných patí eským spoivcm, tžko íci. Snad nechybíme,

když eskému lidu patí z toho alespo 50 milion K.

Tento fakt nelze popítl, že Nmci jsou kapitálem bo-

hatší, i kdyby mli jen tolik úspor, jako mají echové,
byli by bohatší. Tomu se nesmíme diviti. Nmecké kraje

jsou prmyslové, dávají lidu více výdlku než naše, pe-
vážnou vtšinou zemdlstvím se živící kraje eské. Ze
všeho toho však jde na jevo, že eský národ oekávají
pedevším úkoly hospodáské. Nepouštjme v zápasu

0 naši národnost také starost o naše hmotné zájmy a

poteby.
Práv tyto zde uvedené íslice nám pkn do-

kazují, jakého významu nabývá eský groš. Jestliže bu-

deme mohutnt! hospodásky, pak nás jednou pevaha
1 v boji o národnost nemže minouti.



- 491 —

Jediný zdroj blahobytu je tedy rozumné hospoda-
ení, spoení, uskrovování a pracovitost! jsou zpozdilci,

kteí se spoléhají na loterii, kz vyhraji z lutrie, íkají

si. Odstrašující pípad pinesl »ech«, 17. ledna 1909:

Od úmrtí poslance za Trutnov, dra. Rosnera, ne-

ozývá se více na íšské rad volání po zrušení tohoto

znemravujícího státního zaízení, je tomu již mnoho
let, co hlas tohoto zástupce lidu ve sboru zákonodár-
ném odmlel se a po nm doposud nevyskytl se hlas

nový, jenž by byl s tímtéž drazem tloukl na bránu
spravedlnosti ve prospch nejchudšího lidu, jenž svým
ústm utrhuje, vci nejpotebnjší k životu zastavuje, ba
krade a zpronevuje, aby to donesl do lotynky.

Podle obanského, u všech národ platného práva

je každý, jenž by kradené vci pejímal, nejen povinen

je vrátit, pípadn i nahradit, ale je i za to trestný.

A práv to nepímo páše instituce, jež nese název

:

C. k. lottokollektura. My to píkladem velmi kiklavým
doložíme

:

Akciová strojnická spolenost »Vórting« v 20. okresu

vídeském zaátkem minulého msíce pišla pi dkladné
revisi út na stopu veliké defraudace v pokladn, jíž

se dle vlastního doznání po plných tinácte let dopouštl
411etý knihovní Oskar Gopold.

Poznenáhlu se piznal, že za tu dobu defraudoval

63.522 korun. Pi výslechu dále doznal, že tuto summu
veskrze prosázel v malé loterii. Náhodou prý sešel se

s vykladakou, která mu pedpovdla, že jednou udlá
velikou výhru v loterii. Akoliv prý tomu jako vzdlaný
lovk nevil, zkoušel nicmén své štstí. Sázel a pro-

sázel. jiného by ty prohry od dalšího sázení odstrašily,

ale jej dráždily. Umínil si štstnu sázkami vždy vt-
šími donutiti. Ml po svých rodiích ješt njaké d-
dictví. Prohrál celé své jmní. To pece musí býti ná-

padným, že sází-li nkdo najednou do loterie po stov-

kách, kollektant bezdn táže se v duchu, co je to za

lovka, a odkud tolik penz bere? Sází-li však po 500,

po 700, ano i po 1000 K, musí to býti tím nápadnjší.

Ve hlavní sbrn musí se též tázati, od koho asi ty

stovky a tisícovky do lotynky pocházejí a dále bezdn
musí napadnouti otázka : nejsou-li ty peníze defraudo-

vány? Millionái vbec do lotynky nesázejí, ba ani ne-

kupují losy. Povinností policie by bylo, své detektivy vy-
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slati a na toho, jenž ty stovky do loterie sází, blíže se

pozeptati.

Dívá-li se policie labužníkm do talíe, sleduje-li,

s kým úedník, a si veejný anebo soukromý, chodívá

do »chambre separée« — pro by nesmla se pozeptati

kollektanta, co je to za, jenž stovky do loterie zahazuje,

mla by to initi v zájmech veejné mravnosti a bezpe-
nosti. Ví se pece, že do bezedné pokladny loterie za-

padají peníze sirotk, manželského vna, svená depo-

sita a konen z veejných pokladen. A stát jakoby

o niem neml ani tušení a sbírá kradené peníze o všecko

pry. Ba, dopouští se i toho, že výhru pi velikých ob-

nosech zastavuje. Stát pi loterii je vždy pamtliv jen

prospchu svého, nikoliv zájm vdov a sirotk. To je

práv nemravná stránka pi tak zvané malé loterii. Naši

katolití poslanci by se velice zavdili širšímu obecen-

stvu, kdyby draznými interpellacerni o zrušení nemravné
a zlodjské lotynky se zasazovali. Že lotynka podporuje

též nepímo povrivost malých lidí ve sny, je též veli-

kým zlem v mravním ohledu. Podívejme se, jak stát

s lotynkou hospodaí. Roku 1906 prosázeli lutristi v Ra-

kousku 33,661.000 K, z toho vrátil stát 19,575.000 K
sbrnám na procenta a výhry, státu zstal istý zisk

14,086.000 K a za tento pakatel se stát nestydí práv ty

nejchudší lidi odírati. Blázen je, kdo jen halí dá do
loterie.

a) Síla myšlenky stádal .

eská spolenost národo-hospodáská poádala v ne-

dli dne 14. února 1909 v zasedací síni Obchodní a živ-

nostenské komory v Praze na toto zajímavé thema ped-
nášku, kterou za živé pozornosti a souhlasu hojných po-

slucha proslovil editel Zemské banky p. František

Procházka, starosta J. . S.

Nadšený hlasatel idey úelné spoivosti pravil : Slavný
americký spisovatel Trine ukázal svtu zpsobem velmi

pochopitelným sílu myšlenky jako nejživjší páku našich

skutk, jako spolehlivý nástroj všeho úspchu. Dokládá,

že ovládati své myšlenky znamená urovati smr svého
žiyota, býti šastným nebo nešastným. A volá k nám

:

» istota jest pl zdraví, šlechetné smýšlení druhá ple.«
Dbejme proto istoty tla svého, ale nezanedbávejme i-
stotu duše své: jinými slovy bdmež nad svými myšlen-
kami, aby jimi nevzala zkázy duše naše. Nejprve zrodí



— 493 —

se myšlenka a pak teprve následuje skutek. lovk zlých

pud a myšlenek nebude nikdy konati skutky dobré, na-

opak lovk šlechetného smýšlení nemže ani initi zle.

Oba pak psobí mocnou silou na své okolí, které rádo

napodobuje. Optimisté plni dvry a radostnosti pita-

hují k sob úspch, škarohlídové sousteují okolo sebe

jenom vci pochmurné. Vidli jste nkdy pessimisty vy-

konati nco velkého? Jen je-li duch plný nadje, dvry
a odvahy, odhodlán dosíci svého cíle a vytrvale k tomu
smuje, pak pitahuje k sob z element síly i pro-

stedky, které mu pomáhají k úspchu a vytoužené met.
Uení Trineovo jest novou naukou chemie nevidi-

telných sil a proud, kterou doporuuji vele pozor-

nosti. Ve spisech jeho naleznete tolik krásných a užite-

ných pokyn, že neodoláte síle jeho logiky a dvod.
Po petení jeho spis nezdržíte se, by jste byl na
kraji zoufalství, zvolati: »Jak jest ten život krásný !«

Sám znám muže, který metamorfosu svého zdraví má co
dkovati jenom novému smru svých myšlenek. Myšlenky
a skutky jednotlivc i národ tvoí jejich charakter. Zu-
šlechtíme-li charakter jednotlivc, pispíváme k povzne-

sení celého národa. Ale nech nasadíme páky v kterém-

koliv smru, bude teba zapoíti se stavbou obrody od
vštpování ušlechtilých a spasných myšlenek. Není leh-

kým poínáním petvoovati charakter národa, jest k tomu
zapotebí mnoha desítiletí vytrvalé práce a obtavé sou-

innosti všech intelligentních i prostých lidí dobré vle.

Ale také konstituce starých stát mní se dle poteb
doby a vývoje národ, pro by se neml zušlechovati

charakter drahého nám lidu? Všichni naši buditelé slavné

pamti uznávali toho nutnost naléhavou a neodkladnou.
Otec Palacký ve svém popise nechvalných vlastností e-
ského lovka líí lehkomyslnost, nestálost i prostopáš-

nou bujnost ve štstí a pak hned zase kleslost na mysli

i zoufalou náladu v nehodách. Upadajíce z jednoho ex-

trému do druhého, nedovedeme zachovati duševní rovno-

váhy a vystupovat! sebevdom s dstojným klidem. My
dovedeme býti furianty, ale nedovedeme býti pány. Ze-

snulý patriarcha Rieger staví nám ve své památné závti
ped oi ohavnost híchu závisti, kterým spolenost eská
jest otrávena. Veliký a nesmrtelný básník náš vylíil

nám v » Písních otroka« celou bídu našeho stavu dneš-

ního, ale — a jsme mu vystrojili slavný poheb —
málokdo hnul prstem, aby národu pomohl z tohoto
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egyptského zajetí. Úpíme v otroctví dodnes, ale ne tak

v otroctví u národa nmeckého, nýbrž mrou daleko

vtší v otroctví své vlastní lenivosti, svých vlastních

vášní, nechvalných a drahých zvyk svých. Žádná vláda

by si netroufala uvaliti na nás ani polovici tolik daní,

jaké my si ukládáme sami dobrovoln nemoudrým pe-
pychem v šatstvu a v zábavách, nemírným požíváním
lihovin, kubou atd. A pece víme z djin starých i no-

vjších, jaká síla vzí v jednoduchosti spoádaného ži-

vota. Jak silnou byla skromná Sparta proti marnotratným
Athénám? Nieho nepoídil pyšný vévoda Alba se svojí

vyšoenou armádou proti stízlivým stavm nizozem-

ským, sám vhlasný generál Kuropatkin s mnoha vagony
šampaského proti abstinentním Japoncm. Jaké pak ob-

anské ctnosti postavíme my proti armád silného ne-

pítele? Nejvyšší as, abychom se jimi vyzbrojili, nebo
jenom to, co máme vdní v hlavách bystrých, co vý-

dlkové zpsobilosti v rukou pilných, nám žádný protiv-

ník nemže odníti.

Síla našeho pesvdení musí býti podepena našimi

úsporami, pak budeme státi na pd otc svých jako

mužové neodvislí, uvdomnlí a neoblomní, potom s po-

mocí Boží uhájíme pdu tu ve všech bouích, které hi-

storie budoucna pro nás chystá. K tomu cíli musí sm-
ovati celá naše obroda hospodáská, zvlášt však vý-

chova eské mládeže. Mladý muž dnešní zaíná svou

karrieru životní zpravidla tím, že po píkladu starších

profukuje chlubn majetek rodi svých do vtru a pak

utratí jmní zddné a potom teprve snad v letech tyi-
cátých uzná, že by ml také nco ustádati pro doby
píští. Jak daleko jsme za praktickými Ameriany, kteí
od svých 14 let se snaží vydlávat! a žiti život samo-
statný. Celý smr našeho vychování nese se v mládí

více k marnivosti, než k seriosní práci.

I dobu studia bylo by teba zkrátiti, aby se mladý
muž dostal díve k výdlku a mohl založiti si domácí
krb. V rodinách nech vštpuje se úcta k práci a nabádá
se k stádání. Z národních písní nech vymýtí se všechny,

které podncují neb vychvalují marnotratnost, jako: »Ne-
pjdeme dom, až ráno . . .«, »Pijme ho, pijme ho, až

do rána bílého . . .«, »Nestarej se, ženo má . . .«, »Glo,

glo, glo, glo, glo, glo, gloria.«

Nahradíme je jinými, jež velebí vzdlání, mužnost,
práci, vrnost, vytrvalost, stádání, lásku silných k sla-
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bým, štdrost a jiné obanské ctnosti. V jedné ze svých

pednášek odhadnul jsem již výši dobrovolných daní,

které si chudý eský národ svou prostopášností ukládá,

na 230 million korun. Opravuji se, nebo jsem podrob-

njším výpotem dospl k cife daleko vyšší, totiž

k 350 millionm korun ron. Považte, jak obrovská to

suma, a co by za ni dovedl poíditi moudrý a stízlivý

mecenáš »Národ sob!«. Mnoho-li radostí by zažilo

srdce naše, jak by získalo naše sebevdomí, a jaký obdiv
budila by touha po vzdlání, pracovitost, vytrvalost a

skromnost našeho lidu. Cením úspornou sílu eského
národa na 500 million korun ron a nebudu spokojen,

dokud se jich nedopoítám. Jakkoliv jest výdlková zp-
sobilost našeho lidu proti dívjšku již na úctyhodné
výši, neváhám tvrditi, že by se dala sebevzdláním, ze-

jména odborným, zvýšenou pílí a stádáním zvýšiti aspo
na sumu trojnásobnou. A tu bží, velectní, ne o mil-

liony, ale o milliardy národního majetku ron. Ohléd-
nte se jen kolem sebe každý ve svém povolání. Kdo
se z nás odborn vzdlává, maje již njakou živnost nebo
teplé místeko? Ze sta jsou to sotva ti a ti jist vy-

niknou. Ostatních 97 si hoví až bda a hubuje po ho-
spodách na mizerné pomry. Máme na p. již armádu
bankovních, spoitelních a záloženských úedník, ale

velmi málo tch, kteí by svj obor dokonale ovládali a

0 nm ve spolenosti znalc nco mohli pednésti nebo
napsati. Neschází nám assekuraních úedník, ale pra-

vého assekuranta, pojišovacího potáe, teba po Praze

hledati se svíkou v ruce. Kam by to pivedl na píklad
venkovský uitel, kdyby v prázdných chvílích svých —
a tch má dosti — jal se studovat! národní hospodá-
ství. Stal by se v krátké dob oekonomickým rádcem
a vdcem svého kraje a získal by tak nejen chválu, ale

1 hojn odmny. Za dnešního stavu vcí máme mnoho
neúspch. Nedivte se tomu. Ani nejgeniálnjší generál

nikde nevyhrál s mizernou a prostopášnou armádou.
Chovám nezvratné pesvdení, že všechna politická moc,
dle Riegra, vychází z lidu, ale z lidu vzdlaného, pil-

ného, stídmého, uvdomlého a šetrného, nikoliv z lidu

lenivého, pijanského a povykujícího. Soudím také, že

kolessa djin nás rozdrtí, že jako národ neuhájíme svou
pdu, nezmníme-li brzy a dkladn posavadní zpsob
svého nezízeného, marnotratného života. Nerad se opakuji,

ale nemohu v sob potlaiti vnitní hlas, který mi velí,
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abych volal do všech kraj eské vlasti slovem mohut-

ným a pesvdujícím: Talent a nadání máme hojnost

velikou, ale ubíjíme oboje híšn lenivostí a hospodou.
Žijeme všichni nad své pomry od aristokrata až k po-

slednímu dlníku a mrháme intelektem, zdravím a pe-

nzi, zapomínajíce, že každá zbyten vydaná koruna
znamená utužování pouta otrockého, do nhož samocht
klademe svoji šíji. Ustame již jednou pro Bh spato-
vati v každém marnotratníku úctyhodného kavalíra a

v lovku pracovitém otroka, který není hoden pohledu.

Pravý opak je pravdou. Jen vzdláním, prací, vytrvalostí

a stádáním povzneseme sebe a své rodiny, zvelebíme

svoji vlast a ubráníme se na pd otc svých. V tomto
pesvdení spoívá síla myšlenky eských Stádal. Zvý-

šenou pracovitostí, spoádaným životem a krajní šetrností

chceme uzdravovati rozhárané pomry chorého národa

a stavti mu ped oi úspchy Stádal v jiných zemích,

aby nedbal jen na slova zvuná a hesla jalová, nýbrž

aby dle závti Riegrovy jen poctivou prací duchovní a

hmotnou, postupn, ale bezpen založil si lepší budouc-
nost. V duchu nesmrtelného patriarchy vydali jsme heslo

:

»Usiluješ-ll o pokrok svého národa, vzdlávej se, pracuj,

stádej !« »Miluješ-li svou rodinu, spo!« a zveme již na

tetí rok každého lákavým pozváním: »Chceš-li zbohat-

nouti, pij mezi nás, ukážeme ti pravé a bezpené cesty

k zámožnosti.« A nastojte ! Ze 6 million lidí pihlásilo

se jich teprve 1500, kteí chtjí zbohatnouti. Nicmén
nezstala innost naše bez úspchu. Za dv léta trvání

Jednoty rozšíili jsme 100.000 brožur a ísel asopisu
» Stádal « mezi eským lidem, otásali hospodáským
svdomím celé spolenosti eské a pivedli píjmí e-
ského Stádala z prvotního posmšného nazírání do té

míry ke cti, že se dnes již s dávkou úcty pihlíží k na-

šemu konání. Arcif, pispl k této potšitelné zmn ná-

zor nejvíce zesnulý ochránce Jednoty Hlávka, jenž z-
stane dlouho u vdné pamti národa jako vzorný Stádal.

Oišfovací hnutí spolk pro abstinenci podceovalo se

také dlouho, a jsme byli všichni pesvdeni, že ne-

mírné pití lihovin podlamuje energii, kazí povahu a vrhá

celé rodiny do záhuby. Dnes již se vyjasuje, že tato

propaganda nezstala bez blahodárných úink nejen na
hospodáský, ale zejména na mravní život naší mládeže.

Kéž by sociální demokracie, jež tuhou organisací snížila

znan nemírné požívání alkoholu, chtla také zanášeti
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do ad svých pívrženc smysl pro spoivost a pro

moudré nakládání se mzdou tžce vydlanou. Kéž by
chtla vydati heslo : Milí soudruzi ! Každý halé zbyten
vydaný ubližuje nejen vám a vaší rodin, ale on též se-

slabuje naši organisaci, ochromuje celý národ v jeho

hospodáském, kulturním i politickém zápase. Úspory
francouzského dlníka podporují politiku míru republiky

a dodávají prostedky ku vzniku nesíslných dílen k za-

mstnání a výživ soudruh. Tak francouzský dlník zvy-

šuje sám sob mzdu pomocí svých úspor. Nechf stane

se hanbou býti zahaleem, opilcem a marnotratníkem.

Chováme nadji, že není dalekou doba, kdy abstinence

a stádání prohlášeny budou všeobecn za pední ob-

anské ctnosti, které doplují jedna druhou. Dobrodin-
cem lidu bude zván, kdo rozšiuje spisy vydávané Jed-

notami Abstinent a Stádal. V západních státech již

tomu tak jest
;
veejná moc uznává sílu myšlenky Stá-

dal a podporuje šíení její mezi lidem. Sama nabádá
k zizování spoitelen a záložen, kdežto u nás leží každá

žádost obecního zastupitelstva eských mst za povolení

spoitelny aspo ti léta u píslušných úad. A pece
nutn teba v zemích eských zíditi ješt nejmén
150 mstských spoitelen, jen abychom se co do potu
ústav vyrovnali svým sousedm. Potom teprve nastane

nový krušný úkol dohánti nmecké spoitelny v eských
zemích co do ástky nasbíraných úspor. Než to stádaly

neleká. Žádná meta není jim dosti dalekou. Z nahroma-
dných úspor povstávají nové podniky a ty dávají opt
vzniku novým úsporám.

Naše malomoc posavadní má svj koen v nedo-
statku úspor. Nemžeme provésti ideální tužby svoje

pro nedostatek penz. Chováme sympatie pro mnohý
podnik kulturní, ale nemáme prostedk. Rádi bychom
pomáhali Slovákm v jejich tuhém boji o národní bytí,

ale není penz s dostatek. Všude narážíme na tutéž pe-
kážku národního pokroku svého, ale neiníme nieho,
abychom ji definitivn odstranili. Naíkáme, že nás cizí

kapitál utlauje, ale vzdáváme se lehkomysln i toho,

jejž jsme zddili po rodiích. Že bychom sami mli a

mohli tvoiti veliké kapitály na svou obranu, to nikoho
nenadchne, bojí se, že by se musil vzdáti njakého za-

milovaného návyku anebo zbyteného vydání. Není však

žádné jiné bezpené cesty ku zbohatnutí, než to trochu

odíkání se zbytenosti v mládí, abychom si mohli opa-

32Rudolf Vrba; Vláda penz.
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titi vci potebné za stáí. Dobe praví Smiles : Peníze

jsou charakter. Úspory znamenají neodvislost, sebevdomí
a sílu. Zvyšujme proto svou výdlkovou zpsobilost a

stádejme úspory, budeme silnými v obran. A jestli

byste uvili, já sám mám tak vnitní tušení, že by se

nám daily potom mnohem lépe nejen podniky hospo-
dáské, ale i politické. Naznail jsem, že bychom v de-

seti letech mohli zahospodaiti o 4 milliardy korun více,

než iníme. Nesoudíte, že bychom stoupli v úct u všech*

národ rakouských, nebo jenom úspchm klaní se svt.

Mli bychom v krátké dob 10 let nejen prostedky pro

svoje domácí poteby, ale mohli bychom i nco pro-

stedk zapjiti na p. rakouské vlád pi vydávání rent

aneb uherské vlád pi vydávání poklad, poukázek. Jist,

že by mli poslanci naši ve Vídni v tom faktu vážnou
oporu a Slovákm by se snad o trochu zmírnil vládní

tlak. Peníze jsou, velectní, ohromnou mocí a úspory

jsou pravým žezlem. Aniž by se Hollanané byli o to

ve Vídni ucházeli, dostali na spolenou rentu rakousko-

uherskou hollandský text, kdežto my bojujeme již po
tvrtstoletí s vlastní poštovní spoitelnou nadarmo o eský
tiskopis. Cítíte obrovský vliv majetku malého národa na

velikou vzdálenost? Kdyby chtl zíditi hollandskou školu

ve Vídni nebo v J^ešti, jist by mu pinesli povolení na

stíbrném tácu. ítáte jist v novinách, jak sklánjí se

staré hrdé erby evropské šlechty ped úsporami americ-

kých živnostník. S jakými poctami je pijímají u evrop-

ských dvor, že k vli nim mní i etiketní pedpisy. Ba
v Itálii bylo již vážn vyjednáváno o vstoupení bohaté

Amerianky do královské rodiny a myslím, že to byla

Amerianka sama, která na konec spojení to odmítla.

Slyšeli jste také, jak jedno kníže pyšného rodu Auer-

sperk vysthovalo se s celou rodinou svojí za náhradu
30.000 kor. ze svého zámku na Zelené Hoe do myslivny

k svému lesnímu, jen aby udlalo^ místo zbohatlému
Amerikánu pro kratochvíli honební. Že nebylo stádalem,

salo hrdé kníže svou korouhev s cimbuí svého zámku
a poklonilo se hluboce ped majetkem nabubelého ci-

zince demokrata.

Svého asu vyslovil se celý snm markrabství mo-
ravského proti zakoupení se bankée Rothschilda v mo-
ravském velkostatku, vyslal deputaci k císai pánu, ale

neprosadil nieho. S nákem vrátila se deputace dom
a úspory bankée podržely vrch nad veškerou moravskou
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šlechtou. Ale my, hrdí echové, ješt stále se svrchovanou

útrpností pohlížíme na lidi spoivé. V mst jim íkáme
škrob, na venkov zemhryz, nevdouce, že práv a jen

ti drží ješt trochu tohoto blahobytu eského pohromad.
Nebýti tch, kterým se posmíváme, byli bychom se svým
furiantstvím již dávno na hromad. Všechny naše ušlech-

tilé snahy a národní, obchodní, prmyslové nebo hospo-

dáské mají spolený kulturní základ v pracovitosti a spo-

ivosti národa. Bez tchto dobrých vlastností lidu e-
ského nemohli bychom se chlubiti ani tím, co dnes máme.
Máme-li kvetoucí školství, byli to Stádalové, kteí ne-

vyhýbali se obtem. Pohlížíme-li s radostí na zmáhající

se prmysl, vzpomeme si, kolik odíkání stálo to za

tžkých pomr jednotlivce, než se vypracoval z pro-

stého dlníka na majitele tkalcovny. Aneb sledujeme-li

výkazy svých penžních ústav, uznejme, že nejvtší podíl

na jejich potšitelném rozvoji mají Stádalové, kteí jako

velky bu upsáním akcií, aneb ve zpsob vklad pi-
nášejí své úspory na pomoc bankám, spoitelnám a zá-

ložnám. Naplníme-li každoron penžní ústavy svoje

ovocem svého piinní, uvidíme úspchy i na jiných

polích své veliké zahrady.

Stádalové vykonali již mnoho pozoruhodného ped
založením Jednoty. Stádalové vystavli prostednictvím

zemského výboru a za pomoci Zemské banky velikou

sí zemských železných drah za 160,000.000 korun a zbu-

dovali v echách za více než 400,000.000 kor. silnic,

most, škol, vodovod, nemocnic, sirotinc atd. Co v-
novali na melioraci pdy, nedá se ani pibližn odhad-
nouti. Nepravím, že to byli jenom stádalové eští, na-

opak, stádalm nmeckým sluší vzdáti všechno uznání,

neb oni byli našimi mistry v tomto svobodném umní
a jsou jimi dodnes. Pál bych si vroucn, aby práv
v oboru tomto vynikl brzy uedník nad mistra. Proto
vydejme a rozšiujme heslo : Nebudiž echa bez vkladní

knížky. Domýšlíme si nemálo na to, že skorém každý
ech umí isti a psáti. Neustaneme, pokud se nenauí
také poítati, t. j. stádati. Vte, že divý iní takový

malý zápisník pro píjmy a vydání, vidíte se v nm
na konci msíce jako v zrcadle se všemi ctnostmi i sla-

bostmi svými. Zpytujete-li své hospodáské svdomí,
jste blízci polepšení. Zastydíte se zajisté nad mrháním
penz pi pomyšlení, že jest i nám v heroickém zápasu

hájiti každou pí eské pdy, jako ji brání statení brati

32*
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Poláci v Poznani. Kdo nepotebuje svých úspor k pro-

vozování své živnosti, nech upíše akcie Pozemkové
banky, které práv k subskripci byly vyloženy. Té bance
bude sven úkol starati se o majetek a pohyb eské
pdy jak na hranicích národnostních, tak i okolo veli-

kých eských mst, aby se nám z ruky neztrácela, jako

dosavad a aby neztenena zachována byla pokolením
píštím. K tomu bude také teba pevného pedsevzetí ke

stádání, nebo Pozemková banka, plníc úkol vážný pi
své nepochybné prosperit, bude míti touhu, as od asu,
základní kapitál svj zvýšiti, a bude appelovati na své

pvodní akcionáe, pro nž první právo na upsání no-

vých akcií dle stanov bude zachováno. Nuže, hajme eskou
pdu skutkem. Bez úspor není pokroku, bez penz jest

tžkou a beznadjnou každá obrana. Doposud bráníme
se dosti chab, v tom pomru, jak poroste naše pii-
nní, vzmáhati se budou naše úspchy. Aby urychleno

bylo tempo vzrstu naší obranné síly, založili jsme Jed-

notu eských Stádal a její dnes již dosti známý orgán.

Prvním rozmachem kídel eské úspory byla úast na
valných hromadách Rakousko-uherské banky, druhým
subskripce ruských rent v r. 1905 a 1906. Ani jednoho
ani druhého kroku nemáme co litovati, oboje nám ho-

spodásky jenom prosplo. Vbec troufám si tvrditi, že

máme všechnu píinu radovati se ze zdravého rozvoje

svého penžnictví, protože jest v zakládání methoda a

v rozdlení úkol uritý systém. A bude-li národ eský
jen chtíti, získá, jakkoliv je malým, ješt velikých úsp-
chv na tomto poli.

Idea Slovanské banky jako velikého ústavu emissního

pro výpjky státní a komunální, po pípad i železniní

vynoila se na obzoru a bere již na sebe urité formy,

aby nebyla soutží posavadním ústavm ani hypotením
ani obchodním, pracujícím již ve svt slovanském, nýbrž
aby byla jich mocnou záštitou a pomocnicí. Mohlo se

na tomto poli dostati malému národu vtšího uznání a

vtší poklony, než když Rusové i Poláci jednomysln
kladou sídlo nového ústavu do Prahy a spokojí se s od-

bokami ve svých velikých územích? Oni praví, že máme
dosti školených sil a dvují také našim úsporám, že

dovedeme i Slovanskou banku vybaviti potebnými ka-

pitály. Porozumí-li národ tomuto epochálnímu pozvání,

pak nastane po mém soudu takové silné soustední
slovanských sil hospodáských do matiky Prahy, že roz-
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kvt její již v blízké budoucnosti bude pekvapující a

nedozírný.

esícoslovanská obchodní akademie vyzbrojila se již,

pedvídajíc tuto novou éru v hospodáském obrození ná-

rod slovanských tím, že zavedla vedle ruštiny jazyky

polský, srbsko-chorvatský a bulharský do své osnovy
uební. Ozývají se i u nás hlasové, že vláda bude klásti

obtíže Slovanské bance. Toho bych nechápal. Souste-
dním hospodáských sil zahraniního Slovanstva v e-
chách získá arcif v první ad Praha a národ eský, ale

i ostatní národové slovanští našeho soustátí budou z toho
míti pímý neb i nepímý prospch. A ponvadž zisk

Prahy, národa eského a jiných Slovan rakouských jest

totožným se ziskem i silou celého Rakouska, pochopí
to každá moudrá vláda a bude jen podporovat! naše

snahy po bankovní existenci za hranicemi mocnáství.
Vždyf jevila vláda sama radost ze skutku Anglobanky,
Banky pro zem rakouské i Vídeské bankovní jednoty,

když tyto ústavy se odhodlaly zíditi odboky v Londýn,
Paíži a v samém Caihrad. To jde monarchii naší ho-

spodásky jenom k duhu, protože za penžním ústavem
jde v patách rakouský výrobek, rakouský obchod.

Protož odložme všechnu duševní chabost, zvyšujme
vzdláním svoji pracovní a výdlenou sílu a stádejme
pilnji než ped tím. Vrame se k jednoduchému zp-
sobu života a budeme se cítiti hned silnjšími, nebo
nemístná nádhera a pepych vedou na Tarpejskou skálu.

Vydáváme dnes nová hesla:

1. »Chceš-li vidti svou rodinu šastnou a spokoje-

nou, vychovávej ji ve skromnosti, vštpuj úctu a lásku

k práci a nau ji stádati.«

2. »Kdo vychovává své dítky v pepychu, svolává

na hlavu jejich bídu i neštstí a pipravuje tak neod-
vratnou zkázu svému vlastnímu rodu.« A proto ob-

mezujme, drazí pátelé, kde jen máme píležitost, na-

kažlivý pepych a nebude mezi námi žádných defrau-

dant, nijakých zoufalc. Také uvidíte, že zmizí brzy
z naší spolenosti hnusná skvrna lidí úplatných, jakmile

pomine nutkavá píina shánti nesetné provise. Kdo
vzí po krk ve dluzích a kráí stále na pokraji nedo-
statku, nemá mnoho síly, aby odolal pokušení. Jenom
Stádal, hrdý na svou vlastní sílu, na svou výdlkovou a

úspornou zpsobilost, dovede zachovat! istotu svého
svdomí a zstane nepístupným všem pokusm o jeho
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podplacení za všech okolností. Proto tane mi vždycky
na mysli ideál pokladníka nebo správce veejného jmní
» Abstinent a Stádal «.

Výsledkem zdárného života jest majetek. Kdo sám
pílí a odíkáním nastádá jmní, budiž nejpovolanjším
správcem majetku národního, ten ho bude míti v úct
a peliv ho bude stežiti. Stádal nemá zapotebí vzta-

hovat! ruku po majetku cizím vda, jak se peníz vy-

dlává a zachovává. Stádal umí si vážiti i majetku zd-
dného a piln ho rozmnožuje. Jen to nešastné furiant-

ství nám v pokroku ješt pekáží. Znám jeden úrodný
kanton v echách, který, kdyby nebyl nakažen pepy-
chem, mohl sám o sob národu již prokázat! službu a

vykoupiti svými úsporami majoritu ve valné hromad
Rakousko-uherské banky. Z daleka sjíždli by se cizinci

do kantonu toho shlédnout! uvdomlé a pokroilé rol-

nictvo eské, které pdu svoji nade všecko miluje a

vzorn na ní hospodaí. Ani nebylo by teba rozesílat!

pozvání Spolku pro návštvu cizinc. A kanton ten

by svítil svým krásným píkladem nejen po vlastech

eských, ale po celém Slovanstvu. Ba troufám si tvrditi,

že by jeho ideály a tužby byly respektovány do té míry,

že by ani žádná z eských drah železných neodvážila

se vydávat! naízení elící proti jazyku eskému z obavy,

aby ji kanton svými úsporami nevykoupil a novou spra-

vedlivjší správní radu tam nedosadil.

Nauíme-li národ dobe hospodait! se zddným
majetkem a s vydlanou hivnou, bude nám lehkým
úkolem vliti mu sebevdómí, hrdost a utvrdit! jeho vro-

zené poestné smýšlení. Poctivost je velikým statkem a

ve svt zbožím velmi hledaným. Stádajíce úspory, za-

ídíme ješt velkozávod s poestností a uvidíte, že bu-

deme míti stále vyprodaný krám. Nebude v širém svt
slovanském žádného panství, jež by nechtlo míti eského
Stádala za editele, nebude dvorce, jenž by u nás ne-

hledal svdomitého správce, nebude pivovaru, jenž by
si nepál míti poestného sládka a tak do nekonena.
Kde bude njaké místo dvry k obsazení, budou se

ohlíželi po eském Stádalu. Chápete, že není na míst
výitka o výchov píliš mnoha lidí inteligentních. Jaká
široká pole otevírají se eské inteligenci. Dvra Slo-

vanstva v naší odbornou zdatnost a v poestnost našeho
charakteru nesmí být! zklamána. Bude-li jen chtíti! Sám
ze sebe vydá eský národ tolik intelektuální síly, že
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s obdivem patiti bude na svt. Doba je nadmíru pí-
znivá ku stádání úspor. Úroková míra drží se na výši

slušné. Banky, spoitelny, záložny i pojišovny ucházejí

se o píze Stádal. Anglie má své 2 a plproc. kon-

soly, Francie svou 3proc. rentu, v Nmecku ukládá

národ své úspory v 3 a plproc. íšské pjce a my jsme
tak šastni, že máme v Cechách, na Morav i ve Slezsku

zemské ústavy pro úvr hypotení, komunální a želez-

niní, které nám vydávají zaruené dlužní úpisy, a pro-

dávajíce je samy pod hodnotou nominelní, zvyšují tím

úrok na 4*12 až 4*22 pro. ron, který se ani snížiti

nesmí. Mám snad pravdu, když nazývám zem eské
eldorádem Stádal. Až eské úspory dohoní aspo
tvrtinu úspor malého národa holandského, zanou se

o píze naší ucházeti také všechny ti vlády : rakouská,

uherská i spolená íšská. A pak uvidíte, jak budou na-

mazána kola naší politické káry. Koním zvoláním

:

» Hlavy vzhru, abstinence a stádání náš národ jist za-

chrání !«

Z pednášky editele Procházky si dlá socínský

list »Právo Lidu« v ísle 15. bezna 1909 výsmch tímto

zpsobem.
Rodina, u které jsem najal letos svj malý pokojík,

má naprosto rozumné názory, dík vytrvalému a dlouho-

letému tení »Národní Politiky«. Dkuji mnoho této

okolnosti. Pedevším za to, že se stal ze mne poádný
lovk od chvíle, kdy jsem s hlavou rodiny uspoádal
malý debatní veírek a mohl ocenit a poznat významnost
hesla, které pan František Procházka oznail stádalstvím.

Ano, stal jsem se také stádalem. Ale abych postupoval

souvisle, takto se rozvíjela má historie. Mj pan bytný
je obuvnickým mistrem, nemiluje výstedností, také ne
kiklounství a fantastické plány — jak íká. Nemiluje
také socialism. Denn pichází ze svého hostince, abym pekvapil novými dvody, kterými jeho klub v ho-

stinci uvádí vnive všechny theorie socialistické od
Saint-Simona až po Bernsteina. Jednoho dne pišel a jal

se mluvit: »Vy myslíte, že ti tam (to platilo všem, kteí
byli štváni v život honbou za chlebem, kteí byli od-

streni osudem a nemli asto chleba do úst, všem,

kteí mrzli na dlažbách ulic a dívali se s padlanou po-

korou do oí pán v kožiších, skuhrajíce své polonmé
prosby, všem, kteí se deli v hlubinách zem, šedi zdí,

matkám s lny obtíženými, které pracovaly ješt v den
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slehnutí, dtem, které picházely o mládí a radost a všem,

kteí mli asem poestnou a hrdou závist, vidli-li tolik

nepracujících, líných, sytících se masem a pochoutkami,

to platilo všem, kteí se odvažovali íkat nepkná slova

o spoleenském poádku, kteí kieli o mén práce,

vyšší mzd, volali po právech s oima lanýma užít

nejen smutk a bolestí zem a života, ale také radostí

a rozkoší — to platilo všem, kteí trpli a reptali) —
myslíte, že jsou bez viny?«

»Myslím tak,« odpovdl jsem. »Jak?« koktal jsem.

»Mýlíte se ukrutn, mladý muži!« »Ano — spolenost
nemá žádné viny ; sami jsou vinni, plazí-li se po dlažb,
dou-li deset hodin denn a trpí-li asem hiad.« »Vy-
svtlete mi!« »Sami jsou vinni,« kiel, »sami, sami,

sami. Nedám si to vymluvit.« »Vysvtlete mi« — opakoval

jsem. »Je vidt, že netete » Národní Politiky « ; ukazují

se toho následky. Nebylo by bídy, milý pane, kdyby
každý poslední dlník byl stádalem. Stádání je klí k

rozešení vší krise. Ano, stádání, to je rozešení sociální

otázky. Stádej a nepotebuješ pak být nespokojeným a

reptalem, také ne socialistou
;
stádej a budeš mít chleba

za každých okolností. « » Myslíte to doopravdy ?« » Po-
chybujete snad? Vy máte málo zkušeností dosud — ale

já jsem pesvden, že stádání je všecko. Dávno jsem

to tušil, dávno jsem to nosil v sob, teba nevyjádeno.

«

Chtl jsem ho zaskoit hned a ekl jsem proto: »Vy jste

stádal ?« Vypnul hrd svá prsa a uhodiv se do nich, ekl

:

»Ano, já jsem tádal. Vzte, pil jsem pt sklenic denn
ve své hospod, ale piju už jen ti

;
kouil jsem ti por-

torika, ale kouím už jen krátké. Pane, nevyhazuji také

za zbytenosti, netu knih krom » Národní Politiky « a

neholduji zbyten zábavám, jako jsou koncerty a divadla

— pane — a já vím, že jen tomu dkuji, že jsem solidn
situován. Dlníci, kteí u m pracují, nemají na tom nej-

menšího podílu. Vím, kdyby byli také stádaly, mohli by
na tom být tak jako já. Pane, stádání je všecko.«

Byl jsem zmaten takovou argumentací. Stádal

!

Stádal ! Stádal ! Žádné tídní a mzdové boje, žádné
stávky, žádná bída a žádné rozpory mezi mšáky a dlníky.

Stádat jen. Ach, vždy je to tak jasné. — Ne zbytenosti,

ne hloupé utrácení, ne furianství, nestydt se za jméno
skrblík — pít jen ti piva místo pti, kouit krátké místo

portorik a íst »Národní Politiku « místo celé haldy

novin a revuí, které nakupí se vždycky v sobotu na
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mém stole, také ne divadla, které mám tak rád — nic

zbyteného — jen stádat a stádat. Kdož ví, nevystou-

pím-li na nejbližší politické schzi, abych volal k zá-

stupm : Nechte všeho a stádejte! Ale zbyly ješt po-

chybnosti ve mn. Vyjadoval jsem se každodenn, ale

odpov nezklamala nikdy.

Zaal jsem : Dnes v noci skoil do Vltavy mladý

muž. Dvod sebevraždy byla dlouho trvající nezamstna-
nost. Odpovídal mi: Pro nestádal? Druhého dne: Na
ulici klesla hladem tyicetiletá žena. Téhož dne: Poet
nezamstnaných roste do tisíc. Snadno mže dojít

k zlým koncm, kdy sklady potravin nebudou už jisty.

Pro nestádali? A ješt jeden pokus: Následkem pr-
myslové krise také na venkov v horách žije se velice

neutšen. Bram.bory a špinavá tekutina, které íkají kafe,

je jedinou potravou tchto lidí Pro nevstane

prorok, jenž by šel, aby hlásal všem : Stádání vás uzdraví

!

Pro nevolají vyvolávai na rozích velkomstských ulic

a na rozcestích ddin : Nechte na pokoji spoleenské ády,
jdte do svých domov a stádejte, nechte zábav, furianství,

a stádejte, odjte se rouchy kajícími pro pepychový život a

zante stádat. Vy všichni, tkalci a zedníci, vy, kteí

pracujete v továrnách a dílnách i polích. Pro nevstane

takový prorok, aby ekl : Bláhoví, kteí se domníváte,

že zmníte tvánost svta, bláhoví, kteí kážete evange-

lium socialismu! Kažte stádalství. Ute šetrnosti! —

*

Ach, pan editel František Procházka, který má ron
nkolik tisíc platu a naobdvá se každý den poádn
— je opravdu znamenitý muž. Nezbývá než íci : zna-

menitý muž. Rozhodl jsem se také býti stádalem. Ale

nevím dosud, kde vlastn zaít. Piva nepiji, nekouím,
karet nehraj u. Pepychov nežiji, nebo obdvám týdn
tikrát, abych vystail se svými dvma zlatými a veeím
jen chleba a za deset bek. Nenavštvuji koncert,
krom tch, jichž vstup je volný, mj byt také není pe-
pychový, nebo ho sdílím s dvma studenty, abych platil

jen pt zlatých msín. Ale uznávám, že jen stádalstvím vyléí ze socialismu. Ale kde jen zaít?

Pro vdcové socín nechtí, aby dlník spoil, je

zejmo. Nesml by niím pispívat na rudou stranu a toho
se agitátoi strachují. ervení agitátoi nechtí míti spo-

ádané lidi, nýbrž divoké šelmy. A k tomu odchovává so-

ciální demokracie svoje lidi.
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LVI. Stará a nová šlechta.

N e všichni mohou zbohatnouti. Úplná rovnost lidí

v ohledu majetkovém nikdy nebyla a také nebude.

Ani socíni to neprovádí. Socín agitátor je teple usazen,

socín dlník te bídu a platí da na agitátory. Kapita-

lism umožnil hromadní majetku v jednch rukou. Lidem
toho rázu íkáme — millioná. Stará šlechta, která má
po pedcích statky, se tmito millionái nemže miti.
Kdo má dnes peníze, titule si koupí. Majitel onch pe-

trolejových pramen Rockefeller, majitel severoameri-

ckých drah Pierpot Morgan, majitel stíbrných dol Van-
derbildt, žid obilní spekulant Astor, Mackay, Gerry,

Slocin, Trombly, Marton, Geollett, Whitney, Wilson, to

jsou jména nám v Evrop neznámá. Jsou to vesms
sloupové bursy v New-Yorku. Roní píjmy tchto mil-

lioná jdou na milliony dollar. Jay Gould, žid, zaal

v New-Yorku obchodem materiálním, žid Astor prodá-

val hudební nástroje, Vanderbildt se jmenoval Aaron von
der Bilt, byl krmáem.

Schudlí evropští šlechtici jdou do sev. Ameriky, aby
zde ulovili njakou dollarovou princeznu. Lilly Price

provdala se za lorda Beresforda, Lilly Warren stala se vé-

vodkyní z Marlborough, hrab Szechenyi oženil se s dcerou

Vanderbildta. Dcera millionáe Zimmermana v Chicagu
provdala se za vévodu z Manchestru. Lord Spencer Chur-

chill oženil se s dcerou Vanderbildta. Dostala 50 mil-

lion dollar. Dcera Mackaye stala se knžnou z Col-

lonny, židovka Levý Zedekiah Leiter provdala se za

lorda Curzona místokrále Indie. Dcera millionáe Huting-

tona stala se hrabnkou z Hatzfeldu. Miss Lee provdala

se za hrabte Valderseea. Židovka Anna Gould mla se

provdati za italského hrabte Boni de Castellane, sešlo

z toho pro peníze. Takových spojení jest ješt více. Tak
se dje dnes na celém svt.

Dne 20. listopadu 1908 pinesl »ech« tuto

zprávu

:

»Tchto dn zemela ve Vídni cho textilního mil-

lionáe, Otilie baronka Kubinzká. Paní tato byla rodem
Freundova a bez šlechtického predikátu, svým a svého
manžela obrovským jmním dostala se však do krevního

píbuzenství s hrabcím rodem Boos-Waldeck a Mont-
fort a s baronským rodem Waldberg. Patrn s ohledem
na své vznešené píbuzenstvo pijala zemelá baronka
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Kubinzká kest, naež nyní bývalá paní Freundová bude
pohbena ve šlechtické rodinné hrobce a za pokoj její

duše budou ve svatoštpánském metropolitním chrámu
teny mše svaté. -— Není to první pípád, co lenové
penžní aristokracie židovské vcházejí v píbuzenské styky

se starou schudlou šlechtou, stávají se schopnými pijetí

u dvora, ba, aby úpln se vyrovnali svému novému
prostedí, zíkají se i své víry... Jak vidti, zlato zlatí

zašlé zlato hrabcích a rytíských erb a šlechta zlaté

internacionály stává se ddikou nejen šlechtických pre-

dikát, ale i kesanských pedk . .
.
jak veliká jest moc

zlata
!
Jak moderní šlechta penžní pemáhá starobylou

šlechtu rodovou !<s:

Ostatn baron Kubinzky jest šlechticem teprve od
roku 1884. Jeho pedkové chodili do synagogy. Všechny
tyto milliony amerických dobrodruh a podobných
v Evrop jsou nahromadny ze zdailých spekulací, kar-

tel, trust. »Me« o tom napsal 12. záí 1907 tuto

úvahu

:

Temný stedovk, muírny, hladomorny, loupežní

rytíové atd., jsou dnes jedním z nejoblíbenjších agita-

ních prostedk všech pokrokovc a jim podobných »bo-

žích bojovník«. Hnutí katolického lidu, kterému pezdí-
vají klerikální, vyvoláno prý je za úelem obnovení vlády

stedovku. Ubozí lidé ! Kdož by se nesmál vašemu po-

ínání, když pozoruje, jak v slepé zášti proti katolictví

pomíjíte neb frásemi odbýváte skutené nebezpeí. Stra-

šíte vládou stedovku a pehlížíte bu zúmysln anebo
z veliké netenosti, že vládu loupežných rytí obnovili

zatím rzní kapitalisté, hlavn ti obezaní. A pi tom
mají ješt výhodu, že je »moderní stát«, jeho »osvícená«

vláda, »humánní zákony chrání, volnou soutží a po-

dobnými » blahodárnými « zaízeními. Stedovcí loupežní

rytíové sídlili na nepístupných hradech. Ti moderní
sídlí v nádherných palácích, ve stedu msta nebo se

baví v rzných svtových lázních. Nu a nezídka se po-

dobní pánové pohybují nejen na parketách ministerských

kanceláí a šlechtických salon, ale i — ješt výše. Když
ádní loupežných rytí stávalo se nesnesitelným, asto
sám král se proti nim vypravil. A odmna? Jak nám hi-

storie z dob Karla IV. vypráví, král sám takovému sil-

ninímu lupii vložil — oprátku na krk. S tmi dneš-

ními jedná se až píliš modern, humánn a v rukavi-
kách. Na místo oprátky dostává se jim uznání za zá-
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sluhy, jakých prý si dobyli o stát, prmysl a obchod,.

K tomu sluší dodati, bezohledným vybrakováním kapes

svých chudých spoluoban.
Jen uvažme, jak drancovány jsou kapsy poplatnictva

kartelem železáským. Sám ministr vojenství piznal, že

válené lod proto jsou dražšími nyní, ponvadž žele-

záský kartel zdražil surové železo. Navštivme jen jednou
plodinovou bursu a okamžikem pochopíme, kdo iní
chléb dražším, kdo nutí nás každodenn pásek kol beder
utahovati ke zkrocení kruícího žaludku. Všimnme si

fysiognomií tch bursovních hrá, tme jména firem

s obilním obchodem a okamžit pesvdíme se, že ná-

stupci lupi stedovkých stali se pháni : Vajmann,.

Piek, Tevelles, Taussig, Roubitschek atd. atd. A jsou pi
tom oproti onm starým banditm ve výhod. Oni olou-

pili za noci na místech pustých, tito za jasného dne na
veejných ulicích. As rok tomu co stát za drahé peníze

koupil si starý brak v severní dráze Ferdinandov. Hlav-

ním akcionáem byl povstný Rothschild, který ze svého
jmní tolik úrok bée, že tyto trojnásobn pevyšují
jmní celé katolické církve v Rakousku. O tom naši so-

cínkové ani muk. editelem té dráhy byl phan Taussig,

který se severozápadní drahou uzavel smlouvu, dle které

tato spolenost za odškodné pl mil. korun zekla se

dovozu uhlí z prusko-slezských bání do Rakouska. Tím
zpsobem nahrabal Taussig nejen pro židovské akcionáe,

ale i pro svou kapsu slušnou sumiku penz. Ponvadž
stát smlouvu onu do 31. prosince toho roku vypovdl,
stará se Taussig usilovn o její obnovení. Židé jsou

chytí, do karet si nahlédnouti nedají, ale kdož ví, zda
optné zdražení uhlí, není v souvislosti se snahou pana
Taussiga. A o tomto páni soci, kteí o klerikálním ne-

bezpeí vou jak lev na poušti, ani muk.
Kdopak jsou tito majitelov uhelných dol ? jména

Veimann, Reimann, Petschek a tm podobná, svtle do-

kazují, že jsou to synové tch otc, kteí v okolí hory
Sinai kol zlatého telete tanili a posud po zlat baží.

Tito pánové ješt s nkolika kumpány, již po léta urují
ceny uhlí. Dovolí-li oni, smí si chudý dlník zatopit, po-
ruí-li, musí mrznout. Od poslední velké stávky hornické

zdraženo uhlí ve tech po sob jdoucích letech a nyní

opt až o 40 procent. Vymlouvají se, že prý zlepšili

mzdy dlník a upravili dobu pracovní. Jdte do uhel-

ných revír, vizte ty zubožené postavy haví, studujte
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jejich život rodinný a spoleenský a odplivnete si s roz-

hoením nad drzostí a lží jakými se zastírá toto sou-

stavn provádné lupiství ped oima státní správy. Nic
nepeháníme, tvrdíme-li, že je to lupiství chránné, auto-

risované. Pro ? Co iní vláda k zamezení toho ? Nic !

Má-li kdes vedena býti dráha, vyvlastní se sedlákovi, ne-

chce-li svj majetek popustit pro obecné dobro za

cenu, jakou » odhadci « urí, poslední a teba nejlepší

pole. Jaké pak s ním cavyky? Se sedlákem, který do
berní pokladny, jeden ke druhému, jen z pevodu ma-
jetku, zaplatí až 20 mil. korun ron, není teba jednat

v rukavikách. Za to s bursiány, kteí nejen stát až o 24
mil. kor. ron ošidí, ale trusty, kartely, obilní lichvou,

zdražováním uhlí, petroleje, cukru atd., okradou obecen-

stvo o milliony, s tmi se musí jednat šetrnji. Vždy
jsou to »unsere Leut«, nad kterými ochrannou ruku drží

penžní král Rothschild.

Je svrchovaný as, aby povolaní initelé tomuto
obnovenému loupežnému tažení uinili pítrž. Se-

státnte doly, zrušte bursy, bursovní obchod obilní, za-

kažte kartely a trusty, chrate malý^ lid. Tak voláme
k vlád v posledním okamžiku my. ite prospšné so-

ciální reformy a tím vtšího vdku získáte a více k as-
nému blahu pispjete, než držením palce domýšlivým
lidem, kteí ve své naduté pýše myslí, že trvalý blaho-

byt teprve tehdy nastane, až oni zhasnou — svtla na

nebi. Pry se zásadou liberálního státu: »Pomr mezi
prácedárcem a zamstnancem, pomr mezi kupujícím a

prodavaem, je soukromoprávným, státu nenáleží se do
míchati.« Naopak stát, vláda, zákonodárci, jsou povinni

tuto bludnou zásadu, která je zásadou sociální bídy,

tídních protiv moderního lupiství, odstraniti. Jsou tak

povinni uiniti i k zásad : »Spravedlnost je podkladem
státu !« Stát, jako svazek oban ku vzájemné pomoci a

ochran, musí vládu svou donutit, aby ídila se nauením
sv. Pavla : Proto tímají mocní tohoto svta me k ochran
dobrých a k potrestání zlých !« ite svou povinnost,

opakujeme, pokud je as, jinak rozdmýcháváte nespoko-

jenost lidu. Bída, nespokojenost plodí vzpoury, revoluce

boí každý ád, zvrhá vlády. Nevšímavostí neežte vy,

kteí jste povoláni, vtev pod sebou.

Podívejme se ješt, co v dob tak kritické, kdy exi-

stence malého muže den ode dne stává se nesnesitelnou,

iní ervení spasitelové lidu. Aby se neeklo, svolají tábor
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O zdražování potravin, uspoádají demonstraní prvod
a ku konci slíbí, že jich poslanci postarají se o nápravu,

až oteve se parlamentní aréna. Smí, mohou ? Uváží-

me-li, že v listech svých o mizérii nynjší sice také píší,

nikdy však pravé pvodce, Rothschidy, Taussigy a j., ne-

oznaí, za to však štvou proti církvi a kesanství jako

diví, pochybujeme o jich dobré vli. Ale tentokráte jim

sklapne. Neomalené útoky žid, hlavn uhlobaron, ote-

veli oi všem vrstvám obanstva, které kategoricky se

bude v parlament prostednictvím poslanc domáhati
ochrany proti semitským pijavicím. Bude málo plátno

držeti nad nimi plachty socialistických tiskovin. Pánové
ti mohou býti ujištni i se svými spojenci, že v parla*

ment dostane se jim ádného odbytí, až opt ponou
bláboliti o klerikálním nebezpeí, aby lid nevidl dlouhé

prsty židovských achrá sahajících mu všemi desíti do
kapes. Lid je syt hluchých frází o ethické výchov na-

hrazující prý výchovu náboženskou. Co by mu byla platná,

když ti, kteí kráí v pedních adách jejích bojovník ne-

estheticky by jej vykoisovali.

Strašlivá je vláda penz. V prosinci r. 1907 ozna-

movala » Piova korrespondence«, že všeobecnou pozor-

nost vyvolává faktum, že kníže Eulenburg jako nmecký
velvyslanec vídeský ml úzké styky s bankovním domem
Rothschildovým a že pijal od Rothschilda darem dva
milliony korun. Za je pijal ? Nelze pochybovat!, že

dostal tento peníz za zradu politického tajemství anebo
za vliv, který ml na nmeckého císae. Též kníže Bismark,

když byl ve Frankfurtu nad Moh. jako pruský vyslanec,

bydlel po 6 let v paláci, který náležel Rothschildovi a

s Rothschildem byl za dobe. Jako kanclé nmecké íše
ml berlínského Bleichrodera svým domácím židem a

íkalo se, že milliony bral za vasné informace o finan-
ních a politických plánech íšských. — Že židovský velko-

kapitál má s diplomaty a státníky své dvrné styky,

vidti na »Neue Fr. Presse«, která má za veliký honorá
své informace, vidti to též z dvrného pátelství bur-

sián a diplomat, kteí obyejn si tykají. Zadluženým
diplomatm a hýivým šlechticm-byrokratm vypomáhá
židovský banké velmi rád, jen když se doví vas, jak

poínati si na burse, jaké plány má který stát, jak to stojí

s mírem a válkou a státními pjkami atd. Z toho vi-

dti, že židovský zlatý žok má všechno, i ty diplomaty
s jejich hrobovým mlením i ty státníky s jejich pí-
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sahou stežit! státní tajemství. Hrozná jest moc zlata!

V lednu 1908 oznámil »ech« následující. Nebožtík

baron Nathaniel Rothschild založil fundaci 20 million
korun pro nemocné nervy. Fundaci nutno pijati vdn
a s náležitým uznáním pro šlechetné srdce dárcovo —
veliká fundace tato ukazuje však také na ohromné jmní
toho, který milliony k dobroinným úelm mohl po
sob zanechat!. Když má nkdo 5 milliard korun jmní,
zámky, panství, nádherné zahrady, sbírky, když jmní
jeho každým dnem spekulací a automaticky o statisíce

roste — lehko jest dlati obrovské fundace. Jmní, jež

má vídeský Albert Rothschild, pesahuje veškeré jmní
šlechty i panujícího domu i církve — Rothschild jest

nejbohatším lovkem v Rakousku ! A to jest jen Roth-

schild vídeský
!
Ješt zámožnjšími jsou Rothschildové

v Paíži a v Londýn, nemluv o berlínském Bleichró-

derovi, paížském Ephrussim, Cohenovi, našem rytíi

Taussigovi atd. A tak i ten dobroinný, krásný odkaz
ukazuje na peliv tajenou pravdu — na finanní, ho-

spodáskou a z ní plynoucí i politickou pevahu zlaté

židovské internacionály. »as« má heslem »S pravdou
ven!« a »Právo Lidu« vydává se za list »protikapitali-

stický« — kdy však etli jste v obou tchto ctihodných
listech pravdu o ohromné moci jistých finanník ? íci
pravdu bylo prý antisemitstvím a »antisemitismus jest

klerikální, ne však pokrokový* — tak omlouvají a vy-

mlouvají oba citovaní pátelé žid svj — zlatý náhubek.
Na štstí už každý ví, co znamená tato filosemitská

pokrokovost soc. demokrat, realist, ba i národních
dlník

!

Židovská dynastie Rothschild utrpla 19. listopadu

1907 ztrátu. Zemela v zámku Pregny u Ženevy baronka
Julie Rothschildová Zámek ten obklopen je pohádkovými
zahradami, na které se chodila dívat sama císaovna
Alžbta. Zakladatel dynastie Salamon baron Rothschild
zemel r. 1836.

a) Bankovní dm ve Vídni. Na živu jsou: Jií
Alfons Rothschild, JUDr. Alfons Maier Rothschild, Louis
Nathaniel, Evžen Nathaniel, Valentina Noemi baronka
Rothschildová a nejmladší Oskar Ruben Rothschild.

Fideikomisní majetek se odhaduje na 1400 million
korun.

b) Bankovní dm v Londýn : chéf Nathaniel lord

Rothschild. Synové jeho : Lionel Rothschild, Nathaniel
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Charles Rothschild, ženat s Roszikou z Wertheimsteinu,

Alfred Rothschild, konsul, Leopold Rothschild, ženatý

se židovkou Perugia z Terstu; má ti syny. Konstanze
Rothschild provdaná za lorda Battersea, Anna Roth-

schild provdaná za vévodu Hardwicke, Henri Rothschild,

doktor lékaství, ženat s Matildou z Weisweileru, žije

v Paíži. Mají ti dti. Luisa Rothschild provdaná za

bankée Davida Leonina v Paíži.

cj Frankfurtský bankovní dm zanikl po mei.

dj Bankovní dm v Paíži : Beatrix Rothschild,

provdaná za Maurice Ephrussiho, bankée, Eduard Roth-
schild, ženat s Germaine Halphen, Lucie Rothschild,

provdaná za barona Lamberta v Brusselu, Aline Roth-

schild, provdaná v Paíži za Eduarda Sassoona, bankée.
Robert Rothschild, ženat s Elly Beer. Edmund Roth-
schild má ti dítky. lenové této dynastie nesmí se

oženiti neb provdati do jiné rodiny. S nimi je úzce

spojena židovská rodina Montefiore v Brusselu. Mnoho-li
celá dynastie má penz, tžko íci. Drumond odhadoval
ped 20 lety jmní dynastie Rothschild na 60.000

million frank. Možno, že mají více. Dne 17. ledna

1909 ml v Paíži baron Moic Rothschild svatbu se

židovkou Halphenovou. Žid Halphen jest mimo Ephrus-

siho, Kytona a jiných žid-millioná, jedním z prvních

v Paíži.

Tito židé millionái vládnou dnes ve Francii. Žid
Halphen zddil ohromné milliony židovského bankov-
ního domu Pereira v Paíži. Bratí Pereira mli všecko
v rukou za vlády posledního Napoleona. Na svatbu

pišli všickni diplomati s knížetem Radolinem v ele.
Židovka Halphenova mla svatební dary : brilantový

diadém, perly, kolliery na krk. Šperky ty byly vystaveny
a mají cenu do mnoha million.

Co se dje v Londýn, Paíži, New-Yorku a ve
Vídni, totéž se dje i v Berlín. Dne 28. ledna 1909
pinesly berlínské listy jmenování žida Mendelssohna
Excellenci. Arnošt Mendelssohn, chef bankovního domu
v Berlín, požívá veliké pízn císae Viléma. Nejlépe
seznali moc Žid-millioná Japonci ve válce s Ruskem,
kdy potebovali penz do války a mli píležitost se-

znati židovské finanníky. Ruská spisovatelka Gorjaov-
ská uveejnila v »Now. Vremeny« zkušenosti japonského
barona Okumy.
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Okuma pravil toto: Již v Porthsmouthu jsem se-

znal, že hrab Witte, dvrník cara, peje židm, jako

poctivý služebník cara ml hrab Witte peci seznati,

že židé nií Rusko a podrývají vlastenecké cítní Rus.
Francie a jiné státy v západní Evrop jsou již od žid
znieny. Židé nemají vlasti a kde se usadí, tam všechno
otravují nemravností. My Japonci nemáme žida v celé

zemi a nenecháme také ani jednoho žida se zde usadit.

Židé chtjí z celého svta uiniti republiky, aby všude
mohli neobmezen vládnouti jako ve Francii. Všechny
milliony svta jsou v rukou žid. To jsem seznal na
bursách z vlastní zkušenosti. Židé zniili a pokoili

Rusko, znemravnli jeho lid. Tak mluvil baron Okuma.
Doufejme, že pijdou pevraty a že panství židovských

finanník pestane, jako pestalo ádní loupežných
rytí.

LVIL Sv. František z Assisi^ hlasatel chudoby.

ne 16. dubna 1909 bylo tomu 700 let, kdy byl založen

ád františkánský, neboli ád Bratí Menších. Za-

kladatelem byl sv. František z Assisi. Narodil se r. 1182
v Assisi v krajin umbrijské. Na ktu sv. bylo mu dáno
jméno Jan, které však otec zmnil ve jméno František.

Otec jeho, Petr Bernardone, byl šetrným a bohatým ob-

chodníkem, matka slula Pika. Když vychodil František

latinské školy, ml se vnovat! dle pání otcova obchodu

;

než to se Františkovi nelíbilo. Radji chodil s veselými

soudruhy a o obchod se nestaral, proto asto hnval se

na nho otec a vyítal mu jeho lehkomyslnost. František

byl veselý, miloval zábavy, avšak nevedl život prosto-

pášný, jako mnozí z jeho soudruh. Pro svou mírnou a

veselou povahu byl milován ode všech, kteí ho znali.

Tak prožil František v dom otcovském své mládí.

Než Bh volal Františka k velkému úkolu.

Msto Assisi vedlo válku se sousedním mstem
Perugií

;
František, jenž snil o sláv válené a miloval

život dobrodružný, vstoupil do vojska, aby ve válce se

vyznamenal.

Válka skonila v neprospch Assiských, Vojsko bylo

dílem pobito nebo zajato a jen málo se jich zachránilo

útkem.

Rudolf Vrba: Vláda penz. 33
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Mezi zajatými byl i František; po roce vrátil se ze

zajetí. Doma upadl do tžké nemoci
;
pemýšlel o svém

život a umínil si zaíti život nový a lepší.

Než zapomnl na svj slib a po uzdravení vedl zase

bezstarostný a lehkomyslný život. Kdysi byl ve veselé

spolenosti ;
František náhle zvážnl a zmlkl. Soudruzi

se ho s podivením tázali: »Co ti je? O em pemýšlíš?
Myslíš na nevstu?« František odvtil: »Ano, pátelé,

myslím na nevstu nejkrásnjší ze všech, a s tou míním
se zasnoubiti.« — Nevstou mínil chudobu, jíž každý

opovrhoval. Od toho dne zaal František skuten život

nový. Bylo to r. 1206. — Nedaleko msta byl chatrný

kostelíek sv. Damiana. Sem pišel jednou František, po-

hroužil se ve zbožnou modlitbu, a tu zdálo se mu, jako

kdyby slyšel hlas: » Františku, jdi a oprav mj dm,
který se boí.« František myslil, že má opraviti kostelík

sv. Damiana
;

sbíral píspvky na opravu kostela a sám
také dával peníze, které utržil doma za sukno. Než to

nelíbilo se otci a proto ho asto káral a konen ho
vyddil ped biskupem. František zekl se všech práv,

a svlékl se až na spodní šat a odevzdal vše otci se

slovy: »Doposud jsem nazýval tebe svým otcem na zemi

;

nyní však mohu íci s dvrou : Ote náš, jenž jsi na
nebesích. « To bylo r. 1207. František živil se almužnou,
kterou sbíral v Assisi. Asi hodinu od msta byl malý
kostelík »P. Marie Andl«, všeobecn zvaný »Porciun-

kula« (malý podíl), který náležel ádu benediktinskému.

I tento kostelíek opravil sv. František a vystavl si ne-

daleko chatr, v níž žil — asi r. 1208. — Kdysi pi
mši sv. slyšel František slova v evangeliu: »Nemjte zlata

ani stíbra, ani penz v opascích svých ani mošny na
cest, ani dvou sukní, ani obuvi, ani hole.« (Mat. 10. 9.

10.). František ihned odhodil vyžebrané peníze, oblekl se

v hrubý hábit, pepásal se provazem a zahodil obuv.
Takto chodil po okolí msta Assisi a kázal.

Brzo pidali se k nmu nkteí muži, jimž zamlou-
val se život Františkv. František je pijal a posílal je

do okolí kázati. Poet jejich rostl den ode dne; František

chtl založiti njaký ád k oslav Boží a poprositi Stolicí

Apoštolskou o schválení. Nazval své spoleníky ádem
» Bratí Menších « (Fratres Minores) a r. 1209 odešel do
íma požádat papeže o schválení, ehož se mu po
dlouhé prosb dostalo od papeže Innocence III. dne
16. dubna 1209. Rok 1209 jest tedy památný v djinách
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založením ádu františkánského. František odešel do As-

sisi a v mstech zakládal kláštery. Od opata benediktin-

ského vyprosil si kostel » Panny Marie Andl «, a zde

je kolébka ádu františkánského. Roku 1212 založil Fran-

tišek svj druhý ád, t. zv. » družinu chudých sester « ili

Klarisky, jimž msto Assisi darovalo kostelík sv. Damiana.

První pedstavenou byla sv. Klára, urozená dívka z msta
Assisi, která proti vli rodi chtla žiti jako sv. Fran-

tišek.

Roku 1213 odešel František do Ankony, kdež vstoupil

na lo, aby se peplavil do Svaté Zem, avšak musil se

vrátiti nazpt. Roku 1219 slavil František u P. Marie

Andl ádnou kapitolu, pi níž bylo pes 5000 bratí.

Po kapitole poslal František bratry do Španl, Francouz,

Nmecka a do Uher, a do rzných mst italských, aby
tam kázali, a sám vypravil se na cestu do Ankony, a

odtud po lodi na ostrov Cypr a do msta Danietty

v Egypt, aby vyhledal sultána a obrátil ho na víru.

Byl pedveden ped sultána ; s podivením a úžasem po-

hlížel sultán na Františka, avšak neobrátil se. František

odešel k vojsku kižáckému, kde se njaký as udržel,

když však vidl velké neplechy, vrátil se zpt do Itálie.

Roku 1221 založil František »tetí ád« pro svtské lidi;

roku 1224 odešel František s bratrem Lvem na horu Al-

vernu, kde mu brati zídili poustevnu. Zde mu bylo

otisknuto 5 svátých ran Krista Pána (stigmatisace). Ze-

mel 4. íjna 1226 v kláštee »P. Marie Andl«. Ped
smrtí diktoval bratru Angelovi svou záv. Pak modlil se

žalm 141. » Hlasem svým k Hospodinu volám — a pi
slovech »na mne ekají spravedliví, až odplatíš mn«,
vypustil duši. Roku 1228 byl prohlášen za svátého.

Sv. František založil ád svj na úplné chudob;
když však se ád rozšíil, nemohli bratí všude zachová-
vali chudobu dle pání sv. Františka, a tak povstaly v ád
roztržky. Již r. 1219, kdy dlel sv. František v Egypt,
zmírnili jeho zástupci na nkterých místech eholi

;
Fran-

tišek po svém návratu z Egypta eholi obnovil, než roz-

tržky neustaly.

Po smrti sv. Františka (1226) rozdlil se ád na
dv strany: na písnjší, kteí zachovávali eholi v p-
vodní chudob, a na mírnjší, kteí eholi, zvlášt chu-

dobu, zmírnili. První nástupce sv. Františka, Jan Parens,

náležel k písnjší stran ; zlé asy však pišly na tuto,

když pedstaveným ádu stal se Eliáš z Kortony (r. 1232).

33*
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Eliáš pesazoval bratry, kteí náleželi k písnjší stran,

dofmalých a nepatrných klášter, vtší pak a dležitjší

kláštery obsazoval stranou mírnjší. Pro své nespravedlivé

jednání a pro mnohé pestupky vi stran písnjší byl

roku 1239 od papeže ehoe IX. sesazen, pozdji vy-

stoupil ze ádu, jak mu pedpovdl sv. František. Ná-
stupci jeho náleželi k stran písnjší. Od roku 1244
až 1247 byl pedstaveným ádu Krescentius, za nhož
zase vypukly rozepe mezi mírnjšími a písnjšími bratry ;

tyto však na as utichly, když v ele ádu stál sv. Bona-
ventura (1257— 1274). Po smrti sv. Bonaventury (1274)

vypukly zase rozepe mezi stranou mírnjší a písnjší

;

strana mírnjší byla nazývána Konventuály, strana pís-

njší Observanty. Aby utišil spor, vydal papež Mikuláš III.

roku 1279 listinu, v níž praví: ád Bratí Menších dle

svého zakladatele sv. Františka nesmí míti a také nemá
jmní

;
kláštery, kostely a vše, co k tomu patí, náleží

Stolici Apoštolské a ne ádu
;
ádu jest toliko dovoleno

od Stolice Apoštolské tchto vcí používati. Majetníkem
není ád, nýbrž Stolice Apoštolská. Mikuláš III. chtl
roztržky odstranit!, avšak to se mu nepodailo, ád zstal
rozdlen na dv strany, které stále více od sebe se roz-

cházely. Spor utišil teprve papež Lev X. roku 1517, který

rozdlil ád Bratí Menších na dva ády : na Observanty
ili Františkány, a na Konventuály ili Minority. Každá
vtev má svého generálního pedstaveného, který sídlí

v ím. Než i strana písnjší ili Františkáni bhem
asu rozdlila se ve více vtví ;

mla sice jednoho gene-

rálního pedstaveného v ím, avšak každá vtev mla
v ím též svého zástupce a generálního pedstaveného.
Nejdležitjší byly tyto vtve:

1. Tak zvaní vlastní Observanti, kteí mli kláštery

skoro ve všech zemích, hlavn však v Itálii
;

i tato

strana byla rozštpena ve více menších stran. Z této

vtve vyšlo mnoho znamenitých muž, mezi nimiž zvlášt

sv. Bernardin Sevenský (f 1444), sv. Jan Kapistrán

(t 1456), známý hlasatel kíže proti Turkm a pak svým
psobením v echách, na Morav, v Halii a Dolních

Rakousích
;
dle mnohých zpráv byl i v Plzni a kázal ve

zdejším kláštee; sv. Jakub z Marchie (f 1476) a slavný

Albert ze Sarteana (f 1450). Tito tyi nazývají se »sloupy

observance«.

2. Alkantaristé neboli Bosáci
;

tuto vtev založil

sv. Petr z Alkantary (1499— 1562); z této vtve vyšlo
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22 svátých a blahoslavených, mezi nimiž jest i 6 mu-
edník v Japonsku. Alkantaristé byli rozšíeni ve Špa-

nlsku a Portugalsku.

3. Reformát! založeni od Štpána z Moliny r. 1518;
mli kláštery hlavn v Itálii

; nejslavnjším byl lidový

kazatel a missioná italský sv. Leonard z Portu-Mauritia.

K tmto patila i eská provincie v echách, na Mo-
rav a ve Slezsku od roku 1627, kdy Františkáni pijali

na kapitule v Brn reformu.

4. Tak zvaní Rekollekti, hlavn ve Francii, Belgii

a severních zemích nmeckých, odkud rozšíili se i do
Ameriky.

Tyto 4 vtve spojil papež Lev XIII. roku 1897
v jeden ád, který sluje »Ordo Fratrum Minorum« (ád
Bratí Menších), jinak ád Františkánský. ád jest roz-

dlen na 12 cirkumskripcí ili obvod ádových, a každá

cirkumskripce má nkolik ádových provincií. Nejyyšší

pedstavený ádu sluje »minister generalis« a sídlí v ím.
K ruce má prokurátora generálního a 12 definitor (rádc)
generálních

;
pro každou cirkumskripcí jest zvolen 1 de-

finitor generální. Minister a prokurátor generální jsou

voleni na 12 rok, definitoi na 6 rok. Nynjší generál

františkánský P. Dionysius Schuler pochází z provincie

Durynské v Nmecku. Nyní ítá ád Františkánský v 79
provinciích 1389 klášter, v nichž žije pes 16.842 e-
holník. V Rakousko-Uhersku jest 14 provincií se 343
kláštery a 2840 eholníky. Missie obstarává ád hlavn
v ín, v Japonsku, v Americe, v Albánii, ve Svaté Zemi
a též v Africe.

Z vtve Observant vznikl v 16. století ád kapu-
cínský. Zakladatelem byl zbožný františkán Matouš
z Bassi

;
chtl zavsti takovou chudobu, jakou zachová-

vali brati za dob sv. Františka, a proto vymohl si schvá-

lení reformy roku 1528 od papeže Klementa VIII. Byl
prvním pedstaveným nové vtve

;
stanovy byly schvá-

leny teprve roku 1575. Pozdji vrátil se zase do vtve
františkánské^ a zemel jako Františkán v Benátkách
roku 1552. ád kapucínský má 53 provincie s 534 klá-

štery a asi 8280 eholníky. Do ech byli uvedeni od
sv. Vavince z Brindisia

;
první klášter byl založen na

Hradanech roku 1600.

Minorit ili Konventuálové mají asi 290 klášter,

hlavn v Itálii, v Bavorsku a Rakousku
;

v Praze mají

známý kostel a klášter sv. Jakuba na Starém Mst. Tyto
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ti vtve tvoí velkou rodinu sv. Františka
; každá má

svého generála v ím; pvodní starou pee ádu sv.

Františka má generál františkánský.

Židovský list »N. Fr. Presse« pinesl v dubnu 1909
delší lánek od židovky Ellen Keyové o významu sv. Fran-

tiška. Jeden z nejslavnjších spisovatel francouzských,

známý Sabatier, dojíždí pes 20 let do Assisi a tam pracuje

na životopisu sv. Františka. František, syn bohatého
kupce, zekl se všeho, na co ml nárok a ponechal si

pouze odv. To je asi tolik, jako kdyby dnes syn bo-
hatého kapitalisty ekl, že od otce nic nechce a pidal
by se k socínm. Františkovi se celé msto smálo, že

blázní.

V prvních poátcích církev hnutí sv. Františka po-

tlaovala. Mla z nho strach. Sám Kristus uznal, že bo-

hatství nebezpeno a záhubno jest lovku a jeho spa-

sení. První kesané žili dle toho. Ve stedovku hlásali

plnou chudobu Arnold Brescia, Jáchym de Fiari, Petr

Valdus a více jiných. Všichni hlásali, že bohatství jest

lovku nebezpeno a že staí každému to, co nutn
jen" potebuje k živobytí. Chudoba jest osvobozením od
vezdejších starostí. Hlavní váhu kladl sv. František na
skromnost a poníženost. Kdo sám sebe ponižuje, kdo
skromný a ponížený jest, kdo v sob všecku pýchu tlumí

a potírá, ten opravdu šasten jest. Ponížená duše jest

jako istý kišálový pramen, který není žádnou ne-

istotou zkalen. Tímto hlásal sv. František, aby lovk
opanoval úpln sama sebe. Na to židovka Ellen Key se

táže,, zdali jSv. František hlásal nco jiného než Kristus?

Nic nového a nic jiného. Jsou tó tytéž myšlenky, které

hýbají svtem stále. Dnes myslí socialisté, že vynašli

nový recept pro lidstvo.

Potud píše jmenovaný židovský list. K tomu do-

dáváme následující: Názory o majetku, jak je hlásá

uení kesanské, jak uí katolická církev, jsou následu-

jící: lovk má právo vlastnictví na základ spravedli-

vých titul. Kdo si co vydlá poctivou prací, to patí
jemu a pod. Dítky, co zddí po rodiích neb jinak,

spravedliv nabudou. Každý vlastník má právo používati

svého majetku k vlastnímu dobru a v tom mu nesmí
nikdo pekážeti. Híchem jest majetku zneužívati k ne-

mravnostem a k náruživostem a k zotroení i vykoi-
stní jiných chudých. To jsou hlavní zásady kesanské
o majetku.
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Jisto jest, že majetek jen v rukou nábožn smýšle-

jícího, mravného a poctivého vlastníka jest požehnán
jak jemu tak i jiným. Majetek sám híchem není, jestliže

ho sami lidé jako vlastníci k špatnostem nezneužívají

LVIII. Blahobyt bez Boha.

S ociální otázka nemá prý nic s náboženstvím co init.

To slyšíme ze všech stran. Kde jaký socín nebo
professor na universit, i uitel na vsi, vše mluví jedno.

Pravda ta je zdánlivá. Stavba sibiské dráhy nemá nic

s pravoslavnou církví. Stavba ta stála 6000 mil. rubl
a kdyby se tam nebylo kradlo, byla by stála 3000 mil.

rubl, stát by ml menší dluh a poplatníci menší dan.
A takových píklad možno nahromadit! na sta. Zá-

kladem blahobytu všech lidí je pece poctivost. Tuto
poctivost nikomu nevnutíme, to je ctnost od Boha, za-

kládá se na víe, na náboženství. ím více zlodj,
podvodník, zkrátka lidí, kteí žijí od jiných, tím he
pro všechny. Nic dlat a dobe se mít. Socíni prý to

provedou. Lakadlo to je posud vítzné. Socíni se chlubí

silou následovn.
Po celém svt jeví se asi následovn : Nmecko

:

3,528.960 hlas (bylo v posledních volbách), 43 len
parlamentu, 2000 jiných míst (len snmoven, starost

obcí a mst, radních atd.) a 158 asopis. Francie:

1,120.000 hlas, 76 len parlamentu, 2769 jiných mísí

a 70 asopis. Rakousko: 1,041.968 hlas, 87 poslanc,

526 jiných míst a 56 asopis. Spojené Státy; 604.756

hlas, 1 len kongresu, 20 zástupc ve 4 legislaturách,

asi 250 jiných míst a na 100 asopis. Belgie: 469.094

hlas, 37 len parlamentu, 741 jiných míst, 56 aso-
pis. Austrálie: 447.651 hlas, 50 rzných funkcioná,
3 asopisy. Velká Britanie: 421.270 hlas, 41 len
parlamentu, 845 jiných míst, 12 asopis. Finsko:

330.000 hlas, 80 len parlamentu, 81 jiných míst,

19 asopis. Itálie: 320.000 hlas, 42 len parlamentu,

1000 jiných míst, 92 asopis. Nový Zeeland: 311.844

hlas, 60 len parlamentu, 3 asopisy. Rusko: 300.000

hlas, 60 len dumy, 850 jiných míst, žádné asopisy.

Dále uvádí se v Dánsku 77.000 hlas, 24 len parla-

mentu, 25 asopis. Švýcary 70.000 hlas, 2 lenové
parlamentu, 100 jiných míst, 15 asopis. Hollandsko
65.743 hlas, 7 poslanc, 17 jiných míst, 16 asopis.



520 —

Uhry 80.000 hlas, 217 rzných funkcioná, 13 aso-
pis. Argentina 30.000 hlas, 1 poslanec, 25 rzných
funkcioná, 5 asopis. Bulharsko 30.000 hlas, 8 po-

slanc, 2 asopisy. Socialisté organisováni jsou dnes

také v Jižní Americe, v Japanu, ín, na mnoha ostro-

vech, v Mexiku, Kanad, slovem po celém svt. Všech
socialistických hlas pi volbách možno smle poítati

na 8— 10 million na celém svt, ale nutno si do-

myslit!, že ženy nemají hlasovacího práva a pece je

obrovský poet žen ve stran socialistické, dále rznými
naprosto nelidovými volebními ády a zákony jednotli-

vých zemí je ješt vtší poet socialist zbaven hlaso-

vacího práva. Uvážíme-li vše, musíme doznati, že strana

socialistická je dnes již nejpoetnjší, nejsilnjší, nejvtší

stranou na svt a že ona v pravd je jedinou a vítznou
stranou budoucnosti.

Hrzné divadlo je dívati se na prvody socín pi
volbách. Ten ev, ty ervené tabulky, to vše iní dojem,

že tu nejdou lidé, ale dravé šelmy. Socíni zavrhují ná-

boženství, víru, vou po ulicích »pry s knžími«. Žid

Nordau, žijící v Paíži, rozepsal se v židovském listu

»Pester Lloydu« 20. kvtna 1911 o tom, zda je mrav-
nost bez Boha, bez víry, možnou.

Otázku tu vnucují mu sociální pomry nynjší
republiky ve Francii. Nordau píše takto : Každého dne
slyšíme, že jest ve stát dánském mnoho shnilého.

Denní tisk pináší každého dne nové skandály v celých

sloupcích. Policie má rozkaz zatknout! podvodníka
Rochettého. Díve než podvodník ten pijde za míže,
použije posledních chvil, aby pomocí prohnaného spo-

leníka prodal na burse švindlérské papíry a vydlal tak

nkolik million. Zabavené jmní církve, odhadnuté na

1000 million frank, zmizelo v bezedných kapsách
státních likvidátor a žid Duez, který to odstonal za

ostatní, hájil se tím, že soudní orgány pece jeho likvi-

daní úty zkoumaly a je za správné uznaly. Hamon,
žid, kradl v ministerstvu zahraniním statisíce frank a

hájil se tím, že kradl pt rok a nikdo ho v tom ne-

rušil. Maimon, žid, prohlíží došlé dopisy v státním

archivu a prodává dležité akty cizím mocnostem.
V ministerstvu zahraniním mají úedníci Polydar, Va-
lensi, dementi a spoleníci rozsáhlý obchod, prodávají

ády. Diplomy k tomu fabrikovali úedníci, sekretái

ministerstva. Celé sloupce skandál takových pináší
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denní tisk. Ve Francii není žádné vlády. Socialisté mají

ohromnou radost. Tu je rozklad mšácké spolenosti

erné na bílém. Jen stát budoucnosti, stát socialist pi-

nese poádek, vládu ctnosti. Ovšem oznamuje policejní

raport paížské prefektury, že souasn soudruzi na burse

práce kradou jako straky, kradou se tu zimníky, tužky,

péra, psací stroje, krátce vše, co není hebem pibito.

Ale to si soudruzi po veliké revoluci odvyknou. Kleri-

kálové mruí: republika je spolenost zlodj, vrah a

podvodník.
Francie musí býti opt monarchií a pak bude po-

ádek. Odtud je tato všeobecná zvrhlost. Všichni spjí
k jednomu úsudku. Dosud církev chránila spolenost.

Republika vyhnala náboženství, zniila církev. Starý ka-

tolický katechismus byl ze školy vyhozen a nahrazen

svtskou uebnicí, kde vykládají obanskou mravnost
bez Boha uitelé Bert, Buisson a jiní. Výsledky této

obanské mravnosti jsou podvodníci ve fraku, jak je

v sloupcích denních list vidíme. Všichni volají proto,

aby lidu byla vrácena víra v Boha. Na divadle hrají se

truchlohry »Tribun« od Paula Bourgeta. Tento starý

prkopník katolické církve našel soupee. Pavel Loyson,

takto starý anarchista, sepsal drama » Apoštol «, ve kterém

se odehrává totéž djství jako v Bourgetov »Tribunu«.

Oba, Tribun i Apoštol, mají každý syna, kterýž odcho-
vanec nové školy je dokonalý niema, zlosyn. Bourget

dává syna »Tribuna« na pokání a polepšení, kdežto lotr

Loysonyho zcela spokojen mne si ruce, že je lotrem.

Toto podaené kvítko posmívá se vlastnímu otci

anarchistovi a praví mu : Dnes je zaprodán celý svt.

já jsem dítkem dnešní doby. emu naši pedkové vili,
tomu já nevím. Žiji jen jednou, než mne hodí do hlíny.

Chci užívat plnou mírou. Nikdo mne nesmí v tom ru-

šiti, abych neužil, po em toužím. Není Boha, není vné
odplaty po smrti. Otec mu ale odpovídá a praví : Ty
víš jist, že jest v nás lidech všech vepsaný mravní
zákon. To je vše výmysl, odpírá mu syn. Oba synové jsou

na témže stupni nevry, oba se odvolávají, že jsou tak,

jak je oba otcové ministi odchovali. Využitkují svoje

vlivné postavení, aby hrabali, a s nahrabaným jdou pak

užívat íši rozkoše. Jen jedno známe : užívat. Z tohoto

bahna jde jen jedna cesta a tou je víra v Boha. Kdo
byl v mládí v náboženství vychován a víru pozdji od-

hodil, žije pece až do smrti volky nevolky dle zásad
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vírou vštpených. Dkaz mravnosti bez Boha provedou
teprve dti v obanské škole odrostlí, které se neuily
v mládí modliti se. Synové tito pišli do kostela, až když
sepisovali jako funkcionái státní kostelní inventá. Až
dotud líí žid Nordau zpustlost spolenosti bez Boha
ve Francii. Nyní ale bere žid tuto holotu v ochranu.

Míní totiž, že se jindy kradlo zrovna tolik jako dnes,

jen že to nepišlo do novin. To se židovi povedlo. Žid
Nordau by musel dokázat, že díve bylo tolik zlodj,
jako je dnes, a to dokázat prost nemže. Nemáme sta-

tistiku kriminalist za celé století 18té nebo 17té. Máme
kriminální statistiku ve všech kulturních státech teprve

od let 1850 poínaje.

Ale i tu je nezvratn dokázáno, že lotr trestaných

pibývá a lotr netrestaných poet je znám jen vnému
soudci. Žid Nordau tvrdí, že mravnost bez Boha v lo-
vku je položena pudem sebezachování. To si žid spletl

mozek. Mravnost, to jest nikomu neubližovat, jest pravý

opak toho, co žádá pud sebezachování, i jak se žid

Nordau vyjaduje : Selbsterhaltungsdrang. Mravnost prý

se zrodila sama od sebe spolužitím více lidí na zemi.

Skutenost pece dokazuje, že pstní právo, lupiství,

vraždy cizích píslušník byly u všech pohanských ná-

rod základními zákony státu nebo první spolenosti

vbec. Dosud máme v Africe a tichomoských ostrovech

doklady divokých kmen, kde djí se divoké ežby ne-

pátelských kmen a pak hostiny z lidských mrtvol pad-

lých soupe. Mravnost sama spoívá v povaze lidské,

pokud ji vštípil sám Bh Stvoitel. Tak je to správné.

Žid Nordau musel by díve rozkázat svým souvrcm
Židm, aby zboili synagogy, vyhnali rabíny, jak to udlal
katolickým chrámm a knžím ve Francii a pak bychom
uvili, že je možná mravnost bez Boha. Dokud ale židé

budou stavt stále nové synagogy, dokud budou si vy-

držovat rabíny, dokud budou o svém šábesu zavírat

krámy a naplovat synagogy, dokud budou na dlouhý
den proklínat kesany, dotud prohlašujeme Maxe Nor-
daua tvrzení, že je mravnost bez Boha, za sprostý švindl.

Spisovatel Šeík Vilínský v Antwerpách vylíil v do-

pije v »echu« 6. ervna 1911 pomry Belgie a Francie

následovn

:

Pijavice. Vyssavai krve! »Wat moet ons klein Belgie

toch een rijk land zijn, om zooveel bloedzuigers inT leven

te kunnen houden!« (Což musí naše malá Belgie pece
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bohatou zemí býti, aby tolik pijavic pi život mohla
vydržovati!) Tak píší protikatolíci, chtjící pouiti bel-

gický lid o vyssávání krve osobami eholními ili krátce

:

kláštery. Až hnusno poslouchat! to ustaviné pokiko-
vání : »Weg met de kloosters!« (Pry s kláštery!) Což
jsou osoby eholní zlodji a vrahy ? Pijavice jsou tedy

eholní sestry, ošetovatelky nemocných, kteréž dnem
i nocí u postelí nemocných prodlévají! Pijavice — vy-

«savai krve jsou tedy ty osoby eholní, jež ve špitálech

chudé, opuštné lidi tší, laskav s nimi zacházejí a vše,

co jen mohou, dávají! Vyssavai krve jsou tedy ti pátei,

kteí jedin pracují o blahu duší a tím nejvtší dobro
lidské na zeteli mají ! Vyssavai krve jsou tedy naši mis-

sionái, kteí v Kongu a jinde svj život v šanc vydávají

!

Pijavice jsou tedy páter Damian Deveuster, jenž se malo-

mocných ujal na Molokai, a jeho katolití následovníci!

Pijavice jsou tedy ty osoby eholní, ve dne v noci po-

kání inící a Boha prosící, aby nás netrestal! Kde by
byli te Belgové, kdyby roku 1302 nebyli jim v ele
stáli u Grosringen jich vlastenetí knží a pátei? Než,

na šíiti slov ? Belgický katolický lid si to sám vyídí,

a my se o tom pouze proto zmiujeme, abychom ukázali,

jak i v katolické Belgii jest mnoho koukole mezi pšenicí.

Svobodní zednái a pokrok. asto slýcháme tvrzení, že

katolití národové hmotn i duševn pokulhávají za pro-

testantskými. Celkem to od doby reformaní nebylo
pravda. V XVII., v XVIII. a poátkem XIX. století stála

katolická tehdy Francie v ele celé Evropy, Španlsko,
Rakousko, ba i Portugalsko hrály znanou roli

;
to jest

všeobecn známo. Jedna z píin, že vtšinou protestant-

ské zem pokraují, jest podnebí
;
jsouf na severu, a sever

lovka víc k práci pobádá, než horký jih
;
avšak nedá

se rozumn upíti, že od poslednjší doby, kdež kato-

lické zem (naši Belgii vyjímaje) jaksi upadají, stává se

tak za panování svobodnýchzedná, jichžto panování jest

mén kesanské, než samých protestant. Národ, jenž

má initi pokrok, musí býti svorným, a zednái jej roz-

štpují náboženskými štvanicemi. Od mnohých let obto-
vala se ve Francii nejsilnjší armáda a lostvo k spou-

tání církve svaté. Co se pokradlo, popálilo a povraždilo

vlastních krajan ! O tom jsou celé djiny sepsány.

Náhlé uzdravení v Lourdech. V holandském aso-
pisu »De Maasbode«, vycházejícím v Rotterdamu, teme:
>Jako ohe rozšíila se zde (v Rotterdamu) zpráva, že



— 524 —

bhem pobytu nizozemského processí v Lourdech událo

se podivné uzdravení. Událost ta stala se následovn:
Paní Alžbta Martinová, 32 léta ítající a žijící ve farní

osad Westkruiskade zde, odebrala se, a na smrt ne-

mocna, s nizozemským processím plna dvry v pí-
mluvu a moc Panny pesvaté do Lourd. Již pl léta le-

žela a trpla na »tuberculosa peritonitis«, jež se v po-

sledních dnech velice zhoršila. Dopravena byvši do Lourd
na matraci, byla ihned zanešena do špitálu, kdež jí bo-

lestí tak velice pibylo, že musila býti dána do osam-
lého pokoje a nemohla býti pipuštna k jeskyni. Léka
pronesl již, že musí býti zaopatena sv. svátostmi, a

každý myslil, že v Lourdech zeme. Horeka stoupla na 39*7

stup. V pondlí 22. kvtna, o 4. hod. odpolední po-

vstala pojednou se svého lžka a pravila, že se cítí úpln
uzdravenou. Že necítí nikde té nejmenší bolesti. Ihned

konsultovali ti lékai, dva holandští a jeden rakouský,

a výsledek byl, že všichni ti prohlásili, že veškeré stopy

tuberkulosy a z toho povstalý tumor (otok) úpln zmi-

zely. V úterý, dne 23. kvtna ráno, byla uzdravená ješt

jednou v kancelái dra Boissarieho dkladn prohlédnuta,

naež za uzdravenou opt uznána, odebrala se k jeskyni,

a pi jejím píchodu jali se holandští poutníci nadšen
zpívati »Magnificat« (Velebí duše má Hospodina.) Ja-

kožto prapodivné svdectví podáváme zde výpov dra

Vosa, lékae nekatolíka, jenž ji v Rotterdamu léil. Když
mu sdlila, že se chce vydat! do Lourd, odpovdl jí,

že mže spokojen do Lourd se odebrati, má-li » do-

mýšlivou « nemoc. (»Dat zij gerust naar Lourdes zou
kunnen gann, ais een verbeeldingsziekte had.«) V želez-

niním voze III. tídy s ostatními poutníky se zpt na-

vrátivši, pestála uzdravená dlouhou a obtížnou noní
cestu v úplném zdraví. Že nadšení a radost v rodin,
kteráž mezitím o jejím uzdravení telegraficky byla zpra-

vena, byla veliká, že všichni, kdož ji znali, pi jejím ná-

vratu na nádraží rotterdamském ji jásav pijali a jejímu

uzdravení se tšili, lze pochopiti. »De Maasbode« nepo-
dotýká k výpovdi lékae dra Vosa nieho, píše jen, že

je to: »zeer merkwaardige getuigenis« = »sehr merk-
wúrdiges Zeugniss«

; inu ovšem, míti tuberkulosu a tumor
a býti to »verbeeldingsziekte«, nemoc jenom myšlená,
jest prapodivné svdectví

!

Co získala Francie bojem proti církvi ? Paul Adam,
známý francouzský publicista, jenž jest jinak rozhodným
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antiklerikálem, skoro anarchistou, ale upímným ve svém
charakteru, vyjaduje se ve francouzském tisku neohro-

žen. Pedn píše oste proti rusko-francouzskému spo-

jení; francouzský národ, spoléhaje se na ruskou stráž,

stal prý se tím zmalátnlým a neinným. Rus prý, my-
slili si Francouzové, bude Prušáka drželi, je za to za-

placen, a Francie mže býti klidná. Pi tom zapomínali

Francouzové své obrany, svých djin a vlasteneckých

pomr a tím poslouženo bylo ruským spojením spíše

Nmecku, než Francii. Ohnivost byla udušena a náš ne-

pítel vidl, jak náš parlamentární duch, po dvacet let

proti náboženství se zabývající — blbne (abéter). S po-

tšením pozoroval náš nepítel, jak naše námoní síla se

ztenuje, náš obchod a prmysl s druhé ady až na

sedmou klesá a naše vojsko ptinu ze svého mužstva

ztrácí. Kdyby se byli Francouzové mén spoléhali na

svého spojence Rusa, byli by snad více síly sami ze sebe

erpali.

Kdežto Nmecko pomalu každého pedstihovalo,

používali Ferryové, Rancové, Waldeckové a Combesové
národ francouzský k boji proti knžím. Dejme tomu, že

by to bylo všecko pravda, co se proti duchovenstvu na-

mítá, pece to není všecko pro Francii tak zlé, jako ne-

bezpeí, jež ustavin Nmci francouzskému duchu pi-

pravují. Zdaž církev naše výrobky a naše jednatele (agenty)

zdržuje od svtového trhu ? Naopak, východními miS'

siemi prospívala církev vždycky vlivu francouzskému.

Od 25 let nepožívá církev ani té nejmenší výhody —
na volie nedá žádného popudu, ponvadž tito posílají

socialisty do snmovny. Pro poáde jednu partaj, jež

zemi neprospívá, podporovati a druhou zneuznávati ? Co
zstalo z té klášterské milliardy ? táže se pan Adam dále.

Nkolik million, ale mezitím jste spustošili kvetoucí

prmyslové ústavy úpln. Republika se tím dopustila

smšného omylu. Jedním slovem koní tento famosní
publicista : antiklerikalismus zmenšuje Francii, to jest

nepopiratelná pravda ! Zloiny u dtí stoupají, co ka-

techismus zmizel. Píliš asto je 151etý Francouz bez
mrav. Špatný triumf pro protiklerikální stranu : Zloin-
nost u dtí se vzmáhá, blahobytu ubývá a to je ten užitek,

jejž má Francie z ticetiletých náboženských tenic!
I anarchisté to musí uznati! Tak soudí anarchistický a

pro své ostré péro daleko známý francouzský Pavel

Adam. Volnomyšlenkái, co tomu íkáte ?
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Nejzuivjší boj proti náboženství rozvíí se o vol-

bách. »Nový Vk« pinesl 2. ervna 1911 tuto úvahu^

Spolenost lidská prodlává kulturní boj : na jedné

stran stojí náboženství— kesanství— katolická církev>

a na druhé proud protináboženský. V politických stra-

nách není u nás toto protináboženské kídlo zeteln
zdraznno, ale zastoupeno v nich jest : mezi tvrci pro-

gramu vdom, mezi etnými stoupenci nevdomkyl
Skrývajíf se rzné strany za všelijaká hesla, jako že ná-

boženství je vcí soukromou, do politiky nepatí, ony
prý bojují jen proti klerikalismu, ale ne proti nábožen-
ství atd. Pravé jejich stanovisko nutno zjistiti teprve na
základ zkušeností, jak si pedáci rzná hesla ve sn-
movn, na táborech a v tisku vykládají a z jejich poí-
nání vysoustruhovati to, co nám upímn neekli a íci

nechtjí. Dnes není to už práce obtížná. Máme tch do-

klad tolik, že nás až bolí, zvlášt vidíme-li, jak bodí
agrárníci » nejsou « proti náboženství — katolickému.

Nemalou zásluhu o to má hnutí volnomyšlenkáské.
Volná Myšlenka, jak hlásá, není a nechce býti politickou

stranou, ale v otázkách náboženských jest stanovisko

její úpln jasné, vykrystalisované. Nebo vyžaduje, »aby
její pívrženci výslovn zavrhli nejen každou vnucenou
vrouku, ale i každou autoritu, jež si osobuje právo

vnucovati vrouku (necha tato autorita založena je na
zjevení [božím], zázracích, tradici, na neomylnosti jed-

noho lovka nebo jedné knihy, necha naizuje sklánti

se ped dogmaty nebo aprioristickými [pedem danými]

principy náboženskými nebo filosofickými, ped rozhod-
nutím veejné moci nebo hlasy vtšiny, necha obrací se

k jakékoli form nátlaku inného zevn na jednotlivce,

aby ho pohnula k tomu, by na svou osobní zodpovd-
nost neužíval normáln svých schopností).«

Zde vidíme, že stojí vbec proti každému nábo-
ženství, proti každé církvi. To je její plán a ten ve

skutenosti »v ádu praktickém i sociálním « chce pro-

vésti takto : »Spolenost prodchnutá touto methodou má
prvním úkolem odstranit! ze všech obor (správy, spra*

vedlnosti, vyuování, dobroinnosti atd.) veškeren kon-
fesionální ráz, ímž teba rozumti, že musí uiniti je

nejen nestranné mezi všemi náboženskými vyznáními,,

nýbrž znepíznné a odporné každému náboženskému
vlivu, písn vylouiti z nich každý zjevný i tajný dogma-
tismus.« (Tamtéž str. 7.) Na str. 12 a 13 pak: . . volní
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myslitelé pi budování nového názoru svtového odmítají

náboženství vbec . . . Nejde tedy o žádný problematický

boj s klerikalismem, o žádné opouštní církví jen a hle-

dání nového, » lepšího náboženství «, nýbrž jde o pro-

myšlený, uvdomlý a usoustavnný zápas s náboženstvím

vbec.

«

To nám postaí, abychom poznali, že Volná My-
šlenka je oteveným hlasatelem protináboženského a

proticírkevního boje. Zde nepomohou výklady a vytáky,

jak jinde v programových heslech slýcháme. Ostatn
Volná Myšlenka o to se nepokouší: beze všeho praví,

co chce, a každý mže poznati z toho, co Volná My-
šlenka chce. Jen slepý snad nevidí. K uskutenní svého

cíle nevolí však (dosud) cesty politické, nýbrž spojuje

se s každou stranou, jež snahy její plniti zdá se býti

ochotna, své snahy a cíle vkládá v její praktický kul-

turní program; t. j. agrárníci, pokrokái, socialisté na
jedné stran se sice vykrucují a ped námi omývají, na
druhé stran však provádjí to, co bez obalu hlásá

Volná Myšlenka.

I to nám musí postaiti. teme-li a slyšíme-li, že

pokrokái, agrárníci atd. s Volnou Myšlenkou se bra-

tíkují, její tisk doporuují, s ní spolen proti naší

stran vystupují, pak mžeme vyvoditi z toho jen ten

dsledek, že stotóžují se v boji proti nám s jejím

protináboženským programem, jiného pojítka s ní míti

nemohou, je to chytrácké spojení. Volná Myšlenka pra-

cuje, jakoby se o politiku nestarala; pokrokové strany

tváí se na oko »také-katolicky«, ale v praxi, ve skute-
nosti, spojí se oba tábory proti nám. Tak nutno na vc
pohlížeti bez ohledu na to, že poškorpí se nkdy volní

myslitelé s »Právem Lidu« nebo »Záí«, nebo »Cepem«;
když je potebí, slezou se a zapomenou na vše. Proti

tak rznorodému, ale vi nám sjednocenému nepíteli

stojíme osamoceni. Neskládejme ruce v klín, neodbý-
vejme vše pouhým úsmškem o »Volné Myši« a pod.

Pijímejme boj jejich vážn, ponvadž je vskutku sou-

stavný a promyšlený a spojenc mají mnoho.
Snahou naší je pravý opak toho, o usilují strany

protivné : nikoli negace náboženství, zatlaování jeho

mezi initele pro život jednotlivce i celé spolenosti bez-

významné, nýbrž uplatnní náboženství kesanského ve
všem konání lidském. Zákon Boží váže každého, vždy
a všude. Dispens tu neexistuje. Proto platí pravdy ná-
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boženské i pro vychování, jak ve škole, ve smyslu

užším, tak i ve spolenosti, ve stát, ve smyslu širším.

Vychování lovka, aby poznal a osvojil si správné

normy lidského jednání, musí býti založeno na nábo-

ženství. Tak tomu uili staí a tak tomu uí pední
filosofové a paedagogové, tak toho žádáme my, tak

soudí i naši nepátelé, když se pozapomenou a napíší

asem pravdu. Uvedu aspo jeden doklad

:

» Základem vychování mravního je vychování nábo-

ženské, a to právem. Je náboženství hlavní oporou
mravnosti lidské. Nejsou-li dtem vštípeny do útlých

srdéek zákony mravní, potom je tžko chtíti, aby plnily

ád školní, nebo pozdji ješt zákony obanské. Proto

neporušujme patinou úctu ke všem našim ádm,
ostíhejme každého slova svého ped dtmi, nebo ne-

prozetelné takové slovo zpsobí pochyby, rozvrat w
v duši, a to bývá mnohdy píinou nespokojenosti a

zkázy jejich pro celý život. Ale nejen v rodin, i mimo
rodinu je teba každému jednotlivci býti velmi opatrným.

Pi rzných vyznáních projevujme sob vespolek úctu

a netupme druhého náboženství.« (V. Kálal: »0 pravé

výchov všelidské a národní«, str. 14, nákladem »D-
dictví Komenského «, za redakce Jana Mrazíka.)

Nikdo z tchto pán není katolickým klerikálem,

padá tedy slovo Kálalovo na váhu dvojnásob a divn
se od nho odrážejí soustavné projevy »eského Uitele«

a podobných asopis, etné resoluce, žádající vylouení
náboženství ze školy, ili, jak chyte íkají, za zlaiciso-

vání školy, za vybavení její z vliv klerikálních, církev-

ních. —
Je-li náboženství základem vychování a nezbytným

pilíem mravouky, jsou všecky tyto snahy nepátel ke-
sanské školy vlastn si rovny, a už žádají vylouení
náboženství ze školy úpln, i chtjí-li milostiv strpt,

aby se mu tam uilo 1—2 hodinky týdn jako ped-
mtu ádnému nebo mimoádnému. Veškera naše snaha

smuje k tomu, aby se mládež na základ náboženském
vychovávala; nám není náboženství uebným pedmtem,
nýbrž má proniknout! veškeré uivo, tak aby se všem
pedmtm vyuovalo na jednotném základ kesán-
ském, jak toho žádá soulad víry a pravé vdy. Z toho
vyplývá požadavek školy konfesionelní : dti katolické

butež vyuovány od uitel katolických, evangelické
od evangelických atd., nebo jen katolický uitel mže
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pi výchov mládeže katolické vložiti ve své dílo pra-

vého katolického ducha.

Zbytený jsou tu námitky, že chceme uplatniti ve

škole svoji nadvládu. To, eho žádáme, rozumí se samo
sebou, uitel náboženství a uitel ostatních pedmt,
rnají-li míti oba pravdu, musí se shodnout, nebo pravda

jest jen jedna — a ta dohoda plyne z jednotného zá-

kladu, z kesanského stanoviska. I tento požadavek byl

nám vnucen jednak moderním zákonodárstvím školským,

jednak ješt modernjší praxí nynjšího uitelstva. Náš
školský zákon žádá sice dosud na poátku výchovy
nábožensko-mravní, ale dále se o ní již nezmiuje, a

naši moderní paedagogové nejen že vypouštjí z toho

pívlastek náboženský, nýbrž nestarají se ani o mravní

-
.

vychování, oni prost vyuují a to v duchu zcela pro-

^ tivném než kesanský svtový názor žádá.

A k tomu máme mlet

!

Jest otázka: Mleli by páni uitelé, kdyby jim knz
kazil výsledky jejich práce, piznáme, práce opravdu na-

máhavé? Co by íkali uitelé, kdyby napsal žák na ta-

buli: V jednoho Boha budeš vyy a knz toho ne-

opravil, nebo dokonce prohlásil, že je to jedno? Vším
právem by žádali, aby neboili, co oni vystavli. A tak

žádáme i my, aby moderní škola neboila to, co v ná-

boženském ohledu vybudovala rodina a knz. Proto tedy

žádáme

:

a) aby školství obecné a mšanské zorganisováno

bylo dle náboženského vyznání dítek, tak aby se dostá-

valo dtem katolickým veškerého vyuování dle zásad

církve katolické a to od uitel pesvdení katolického

;

b) aby ani uivo ani zpsob vyuování ve školách

stedních nepíily se zásadám kesanským
;

c) aby vysokým školám vrácen byl jich ráz kesan-
ský a aby pod jménem vdy nešíily se hypothesy uení
kesanskému nepátelské, které lid zdivoují a znemrav-

ují;
d) aby na školách odborných, hospodáských, pr-

myslových, obchodních, pokraovacích a opakovaích,
jichž dležitost v našich pomrech pln uznáváme, p-
stována byla výchova v duchu kesanském vyuováním
náboženským a úastnním se líkon náboženských. Ne-
dlní vyuování na pokraovacích prmyslových školách

budiž zrušeno.

Rudolf Vrba: Vláda penz. 34
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A proti tmto našim požadavkm vystupují všichni,

kdož táhnou s »Volnou školou« a s »Volnou Myšlenkou«,

od sociálních demokrat poínaje až k agrárníkm ! Ale

když židé mají své gymnasium v Halii, evangelíci své

ústavy uitelské nebo školy, proti tomu není námitky.

Nuže, když se nám mí jinak, budeme i my spláceti

jinak
:
pjdeme svou cestou, volíce za poslance jen ta-

kové muže, kteí hájiti budou kesanský svtový názor

a nábožensko-mravní základ výchovy. Takovými budou
jen kandidáti kesfansko-sociální. Na ty tedy soustedíme
své hlasy!

Je-li mravnost bez Boha možnou, o tom podávají

doklady soudní sín,^ kde se odehrávají nejstrašlivjší

truchlohry života. »ech« pinesl 2. ervna 1911 tuto

úvahu

:

Ve Vídni v soudní síni odehrává se truchlohra,

kterouž nejplodnjší básník nemže tragitji na jevišt

uvésti. jsou na svt lidé, kteí bez ohledu na vlastní

vinu zdají se bez milosti býd odsouzeni k ustaviné,

vné bíd. V tomto ústedí jako ve vlí jám lidé se

tísní, pronásledují, vraždí se, aniž by asem slunko spo-

kojenosti do nich zasvitlo, jsou vtsnáni jako do hmož-
díe, v nmž ruka smrti palikou bídy je drtí. Trvá to

mnohdy kolik let, nežli je všemu konec a nežli jednoho
odvezou do žaláe, druhého na hbitov a tetího do blá-

zince. Kdož by si tu troufal každému z nich vymiti
podíl na spolené vin, anebo i na osud, jenž je potkal.

Z tohoto sociálního hmoždíe asto ozývá se dsný vý-

kik rukou opilce trýznné ženy, týrání dtí a pod. Zde
jeden zuí proti druhému. Málo komu podaí se z tohoto

bahna se vyprostiti. Soudní sí pedvádí nám Bartu-
kovou, ženu, obvinnou z vraždy. Osud ji svedl s hrbá-

kem, bledým, vysíleným, vyžilým, jemuž vyrve z ruky

poslední úsporu a mzdu, a konen i život ! Osud zvláštní

spatil zde dva ženské tvory: Bartukovou a mrzáckou
Weissovou. Bartuková je matkou tí hladem vychrtlých

dtí. Matka jejich denn zápasí s nejvtším nedostatkem,

z nhož na chvilku vybedá v objetí nahodilého milov-

níka. Živí se, jak mže. Ve dne drhne podlahu, drhne
prádlo a veer hostí nocleháe.

Druhou hlavní osobností hrozného dramatu jest

Louisa Weissova, 401etá, hrbatá »dívka«, posedlá ped-
asnými pudy, jak to u mrzák asto bývá. Tvor takový
bývá na celý svt rozhoen a mstí se bezmocným vzte-
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kem a spíláním tm, kteí tší se zdraví a blahobytu.

Osobika tato, vylouena ze všech radostí života, vyhle-

dává chvilkové omámení v nejhnusnjší perversní roz-

koši. Dává si vykládati budoucnost z karet za dvaceti-

halé. Tam, kde by jediné útchy nalezla, v náboženství,

nejde, k milosrdným lidem se neutíká. Jejím jediným

živlem, v nmž si libuje, jest hnus. A v život tom
upadla do rukou Bartukové, kteráž s mrzakou prová-

dla ukrutnou hru. Je tu ješt tetí figura : Bartukové
otec, starý koala, jenž ze soudní sín jako svdek od-

chází se slovy: Te mám žíze! a vrávorá do putyky.

Vedle tohoto je ješt figura tvrtá, milenec Bartukové.

Konen Bartuková jako dravec vrhne se na Weissovou
a zardousí ji. Zdá se, jakoby z nkteré vídeské budovy
krysy na chvíli utekly, aby to hnusné divadlo v soudní

síni pedvedly. Soudní líení není ješt dokoneno — a

možná dost, že hlavní krysa ze soudní sín njak se pro-

hryže. Zákon na vrahy vykazuje již mnoho dr. Podali

jsme tenái pouze nkolik paprsk z tohoto pedpeklí,

jež by spíše zasluhovalo názvu pekla. Kterak se ti lidé

do nho dostali, kterak mohli tak hluboko zabednout!?
Kdo by chtl pravdy se dozvdti, nech v sobotu v n-
kterém pedmstí po výplat pozastaví u jistých výep
a naléváren a uvidí boží dopuštní. Všecka mzda pro-

hýí se za sobotu a nedli. V nedli ráno páni pijí er-
nou kávu, petou si svj list a jdou do schze. Jejich

dámy a dti jdou s sebou. Dámy mají zlaté etzy na —
splátku, mají doma gramofony, všecko na splátky. asto
též nástroj, vzatý na splátku, nkde zarazí, jednoho nebo
dva neodbytné dlužníky na chvilku uspokojí, a to ostatní

se prohýí. A dti? Ty a se o sebe starají, mohou že-

brat, pípadn jiti krást, organisovati se s lupiskou ban-

dou a pod. Tak to asi — ovšem jen pibližn — vy-

padá v nejnižších vrstvách velikých mst.
Mnohý lépe postavený úedník íká

: Já bych tolik

utráceti nesml, já se tmto pánm vyrovnat! nemohu.
V tom vzí veliké sociální nebezpeí, z nhož nás nevy-

baví ani soudy, ani poroty. Davy jsou již bezbožností

otráveny. Vlády bezuzdnost tisku pipustily a nyní boí
se již základy lidské spolenosti. Stále se mluví o veliko-

mstské bíd, ale kdo ji zavinil, kdo ji jako mor šíí?

Se spustlostí mravní svorn postupuje bída hmotná, jež

neštítí se již žádného zloinu. U koho spatí krvavý groš,

vrhá se na nho, a brání-li se, ubije ho. Vru, že soud-

34"
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cové jsou dnes k politování a ješt více orgánové bez-

penosti. Podaí-li se strážníka zabiti nebo zmrzaiti,

jakou z toho má ten podzemní svt radost. A proto jen

bez pestání se štve proti všem, kdož ješt nco má a

ním jest, — vyjma jedin »unsere Leut«.

Na židy a jejich obrovské milliony nesmí se ukázat

ani prstem, o to se stará již židovský tisk a socíni. Po-

zdrav je Pán Bh, pane Kohn, kií socín z daleka na
žida. Ale vidí-li knze, tu k ruce vytahuje z kabátu nž,
zda by ho mohl zavraždit. Tak židé a socíni dávají na

pospas chtím veejným majetek církve. »Me« pinesl

25. kvtna 1911 tuto úvahu:
Když se chtjí zlodji z politických kruh obohatit,

ponou štváti lid proti církvi a ukazují na její jmní.
Tak to udlali ve Francii, kde vypoítali církevní jmní
asi na 500 million frank. Aby se lid nebouil, když

zaali loupežiti v kostelích, namlouvali mu, že se za

stržené peníze zídí podprné fondy pro dlnictvo. Ale

te nemají kostely nic, dlnictvo nemá také nic, ale za

to mají plné kapsy ti zlodji. U nás jistí dobrodinekové,
kdyby mohli, provedli by rozluku církve a státu hned,

a potom by ovšem církevní jmní bylo rozebráno. Ale

všichni ti »dobrodinekové« nejsou tak zlí, ano, nkteí
jsou docela » dobrými « katolíky, jako na p. páni agrár-

níci. Jak nkteré listy sdlily, prohlásil dne 11. t. m. na

schzi jejich kandidát do íšské rady, pan Hadinec, že

agrární strana není pro rozluku církve a státu, ale pro

zabrání církevního jmní že jest: chce prý, aby se to

jmní rozdlilo mezi chudé. A potom eknte, že páni

agrárníci nejsou dobrými katolíky. A jakou starost mají

o chudé! je to až dojemné. Te se tšte, vy chudáci,

pihlásili se vám za dobrodince páni agrárníci, kteí vám
velice pejí. Oni by vám rádi pomohli — z cizího. Kdo
by tu nevzpomnl na zrádného Jidáše, který, když ná-

božné ženy pomazaly Kristu Pánu nohy vonnými mastmi,

zabruel: »K emu je ztráta tato? Zdali nemohla tato

mast býti prodána, a dáno býti chudým ?« A to ekl, ne

že by ml péi o chudé, ale že nosil mšec s penzi pro

n, a z nho kradl.

Žádná strana neproslula u nás dosud tak smutn
všelijakými dietami a subvencemi, jako strana agrární.

A to je jistá vc, že by pi prodeji církevního jmní se

dalo také nco »škubnout«. Sociální demokraté ped mi-

nulými íšskými volbami vypoítávali agrárníkm na
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krejcar, kolik si pivlastnili obecních pozemk. Byla to

poádná suma. Pokud víme, agrární listy se proti tomuto
naknutí své strany nehájily ani slovem, a kdo mlí, pi-

znává se. Dobe by tedy agrární panstvo udlalo, kdyby
tyhle pozemky darovalo chudým

;
pak by nemusili jejich

sestárlí píslušníci obcí choditi žebrotou. Že tohle páni

neudlají, je jistá vc. Oni sice dovedou diety »snadno
brát a rychle«, ale rozdávat! nedovedou, ani z toho ne,

co si sami skonfiskovali. To ovšem ponecháváme jejich

svdomí, které je hodn kožené, a pojednáme o tom cír-

kevním jmní, když se na n te tak asto ukazuje. Kdo
te tu íslici, která v nepátelských listech pedstavuje

církevní jmní, domnívá se snad, že jsou do toho za-

poteny jen pozemky církevních statk. Kdyby tomu tak

bylo, byli by naši duchovní opravdu bohatí, ale ono to

s tím církevním jmním vyhlíží trochu jinak, pozemky
tvoí z nho jen malý díl. Do církevního jmní jsou

vpoteny veškeré budovy, které slouží úelm nábožen-
ským, tedy chrámy a kaple, a ty jsou poítány v té cen,
za jakou by se asi postavily, kdyby se stavly. A nyní

poítejme, co by stála stavba nkterého nádherného praž-

ského chrámu. Tak je vpoítána cena jen chrám v Praze

jako nkolik milion.
Ale nyní si pomysleme, jakou cenu by mly tyto

chrámy, kdyby se zrušily. Mohly by býti prodány v té

cen, v jaké jsou poítány? Ano, mohly by býti pro-

dány vbec? Kdo by je koupil? Nejvýš njaký žid, který

by si z takového chrámu udlal skladišt, ale co by za

nj dal? Do církevního jmní jsou dále vpoítány veškeré

klášterní budovy, a to zase v tch penzích, jakých by
asi vyžadovala jejich stavba. Ale kdyby se to jmní
skonfiskovalo, co by si poal stát s takovým starým

klášterem ve venkovském mst? Pro skromné eholníky
to staí, ale pro stát by to nemlo ceny. Nezbylo by
mu, než aby takovou velice nemoderní budovu zboil a

postavil na jejím míst nco jiného. Získal by vlastn
jen to stavební místo, ale za to by bourání vyžadovalo
dosti znaných výloh. Do církevního jmní jsou vpoí-
tány také hbitovy, pokud jsou katolické

;
a slouží snad

tyto hbitovy církvi? Vždyf se na n pochovávají zemelí
osadníci.

Nkteré ády duchovní byly zízeny k tomu, aby
vyuovaly a vychovávaly mládež. Takové ády musily si

ovšem postavit! školní budovy. Ty jsou také vpoítány
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do církevního jmní ve stavební cen. Ale slouží tyto

budovy církvi — anebo slouží lidu, který do nich po-

sílá své dti? Nkteré ády obraly si za úkol ošetování
nemocných a musily si proto zídili nemocnice. I ty jsou

vpoítány do církevního jmní. Ale slouží tyto nemoc-
niní budovy církvi — anebo slouží trpícímu lidu? Do
církevního jmní jsou zapoítány také vci, sloužící

k výzdob kostel a bohoslužebná roucha, která bývají

mnohdy velice nádherná a drahá. Ale co pak by se za

n dostalo, kdyby se prodávala — a kdo by je koupil?

Je vidtl, že církevní jmní má cenu pouze potud,

pokud slouží svým úelm. Ale jakmile jim sloužiti pe-
stane, ztrácí tuto cenu tém úpln. Proto také všude,

kde se církevní jmní skonfiskovalo, nezbylo z nho
tém nieho, jak toho máme doklad ve Francii. Nco
však tm jeho zabavitelm pece zstalo, totiž tžký,

smrtelný hích, svatokrádež, jak pak nabyla církev toho
svého jmní, snad zpsobem nepoctivým? Pipravila

nkoho o n? Nikoli. Zámožní, zbožní kesané ve starších

dobách vidouce, jak církev pracuje ku blahu lidstva,

jaká dobrodiní prokazují eholní ádové, inili jim dary

a odkazy, aby mohli svoji blahodárnou innost více roz-

vinouti. Školním ádm dávány podpory na stavby škol-

ních budov, ádm, které se vnovaly služb nemocných,
poskytovali šlechetní dobrodinci podpory na stavby

a rozšiování nemocnic. Kde byl vystavn kostel, zbožní

šlechticové darovali pozemky, aby ml býti kostel z eho
vydržován, a knží pi nm aby mli výživu. Tito

dobrodincové uinili tedy dary církvi a jejím ádm, ale

ne zlodjm, aby se toho pozdji beze všeho práva

násilím zmocnili. Takové je tedy to bohatství církve.

A k emu ona ho užívala a užívá posud ? Ku podpoe
a blahu trpících. Ale což pak naši velkokapitalisté, kteí
mají mnohem více? Kolik ti postavili škol, nemocnic,
sirotinc atd. ? A na ty se neukazuje. Pro to ? Které

jsou to ruce, jež shromažují velkokapitál, víme dobe.
A ím více se hromadí kapitál na jedné stran, tím vtší

nastává nedostatek a bída na stran druhé. Když potom
ožebraení nižších vrstev dostoupí vrcholu, pak ujamený
a ochuzený dav se na nic neohlíží, a nyní se ozve heslo

:

Pojme na židy! — A jak to potom dopadá, neteba
povídati. Takové doby už byly. Proti tomu se dovedou
ti, kteí mají píinu takových bouí se báti, pojistit.

Proto podporují tisk sociálních demokrat, proto se
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smlouvají s jejich vdci, kteí ovládají zaslepené davy,

proto se chovají k nim tak pátelsky a staví jim své

lidi v elo, aby tento dav v dob bouí jim nebyl ne-

bezpeným. Práv proto se na jmní církve ukazuje nej-

více v tisku sociálních demokrat. Srozumiteln zní to

takto: » Dívejte se na to, co má církev, abyste nevidli,

co mají velkokapitalisté!« A zaslepený dav poslouchá.

Až propuknou boue, budou se vybíjeti chrámy, ale

paláce bohatých žid zstanou ušeteny. A nyní se

k tmto »dobrodincm« pipójili také páni agrárníci.

Dobe, že to pan Hadinec tak upímn povdl. i jej

snad ostatní agrární pedáci okiknou ? O tom pochybu-
jeme. Te aspo víte, katolití voliové, jak vyhlížejí

ti » dobí « katolíci, a víte také, koho nemáte volit.

Protivníci náboženství tvrdí, že vzdlanost, vda
nahradí náboženství úpln. Jaký vliv má »vda« na lo-
vka, o tom bychom mohli podati celou adu doklad.
Vezmme tu »vdu« právnickou. Zástupcem této vdy
je na píklad advokát. A se nkdo odváží vynadat

advokátovi, že je pijavice, zlodj a pod. Dostal by kriminál,

jak dovedou advokáti využitkovat tu vdu pro sebe a ne

k dobru lidí jiných, o tom pineslo » Právo Lidu«

11. února 1911 tento doklad:

Pražskými kruhy advokátními v poslední dob optn
byly pronášeny výtky, že obžaloby bývají obhájcm, ex

offo ustanoveným, doruovány v poslední chvíli, kdy již

nemají dosti asu, aby se k líení náležit pipravili, což

zejména v pípadech porotních jest nemálo dležito.

Pi líení s Josefem Hájkem, jenž obžalován byl pro

zloin vraždy úkladné, obžalovací spis doruen byl ob-

hájci, dru Húbschmannovi, bezprostedn ped pelíením,
a protože šlo o pípad nejenom velice dležitý, ale též

složitý a se stanoviska psychologického nejvýše záhadný,

dr. Húbschmann právem upozornil na to, že mu nebyla

poskytnuta ani možnost, aby se k líení ádn pipravil.

Byla též zjištna již píina, pro kterou obhájci ex offo

ustanovenému byl obžalovací spis tak pozd doruen.
Jakmile Josef Hájek byl dopraven do vyšetovací vazby,

nabídl se mu za obhájce dr. Bass. Dopsal nejprve otci

obvinného (otec však zatím odjel do Ameriky) a na to

poslal matce jeho dopis tohoto znní

:

»V Praze, dne 9. ledna 1911. Ctná paní! Nešastný
Váš syn zvolil mne svým obhájcem, bude souzen ješt

tento msíc ped pražskou porotou a to pro loupežnou
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vraždu. Vy Jste znalá svta a víte, co syna Vašeho,

pakli se krajn nepiciním, oekává, jest to provaz, vždy
se k vražd piznal. Syn Vás proto prosí se sepiatýma

rukama, abyste jeho neopouštla a vzdává se ddického
podílu a jen prosí, abyste zaplatila moje hájení. Já vím,

že Jste nemajetná, proto stanovím nejnižší vbec jen

možnou sazbu za hájení, totiž ástku 50 zlatých, kterouž

za použití pipojeného chek. lístku do 15. ledna zašlete,

abych se studiem spis mohl zapoíti. S výrazem úcty

dr. Bass Otakar m. p.« Když Hájková neodpovídala,

poslal jí dr. Bass druhý dopis:

»V Praze, dne 19. ledna 1911. Ctná paní! Napsal

jsem Vám, že Váš syn zvolil mne svým obhájcem, a žádal

jsem Vás spolu, abyste zaslala za hájení 50 zlatých. Vy
ovšem jste ani neodpovdla. Uznáte, že zadarmo Vašeho
chlapce hájiti nebudu a proto, abych Vám vyšel vstíc

co nejvíce, spokojím se s ástkou 25 zlatých za celé

hájení, ale tuto ástku musíte zaslati poštou do 25. ledna

1911, jinak se hájení Vašeho syna vzdám, nebo, když

Vy s ním necítíte a když Vám jest osud jeho lho-

stejným, co mžete žádati od cizích. S úctou dr. Bass

Otakar m. p.«

Hájková je stará chudá žena, a když nemohla ani

žádaných 25 zlatých si zaopatit!, vzdal se dr. Bass

teprve poátkem února zastupování Hájkova, a následkem
toho byl obžalovanému teprve v poslední chvíli ustanoven

obhájce ex offo.

Nutno se zajisté pozastavit! nad zpsobem, jakým
své povinnosti v tomto pípad dr. Bass dostál. Jako
právník musil si býti jist dobe vdom, že Hájek, který

nedospl dosud dvaceti let, dle výslovného ustanovení

trestního zákona nemže býti v žádném pípad odsouzen
k trestu smrti, a pes to, proti svému — pesvdení (?),

nahánl takto strach matce obžalovaného, staré Hájkové.

A když Hájková nemohla peníze sehnat, vzdal se dr. Bass

obhajování a to až v poslední chvíli I Vtšina pražských

advokát hájívá pi líeních ped porotou bezplatn.

V tom patrn spoívalo ono sebevdomé piinní dra

Basse . . . Dr. Bass jest vynikajícím lenem strany státo-

právní . . . Svým jednáním vzbudil úžas v kruzích soud-

ních i advokátských . . . Pípad Hájkv vrhl na advokát-

skou svdomitost jeho ostré svtlo, a záležitost bude
míti též dohru u advokátní komory, jíž byla podána
zpráva o uvedeném pípad.
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Žid Bass zastrašoval chudou ženu, nepošle-li mu
100 K, že dostane její syn šibenici. Takovými ušlechti-

lými prostedky chtí se zástupci »vdy« obohacovat.

Hladový advokát je nebezpený sociální lupi, který

svou obt díve nepustí, až ji nadobro oškube. Kdo
mže, nech se dkladn chrání sáhnouti na kliku ad-

vokátní kanceláe a soudní sín. Bda tomu, kdo padne
tmto lidem do spáru. Jak ušlechtilým zpsobem si

vedou nkteí zástupci lékaské »vdy«, o tom pinesla

»Samostatnost« 7. ervna 1911 tento pípad:
Dávno již povstný štábní léka MUDr. Leon Weiss-

berg v Terezín je postrachem všech nemocných vojín.

Tento »dobrodinec trpícího lidstva«, jenž své lékaské

»psobení« nahražuje a dopluje bezohledným a krutým
zacházením s nemocnými vojíny, okázal optn v pon-

dlí dne 29. kvtna 1911, že by se lépe hodil za všecko

jiného, nežli za lékae. Poslední pípad ukrutnosti dra

Weissberga jest tak kiklavý, že nezbytno žádati bez-

odkladn nápravu, aby se nco podobného v žádné

vojenské nemocnici rakouské opakovati nemohlo a aby

poínání dra Weissberga v nemocnici terezínské uinna
byla pítrž. Povíme prostá fakta pípadu, o který se

jedná

:

Když v pondlí, 29. kvtna 1911, dával štábní

léka dr. Weissberg ve vojenské nemocnici v Terezín
na zlatou žílu nemocnému praporenímu trubaovi
ernému kokainovou anesthesi, poínal si pi tom tak

»lidumiln«, že ubohý eta erný, svíjeje se bolestmi

a naíkaje hrozn, seskoil s operaního stolu a pro

boha prosil, aby ho již léka nechal, že se operovat!

nedá. Štábní léka dr. Weissberg rozlítil se na erného
tak, že chytil ubohého pacienta jednou rukou za krk

a druhou rukou tískal ho v pravém slova smyslu pes
hlavu a obliej, až se ubohý eta erný rozplakal

!

Svdky tohoto trapného výjevu byli : zástupce assistu-

jícího lékae pan MUDr. Goldstein a eta zdravotni-

ckého^ oddlení p. Fuchs.

Žádáme 9. sborové velitelství o písné vyšetování
tohoto pravdiv vylíeného ztýrání nemocného vojína.

Po svolání íšské rady bude pípad terezínský pedmtem
interpelace a dozví se o tomto dsném pípadu ministr

zembrany, aby ml o jeden doklad více, jak je v terezín-

ské vojenské nemocnici všecko »v nej lepším po-

ádku« . . . Krutost štábního lékae dra Weissberga k ne-
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mocným vojínm bude mimo to doplnna nkterými
ukázkami jeho »operatérského umní«.

»Samostatnost« tu zúmysln zamluje, že Weissberg
je žid. Tento žid jedná zcela dle zásady talmudu. Zde
stojí psáno, že kdo není žid, není lovk, jen dobytek.

O tom pináší dkazy spis : »Das Christentum im Talmud
der Juden'«, vydal Pranaitis, vyšel ve Vídni 1894 ná-

kladem dra Deckerta, dále: »Gerson, des Talmud Aus-

legung« vyšel ve Vídni 1895 nákladem dra Deckerta.

Takových Weissberg žid-léka je na sta a tisíce.

Ve spáru takového lotra je nemocný pouhým pedmtem
zisku. Žid-léka dovede nemoc umle prodlužovat!, pakli

pacient má njaký majetek. Zloiny, páchané od léka
na nemocných, jsou úpln beztrestné, není tu svdk,
zrovna tak jako je advokát chránn diplomem, aby mohl
beztrestn drancovat svou obt.

»Karlínské Listy« pinesly 20. kvtna 1911 tuto

zprávu

:

Každému je známo, že se dá handlovat! se zajeími

kožemi, se starými botami, se stevy, se železem a po-

dobnými vcmi, které mohou za obchod sloužit!. Nikdo
však asi ješt neslyšel, že by se také dalo handlovat!

s nemocnými, a že by se jich osoby a tajemství jich

nemocí mohly prodávat! jako bandury na pekaském
krám. A to se skuten dje. Nedávno zemel na Král.

Vinohradech praktický léka dr. Emil Oliva, který ordi-

noval ve Františkových Lázních, a jako každý pelivý
léka si inil záznamy a poznámky o stavu pacient svých.

Takové poznámky má léka každý, ale obvykle je nikdy

nedostane smrtelná ruka do hrsti. Bu je léka spálí

sám, anebo je po jeho smrti znií pozstalí, ponvadž
tak velí nejen zákon o zachovávání lékaského tajemství,

ale také nepsaný zákon o šetrnosti a úct k tajemství

cizích osob.

Záznamy dr. Olivy však spáleny nebyly a také ne-

zstaly tajemstvím. Po smrti synov našla je jeho matka
paní Klotilda Olivová, dáma dojisia velice praktická a

proto nezniila je. — Dojista je nejdíve však dkladn
petla — což je vidti z obsahu dolejšího jejího

psaní — a tak mají všichni pacienti dr. Olivy pede
vším nyní blahé vdomí, že všecky jejich tajnosti, bo-

lesti a stesky, všecky jejich vady, s nimiž se léícímui

lékai svili, ví dopodrobna paní Klotilda Olivová, které

také udlil Bh dar jazyka.
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Opravdu píjemné vdomí pro každého churavého,

který se svil péi dr. Olivy, že je na Král. Vinohra-

dech osoba, která o nm ví veškeré tajnosti i všecky

snad tajené vady a že tato osoba není niím vázána,

aby své vdomosti neroznášela pi každé kávové spo-

lenosti dál! — Ale paní Klotilda Olivová šla ješt

dále . . .

S lékaskými tajemstvími, která byla svena jejímu

synovi od nemocných, udlala prost obchod a pedala
je cis. radovi dr. Rožánkovi, známému sloupu klerikální

strany, který v lét také ordinuje ve Františkových

Lázních.

Paní Olivová sice tvrdí, že je v zájmu pacient

»svila« do rukou zkušeného lékae, ale tím nikomu
nenahází písek do oí. Ne svila! Prodala je, pravíme

pímo, a zradila tak zcela nestoudn tajemství, která ne-

byla svena jí, ale která sml zvdti jedin její syn

dr. Oliva a nikdo jiný.

Jakým právem zmocnila se paní Olivová záznam
svého syna lékae? jakým právem do nich smla strkati

svj všetený nos a zvídati, »jak choroba povstala a

jak se vyvíjela Jakým právem »svila« tyto záznamy
dr. Rožánkovi? Který z pacient ji zplnomocnil, aby se

o nj tak šlechetn starala a dávala jeho tajemství v moc
dr. Rožánka a tím ho nutila, aby se nyní k nmu obra-

cel? Jist nikdo. Jediné vysvtlení je to, že paní Klo-

tilda Olivová tajemství pacient a jich osoby dr. Ro-
žánkovi prodala a že s tímto tajemstvím uinila dobrý
kšeft, z nhož chce tžiti nejen ona, ale i její spoleník
dr. Rožánek ! Korunu své nestydatosti nasadila paní

Olivová tím, že rozesílá po pacientech zesnulého svého

syna dopisy, ve kterých se cynicky k svému inu do-

znává a doporuuje nemocným ordinaci dr. Rožánka.

Dopis zní doslova takto:

»Vaše Blahorodí! Zvnlý mj syn MUDr. Emil
Oliva ítal i Vás mezi své pacienty ve Františkových

Lázních. O všech svých pacientech vedl podrobné zá-

pisy, jak u nich choroba povstala a jak se vyvinula, pak

výkresy, jak vypadala, co se dopodrobna s pacientem ve
Františkových Lázních dlalo — jak se léil — a když
odjíždl z lázní, jak daleko nemoc vyléil.

Tyto zápisy jsou zajisté nezbytné pro lékae, který

Vás bude dále léiti, by podle nich mohl ihned dále

Vás léiti a vyléiti, a nemusil teprve zkoušeti, co by
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bylo pro Vaši nemoc dobré. Podle nich jedin mže
pokraovati tam, kde syn mj pestal. Proto maje na

zeteli starost svého syna, jakou ml o své pacienty,

postarala jsem se o to, by tyto pro Vaši chorobu tak

dležité zápisy pišly do rukou zkušeného lékae. Sv-
ila jsem je všecky osvdenému odborníku pro srdení
vady a choroby ženské, p. cis. radovi dr. Otakaru Ro-
žánkovi, který již skorém 20 let jest lázeským lékaem
ve Frant. Lázních.

Je jedním z prvních tamních léka, a to jak z es-
kých, tak i nmeckých, kteí mají nejrozsáhlejší praxi

ve Frant. Lázních.

Jednala jsem jen ve prospch Váš, když nepedala
jsem je nkterému z mladých neb nových léka, kteí

se o n ucházeli.

Proto dovoluji si Vás na to upozorniti, byste se

v zájmu svém za píinou dalšího léení jen bez starosti

a s plnou dvrou na p. cis. radu dr. Ot. Rožánka
obrátil. Jsem si jista, že mn za to jen budete vden.
Pan cis. rada dr. Ot. Rožánek je milerád ochoten nejen

pevzíti Vás v další léení, ale i postará se Vám o vše

jako mj syn, milerád podá Vám požadované zprávy

a podrobné informace.

Ordinuje ve Františkových Lázních od 1. kvtna
poínaje do 1. íjna a bydlí v Kaiserstrasse »Qoldener
Engel«. V Praze bydlí v Kemencov ulici ís. 8. Po-

rouím se Vám v pátelské úct oddaná Klotilda Oli-

vová.

«

Mám pevn za to, že povolané lékaské kruhy za-

kroí, aby podobné bezpíkladné handlování se ctí a ta-

jemstvím pacient bylo pro budoucnost jednou pro vždy
znemožnno.

Ve Františkových Lázních pišla dáma kesanka
k židovi lékai k ordinaci. Tento žid pi vyšetování
nemoci protrhl ubohé matku uvnit. Rána tato byla

smrtelná a jen zázrakem zstala nemocná na živu.

Žaloba na zlosyna lékae žida by byla bezvýslednou,
jelikož žádný jiný léka by nebyl svdil proti soudruhu
v povolání.

Takové jest blahodárné psobení mnohých zástupc
této »vdy«. Zde máme dkazy, že i tak zvaní vzdlanci
bez náboženství jsou nebezpenými lotry, pro lidskou

spolenost tím nebezpenjší, ím vtší je jejich vliv.
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Kdo tedy praví, že sociální otázka nemá s nábo-

ženstvím nic co init a že mravnost bez Boha je možnou,
je podvodník.

»Vda prý iní náboženství zbyteným, « volají

Masaíkovci. Inteligent, studovaný, vdátor je prý také

mravný. »Nár. Pol.« pinesla 20. ervna 1911 tuto

zprávu : »Nmecký léka odsouzen pro zloin proti mravo-
poestnosti. Z Liberce oznamuje se pražským nmeckým
denníkm : Ped tylenným senátem zdejšího krajského

soudu odpovídal se 381etý, v Dol. Rakousích narozený

praktický léka dr. Josef Halsmayer, jenž psobil v po-

sledních letech jako obvodní léka v Dlouhých Mostech
u Liberce. Dr. Halsmayer zneužil svého povolání zp-
sobem neslýchaným, dopustil se totiž hnusného zloinu
na dvátku školou povinném, které bylo svými rodii
k nmu za úelem lékaské prohlídky posláno. Obvi-
nný léka vinu popíral, ale soud shledal z výpovdí
malé svdkyn a z nález lékaských vinu jeho za pro-

kázanou a vymil mu trest tímsíního tžkého ža-

láe.« Taková kriminalistika tak zvaných intelligent by
vydala do roka pknou sbírku. Vda odchovává zrovna

tak sociální dravce, jako je odchovává sociální demo-
kracie. Advokát nevrec, léka nevrec hledí vdu vy-

užitkovati notn pro sebe.

Lid také má strach ped touto vdou, bojí se za-

vadit o kliku advokátní kanceláe anebo o kliku ordi-

naní sín lékae. Dokonce pak advokát žid a léka žid

dovedou z této vdy dkladn pro sebe hrabati.

jen nábožný muž jako právník, soudce, advokát,

jako léka mže býti dobrodincem lidí, jiný ne.

Tím nemíníme snižovat stav právník a léka, nýbrž

dokazujeme tím, že muž bez náboženství je škdcem lidu.

Pan Hladík, který napluje sloupce »Nár. List «

všelijakým svinstvem z Paíže a hlavn šíí zásady volné

lásky králií, uveejnil v »N. L.« 1. ervence dlouhý

lánek o pohlavních výstednostech, které se djí v Paíži.

Likvidátor kongreganích statk Duez, muž ctihodný,

vládou oceovaný, v salonech obdivovaný, jemuž jeho

okolí závidlo jeho okázalost, byl uvržen na vlhkou

slámu vzení pro zpronevení 5 million frank z po-

klad skonfiskovaných rozpuštným eholím katolickým.

V djinách finanního lupiství je zaznamenáno málo
tak obrovských koistí a historie odcizených million
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není všedním zlodjstvím. Jde o román napínavý, skan-

dální, kromobyejný, jaký je možný jen v Paíži, mst
Balzacov.

A co pimlo vynikajícího úedníka k této nevídané

krádeži? Láska! Ruinoval a zahubil se pro ženu, což

v Paíži je tak obvyklým zjevem, že se to pokládá za

»comme il faut«. Dlé francouzské filosofie svtáctví je

to zcela elegantní finále života, který nebyl všedním.

» Vydával jste mnoho penz na dámské toiletty«,

pravil Duezovi pedseda soudu. »Tch 20.000 frank
ron na šaty mé manželky nestojí ani za e. Ale má
poslední pítelkyn mla u krejího za rok úet 300.000
frank.

«

Paíž byla nadšena touto odpovdí. Hle, v tch
slovech je odhalena celá pravda povahy paížského
svtáka. V sídelním mst rozkoše a požitkáství ne-

pekvapuje, že elegáni, sportsmani, bursovní agenti a

aristokrati dovedou vše obtovat zbožované žen, ne-

couvnou ped žádným bláznovstvím ani zloinem, bijí

se pro ni v soubojích, páchají podvody, defraudace, krá-

deže a koní v kriminále neb s kulkou v lebce. Tento
typ je všeobecný a hojn je zastoupen v kruzích mén
distinguovaných. Apa brloh v okolí Halí a zevních

boulevard má pod svou špinavou kazajkou též srdce

vzntlivé a odhodlané jako mladý, uhlazený dandy
z jockey-klubu. Apa žije pro svou dvu, ale neruinuje

se pro ni, naopak, ona jej podporuje, nebo nepotlouká

se marn celé noci po tsných zákoutích pedmstí, její

druh pracuje též, zejména s browningem, jímž strašn

vládne, zvlášt pi improvisovaných soubojích, když se

setká se sokem.
Záchvat milostných poblouznní, nejsteštnjší a

nejnesmyslnjší skutky nejsou jen údlem mládeže a

podnikavých muž, ale jak dokazují nejnovjší sensaní
procesy a aféry, i staí pánové závodí s lehkomyslností

mladých let. V Paíži je tchto pobuujících afér více

nežli v jiných velkomstech. Londýn je zastínn, je to

osudem slavné Paíže, »msta svtla«, kde je tolik krás

a umní, nejvíce osvícenosti a bohatosti, že je jako

Babylon, nejdivoejším a nejúžasnjším rejdištm lid-

ských vášní a bezmrností na svt. Tam, kde nejvíce

se pracuje, tam se též nejvíce promarní.

Ped paížským soudním dvorem projednávalo se

nkolik pelíení s truchlivými hrdiny, jež jejich maitressy
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pivedly do záhuby. Dojmy tchto dramat byly silné

i pro otrlé publikum paížské. Obdivuhodným chlapíkem

je státní likvidátor Duez, jenž uzmul ze svených mu
fond 5 million fr. a po ad let skvostného, grand-

seigneurského života byl poslán na 10 let do donucovad
pracovny. Jeho kollega, ministerský byrokrat Hamon,
odcizil jako chef kanceláe nkolik set tisíc. Udlal to

pro krásné oi neodolatelné madame Gabriel, která byla

jen v jisté spolenosti zvána madame, doma jí íkali

mademoiselle. Dvorný defraudant litoval, že pro dámu
srdce svého neukradl milliony, aby jí zaopatil budouc-
nost. Tento cynický román z noních bar a pepy-
chových restaurant skonil tragicky. Mladá dáma, a
se jí ujal nový, obtavý a taktní mecenáš, nemohla pe-
žiti katastrofu muže, nad njž nebylo oddanjšího, a

zastelila se.

Tetí eklatantní ostuda paížská psobila více svou

stupidností nežli zlem, jímž podvrátila štstí spoádané
rodiny. Dobrodružství klerikálního šlechtice Abbadie
d^Arastu událo se za tak tajemných okolností, že bylo

jedním z nejzáhadnjších naší doby, jehož odhalení bylo

pivítáno s posmchem a ošklivostí. Hrdina události vy-

niká tím, že po život pokojném a nábožném ve vku
pes 50 let popustil poprvé své zhýralé choutce a pro-

vedl to tak bizarn, že vzrušil veejnost. Servilní seladon

na stará kolena poprvé vzplál nelegitimní vášní pro

mladou uitelku svých dtí. Nemohl bez ní být. Uitelka,

chtjíc se patrn zbavit komického zamilovance, odjela

do Kanady, kde píbuzní jí našli místo guvernantky.

její velitel se pustil za ní, vypátral její stopu a jel

s ní pes oceán. Zmizel z domova v Evreuxu a z Paíže
tak zvláštn, že vzbudil podezení sebevraždy nebo vraždy.

Inscenoval pravdpodoí)nost násilného konce tím, že na

lávce v Debille asi vil hodin v noci položil svj kabát,

klobouk a hl, takže policie nepochybovala, že skoil
do eky nebo že byl do ní sražen. Nikdo si nemohl
vysvtlit, co toho spokojeného dobráka mohlo dohnat
k takovému konci. Noviny psaly o této píhod: »Nej-

zmatenjší aféra století.

«

Žurnalisté, lepší slídii nežli policisté a detektivové,

vypátrali, že zmizelý neskonil dobrovolnou smrtí ani

nebyl sprovozen se svta, ale že jel do Kanady s mladou
uitelkou. Jeho manželka nevila v nevru a v tak hrozný
mravní debakl svého vzorného muže a trvala na tom.
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že byl zavraždn. Radji smrt, nežli nevra ! Ale když
zpravodaj »Matinu« našel uprchlíka a oznámil, že se

musil vrátit z Kanady jako » nežádoucí pisthovalec«,
letla mu vstíc. Ale starý híšník byl tak spustlý, že

zanevel na svou rodinu, odmítl svou cho, zapel své

dti a nikdy nepekroí práh svého domu. Pevelice
zarmoutil svého faráe a dti jím podporované katolické

školy. Poteštný staroch po pl století píkladného
života poprvé si vyhodil z kopejtka a nemohl provést!

nic smšnjšího a škodlivjšího. Svými prostedky mohl
si zaplatit své opoždné vzrušení erotické, teba i mladou
uitelku. Mohl se, jako jiní dosplí pánové dbalí dekora,

pobavit tajn, bez pohromy pro svou rodinu a zniení
své existence.

Tato historie je zbrklá a nejapná. V pípadu Duez-
ov je jistá ironie. Jeho uloupení 5 million za 7 let je

rekordem banditství. A to je u Dueza zajímavé, že

v cynických orgiích s prodejnými ženami promarnil po-

klady shromáždné zbožnými ovekami, štdrými bigot-

ními ženštinami a feudálními ochránci trnu a oltáe.

Peníze kongregací dvakráte byly odaty prvotnímu
úelu. Nejdíve je, urené pro nábožná díla, zabavila

republika. Chtla je šlechetn vnovat! dobru pracujícího

lidu, mly posloužitl humánnímu ideálu sociálnímu.

Waldeck- Rousseau mluvil o sta millionech, odatých
panství ímskému ve Francii, jež budou odevzdány dl-
níkm. Ale nejen Duez, ješt jiní dryáníci z likvidací

rozdlili se o bývalé milliony knží, souzené humánním
podnikm, s maitressami, kokotami, podvodnými hrái,

vydrai.
Duez likvidoval, ovšem svým zpsobem, kongre-

ganí kapitál od r. 1903 do bezna 1910, kdy po d-
razných apelech novin, dlouhém vyšetování, byl od-

veden v železech do vzení de la Santé. Velmi kivolaká

byla jeho životní dráha. Zaal jako nepatrný úadník,

písa, úetní, pokladník, byl zamstnán v módním bazaru,

protekcí se dostal do ministerské administrace, kde ho
jmenovali pokladníkem. Od té chvíle nuzný zízenec,

stav se vlivuplným úadníkem, poal rozhazovat!. Po-

výšen na likvidátora církevních statk, ml 30.000 frank
gáže a pi tom platil své svdné kamarádce 150.000 fr.

ron. Pišel o mnoho penz na burse, byl vydírán

lidmi, zasvcenými do jeho rejd a tak dospl k zá-

vratné íslici zpronevry nkolika million. Duez byl
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vítzným dobyvatelem života po píkladu renaisanních

condottier, kteí pro slávu, zlato a ženy nelekali se

žádné hanebnosti. Dosud ádí bursovní condottiei. Duez
ml jednodušší zbran, nevraždil, ani nespekuloval, kradl.

Když oblažoval své milenky rouchy hodných vévodky
a primadon od Paquina v ulici de la Paix, byly pyšné
a šastné bohyn lásky, vdouce, že poklady, jimiž je

zahrnoval podvodník, jsou z posvátných míst a že oltáe,

mešní roucha, zlato a drahokamy kostelní a klášterní

panství opatily jejich híšný pepych.

Pan Hladík ovšem nepoví, že zlodj Duez je žid.

Je to zvláštní kletba, že církevní statky pijdou zpravidla

do rukou zlodj-žid. Tak se dlo i v Rakousku ped
120 lety, kdy josefínská vláda rušila kláštery. Všecko
zlato a stíbro z kostel uloupené vandrovalo do rukou
žid. Od tch dob pochází také to ohromné bohatství

žid. Totéž se dnes opakuje ve Francii. Pan Hladík si

zmlsnul také, že nejen židovští zlodjové dávají peníze

kurvám, ale že i starý katolík se stal cizoložníkem na

stará kolena.

Vidíme hned ucel toho. Pan Hladík chce tuto na-

mlouvati, že náboženství nechrání ped králiinou. Na
to panu Hladíkovi odpovídáme : klerikální šlechtic

Abbadie byl vzorným manželem a otcem dokud zacho-

vával pedpisy náboženské. Když pak tyto zavrhl a

chytil se volné lásky, tím okamžikem pestal býtl kleri-

kálern a katolíkem a stal se kamarádem takových veliin,

kteí neznají nic než kurvy a kaviar.

asto ítáme statistické odhady o národním majetku

kulturních stát, jsou to ohromné íslice. Bohat-

ství všude pibývá. Onen stát je bohatším, kde je do-

statek pracovních lidských sil a dostatená hmota ku

zpracování. Národ je bohatší, má-li dost dlnictva a pro-

dá-li dobe své výrobky. Roste-li obyvatelstvo a sou-

asn ubývá výdlku, hrozí z toho bída. Každý národ

musí se v té vci léit sám. jakmile mizí výdlek, nutno
zadrhnout! pirstání hladových. V té vci bývá za vzor

stavna Francie. Ovšem je to vzor velice smutný. Nej-

bohatší národ svta, Francie, udržuje své bohatství tím,

že má málo dtí ! Sousední Nmecko jest názoru opa-

LIX. Kterak roste bohatství.

35Rudolf Vrba: Vláda penz.
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ného. Nmecko pracuje na vzrstu obyvatelstva, aby tím

bohatlo hmotn. Nmecko živí dnes 65 million lidí a

nebojí se hladu. Kdo položil základy bohatství Severní

Ameriky ? Severní Amerika vzrostla za posledních 30
let ze 70 na 90 million obyvatel. Vláda severoameri-

ckých stát ídí se politikou sociální tak jako Nmecko,
ím více pracovních sil, tím vtší bohatství. Roku 1908
a 1909 pišlo do Sev. Ameriky 2Vs million pistho-
valc, souasn se vrátilo do Evropy IV2 million lidí

z Ameriky zpt. Zstal zde istý pírstek 1 million

obyvatel. Od roku 1020 zstalo v Severní Americe 28
million Evropan. Tito pisthovalci pinesli tlesnou
a duševní pracovní sílu ve všech možných odvtvích.
Pinesli též peníze s sebou. Tito pisthovalci položili

základy k obrovskému bohatství Severní Ameriky.

V Americe jest asi 5000 millioná, kteí shrabují

výsledky prací stamillion lidí. Na jedné stran umírají

lidé hladem, vraždí se z bídy — takové pípady každo-

denn teme v denních listech — a na druhé stran
tee zlato potokem pouhým deseti tisícm millioná
na celé zemkouli. V samotné Americe jest polovina

všech millioná svta, totiž asi 5000. V New Yorku
jest sedmdesát lidí, z nichž každý má jmní prmrn
172 milliony korun. Celkový jejich kapitál v tomto mst
obnáší 75.000 million korun, ili 75 milliard! Kapitál

tento rozmnožuje se prací všeho tém obyvatelstva

každým dnem o 35 million korun. V roce 1855 bylo

v New Yorku 28 millioná, dnes je jich tam pes 2000.

Ped nkolika roky tvrdil John D. Rockefeller, že nemá
více než 1500,000.000 kor. jmní a že jeho roní píjmy
obnáší jen 75,000.000 až 100,000.000. (Ve skutenosti

jeho jmní a píjmy jsou trojnásobn veliké.)

Po nm nejvtší bohatství mají

:

Guggenheimer . . .

Andrew Carnegie . .

Wil. Waldorf Astor

James J. Hill . . .

Cornelius Vanderbilt

Marshall Field . . .

Qoelets

William A. Clark .

John Jacob Astor . .

J. Pierpont Morgan .

K 1000,000.000
» 830,000.000
» 750,000.000
» 500,000.000
» 500,000.000
» 500,000.000
» 500,000.000
» 500,000.000
» 450,000.000
» 375,000.000
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William Rockefeller

Paní Russel Sage . . .

William K. Vanderbilt

George G. Gould . .

Hetty Green

K 375,000.000375.000.
000335.000.
000275.000.
000225.000.

000

Russel A. Alger, John J. Dryden, New jersey, Nel-

son W. Aldrich, Rhode Island, John Kean, New jersey,

j. Ogden Armour, Helen Gould, Thomas J. Ryan, Ogden
Mills, Frederick Pabst, John J. Gattes, jacob H. Schiff,

George W. Vanderbilt a F. W. Vanderbilt následují

s 50,000.000 až 175,000,000 jmní. Alespo 90 procent

amerických millioná jsou pvodu židovského. Za ami-

rickým jménem Gould skrývá se vždycky žid. Bohaté

státy hledí bohatství si vydobývat! mimo vlast. Zem-
dlství ustupuje a továrny vládnou. Státy se vrhají na

mezinárodní obchody. Sir Eduard Grey tvrdil nedávno,

že Angliané dali do rzných výdlkáských podnik
mimo Anglii 70.000 million marek. Anglie obohatila

svým kapitálem celý svt.

Mezinárodní obchod nabývá stále vtších rozmr.
Angliané poínají sice chápat, že je ta sociální politika

velice nebezpená, oni cítí, že každý stát je zdravý, když

své rostoucí obyvatelstvo dovede také vlastním zem-
dlstvím uživit. Kapitalisni ale toho nedbá. Nmecko
musí kupovat z ciziny potravin za 4000 až 6000 mil-

lion marek ron. Rusko obrácen jedná. Ono prodává

obilí do ciziny a samo hyne hlady. Nmecko vrhá své

tovary za hranice a kupuje za to potraviny. Rusko nemá
tovar, má jen na prodej obilí a jiné suroviny. Co za

to strží, splácí úroky státního dluhu. Mezinárodní obchod
vykazuje za rok 1910 následující íslice:

dovoz i vývoz million
marek

Anglie 22.500

Nmecko 165.000

Sev. Amerika 14.500

Francie 11.500

To jsou nejbohatší státy svta.^ Nmecko má nyní

pibližn 320.000 million marek národního jmní. Ka-

ždého roku tu pibývá nového majetku v obnosu 9 až

10.000 milí. marek. Movitý kapitál se množí. Každý rok

vykazuje pírstek, jak r. 1910 pibylo nových 2600 mil-

lion marek papírových hodnot. Spoitelny v Nmecku
35

*
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mají 16.000 million vklad, pojišovny pechovávají

7000 million »marek cenných papír. Zemdlská pda
Nmecka nese hypotekární dluh v obnosu 50.000 mil-

lion marek. Tak roste bohatství stále samo, bez piinní
kapitalisty. Zda jednou pijde okamžik, kdy nastane zkáza

všeho, nikdo nemže pedvídati. Jaký jímá nás pocit,

když pi tení tch obrovských íslic národního bohat-

ství vidíme veejné krádeže, spáchané na bezbranných.

Jsou to hlavn loupeže na církvi, které se v djinách
stále opakují. Vláda žid v Portugalech vrhla se na

jmní církve. Na dom v Lisabonu zapoato s inventurou.

Jedna monstrance ze 16. století má cenu 14 million
marek. Je na ní 4120 vzácných drahokam. Král Filip II.

tuto monstranci velechrámu Lissabonskému vnoval. Tak
nií lidská hyena staré vzácné umlecké poklady ve

vku, kde se lidstvo honosí obrovským bohatstvím, proti

nmuž církevní loupeže jsou, jako když rošák na silnici

ukradne nkde bohái kus odvu ze šatníku, aby ho
stelil. Socíni ukazují na majetek církve v Rakousku, že

prý má církev 1000 million kor. Co je tato sumika,
když fabrikanti a vývozci na celém svt prodají nyní

jen za jeden rok za 140.000 million marek zboží?
Stále se ukazuje na vzrst národního jmní ve Francii.

Francouzské národní jmní, to jest celková suma ma-
jetku soukromník, rok co rok stoupá. Vydavatel »Eco-

nomiste europen Edmund Théry, vynikající národoho-
spodá, uveejnil o tom práv pozoruhodnou knihu, jež

se týká roku 1892 a 1908. Kdežto r. 1892 napoteno
bylo pes 242 milliard frank národního jmní francouz-

ského, inilo r. 1908 již 287 milliard 282 mil. Bhem
16 let stouplo národní jmní francouzské o 44 milliard

333 million, což by odpovídalo ronímn vzrstu o 2

milliardy 770 million frank. Na každého Francouze

pipadalo r. 1892 6333 frank, r. 1908 již 7414 frank.
Tento obnos stoupl tudíž bhem 16 let o 15 pro. Cifry

tyto dosvdují opt známou skutenost, že totiž fran-

couzský lid jest spoivý, jako žádný jiný národ na svt.
Ve Francii pipadá 1 spoitelní knížka na 5—6 obyva-
tel. Touto spoivostí vysvtluje se stálé stoupání ná-

rodního jmní francouzského.

Pi tom se ovšem zapomíná, že vzrst francouzského
národa se zadrhuje, poet obyvatelstva tu klesá. Co je

plátno bohatství, když mizí mravnost a tím i pravé štstí.

»Ceský západ« pinesl 27. ervence 1911 tento lánek:
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Soudní akta nad francouzským likvidátorem pokra-

deného jmní církve se zavela: Duez obdržel 12 let

káznice. Tím nemže skoniti tato aféra, která vrhá hrozné
stíny, že se jich i otrlí Francouzové lekají. Aby nej-

širší katolická veejnost znala, z jakého deva jsou e-
záni nepátelé církve a lupii církevního majetku, vyjmeme
nkolik dat ze soudního líení. Kdo jest a byl Duez?
Pan Duez byl nepatrným zízencem, knihvedoucím bez
každého vzdlání pedbžného. Stal se pokladníkem
u pana Imberta, soudního likvidátora. Velké sumy šly skrz

jeho ruce. Získal si píze šéfa, který mu kancelá pe-
nechal.

R. 1901 a 1904 uinila si francouzská klika zákon:

»Že lze krásti církevní majetek«. Duez dostal mocné do-

poruení a stal se likvidátorem nad zkonfiskovaným
jmním, za kterouž práci ml dle poádku bráti 30.000

frank ron. Duez se oženil a najmul si byt v Rue Bo-
naparte za 5000 fr. a zaídil si jej velmi pkn nábytkem
za 65.000 fr. (z cizího krev netee), nevedl snad chudý
život obanský, vždyf spoteboval ron 56.000 fr.

Nejlepší automobily a vozy byly Duezovy, v prvních

lázních byl Duez první. Vedle své domácnosti vydržoval

si ješt více druhých domácností (»Liasons« nazývají

Francouzi takové pomry). Zde dobrý Francouz Duez
poteboval mnoho. Jen jedna z jeho spolenic stála jej

100.000 fr. Však si jich také vážil. Jedné ze svých »mi-

lenek« zaídil krásný byt v bývalé — kapli! To teba
íci katolickému lidu, kterak volnomyšlenkái s posvát-

nými místy jeho zacházejí. Jak dlouho to tropil tento

milostenec lupi francouzských ? Sedm let pod dozorem
obecenstva, policie a vlády Francouzské. Až 8. bezna
1910 dali mu železa a odvedli jej ode všeho, co bylo

mu tak vzácné a milé. Již v r. 1908 se vdlo, že zpro-

nevil peníze. »Frankf. Zeit.« 14. ervna psala, že mi-

nistr spravedlnosti bránil státnímu nadvládnímu podati

žalobu. Vrchní státní zástupce navrhoval odklady na od-

klady. Duez ale pece neprchl — a se mu to po lopat
dávalo. Soudruh Duezv Martin Gauthier byl chytejší
— a zmizel. Když pi soudu pedseda volal: »Martin

Oauthier« publikum se smálo, jeden dokonce volal

:

» Ptejte se státního nadvládního«. Duez neprchl, spoléhal

na mocné protektory a tak se ocitl ped soudem. Ža-

loba kladla za vinu nejpednjšímu likvidátoru francouz-

skému 1. že zpronevil 500.000 fr. svému šéfu Imber-
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tovi, 2. že zpronevil 1,400.000 fr. svým svencm a

mezi tmi byli sirotci, vdovy a malí lidé, 3. kolem

4,000.000 fr. že ukradl zkofiskovaného jmní církevního.

Na to se Duez již vyšetujícímu soudci piznal, jen fal-

šování knih nechtl na sob nechat!
;

to se stalo á-
sten za zmocnní vládou, aby bylo zahaleno, kolik stály

výlohy pi malých likvidacích.

Pan Duez také si pojistil veejné mínní, 150 až

200.000 fr. dal asopism a telegrafním kanceláím, aby

o nm nieho nepsaly. Liberální a proticírkevní listy to

uinily. Když toto bylo zjištno, pedstupují ped soudní

dvr ubohé obti likvidatorské innosti antiklerikála

Dueza. Jest jich 186, jichž uspoený groš defraudoval.

jeden stj zde ze 186: Staiká žena pí. Chartes, jejíž

dcera živila se vázáním kytic. Šéf závodu odkázal ástku
jmní svým dlníkm. Odkaz byl likvidován. Duez jej

spravoval tak, že z toho mála nezbylo nic. Tyto krádeže

provádl v r. 1908, když už byl zbaven likvidatury cír-

kevního jmní. Po tak zdrcujících faktech pedseda a soudci

zhotovili podání vlád : aby likvidátoi byli podrobeni
kontrole. Dosud toho nebylo v republice. Výsledek to-

hoto mravního bahna jest, že i republikáni, pokud mají

cit slušnosti, s hnusem se odvrací od tyranství strany,

která zahajuje obanskou válku a nepoádek. Když mluvil

bývalý ohnivý republikán a literát Lemaitre, tisícový zá-

stup posluchastva mu tleskal. Katolická organisace Fran-

couzská následkem procesu Duezova získala z mladých
inteligentních lidí všechny, kdož si zachovali aspo
smysl pro est. Právem nazývají dílo velké revoluce

»odiense« a »stupide« a vidí v království nco elegant-

ního, v republice zdivoení. Milliarda se scvrkla na n-
kolik million, o které se rozdlili dva : liberální vláda

a antiklerikál Duez. K vli tmto dvma : zbaveno vlasti n-
kolik tisíc klidných Francouz kesanských, jich majetek,

jenž sloužil výchov a dobroinnosti, pobrán a zniena
všechna rovná práva obanská. Tak vypadá volno-

myšlenkáská republika bez Boha — bez lásky a bez cti.

»Právo Lidu« pineslo 6. srpna 1911 následující

úvahu

:

»Bohatnme!« Tak volá s Oambettou orgán penž-
ník a bank eských. Vykládá, že ve spoení a roz-

umném hospodaení je základ blahobytu. S rostoucí

váhou, zámožností jednotlivc roste prý vážnost, zá-

možnost národ. Ale po nadšeném chvalozpvu na spo-
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ivost a bohatství zaíná se orgán penžnický pimlou-
vat za uctívání bohá: »U nás neprávem v bohatství

vidíme stále ješt cosi neestného. U nás boháe nená-

vidíme. Jeho jmní, jeho úspory mu závidíme a nepe-
jeme. Zapomínáme nadobro, že vše, co má, je výsled-

kem jeho práce, píle, skromnosti a šetrnosti. Naši bohái
zaali všichni jako chudí hoši. Umli však pracovali

a co více . . . umli si odpírali — umli šetili! Ne
štstí, ale práce vedla je k zámožnosti.

«

Neprávem pak se snaží stanovisko své: nabývali

bohatství, stotožovati s názorem Smilesovým, jenž na-

bádá lenochy k práci, o níž píše: »Dlouhý as se v-
ilo ve »štstí«, ale víra ta, podobn jiným, již již mizí.

Náhled, že práce jest matkou štstí, stává se vždy vše-

obecnjším, jinak eeno: štstí závisí na naší pilnosti,

dlnosti a pozornosti i k vcem nepatrným. Vy nedbalí,

leniví mladíci, nemyslete, že se stanete kdy šastnými —
nebo výsledku pilnosti neužívá, kdo si jej pojistiti ne-

hledí. Ne štstí, nýbrž práce vede k zámožnosti.«

Na to znovu se ujímá zmínný asopis bohá

:

»A nevím proto, pro bychom mli lidmi zámož-
nými opovrhovati. Práv ti mli by nám býti píkladem
a jeden každý z nás ml by si pevn pedsevzíti, pra-

covati, tvoiti na své budoucnosti tak, aby jednou i on
vstoupil v jich adu, dostal se v okruh šastných jedno-

tlivc.

Kdyby v nás tato snaha dímala, pak by se radost-

nji, veseleji u nás žilo. Pak bychom o budoucnost svoji

a svého národa mohli býti bez starosti ! Pak by též ne-

mohla padali slova: strana kapitalist, strana fabrikant,

jaká jsme slyšeli v letošním volebním boji. Slova tato

byla vyslovována s jistou píhanou, mla zlehovali a je

trapno k nim se vraceli. Jak hrdi bychom mohli býti,

kdybychom mli mnoho, co možno nejvíce samé kapi-

talisty a fabrikanty. Jak silným byl by náš národ 1 Jak

zcela jinak by se s námi jednalo! Jakou bychom mli
moc a váhu! Co vše by se tu dalo pro národ náš d-
lati! Pes noc vyrostli bychom z Popelky na královnu.

Pes noc dosáhli bychom moci a vlivu, po kterém stále

dosud marn toužíme a usihijeme.« Konen pece však

vystízlivl chvaloeník penžník ze svého opojení.

Patrn vzpomenul velikých sociálních zápas eského
lidu dlného za udržení bídné existence své a proto

omlouvá se následovn: »My netoužíme a nevoláme po
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kapitálu, který by plodil zlo, který by demoralisoval.

My chceme a toužíme po kapitálu, který by povznášel,

který by byl dobrodiním, požehnáním.

«

To je velice pkn eeno, ale takového kapitálu,

jenž by povznášel, byl dobrodiním a požehnáním, je

jenom potud, pokud si to lidská spolenost na nm do-

vede vynutit, pokud se dlníci dovedou ubránit zhoubné
tendenci kapitalist, kteí smýšlí jenom na podmanní,
vydírání a ubíjení jejich a zkorumpování všeho veej-

ného života. Než vrame se k úvodu lánku orgánu pe-

nžnického. Bohatnutí je mu jediným cílem životním.

S kapitalisty je arci tžká diskuse o významu bohatství,

jim je samozejm bohatství vrcholem vší dokonalosti,

blahobytu a štstí.

Vzniká prý prací a spoením. Nuže dobe, osvme
si vc píklady. Dejme tomu, že má Rothschild ron
jen sto million korun istých píjm, a že z nich deset

spotebuje a devadesát uloží, byl by zajisté vzorem všech

pracovník a stádal. Ale jak je tomu u dlník? Pr-
mrný dlník vydlá asi 1000 korun ron, je pirozeno,

že nemže následkem toho uspoit devt set korun, po-

nvadž by za sto korun ron nemohl být ani sám, tím

mén pak se svou rodinou živ. A jak to možno, že

Rothschild má ron sto million korun píjm? Což
dovede takový výkon, jenž by se rovnal výkonu 100.000

dlník, odhadujíce jejich pracovní výkon prmrn
s 1000 korun ron? Anebo vezmme takového arci-

biskupa Skrbenského. Má ron pes 700.000 korun
píjm.

Dejme tomu, že on jako sluha boží, jenž se má
vzdát vší svtské rozmailosti a hýivosti, spokojí se

ron s výdaji 400.000 K a zbývající ástku ušetí.

Mže být porovnán s njakým zemdlským dlníkem,
jenž dostává ron za práci svou nanejvýše 300—400 K?
Mže takový zemdlský dlník tolik uspoit jako arci-

biskup Skrbenský? Myslíme, že by se ani nejpísnjší
katolík neodvážil prohlásit, že úspory arcibiskupa Skrben-

ského pocházejí z jeho vlastní práce a že o tolik více

pracoval, o více dostal mzdy než jeho zemdlský
dlník. Skrbenský by tedy na velkostatcích kapitolních,

z nichž plyne hlavní jeho píjem, pracoval vlastn více

než 2000 jeho zemdlských dlník. Je to možné?
Anebo pracuje pan Skrbenský vbec na svých velko-

statcích, na poli, v lesích anebo ve stájích?
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Anebo vezmme si vdce volebního kartelu, dr. Kra-

máe. Odkud nabyl tento lovk svého velikého jmní,
o nmž píše jeho vlastní list, že je prvním lovkem
v celém národ eském. Píjmy jeho mu plynou z to-

váren, statku vlastního a velkostatk jeho ženy, o nž
se dosud s píbuznými jejími soudí. Odtud také to jeho

byzantinské carofilství, politický idealismus jeho má ve-

lice praktické pozadí hospodáské.
Tážeme se: Pracoval kdy dr. Kramá ve svých to-

várnách anebo na svém statku, i pracoval kdy na velko-

statcích své ženy? Jak to tedy, že odtud bée píjmy
a to mnohem vtší, než dovede pi svém jinakém pe-
pychovém živobytí strávit?

Kapitál tedy vzniká jen do velice skrovné výše

z vlastní práce a spoivosti, dostoupí-li vtší výše, je to

nahromadná a nezaplacená práce cizí, již si jednotlivci

neprávem pivlastují. Chce-li dlník spoit, nemže si

poizovat továrny a velkostatky, nýbrž musí usilovat,

aby svou pracovní sílu a své pracovní schopnosti co

nejdráže prodal, ili jinými slovy, aby kapitalistovi brá-

nil, by si z práce jeho bral sám lví podíl.

Není to závist vi bohám, nikdo jim nezávidí

jejich úspory, ale je to veliký obranný zápas dlník,
kteí proti neukrotitelné chamtivosti a penzolanosti
kapitalistické brání své právo na existenci. Kam až bez-

ohledná chamtivost kapitalist dospla, toho nejvýmluv-
njším svdectvím je nynjší stát sám, jenž musí vydá-

vat! zákony na ochranu dlník, jinak by je kapitalisté

nadobro vyssáli a zniili. i mže nco osteji ilustro-

vat! chamtivost kapitalistickou než takový Kramá, jenž

ze své továrny bée ron veliké tisíce, a tam vbec
ani nechodí a pi tom platí svým dlníkm 80 kr. denní
mzdy? jak bídn živoí takoví dlníci, jaký zoufalý zá-

pas vedou se svým vyssavatelem
! Je opravdu možno,

aby dlníci z továrny dr. Kramáe uctívali kapitál a mi-

lovali svého vyssavatele, jenž jim nepeje ani chléb, ani

svobodu, ani vzdlání?
Nech nám prozradí pisatel chvalozpvu na kapitál

a kapitalisty, jak by to mohl otrok z Kramáovy to-

várny nastrojit, aby z SOkrejcarové denní mzdy ješt si

nastádal jmní. Chtli bychom ho tak vidt, kdyby byl

rok uvázán v té Kramáov lidomorn za 80 kr. denn,
jak by potom vychvaloval kapitalisty a fabrikanty, jak

by se bil pi volbách za n! Nemén zajímavé by bylo,
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kolik by si ron ušetil, a kdy by si poídil továrnu

vlastní. Jak nevážn si poínají naši eští chvaloeníci
kapitálu, když se odváží napsat, že bychom byli šastni,

kdybychom sestávali ze samých kapitalist a fabrikant!

Naivní pisatel zapomíná, že by to bylo pro nás nejvtší

neštstí. Musili bychom zemít hladem, ponvadž by pak

nebylo dlník, kteí prací svou dnešní spolenost živí

a udržují. Je to vru všecko tak nejapné, že je vru ne-

možno s takovými tlachy vážn se zabývat. Konen
ješt jen slovíko o tom kapitálu, který by neplodil zlo,

ani nedemoralisoval. Kdyby kapitál povznášel, byl do-

brodiním a požehnáním, nebylo by žádné sociální

otázky, nebylo by tídních boj sociáln-demokratického
dlnictva.

Ale práv proto, ponvadž dnešní kapitalistická

soustava a celá její tendence vede k demoralisaci a žene

všecko lidstvo k úpadku, ponvadž nepovznáší životní

a kulturní úrove dlnického lidu — viz psobení to-

várníka a velkostatkáe Kramáe — ponvadž dnešním
svým psobením není ani dobrodiním, ani požehnáním,
nýbrž zhoubou lidu dlného, proto se proti ní a jejím

úinkm musíme bránit. Je pravda, že jest na štstí

málo takových fabrikant, kteí by tak bezohledn utla-

ovali dlný lid eský jako dr. Kramá, ale proto jest

i útlak jejich píliš veliký, než aby ho smlo dlnictvo

neinn snášet.

Kdyby ml takový Kramá sebe více jmní — a do-

sahuje ho jenom tím, když tlak vyssávání dlnictva se-

siluje — nebudou z toho míti eští dlníci nejenom
žádného zisku, nýbrž škodu pímou. Kdo zná dr. Kra-

máe již delší dobu, zajisté že vystihl, jak roste s jeho

bohatstvím i jeho bezohlednost a zpupnost vi dl-
nictvu. Práv poslední volby to byly, jež odhalily jeho

ledví nadobro. ím více bude nabývat jmní, tím bez-

ohlednji bude nutit celý národ, aby mu pomáhal chránit

jeho zájmy fabrikantské a statkáské, jež prohlašuje za

nejsvtjší zájem eského národa. eští dlníci mohou
získat bohatství jenom odbojem proti kapitalismu, jenom
seslabováním jeho rdousivých vliv. Dobré politické,

odborové a družstevní organisace jsou hrází, jež je brání

proti naprostému zotroení kapitalisty a umožuje jim

povznášet svou sociální a kulturní úrove. Ne tedy

v uctívání kapitalismu, nýbrž ve vítzství socialismu

dlužno hledati spásu eského dlnictva. Práv eští ka-
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pitalistití vyšinulci jsou nejvíce odstrašujícím typem
kapitalistického vydírání.

» Právo Lidu« zamluje tu opt jako obvykle bo
hatství žid, dává na praný píjem pražského arci-

biskupství ron 700.000 K, což je blbá smyšlenka. Pí-
jem u berních orgán pražské stolice arcibiskupské je

ohlášen na roních 180.000 K.

Socíni jdou si svou cestou. Hájí židy a jich žoky
a požitky. Socíni se vrhají na majetek kesan, majetek
žid šetí a chrání.

Dokladem toho je vzpoura železniních zízenc
v Anglii. »Právo Lidu« dostalo šílenství radosti v ísle
ze dne 15. srpna 1911. Úvodní lánek rudých tygr zní

toho dne takto

:

Sensaní zprávy docházejí z Anglie. Celým ostro-

vem lomcuje obrovské hnutí stávkové, které spontánn
všude propuká v hotovou dlnickou revoluci. Stávka

londýnská vyrazila ventil bídy, a nad cimbuím pepy-
chových letohrad anglických millioná a milUardá
vyskoil rudý kohout vzpoury statisícových mass angli-

ckého proletariátu. Dlnická ^Anglie jde do revoluce . . .

Tyto zprávy jsou" toho -druhu, že vyvolávají v celé

Evrop mimoádnou sensaci. Dlnická revoluce v Anglii.

Pokud došly poslední telegramy, šíí se stávka jako po-

žár celým ostrovem. V Liverpoolu je na stotisíc osob
na nohou. Na ulicích se vede pravidelná vojna. Dlnictvo
staví barikády. Policejní stráž zahnali na útk. Z ad
bojujících se volá: »My chceme obanskou válku !«

Mrtví a ranní leží na ulicích. — V Olasgov zapálili

obecní zízenci 150 tramwayových voz. Policie ukázala

se býti zcela bezmocnou. Vojsko rukuje z kasáren. Mezi
anglickou šlechtou a buržoasií je krajní panika. Do akce

zasáhli nyní železniní zízenci, takže v nkolika dnech
bude zastavena doprava patrn v celé zemi. Podobné
usnesení stalo se v Londýn. Zde hrozí zízenci tram-

waye, že zítra jezdí naposled.

Kdo ví, co pro Anglii znamená doprava, že ona
je tepnou jejího života, že zastavení dopravy znamená
pro Anglii a její millionová msta souasn zastavení

všeho zásobování potravinami, hlad a zkázu — ten po-

chopí, že celá Veliká Britanie stojí dnes ped událostmi

rázu pímo nedozírného. Anglie, která žila doposud
v pedstavách svta jako zem bohatství, blahobytu a pe-
pychu, hotová dílna a obchodní komora zemkoule, po-
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hlcující proudy zlata, jež se po vlnách oceán celého

svta stékají do ní z její neznámých zámoských ko-

lonií — ta Anglie ukázala se dnes témuž svtu v celé

své hrze. To, co se tu zdálo zhola nemožným, vylou-

eným, nemyslitelným a fantastickým, jest tu dnes holou
skuteností, a proletariát anglický otásá dnes všemi pi-

líi staré šlechticko-mšácké monarchie s revoluním
temperamentem proletariátu francouzského nebo ru-

ského. A jestliže vše to ukázalo se nejen možným, ale

prorazilo-li si spontánn cestu ve form hotové revo-

luce, pak jest to jen prostým dsledkem pomr, jež se

v Anglii rodily od desítiletí. Nikde na celém svt ne-

jsou snad rozdíly tídní tak závratn vyvrcholeny, jako

v millionových mstech anglického ostrova. Nezmrné
bohatství vedle nezmrné bídy — takový je obraz mo-
derní Anglie, a tam, kde milliony pímo mechanicky se

kupí na milliony, nemá nepehledná armáda proletariátu,

co by dala do úst, a kam by položila hlavu. Desetitisíce

nešastných pespává v parcích, pod mosty a v prachu
rzných zákoutí velkomsta. Dnešní dlnická revoluce

je proto jen barometrem hospodáské atmosféry Velké
Britanie. Anglie vstupuje v nové období svých djin.

Pouliní bitvy v Liverpoolu. Bitva dlnická uvádí

celou Anglii v úžas a napluje ji zdšením. Jedin v Liver-

poolu svedeny byly vera veer tyry bitvy. Na námstí
Saint George stáli policisté proti zástupu povstalc,

ítajícímu jedno sto tisíc hlav, a byli vlastními svými
obušky zahnáni na útk. Zástup poal stavt barikády.

Pouliní svítilny byly zhašeny, a policie, která se stavla

na odpor, uvítána byla tžkými kameny, jež vrhány byly

tak hust, že policie musila dáti se na ústup. Vojsku

podailo se teprve po prudké bitv obsaditi ulice. Také
v pedmstí Liverpoolu došlo k podobným scénám.

Povstalci postupovali s revolvery, krámy byly vypáeny
a drancovány. Na ulicích byla tena akta, že je vyhlášen

válený stav.

Telegram zpravodaje »Daily Telegraphu« líí tuto

bitvu na námstí St. George v Liverpoolu : Daleko více

než 100.000 lidí bylo shromáždno na ohromné vy-

výšené plošin. Mr. Tom Mann prohlásil, že práv poli-

cejní chef pislíbil odvolati vojsko, zachovají-li stávkující

poádek. Tu zvolal jeden muž z lidu: Chceme oban-
skou válku! a všichni volali: Obanskou válku! Náhle
pepaden byl policista. Zachránil se útkem ku svým
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druhm, ale zástup pronásledoval skupinu, která* se

konen probojovala hustým davem. Nyní zahájen byl

všeobecný boj. Déš kamení a všelikých nástroj pršel

na policisty, a na dané znamení vypukla válka na celém

území. Šest až sedm tisíc lidí srotilo se v pevný voj

a postavili se ped ohromný zástup proti hlídce stráž-

ník, na rychlo odevšad sesilované. Chvílemi vzduch se

ernal spoustou metaného materiálu.

Lidé házeli kamením, kusy deva, lahvemi a kusy

železných plot. Pokaždé, když útoníci byli odraženi,

bylo bojišt poseto rannými. Mezi tím pispchala policie

z Birminghamu na pomoc, ale davy stály nehnuté na

námstí. Strážníkm byly vytrženy obušky, a byli jimi

nemilosrdn stlueni. Když na lid bylo stíkáno, tím více

se rozzuil. Mnozí lidé, kteí už nemli ím házeti,

sezuli si boty a tloukli jimi strážníky do oblieje. Z dom
vynesli demonstranti židle, hrnce a pod. a házeli tím.

Když se policii podailo vytlait! na chvíli davy s plateau,

bylo vidt na dláždní kaluže krve. Pedákm dlnictva

podailo se konen davy pohnouti k odchodu.
Vera odpoledne uspoádalo asi 100.000 dopravních

dlník demonstrace, za nichž se odehrály divoké vý-

jevy. Pro velké vzrušení ve mst byly k vyklizení ulic

vyslány všechny policejní zálohy. Policie byla napadena
kamením a lahvemi. Teprve když jízdní stráž nkolikráte

zakroila proti davm, pestaly výtržnosti. Na jednotli-

vých místech také pozdji došlo k ojedinlým srážkám.

Jeden strážník byl zabit, pes 20 strážník a na 50 de-

monstrant bylo ranno. Redakce list jsou steženy
policií.

Výtržnosti, jichž jevištm byl vera odpoledne Liver-

pool, nemají píkladu v djinách britských stávkových

výtržností. V sousedství St. Georg Hallu strhla se pra-

videlná pouliní bitva. Strážníci, usilujíce proklestit! si

cestu davy na námstí ped St. Georg Halí, byli nkoli-
kráte odraženi a mnozí z nich zranni. Stávkující vy-

trvale hájili svou posici a po nkolik hodin nebylo policii

možno vyklidit! námstí. Magistrát dal konen vyhlásit!

zákon o vzpoue. Vytrhlo vojsko pipravené stílet a za-

tlailo stávkáe do sousedních ulic, kde pak trvaly menší
šarvátky ješt až do plnoci. Na 250 osob, vtšinou
strážník, bylo zranno. Stávkující pokusili se vniknout!

do stanice Lime Street a vypáili vrata, byli však od-

raženi policií, která dostala posily. Stanice Fire House
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byla promnna v nemocnici. Davy v rozvášnní házely

kamením na nemocniní vozy a na taxametrové drožky,

vezoucí ranné. Jednomu policejnímu dstojníkovi pe-
ražena byla noha, jednomu strážníkovi roztíštna elist.

Na vojenskou hlídku házeno se stech kamením. Pes
sto lidí bylo zateno.

Spolenosti obchodní paroplavby vyhlásily dnes
v poledne výluku. Tímto opatením postiženo jest 30.000

dlník.

Pouliní boje v Qlasgov. Pi stávce zízenc elektri-

ckých drah došlo vera ke hrzným výjevm. Zízenci
pevrhli nejmén 150 voz a zapálili je. Policie nemohla
zdolat hnutí. O 7. hodin veerní úpln byla zastavena

pouliní vozba. Ponvadž v mst dlí 70.000 úastník
skotské výstavy, je zastavení dopravy obzvlášt citelné.

Pi srážkách s policií byli zranní na obou stranách.

Policie zatkla pes 60 vdc.
Na takových vratkých základech spoívá dnešní

lidská spolenost. Staí jen jiskra vzpoury, a již celý,

ten nejbohatší stát a národ se ítí do propasti zkázy.

A což kdyby vypukla válka! Válka není sice na obzoru,

a jsou mnohá mrana nad Francií a Nmeckem a nad
Balkánem, ale velké mocnosti, a by snad do války chu
mly, pece se jí brání a to proto, že by stála veliké

peníze. Francouzský spisovatel Delavigne vypoítal, že

Francie ve válce r. 1870—71 za každého vojáka zaplatila

denn 12 frank. Ponvadž vše se zdražilo aspo o 33%,
stál by nyní Francii jeden voják denn 16 frank.

Francie má vojska 2,400.000 a 600.000 reservy, stál by
tudíž každý válený den 48 milion frank, a válka, jež

by trvala 8 msíc, byla by drahá 1 D/2 rnilliardy frank.

Nmecko má 5 million adových a záložních voják,
a stál by je každý válený den 60 million marek, osmi-

msíní válka pak HV2 niilliardy
;
Rakousko, kdyby po-

užilo svých 2 million voják, platilo by za osm msíc
8 milliard korun, Itálie, jež má 3V2 million voják,
platila by 11 milliard lir, Rusko za své 3% million
silné vojsko 4V2 milliardy rubl. Všeobecná evropská

válka, pi níž by také Anglie spolupsobila, stála by
80 milliard marek. — Od moru, hladu a války vysvobo
nás. Pane

!

» Právo Lidu« tvrdí, že hájí práva pracovního lidiu

že je vždy na stran utiskovaného. » eský Západ« pi-
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nesl o zpsobu brojení socínského tisku následující

obrázek.

»Soudruzi ! Ponvadž knží jsou nepátelé lidu, jest

potebí ukázati jim, že víte, co jsou naše práva a ne-

dáte jim nikdy více, než jak uruje sazba štolová.«

Knží, nepátelé lidu? Kde se tak praví? Cituji

známý list : Ovšem, knží nemlí, když lid je od rudých

paš klamán — ba odírán — za to mají být vyhlado-

vni. — Jaká nízkost !
— Ale tahle metla není nová —

tou trestali již dávno soc. demokraté naše knze — ale

na mnohých místech sami poznali, jak dvousená jest

to zbra. Jak to? Zcela dobe. Štolový patent byl vydán
dne 30. kvtna r. 1750 a platí až po naše dny. Až po
naše dny? Ale vždy sazba všech poplatk — doprav-

ních, celních, kolkových, úedních, advokátních, léka-

ských, notáských — se zvýšila od té doby nkolikráte.

Jest to pravda, ale sazba štolová — bohužel — platí

až po dnes. Dle ní vesniané nejnižší (s)tídy platí knzi
za ohlášky 11 halé, za oddavky 42 hal., za kest nic,

od pohbu dítte 14 hal. a dosplé osoby 21 hal. atd.

Ale, jak bylo možno stanovití tak nízké poplatky

štolové, jež sloužívají asto k obživ duchovenstva?
Zcela dobe — a pítel otevírá » Pamti Mikuláše Stelce

z Domažlic« a na str. 59 te, že r. 1747 dne 27. er-
vence vyhoel v Domažlicích dkanský kostel a v letech

1750— 1758 — tedy v letech vydání patentu — znova
se stavl. Z té doby zachoval se následující cenník

:

1. Falcovní prkno je za 8 kr.

2. Truhláské prkno je za 7 »

3. Picí prkno je za 6 »

4. Jeden tragen vápna je za 15 »

5. Od fry tragnu 7'Vi

6. Jedna kopa prkenného hebu za . . 10 »

7. Poloprkenných kopa za 7 »

8. 1000 šindelového hebu za 1 zl.

9. Nová kolmaha (koleko) za 15 »

10. Od kování kolmahy 15 »

11. Železná lopata 15 »

12. Žejdlík lenného oleje za 8 »

13. Tabulka erného plechu za 7 »

14. Jedna vála železa za 1 zl. 20 »

15. 1000 kus šindele za 1 zl. 6 »

16. Klamr k lešení za IV2
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17. Silný železný sochor za ...... . 57 kr.

18. Motyka 12 »

19. Trám 12 »

20. Stna 10 »

21. Pval 8

22. Polopval 4 »

23. Jeden štukový kámen k dláždní ... 24 »

24. jedna fošna 24 »

25. Zednickému a tesaskému mistru se platí

denn od práce 12 »

26. Tovaryšom 10 »

27. Nádeníkom 7 »

28. Strych žita koštoval 1 zl. 30 »

Bude-li tedy míti knz píjmy od lidu z r. 1750,

bude pak ovšem i platy své podle toho íditi — a zed-

níku, jenž u nho bude pracovati, zaplatí denn místo
6—8 K pouze 10 kr., nádenníku, jenž mu bude praco-

vati na poli nebo v zahrad, zaplatí místo 3—4 korun
pouze 7 kr. je to zcela logické, že — když lidé budou
platiti faráe dle taxy z r. 1750 — i oni se uspokojí

s taxou tou.

Neuspokojí se — namítám opt — ale budou hro-

ziti odpadem od víry. íkají, že knží jiného náboženství

poslouží zdarma. Ale pak se zmýlí. Evangelické knžstvo
v jablonci vydalo na p. následující seznam poplatk
pi duchovních obadech:

1.

Tída
11. 111.

Od ktu . 20

korun

10 4

od oddavek ... . 40 24 10

od pohbu dtí . . . 20 8 4

od pohbu dosplých . 50 20 10

Mimo této vysoké taxy štolové musí každý evan-

gelík v jablonci platiti každoron zvláštní poplatek na

vydržování bohoslužeb, jenž obnáší z hlavy 1— 120 K!
jinde tomu není jinak.

A jaké jsou pomry štolové u žid? etl jsem ne-

dávno, že v pražském »templu« stojí nejlacinjší od-

davky — 100 K! A jistý žid se piznal po svém satku,
že nyní, založiv rodinu, bude muset ron do židovské

obce platiti 36 K.
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Ale pak jsou katolití kesané štolovými poplatky

a jinými píspvky od svého knze obtžováni co nej-

mén. Ovšem — zvlášt když knží potebným a chu-

dým rádi zdarma poslouží. Nejvíce pálí soudruhy do-

mlý majetek knží. Socín nikoho tak nenávidí, jako

knze, zrovna jak mu to jeho prácedárce žid našeptává.

Žid musí míti milliony z mozol dlníka, tomu socín

peje.

LX. Rudá Belgie.

Království belgické má se státi koistí rudého tygra-

Nynjší král se socialist strašn bojí a ve všem
jim povoluje. Belgie má 29.456 tv. km. rozlohy a r. 1907
ítala 7,317.561 lidí. Na 1 tv. km. pipadá tu 248 lidí.

Francouz bylo 2,574.805, Flám 2,822.005. Státní píjmy
r. 1908 byly 621 million fr.

R. 1907 mla Belgie dovozu za 3773 a vývozu za

2848 million frank.
Movitý majetek Belgie jest konskribován na burse

v Bruselu a odhaduje se na 14.000 million frank.
Vláda byla v zemi v rukou katolík dosud. Jak bude
dále, tžko souditi.

»Právo Lidu« pineslo 17. srpna 1911 tento já-

savý lánek

:

Patnáctý srpen 1911 zaznamenán bude navždy v hi-

storii belgického proletariátu. V Bruselu, srdci zem, až

dosud považované za výhradn klerikáhií, konána v úterý,

práv v den klerikálního mariánského svátku, tak ohromná
demonstrace, že sotva je jí ve svtových djinách soci-

alismu rovno. Na 250.000 až 300.000 osob rudými ka-

rafiáty zdobených táhlo mstem a rozlehlá prostranství

parku poblíž msta ernala se davy, které se kupily kol

elných tribun, z nichž mluvili etní eníci socialistití

a liberální o boji za všeobecné právo hlasovací, proti

právu plurálnímu a proti klerikálním Scholaertovým
školským pedlohám. Celý Brusel byl od asného rána

na nohou
;

sta zvláštních vlak pijelo a všecky ty vlaky

vychrlily tisíce manifestant s prapory a hudbami. Mani-
festace, kterou lze nazvali v pravd grandiosní, siíast-

nila se snad celá dlnická stední Belgie
;

pišli muži
i ženy, pišly korporativn belgické gardy mládeže, pi-
šly organisace vlámské a valonské. Sešlo se daleké ši-

roké okolí do Bruselu na tuto zvláštní pDdívanou, pi-

Rudolf Vrba: Vláda penz. 36
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byly z daleka etné deputace, od zeleného belgického

severu i z Borináže, tžkým uhelným dýmem muené.
Ale ani vláda nelenila

!
Jak hrozný strach jí de-

monstrace tato nahnala, svdí ta okolnost, že vojsko

po celé Belgii bylo konsignováno, že ministr války ne-

chal vytopit lokomotivy a vlaky pipravit, aby v daný
okamžik mohly se massy vojska vrhnout! do Bruselu,

že v hlavním mst nacházelo se na 3000 do pole vy-

strojených, ostrými náboji opatených etník z celé

zem . . . Všeho toho nebylo teba : nebylo úmyslem
poadatelstva strany sociáln-demokratické, porušit! váž-

nost a význam manifestace tak slavnostní a nechat snad

dojiti k zbytenému massakrování žen a dtí belgickými

etníky a vojskem. Všeho toho nebylo teba a dle všeho

nebude, nebo ohromnost manifestace, vážný a dstojný
její prbh vykonaly již svj vliv a zpsobily ve vlád-

ním a klerikálním tisku povážliv zaraženou náladu.

Demonstrace belgického proletariátu a svobodomyslného
obanstva své poslání vykoná : ona je mezníkem v hi-

storii Belgie, ona dá politice zem nový smr, ona je

poátkem velikého pesunu politické moci, nebo jí pro-

mluvil lid, který má sedmadvacetileté klerikální vlády

už dost
;

chtjí-li vládnoucí klerikálové i s králem Al-

bertem, aby tento lid sáhl po jiných prostedcích k do-

sažení, když ne hned sociální republiky, tedy aspo
sociální a politické spravedlnosti, jejíž nezbytnou ped-
podmínkou je všeobecné, pímé, rovné právo hlasovací

bez všelikých jesuitských plurálních intrik, nuže —
nech to zkusí.

již bhem noci pijíždly zvláštní vlaky na bruselské

nádraží, kde zstavily tisíce manifestant z blízkého

i vzdálenjšího okolí. Sta, tisíce úastník pijelo na
selských vozech a na velocipédech. Nkolik set osob
použilo vor a lun, aby se do Bruselu peplavilo po
kanále. Politické spolky pišly s hudbami a krásnými
prapory, jež nesli peste odní praporeníci a ped ni-

miž šli fantastití heroldi. Na severním nádraží vystu-

povaly organisace z Flander, na jižním nádraží Valloni,

na lucemburském nádraží dlnictvo z Namuru a kraje

lucemburského. U brány antverpské poal se aditi pr-
vod. Tisíce žen se v nm nalézalo. Mly bu rudé nebo
modré, liberální stuhy na kloboucích. Muži mli rudé
karaf iáty, odznaky a za klobouky lístek s nápisem: »Pro
všeobecné právo hlasovací !« a pod.
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Do msta byla koncentrována massa etníku a voj-

ska, ale na ulicích nikde nebylo vidt ani etníka, ani

policajta, ani vojáka. Z toho je patrno, že bezpenostní
orgány belgické rozumí svému odboru mnohem lépe,

než v mstech jiných, kde se zavinují katastrofy jedin
okázalým dráždním demonstrant. Nicmén nechal mi-

nistr války konsignovati všecko vojsko a dal rozkaz ná-

dražím poblíže vzdálených posádek, aby pipraveny a

vytopeny byly lokomotivy k eventuelní doprav vojska.

Tchto a ady jiných bezpenostních opatení nebylo

vbec teba. Prvod šel v úplném poádku.
Ohromný prvod se pohyboval mstem. Nebylo

možno se dokati konce. Prvod vyšel o 11. hod., ale

ješt o 5. hod. odpolední se pohyboval ! Poet úast-
ník prvodu se páil na 250.000 až 300.000. Tisíce

osob pihlížely prvodu s chodník. Ulice byly vyzdo-

beny rudými socialistickými a modrými liberálními pra-

pory. O poádek prvodu dbalo nkolik tisíc poadatel
z tábora socialistického i liberálního.

Také klerikálové chtli manifestovati. Le z jejich

manifestace 15. srpna sešlo a slíbili, že ji provedou —
pozdji. Jsou již dnes bezmocni. Vtšina národa s nimi

nejde. Klerikálové prý uspoádají manifestaci v Lovani,

centru jejich organisaního života. Klerikální manifestace

bude míti ráz ist osobní: bude oslavován ministr

Scholaert, otec jezovitského školního zákona! V Lovani

se tedy sejdou všichni nepátelé povinného národního
a svobodomyslného školství. Oficielní orgán klerikál

»Le Patriote « snažil se, aby ješt v poslední chvíli

vnesl rušivé tóny do slavnostní nálady dne
;

vydal

zvláštní vydání, formou i barvou podobné listu revolu-
n mu, které neslo nápis: » Poplašný zvon«, tištný pí-

smem krvav rudým. Na titulním list se nalézá vyobra-

zený poplašný zvon revoluce
;
kolem je text, který ml

býti satyrou, který jí však není. Klerikální trik se ne-

zdail a vyluzoval jen úsmvy útrpnosti.

O hod. pijely poslední zvláštní vlaky. Po-

slední tisíce manifestant vystoupily, každý vlak pinesl

nejmén tisíc osob. Pesn o 11. hodin vypálena rána

z dla na signál, že prvod vyjde, jízdní, peste odní
heroldové jedou v ele prvodu. Na znamení neutrality

tímají bílé korouhve. Za heroldy kráejí sociáln demo-
kratití poslanci a poslanci liberální, za tmito jdou

s prapory a hudbami sdružení socialistická, liberální

36
*
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a také ta kesanská, která se vyslovila pro všeobecné

hlasovací právo. O 11. hodin vyšly první ady od Ant-

verpské brány, ale teprve v 5 hodin odpoledne k této

brán dorazily ady poslední. Pes 200.000 osob bylo

v prvodu, pes 150.000 osob nejmén šlo s prvodem
po obou stranách chodníku. Všecka okna v ulicích, kudy
se prvod ubíral, byla plna divák. Sta divák se nalé-

zalo i na stechách. V prvodu byli mužové i ženy

nesoucí malé dti na rukou. V ele skupin mst šli vždy
starostové a obecní starší. Ve skupin student, kteí šli

pod svým universitním praporem, nalézali se etní pro-

fesoi. Dámy v elegantních toiletách šly vedle chud
obleených žen. Horníci šli ve svých kožených blusách

a halenách. Tato ohromná massa lidí pohybovala se

v naprostém poádku k místu spoleného shromaždišt.
Ti tisíce etník a stejný nejmén poet voják, ukry-

tých v kasárnách, nemlo nejmenší píležitosti vyjiti

z kasáren. Poasí ponkud dusné se ochladilo a jen této

okolnosti lze dkovat!, že poet nehod byl neobyejn
nepatrný. Pedseda bruselské zdravotní rady, klerikál,

prosadil, že bruselský ervený kíž nesml býti k služ-

bám manifestant ! Bylo však o tuto službu postaráno

jinak a stejn úeln.
Kolem 2. hodiny odpolední dorazily první ady do

parku saint-gillesského. Tu bylo postaveno 7 tribun,

z nichž mluvili nejelnjší socialistití a liberální eníci
a politikové. Na jedné tribun mluvili soudr. Vander-

velde a liberál Hymans, na druhé mluvili vlámský Huys-
mans a Anseele. Po každé ei skládali úastníci mani-

festace slavnostní » písahu « na všeobecné hlasovací

právo
;
Vlámové vlámsky, Valoni francouzský. Písaha,

chceme-li užiti tohoto slova, zní

:

»Dlníci a demokraté belgití, sbratení 15. srpna

na slavné manifestaci v Bruselu, písahají, že bez od-

dechu budou bojovati, dokud Scholaertv zákon školský

nebude vzat zpt a dokud nebudou uskutenny vše-

obecné nepodmínné hlasovací právo a povinná návštva
školy.

«

Na tak slavnostní manifestaci nescházelo pirozen
ani humoru. Rozdávány satyrické obrázky, pedstavující

vtipn zkarikované nepátele všeobecného hlasovacího

práva a povinné návštvy školní. Teprve v pozdních
hodinách noních nastal klidný rozchod. Ohromná
manifestace se zdaila, ani jeden rušivý tón nebyl
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konstatován, ona zanechala hluboký dojem v myslích

a srdcích úastník. Ona ponese dobré ovoce.

Ješt ani nebyla skonena veliká manifestace na

loukách saint-gillesských, když se ministerský pedseda
nechal slyšet, že vláda upustí od tak zv. školního bonu,

který ml eholním školám pomoci na nohy. Vláda

bude donucena uiniti další ústupky : nejen zrušení

školního bonu, nýbrž zrušení celé jezovitské školní ped-
lohy. Patnáctého srpna byla dána vlád jasná a zetelná

odpov : Belgie nechce býti ernou, ale rudou.

jaké ušlechtilé mravy se vzmáhají v lidu,^ když se

všude potlauje náboženství, o tom pinesl »eský Zá-

pad« 5. ledna 1911 tuto úvahu:
Nový rok v Plzni zaal vraždou . . . Tato zpráva

rozlétla se v asných hodinách ranních po mst a byla

v celé své hrze potvrzena. » Koloseum Fuchsovo«, ta-

není to sí, v níž schází se k zábavám pochybné ceny
nejzvrhlejší vrstvy plzeské mládeže, aby tam utrácely

zdraví i est, kde prodává se mravnost a nej nižší vášn
se rafinovaným zpsobem rozpoutávají, bylo potísnno
lidskou krví. Prbh smutné události jest známý : Za to,

že holka nechtla jiti s vojákem k tanci, byla od tohoto

udeena ve tvá a »milenec« její pomstil urážku prolitím

krve. Kolem vojína seskupilo se nkolik výrostk, a ve

rvace byl tento zabit a jiní dva poranni. Poheb za-

bitého konal se v úterý za takové úasti lidu, že to až

pekvapovalo.
Nyní koná se vyšetování a pichází se na vci

vždy zajímavjší. Již ta okolnost, že mezi úastníky zá-

bavy bylo nalezeno mnoho tch, kteí dostavili se ozbro-

jeni noži a bejkovci, jest píznaná na pomry, jaké za-

vládly mezi dorstající mládeži. Všichni zatení dlají

dojem nejen mravní zvrhlosti, ale též tlesné schátra-

losti. »Hlavní rekyn« novoroního dramatu dle jedno-

myslného soudu musí býti se zásadami mravnosti úpln
na štíru, nebo její chování pi výslechu psobilo dojmem
velmi odporným, a divno jenom, že práv ona stala se

píinou vraždy. I na povahu zabitého vojína vrhá to

divné svtlo.

Staré písloví napomíná: »Nemíchej se mezi otruby,

nepijdeš prasatm pod zuby« ... a » Povz mi, s kým
obcuješ, a já ti povím, jaký jsi.« Nevšímali bychom si

blíže této smutné události, kdyby nebyla tak píznanou
pro vývoj pomr v našich dnech. Jsou to v pravém



— 566 —

slova smyslu povážlivé zjevy, jakých jest svdkem ny*

nejsi lidská spolenost, nejen u nás, ale v celém svt.
Pomry tyto jsou pipravovány již dlouho. Již

dlouho podrývají nepátelé kíže Kristova základy ná-

boženství kesanského a s nimi zárove základy mrav-

nosti, síly a mohutnosti národní. Evropské vlády ve

zbablé bázni ustupovaly hned na poátku zloduchm
lidstva, ba tyto ješt podporovaly ze strachu, aby kato-

lická církev nenabyla pílišné obliby mezi lidem, a nyní

jsou již málomocné proti znemravnlým a nevreckým
massám. A nejsou v tchto massách zastoupeny jen nej-

nižší vrstvy lidové, jak obyejn pohrdliv o nich se

mluví, ale také tak zvaná intelligence je prosáklá pod-

vratnými zásadami. Vždy hlavní vychovatel eské in-

telligence, který sice Pána Boha hledá již šedesát let

svého života a dosud ho nenašel, byl poslán vládou

vídeskou do Prahy jen proto, aby odal eské aka-

demické mládeži víru v Boha, s touto vírou však také

ideály národnostní, aby tu mládež otrávil skepticismem

a vdeckou nadutostí. Odchovanci jeho již léta psobí
na stedních i národních školách, na universit pak tvoí
stoupenci jeho kliku, která, neustále pracujíc v intencích

svého vdce, nií a kazí, co se ješt zkaziti dá . . .

Jak pak mže býti výchova mládeže dokonalá, když
vychovatelé sami jsou bez náboženskomravního základu?

Jak mžeme chtíti, aby vrstvy lidové byly mravné, když
jest dovoleno kaziti je nejraffinovanjším zpsobem ?

Poukazujeme jen na rozmach znemravnlé literatury,

niemného znemravujícího malíství, které ím dále tím

více sestupuje se svého vznešeného trnu, aby hovlo
nejnižším pudm lidu. Takové knihy, taková divadla,

takové obrazy docházejí obliby, zatím co vážná práce

vdecká a umlecká jest nevšímána, ba pímo posmívána
a znemožována. Vážný uenec a umlec za naší doby
proniknouti nemže, leda až po smrti, kdy postaví se

mu pomník z téhož kamení, kterým byl za svého života

utloukán.

Tím vtšímu nepátelství a nevšímavosti jest vy-

stavena práce na poli náboženském, ponvadž již 40 let

podrývá se náboženskomravní základ výchovy lidové

v národních školách, které za uplynulé tyicetiletí od-

chovaly nám pokolení nevrecké a mravn pevrácené.
Na dkaz uvádíme slova pana ídícího uitele Špaka,

která pronesl na schzi katechet v Plzni, dne 14. er-
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vence 1910, jimiž za píinu nynjšího úpadku mravního

i vdeckého uvádí naši moderní školu. Hlavní vinu pi-

ítá zákonu školnímu z r. 1869, který jest dílem zedná-
ským. Jeho první paragraf naizuje sice nábožensko-

mravní výchovu dítek, ale hned v dalších paragrafech

odnímá církvi veškero právo a vliv na dozor nad ostat-

ními pedmty. Tím se stalo, že uitelé si to vyložili

tak, jakoby knz uil jen náboženství a uitel mravnosti,

která ovšem u rzných uitel je rzná. V tom vzí
jedna nesrovnalost. Druhá nesrovnalost spoívá v tom,

že v roce 1871 zakázala zemská školní rada uitelm
všelikou výpomoc ve vyuování náboženství za knze,
který pro funkce v duchovní správ dostaviti se ne-

mohl, a že za necelá 2 léta dovolila prohlášení ordina-

riátu, jež žádala pvodní výpomoc uitel, aniž by
zrušila svého prvního ustanovení. Tím dle výroku dra jágra

zákon školský, odtrhnuv uitele od náboženství, vychoval

si sta nespokojencv a rozervancv. Odpomoc byla by
jen tehdy, kdyby postarali se konservativní poslanci

v parlament o malou zmnu zákona: » Uitelstvo nesmí
ve svých pedmtech nic uvésti, co by se píilo ná-

boženství«, nebo »Uitel má podporovat! knze v ná-

boženskomravní výchov dítek«. Tím by se vše na ráz

obrátilo. Ale v parlament nemají ani školského výboru !

Což pak to nechají dojiti naši poslanci k nejhoršímu?
Tolik vývody pana ídícího uitele Špaka. Pi-

pojujeme se k nim v plném jejich rozsahu, nebo bez

pípadné zmny zákona budou vyvinovat! se pomry
vždy he. Uitelstvo sebe lepší nepivolá nápravy, když
bude omezováno jednak zákonem samým, jednak ástí

uitelstva nevrecícou, které v zákon dostává se ješt

podpory.

Avšak tuto zmnu zákona musíme si vymoci sami

bez spoléhání na vlády rakouské, které byly dosud vždy
ve své vtšin protináboženské. Ba ani od parlamentu —
totiž od katolických poslancv — nemžeme ekati ná-

pravy, dokud tito katolití poslanci nebudou míti pevné
pdy pod nohama v silných kesfansko-sociálních organi-

sacích, a dokud ta pda, které si vysilující prací získali,

bude jim pod nohama podkopávána. Máme na mysli

naše eské pomry a doufáme, že bude nám dobe roz-

umno. Dokud však budou se práv rozhodující kruhy
vyhýbat! vážné a soustavné práci organisaní, dokud
pro práci spolkovou budou míti jenom útrpný úsmšek
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a snad i pímý odpor budou klásti této práci, dokud
poboí ostatní to, co jeden s velikou námahou postaví,

dotud nedlejme si žádných nadjí, že pomry obrátí se

k lepšímu. Naopak bude se vše vyvíjeti k horšímu. Naše
školy budou nám dále vychovávat! lidi bezpátené, bez-

vrecké, mravn nedokonalé, zkažená pak spolenost

ujme se jich po jejich odchodu ze školy, aby dovršila

to, co ješt škola úpln nezkazila.

Oban Kouša si libuje ve svém listu »Praha VH«
dne 19. srpna 1911 následovn:

Pozoruhodné zprávy docházejí nyní se všech stran

západní Evropy. V Anglii panuje hotová dlnická revo-

luce. Co by byl zde nikdo, kdo není v pomry Anglie

zasvcen, necekal, stalo se skutkem. Anglický proletariát

ve všech hlavních prmyslových centrech sáhl ke stávce,

ze které se obratem ruky zrodila otevená vzpoura.

Všechno to, co se dnes v Anglii dje, dokazuje znovu
co nejvýmluvnji, že všechno povídání o harmonii kapi-

tálu s prací patí do íše báchorek. Práv v Anglii jsou

dnes tídní protivy co nejvyšší a z nich také se rodí

dnešní revoluní energie anglického dlnictva, které,

pohrdajíc vším nebezpeím, staví barikády, zapaluje

tramwayové vozy a nastavuje prsa bodákm policie

a etnictva.

A stejn jako dnes celá Anglie se otásá zem-
tesením dlnických stávek, pozvedla se celá socialistická

Belgie na obranu proti klerikálnímu atentátu na dobytí

školy. V nedli konala se v Brusselu manifestace, které

se zúastnilo na tvrt milionu osob a která patí k nej-

vtším, jaké kdy Evropa vidla. Socialismus je v Belgii

na celé áe na postupu, a jest jenom odvodnným
tvrzením, že Belgie bude první socialistickou republikou

Evropy.

Na všech stranách lze pozorovat!, jak vlny demo-
kracie stoupají ím dále tím výše, a jak každou chvíli

na jiném míst zemkoule propuká požár, ztravující po-

každé adu pilí, podpírajících privilegia mocných
tohoto svta.

ím vtší události objevují se však na horizontu

svta, tím vtší úkoly nastávají nám, abychom, nezstá-
vajíce ani okamžik pozadu, postupovali v jedné áe
s demokracií všech nejpednjších kulturních národ
svta.
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Zejména eskou sociální demokracii stihá tu zodpo-

vdnost nad jiné veliká, a my pevn víme, že strana

naše v plném vdomí svého poslání ji unese. Je-li

pravdou, a známky toho ukazují se na všech stranách,

že kulturní lidstvo vstupuje do éry všeobecné sociální

revoluce proletariátu, pak eskoslovanská sociální demo-
kracie bude mezi prvními, která vždy a všude bude státi

na pední stráži nové spolenosti lidské.

Jak rudochové dovedou pro své stoupence pracovat,

o tom podal » eský Západ « následovní výklad v lánku
20. dubna 1911.

Sociální demokracie chce pinést blaho svtu. Jaká

lež ! Nikdo by nebyl nešastnjší nad ni, kdyby se so-

ciální pomry zlepšily. Vždy ona jen tenkrát kvete,

když spolenost zapomíná trochu na své povinnosti

k nižším vrstvám spolenosti. Jen nespokojenost lidu

jest jejími koeny
;
odstrate je, pomozte lidu, a uschne

nutn strom soc. demokracie.

Jak nestydat balamutí soc. demokraté chudý a ne-

uvdomlý lid, toho dkazem je leták, jakých na 70.000

bylo rozhozeno mezi šumavský lid ped doplovací
volbou na Hartmanicku v echách. V letáku tom se

hlásá: » Ubohý, chudý lide, od lidí i pírody opuštný
— soc. demokracie, spasitelka národ a matka chudých,

pichází k tob. Aj, ty devorube, ty lesní dlníku

!

Deš se za pakatel na knížecím, vi, na celých šest dní

chodíš do Bavor do práce a co z toho všeho máš ?

etnou rodinu a velkou bídu. Co je tvého? Tvá sekera,

tvé mozoly, tvj tvrdý chléb, brambory a tvj pot. Jsi

otrokem v cizí služb. Otroky byli tvj otec, dd, pra-

dd . . . nyní bude však jináe
!

Jako radostné poselství

s nebes pichází k tob zvst, že sociální demokracie,

ta velkolepá, silná, mezinárodní republika chudých a ne-

šastných si vzpomnla i tebe, tebe, ty ubožáku šumav-
ských hvozd. Soc. demokracie pichází k vám, devo-
rubci, domkái, dlníci, a praví: » Pináším vám blaho-

byt.« A jaký? Máme program, dle kterého nebude chu-

dých a nebude nesmírných bohá na svt. Pda,
cesty, role budou náležeti všem, továrny, železnice budou
všech, majetek se znova rozdlí tak, aby každý ml. Na
venkov budou — až provedeme svou — sami statkái,

každý bude míti kus lesa, louky, pole, výstavné stavení.

Obce a stát budou chudým, starým, sirotkm, dlnému
lidu svou pokladnu míti stále otevenou . . . nebe bude



- 570 —

UŽ na zemi! A k tomu potebujeme malikosti: tvého,

volii, hlasovacího lístku. Dej nám jej a máš svou a

svých dtí budoucnost zajištnu. Obane, vol sociáln
demokraticky !«

Takto pímo nestydat ohlupuje sociální demokracie
lid, a práv tam, kde má moc i vládu, dlá pro lid

bu velice málo, nebo zhola nic. Sliby ovšem nic ne-

stojí, kdežto vážná práce pro zlepšení hmotného i du-

chovního postavení lidu jest daleko tžší a namáhavjší.
Mimo to, jak na poátku hned podotýkáme, nechce soc.

dem. zlepšiti ani hmotné, tím mén duchovní postavení

nižších a stedních vrstev, ponvadž tím zcela dsledn
seslabovala by jenom sebe samu.

Že tomu tak jest, dokazuje odpor sociálních demo-
krat proti každému velkému dílu spoleenskému. Pa-

matujeme se dobe, jakou palbu zahájily sociáln-demo-
kratické asopisy proti všeobecnému starobnímu pojišo-

vání. Ponvadž se vdlo, že od pojištní všeobecného
se neustoupí, proto pišli sociální demokraté s návrhem,
aby pojištní stalo se jen pro dlníky. Jen aby se usku-

tenní pedlohy zmailo nebo aspo oddálilo. A když
z ad dlník samých ozvaly se hlasy nevole, zastavila

se také palba jejich papírových kanón.
Podobný švindl s dlnictvem dje se nyní v N-

mecku : Má se opraviti íšský pojišovací zákon, a proti

tomu pozdvihuje se sociáln demokratická obstrukce.

Všecky body už jsou vypracovány, v komisi opraveny,

jen schválení plena snmovního schází — tu pojednou
obstrukce sociáln-demokratická chce všecky body, jichž

jest 1754, znovu projednati, opraviti, doplniti, v nkolika-

hodinné ei každou opravu odvodniti, každý paragraf

znovu dáti odhlasovati — zkrátka chce pedlohu zne-

možnit! anebo aspo schválení její oddáliti. A pro?
Z lásky k dlníkm?

Berlínská »Tágliche Rundschau« udává dvod a

píše : »Strana dlnická má v úmyslu jen proto znemož-
nit! všecky výhody pro nmecké dlnictvo, obsažené

v novém íšském pojišovacím ádu (jako jsou : invalidní

renta, renta pro dti invalid, zvýšení nemocenské pod-

pory, rozšíení nemocenského pojištní na dalších pt
million dlník zemdlských, domácích a služebného

personálu) — protože asi 5000 míst pokladník má býti

sveno zákonitou cestou silám kvalifikovaným a nepo-
nechá se sociální demokracii, aby na tch místech usa-
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clila své agitátory, své stranníky jinde kompromitované,
zkrátka své lidi. Tohle je tak bolí a proto ty protesty.

Af ubozí dlníci, jejich vdovy a dti pomroii, jen když

strana kvete, jen když pedákm se dobe vede. A pece
dlníci ví a ví . . .«

Jsme pesvdeni, že v pítomné agitaci volební

pjdou naši soudruzi opt k našemu venkovskému
i mstskému lidu s tmitéž sliby, s jakými vystupovali

v nmeckém okrese kašperskohorském, že budou zase

slibovati modré s nebe, jen aby dostali co nejvtší poet
hlas. Kdo prodlali jsme poslední volební boj r. 1907,

víme, jak dovedou sociáln demokratití agitátoi slibo-

vati a jejich letošní taktika bude stejná. Na sliby doufají

nachytati nejvíce voli, dobe vdouce, že vzbuzení na-

dje v lepší budoucnost jest nej lákavjší cestou k získání

si obliby a dvry.
Veliká ást našeho lidu nemá tolik asu, aby mohla

sledovatl, jak vlastn splnili páni soudruzi své sliby

z roku 1907. V jejich listech pravdy se nedoetli, za to

spíše pekrucování a špinní poslancv jiných stran,

v první ad strany kesfansko-sociální. Proto jest teba,

aby naši pracovníci a stoupenci byli poueni o pravé

podstat slib sociáln-demokratických, aby bylo po-

ukázáno také na rub tchto slib, a že to vlastn soci-

ální demokracie nemyslí upímn ani^ s nižšími, ani se

stedními vrstvami spoleenskými. Žije a tyje jenom
z nespokojenosti lidu, kterou neustále rozdmýchává a

proti které nic podniknouti nechce.

Sociální demokracii nezáleží na skuteném prospchu
pracujících vrstev, ponvadž v tomto smru mohla již

vykonati nesmírný kus práce pi své neobyejn d-
myslné organisaci a pi své rozšíenosti. Neschází jí ani

na prostedcích, ani na pracovnících, ani na oblib . . .

jak velikého vdku všech vrstev mohla se již dodlati,

kdyby místo nerozvážného tídního a protináboženského
štvaní vnovala jen tvrtinu své energie práci pro blaho

nejširších vrstev! Program její v mnohém ohledu jest

velmi dobrý, aspo národohospodáský, když vyjmeme
z nho prvky tídního boje a etné neproveditelné zá-

sady a když necháme úpln stranou její program kul-

turn-náboženský, vlastn protináboženský; ale nezáleží

u žádné strany pouze na jejím programu, ale na tom,

jak tento svj program hledí uvésti ve skutek. A práv
zde dopustila se soc. demokracie chyb, které se na ní
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díve nebo pozdji rozhodn vymstí. Lid nebude stále

jenom slepým nástrojem soc. demokratických a jiných

vdcv, ale bude také se ptáti : A co pak vlastn jste

pro nás již vykonali? Kde jsou splnny vaše nekonené
sliby? Kde jest to blaho, které jste nám tak pknými
barvami maíovali?

Pod vládou katolík stala se Belgie jednou z nej-

bohatších zemí na svt. Pijdou-li k vlád rudoši, bude
po blahobytu ! V politickém zápase zvítzí, kdo má víc

drzosti. Biskupové portugalští tvrdí, že protikesanské
pronásledování nedje se v souhlasu s vlí národa,

protože dle sítání lidu z r. 1910 z 5,423.132 obyvatel
portugalských 5,416.104 udali vyznání katolické. To zna-

mená jinými slovy: pt a pl million katolík portu-

galských dovoluje 6928 protikatolíkm vyhnati Jesuity,

zrušiti jiné ády v zemi, odstranili u soudu písahu ve

forrn náboženské, zakázati svcení dn sváteních, za-

povdti vyuování náboženství ve školách, oloupiti

universitu v Coimbe o katolickou fakultu, zavsti systém

rozvodný, málo se lišící od dovolené volné lásky a pro-

hlásiti úmysl rozluky církve od státu. Ne celých 7000
proti 5 a pl million. Millionm tmto teba zejm
odvahy a cviku ve zpsobu obrany.

Socíni se zlobí, že jen oni by dovedli lidu nezištn
a spravedliv vládnouti. K tomu podáváme tento doklad.

Socíni mají všudy vládu nad svými soudruhy, jsou stát

ve stát, jaké strašlivé dan vybírají, o tom se sami

asto chlubí. Roku 1910 bylo v Nmecku v odborových
spolcích 2,017.298 len. Tito odvedli daní stran so-

cínské za rok 1910 okrouhle 64,400.000 marek. R. 1909
odvedli 5072 million marek. Vydání strany roku 1910
inilo 57,926.566 marek. Z toho dostali agitátoi a úed-
níci socínské organisace 9 million marek služného. Na
stávky bylo zaplaceno 20 million marek, podpor ud-
leno 19 million marek, na agitace a diety agitátorm
též 19 million marek. Od r. 1891 do r. 1910 daly od-

borové organisace trpícím soudruhm podpor 120, na

stávky 9172 million marek, služného a na agitace vd-
cm a agitátorm rudé armády vyplaceno ale 383 mi-

llion marek ! Tak se krmí vdcové ervené strany

z penz chudého dlnictva v Nmecku a všude jinde

již dnes. Což ale budou brakovat kapsy soudruh a ob-

an, až budou míti vládu a moc v rukou, jak tomu je

dnes na píklad ve Francii.
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LXI. Svtový tisk.

\ / Sanhedrinu, mezinárodní vrchní rad židovstva,

^ konané roku 1840 v Krakov, proslovil prý známý
anglický žid, oslavovaný jako »Filantrop« Moses Mon-
tefiore, následující výrok: »... Dokud nebudeme v držení

asopis celého svta, abychom mohli klamati a mámiti

národy, dotud zstane naše vláda pouhým pízrakem.

«

»Deutsch. Soz. Blátter« r. 1908 uvádí toto:

Jest lhostejno, možno-li dokázati tento výrok histo-

ricky nebo ne: skutenost potvrzuje, že židovstvo snaží

se monopolisovati veejný tisk a že novin, nalézajících

se v jeho rukou, používá ke klamání a zmatení mas.

Židé drží nejen adu nejrozšíenjších list ve všech

kulturních zemích ve svém majetku, ale uplatují také

svj vliv na jiné »neodvislé« listy — jednou židovskou

úastí na práci redakní, po druhé finanní podporou
nebo konen »morálním« nátlakem. J[ž pomocí reklamy

iní Židovstvo závislým tisk na sob. Židovské obchodní
firmy, velkobanky a obchodní domy jsou nejstatenj-

šími hrdiny reklamy a poskytují tím veejným asopi-

sm nejvtšího užitku. Ale okamžit hrozí odebráním své

pízn listm, jichž redakní ást vzpuje se vyhovti
jejich zvláštním zájmm. Z tohoto dvodu zaujímají

redakce nepomrn nžné stanovisko k Židovstvu a míjí

vše, ím by je mohly rozilit!. Takto stávají se takové

listy bezdnými podporovateli židovských zájm a zatla-

ují do pozadí záležitosti svého národa. Také »nejne-

odvislejší« listy skoro se ani neodvažují dnes psáti ote-

ven a poctiv o židovské otázce a nebezpeí židov-

ském. Než prohnaní Hebrejci dovedli nalézti také jinou

cestu, aby vložili své vejce kukaí i do list všeho po-

dezení prostých. Založili t. zv. » literární kanceláe^
a »asopisecké korrespondence«, jež dodávají redakcím

zhruba zpracovanou látku, týkající se denních událostí,

rzných zpráv, feuilleton, politických lánk a pod. Jest

samozejmo, že pi tom všechny záležitosti posuzovány
jsou se stanoviska židovského a že se v tyto spisova-

telské výkony všude hledí vplížiti židovské tendence —
asto velmi šikovným a skoro nenápadným zpsobem.
Pevážná ást redakcí asopis používá ráda této pohodlné
a levné látky pro tisk, napluje jí své sloupce, aniž by
tušila, že se takto stává pomocnicí duševní nadvlády

židovské a napomáhá k ohlušení svého národa.
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Tento zpsob k získání si vlivu na tisk, provádný
ponejvíce velmi chyte a opatrn, psobí v nejmenším,

že židovské zájmy a židovské zásluhy postaveny jsou

vždy do popedí, kdežto dležité události, jež jsou ne-

píznivý Židovstvu, a dležité takové výkony bývají zata-

jovány a umlovány. Takto vzniká úpln falešný názor

v myslích toucích mas : dovídají se o židech jen dobré
skutky a slavné skutky, o jejich protivnících tou však

jen zlé. Proto mžeme slyšeti výslovy naivních tená
novin, vycházející z nejhlubšího pesvdení, že pec vše

veliké a významné v naší dob pochází od žid a že

veškeí významní mužové byli židé. Souasn jsou pe-
svdeni, že lidé, kladoucí draz na své národní
sebevdomí, jsou duševními zpáteníky a podízenými
duchy.

S poouchlou záludností dovedl židovský tisk odciziti

každý národ jeho vlastnímu národnímu sebevdomí a na-

ladit! jej ke kosmopolitismu. Ano, mnohdy stupuje se

taková duševní pobloudilost k úplné zrdnosti, až k za-

pírání a pohrdání vlastního pvodu. Jsou na p. vzdlané
nmecké ženy a také muži, které a kteí horují pro vše na

svt
:

pro Japonce, íany, Indiány, Negry, cikány a

židy — chovají však jen odpor ke všemu, co nazývá se

nmeckým. — To jest ovocem duševního zatemnní, jež

celá desítiletí provádí rafinovan židovský tisk. Zvláštním

trikem židovských výrobc novin jest, že halí se ve pláš
liberalismu. Skoro všechny židovské listy nazývají se

»liberálními« nebo »svobodomyslnými«. Dovedou takto

využiti šikovn touhy po svobod, která ovládá

každý národ, stejn jako dovedou si dodávati nátru
pokrokovosti a vzdlanosti. Bojují bezohledn proti všemu
náboženství v našem národ — zdánliv v zájmu svo-

body duševní, v pravd však, aby souasn mravní pojmy
v lidu podkopaly, nebo nenapadá jim nikterak podrobit!

stejné kritice šílené a povrené nauky židovského

talmudu.

Obchod žid kvete takto na všech stranách. Kruhy
tená, toužící po vzdlání, vnují píze židovskému
tisku, kterýž souasn nií vhlas starých autorit — aby
sám se ho zmocnil.

Vliv židovského tisku dosahuje tedy mnohem dále,

nežli by se da’o soudit! z pehledu níže jmenovaných
židovských orgán. Omezíme se tuto vyjmenováním n-
kterých nejznámjších list v Nmecku a jiných zemích.
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»Berliner Tageblatt« byl založen roku 1870

Rudolfem Mossem, kterýž pvodn jmenoval se Ruben
Moses. Provolání k založení listu tohoto adresováno bylo

všemu židovstvu v Nmecku a projevovalo lítost, že

chybí dosud rozšíený list pro zvláštní židovské zájmy

ve veejném život. A této poteb ml odpomoci nov
zakládaný »Berl. Tageblatt«. Programu tomuto zstal list

tento vrným až do dneška a tší se proto také zvláštní

pízni židovských kruh. Každý žid — ve správném
ocenní stavu vcí — jest dobrovolným jednatelem »Berl.

Tag.« ;
kupuje jej a doporuuje jej všude — a dvivý

nmecký šosák následuje jeho píkladu. — Hlavním
redaktorem »Berl. T.« byl až do roku 1908 Levysohn

;

v redakci jsou innými dále : Sochoczewer, Norden,
Hirschberg, Lorenz, Th. Wolff, Dernburg (otec nkdej-
šího editele koloniálních osad nmeckých), Kostan a jiní

židé. Mezi ostatními spolupracovníky jsou vtšinou židé.

asopis »Toleranz«, oznaený jako »lidový nmecký
týdenník pro židy a kesany «, napsal r. 1893 výstižn:

» Židovské denníky udávají, že zastupují liberální

nmecké obanstvo a jsou zástupci židovstva. Jakmile by
se jmenoval n. p. »Berliner Tageblatt« prost »jdisches
Tageblatt«, ímž skuten jest, neodvážil by se napadat i

s takovou ostrostí a nesnášenlivostí protestantské a kato-

lické náboženství a souasn obhajovati s takovým zá-

palem požehnání košerování a vystupovat! s takovým
svátým rozhoením proti bájkám o rituelní vražd nebo
sesmšovati '>Stockeriany« a »ímany« v »Ulku«, nebo
byl by vdom své zodpovdnosti. Noviny, vydávané n-
meckým jazykem, jež rozšlapávaly denn v úvodnících

po celá léta proces francouzského setníka Dreyfusze,

nejsou oprávnny nazývati nmecké katolíky »ímany<'.
»Berliner Tageblatt« jest však také listem obchodním,
ímž vysvtluje se jeho nenávist k polnímu hospodáství,
k organisaci živností, k ochran národní práce v mstech
a na venkov. Kdo etl jedovaté lánky proti agrárníkm,
jež zaujímaly mnoho místa v tomto listu, kdo dovdl
se z »B. T.«, že vládní pedloha tarifní jest »lichváským«
tarifem, kdo uslyšel nazývati zvýšení ceny vepového
masa, kteréžto zvýšení pes pokles cen dobytka vepo-
vého ásten se dosud udržuje, jako »lichvu s masem «,

zatím co pro australskou pšenici a americkou slaninu,

pro volný obchod a bursovní svobodu bije se na poplach

se závidníhodnou vytrvalostí, nepotebuje více viti
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v legendu o » orgánu liberálního obanstva«, ale nabude
pesvdení, že má est jednati s denníkem, hájícím

zájmy židovského obchodnictva. Sami nemyslící tenái
uznají pi prohlížení rodinných oznámení »Berl. Tgblt.«,

že jsou^tato oznámení prosta zpráv z kruh kesanských.

Stejné, jako »B. Tageblatt«, vypadají ostatní denníky
»liberální«. . . .«

'>A nyní pibývá ke vší nenávisti, již vyvolalo

židovstvo ve veliké míe pízní k revolunímu radika-

lismu, ješt odpor vyvolaný tím, že židovstvo dává pro-

vádti své záležitosti tiskem, kterýž jest ve skutenosti

židovským, ale nemá odvahy piznat! se k tomu, proež
uráží a tupí všechny soukmenovce, již s ním nesouhlasí,

tedy vtšinu národa, jménem liberálního nmeckého
obanstva a tímto jménem provádí také od desítiletí

oposici proti vlád. . . .«

Zrovna všeobecné nebezpen psobí pro nmecký
národ »B.Tageblatt« v cizin, ponvadž tam pomocí mezi-

národní židovské chásky rozšiován jest ve všech hotelích

a veejných místnostech, jako »nejvtší nmecký list«,

takže cizina pohlíží na jeho protinmeckého ducha a na

židovské projevy, bohužel, jako na výrazy veejného
mínní nmeckého. Budiž litováno, že ani Nmci, žijící

v cizin, neznají jiného listu nmeckého, nežli tento

orgán židovský a získávají takto o nmeckých pomrech
velmi asto naprosto nesprávného obrazu.

Ofíóží »Berl. Tagebl.« jest »Berliner Morgen-
Zeitung«, kteráž snaží se tresf obsahu »Berliner Tage-

b!attu« Michlm druhého stupn poskytnout! za menší
peníz. Redaktory jsou : Viktor Band, Prachownik a

jiných více.

»Breslauer Zeitung«_Dra J. Lehmanna jest ma-
jetkem židovským, pi nmž psobí mimo to židovští

redaktoi : Dr. Hamburger, L. Lindner, S. Qottscha k.

Také »Breslauer M orgen-Zeitung«, ízený
Leopoldem Freundem a E. Loewem, jest listem židov-

ským.

Berlínská »Volks-Zeitung« byla*^ redigována 30
let židem Alexem Bernsteinem, pozdji Goldsteinem,
synem rabínovým. Nejvtší poet akcií pešel pak v ruce

ddiného pána Cohna z Neuendorffu«, dívjšího spo-

leníka Rudolfa Mosse
;
nyní jest list majetkem naklada-

telství Mosse-ova.
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Berlínský »B5rsen-Courier« založen byl židem

Davidsohnem a prodán byl akciové spolenosti. Akcie

jsou skoro všechny v rukou židovských, zvlášt v Bleich-

roederových. Hlavním redaktorem jest žid J. Landau.

Bursovní a obchodní ást vede J. Salomon.

»Berliner Morgenpost« žid Ullsteina & spol.,

založená Rakušanem Arthurem Brohmerem, otravuje hlavní

msto íše pravým židovským zpsobem. Tento list jest

útulkem hlavn rakouských židovsko-anarchistických žur-

nalist.

»Berliner Zeitung am Mittag« jest ma-

jetkem firmy Ullstein a spoL, jako berlínská »Abend-

p o s t«.

»Kleine Journa!«, kterýž pvodn patil židu

Spitzovi, pešel také na židovskou spolenost s ruením
omezeným. Jeho nkdejší vydavatel, dr. Leo Leipziger,

vydává nyní »Roland von Berlin«. Jeho místo

zaujal vídeský žid Viktor Hahn.

»Freisinnige Zeitun g«, založená Eugenem
Richterem, náleží nyní akciové spolenosti »Fortschritt«.

List tento slouží nezávazn židovským zájmm, zastupo-

vaným spisovatelem Mnzem.
»Berliner Politische Nachrichten«

vydává haliský žid Viktor Schweinburg. — »Vossische
Z e i t u n g« má adu židovských spolupracovník.

Sociáln demokratická »V o r w á r t s« jest v rukou
žid Singera & Co. Redakci vedou židé Stadthagen a Rosa
Luxemburgova.

Z ostatních rozšíených asopis v íši slouží židov-

ským zájmm následující; »Frankfurter Zeitung«,
zakladatelem jejím jest žid Lob Sonnenmann, dívjším
redaktorem byl Saul, nyní židé dr. Goldschmidt, Stern,

dr. F. Mamroth, Bockenheimer
; »Kasseler Tage-

blatt«, vydavatel žid Qotthelf; »K5nigsberger
Hartungsche Zeitun g«, redaktoi : Dr. Herz-
berg, L. Sachaczewer a dr. Qoldstein

;
roku 1905 zalo-

žená »Ostdeutsche Allgemeine Zeitung«
ve východní marce ízena jest hlavním redaktorem
Landsbergerem

; »Karlsruher Zeitung« J. Katzem.
V listu »Welt am Montag« jest hlavním redaktorem
Korn, s nímž zúastují se na ízení listu dr. Horn,
M. Ludwig a C. Bratz, mladý Siegfried Jacobsohn, trpící

tak úžasnou nepamtí, že kritiku jiného žida, Golda, vy-

Rudolf Vrba; Vláda penz. 37
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dával, doslovn ji opsav, za svou, a jenž nyní ídí

»Schau buhne«, týdenník. »Das Neue Montags-
blatt« vydával sociáln demokratický žid Ed. Bern-

stein
;
»Zukunft« jest psána ktným židem Max-

miliánem Hardenem, vlastn Witkowskim
;
»Berliner

sozialistische Monatshefte« jsou vedeny

J. Blochem
;
Volkswirtschaftliche Zeitfragen«

vycházejí u J. Simoona nástupce.

V pedmstských novinách berlínských jsou zúast-

nni velmi etn na práci redakní i jako nakladatelé

lidé židovského pvodu.
Všude nyní vynikající t. zv. »G e n e r a 1 - A n-

z e i g e r« jsou ponejvíce v službách židovských, ješt

pak více asopisy zovoucí se »Gerichts-Zeitung«.
Listy sociáln demokratické jsou vtšinou
ízeny židy. Obrázkové, rodinné asopisy jsou vesms
ve službách židovských. Jedinou výjimku iní »Daheim«.
»Westermanns Monatshefte» byly díve redigo-

vány židem Gustavem Karpelesem, který nyní vydává

»Allg. Zeitung des judentums«, a ješt v souasnosti

jest spoluredaktorem jejich žid Glaser. »Sonntags-
blatt fúrs deutsche Haus« jest ízen Salo-

monem Hochsteinem ;
»Das Buch fur Alle« drem

Perlesem
;
»Zeit im B i 1 d«, tištná u j. Sittenfelda,

má vydavately a redaktory dra A. Schleimera a A. Lareka.

Nejvtší ást asopis pro ženský svt jest majetkem
žid nebo stojí pod jejich vlivem, ímž pod zástrkou
pouení a zábavy nenápadn psobí židé na nmecké
ženy. »D i e deutsche Hausfrau« ízena jest

židovkou Liánou Morgensternovou. Židovské nakladatel-

ství S. Henry Schwerin za redakce žida Arnošta Calé

má ve svém držení více než pl tuctu takových aso-
pis, zejména: »Die gros se Modenwelt«, »Mode
und H a u s«, universální list pro rodinu a dtský svt
s rádcem lékaským a právnickým, dále »Mode und
H e i m«, »F r a u e n - F 1 e i s s«, Kindergar derobe«,
»Z e n t r a 1 b 1 a 1 1 fr deutsche Moden« a »Illu-

strierte Wásche-Zeitung«. — »Die elegante
Mode«, Bazar«, patící židu Ullsteinovi, a »D i e

grosse Modezeitung« vydává žid Filip Stein

;

»F r a u e n d i e n s t«, asopis pro vypstování blaha

žen, vydáván jest nakladatelstvím Heymannovým v Ber-

lín. — »Die Berliner Damenzeitung<' ídí
W. Bendix, »Die Modistin« Mojžíš Albu. »Frauen-
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b e w e g u n g«, vydávané pí. Minou Cauerovou, vychází

v nakladatelství Lowenthala a spol.
;

'>Sonntags-
Zeitung fiir Deutschlands Frauen« ídí

S. Hochstein
;
»Unter dem roten K r e u z« vy-

chází v nakladatelství Heymannov.
Ale ješt jinak jsou židovským vlivem ovládány

a kontrolovány nezávadn listy. Žid Rudolf Mosse
pronajal si insertní ást 65 list, z nichž jmenujeme jen :

Fliegende Blátter, Kladeradatsch, Lustige Blátter, Sim-

plicissimus, Mággendorfer Blátter, Ober Land und Meer,

Berliner Illustrierte Zeitung (red. K. Karfunkel), Bazar,

Elegante Mode, Wochenblatt des landwirtschaftlichen

Vereins in Bayern (pes 80.000 exemplá nákladu

;

oficielní orgán), Deutsche landwirtschaftliche Qenossen-
schafts-Presse v Darmstadtu (55.000 náklad), spolkový

list bádenského rolnického spoleenstva v Karlsruhe,

Deutsche Juristen-Zeitung, 1 1 rzných lékaských, od-

borných list a 7 ze známých politických asopis

:

Indépendance Belge, Augsburger Abendszeitung, Neue
Zricher Zeitung a demokratickou Berliner Volks-

zeitung. Dstojným zakonením této ady jest Allg.

Zeitung des Judentums, nestranný orgán všech židov-

ských zájm. Mimo to zavázala si firma Mosseova více

než 4000 vtších asopis smlouvami
;

z toho lze snadno
uriti, jaké moci využívá dm Mossev vi veške-

rému tisku.

Anonní výpravna Jaques Albachary, která

jest nájemcem insertní ásti »Pariser Mode«, »Zeit im
Bild« atd., byla založena také židy a promnila se

v poslední dob v akciovou spolenost za židovského

vedení.

Mnozí lidé diví se, že není znám škodlivý vliv

židovstva v našich živnostenských, emeslnických a pr-
myslových kruzích. Tuto záhadu vysvtlit! mžeme tím

faktem, že také odborný tisk nalézá se vtšinou v židov-

ských rukou, takže takto bývá vše utajováno, co by
mohlo pinésti pravé pouení o židech. Z list takových
uvádíme jen nkteré známjší z Berlína: »Grundbesitzer-

Zeitung« (nakladatel G. Lov^enstein), »Wohnungsanzeiger
fr Berlin W« (Carl Nathan), »Zeitschrift fr Arbeiter-

wohnungswesen « (nakl. Heymannovo), » Bau-Genossen-
schaft des Beamten-Wohnungs-Vereines« (nakl. Hey-
mann), »Chemisches Zentralblatt<>', »Berichte der deutschen

chemischen Gesellschaftc (nakl. Friedlánder a syn), »Be-

37 *
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richte der pharmazeiitischen Gesellschafi:« (red. dr. Gold-
mann), »Biochemisches Zentralblatt« (dr. Oppenheim),
» Deutsche Drogisten-Zeitung« (Marcuse), »Gastwirts-

Zeitung« (Franz Jaffée), »KoloniaIwaren- und Delika-

te3sen-Zeitung« a »Der Einkáufer« (Leo Korach), »Giesserei-

Zeitung« (Rudolf Mosse), »MetalIindustrielle Rundschau«
(L. Ebner), »Eisen-Zeitung« (dr. Kuh, nakl. O. Eisner),

»Papier- und Schreibwaren-Zeitung« (Moric Warschaner),

»Papier- und Schreibwaren-Hándler« (Fritz Branden-

burger), »Woclienschrift fiir Papier- und Schreibwaren-

Hándler« (dr. Hirschberg), »Papier-Zeitung« (Sig. Fe-

renczi), »Neue Pelz-Waren-Zeitung« (Leo Korach), »Der
Konfektionár« (L. Schottlánder), »Der Manufakturist«

(Sieg. Beer), »Saison fúr FIerren-Konfektion« (Leo Korach),

»Moden-Rundschau« (B. Kirschstein), »Schuh-Anzeiger«

a »Lederwelt« (G. Pintus), «Schuhmacher-Bórse« (Rosen-

baum & Hartl), »Tabak-Zeitung« (Wolf Pufer), »Tapezier-

Bund« (S. Feder), »Die Tappete« (M. Sallmann), »Techni-

sche Rundschau « (Rudolf Mosse), »Allg. Tischler-Zeitung«

(dr. Gaspary), »Annonzen-Blatt fiir Tischler und Móbel-
Hándler« (J. Stern a E. Loskau), »Textil-Zeitung« (nakl.

Lowenthal), »Offerten-Blatt« a »Exporfc-Journal fiir Ga-
lanter!e-Waren« (J. a H. Goldstaub), »Die graphische

Welt«, orgán faktor knihtiskáren a pod. (vydav. A. Stadt-

hagen, exp. J. Sittenfeld), »Der deutsche Buch- und
Steindrucker« (G. Morgenstern).

Z etných berlínských novináských korrespondencí

uvádíme jen nkterá jména jich zástupc : Adams,
Waldan, Arendt, S. Zuckermann, Moszner, Lowensohn,
Ostermann, Hugo Friedlánder.

Vliv židovského tisku zvyšuje se znateln ješt

z toho dvodu, že vtší ást venkovských list otiskuje

zprávy z vtších židovských novin bez pemýšlení, slep,

takže bezdn napomáhá k fedrování zvláštních zájm
židovských. — Berliner Tageblatt« pišel na
dmyslnou myšlenku v tom smru, že jest bezplatn
zasílán všem venkovským listm a svoluje, aby z nho,
co se jim ho, otiskovaly. Odmnou za tuto ochotu

mají pinášeti tyto listy koncem každého tvrtletí bez-

platné doporuení milého »Berliner Tageblattu«.

Takto zavazuje si židovstvo také tyto listy — bez

výloh — ke službám, a listy, pistoupivší na návrh

»B. T.«, obstarávají reklamu pro židovskou nadvládu
v tisku.
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K tomuto zpsobu možno piísti ješt podivuhodný
vynález t. zv. »Platten-Zeitungen«. Aby ušeteny
byly náklady menších nakladatel ve píin redakce a

sazby, zasílají židovské firmy denn hotov ulité tiskové

desky nebo matice k tomu s denními zprávami, politi-

ckými lánky, zábavnými statmi a pod. Venkovskému
tisku bývá obstarati pouze lokální ást, titulní list a

anonce a noviny jsou hotovy. Vše ostatní dodá žid

a »uvdomní lidu« zkvétá

!

V cizin není lépe ! Také ve Francii, Anglii, Itálii

a sever. Americe urují židé veejné mínní. Mezinárodní

sjezd tiskový, konaný v záí 1904 ve Vídni, ml ped-
sedou židovského hlav. redaktora »Neues Wiener Tag-

blattu« Viléma Singera, kterýž optn zvolen pedsedou
mezinárodního ídícího komitétu. Také v dálné Brasilii

zmocnili se židé nadvlády nad nmeckým tiskem. V Sao

Paulo jest Dr. Lehfeldt redaktorem » Deutsche Zeitung«.

» J o i n o i 1 1 e u s e r Z e i t ti n g« ídí uherský žid Schwarz.

V Porto Alegre jest redaktorem »Neue Deutsche
Zeitung« Dr. L5w. z Rakouska.

Aby nenastal klid a mír mezi národy, o to peuje
jistá ást veejného tisku. Zvláštní odhalení uiníme, po-

všimneme-li si podrobnji pvodc mezinárodních štva-

nic lidu. Výrobci ady zvlášt jedovatých lánk, uveej-
nných v anglických listech proti Nmecku, byli, dle

udání, »Velkobritové« Kinrosz a George Ernest. Jsou to

lidé, kteí nekráejí dlouho po anglické zemi, ale kteí

nyní cítí mnohem anglitji než všichni Angliané do-

hromady. Oba jsou z Poznan a jmenovali se ped málo
léty Rosenbaum a Seligsohn. — Kdo neupamatoval by
se pi tom na zvnlého Opperta de Blowic v Paíži,

kterýž v letech sedmdesátých naploval francouzské a

anglické listy, zvlášt londýnské »Times«, lánky, dýší-

cími nenávistí k Nmecku a jenž takto dospl k jakémusi

mezinárodnímu vhlasu. Svým pravým jménem zval se

Adolf Cohn Oppert a pocházel z Blovic v echách, kdež

narodil se 20. íjna 1827. Jeho otec, Marcus Oppert, byl

kupcem a starostou židovské náboženské obce. Roku 1906
vyšlo u Maximiliana a spol. v Londýn dílo: »Znovu-
utvoení dálného Východu «, plné nejurputnjších nájezd
proti Nmecku. Spisovatelem tohoto díla udán byl B. L.

Putnám, jehož pvodní jméno bylo Simsoln. Otec jeho

však jmenoval se ješt Simonsohn a pocházel z Frank-

furtu n. M. Jiným mezinárodním tiskovým židem jest Dr.
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Emil Reich z Uher
;
ve své knize »T h e i m p e r i a 1 i s m e«

(Londýn 1905) vystupoval také oste proti Nmecku a

dle svého vlastního udání jest spolupracovníkem angli-

ckých asopis, zejména »Eortnightly Review«.
Dívjší nmecký zpravodaj ímské »Tribuny« v Berlín
byl socialn-demokratický žid Salomon Castelli.

Velmi mnoho známý potupný lánek londýnské

»Saturday Review« z 11. záí 1897, v nmž nalé-

zaly se urážky nmeckého císae a jímž vyzývána Anglie

k válce s Nmeckem slovy: »Germaniam esse delendam !«

napsal pisthovalý žid Wolf.

Paížský zástupce »Times«, provozující štvanice

proti Nmecku zcela dle plánu a jenž podstril zeme-
lému íšskému kancléi knížeti Hohenlohemu zprávy

o výbojných plánech nmeckého císae, nazývá se Lewy
alias Lavino. Podporu svého protinmeckého konání na-

lézají tito židé u svých soukmenovc v cizin, zejména

u prof. Vambéery-a — Bambergera v Pešti, Jiího Bran-

desa v Kadani a pedevším ve Francii. K dílm Nmecku
nepátelským, sepsaným anglisovanými židy, adí se d-
stojn kniha Qeorgea Weila : Le Pangermanisme en

Autriche. (Paíž 1904).

Ve Vídni jsou všechny de n n íky, poínajíc »Neue
Freie Presse«, s židy Bacherem a Moicem Benediktem, až

k » Wiener Extrablattu« v židovských rukou a obsluhovány
skoro výhradn židovskými redaktory. Výjimku iní »V a t e r-

land«, »Deutsches Volksblatt«, »Reichspost«,
»NeueIllustrirteZeitung«a»OstdeutscheRund-
schau«. Naproti tomu jsou stejn židovskými »Pester
Lloyd« a »Grazer Tagespost«. Roku 1905 zalo-

žený týdenník »Der Weg« má polovinu židovských

spolupracovník, jichž vynikající jména jsou: Adler, Ben-
diner, Eisenmann, Francoz, Friedmann, Goldscheid,

Gumplowicz, Leicht, Lublinski, Menkes, Morgenstern,

Oppenheimer, Poppenberg, Rauchberg, Robertson, Schnitz-

ler. V Praze vycházejí, spravované židy, »Bohemia«,
»Prager Tagblatt«, »Deutsches Abendblatt«,

ontagsblatt aus Bóhmen«.
V Berlín založen byl pod názvem »Berlini Magyar

Kozlony« maarský list; peštský »Alkotmany« poukazuje
na to, že berlínští »Maai« jsou ve skutenosti skoro

výlun sami židé. Píše: »Dle ,Berlini Mag. Kozlony‘ se-

stává Berliner Magyar Egneflet a jeho pedsednictvo
z následujících len: Pedseda Zikmund Lautenburg,
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námstci pedsedy Dagobert Timar a Kalmar, tajemník

Arthur Kepich, pokladník Jaques Freimann, knihovník

Desider Weiner, lenové výboru Samuel Freimann, Adolf

Rujder, Rosenbliith, Ladislav Lowenbach, Samuel Sebost,

David K llner. V Berlini Magyar Otthonu nazývají se

funkcionái: Heiwinger, Nadar, Kowach Leopold Rado-
stem, Zikmund Mesei, Feber Lev Zucker, Mano Walter-

stein, Bertolm Qoldstein, Ignác Weisz. Správcem spolku

rnaarských kupc v Berlín jest žid Heman Schwarz.

Úžasn etný poet žid vyskytuje se mezi majiteli, e-
diteli, redaktory a spolupracovníky anglických a ameri-

ckých list. Vydavatelem »New York Worldu« jest

ktný žid Josef Pulitzer. Zakladatelem penny-ového aso-
pisectva a majitelem »Daily Telegraph« byl J. M.
Levý (zemelý r. 1887), kterýibyl tvrcem židovské nad-

vlády v tisku anglickém. Jeho syn jmenoval se pak Law-
son a dosáhl zatím hodnosti paira a jest nyní lordem
Burnhamem. Mimo to jsou »Morning Post«, »Tribune«

a » Daily News« úpln v rukou židovských. »Le Matin«
v Paíži založen byl r. 1883 naturalisovaným židem Ed-

wardsem. »Oaulois« náleží židu Arturu Meyerovi. Vy-
davatelem »Temps-u« jest žid Claudio Trewes (Milán).

asopis »Indépendance Belge« (v Bruselu) zaujal

ve válce r. 1870/1 bezohledné stanovisko proti Nmecku
a projevoval své sympathie francouzské republice, jako

útvaru, pedcházejícímu utvoení všeobecné sociální re-

publiky.

Tenkráte uveejnila »Norddeutsche Allgemeine

Zeitung« (29. záí 1870) zprávu, že list tento získán byl

smlouvou akciovou spoleností, sestávající z následujících

osobností : Leon Beradi, Louis Veron, Philips, Abraham,
Oppenheim, Šimon Oppenheim, Gustav Mevissen, Adolf

Deichmann, Viktor Wendelstadt, Julius Joest, Josef du
Mont. Stanovami byl jmenován editelem listu Beradi,

representantem v Paíži pak Jules Lecomte.
Velké listy ve Švédsku »Svenska Dagbladet« a

»Dogeno Ryheter« ve Štokholmu, »HandeIsti-
duingen« a »Goterbqrgs-Posten« v Gotenburgu
jsou ist židovskými. Židovská akciová spolenost
v Madridu získala s 10 milliony kapitálu pod firmou

»Sojedal editorial de Espaa« listy »lmperial«,
»Liberal« a »Hiraldo«, jež jsou nejvýznanjšími
listy Španlska, kteréž však všechny ti mají zachovali

svou úplnou politickou nezávislost (!) ;
další pipojení
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illustrovaných, odborných a pod. list jest projektováno

(r. 1906).

Od tchto ukryt židovských tiskovin nutno roze-

znávati vysloven židovské orgány pro náboženské a

obecní záležitosti. (Rabinské listy.) Také tchto jest

znaný poet. V Nmecku jsou — po veliké v New-
Yorku vydávané »Jewish Encyklopedia« 11 sv. mezi

periodickými — 153 podobné židovské asopisy (mimo
22 ron vydávaných), z nichž 29 jest hebrejských;

v Americe 295 s 82 ron vydávanými, z nichž 25 he-

brejských
;

v Rakousku 62, v Uhrách 62, v Halii 87,

ímž jsou mínny pouze asopisy, sloužící zájmm ži-

dovského kultu. Veškeré telegrafní zpravodajství,
jímž obsluhovány jsou asopisy celé Evropy, ba celého

svta zprávami o asových událostech, jest sprostedko-
váno skoro výhradn židy a astokráte k jejich prospchu
a k úelm židovské bursovní spekulace.

Wolffova telegrafní kancelá v Berlín,
známá oznaením W. T. B. nebo také » Kontinentální

telegr. spolenost«, byla založena Drem Wolffem, dívj-
ším majetníkem »National-Zeitung«, nynjším jejím e-
ditelem jest Dr. Mantler. Rzné finanní manévry této

kanceláe dosáhly takového stupn, že samy židovské

listy, jako »Kleines Journal « Leona Leipzigra, volaly po
sestátnní její.

Reuterova telegrafní kancelá v Londýn
(R. T. B.), nejvtší mezinárodní podobná instituce v Anglii,

založena byla r. 1851 židy Pavlem Juliem Reuterem a

Drem Zik. Englánderem. Reuter narodil se r. 1821 v Kas-

selu a jmenoval se Josafat. Byl roku 1866 pro proti-

pruskou welfskou agitaci ze zem vypovzen, ale r. 1871

jmenován koburgsko-gothavským svobodným pánem

;

spoleník jeho Englánder zúastnil se r. 1848 revolu-
ních rejd ve Vídni a byl proto odsouzen k smrti, jíž

ušel vasným útkem. Nyní jest syn Reuterv, Herbert
de Reuter, » anglickým telegrafním králem « této kanceláe.
C. k. telegrafní, korrespondenní kancelá ve
Vídni má sice nmeckou správu, ale zamstnává znaný
poet žid. C. k. telegrafní kancelá v Buda-
pešti jest židovskou.

Veliká telegrafní americká kancelá »Associated
Presz« v New-Yorku, známá svými štvanicemi proti

Nmcm, jest nejtsnji spojena s Wolffem a Reuterem
a ovládána zcela židy. »Agence Havas« v Paíži a
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»Agenzia Stefan i« v ím jsou také židovskými.

Všechny tyto židovské telegrafní kanceláe jsou mezi

sebou obchodn spojeny a vymují své depeše. Vše-

obecné telegrafické zpravodajství pro naše noviny ovlá-

dáno bývá asto židovskými šalebnými zprávami, že

pimlo Bismarcka kdysi k výroku: » Lháno, jakoby

telegrafováno !«

Jakou moc mají židé ve píin zpravodajských

kanceláí, seznati možno z toho, že ke stížnosti presi-

denta židovského spolku »Bnai - Brith - Loge«, advokáta

A. Krause, roku 1909, poukázalo editelství oficielních

telegrafních kanceláí amerického tiskového sdružení, aby
píšt pi židovských zloincích zamlovali jich písluš-

nost k židovstvu.

Nápadnou zvyklostí našeho veejného tisku jest, že

jmenuje velmi zídka jména židovských zloinc a vbec
žid, kteí pišli se zákonem trestním do rozporu. Zatím,

co každý chudák, jenž pestoupí zákon, bývá uveden
plným jménem, zstává jméno židovského zloince za-

tajeno valnou vtšinou. V asopiseckých zprávách, kde

neuvádí se jméno odsouzencovo, jedná se skoro vždy
o žida. A tato okolnost má zvláštní svj dvod. Roku
1889 utvoil se ve Frankfurtu n. M. spolek židovských

banké, velkoobchodník a advokát, jehož úelem bylo,

chrániti ped jmenováním ve veejných listech osoby,

stojící ped soudem jako obžalovaní nebo svdící, i
jinak súastnné — ovšem jen, jedná-li se o židy. Po
adu let nezví tenástvo, s výjimkou velmi vzácných
pípad — jmen obchodník s dvaty a prznitel dívek

á la Sternberg a podobných židovských zloinc, kdežto

ve všech klepaských a skandálních aférách t. zv. vyšších

tíd, zejména šlechty a dstojnictva, bývají jména uvá-

dna bezohledn.
Strašlivá je moc svtového tisku. Vezmme jen

tento pípad : Když chce nkterý pracovník, aby jeho

kniha pišla ve známost, musí se starati o to, aby v den-

ních listech bylo na ni upozornno. To se musí platit.

Židé mají reklamu zadarmo. Mnoho-li knh na píklad
vychází v Nmecku, o tom dají následující ísla pesný
doklad.

Knižní produkce v Nmecku od r. 1564 do 1909.

Byl uinn pokus o vypoítání knižní produkce dle sta-

rých katalog knižních trh a nových a nejnovjších
seznam knih v Nmecku, do nhož by bylo pro spo-
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jení knižního obchodu zapoítáno také Rakousko a n-
mecké Švýcarsko. Katalogy knižních trh vycházely do
r. 1564 pro oba hlavní trhy ve Frankfurtu nad Mohanem
nejdíve jako soukromý podnik, pozdji podporovány
radou msta Frankfurtu nebo císaským privilegiem až

do r. 1749. Vedle toho vycházely od r. 1594 až do
r. 1860 také katalogy knižních trh lipských. Od r. 1797

až po dnes vycházejí pololetní katalogy knihkupectví

v Lipsku. Tato firma vydává také oficiální orgán n-
meckého knižního obchodu »Borsenblatt«, založený roku

1834, k jehož každému íslu pipojuje seznam novinek

knižního, umleckého a hudebninového obchodu. Potud
byly seznamy ím starší tím neúplnjší. Již od r. 1837

až 1839 íslice povážliv stoupla. Podobné stoupnutí je

mezi lety 1867—69 po válce nmecko-rakouské a od té

doby vykazují katalogy stálé úžasné stoupání knižní pro-

dukce, jíž se nemže vykázati žádná zem na svt.
íselný vývoj knižní produkce od r. 1564 do r. 1909
znázoruje tato tabulka:

rok
tisko-

pis rok
tisko-

pis rok
tisko-

pis rok
tisko-

pis

1564 256 1820 3.958 1866 8.699 1894 22.570

1570 299 1821 4.375 1867 9.855 1895 23.607

1589 362 1825 4.836 1869 11.305 1896 23.339

1600 832 1830 5.920 1870 10.108 1897 23.861

1601 1.137 1831 7.617 1871 10.664 1898 23.739

1618 1.293 1837 7.891 1879 14.179 1899 23.715

1650 725 1839 10.567 1880 14.941 1900 24.792

1689 850 1840 10.808 1881 15.271 1901 25.331

1700 951 1841 11.995 1884 15.607 1902 26.906

1701 1.025 1846 10.153 1885 16.305 1903 27.606

1750 1.219 1847 10.934 1886 16.253 1904 28.378

1765 1.517 1848 10.168 1887 16.972 1905 23.886

1789 2.115 1849 8.497 1888 17.016 1906 28.703

1800 3.916 1850 9.053 1889 17.986 1907 30.073

1801 3.900 1859 9.945 1890 18.875 1908 30.317

1817 2.900 1860 11.120 1891 21.279 1909 31.051

Tato ísla podává Tony Kellen ve svém spise

» Kniha prvodcem života« (Schnellovo knihkupectví ve

Warensdorfu), který nedávno vyšel. Odhaduje celkovou

roní produkci svtovou na 128.530 dl, z nichž pi-

padá 90.475 na Evropu a 38.055 na zem ostatní. Pro-

tože pro všechny zem nemá pesných statistických
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LÍdaj, pipouští roní produkci asi kol 150.000 dl.

Celkovou produkci svta od vynalezení knihtisku do
r. 1909 možno zcela bezpen odhadovat! na 14 millionii

knih. t

Který spisovatel píše pro lid a jen zavadí o židy,

o tom denní tisk mlí, aby ho nikdo neznal, anebo mu
spílá blázn a blbc.

Vydavatel denního listu »Lidové Noviny« v Brn
žid Stránský, byl v »Národních Listech« 31. srpna 1911

následovn vypodobnn

:

Lze si lehce pedstavit!, jak psobí na soudružský

tisk, když »Arbeiterztg.« otiskuje z »Rovnosti«, tedy

z orgánu téhož posl. Tusara, jenž na prostjovském tá-

boru dru Stránskému tak notoval, lánky z roku 1910,

v nichž Tusar Stránského pibíjel citáty dr. Kramáe,
jenž o Stránském pronesl zdrcující soud pro jeho jed-

nání vi Krekovu návrhu na zmnu jednacího ádu,
když Stránský hlasoval s požadavkem zostení ve Slo-

vanské jednot pro návrh a druhého dne proti nmu
pronesl fulminantní e. Tenkráte » Rovnost « (8. ledna

1910) nazvala dra Stránského »kejklíem«, jeho poínání
»nejvtším politickým bláznovstvím, hotovou komedií«,

jej sama »pathologicky zajímavým, zbrklým zjevem«.

Když Stránský poslal » Rovnosti « opravu, dodala

k ní poznámku, »že když nkdo v soukromém život
ze zásady (anebo k vli obchodu) iní opak toho, co

ostatní, aby se na nho nezapomínalo jako na stárnoucí

primadonu, stane se v brzku pedmtem posmchu ce-

lého msta, k takovému smutnému konci prý se to

schyluje i se starým pánem z Rudolfovy ulice.«

A ješt jiná a jiná jména a lahody mla » Rovnost

«

pro dr. Stránského. Dne 11. ledna nazvala jej »starým

bankrotáem« (jeho personál »bandity«) a opt a opt
» demagogickým kejklíem«, »dvrným zpravodajem
nmecko-nacionálních list, s nímž nutno se vypoádati
»pro ozdravení politického života na Morav.« » Lidové

Noviny« jsou »Rovnosti« dne 13. ledna »veejnou ne-

vstkou«, dr. Stránský degenerován rychle pokraující

paralysou atd. atd.

Na dvou hust potištných sloupcích »Arbeiterztg.«

vlee se tato kaluž sociáln-demokratických líbezností,

v nichž »Rovnost« v loni potápla svého dnešního polo-

boha dr. Stránského a my vzdáváme se dalšího sledo-

vání jich, nebo staí ješt podotknouti, že » Rovnost

«
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Stránskému zevrubn dokazuje (dne 8. února), že jest

» podvodníkem « a » politickým lumpem «.

Pomíjíme mlením výklady, jež k tmto laskavostem

piiuje »Arbeiterztg.« a jak pi tom »hladí posl. Tu-
sara«. Se své strany mžeme jenom tolik íci, že, stojí-li

nyní Tusar, Nmec a Bechyn se Stránským rám v ra-

meni jako spísahnuté bratrstvo, nacházejí se všichni ye

spolenosti každého z nich hodné a ovšem rovné. Že
se jim nedostává mravní kvality k tomu, aby mohli n-
koho na cti uraziti, kdož by o tom pochyboval!

Žid Stránský ovládá svým listem » Lidovými Novi-

nami « celou Moravu.
Orgán žida Dubského »Cas« pinesl 6. ervence

1911 tuto úvahu:
»Lidové Noviny« pinesly 4. ervence lánek:

»Koupená redakce«. Obsahoval toto: »Národními Listy«

napadený a zrádcovaný eský politik ekl jejich redakci

veejn, že její soud má kupní cenu jednoho milionu

a sedmkrát stotisíc korun, že jest tudíž vadný
;
takovému

že není ze svých in zodpovdn. »Národní Listy« na-

zvaly ho za to nactiutrhaem, ježto prý »na rukou re-

daktor jejich nelpí ani halí zisku z toho prodeje.« To
také dr. Stránský nikde netvrdil. Protože redaktoi » Ná-

rodních List « se staví nechápavými a protože distinkce,

o kterou zde bží, je velmi zajímavý znak pro rozdíl

mezi žurnalistickou korupcí a poctivým novináským
soudem, pomžeme ješt jednou nechápavým a nadáva-

jícím redaktorm » Národních List « k jasnjšímu po-

znání,^ co na jejich rukou nelpí a co na nich lpí.

eská politika na íšské rad od dvaceti let byla

vedena uritou politickou tradicí, kterou bžná termino-

logie oznauje jménem postulátní politiky. Její zásada

byla: Pomr eského poselstva k vlád budiž urován
pomrem vlády k vcným požadavkm eského národa.

Niím jiným. Zejména ne tím, je-li i není-li vláda

ochotna pibrat! do kabinetu eské ministry. Po dvacet

let domáhalo se ešství politikou našich poslanc vcné
a nikoliv osobní úasti na vlád vcí rakouských. » Ná-

rodní Listy« hájily tuto zásadu tak písn, že se nesmí-
ily ani s úastí dr. Kaizla v kabinetu Thunov, akoliv
to nebyl kabinet koaliní, a akoli nám Kaizlova úast
v nm vynesla eskou techniku v Brn, tedy vcné
a trvalé obohacení eské národní državy. Když pak za

Kramáova vedení eská politika ve Vídni tuto starou
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a úspšnou tradici zahodila a šla bez ní od porážky

k porážce, zahájily »Národní Listy« proti Kramáovi
a jeho^ tak zvané positivní politice prudký, bezohledný

boj. Že úspšný, dokazovaly všecky doplovací volby

do íšské rady. Redakce »Národních List« tém denn
oznaovala Kramáe jako špatného, neprozíravého poli-

tika, který vc našeho národa ve Vídni poškozuje.

Dr. Kramá založil proti » Národním Listm « denník

a snažil se tímto zpsobem získati eskou, politicky

myslivou obec pro sebe. Nedovedl to. Obci se jeho

vlastní hlas nezalíbil a naslouchala radji hlasu staré

politické tradice; »Národní Listy« zstaly »Dnem«
nezdolány. Tu se rozhodl Kramá, že získá onen hlas,

když obec získati nedovedl. Nemohl soud » Národních
List« pesvdit!, koupil si ho tedy. S pomocí libštátské

fabriky a tí penžních ústav zaplatil za Grégrovým
ddicm million a sedmkrát sto tisíc korun. Zdali vbec
a kolik z této tržní ceny pišlo a již hotov nebo
v akciích do kapes nkterých redaktor, o tom jindy.

Když svého asu stará vídeská »Presse« pešla prodejem
v držení vládní a klerikální, opustili její redaktoi redakci,

aby nemusili psáti proti svému pesvdení, a založili

nový neodvislý asopis. U »Národních List« bylo jinak:

Táž redakce, která Kramáe a jeho politiku v národním
zájmu potírala, ode dne prodeje i Kramáe i jeho politiku

velebila. Soud » Národních List « o Kramáovi a o pro-

spšnosti jeho politiky se tedy zmnil za Kramáovy
peníze a nikoli z Kramáových dvod. To znamená,
že se zmnil úplatn. Koupení redaktoi se utšují, že

Kramáovy stíbrné nelpí na jejich rukou, ponvadž oni

je nedostali. Jak bezútšná je tato útcha! Když rytí

prodal sliného Jana za chrta, neobdržel Jan také nieho
a pece zvonil zvonek: »Jan, Jan za chrta dán !« Aby
nepovstalo nedorozumní, není redakce tím Janem, nýbrž
rytíem. Jan je poctivé pesvdení o Kramáov zhoubné
politice. Nebylo naším úmyslem zabývati se mravní
kvalitou koupené redakce, nýbrž hodnotou koupeného
soudu. Když však se redaktoi »Národních List« tak

hmotn vtírají pod naše dtky, stjž jim tu krátká

úvaha o novinái bezúhonném a úplatném. Každý no-

viná dává si platit svoji práci a prodává ji tedy. Pro-

dávat! práci není úhona a povolání žurnalistovo je z nej-

estnjších
; málokdy rovná se cena zaplacená za tuto

anonymní práci její hodnot, která je mnohdy s vezdej-
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šími statky nesmnna. Nikdy však neprodává estný no-

viná svoje pesvdení. Všichni žurnalisté na svt jsou

placeni
;

koupeni jsou jen nkteí. Pranic nezáleží na

tom, za kolik korupní noviná prodává svoje pesvd-
ení. Prodává-li je vbec, je koruptní. Nám dnes ne-

písluší zkoumat, kdy redakce » Národních List « své

pesvdení prodávala a za í peníze. Nám nepísluší

zkoumati, prodávala-li své pesvdení, když za peníze,

které jí platili dívjší majitelé, Kramáe hanla, nebo
prodává-li je te, kdy za peníze, jež jí platí nynjší
majitel Kramá, Kramáe chválí. Nám nepísluší zkoumat,

jestli Kramá ji koupil nebo vykoupil. Že bu tehda

nebo te redaktoi » Národních List « za svoje gáže,

tedy za peníze, psali proti svému pesvdení, jest lo-

gicky nezvratn jisto. Jestli ped prodejem nebo te, se

nám zkoumat ani nechce, nebo se nám zdá, že lidé,

kteí dovedou téhož lovka a touž vc podle komanda,
jemuž podléhají, hant nebo chválit, vbec žádného
pesvdení nemají, že jsou živým inventáem koupeného
domu, tedy mén než amerití kuli, jak je nazval dr. Her-

ben
:

jsou lidé bez osobnosti. Jsou majetek, který se

získá tím, že se zaplatí jeho pánu a ne jemu samotnému.
ekli jsme, že veejné mínní »Národních List« je na

prodej. Koupená redakce se stavla nechápavou, bylo

tedy nutno mluviti zetelnji a zjistiti : Veejné mínní
»Národních List« je kasernováno. Za lásku jejich re-

daktor se však neplatí jim samotným
;

platí se tak í-

kajíc v prjezdu, platí se tomu kterému majiteli, kupuje

se celý dm, ve kterém jsou kasernováni. Oni sami,

redaktoi » Národních List «, nestaví sice svých svícn
pod kbelce, ale peníze nedostávají pímo, nýbrž od ma-
jitele, který je vyplácí sám a který jim pak smí poruit,

koho mají milovat a koho nemají. Nemžeme jim po-

moci. Vývoj » Národních List « je truchlivý. Z krásných

ervánk se stal asem slavný bengál a z bengálu zbylo

v Mariánské ulici jenom ervené svtélko na žlutém

domu . . . Juliánky, pro jste nešly dom? . . . Kou-
pená redakce se roznadávala a v ráži napsala, že

dr. Stránský je mezi estnými eskými žurnalisty tolik,

jako malomocný mezi zdravými. Ale kdyby zaplatil za

celý krám Kramáovi million a sedmkrát sto tisíc korun,

zdaž by malomocenství jeho neodešlo od nho?
Tak si navzájem nadávají ty eské denníky. Žid

Dubský nemá pece práva se vyvyšovati nad » Národní
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Listy «. Až na Jisty oteven katolické, kesanské, ne-

máme ani my echové kesansky smýšlejícího listu.

Nejšpásovitjší je, když nmecky psaný list » Union «,

díve »Politik«, který prý hájí zájmy eského národa,

na venek je obsluhován židy. Zrovna tak jako na místo-

držitelství nevezmou do redakce vládního listu — ke-
sana.

Podáme zde ješt nkolik obrázk, z kterých po-

známe naše tiskové pomry. »eský Západ« pinesl 17.

ervence 1911 tuto zpráviku:

Znají se dobe ! My echové nazýváme se národem
kulturním, jsme nejpokroilejší vtví slovanskou. Prý

Evropa na nás hledí. — Zrcadlem naší kulturní výše

jsou dvoje noviny. »Národní Listy« a »as«, oboje vy-

cházející v Praze a oboje ve svém smru pokrokové.

Listy ty rozkohoutily se proti sob a ukazují si navzájem

svoji pokrokovost. V »ase« píše poestný básník a »Syn
Heliv« Machar o »Národních Listech«, že jsou »starým

gaunerem (šejdíem), zaprodaným lotrem « jejich redaktory

chce postaviti do ady na Václavské námstí a naplivat

jim do tváe, atd. Jist mluva ist básnická !
— V »Ná-

rodních Listech « odpovídá Macharovi spisovatel Václav

Hladík takto: »Kam s Macharem? Do blázince nebo do
polepšovny?« a pak o nm píše, že je »titán (obr) kro-

biánství«, »nejvtší rabiát v království eském«, »autor

(pvodce) nejhnusnjších slov«, » degenerovaný, mravn
nemocný«, »z jehož feuilleton páchne puch bahniska a

hantýrka brloh«, »Machar dal na sebe sbírati«, »je

zosobnný der dumme Kerl von Wien (hloupý chlap

z Vídn)« atd. Tak soudí svobodomyslník o pokrokái
z antického íma. A oba smry svobodomyšlenkáský a

pokrokáský pracují vesele o ušlechtní a mravní povzne-
sení národa eského, a Machar je velký eský muž ! Kdo
tomu nevíš, peti si to zde a poznej to z tch názv,
které mu udluje muž, jenž ho asi zná.

jak se náš vlastenecký tisk bojí jen zavadit o žida,

toho je doklad plno každý den. »Nár. Listy« se hájí

v ísle v msíci ervnu proti »asu« takto:

»as« hledá ve slovech dra Kramáe o volb dra

Lederera, pronesených v klubu voli novomstských,
hrozbu antisemitismem. Jest opravdu tžko ped volbami
v echách mluvit. Jasnji a uritji proti antisemitismu

nemohl se pece nikdo prohlásiti, nežli dr. Kramá. Ale

zrovna proto, ponvadž má dr. Kramá antisemitism za
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nco, co odporuje celému duchu eské historie i oprav-

dové eské svobodomyslnosti, kterou se právem pyšníme,

má právo varovati ped tím, aby se hnutí to umle ne-

vyvolávalo. Kdyby to byla hrozba, nehrozil by tím dr.

Kramá jen židm. Nebo z antisemitismu tžil by jen

klerikalism, a ten by se zajisté pedevším obrátil proti

stran svobodomyslné, nehled už k obecné škod ná-

rodní, kterou by vzrst antisemitismu pinesl. A varovati

ml dr. Kramá nejen právo, nýbrž i povinnost. Jen si

pedstavme, že kandidaturou dra Lederera pijde kandidát

dohodový do užší volby s p. Richtrem. Každý ví, jak je

naše veejné mínní v této píin citlivé, a rozhoení
z toho obrátí se pirozen proti dru Ledererovi — a ze-

jména v massách lidu se nebude rozlišovati to, co konen
my dobe víme, že je dr. Lederer nejen žid, nýbrž zá-

rove dobrý ech, nýbrž tam uvidí píinu jen v židovské

kandidatue. A pedstavme si, že by pišel do užší volby

p. Richter s drem Ledererem
!

je potebí, hnáti vci ty

na takové ostí? Jestli »as» tvrdí, že pece mají právo

pokrokovci kandidovati, nemáme dojista nic proti tomu
— ale pro nekandidovali proti p. echovi pana prof.

Drtinu nebo kohokoliv jiného, pro zrovna v tomto
okresu, tak hojn židy obydleném, žida p. dra Lederera

a pro ve svých letácích a projevech pedevším kladou

draz na židovství p. dra Lederera? Kdo tedy spekuluje

pedevším na židovské cítní jisté ásti volistva a kdo
zavinil, že vbec se mluví o náboženství kandidáta,

které nám všude jinde je pece docela a naprosto lho-

stejné ?

»eský Západ« pinesl 30. bezna 1911 tento

lánek

:

Slavná redakce » Plzeských List «, jakož i pan
pisatel pondlního jejich úvodníku nám laskav odpustí,

jestliže navazujíce na výše uvedená slova pipomínáme
zcela chronologicky nedávnou minulost. Neboi co uvedl

p. pisatel proti stran »klerikální« ( ! !
! ), jest bu vdo-

mým, nebo nevdomým klamáním veejnosti. V prvním
pípad jest jednání toto odsouzení hodné, ve druhém
pak ml by se p. pisatel poohlédnout! aspo po djinách
vlastní strany, aby nepsal nehoráznosti.

Nejdíve co týká se zjednodušení národní orga-

nisace . . .

Kdy pak byla národní organisace eská jednodušší,

než tehdy, kdy všechny vrstvy národa šly svorn za



— 593 —

svými vdci z dob národního probuzení, jakými byli ná

prvním míst eští knží? Tito vykonali nejvtší ást ná-

rodní práce v dobách, kdy jiným vrstvám o ní se ješt

ani nezdálo, oni první podporovali a pozvedli eskou
literaturu, pinášejíce k jejímu zvelebení ohromné finanní

obti, kdy otcové a ddicové nynjších nepátel knž-
ských snad z nejvtší ásti stáli ješt v táboe neuvdo-
mlých ech, nebo dokonce v táboe nmeckém.

Po probuzení kulturním následovalo probuzení poli-

tické, v jehož ele stáli svdomití a kesanským duchem
proniknutí mužové, jako Palacký, Rieger, Havlíek a jiní

z padesátých a šedesátých let minulého století. Byla zalo-

žena jednotná strana národní s výše uvedenými vdci,
a v této stran jedno z nejprvnjších míst — hlavn
pokud práce se týkalo — zaujímalo eské katolické knžstvo.

Snad jest p. pisateli známo, jak byly provádny volby do
snmu i parlamentu. Z Prahy po farních úadech byly

ped volbou rozeslány dopisy s doporuením kandidát.

Fará svolal své osadníky, peetl pipiš Palackého nebo
Riegrv a sám vedl své osadníky k volb ve prospch
národního jednotného programu.

Když byly zakládány první jednoty sokolské, byli to

opt jenom knží, kteí v sedmdesátých letech minulého
století nejvtší poet tchto jednot založili a financovali.

Pi založení Ústední Matice školské stálo eské ducho-
venstvo zase v adách prvních.

Zásluhy knžstva uznali velmi asto nejvážnjší mu-
žové eští, jako sám Palacký, Rieger, Bráf atd. atd., tedy

mužové, jimž mnozí dnešní politikái nesahají ani po
kotníky.

To byla v pravd ideální jednota národní, která

spojovala všechny vrstvy a stavy eského národa v jeden

svorný celek, a tím také i v celek silný. Kde mohl býti

dnes národ náš, kdyby tato jednota byla potrvala! Jakých
úspch mohli jsme se do dneška domoci, kdyby všechny
vrstvy a stavy spojovala jediná myšlenka: prospch
národní

!

Avšak, kdo to byli, kteí první poali jako krysy

hlodati na všenárodní jednot a svornosti? Kdo první

poali vnášeti do jednot sokolských ducha protinábožen-

ského ? Kdo první vyhánli knze z ad eského lidu ?

Kdo házeli do oken Riegrových v letech devadesátých
minulého století kamení a shnilá vejce? Zkrátka, kdo již

Rudolf Vrba; Vláda penz. 38
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od šedesátých let minulého století hubili národní svornost

a tím národ eský seslabovali k veliké radosti našich

nepátel ?

To nebyli »klerikálové«, jak za našich dob po fran-

couzském židu Gambettovi papouškují nemyslící lidé,

ale budoucí pravdomluvný djepisec eského národa za-

znamená práv jméno mladoeské strany, jako první

rušitelky národní jednoty eské
;
vždyt již založení »Ná-

rodních List « bylo klínem do jednoty národní. Od té

doby bral se vývoj eského veejného života dvojím
smrem : t. zv. staroeským, vlastn národním, Riegrovým
a mladoeským — Orégrovým. Nová hesla zaujala mysli

eského lidu, který hnal se pímo šílen za liberálními

bludikami z ciziny do naší vlasti importovanými, a proud
tento podporovali i nkteí nerozumní staroeši, koke-

tujíce s liberalismem a vystupujíce tak pímo proti po-

litice Riegrov. Jednou z nejprvnjších znaek bylo zavá-

dní boje protináboženského a protiknžského, který byl

píinou, že duchovenstvo poalo vzdalovat! se politické

práce, omezujíc se jenom na pole ist národnostní a

hospodáské, aby na konec i z této posice bylo pomalu
vytlaováno.

Rozhodnutí nastalo v devadesátých letech minulého

století, kdy opanovali pole eské politiky mladoeši, kteí

slíbili vystavt! národu palác blahobytu. Strana národní

odešla z bojišt poražena a snížena pímo niemným
bojem novináským. Nenávist pak ke stran národní pe-
nesla se také na duchovenstvo, které zstalo národní

stran vrným, a dkazem této nenávisti jsou povstné

>Šípy«, mladoeský list humoristický, v nmž bylo

knžstvo skandalisováno zpsobem co nejhorším.

Knži tedy chtli zachovat! jednotu národní, za to

obtovali i svou popularitu a vystavili se nejnižším

útokm. Nesmí tudíž nikdo vytknout! knžstvu, že zaklá-

dajíc a podporujíc stranu kesansko-sociální a pracujíc

vbec na náboženském obrození lidu ruší národní jed-

notu. Stejn bezpedmtnou jest výtka, že strana »kleri-

kální« tuto jednotu ruší a proti ní tedy že jest potebí
zjednodušit! národní organisaci.

Vyrovnejte se nejdíve se stranami: soc. demokra-

tickou, realistickou, agrární, národn-sociální, radikáln-

pokrokovou a jak se všechny eské strany jmenují. Nebo
tyto strany vystoupily mnohem díve, než naše strana
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katolická — kesfansko-sociální, a mnohem díve poru-

šovaly národní jednotu.

Strana naše pišla na eské jevišt až poslední, když

již byl lid náš otráven bojem protináboženským, kdy

odprci svtového názoru kesanského zalarmovali již

hordy nepátel kíže k pipravované kulturní a sociální

revoluci. Víme, že nejsme jiným stranám píjemným
odprcem, hlavn když naše hnutí vždy více roste i pi
doasných neshodách v našem vlastním stedu. Víme
dobe, že by nás naši » pátelé « nejradj i na lžíci vody
utopili, ale toto vše nebude nás klamati. Pjdeme ne-

ochvjn se svým kesanským programem k našemu
lidu a jsme pesvdeni, že lid tento, až procitne z omá-
mení, do nhož bojem protináboženským byl uvržen,

pidá se šmahem ku stran naší.

»ech« pinesl 25. bezna 1911 tento lánek:
Vždy nevíme, co chceme ! Neví to massa, a co nej-

smutnjšího, nevdí to politikové. Sledujme jen eskou
politiku ! Když po pádu koaliního ministerstva Windisch-
grátzova mladoeši opustili pdu lidovou a za Badena
dali se na cesty vládní politiky, když konen rozšíe-

ním volebního práva lámati se poaly základy volební

geometrie a nmeckého nadpráví, vybudovaného umle,
a když pak se ped terorem vídeské ulice rádo couvlo,

jen aby nenávidným echm zasaditi se mohla záludná

rána — bylo na národu eském, aby dal odpov.
A národ dal odpov, odpov takovou, jaké si ve

Vídni páli. V pražských bouích;
Pak pišel Gautsch a Thun-Kaizl. Úskoné, promy-

šlen pracovala Víde a rukou pevnou, tak jako krotitel

divokého oe. Chvíli uzdu povolit, chvíli zase pitáhnout,
tak stídav — a ubohé zvíe neví pak, na em je, ztýrá

se a znaví, i jde pak poslušn a krotce, resignovan.
Tuto politiku provozuje Víde s námi stále; dnes práv
tak, jako ped desíti lety.

Mže si tak s námi dovoliti, ponvadž není u nás

národní kázn a národní — opravdu národní — orga-

nisace, není vdí myšlenky ! Kde v echách máte strany,

které by mly skuten njaký politický program, ím
liší se od sebe ty naše strany, straniky a frakce? Je to

sms osob, navzájem na se soících a potírajících se

bez cíle. Myšlenka schází. eši nevdí, co ciitjí, protože

každý z nich chce nco jiného. Bojují ne na pd nja
kého programu, ne ze zásady, jichž provedení znamenalo

38*
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by zabezpeení národního našeho vývoje a sesílení,

nýbrž jdeme za heslem dne, za okamžitými nápady a

bijeme se pro libstky, choutky a ješitnosti jednotlivc.

A proto ty dnešní pomry. Koen zla leží v národní

nekázni, zavinné politickou nesnášelivostí a zpsobem,
jakým nakládá se s odprcem, jenž má jiné mínní. Je

nás tolik, kteí takto mluvíme — jak to možným, že

náprava ne a ne se dostaviti?

Není nic politickéko v našem domácím boji, v té

obecné rozháranosti. Jen smle strhnout roušku a plá-

štíkem politiky nezastírati naši bídu. Jen sváry osob,

osob jednajících z pohnutek zištných a nízkých podla-

mují naši sílu. To jest jediný škdce eské vci, a tento

škdce má ve své ruce i eský tisk. Jen a se najde

smlec, který by se odvážil vystoupit! proti tmto
osobám a smeka žurnalistických šakal brzy mu zažene

chuti k jakékoli reformatorské práci. Projdte naše malá
msta nebo navštivte naši královskou Prahu, všude
pomry stejn bídné.

Takový jest dnešní stav, který jest jen výsledkem
práce tch, kteí zodpovdní jsou za vývoj celého ná-

rodního našeho života posledních let. Jest ješt nadje,
že naše rozervaná národní spolenost bude míti tolik

vnitní síly, aby nebezpeí svedlo ji v jediný tábor? Jest

možno vybudovat! u nás železnou organisaci od muže
k muži ? Naped musili bychom vypráskati všechny da-

rebáky z chrámu národního a zapoíti život nový.

Jak daleko pokroil eský národ za posledních let,

o tom malé ukázky. » Samostatné Smry « v Pardubicích

pinesly 15. dubna 1911 tuto zprávu:

Národní uvdomní u nás. Prost konstatujeme

:

K vli divadlu nesmlo se celý bezen ani prstem hnouti

ve prospch slavnosti a sbírek Komenského, patrn di-

vadelní spolenost znamená více než nesmrtelný velikán

Komenský !
— Liberecký židovsko-nmecký podnik s bar-

numskou reklamou vyssává do posledního halée náš lid,

aby tento peníz obrátil v nenasytný jícen »Schulvereinu»,

veejnost k tomu mlí a rve se pímo o lístky do bio-

grafu, avšak naše Panorama Severoeské Jednoty jest

stále prázdné, až na njaké to »rendez-vous«. Naši gradu-

ovaní i negraduovaní páni hanebn se vyhýbají jakým-

koli píspvkm na úely národní. Veejn pibijeme
jména tch, kteí odmítli státi se leny »Ústední Ma-
tice Školské« a »Národní Jednoty Severoeské«. Tof pímo
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hanebné
!

Jaké pontí, pánové, vlastn máte o své ná-

rodní povinnosti a o své národní hrdosti ? i myslíte,

že vlastenec representuje se tlouštkou svého tlíka? —
Konstatujeme dále, že u nás to jde tak daleko, že n-
kteí páni vinárníci a hostinští nechtjí do matiních
pokladniek dovolit vybírati píspvky ve svém lokálu a

nechtjí užívati útenek ve prospch »Ústední Matice«,

avšak faktum jest, že jsou v mstech hotely, kde Nmci
žádají útenek ve prospch » Schulvereinu« a tm se vy-

hovuje?! Konstatujeme dále, že naši páni obchodníci

i s úednickým konsumem odebírají výrobky od zuivých
nmeckých našich nepátel a pi tom se ani nestydí jed-

nání své ješt obhajovati. Konen hnusným zjevem jest

u nás, že naši majitelé realit dávají šmahem tyto pojišfo-

vati u nmecko-židovských pojišoven, zrovna tak, jako

uzavírají pojistky u tchto pojišoven na život naši pe-
dáci organisovaní i neorganisovaní. To velice smutný
zjev a píliš chabé národní uvdomní a pražádná hrdost

národní. — Jest nco podobného jen myslitelno u Nmc?
Takové netenosti a národní vlažnosti a lhostejnosti jsou

schopni jen echákové!! — To všechno se dje za

patronance reorganisované strany. Co tomu íkají ti osví-

cení sloupové? Co ten osvtový svaz? Vše spí!!

»Nár. Politika« pinesla 20. ervna 1911 tento styd-

lavý povzdech;
eští lázeští hosté a práva jazyka eského. Návštva

ech v Karlových Varech, Mariánských Lázních a Láz-

ních Františkových jest letos zase velmi hojná. A tito

hosté patí mezi bohatší a vzdlanjší eské lidi, pece
u nich postrádáme vyšší stupe národní hrdosti. Ne
proto, že by se snad za echy nehlásili nebo že by tu a

tam esky nemluvili, ale proto, že u c. k. úad esky
nemluví a nežádají oboujazyných tiskopis a oboujazyné
stvrzenky. Pipomínáme tímto eským lázeským hostm,
že u všech c. k. úad lze u » pepážky « koupiti obou-
jazyné tiskopisy, zejména u dráhy a pošty. Kdyby snad

u nkterého úadu nebylo z kteréhokoliv dvodu lze do-

stat! oboujazyných tiskopis neb lístk, obrate se ihned

se stížností na dotyné editelství, též telegraficky. Lepší

spoleenské postavení ukládá každému našinci jisté po-

vinnosti, které se nesmí zanedbávat!, nechceme-li u našich

soused druhého jazyka upadnout! v naprostou nevážnost.

Tak daleko jde to národní uvdomní. Na tom má
lví podíl náš tisk. Pracuje plnou parou na zdolání ná-
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rodního vdomí eského lidu. »eský Západ« pinesl

v dubnu 1911 tuto zprávu:

Sloupy!! Volné Myšlenky stály v minulých dnech
ped pražským soudem, ponvadž chtli to bráti volní

vbec co nejvolnji, až se nad tím páni soudcové po-

zastavovali. Dopadlo to ješt s nimi velmi dobe

;

v celku to odnesli jenom malými pokutami, po pípad
krátkým vzením. Nás zajímají jenom jednotlivé osob-

nosti — » muednici « volnosti a svobody a v ad od-

souzených shledáváme se se zajímavými charaktery. Karel

Pelant, fotografický píruí, nyní redaktor, 37 let starý,

ženatý, bez vyznání. A my jsme se stále domnívali, že

pan Pelant má nejmén dv university za sebou, aspo
nkde v Tunkabón a zatím — nevyuil se ádn ani

emeslu fotografickému. Kdyby nemu se byl nauil,

mohl pi své podnikavosti již dávno v oboru fotografie

vyniknouti. Ovšem pi fotografování nedají se malovati

tak snadno lidem bulíky na nos, jako pi pokrokovém
novináství.

A ješt bychom rádi vdli — jak to vlastn
stojí s manželstvím pán Pelantovým? Po Plzni totiž roz-

náší se v posledních dnech zpráva, že p. redaktor chce

oblažiti svazkem manželským jistou sl. uitelku. — Dalšími

sloupy volných jsou
:
pekaskou moukou poprášený Bar-

tošek, knz-odpadlík František Loskot, jenž ze své minu-
losti ponechává si jenom titul »ThDr.« (doktor boho-
sloví), aby nemyslící otroky Volné Myšlenky ješt více

oklamal, takto smýšlením »starokatolík« a mimo jiné

ješt v západních Cechách dobe známí a povstní: sle-

inka Zdeka Kadeábková, bývalá uitelka v Nýanech,
která ped lety dlala nejvtší klerikálku, a když ani to

nepomohlo jí pod epec, dala se k Volným, a K. V. Tuek,
bývalý ídící uitel ve Šfáhlavech, který svého asu nejen

hrál piln na varhany (varhaniil), aby si vydlal nkolik
šesták ron, ale i psal piln mravouné »klerikální«

povídky pro školní mládež. Tento zstal ješt aspo dle

jména — katolíkem, aby pod tímto pláštíkem klamal ne-

myslící své kollegy. — Jist velmi istá to spolenost,

že? A za tmito lidmi, kteí mní své pesvdení jako

kabát, že má jiti eský národ? S tmito skrachovanými

povahami že spojují se eské liberální strany proti kato-

licismu a knžstvu? Tohle že mají býti budoucí vdcové
národa k lepší budoucnosti, když nedovedou ani uspoá-
dati své pítomné pomry?
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asopisy » Volné Myšlenky « jdou na venkov na.

draku. Všecko je hltá. I socínské listy »Zá« a »Pla-

meny« jsou již slabé. Novináské svinstvo panuje nyní
všudy. Otrava duše celého lidu tím pokrauje.

» Právo Lidu« pineslo o francouzském tisku tuto

úvahu :

Francouzský denní tisk má svtovou povst a za-

ujímá v celkové kultue dnešní spolenosti ctihodné své

místo. Jednotliví jeho representanti pedstavují typy, dnes

už tradicionelní, rzných denník, mají svou velikou

a slavnou historii, mnohé z nich nemalou mrou pi-
sply k » dlání « historie svtové, mnohé z nich zname-
nají velikou áru pes celý život moderní Francie. Do-
dnes se píše a mluví o tchto tradicionelních typických

listech francouzských stejn jako se mluví o typických

a klasických vzorech spisovatel - žurnalist francouz-

ských.

»Temps« se svou zahraniní politikou, svým direk-

torem Hebrardem a redaktorem ásti zahraniní Tar-

dieuem, jako »Débats«, existující již od roku 1789, se

svými lánky literárními a dramatickými a se svými
styky s pedními leny Akademie, to jsou fysiognomie
z dnešního života francouzského nesmazatelné. A stejn
dležité místo zaujímají »Gaulois« s A. Meyerem a

»Eclair« s E. Judetem, »Figaro« a »Gil Blas«, vesms
to žurnály ze staré klassické školy žurnalistické. Každý
z nich spojen je s nkterým slavným jménem žurnali-

stickým.

Byly totiž doby, ve Francii více než kde jinde,

že se mluvilo o výtených žurnalistech jako dnes o vý-

tených tenorech a kdy žurnalisté pedních jmen hráli

skuten roli vynikající. Jméno Rochefortovo dodnes má
silný zvuk

; a ješt dnes aspo v nkterých kruzích

mluví se o žurnalistických tenorech : Drumontovi, Cassa-

gnacovi, Judetovi, Hassardovi, Jaurésovi, Fr. de Préssen-

séovi a jiných.

Zdá se, že doba tchto vynikajících žurnalist mi-

nula stejn jako dnes zašla hvzda slávy tchto velikých

typických, klasických žurnál francouzských. Od komuny
ponenáhlu vidíme se rozvíjet ve Francii ist novou
žurnalistiku, jež opouští tradice starých mistr, jež i po
té stránce individuelního proniknutí zstává za starou.

Zizují se žurnály s úzkým hlediskem politicky stra-
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nickým a zaínají zaujímat vedoucí místo. Zaíná se

v lidu více íst, žurnály ty vydávány jsou vesms za

ceny nejnižší (5 h íslo) a zatlaují staré klasické žur-

nály do rzných kanceláí, redakcí, ítáren, do zahrani-

ních redakcí a bibliothék, do kruh konservativních ob-

hájc starého režimu. Nové žurnály vymezují si úzce

a pesn cestu, zastávají politické názory asto jen n-
kolika lidí nebo urité kliky, a majíce njakých 10.000 te-
ná, jakž takž dobe vycházejí. Tak stojí tu druhý typ

francouzských denních list. Jsou to denníky reakní
(Autorit, Patrie, Libe Parole, Liberté, Eclair, Croix,

Univers, Qazette de France), radikální (Action, Radical,

Rappel, Lanterne, Aurore, Soleil, Petite République), so-

cialistické (FHumanité, Bataille, Bataille Syndicaliste),

reakní veerníky (Presse a Intransigeant) a j.

Dalo by se mnoho o všech tchto žurnálech po-

vdít. Mnohé z nich zažily rzné a zajímavé metamor-
fosy, nkteré ocitly se docela na jiném poli nežli p-
vodn si vytkly za cíl

;
jiné zase mají docela individu-

elní svj ráz, jímž se liší od druhých. Ale to bychom
musili nastíniti celou historii francouzského tisku. Nám
však jde jen o malou orientaci a o vytení zajímavých

typ francouzského tisku moderního, jakož i o ukázání

na zajímavém pípad, kam dovede až dnešní moderní
kapitalistický tisk jít ve službách konkurenního boje

penžního.
Konen vedle tchto dvou typ tisku francouz-

ského máme tetí zvláštní typ : tak zvaný tisk informaní.

A to je žurnalistika nejzajímavjší. Zde žurnalisté jako

individuality ztrácejí se úpln. V klasickém i v poli-

tickém žurnalismu lze vidti ješt dnes » žurnalistické te-

nory«, zde však zmizeli úpln. Vládne zde anonymita,

žurnalista je stroj, jenž obstarává výlun jen podávání

zpráv, novinek, sensací. asopis takový nemá svého ná-

zoru a politického pesvdení. List ten je založen ka-

pitalistickou spoleností na získávání penz, povinností

jeho je chránit jen »veejný poádek«, podporovat po
pípad prmyslové a obchodní aféry svých akcioná,
vést obratn žurnalistické kampan pro akcie té neb oné
spolenosti, podávat tendenní zprávy v konfliktech

o kolonie a hnát tak vodu na mlýn svých akcioná,
v koloniích svj kapitál uloživších. List ten dále je

oteven každé inserci a zvláš uveejuje inserci po-
chybnou a podezelou, z té práv má nejvtší výtžek.
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Dává si psát úvodníky od elných literát, vdc, poli-

tik a draze je platí, nebo žádá tisícové honoráe za

uveejnní reklamy té neb oné knize, tomu neb onomu
podniku.

K tomuto typu žurnál náležejí též nejmocnjší
a nejtenjší denníky paížské: »Le Petit Journal«, »Le
Petit Parisien«, »Le Matin« a »Le Journal«.

Tyto tyi žurnály zaujímají úžasn vlivné postavení

ve veejném francouzském život. A každý z nich, aspo
do jisté míry, snaží se svým zvláštním rázem odpovídat
požadavkm jiné vrstvy lidí. Než pes to pece dostá-

vají se nutn do konkurenního boje, který se niím
neliší od boje dvou kapitalistických podnik, ba asto-
kráte svou bezohledností, svou rafinovaností a špatn
zakrývanou mravní zvrhlostí tyto pevyšuje. A toho, kdo
chápe onu velikou a vážnou roli, jakou má míti tisk

v dnešní spolenosti, jímá pímo hnus nad vším tím, co

dovede provádt tisk, sloužící jen k získávání velikých

dividend a k formování píznivého veejného mínní
pro nkteré kapitalistické podniky.

»Petit Journal« a »Petit Parisien« jest první typ

dnešního francouzského tisku ist informaního. Mají

pibližn týž ráz, jsou ureny pímo nejširším vrstvám
lidovým, nejmén vzdlaným, dlnictvu, všem malým
lidem a všem venkovanm. Proto si konkurují a jediným
jejich cílem je vzájemn se pedstihovat! v informování

a získati tak více tená. Pedstihují se v rychlosti

a úplnosti informaní
;

proto povinností administrace

jest dodati ísla do jednotlivých míst v nejkratší možné
dob, prvním ranním vlakem. Proto také denn tiskne

se ada rzných vydání dle toho, kdy vlaky do jedno-

tlivých míst odjíždjí. Poítá se s minutami a vteinami.

Úspch zajišuje dokonalá administrace, jejíž lenové
musí dokonale znáti komunikaní spojení každé nejmenší

vísky, nebo ve Francii se te všude, a kdo pijde díve,

ten má úspch. Odjíždí-li vlak ráno o pl 5. hodin,
musí být pipraveno do této doby ono vydání, jež je

ureno pro tuto dobu odjezdu. Pro místa, do nichž jede

první vlak o hodinu pozdji, ureno je vydání další

s novými, posledními zprávami. A tak to jde dále

a denn. »Matin« a »Journal« tento systém neprovádjí;
ty mají jen jedno vydání ranní a ovšem vydávají pra-

videln speciální vydání, když se sbhne neekan n-
jaká sensaní událost.



— 602

Nemusíme ani zde uvádt, že » Právo Lidu« o ži-

dovském vlivu v tisku ve Francii úpln mlí.

Dle statistiky, kterou mezinárodní ústav biblio*

grafický uveejuje, jest poet asopis v hlavních státech

evropských tento : Francie 8940, Nmecko 8050, Anglie

4329, Itálie 3068, Belgie 2023, Rusko 1661, Španlsko
1350, Švýcary 1332, Holandsko 1402. V jiných zemích
evropských kolísá poet mezi 10 (Bosna) a 753 (Švédsko).

Jediný asopis mají Siam a Gronsko. Prvním periodickým

asopisem byl »Nieuve Tydinghen«, jenž poal r. 1605
v Antverpách vycházet!. Zajímavo je teba na Francii

sledovat! vzrst asopis: roku 1640 vycházel 1, r. 1780

24, r. 1790 350, r. 1826 490, r. 1866 1640, r. 1882

2024, r. 1892 5600, r. 1898 6417, r. 1904 8270, r. 1908
8940 asopis.

Strašlivý je vliv novin na lid. Že se v lidu jindy

kesanském vzmáhá nevra, to jest úinek novin. Ty
pusté nadávky knžím, posmchy z náboženství, a vez-

mete list židovský, neb socínský, neb agrární, uitelský,

volnomyšlenkáský, vše jde za jedním cílem, hanobit

knze, špinit ho jako nemravu, posmívat se náboženství.

To práv chtjí Židé. Kesan má žít ne jako lovk,
ale jako hovado v neesti a kalu. To se stane, jakmile

kdo stane se bezvrcem.

Nejzuivjší jest tisk socín proti náboženství ke-
sanskému. V Nmecku mají socíni 81 denník. List

»Vorwárts« ml roku 1910 píjm 2 miliony marek,

jeho redaktoi 160.000 marek služného. Pedplatitel
ml 160 tisíc.

»Nájemník« pinesl 9. záí 1911 tuto zpráviku:

»Šábes. Šábes neboli šabbát, je šestý den v týdnu,

tedy naše sobota, která u Žid je zasvcena úct boží

na památku stvoení svta. Toho dne Židé odpoívají.

Šábes poíná se již veerem v pátek a trvá do veera
dne druhého až po chvíli, kdy objeví se^ hvzdy na

nebi. Z toho dvodu nenavštvují pražští Židé v pátek

divadla, ale hlavn ne divadlo Variété. Nmecké divadlo

bývá v pátek skoro docela prázdné a Variété poloprázdné.

Sluší ovšem vdti, že Židé jsou daleko pobožnjší než

my kesané a že své náboženství mají ve veliké úct.«

Zde to máme erné na bílém v listu, který pece
není klerikální. Kdy teme, že by byl špinn rabín nebo
židovská víra? Nikdy. Jak ale za to je naplnn každého
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dne »as«, »Právo Lidu«, »Venkov« a podobné jiné

listy tmi nejvtšími podlostmi proti eským knžím
a katolické víe

!

»eský Západ« pinesl 17. ervence 1911 tuto

zprávu

:

O nutnosti a poteb katolického tisku vyslovil se

velmi pádnými dvody bejský biskup Šebestián (jižní

Portugalsko) na eucharistickém sjezdu, konaném v minu-
lých dnech v Madridu. Po život tohoto biskupa pásli

revolucionái již ped prohlášením republiky a jen s nej-

vtší opatrností vyhnul se vražd. Pojednávaje o pom-
rech portugalských poukázal zcela správn na potebu
silného katolického tisku, který jediný mže pinésti ná-

pravu do lidské spolenosti, nebo vnikne i tam, kam
hlásání slova Božího v kostele se nedostane. Tisk jest

neustálým apoštolem, kazatelem, a to bu myšlenek a

zásad dobrých, ale též špatných . . . Výslovn pak dodal

biskup Šebestián: »Lépe nežli stavtí klášter, lépe nežli

budovati kostel, jest v naší dob podporování a šíení

katolického tisku, potírání špatného a indifferentního

tisku.« Všechno zlo moderní nevry a nezdravý vývoj

portugalských pomr pipisuje biskup špatnému tisku.

A jako v Portugalsku, tak tomu jest i jinde, a též v na-

šem tak zvaném »katolickém« ! ! ! Rakousku. Také v naší

íši rozšíil se již protináboženský tisk nebývalou mrou,
tisk pak katolický jest málo podporován, a tu schází mu
podpora i tch vrstev, pro které v první ad se bije.

Nastavme si kostel sebe více ! Nevystavíme-li však

kolem nich pevnou hradbu katolického tisku a mohutné
ady sorganisovaného lidu kesanského, pak všechny ty

statisícové a millionové náklady na stavbu a vydržování

kostel budou vyhozeny do vtru, a po ase samotný
kostely budou rozboeny nebo promnny ve skladišt

a konírny ... Z Portugalska ume se, jaké pomry blíží

se k nám, a dle toho se zaime . . .

LXII. Mravní úpadek lidské spolenosti.

J
est ku podivu, kterak nevrci, sociální demokraté, anar-

chisté, židé a jich stoupenci s divokou záští všude

potlaují náboženství a církev a její sluhy, knze. Ku
posmchu náboženství tvrdí, že v kostele dlník nic ne-

vydlá a že s katechismem se nestaví žádná dráha a že

ctnost nevydlá ani na sl.
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Bohužel mají tito nevrci, židé, anarchisté a sociální

demokraté smutnou pravdu. Svt jest naplnn více špat-

ností než ctností, nad svtem vládnou nespravedlivci,

kdežto poctivci jsou všude utlaováni a k zemi dupáni.

Tak bylo a bude snad až do konce svta. A kdyby svt
nebyl nkdy vyburcován dsnými zloiny, krvežíznivými

postavami, jako byli ve francouzské revoluci Marat, Ro-
bespiere a jiní náelníci, kteí dali pes million lidí po-

pravit, pak bychom se dožili toho, že by náboženství a

církev byli od syn tohoto svta a ctitel mamonu a

požitku úpln k zemi poraženy. Jest až neuvitelno,
s jakou tvrdou houževnatostí nevrci hájí svoje stano-

visko, že pro lidskou spolenost náboženství Kristova

není potebí.

Dkazem toho jsou na p. naše »Národní Listy«

ze dne 8. záí 1901. V úvodním lánku o píinách
anarchismu, ku kterému zavdal podnt vražedný atentát

na Maxe Kinleye v Buffalu od anarchisty Oolgocze pod-
niknutý, píše tento orgán eských nevrc a zedná
takto

:

»Nikoli policejními opateními, nikoli výminenými
zákony a stavy, nikoli poutáním svobody tisku a svo-

body spolovací a shromaždovací, tím nikdy a nikdy

nevyhubíte kokotici revoluního anarchismu ze svta!
Ale víte, ím ji bezpen vyhubíte a vyhladíte v dob
dozírné z koene? Promyšleným a neustálým povznáše-

ním a zvelebováním všeho lidu obecného rozumnou,
spravedlivou správou státu v duchu svobody, osvty a

lidskosti, promyšleným a stálým odstraováním všech

kivd a nespravedlivostí zastaralých v život spoleen-
ském, státním a národním, poctivou rovností všech ped
zákonem, poctivou právní ochranou slabších proti moc-
njším, upímnou snahou o zhojení duševní jako hmotné
bídy, upímným soucitem a úinnou pomocí všem strá-

dajícím — slovem: zízením státu a spolenosti, prod-

chnutým spravedlivostí a lidumilnou láskou, prodchnutým
úctou k dstojnosti a právu lovka, pejícím rovnou
poctivou svobodu všem a štdícím mravn zušlechující

osvtu všemu lidu bez rozdílu. >

To jsou jediné prostedky, jimiž rozumné vlády ve

století dvacátém mohou zachránit a upevnit byt stát a

íší : odstraováním píin hmotné a duševní bídy, od-

straováním všeho násilí a barbarství ze života veej-
ného a mezinárodního, zastavením toho permanentního
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vespolného zbrojení, pod jehož tíhou vihled upadá

blahobyt pracujících národ a pibývá zoufalého prole-

tástva, které nemá eho více ztratit — a za to obráce-

ním tch milliard, dnes na úely válené mrhaných,

k úelm lidumilým, ku zvelebení vlastí a národ v po-

žehnaných pracích míru. To máme po nejhlubším svém
pesvdení za nejlepší a nejjistjší cestu k budoucnosti

utšenjší, nežli jest trudná naše pítomnost, plná ne-

spokojenosti národní a spoleenské, plná krisí, plná ne-

spravedlivých válek, plná roztrpení, záští, násilí a fana-

tismu úkladného.

Kéž zloinný attentát, spáchaný na pedstaviteli

svrchovanosti národa amerického, dojme netoliko národ
americký, aby vrátil se z nynjšího ploského materia-

lismu svého k ethické výši slavných svých otc : Wa-
shington a Jefferson, ale kéž otese také spasiteln

všemi vládnoucími státníky evropskými, aby vzali z nho
nauení moudré pro lepší budoucnost národ evrop-

ských.

«

V celém tomto klábosení eského veležurnálu ne-

najdeme ani jednou slvko : náboženství Kristovo. Pá-

nové, dlejte si co chcete, buto se bude lid držet ka-

techismu, pedpis kesanského náboženství, anebo bude
vládnout svtem lidská bestie. — Jiného východišt
není.

Náš eský lid stále chudne a jde dol, nejdíve
mravn a pak hmotn. Dkaz toho vidíme na tisíce

denn — všude, kamkoliv jen se poohlédneme. Vezm-
me jen Prahu. Na Píkopech a Václavském námstí mají

nejnádhernjší domy židé. Žid Oehler a Lobl postavili

si nové obrovské obchodní domy, které mají ohromnou
cenu. Kdekoliv se zde njaká novostavba provádí — je

to žida.

Veškeré obchody v Praze jsou v rukou žid-
Na Nový rok a na dlouhý den (jom Kippur), kdy židé

vesms ukazují svtu svoji moc, kdy jsou židovské krámy
vesms zaveny, jest vidti, co jsme my eši a co jsou

židé. Nás nezahubí prušácké piklhaubny a kanóny, ale

nás nií a hubí Oehler, Lobl, Metzeles, Rothberger atd.

Kdyby dnes na odlehlém pedmstí židovka Emma Qrún-
hutová otevela obchod, jako uinila na Smíchov, a

vyvsila ve výkladní skíni teba již od njakého žida

obnošenou košili, jsme jisti, že ji prodá.
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Náš lid si nedá žida vžiti, mluvte si mu co chcete,

on musí kupovat u žida. O této vlastnosti našeho lidu

pinesly zajímavý dopis Baxovy » Radikální Listy «. Psaly

v ísle 24. ervence 1901 takto:

» Pozorovacím pedmtem budou nám ovšem v prvé

ad židé venkovští a jich vzájemný pomr k ostatnímu

obanstvu. Jen velmi málo je eských míst, kde ne-

nalezli bychom njakého žida (pokud je nám známo,
jsou takovým místem Poátky, malé msto na hranicích

eskomoravských). Kde žid nebo židé žijí, tam vidíme

pozoruhodný úkaz. Žid mnohým a mnohým je prvním
dvrníkem a rádcem. »Pantáta« žid brán je na potaz

ve mnohých složitjších a dležitjších pípadech život-

ních, velmi asto i rodinných. Žid, njaký obchodník
nebo nájemce, pedstavuje ostatnímu obanstvu bystejší

živel, hybnjší a také inteligentnjší. Tší se jako rádce

daleko vtší dve u pemnohých než tebas uitel nebo
jiný pedstavitel inteligentní vrstvy obyvatelstva.

Žid nebývá pravideln usedlíkem, ale velice rychleji

se pizpsobuje a zdomácní. Nedá se obyejn vtáhnouti

do malicherných ptek místního osobního rázu, snaže

se zachovávat! všude ne-li zejmou píze, tož alespo
zcela indiferentní pomr k své osob. Ovšem v místech

úpln neb velikou a závažnou vtšinou eských dlá
^eského žida«, chodí do »Besedy«, vyvšuje pi píle-

žitostech ervenobílé prapory, dokonce i osvtlí (vidli

jsme pece židy oslavuj. cí Husa), ped krámem te eské
noviny (ovšem v pokoji za krámem má na stole »Tag-

blatt«). Stane se zkrátka »dobrým a milým židem.«

Pi tom ovšem obchoduje, jak ve svém krám nebo
se svým obilím a dobytkem, tak — a to asto ve vtší

míe — i jiným zpsobem, hlavn penzi. Poslouží rád

a ochotn, kdo se na nj obrátí — ovšem, je-li »dobrý«,

t. j. jen potud, pokud cena prokázané úsluhy se kryje

s majetkovou jeho kvalitou.

Což divil, že takový oban žid spojen je záhy

s adou svých spoluoban echák nejen velmi pev-

nými pouty rzných obchodních vztah (asto papíro-

vými, ale tím pevnjšími), nýbrž i svazky osobního
pátelství.

A jak se pak mžeme domnívati, že by nkdo z pe-
etných pátel takového fešáckého žida mohl i jen pe-
mýšlet! o tom, co mu antisemitismus povídá, neku-li
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aby sám pochopil význam silné posice židovstva tako-

vými koeny upevnné a uvdomil si její dsledky.

A neuvdomí-li si, jak mže zaujati jedin možné a nutné

stanovisko proti takovému uplatování se židovské moci?

Což pak uví pítel takového místního žida, že mu
hrozí od nho samotného, jako od ásti celé sorganiso-

vané moci, njaké nebezpeí, že takové nebezpeí jemu
i celku, jemuž náleží, hrozí od celé té moci? Jakož

neví tomu i jiní, kteí se »netší« pátelství s njakým
tím panem Kohnem i Hellerem, a už stojí za proda-

vaským pultem, i sedí ve vinopaln nebo velí jako

pachtý ve dvoe? Vždy vidí, že žid žije ve velmi d-
vrných stycích s hlavami msta, s pány doktory, úed-
níky a pod., ba i s panem dkanem i faráem je na

dobré noze, obchoduje s ním, kupuje od nho obilí,

dobytek, opatuje mu hospodáské poteby nebo nají-

maje od nho farské polnosti. A prostší lidé následují

pak píkladu tch » vrchních « vrstev, chodí k » pantá-

tovi « do krámku nebo do výepu, dávají si koncipovati

dopisy, udíleti si rady v právních záležitostech a pozne-

náhlu upadají také v odvislost duševní zárove s od-

vislostí hmotnou.
Tak se žid pevn usazuje ve svém okolí, nabývá

pdy a — pracuje. Pracuje piln a vytrvale — ta est
se musí všem dát — ale pracuje bezohledn pro sebe

a svj národ. Podtrhujeme slova svj národ, ponvadž
síli li jednotlivec žid, posiluje tím veškeré židovstvo,

souhrn svých soukmenovc — chybn se íká souvrc —
jsa si vdom svého úzkého úvazku, pojícího jej s nimi

navzájem, ukládajícího mu povinnosti, ale propjujícího
mu také moc, sílu u vdomí, že za ním stojí silný,

v jedno sražený celek. Od každého, nejmenšího židov-

ského handlíe v nejmenší zapadlin vedou nitky, spo-

jují se v prameny stále mohutnjší, ovládané rukama
vládc penžních trh i politiky. Kolik prospchu a ko-

lik škody vyšlo nám již od tchto vládnoucích kruh,
víme nejlépe sami. Cítíme ty stopy a budeme je cítiti

ješt dlouho. Nejmén tak dlouho, dokud sami nepo-
známe, jak ve svém stedu necháváme rsti nejjemnjší
a nej nepatrnjší zdánliv koínky, živící naší vláhou celou

tu sple nenasytné a neúprosné cizopasné rostliny, oví-

jející celý svt a rdousící nejslabší. Není teba surovosti,

sprostoty a násilí, ale prozíravosti a mén zbytené d-
vivosti. jen si teba vždy uvdomiti, co znamená cizí
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živel ve vlastním tle a míti smysl pro píslušnost
k tomuto tlu. Hyne celé tleso a s ním jednotlivec

i /73opak.«

Pibíjíme tato slova »Rad. List « na dobrou pam,
ponvadž pochází z listu takového, jehož ani jediné snad

íslo nevyjde, aby v nm nebyl špinn eský knz, ka-

tolická víra a náboženství katolické. Nuže, pánové, zde

zpytujte svdomí vlastní. Vy si nedovedete vysvtlit!

zjevy, pro žid jest u našeho lidu nyní všemohoucím.
Kdo je toho píinou? Kdo jiný než každý ten, který

boí v lidu, co knz v mládí staví, který nií v lidu

náboženství a lásku k vlastní kesanské krvi.

Díve, dokud novináští štvái neštvali lid proti

knzi, byl všude knz brán v poradu, dnes chodí lid na

poradu — do koalny k židovi. A kdo k tomu dlá
pomahae? Titéž lidé, kteí pak naíkají v >>Rad. Listech«

na rostoucí obrovskou moc židovstva. Že se stanou

i pípady, že tu a tam i knz proti stávajícímu církev-

nímu zákonu, že kesan nemá míti nižádného styku se

židem, se proheší, to jest tím smutnjší, a to se stává

tím, že uštvaný knz musí jiti volky nevolky k židovi

pole pronajmout, ponvadž mu ten »kesanský lid«,

drží-li pole sám, s nho všecko pobere, ponvadž se

všude mluví a píše, že knz nic nepotebuje.

Ale nejen ten náš obecný lid jde slep k židovi,

on se nedívá na firmu, nýbrž do výkladní skín a jde

podle láce, nýbrž i naše tak zvaná inteligence jest v tom
smru ješt horší. O tom bychom mohli podati nesíslné

doklady.

i není to hrozno, že mají židé mimo svého n-
meckého »Prager Tagblattu« nyní dva eské denní listy

ku svým službám: » Právo Lidu« a »as«?
Není to hrozná podívaná, když vidíme, že univer-

sitní profesor Masaík veejn se ujímal židovského vraha

Hilsnera, ale na rodinu nebohé zavraždné kesanské
muednice píhany vrhal? A to jen proto, aby o nm
psaly židovské noviny dlouhé chvály?

A takových Masaík jest mezi námi na sta a na

tisíce. Uvedeme zde jen jeden píklad. Pražský týdenník

»Nové Listy « pinesl poátkem záí 1901 z Náchoda
dopis, kde si dopisovatel stžuje následovn

:

»Chceme ukázati na jinou bolavou stránku našeho
národního hospodáství. A sice jest to podomní obchod.
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kterýž s povrchu zemského co nejdíve by smeten býti

ml. Naše daleké okolí hemží se neustále samými Picke-

lesy, Schillery, Jeitelesy, z nichž každý — ku podivu —
jest pedem opaten (od koho?) spolehlivým seznamem
míst a obydlí, na která se židé obrátiti mají. Z pravidla

pak židovští agenti svým pražským neb vídeským fir-

mám z tchto udaných míst pinesou tuné objednávky

pro celou saisonu a náš živnostník o to pijde. Rozumí
se samo sebou, že více láce, nežli jakost zboží zde roz-

hoduje a že hotová zakázka nevypadá zdaleka podle

pedložených vzork. — Žel, že inteligence naše, nejvíce

pak eské úednictvo, sedá na lep tmto agentm a že

nevzpomene toho, jaká bemena poplatní uvalena jsou

na bedra našeho obchodnictva, jaké zemské, školní,

obecní i okresní pirážky ! Kdyby nebylo dlného a ven-

kovského lidu, musili by zavití 1 ty jediné naše dva
závody se stižním zbožím, z nichž jeden již 3, druhý
4 roky psobí a tak dost živoí, nebo se tu již firmy

vystídaly. Prvá ohlásila konkurs a nástupce oekávalo
totéž.

Na štstí byl vyueným pláteníkem a tak pibrá-

ním plátenictví zachránil svou firmu od úpadku. Ob-
chody, jež zde uinili židovští podomní agenti, vyšly na
jevo z dornluvení se majitel obou výše uvedených ob-

chod, p. Šolce a p. Janeka. Jeden o druhém se totiž

domníval, že inteligence místní a vkolní nakupuje u dru-

hého. Zatím s prázdným vyšli z objednávek oba dva.

V Náchod jest 10.000 obyvatel, odborná škola tkal-

covská, továrny, a proto dosti jest zde profesor, uitel,
úedník, léka

; avšak ani úedníci obce, kterou my,
poplatníci, vydržujeme, nenakupují u našince. Vše mají

od našich úhlavních nepátel. Zdejší emeslriictvo jest

jim dobré na oprávky a vyištní. Titéž lidé, eši, kteí

si na radnici odhlasují obecní pirážky, které my živ-

nostníci máme zaplatit, dlají za naše peníze milostpány

a zanášejí každý groš k židákm.«
A takových dopis ze všech kout eských pinášejí

pražské antisemitské listy do roka na sta.

V em to vzí? Díve se lid kesanský navzájem
podporoval, ponvadž ml v srdci víru. Nyní jest lidu

náboženství neustále zlehováno a nieno, lid se stává

surovým a sobeckým, jeden druhého by zniil. Pravý
opak všeho se dje u žid. Žid se židem drží, žid žida

podporuje a tím nad námi vítzí, oni nás pohltí po-

39Rudolf Vrba: Vláda penz.
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málu a jist. Na píklad kupují židé nyní kde jaký po-

zemek neb dm ve vtších mstech
;
tím opt rozšiují

svou píšernou moc nad námi.

Na píklad konala se ve tvrtek 12. záí 1901

v Praze na Ovocném trhu u soudu exekuní dražba na

dm . 750 v Dlouhé tíd »u bílého lva« zvaného.

Koupil jej známý žid Jindich Stránský za 64.329 K,

akoli dm byl soudn odhadnut na 72.350 K. Žid
Stránský si zídil konfenci a za krátký as zbohatl.

Koupí toho domu vydlal rázem 8000 K. Dále byla

dražba u téhož soudu na domy »u tí orl« . 255 na

Malé Stran a na . 256 »u kamenník« na Zderaze.

Oba koupil advokát žid dr. Arnold Popper, a sice první

za 30.010 K, a soudn byl odhadnut na 50.602 korun

a druhý za 40.010 korun, a soudn odhadnut na

54.141 korun. Advokát Popper vydlal zde rázem

34.000 K!

U okresního soudu na Smíchov konala se dražba

stavebního místa ís. katastr. 169 86 v Bubeni u Prahy.

Koupil je advokát žid dr. Alfred Kauders pro známého
zasílatele Fantla za 9020 K, a byla odhadní cena

13.680 K.

Kšeft ten vynesl tedy 4000 K. A tak židé skupují

do roka všecko, co se jen skoupiti dá.

jaká nás kesany a hlavn náš malý eský národ

eká budoucnost, z uvedeného lehko poznáme, jestliže

lid se nevrátí k mravním zásadám náboženství Kristova,

jestliže nenabude láska k bližnímu mezi lidem kesan-
ským žádné pdy, a bude jí stále ubývat i, pak nejsou

daleky konce, kde nám bude he než po bitv blo-
horské a po válce ticetileté.

Všudy, kam se jen podíváme, je sociální rozklad.

Nouze, nespokojenost, rozervanost jest denním heslem
v domácnosti million lidí.

Dle tvrzení dra Helloga má pijíti za 250 let všechno
lidstvo do blázince. V posledních 50 letech stoupl prý

totiž poet blázn o 50 procent, takže na jeden million

pipadá dnes 18.000 choromyslných a 10.000 idiot.

Nebylo by divu, kdyby toto proroctví se splnilo. Nebo
bude-li lidstvo žiti tak, jako dosud, zdegeneruje se úpln.
K tomu pipotme nynjší protináboženský a proti-

rozumový tisk, a vyjdou nám složky, které nutn vedou
k sešílení lovenstva.
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Universitní professor v Tubinkách v Nmecku,
dr. Gaupp, vydal knihu, v níž projednává mezi jiným

otázku, pro stoupá stále poet sebevražd. Jako píinu
toho uvádí duševní poruchy, které za naší doby stále

se množí. Nicmén je nucen doznati též toto: »Dejme
tomu, že píinou peetných sebevražd jsou nemoci
duševní, pece nám zbudou ješt mnohé, které se duševní

poruchou vysvtliti nedají. Pokud nám statistické výkazy

dosvdují, tedy za posledních 80 let, roste poet sebe-

vrah v Evrop více, než poet chorých duševn. Na-

jisto zde psobí ješt jiné okolnosti, které zavinují tak

veliký poet sebevražd. Kde je hledati? Snad v po-

mrech hospodáských? jist ne. Pokud nás djiny
a statistika pouují, bývá sebevražda velmi poídku pí-

znakem nouze. Jsou pípady, že náhlé schudnutí mnoho
lidí dožene k sebevražd, ale hospodáským nedostatkem

nedá se vysvtliti stále pibývající poet sebevražd.«

A uený professor vykládá nyní nkteré píiny astých
sebevražd. Jsou to: pijáctví, požívání morfia a kokainu,

hráství a jiné vášn. Pak doznává též: »Nedá se upíti,

že ztráta náboženské víry, víry ve z mrtvých vstání

a další život po smrti, jest též jednou z píin stále

vzrstajícího potu sebevražd.« A to bude také to pravé.

Nebof není-li po smrti nic, nemá-li lovk duše, není-li

Boha soudce, jak tisíce moderních prorok nevreckých
hlásá, pro by ml se lovk báti spáchati sebevraždu?

Naopak smrt je pro nho vysvoboditelkou z utrpení

a bídy na svt. Zde možno zase pozorovati blahodárný

úinek náboženství. Není hrdinou ten, kdo zbable couvá
ped obtížemi a nesnázemi, není hrdinou muž, jenž pro

njaké nezdary bée si život, zanechávaje na svt vdovu
s nezaopatenými dítkami, není hrdinkou žena, která si

zoufá, nestarajíc se, co bude z její dítek, ale tací lidé

jsou hrdinové, kteí postaví se vzdorn a staten proti

neštstí a nehodám, modlí se, pracují, trpí, doufají a vy-

trvají.

Jenom pevná víra, neochvjná dvra v Boha
propjují lidem té síly, aby v protivenstvích, útrapách

a nedostatcích neklesli. A práv proto pibývá tolik sebe-

vražd, protože lidé pestávají v Boha viti a v nho
doufati. Vzrst sebevražd jest ovocem moderního, bez-

náboženského vychování.

asopis » Hlavní zpravodaj « v Praze pinesl 13. srpna

1910 tento obrázek:

39
’
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Praha VIL (socínský list) uvedla jako píiny zlo-

innosti zavládnuvší »sociální bídu« a lichvu bytovou
a upozornila nás, abychom poslednjší hledli potírati. —
My oproti tomu hlavní vinu udávali ve výchov ne-

dostatené a nedostatené mravnosti. — Abychom svoje

tvrzení alespo ásten dokázali, uvedeme zde nkolik
obrázk, které vše jiné dosvdí, jenom ne sociální

bídu. — Minulou nedli intervenovala policie v devíti

pípadech rvanic. Z tchto byly dv hospodské rvanice

velikých rozmr, pi nichž vzal za své tém celý

inventá v obou hostincích, ímž ovšem zpsobena byla

hostinským znaná škoda. Že byla pi tchto rvanicích

spousta ranných, rozumí se samo sebou. — Pochybu-
jeme, že by »sociální bída« nutila k opilství, rvanicím

a konen i ku vzájemnému zkrvavní úastník» sociální

bídy«. A takovýchto rvanic hospodských udává se u nás

každou sobotu a nedli spousta. Všech ovšem jest pvod
»sociální bída«??!! »Znám hostinec/< píše pítel našeho
listu, »kde asn od rána do pozdní noci ozývá se hrací

stroj, harmonika a zpv, i ev. A rovnž tak v asných
jak noních hodinách obléhán jest tento hostinec ženami

a dtmi, jichž «živitelé« utápí v hostinci tom v alkoholu

poslední halé, ponechávajíce své rodiny hladu a bíd. —
Pravím, není to jednou, nýbrž každodenn jsou zde

tyto pípady. Muži dlníci zde utrácejí s prodejnými
dvkami svoji týdenní mzdu, a ženy jejich a dti zmírají

zatím hlady.

Uvádím píklad: Tuto sobotu v noci pozoroval

jsem obraz: Kolem oken hostince zmínného ploužily

se v noci tyi ženy, všechny mly tam své muže. jedna

z nich nesla v náruí kojeátko, za ruku vedla dcko
asi tíleté. — Pojednou vyvrávoral z hospody muž.

Uzev ženu s dtmi, spustil na ni : Ty, k . . . ., již mne
zase špehuješ ?« — »Muži, dy nemají dti co jíst, do-

mácí chce inži, a ty tady propíjíš výdlek !« — »Kuš,

co si myslíš, že mám jenom dít a nemám mít žádnou
legraci? Lon dlal 16 zlatých, na svainy jsem utratil

pt, do organisace jsem dal Chceš-li, tu máš ptku,

já dom nepjdu, chci se pobavit.« — V tom se vyrojil

z hostince chumá napitých lidí a spativše muže v roz-

hovoru, poali se mu posmívati, že se musí držeti

zástrky ženy, že bude doma kleet. A na konec poali
s nejoplzlejšími emi, tak že žena, patrn ze studu —
odešla, ani nevzavši peníze, nabízené jí mužem. Až do



— 613 —

dvou hodin ráno hulaila spolenost » sociální bídou
stižených «.

A takové obrázky vidíme zde každý den. A ješt

horší. Dvanácti až patnáctiletá dvátka vchází do tohoto

paeništ mravní zkázy, kde trní každého veera smeka
prodejných dvek. A mladá dvata ta nechají se tahati

a makati — jsouce již bez veškerého studu, výrostky

i starými chlapy. Pro jednu z nich pišla onehdy po
desáté hodin matka a na ulici jí inila : »Tatínek je již

doma a nadává« — mínila matka — »Eh, ten a mn
vylíže p . . . . ! Ten je rád, když si njaký šesták vydlám
a pinesu mu ho dom na pivo ! !

— A matka ? Po-

krila pouze rameny a ekla odcházejíc: »Až si uženeš

njakého fakana nebo nemoc, pak ti bude lepší !« »Však

já dám pozor !« zasmála se hlasit »sociální bídou«

uštvaná a ostatní spolenost kamarádek a kamarád jí

pizvukovala. — To nám píše náš zpravodaj. A pozorujte

poínání dtí na ulici a vyslechnte jejich rozhovory.

Hnus, odpor a hrza vás jímá, když slyšíte ty vzájemné
jejich titulatury : K . . . . ,

S . . . . ! — oplzlé jejich ei
atd. —

A tážete-li se jich, kde to slyšely, zcela klidn
vám odpoví : od tatínka, od maminky. A prosím, to nejsou

ojedinlé pípady, nýbrž to je všeobecným pravidlem

;

oplzlé ei, nadávky spustlé atd. A opovažte se takové

nemluvátko upozornit! na neslušnost podobné ei a

podobného jednání. Vynadá vám co nejsprostji a jste

rád, že po vás nepraští — kamenem. A proto, pánové,

jímž náš zpsob psaní není vhod. Vy si vytknte za svojí

povinnost, mezi tmi, již vás slyší a vašich pokyn po-

slouchají, hlásati na prvním míst mravní výchovu dtí,

jako hlavní základ sociálního blahobytu. Nebo kde není

mravní výchovy již v dtství, tam není lásky ani k bratru,

natož ku bližnímu nebo soudruhu a - celé vaše uení
sociáln demokratické zbudováno bude na písku, vaše

heslo : rovnost — volnost — bratrství zstane pak jenom
pouhým heslem — skutek utek.«

To píše list, který vydává bývalý poštovní úedník
Flogl. Tedy žádný klerikál. To jsou strašlivé obrázky
sociální a mravní zvrhlosti, do které zabedl náš lid.

Kde mizí náboženství z rodiny, tam nastává poušt.

Národ bez náboženství a mravnosti zahyne, jako

zahyne bezbožný jednotlivec ve vlastních neestech.
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Doslov.
V

eský Západ« pinesl dne 13. ervence roku 1911

tento lánek: »Ven ze škol vyženou vás«. Tato
slova božského Spasitele, kterými pedpovdl svým
uedníkm i jejich nástupcm pronásledování a nej-

horší štvaní se strany nepátel, plnila a plní se neustále.

Djiny katolické církve jak v Rakousku tak i ve státech

jiných jsou nám toho dkazem, že státní moc nebyla

nikdy píznivou katolické církvi hlavn v otázkách škol-

ských a že vždy snažila se tato moc vytlait! vliv a ve-

dení církve ze škol, které pvodn od katolické církve

byly zakládány a to již v té dob, kdy i nejmocnjší
svtští panovníci radji obírali se honem, loupežením a

milostnými pletkami, než vzdláním a duchovním povzne-

sením lidu.

Zásluhy katolické církve, jakož i jejího knžstva
v otázkách školských jsou tak veliké, že jen nejhorší

nepítel církve mže je popírati anebo takový lovk,
který nezná z djepisu ani toho nejmenšího, nezná
zkrátka ani djepisné abecedy. Církev dala základ k ny-

njším vysokým i stedním školám, katolická církev po-

vznesla domácí výchovu mládeže, že neustále upozor-

ovala rodie na jejich povinnost k dtem, vybudovala
celý systém obecného školství a pi tom toto školství

sama si vydržovala ze svého majetku beze všech školních,

obecních a zemských pirážek, bez vypisování dan na

pivo atd. atd. Avšak kesanský duch ve výchov mlá-

deže nelíbil se odvkým nepátelm uení Kristova, kteí

nedali si pokoje, až tém ve všech zemích vymohli si

co nejvtšího snížení náboženského vlivu na výchovu
mládeže, jak stalo se také v Rakousku zákony z let 1868
a 1869.

Dle tchto zákon snižuje se jednak význam
celé církve a vzhledem ke škole snižuje se náboženství

na pouhý uebný pedmt, ostatní pak pedmty nemusí
býti proniknuty duchem náboženským, i kdyby sebe více

s náboženstvím souvisely. Výsledky této výchovy mžeme
velmi dobe pozorovat! za našich dn, kdy celé generace,

odchované moderní interkonfesijní školou, stojí v pímém
odporu a nepátelství proti katolické církvi. Jest pak
zcela pirozeno, že takovýmto odprcm jest solí v oích
již pouhá pítomnost katolického knze ve škole, pi
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emž velmi dobe snesou se s protestantským pastorem

i židovským rabínem a snad snesli by se i s bábou-
kartákou . . .

Výsledkem pak tohoto napjatého pomru jsou ne-

ustálé a promyšlené útoky na katolické, ve škole psobící
duchovenstvo, které provádny jsou jenom za tím úelem,
aby nejširší vrstvy obecenstva byly proti knžím ve škole

psobícím poštvány a tak aby byla pipravena pda pro

zamyšlené vypuzení náboženství ze školy.

Pro doklady tohoto svého tvrzení nemusíme choditi

daleko, nebo v samotné Plzni vyskytlo se jich v poslední

dob nkolik.

»Nemrava« z Plzn. Tak byl napaden a z nemrav-
ných skutk se školními dvaty obvinn plzeský kate-

cheta dp. Zika, a to takovým zakukleným zpsobem, že

nebylo možno podati žádnou opravu, ba ani žaloba ne-

byla možná. Každý tená dotyné lokálky, která vyšla

v »Nové Dob« dne 28. m. m., musel dojiti k úsudku,

že obvinní jmenovaného katechety jest odvodnné a

pravdpodobné, nebo tento dojem zmínná lokálka p-
sobila.

Napadený knz došel si však v pátek — 30. m. m-
— do redakce »N. D.«, kde mu ekli, že stala se jim

mýlka v osob, a že vinníkem jest jiný katecheta, kterého

p. redaktor Votava také popsal. Ale podle popisu žádný
takový katecheta na plzeských školách nepsobí.
Zajímavým bylo doznání p. redaktora, že demokraté ne-

vystupují proti osobám, ale proti celému náboženskému
systému, jaký dosud ješt aspo ponkud ve školách trvá.

Ješt že byli tak ochotni a pinesli opravu v pondlním
ísle ze dne 3. t. m., ale opt s omákou, že pátrají dále

po pravém vinníkovi. Tedy za každou cenu musí býti

katolické knžstvo pošpinno nepravdivým útokem.

»Nemrava« z Uher. Korunu svému zpsobu psaní

postavila »N. D.« na hlavu hned na to ve stedu, kdy
napsala, že jistý » posvcený nemrava « páter Lamberk
v uherském Temešváru svedl a nakazil pes ticet 8 až

121etých dvat . . . Dokladem, jak »N. D.« lže, anebo
pramen, odkud erpala svou niemnou zprávu, jest ta

okolnost, že udává stáí knze na 35 (ticetpt) let a

uvádí o nm, že již celých patnáct let psobí jako knz
v diecesi czanadské. Pedevším ví kdekdo, že knzem ne-

mže se státi nikdo ped uplynulým 22. rokem, a již
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k této dob potebuje papežské dispense, a že pravi-

delný vk, kdy knz je vysvcen, jest 23. a 24. a další

léta, ale to nic nevadí poestnému listu soudruh, aby
tak bezmyšlenkovit kde jaký žvást nesebral a neotiskl...

Systém ...

Par nobile fratrum . . . »Nové Dob« postavily se

zase v jiném smru po bok » Plzeské Listy «, které snad

závidly soudruhm jejich vavín. teme v jejich 150.

ísle ze dne 6. ervence t. r. tento útok na est knze
psobícího ve škole

:

»Podivné náboženství. Sdluje se nám tato neuv-
itelná vc. Na jednoho žáka III. obecné školy na Husovu
námstí udali hoši katechetovi, františkánu P. Basilu Ha-
velkovi, že jedl nco v kostele. Katecheta, jenž je znám
jako náboženský fanatik, hocha plísnil a tu hoch pro-

hlásil, že udání hoch není pravdivé, ponvadž on v ko-

stele nejedl. Katecheta pinesl na to krucifix a dv svíky,

které rozžal a odíkával hochovi jakousi písežní formuli,

kterou hoch musel opakovat! slovo za slovem. Jinými

slovy, hoch ze III. tídy obecné školy musel zcela for-

máln písahati, že v kostele nejedl. Rozumí se, že spo-

lužáci byli nad 'tímto klerikálním skutkem velmi udiveni

a jakmile pišli dom, s úžasem o tom vypravovali. Jest

povinností c. k. okresní školní rady, aby vc tuto vyše-

tila a byla-li by pravdivá, energickým zpsobem zakroila.

Fanatický knz ml by z vyuování náboženství býti

vylouen. Skutek zde vylíený rozhodn a co nejdraznji
musí býti odsouzen.

«

Ze zpsobu psaní uvedené lokálky vysvítá, s jakou

pímo ábelskou nenávistí namoil pisatel tohoto útoku

péro (vlastn klacíek) do kalamáe, a svou jedovatou

slinu vrhl na katolického knze. Tento však nemeškal a

došel si do redakce »Plz. L.«, kde zjev »fanatického

knze « zpsobil pravé zdšení. Vytáek byla celá ada,
hlavn obava ped 19. paragrafem tiskového zákona. Ale

nic nepomohlo. »Plz. L.« byly nuceny pinésti opravu,

kterou však velmi šikovn zastrily, jak vysvítá z otisku

této opravy v ísle 151. ze dne 7. t. m.

:

»Nadace. Za úelem propjení požitku 124 K z na-

dace Františka Karlíka k podpoe sirotk a vdov po ui-
telích, po pípad i k podpoe neštstím stižených uitel,
dne 7. záí 1911 splatného, vypisuje se konkurs do
17. srpna 1911. Pi udlování této nadace dlužno pi-
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hlížeti k uchazem dle následujícího poadu: 1. Z pí-
buzenstva zvnlého uitele pana Františka Karlíka.

2. Z uitel, kteí psobili v Rokycanech. 3. Z uitel,
kteí psobili v obcích : Bušovicích, Ejpovicích, Bezin,
Klabav, Kolvín, Litohlavech, Lhot Šáhlavské, Mešn,
Mirošovech, Oseku, Padrti, Skoicích, Šfáhlavech, Tymá-
kov. Veselé a Volduších. Nekolkované žádosti pijímá
ve lht naduvedené mstská rada král. svob. msta
Rokycan.

Dovolávaje se § 19. tisk. zák., žádám ctnou redakci

za uveejnní následující opravy: 1. Zpráva nadepsaná:

» Podivné náboženství « v ísle 150. »Plz. List « (ze dne
6. ervence 1911) jest úpln nepravdivá. 2. Pravda jest,

že žák III. tídy obecné školy záp. obvodu, o nmž ve

zpráv e, byl usvden asi 8 hodnými spolužáky, že

jedl v kostele pi službách božích, a k tomu se ped
žáky piznal a mírn pokárán byl s výstrahou, by bu-

doucn tak neinil. 3. Není pravda, že katecheta pinesl

krucifix a dv svíky, které rozžal a odíkával hochovi

jakousi písežnou formuli, kterou hoch musil opakovat!

slovo za slovem: pravda jest, že hoch druhý den ped
správcem školy a matkou, která celému vyšetování pí-
tomna byla, vše zapel, zpsobem theatrálním, u dtí ne-

obvyklým, od nikoho nebyv vyzván, se zapísahal, že

jest nevinen, a všecky ostatní hochy ze lži vinil. 4. Vy-
šetování další jest postoupeno místní školní rad. Ve vší

úct P. Basil Havelka, katecheta. « Jak bylo s námi sd-
leno, byl chlapec dle všeho již z domova naveden, jak

má odpovídat!, nebof jeho chování bylo pímo výstední.

Ze lži obvinil zcela drzým zpsobem své spolužáky,

kteí dokázali mu, že vskutku v kostele jedl. Nedotýkali

bychom se této vci, kdyby nebyly z ní vytloukaly »P1.

L.« kapitál proti obvinnému knzi, který dosud vyšel

vždy v nejlepší shod s uitely, a kterému i liberální

uitelové vydávají svdectví co nejvtší snášenlivosti.

Sama okresní školní rada uznala jeho práci ve škole

a vyznamenala jej pochvalným dekretem. Tentýž útok

otiskly také » Národní Listy « (taktéž mladoeské) a ná-

rodn-sociáln-dohodové »Naše Snahy«. Pinesou také

opravu?
Pravý cíl . . . Víme dobe, páni, o se vám jedná

Vy sice bijete na oko pouze do jednotlivce, v našich,

pípadech do knží Ziky a Basila Havelky, ale pi tom
úmysln trefujete celý knžský stav ve školách psobící.
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abyste pipravili vhodnou pdu pro ten okamžik, až

svtové židovstvo a v první ad naše rakouské židov-

stvo, v jehožto službách vy stojíte, vydá povel k útoku
na náboženskou výchovu dítek ve škole a na vyhnání
náboženství ze školy vbec. To jest cíl židovstva —
povalení náboženství kesanského — prostedkem k tomu
cíli jest tak zvaný svobodomyslný tisk, jehožto vyda-

vatelé a redaktoi jsou takto jenom ubohými námezdníky
židovskými v protikesanském boji.

Týž list pinesl 17. srpna 1911 tuto zprávu:

»Knz pijde do školy unaven dlouhou cestou. Sebe
vtší nepohoda ho neodstraší, chce svdomit užiti každé

hodiny. Káze je »volná«, a proto si rozpustilci dle li-

bosti hovoí. Tak ovšem není možno vyuovati. Knz
marn napomíná. Konen nevidí jiné pomoci a nej-

vtšího nezvedence posadí zvláš do prázdné lavice, aby
ostatních dtí nevyrušoval. Kluk si v lavici lehne; z toho

žaloby a smích. Postaví-li duchovní kluka ped lavici,

dá se do tance. Nastane nový smích. — » Postavím t
za dvee !« pohrozí knz a z lavice se ozve hlas jiného

zpustlíka: »Já tam pjdu taky, jo?« — Jiné ukázky:

Knz zane po pestávce vyuovati. »Ješt pt minut !«

vykikne rozpustilec. — »Co obtoval Kain Pánu Bohu?«
»jitrnici!« Vykládá se o sv. bimování. — »My se bu-

deme bimovat holí!« ozve se hlas. — >Pro jsi nebyl

u sv. zpovdi?« Odpov: »já jsem nic neukrad^ !« —
»jdi si sednout tamhle k Božence,« radí zpustlík zpustlí-

kovi. — To se všecko dje pi vyuování. »Co tam

dláš?« táže se knz nepozorného kluka, a jiný místo

nho odpoví: »Hov . . .« Myslíme, že by takovou mlá-

dež kvalifikovaly samy »Nár. Listy « také slovem holota.

Ale pokrokoví pánové nikoli. Do takové »kázn « si musí

ovšem knz stžovati, nebo je pi ní vbec njaká
práce možná?

A te poslyš — milý tenái — výsledek této

stížnosti. Nejdíve pijde slovutný pokrokový pan í-

dící — na inspekci. »Dti, je na vás stížnost, že se pi
náboženství neslušn chováte. Proto jsem se pišel o tom

pesvdit. Náboženství si važte, je to dležitá vc. A to

si pamatujte: kdo si váží náboženství, ten nikdy není

udavaem. « — Knz tomu rozumí a kluci také. — Tak

teme v posledním ísle »Katolického yitele«, stavov-

ském to listu katolického uitelstva moravského. Stížnosti

na zlotilost a rozpustilost naší mládeže jsou stále et-
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njší a naléhavjší. Vliv »volné« kázn a protinábožen-

ského boje ukazuje se v první ad mezi školní mládeží.

A nezapomínejme, že ovoce »volné« výchovy odnáší

sice v první ad knz, ale hned za ním pijde — uitel,

škola a rodina. Nejsou sice pomry všude tak zlé, jak

svrchu vylíeno, ale i v Plzni samotné a na Plzesku
zhýralost mládeže roste každým okamžikem.

«

Ptáme se zde veejn, jaký že to bude z takové

mládeže národ?
Dáme jiný obrázek. Je šábes. V tramwayi na Fer-

dinandov tíd tra . 1 jede v sobotu 19. srpna 1911

párek na malý parník nkam do Chuchle. Dve ke-
sanka, asi 191etá, vysoké, nádherné postavy, blondýnka.

On je žid, pán, asi 30 let, v šedém letním obleku.

Dve je bývalá služka u žid. Nyní ji žid vydržuje

nkde na Žižkov, platí jí msín asi 80— 100 K. Za
to je jeho úplná kurva. Ku podivu. Dve je dokonce
hrdo, že má žida pána.

Žid v tramwayi div dve nesežere, poíná si jako

krvelaný kanec. Na tvái dvete jsou stopy divokých
pohlavních orgií, které se židem tropí. A takového pe-
vita pak si vezme njaký eský Venca za ženu, až ji

žádný žid za kurvu nebude chtíti.

Tak vychovávají eské matky své dcery. Takových
pípad je v Praze a jinde na sta a tisíce. Odtud ta

strašlivá zkáza našeho lidu.

Nejstrašlivjším nepítelem náboženství, knze, to

je vždy žid, kurva, socín a nevrecký uitel. Tito tyi
pochovají eský národ v hrob. »ech« pinesl 18. bezna
1911 tuto úvahu od Gibiera, biskupa ve Versailu:

»Naše náboženská situace dala by se pln vyjádit!

slovy : Rozluka kléru od lidu francouzského. Vili jsme
píliš dlouho, že davy samy k nám pejdou, a že staí

vykati jich v našich chrámech a sakristiích. Vyjma ka-

techismus a pohební obady nebylo skoro styk s duší

lidu. A jaké vzpomínky si odnese lid na ty úedn zá-

vazné styky s knzem, jehož od poslední hodiny nábo-

ženské už nevidl, a s nímž se jen pi chvatné návštv
u úmrtního ního lžka opt setkal? Vzpomínku na

uitele, jenž své nedbalé žáky plísnil, na osobu, jež ve-

šla do domu plného smutku, a jejíž pítomnost blízkost

smrti ješt více dávala cítiti. Ne, to vru nestaí. Je

nutno vrátiti se k slovm Ježíše Krista: Ite ad oves.
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jdte k svému lidu. Je to nutno a teba že nesnadno,
pece možno.

1. Je nutno jiti k lidu. Lid je dnes vším: te, de-

batuje, hlasuje, vládne, rozhoduje svým potem, je su-

verénní. Nad tímto faktem demokratismu možno truchlit

nebo se z nho radovat — ale zmnit se nedá: existuje

a to na dlouho. Nuže, chceme-li pomoci k vítzství vci
boží, musíme obrátiti se k lidu a hledli jej získati pod
prapor víry. Máme sice generální štáb duší zbožných
a katolík statených — ale to naprosto nestaí.

Ostatn, nepjdeme-li my k lidu, pjdou k nmu
jiní a vyzvou jej: >Poj s námi.« A lid pjde a lid už

s nimi jde. Budeme-li klidn ekati, až lid pijde k nám,
je nebezpeí, že se naekáme. Uvidíme, jak znenáhla
nás opouští i poslední zbytek vících, a jak se prázdní

velikolepé chrámy, jichž jsme nastavli. Nevra bude
moci proti nám obrátiti slova Tertullianova a volati po-

smšn: »Vše jsme vám vzali a jen vaše chrámy jsme
vám nechali. « A my ve skvostných, ale opuštných chrá-

mech budeme slavnostn truchlit nad kultem, jenž umírá,

a nad náboženstvím, jež hyne.

Ale základním dvodem, pro máme jiti k lidu

jest, že lid ten má duši, a to duši, jež podle evangelia

hodna je vší naší lásky. Vizte našeho Pána, Ježíše

Krista ! On, jenž jakoby pohledu neml pro všecku

nádheru zem a jenž slova nemá pro Tiberiy a Césary,

nesmrtelností daí jména, vybraná z vrstev nejchudších

a nejprostších. Otevete evangelium na kterékoli stránce,

vždy uvidíte Ježíše a lid nerozlun spojeny. A nám ten

lid uniká. Znesvcuje nedli. Špatn vychovává své dti.

Nete už ani evangelia, ani Životy svátých, a uvážíme-li,

co všecko a co výlun te, je na podiv, že není ješt
více odkesfann a zdemoralisován. Mezi ním a knzem
je propast. Je to bolestný zjev, ale nesmíme se bát pln
se mu podívat v tvá. Takový stav nesmí zstat trvalým,

je nutno peklenout propast, jež nás od lidu dlí, je

nutno navázat s ním styky a jiti k nmu.
2. Piznávám, že je to tžké. Už proto, že kdykoli

je nám initi se svobodou lidskou, výsledek je vždy ne-

jistý. V malém stádci zbožných duší, jež k nám lnou,

je nkterá oveka istší ješt a oddanjší, než všecky

ostatní
; a pece ani o ní nevíme s jistotou, zda ji

uchráníme, nemžeme se zaruit, zda setrvá
;

dnes je
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vrná, ale zítra snad oiDustí svého pastýe, unikne nám
a zklame nadje naše. Úspch není jistý a není snadný.

Hlásati evangelium kesanskému lidu, udržovat v nábo-

ženské osad horlivost prvních dob — ba co dím —
pipravit k dobrému prvnímu pijímání i jen jediné

dcko, jež pece zbožnost vsálo do sebe s mlékem ma-
teským — už to je dílem nesnadným a vyžaduje znané
horlivosti. Což bude, jde-li o to, zpt Ježíši Kristu dobýti

národ, jenž propadl neve? Lid ve svých nejširších

massách díve i pozdji ovšem oteve a dá své srdce

tm, kteí jej milují ne pouze slovy, ale k znovudobytí
lásky jeho je zejm teba více ctnosti, více pravé ob-
tavosti, více trplivé blahosklonnosti než k jejímu

udržení.

Nám jest bojovati nejen proti nevdomosti, ale

i proti pedsudkm. Vedle tch, kdo neznají evangelia a

nedovedou se brániti jedu, jenž je jim vnucován, je

obrovské množství tch, kdo nechtjí je znáti, sami po
jedovaté íši ruce vztahují a každé záminky proti evan-

geliu se chápou a všemožných zbraní proti nám hledají.

To má rozhodn svj koen ve smutném tajemství naší

pirozenosti, jež na hlas híchu vždy ochotnji reaguje,

než na hlas dobra. Ale je tím vinno i opojení volno-

myšlenkáské, jímž náš ubohý lid ve Francii už tak dlouho
je zpíjen. Tak dlouho jej omamovali lžemi a pomluvami
proti náboženství a kléru, až jed volnomyšlenkáský a

protiknžský mu otrávil všechnu krev. jen se zahlete
na lid našich mst a vesnic a slyšte jej. A dlá knz
co dlá, vždy je v neprávu. Když v druhém století zuil

v ím hlad nebo mor, když Tibera vystoupila ze beh,
nevdomá a surová luza volala: »To kesané zavinili!

Hote je lvm!« Bylo to absurdní, ale bylo to. Ani dnes

není nijak. Chce-li kdo utratit psa, ekne, že je vzteklý;

chce-li odstranit knze, ekne, že je podvodný, a by
knz ten stokráte ml pravdu. V naší souasné spole-
nosti není knz jen neznám a cizincem

;
je i zneuznáván

a zneucován. Celé svazky by se daly vyplniti haneb-

nostmi, pronášenými proti kléru, a je úžasno, jak se jim

ví. Zatím co v r. 1870 celé ady knží,’ eholník a

eholnic mely jako obti své milosrdné lásky na vále-
ném poli, po celé zemi se lhalo, že tu válku klérus chtl

a pipravoval, že Francii Prušákm zradil — a davy v-
ily. Dnes vyhnali všechny eholníky, zaveli na 20.000

katolických škol, oloupili hanebn všecky kongregace.
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Škrtli výdaje na bohoslužbu, zkonfiskovali i fundaní
jmní a všemi tmi bezetnými iny prý jen národ chtli

zachránit, chudinu obohatit a dlnictvu pomoci. A lid

francouzský uvil naivn tmto lžím politik, trosky ná-

boženské hromadily se ped jeho zraky, a on prstem
nehnul, jakoby se ho to netýkalo. Každá nespravedl-

nost je dovolena proti kléru. Klérus je vždy v neprávu.

Neví v jeho ctnost, jež je nesporná, ani v jeho vdní,
jež je vynikající, ani v jeho lásku, jež je nevyerpatelná.

Vyítají mu neústupnost, koná-li svou povinnost, ctižá-

dost, dlá-li dobré skutky, politické zámry, pracuje-li

apoštolsky. Jiti k lidu znamená pro nás vydávati se ne-

vdku a pomluv, nenávisti a potup, nízkostem a ped-
sudkm a vší velikostí své víry a své obtavosti státi

vysoko nad všemi tmi titrnostmi, jež jsou tak hnusný,

a nad všemi tmi píkoími, jichž jsme terem.
3. A je pes to vše možným jiti k lidu ? Ano, za-

jisté. Náš úad je tžký, ale mže býti úspšný. Je nám
možno aspo ásten znovu získati lid, jenž nám uniká.

Díve picházel on k nám, a na nás bylo jen otevíti

mu dvée našich chrám a poklad našich božských ta-

jemství. Dnes se nás vzdaluje. Co uiníme ? Pjdeme
k nmu, abychom ho obmkili, jej pesvdili, jej znovu
do svatyn chrámové pivedli a ukázali mu krásu toho,

co zneuznává, a klamnost toho, emu pednost dává.

Nic neodvoláváme z toho, co jsme ekli o nesmír-

nosti obtíží apoštolátu mezi lidem. Ale nebojíme se pi-

pojit!, že nejnovjšími událostmi tyto obtíže byly zmír-

nny. Trhajíce beze všeho práva staleté pouto, jež pojilo

vlast s náboženstvím, domnívali se naši zednáští politi-

kové, že navždy ubili moc katolické církve ve Francii.

A nastal pravý opak. Pes všechno jejich úsilí a pi všem,

co zniili, klérus zstal neporušen ve své pravovrnosti

a své hierarchii a nabyl svobody akce a možnosti apo-

štolátu, jaké neml už pes sto let. V našich mstech a

v našich vesnicích mže dnes knz vycházet ze svého

kostela a ze své sakristie a vnovat! se apoštolským

pracím, na nž by se bylo díve hledlo jako na pe-
pínání. Není dnes už osobou úední; mže však býti

apoštolem! S titulem, právy a povinnostmi obana mže
se ve svém odvu ukazovat na veejnosti a mluviti

v místech a shromáždních, jež si už dávno odvykla jej

vídat a slýchat
;
mže organisovat spolky vyuovací,

tiskové, dobroinné sociální, samé to iny, jež ho uvá-
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dji v denní a bezprostední styky se všemi souástmi
národa. Vzali mu vše, nemá co ztratit. eho by se bál

a eho lekal ?

Krásn o této vci napsal senátor Jénouvrier

(v »Gaulois«, 22. prosince 1908): »Tato rozluka, jež

dle pedstavy jejich pvodc mla býti zkázou nábo-
ženství, vezme mu sice jeho jmní, ale v téže chvíli dá
plnou svobodu jeho horlivosti. Ano, víc než kdy jindy

a úinnji, než kdy jindy zasáhne katolický klérus do
života katolického lidu a díve i pozdji bude jeho

duší a bude jeho vdcem! Politika? O tu se bude za-

jímati dle svého práva a dle své povinnosti jen potud,

pokud náboženské zájmy mu to veleti budou
;
jakmile

jich bude šeteno, nechá politiky. Není beztoho jeho

oborem : politika rozdvojuje, a on sbližuje
;
politika budí

evnivost a nenávist, a on káže lásku a milosrdenství.

Dnes už se nepátelé náboženství táží samých sebe, zda

se nezmýlili a chtjíce pronásledovat a olupovat, zda se

prost nedopustili jen pouhé nemotornosti. Budou ovšem
hledat jiných ješt prostedk a vymýšleti ješt nové
zákony, aby zažehnali obnovené »nebezpeí klerikální«.

Co na tom? Vše bude mamo. Jejich úsilí zadržeti apo-

štolát, tak šastn zapoatý, bude bezvýsledno. A nic ne-

bude hlasitji svdit o životní síle a úspšnosti kato-

lického knžstva ve Francii, jako práv ty útoky a ta

pronásledování, jichž bude pedmtem nebo obtí, nebo
dle orientálního písloví: Strom uschlých a neplodných
nikdo si nevšímá

;
jen po tch hází kamením, jichž ko-

runa je plna zlatých plod.«

Vyvome dsledky z tchto myšlenek, tak pravdi-

vých a povzbuzujících. Mezi knzem a lidem není a ne-

mže být rozluky a antagonismu
;

spjati jsou spolu

tsnými svazky a providentielní píbuzností
;
vše je spo-

juje a k sob navzájem vábí.

jdme k svému lidu ! Na konec i lid francouzský

bude patiti tomu, kdo jej více dovede milovati. A ne-

vrci a sektái milovati nedovedou. Pinese-li klérus nhu
a lásku lidu vstíc, bude náš, t. j. bude Boží a bude
Kristv

;
nebo nic obtavosti neodolá, a ve svt nad

úinnou lásku není vtší moci. ím budou styky mezi

klerem a lidem astjší a dvrnjší, tím více poroste

vzájemná láska, a tím vtší z ní vyplyne prospch pro

náboženství i pro vlast.
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Pomry ve Francii i u nás jsou stejný. Když ped
100 lety poali národní buditelé pracovali na vzkíšení

eského národa, tu byli v prvním šiku knží, bez nich

by dnes o eském národ nikdo nemluvil a nepsal. Bída

duchovní, mravní je hroznjší než bída hmotná. Vždy
bída duševní má v záptí bídu hmotnou. Kdo flámuje,

pjde také jednou žebrat.

Jen mravný lovk mže býti také lovkem zámož-
ným. Mravnost i blahobyt jsou spolu nerozdílný. eský
národ nezahyne ani tak chudobou hmotnou, jako chu-

dobou duševní. Aby se tak nestalo, to budiž úkolem
jeho duchovenstva a všech vlastenc, kteí s eským
knzem jdou spolenou rukou a nerozdílnou. Knz bez

souinnosti laik nemže píval zloby sám zdolati.
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