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.Proletái ve svém boji nemají

co ztratit, leda své okqvj

však jim kyne dobytí"

Komiinisfický manifest.

Jos. Steiner

sociální demokracie eskoslovanské

a postup strany v Rakousku.

1. Poátky dlnického a zárodky sociáln demo-

kratického hnutí v echách.

2. Persekuce a utrpení sociálních demokrat.

3. Dlnické organisace, hoj za upraveni pracov-

ních pomr a za ochranné zákonodárství.

4. Boje dlnikií za politická práva. Parlament a

parlamentarism. — Závrek.

Cena 1 koruna.

v PRAZE 1902.

Nákl. Tiskového družstva eskoslovanské strany sociáln demokratické (as. »Zá«

Tiskem Dlnické knihtiskárny.





díl první.

Poátky (llnickélio a zárodky sociáln

demokratického hnutí v Cechách.

Ze Svatováclavské trestnice v Praze.

Soud ru zi! Páte 1 é!

Sotva uplynuly dva dny mého pobytu zde. na-

vštívil mé páter Novotný. Vyslechl jsem jej tiše,

akoli m prašivou ovcí nazval a ekl, že více
krásnou naši pírodu neuzím. Když však po-

kus obrátiti m zpt na víru opakovati chtl, požádal
jsem jej, by m svými výklady ušetil, ujišuje jej, že

bezkonfesioneiním ostanu. Slyše to, zahml na m
a poruil strážníkovi Štolovi uvrhnouti m do
nejtmavjšího a nejpísnjšího žaláe,
bych se žádným jiným vznm do styku
nepišel.

Tak se také ihned stalo a jsem podnes v ta-

kové díe, kterou mi popsati nelze. Žádný
paprsek slunení nevnikne vtuto propast.
Vná noc a vždy samoten! Utrpl jsem již

zkázu zraku, mysh'm, že oslepnu brzy. Pamatuji se

výrok jiných soudruh: „radji budu celý rok
v káznici, nežli týden na tomto míst."

Patí k tomu železná povaha, zde živoiti. Ko-
nen se mi podailo obrátiti se na žaláníka



s prosbou, by m odtud dal pry. Obdržel jsem tu

odpov, že pemám práva nieho požadovati
a že zde ziistanu, až vtší doprava do Kartouz*) po-

slána bude. Budu snad zaklet ješt celý, celý rok, ne
jako politický, ale jako sprostý zloinec v tento

strašný žalá, oloupen o svtlo a vzduch,
s hroznými mukami chadnout i. O soudruzi!

eknte celému svtu jak trpím, by Váš hlas donutil

mé — — — — nakládati se mnou dle rozsudku
soudního. Kvapte ale, neb tato muka mohou brzy síly

mé zlomiti.

Pozdravuje Vás Váš ubohý pítel a soudruh

Fischer.

Pipomenutí.

Tiskové družstvo naší eskoslovanské sociáln
demokratické strany vybídlo m ku napsání spisku,

v kterém by znázornn byl výsledek a úspšnost na-

šich zápas. Vyzvání tomu vyhovti považoval jsem
za svoji povinnost jednak proto, ponvadž se mi na-

skytla píležitost mnoho pozdjších a novjších stou-

penc strany upozorniti na poátení naše boje a

>z pohebišt své knihovniky" vynésti na veejnost

mnohé, dosud málo známé neb zapomenuté doklady

o život a krutých zápasech naší strany a tím také

pispti nejen ku všeobecnému poznání a pouení,
nýbrž ku poskytnutí látky pro zpracování djin na-

šeho hnutí.

Práce tato nemá tudiž býti djepisem esko-
slovanské sociáln demokratické strany, nýbrž publi-
kací agitaní. Ve všech láncích, které tímto ped-
kládám, seznamuji tenáe s pomry jaké byli díve
a myslím, že práv poznání dívjších a srovnání s ny-

njšími pomry, samo o sob vydává nejlepší a nej-

správnjší posudek o neunavnosti a skvlé výsled-

nosti našich boj.

*) Kartouzy, mužská (reslnice u Jiína v (cechách.



Obmi, hroznými obmi poseta je cesta, kterou

jsme se protloukali. Nezmrné a nevypoítatelné jsou

obtíže, kterých jsme musili pekonati. Vše to byla

z velké ásti naše práce a naše krev, byl to

náš vlastní boj proti celému svtu, pro náš
vlastní cíl. Bume hrdi, nebo není druhé politické

strany v Rakousku, která prošla tím zkušebním
ohnm, jako idee a snahy naše. Není strany a tídy,

která by se mohla z vlastních zkušeností a utrpení

tohk nauiti, kolik dlnictvo a sociáln demokratická
strana v zemích eských. Není však také tídy a

strany, která by o sob právem smla íci, že za stej-

ných pomr a prostedk zaznamenává takých úsp-
ch, jako my, jen na ideály a vzlet bohatí proletái.

Piznávám, že mi na mnohých místech pero ujelo,

odboilo a dalo se vésti citem. Myslím, že to není

híchem. U nás i cit i hokost, kterou v duši zane-

chává steré utrpení a plahoení, bývají síly tvoivé.

Nech tedy i ona hokost, která projde myslí te-
náe, posilou je ku dalším a neúnavným bojm, nech
zocelí vytrvalost, nech zvýší naši obtovnost i nadšení.

Ve Vídni v únoru 1902.

Josef Steiner.

Do roku 1867.

Každý z nás tžko by si pedstavil veejný spo-

leenské a politický život bez jakýchkoli vzdlávacích,
odborových a politických spolk. A pece tomu tak
bylo i v Rakousku, ped ticeti pti lety.

Císaský patent (Prúgelpatent) daný dne 26.

listopadu 1854 zakazoval zizování spolk. § 3. téhož
patentu znl: „Zizovati spolky, ježto sob kladou
za úel vci, které náleží v obor zákonodárství
nebo správy veejné, jest zakázáno.''

Veejnému, politickému životu kladena ujma i jinak.

Ješt ku konci února r. 1867 vydán státním zastupi-

telstvem jeden z tch nešastných výnos ra-
kouských ministr s vyzváním, „aby státní zá-

stupcové s nejvtší rázností a s veškerou



písností zákona zakroili proti živlu, jehož ini-

telové skrývají své osobní podvratné snahy pod
pláštíkem vlasteneckého, k t mže úelm
zízeného asopisectva, jím hledí mezi
obyvateli zem živiti nenávist proti vlád,
nedvru v její zámry, a organisovati od-

por proti zákonnému poádku." — Po tomto
výnosu bylo také více asopis z moci úadu ve vy-
dávání zastaveno na dobu tí msíc.

Vláda ješt z jara nechtla, zejména v Cechách,

trpti, aby se obanstvo zúastovalo politického ži-

vota a veejného ruchu. Naproti asopisectvu, pokud
jí a jejímu zájmu nesloužilo, byla smšn nedtklivá.

Tím oficieln ped svtem konila éra ab-
solutismu.

Veejný a pravidelný ruch do politického života

vnášen teprve když platnosti nabyl dosud platný zá-

kon spolovací a shromažovací, ze dne 15. listo-

padu 1867. V téže dob také dlnictvo ve stediskách

prmyslu zasáhlo ve veejnou innost.

První schze dlník eských.

Dne 17. kvtna r. 1868 odpoledne konána byla

v sklenném sále ostrova Steleckého v Praze

první veejná schze dlník eských.
Dr. Chleborád vystoupil na povýšené místo,

oslovil shromáždné a zahájil rokování tmito slovy:

„Ve jménu boha trojjediného, ve jménu
svatých za nás orodujících patron e-
ských, zahajuji tuto první schzi dlník
eských. Vítám vás. všecky, kteí jste uposlechli

laskavého pozvání a z dalekých kraj zavítali jste do

stedu našeho, do matiky Prahy stovžaté.

Jsem hrdý tím, že jsem se dokal této chvíle,

kde dlnictvo eské poprvé se sešlo, aby rokovalo

o zájmech svých. Dále i to mne napluje pýchou, že

dlnictvo eské zvolilosik dosažení svého
cíle cestu rozumnou, která jedin kcíli



je povede. Lákali nás z tolikerých stran, aby od-

vrátili nás s cesty nastoupené, aby zmaili úmysl náš.

Pipomínám pouze bezcestí, na kterém se

octnuli dlníci vídenští. Cesta, kterousi
zvolili oni, jest pro n docela pochybná,
tím více by byla pro nás." Dr. Chleborád pojed-

nával dále o spolování a vykládal: „Nám dlníkm
nebží o nic jiného, nežli o vymanní sebe
z poroby své posavadní a vlast svou z nad-

vlády kapitálu cizáckého. A toho že dodláme
se politikou? Chceme-li vskutku národu svému po-

moci ku státní moci, o kterou se pak hodláme opí-

rati, neime to na cest politické. Nejsme
k tomu dosti vzdláni a pomžeme národu
jinak více. — Dobývati však musíme kapitálu, neb
nenávidíme-li kapitálu, iníme tak jen potud,

pokud kapitál tento cizácky tiskne nás, hubí
národ náš. K úelu tomu nutno jest, abychom se

spolovali a kde nestaí jeden spolek, abychom spojili

více spolk ku spolenému podniku, k povznesení
a rozkvtu vlasteneckého prmyslu." —

*

Jaké že to byly cesty, které dr. Chleborád pi
této prvé schzi dlník eských doporuoval, aby je

ochránil od „svdc a cest pochybných?" Jaké to

mly býti spolky a sdružení, jimiž by se potíti dal

kapitál cizácký, jenž dlnictvo tiskl a národ hubil?

Dr. Chleborád na tyto otázky odpovdl pi téže

schzi, když shromáždnému dlnictvu ku odhlasování

pedkládal své návrhy ve form resoluce.

*

Prohlásil: „Toho nedosáhneme však jinak, než

když vy, první valná hromada dlník eskoslovan-

ských, pijmete následující resoluci:

1. Dlnictvo eskoslovanské chce zakládati a pod-

porovati ze vší síly své samostatné spolky dlnické
dle zásad vyslovených ve tech brožurách dra Lad.

Chleboráda: „O zákopnících Rochedalských". „Po-



moc chudým dlníkm", „Spása dlnictva e-
skoslovanského".

2. Spolky ty budou pstovati ze všech sil svých
vzájemnost, kteráž vymáhá: a) aby staly se leny
„Gulu Pražského", 6) aby co lenové pomáhaly si na-

vzájem v hospodáství a vzdlání, tedy kde výhoda
káže a síly jednotlivých spolk by nedostaovaly, aby
spolené továrny stavly, obchod provozovaly,
pojištní uzavíraly dle zásad, na nichž spoívá
první eská banka pro vzájemné pojišování
života, kapitálu, dchod v Praze (banka Slavie),

c) aby vesms napomáhaly zaízení od dra Chleboráda

navrženého vehkého ústavu pro bezplatné vychování

chudých dítek dlnických, do nhož též jiné dítky za

plat pístup míti budou. Ponvadž ale síly spolk
dlnických k úeli tomu nevystaují a

nutná poteba odkladu nepipouští, aby
3. vyslala se deputace od pražského „Oulu" zvo-

lená k jeho Milosti králi Ferdinandovi s pro-

sbou ve jménu dlnictva eskoslovan-
ského, aby k vystavní besedy pispl, ja-

kožikjeho Eminenci kardinálu Schwarzen-
bergovi, aby vychovatelský onen ústav
podporovati ráil.

4. Dlnictvo eskoslovanské chce blahobytu svého

domáhati se vedle podnikatel vlastenec-
kých a bojovati toliko proti kapitálu ci-

záckému, nikoli domácímu, a podnikatel-
ství se súastujíc, ady podnikatel vla-

steneckých množiti, jednotu národní tím tužiti

a zvelebováním prmyslu vlasteneckého nejenom
sob, nýbrž i celému národu k zámožnosti^ nevy-
hnutelné to podmínce svobody politické a

státní moci národní, pomáhati, k emuž Bh dopo-

máhej!"
Resoluce tato byla od pítomných zdvižením ruky

pijata.
^

Týž dr. Chleborád, jenž byl od znaného potu
dlnických podnikatelských spolk jmenován est-



ným lenem, v jiné schzi „Oulu" pražského
dne 13. ervna r. 1869. (v dobé kdy byla v Cechách

silná persekuce, u pítomnosti vládního komisae D e-

dery,") který se stiháním oposiních živl zvláš

proslavil) prohlásil: — „Musím veejn vyznati, že

slavná policie a zejména pan Dedera ml s námi ve-

likou trplivost, sice bychom museli mnoho pokut

platit. Musíte pane rado odpustit, já neumím si dát

list ped ústa. chválím, co je chvály hodno." Schze

ta za pedsednictví Chleboráda byla také ukonena
provoláváním slávy c. k. policii, šlecht a

knžstvu.

Politická, liospodásicá a spoleenská výchova

eského dlnictva.

Usnesením první schze dalo si také dlnictvo

eské svj program, dle kterého více rok praco-

valo. Založeno etn konsumních spolk, zakoupeny

i pozemky, ale zámožností a prmyslových podnik,

které by elily cizáckému kapitálu, nedodlalo se ani

v jednom pípad.
Dlnictvo eské již v dtství svého veejného ži-

vota uvedeno bylo do slepých uliek, ueno národní

nenávisti a potlaována v nm snaha po pohtickém

psobení.
Osvobození eského dlnictva dosíci se mlo ob-

chodováním, svépomocí a píspvky císae Ferdinanda.

Dlnictvo nabádáno, aby prosilo kardinála o pod-

poro pro vychovatelský ústav dítek dlni-
ckých, aby prosilo o klerik a lisování ústavu,

který hodlalo ze svých prostedk vydržovati, aby

dítkám svým poskytnouti mohlo ochranu a vzdlání

pro život tak krutý, pro život, v kterém se ani jediný

zamstnavatel nespokojí s modlitbou pro práci na-

jatých dlník.

Výchovným orgánem a tlumoníkem pokroi-
lého dlnictva dobou toa byl asopis „eský

*) Dedera známý již ze spisíi K. Havlíka.
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Dlník", do kterého psalo více osob ze ad tak zv.

inteligence, dále pak i nkteí dlníci. V ísle 2 ze

dne 29. kvtna r. 1869 uveejuje týž asopis lánek
„Vý znám dlnického hnutí na západ a
u nás", v kterém Ferd. V. Kornalik, kožešník, aby
znázornil rozdíly hnutí dlnictva francouzského a e-
ského, píše:

„U nás jest hnutí dlnické spojeno s ponenáhlým
vývinem vzdlání povšechného, s vývinem blaho-
bytu národního — s vývinem národnosti esko-
slovanské. Výkik bolesti dlníka jest bolest-
ným výki kem c el ého národa; snahy dl-
níka jsou snahami celého národa. — Dlník
eský nežaluje, nevolá pouze sám o sob, ale on ža-

luje a volá s celým národem eským. Bda tomu,
kdož by dlníka zkracovati chtl v právu
jeho, ten zkrátil by zárove celý národ
eský." ,,

Emfatické toto volání bylo výronem vlasteckého

citu, ale pravd neodpovídalo. To byla roznícenost

vlasteneckého muže, který ve svém bolu cítil i za ty

pány, kteí již propadli i kapitalistické bezcitnosti,

svobod vydírání lovka lovkem.
Z každé písmenky muže toho iší nha, láska

v bolu, žel ale žádné poznání skutených po-

mr, nepochopení nové íáse vývojové, do které se

i podnikatelství v zemích eských, svobodnou výro-

bou, svobopnou soutží a svobodou v podmaování
si hospodásky slabších, dostalo.

Láskou ku své hroud roznícený lid býval s to

na hranicích, v prsmycích zastavovati cizí vojska,

ale neml sílu zastaviti tam i technická zaízení,

velkovýrobu a onu nezkrotitelnou touhu soukromo-
kapitalistickou po novém bohatství, prýštícím z krve

a práce dlníka, by i z krve vlastní.

Pražský kat. Tajný soud a jeho hrzy.

Román ze sedmileté války. Dlníci se zajisté pa-

matují na firmy nmecko židovské, které pod plášti-
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kem vlastenectví vydávaly všelijaké eské spisy, aby

len kapsy hodn si naplovaly. Vydal se tak lecjaký

škvár, který nemaje ceny, pece lidu našemu, nej-

více dlnictvu dotíravými kolportéry se vnucoval. Aby

se tomu pedešlo, obral si oban Hynek, knhkupec

v Praze úlohu, že zapone po sešitech vydávati práce

dobré, erpané z naší historie. Poátek uinn ro-

mánem „Pražský kat". Dle ústního vyjádení ob-

ana Hynka, ponechá tento onm dlníkm a spol-

km, které sprostedkováním redakce „Dlníka"

román „Pražský kat" si objednají, za sníženou cenu

místo za 24 kr. za 15 kr. r. . — Toto doporuení

lze ísti v „Dlníku" ze dne 1. listopadu r. 1870 v rub-

rice literatura.

Ku chudin štdrý cisa.

„Ta da z výdlku je nejlepším dkazem o libé-

rálnosti naší vlády. Myslím, že Jeho VeUenstvo, císa

pán, který k chudin vždy tak štdrým se osvdil,

neschválí da, která by sloužila jenom k rozmnožení

proletariátu." (Výborn.)

Tato slova za souhlasu poslucha pronesl na

všeobecné schzi dlnické v Konvikte dne 27. bezna

1870 dlník Strnad.

Socialismus základem zlodjstvi.

„Budiž daleko od nás, abychom byli pívrženci

onohosocialismu, jehož základem je zlodjstvi—"
Píše se v asopise „Dlník" ze dne 31. prosince 1869.

Vojenská výchova.

Dlníci, brati!

Brame hnutí národní; myšlenka totiž, by hd

náš své staré statenosti nabyl a nových vítzství

schopným se stal, šíí se v lidu našem sice pozne-

náhla, za to však bezpen. Orgán oné svaté my-

šlénky jest vojenský list »Žižka", který se ne-

ustále snaží, by užitené vojenské vdy a pokynutí

mezi námi šíil.
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Brati dlníci! Podniknutí takové musíme pod-
porovati, nebo bolidá nebudeme posledními vojíny,

až nás est a blaho vlasti do boje povolá. Že však
ne pouze pstmi, nýbrž hlavn vojenskou sv-
domitostí vítziti lze, jest známo, a proto budiž
naším prvním cílem, nabyti co nejvíce názor do
všech vojenských záležitostí, t. j. získati práv oné
vojenské uvdomlosti, která jest jediná, ježještvna
šem vku zázraky iní. I postarejmež se pedevším
rázn a obezele o rozšiování vojenského listu

»Žižka" takto:

Každý z našich spolk^ by i sebe menší byl, ode-

. bírej aspo jeden výtisk „Žižky" a peuj o to, by byl

piln ten a jeho pokynutí, pokud možno, všímáno
bylo. Na tom však není dosti, v každé veejné míst-

nosti, kde se objevíme, dbejme o to, by vedle „Dl-
níka" i „Žižka" vyložen byl. Jsme k tomu úctou
k sob zavázáni.

Konen, bratí, rozšiujme kde máme ponkud
vlivu, zvlášt na venkov, po vesnicích „Žižku",^ by-

chom staroeskou hrdinnou mysl opt probouzeli. ek-
nme pímo lidu, že jen tam blahobyt pojištn, kde
jsou mužové, kteí jej nejen vybojovali, ale i obhájiti

dovedou, poukažme jim na Francii, že národ pouze
na svou vzdlanost nikterak spoléhati nemže, n ý-

brž vždy jen na svou válenou statenost
a vojenskou svdomitost, kteráž obecným ma-
jetkem se státi musí.

(Následují pedplatné podmínky a podpis: „Nko-
lik dlník, kteí i na budoucnost pomýšlejí". Provo-
lání to otištno roku 1870 v ísle 16. asopisu „Dl-
ník". Vydavatelem asopisu „Žižka" byl vojenský
spisovatel Ríifer.)

Vyluování zen.

„Dlnická Beseda" na Smíchov konala
dne 13. prosince 1869 valnou hromadu, pi které pi-
jat byl návrh, „aby ku valným hromadám Be-
sedy nejjyly pipouštny ženy." Místoped-
sedou Besedy byl tou dobou Ji ranek starší.
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Stejnokroje.

Dlnická Beseda" na Malé Stran usnesla se

dne 3. dubna 1870, aby si lenové spolku poídili

steinokroi. totiž: šedou amaru, kalhoty do bot a

demokratický širák. - Toto usnesení dubnové valné

hromady bylo tímtéž lenstvem zrušeno pri valné

hromad dne 25. ervna 1870 z toho dvodu, že se

uniformování píí pravému demokratismu.

Svcení prapor ve spolcích dlník.

Nezbytnou potebou každého spolku byl prapor.

Pi schzkách spolkových v hostincích i jinak sbírán

byl fond na prapor.

Dne 10. ervence 1870 konalo se svcení praporu

spolku Hrádek" se sídlem ve Velkém Pali.

Slavnost konala se v Peruci. Nejvtším obnosem

na zízení praporu pisply ženy, které v obvodu p-
sobnosti spolku konaly sbírky. Prapor zakoupen od

bratí Tuk za 490 zl. s obrazem apoštolu

Cyrilla a Methodje. Matkou praporu byla Her-

mina Píborská, manželka iditele panství

hr Thuna V sobotu veer uspoádáno dostaveníko

paní matce a kmote. Prvod nesl pochodn. Na ná-

vrších plály ohn. Všude byly prapory a vnce, zvlášt

na fae, škole a zámku. S mysUviiy nadlesního vlál prapor

s nápisem: „Pro boha a vlast!" Na nedli ku svceni

praporu dostavily se etné deputace, družiky, selská

banderia a etn povoz s hosty a zvdavci, slánský

Sokol a lounští ostrostelci. Spolky a deputace pí-

tomny byly mši. Pi pozdvihování a svcení praporu

stíleli lounští ostrostelci a hmly hmoždýe. Dkan
Daneš modlil se nad praporem a v eci

dlouhé nabádal dlníky, aby pracovali s Methodjskou

trplivostí a obtavostí. Mimo matky praporu pri za-

tloukání heb mluvily ti kmotry, pedseda a dva

praporeníci. Správce c. k. okresního hejtman-

ství pi zatloukání hebu pronesl heslo: „S pii-
nním k blahobytu!"
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Spolek dlník lakýrnických v Praze
svtil svj spolkový prapor dne 8. kvtna 1870. Slav-

nost svcení konána v Týnském kostele. Prvodu
mstem do kostela a z kostela súastnily se spolky

Malostranská dlnická beseda (s praporem), Spolek
dlník truhláských, Spolek dlník zednických
(s praporem), Spolek dlník malíských, Spolek dl-
ník kamenických, Spolek dlník bednáských atd.

Veer konána na ostrov Steleckém tanení zábava
ve prospch základního fondu praporového. Prapor

v Týnském chrámu vysvtli páter Láska. Prvod
odebral se na ostrov Stelecký. Nad tribunou umístn
byl veliký husitský znak, kalich, me, palcát a sudlice.

Pvecký sbor pl „Oroduj za nás, sv. Václave".
První heb zatloukl páter Láska. Zástupce „Ná-

rodních List" pi zatloukání hebu pronesl heslo

„Sláva svobod!" Zástupce Dlnické besedy na Smí-
chov pi zatloukání ku mrzutosti mnoha pítomných
prohlásil: „Na oslavu sociální demokracie!"

*

eský, vtšinou dlnický spolek emeslnická
Beseda „Svatopluk" v Brn vydal za prapor 550 zl.

Spisovatel a básník Ervín Špíndler zastancem
konnunismu.

Dlnický spolek „Budislav" v Roudnici usnesl se

dne 12. bezna r. 1870 vyslati tílennou deputaci

s prosbou k panu Špindlerovi, spisovateli a básní-

kovi v Roudnici, aby dlníkm ve spolku uspoádal
pednášky. Deputace odcházela od pana Špindlera

spokojena a šastna. Pan spisovatel mimo pednášek
nabídl spolku i zapjení nkterých svých knih.

Dne 1. kvtna téhož roku dostavil se p. Špindler

do spolku a dle sdlení asopiseckého „zvuným hlasem

a voln vyprávl v úvodu svém o spoleenském
život národ v pravku, kde nebylo
pán, ni otrok, kde vládla jmním celá
rodina rovnoprávn, kteréž zízení udrželo se
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neidéle v kmenech slovanských, až konené zhoubná

X sousedního Némectva -zhnýmvt.ramm svých

nemrav pokazila u nás Slovanu odvké toto ao

máS zrízeníNasadíc u nás símé otro e pod-

danosti, kteréž vzejdouc, dusilo cim dal tmi více

blaho národa našeho." ^

Když pan Ervín Špindler, nyní poslanec „ceske

stranv svobodomyslné" odcházel," - píše se dále -

tyrprovázen hhicným «Na zdarl" a každému by o

možno ísti dojem ze záícího oka, jaky vzbudil tento

milovaný pítel dlnictva."

Dle dosavadních výsledku, jakých se bývaly basnik

n. maietku a pesvdení dodlal, lze usouditi ze

r^un hfnm^clFý ten nemrav siln, psobil a že sime

otrocké poddanosti dobe ujalo se i na jeho vlaste

necké zahrádce.

Jak bývali dlníci vdní.

Redaktor asopisu ^^l^l^I^r^^v'' ^'^''.mthS
ve více spolcích z rukopisu lékae Cyrila Kampelika

' ^ Mobné pedítání pedsevzal i na Kladn. Po;

sluchal na pednášce té usnesli se zaslati spisovateh

pednášky telegram tohoto zneni:

„Tšíme se z vdomostí V^š^^h, které nám

bratr Petr, redaktor „Dlníka", dnes sdlil.^ Ctíme

Vás co upímného demokrata a pejeme sedinam

Valim mno^aja Ijeta. Po ukonení pedna^šky našeho

Petm provolávají Vám etn shromáždni Husité

mnogaja Ijeta.

dlníci kladenští, Husité.

Dne 24. bezna r. 1870 uspoádána v Praze v be-

sed Oul" zvláštní zábava na poest nov zvole-

ného místopedsedy Veselého. Slavnostmm e-
níkem byl pan Šubert.
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Josef Barák v Holešovicích.

Dne 10. dubna 1870 pednášel Josef Barák, po-

zdji redaktor „Dlnických List" a „Národních List",

v tenáském spolku vHolešovicích o Táboritech.

Když pednášející vstoupil do spolkové místnosti, vo-

láno shromáždnými „Sláva!" Družika Marie Hrab-
tová pozdravila pednášejícího uvítáním:

„Slovutný pane! Vítáme vás v kruhu našem a

dkujeme vám, že picházíte nás pouit a že nám
poznati dáte mohutného ducha vašeho. — Vítáme vás

v naší milé ddin a prosíme vás, abyste nám vždy
stejn naklonn zstal." Na to podala družika Ba-

rákovi kytici. — Když Barák odcházel, oslovila jej

druhá družika Eliška Barnajová a obdaila jej rovnž
kyticí z erstvých kvt.

„Spolek dlník lakýrnických" v Praze
zvolil si pi mimoádné valné hromad dne 24. dubna
r. 1870 protektorem spolku samostatného podni-

katele p. Jana Hampla.

„Typografia", spolek ku podpoe onemocnlých
a k práci neschopných typograf v Praze, ml za

protektora majitele knihtiskárny p. Pospíšila, který

pi dubnové schzi, konané roku 1870 na ostrov
Steleckém zastával se principál proti dlníkm.

Dlnictvo sladovnické v Praze vzdor tomu,

že jim starosta sládk Ferd. Vališ nepovolil schzi,

pi které chtli jednati o zvýšení mzdy, darovalo

témuž skvostné album za laskavost, kterou k dl-
nictvu ukázal. Deputace dlnická byla pohoštna.

Pi slavnosti „odevzdávání alba" úinkovali lenové
eské opery.

Vídeští dlníci svému novému pedsedovi.

V nedli dne 10. dubna 1870 zvolila sob valná

hromada „Ceskoslovanského spolku" ve Vídni za

nového pedsedu pana Rudolfa Šetka- Dne 16. dubna
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V pedveer narozenin Šetkových sešel se zpváky
odbor, vzdlávací odbor, dále pak deputace jBliálek ze

Simerinku, z Favoriten a Wáhrinku v byt pana ped-
sedy a blahopáli nau zpvem a pednesy k naroze-

ninám. Zpívána hymna »Kde domov mj V« a voláno

,Na zdar!" novému panu pedsedovi.

Z prvních literárních prací J. B. Pecky.

Honní se dlník za dividendou v podnikatel-

ských spolcích, prodávání šafránu a „švonapaje" do-

jista hryzlo mysl mladistvého dlníka Jos. Bole-
slava Pecky, práv tak, jako lživé skehotání tch,
kdo se zamstnavatelm všeli na šosy ve víe, že
posílený kapitál eský bude míti k eskému
dlníku více soucitu, a že i zámožní Cechové
zcela jist budou ku chudým bratrštjší, až
eský národ dobude své samostatnosti.

Duch Peckv ovát a ovládnut byl jinou, vyšší

myšlénkou, cítil, jak velikým ideálem prodchnut musí
býti eský dlník, má li vybaven býti z podruží ovlá-

dajícího jej zamstnavatele a tomuto služebného na-

cionalismu. Lhostejnost eského dlnictva k politickým

bojm vtiskla Peckovi po práci péro do ruky. V listo-

padu r. 1869 setkáváme se v asopise „Dlník", kde
ukládány byly i ty nejservilnjší nápady, s dvma
lánky J, B. Pecky, totiž „O Rovnosti a Svobod"
a „Mžeme-li též rozhodovat". Také v obou pro-

sincových íslech téhož roku má Pecka své úvahy
nadepsané .^Spása dlnictva a budoucnost jeho",

dále pak „Žádejme politickou svobodu". Dalšími

lánky „Pry s reakcí!" a „Povolání dlnictva"
Pecka jasn rýsoval smr novému hnutí.

Je nesporno. že Peckovi více imponovalo bojovné
dlnictvo vídeské a Lassallovci v Nmecku, jako „ho-

kynáské osvobozování" a napodobování nacionál-

ních deklamací, které v massy chudého lidu vnášel

všeobecn velebený vlastenecký dr. Chleborád se svou
naukou o spoení a zákopnictví.
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„Rovnost! Svoboda! Slova ta napsala si fran-

couzská revoluce na svj prapor a pod praporem tím
dobyla i vítzství. Heslo to musí i dlnictvo napsati
na svj prapor, nebo jen za heslem tím dojde blaha
a vítzství. Myšlenka svobody budiž dlnictvu hvzdou
vodící, síliž je pi všech protivenstvích jeho. — Bo-
jovati za svobodu jest dlnictva svaté d-
dictví. — Boj za svobodu jest ten nejsprave-
dlivjší boj na svt. — Komu mají všecky svo-

bodné zem dkovati za svobodu? — Nejvíce dlníkm!
Boj za rovnost a svobodu je boj svtla proti tm,
pravdy proti lži, práva proti moci. — Proto heslem
výbojným dlnictvu budiž: právo, pravda, rovnost a

svoboda. Ty jsou neskonalými fenixy. Žádné násilí,

žádné bídácké sobectví a dlnictvo neodstraší. —
Arci, jest velké množství dlník, kteí nemají to

nejmenší pontí o rovnosti a svobod, kteí s tupou
oddaností snášejí libovli svých pedstavených.
Mjte utrpení s nimi! Ute je písn, písn rov-
nosti a svobody, oživte ducha jejich a roze-
hejte krev " — Tak poal Pecka mluviti

k dlnictvu eskému.

V lánku „Mžeme též rozhodovat?" pouka-
zuje Pecka na schzi Lassallovských dlník v Berlín,
kde za vehkého jásotu pijata resoluce na všeobecné
evropské odzbrojení (bylo ped prusko-francouzskou
válkou). Dále poukazuje na dlnictvo francouzské,

ped kterým se Ludvík Napoleon tese a že pomocí
policie a vojska hledí utlumiti rázný hlas dlnictva
za politická práva, a dodává: „My mžeme, my mu-
síme rozhodovati! Nic o nás bez nás! My musíme
míti spoluúastenství v zákonodárství, nebo
zákony jsou k vli lidu a nikoli k vli vlád. --

Rovné právo všem, kterážto slova naši „liberálové'

až posavade umjí dvojím loktem miti, po nichž pak
spravují se ti, v jichž rukou osud dlnictva spoívá."

Tímto vzntem, tou íznou a pece velebnou písní

o rovnosti obanské a o svobodách poal k svým „libo-
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psáti tovární dhiík. Nebylo povzbuzování to pochodní

vrženou do ad dlnictva, jemuž se v tvá íkalo, že

není pro politické boje zralé, že národu svému

více pomže v potravních spolcích?

J B. Pecka ve svých úvahách šel ješt dále. Ac

ješt mlád, jasn již rozpoznával, jak zneužíváno je

dlnictvo k úelm osobním a strannickým.

V pojednání „Spása dlnictva a budoucnost

jeho" píše: „Blaho dlnictva a budoucnost jeho musí

spoívati v jeho vlastní ruce. Pokud bude osud

dlnictva spoívati v rukou vlády strannické, nedoká

se nikdy své spásy! Budoucnost jeho bude jen

stálé otroení a bída; a spolenost, majíc takto

práv vhodnou chvíli, bude kupovati tento uži-

tený materiál, dlnictvo, ke svým nekalýma

mrzkým zámrm, píícím se zásad lidskosti.

Ubozí dlníci! Akoliv žijeme ve stát, kde se

obchod s otroky zejm neprovozuje, pece

jste he na tom, nežli skutení otroci, bpo-

lenost panující nad vámi jest nevzdlaná, nemá

žádné pontí ^0 hdskosti, hoví jen svým chtím
a své lakotnosti. — Boj sociáln politický, který

dlnictvo sráží s útoky rozliných liberálních mudrc,

souvisí též s jeho spásou a budoucností. Na obe-

zetném vedení boje toho vdci, znajícími

dobe sociální, mezinárodní i státní pomry,

nejvíce záleží, by nekleslo hloubji, než dosud je.

Vdcové dlnictva musí býti mužové znajici

veskrze povahu a pomry jeho, jakož i nej-

hlavnjší zlo. Vdci dlnictva musí býti jen dlnici,

má-li prapor dlnictva s heslem „Volnost, rovnost,

bratrství" býti slavn vztýen."

Pecka pracoval hodiny nepoítané v díln, v ovzduší,

kde lovk snadno nauí se znáti, jak velkého rozdílu

ie mezi pánem a dlníkem, by tito i z jednoho ná-

roda byli, kde se rychle poznává tídní složeni sou-

kromokapitalistické spolenosti. On první mezi ce-
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skými dlníky veejn V list vyjaduje nesmazatelné
dojmy a nevyvratitelné dkazy, kterým se • íká
tídní rozvrstvení, tídní boj. lánek ten uzavírá
takto: „Pemožení nepátel dlnictva bude arci úlohou
tžkou, avšak pece snadnou, an hlas lidskosti pro-

buzený ruchem asu v spravedlivém hnvu svém volá

na nepátele lidstva: „Bídníci jste, hodní opovr-
žení, škodliví ervotoi v lovenstvu, nakažlivé ovce
v stád lidském, a ponvadž se zdá, že svoboda spí,

blažíte svou pánovitostí nejnižší tídu lidstva
a tšíte se i myslíte, že vn vám tyto rajské asy
trvati budou, že ješt na dále jezditi budete karabáem
po zádech svých podízených. Le ta chyba budiž
vám k mrzutosti, že nespravedlnost netrvá vn, že

karabá, jejž jste si upletli na dlnictvo, po-
zdji po vašich zádech jezditi mže!" — — —

To byly docela nové výzvy, s kterými poal mlu-
viti k eskému dlnictvu B. Pecka, ano výzvy, které

musely nalézti ohlasu, ponvadž odpovídaly citm
dlnictva dnem i nocí pi práci moeného, citm toho
dlnictva, které v celém zákonodárství nenalezlo
jediného ustanovení na ochranu práce, na
ochranu svou vlastní. — — —

Ješt zetelnji vyznívá Peckv appel k dlnictvu,

aby pamatovalo a dbalo svých zájm, v lánku „Žá-

dejme politickou svobodu!'' Tam praví:

„Dlnictvo eské, probu se ze sna! Tys doká-
zalo již tolikráte svou obtavost ve prospch
vci národní, dokaž ji i nyní ve prospch svj!
Vystup odhodlan na pole veejné innosti, aby
svt zvdl, že nevychladla krev též v eském dl-
nictvu.'' — — —

btejn oteven a odhodlan, kdy dlnictvo za-

chváceno bylo nacionálním šovinismem, kdy vedeno
v boj jen proti cizáckému kapitálu, aby se vlastenecký

kapitál mohl povznésti, mluví Pecka i dne 28. ledna

r. 1870 v lánku „Pry s reakcí!" Vykládá:
„Reakce rodí národní nesnášelivost a ne-

PíSívist, která pak moí všecku národní samosprávu.
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Že národní iiesnášelivost a nenávist ini i sebe de-

mokratitjší muže národnosti jiné úpln nenávidnými

u národnosti druhé, tutéž zem obývající, je nam do-

staten známo. Mužem takovým byl svého asu ma-

arský diktátor Košut u Slovan uherských, který ve

své zpupnosti maarské neznal Srby jiným jménem

nežli „Racenberové', a Slováci - jeho vlastni krnen -
nebyli u nho Hdi. Chorvatsko nemohl na map najit.

Kterak reakce 'je nebezpena vysvítá z toho, ze cim

více vášn Udu jsou roznícené, tím více ona vi, ze

nad vášnivostí zaslepeným lidem snadno zví-

tzí Vraždní národ mezi sebou -- iuere

nikdy k cíli nevede -je reakci jen pohnutkou

k udržení moci." .

—
, , . i ^ jv, • , ^

lánkem ,
Povolání dlnictva", kde ceske delnictvo

vyzýváno je, aby s obtavou láskou zasvt.ilo zívot

sociální demokracii a tím i na prospch vlasti^a

svého národa, aby písahalo pomstu porob, vylouil

se Pecka z oné dlnické spolenosti, která chtla e-

skému kapitálu dobrovoln sloužit, z oné vlastenecké

spolenosti, která tídní poznávání dlnictva pot aco-

vala a dlnictvo s jeho hospodáskými a politickými

požadavky již tehdy odkazovala - až po obnoveni

eského samostatného státu.

Sociáln demokratické hnutí ve Vídni a mezi

délnictvem nmeckým.

Lassallovy názory klestily si cestu do Rakouska,

hlavn do Vídn a Brna a pes krkonošské hory do

Liberce v ady prmyslového dlnictva nmeckého.

Soustavná agitace socialistická vnášena ^do rad

nmeckého dlnictva i prostednictvím spolKu vzd-

lávacích a emesln odborových. Po vydám zákona

shromažovacího a spolovacího (zákon ze dne lo. li-

stopadu 1867) zakládány dlnické vzdlávací a ruzne

spolky odborové v té snaze, aby se dlnictvu dosta o

píležitosti ku rozšíení vdomí a aby pstna byla

vzájemnost, výpomoc pro pípady nemoci, umrti a po-

dobn.



Nmecké dlnictvo ovšem netápalo v nejasnu a
neuritu tak dlouho jako dlnictvo jiných národností
v Rakousku. Veliká centra prmyslová se svou velko-

výrobou, kde pro socialismus hospodáským a pr-
myslovým vývojem upravovaná pda. nalézala se vt-
šinou v koninách nmeckých.

Hlavn pak pímý styk, namnoze i nmecký p-
vod elných probudilou a pedák, se socialisty v N-
mecku, jednojazyné nmecké asopisectvo a litera-

tura umožovaly, že nmecké dlnictvo v Rakouskn
pímo a s menšími obtížemi odchováváno býti mohlo
na sociální demokraty. Tehdejší pedáci vídeiíského

dlnictva, truhlá Heman Hartung, pvodem z Ha-
novru a Jindich Obervcinder súastnili se již

roku 1868 sjezdu dlnických vzdlávacích
spolk v Norimberku co delegáte.

Ne mén pisplo ku socialistickému vyjasnní
v hlavách dlník nmeckých první vystoupení ze-

melého soudr. Liebknechta. který již roku 1868
na veliké schzi ve Vídni i soukrom psobil, aby se

dlnictvo súastnilo kongresu v Eisen-
nachu.

Téhož roku konána ve Vídni konference socialisti-

ckých dlník, která si také zvolila výkonný vý-
bor. Tento výkonný výbor pracoval dle vzoru sou-
druh v Nmecku na organisaci dvrník v jednot-

livých továrnách a tvrtích msta. Dne 11. dubna
1869 vydáno první íslo socialistického
asopisu veVídni Volkswille (Vle lidu), dále pak
etnou delegací obeslán sjezd v Eise nachu.
na kterém byli také vídeští delegáti zvoleni do kon-
troly strany. Z toho jde na jevo, že nmetí soudruzi
stáli v pímém spojení a styku la že jak v N-
mecku tak i v Rakousku pracováno na vybudování
jednotné organisace a strany.

V dob, kdy mezi eským dlnictvem šíen pímo
horenou agitací duch podnikatelský, k zakládání kon-
snmních a výrobních spoleenstev, kdy konány sbírky
na spolkové prapory a tyto nošeny v prvodech do
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kostel k vysvcování a kdy se probudilejsi dlnici

schovávali za firmu ,pol it i c ko - so ciál niMnlu-

veno mezi dlnictvem nmeckým pímo jiz o socia-

fismu a politických požadavcích, budována orgamsae

pro politické zápasy a co ^^1^^^^^°' ?f'^'Jy^/^\°
Hz tak proniknuto vdomím, že nesmlcelo když mi-

nistr Giskra svým výnosem prohlásil, ze

socáln demokratické tendence ]sou

státu nebezpeny a když naídil rozpu-

šílní spolku^ se 'sociáln demokratickou

tendencí.
. , , ^

Výkonný výbor sociáln demokratické strany ve

Vídni který byl souasn vydavatelem „Voiks-

wU>dohU se s dvrníky v okresích a továr-

nách že dne 13 prosince 1869 ^p^adana
býti má veliká demostrace P^,^^ .y.^^^^°''

radou a že požadavky dlriictva ma]i byU v kan

celái snmovny, nebo Pedsedovi ministru Ta a ffeovi

pímo pedloženy. Hlavním požadavkem dlníku byle

aby odvolán byl proti duchu zákona zn
ncí --výnos Giskrv, ]ímz se zakládaní

iociáln demokratických spolku zaka-

'°'' Dne" 13 prosince 1869 po osmé hodin ranní

scházeli se ze všech vídeských tvrtí vojensky sera-

dné kolony dlnictva na námstí ped risskou radu.

Ze tyicet tisícové dostavivší se armády utvoen

vojen kýverhran, v nmž enno a zvolena depu-

tace ktLá Taaffeovi požadavek dlník tlumoila.

Krátce nato, pedložila ^^^da^^^!^^.
f^^a ?8°70

koaliního, Jež^nabyla platnost, dne - dub^^^.l^.O

a kterou se zamovaly §§ 4<9.. 480. a 4bl. ooecnerio

zákona trestního ze dne 27. kvtna 18o2 na jichz za-

klade mohl býti odsouzen každý, kdo zamstnané na-

bádal, aby si vymáhali vtší mzdu nebo ]me výhod-

njší podmínky na zamstnavatelích.

Výnos ministra Giskry odvolán nebyl,

ba naopak i Taaffe jej obnovil a následkem

téhož. b>io také každé další zakládaní dl
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nických sociáln demokratických spolk
úady znemožováno Pravda, dlnické spolky
zakládány byly i po výnosu tom, byly však také roz-

pouštny a jmní jich zabavováno, jak jen došlo \na
místodržitelství policejní oznámení, že se ve spolku

provádjí „rejdy socialistické".*)

První manifestaní projev dlnictva eského a n-
meckého v echách.

Na první pohled dobrák, celou svou bytostí dobrák
je ten Hugo Schmidt delegát všech sjezd strany

sociáln demokratické v Rakousku, trvalý mluví n-
meckých dlník ve Slezsku.

H. Schmidt zasluhuje zvláštní vzpomínku na
tomto míst. Byl svolavatelem prvního velikého
tábora dlník eských a nmeckých, který

se konal dne 7. srpna 1870 na podtemení hory Je-

štdu u Liberce.

Za asistence dvou okresních hejtman, libereckého

a turnovského, dále pak za asistence koncipisty a

40 etník, kteí s nasazenými bodáky obstoupili e-
nickou tribunu, zahajoval Schmidt tábor lidu, na nmž
bralo úast dlnictvo z Liberecka, Geskodubska a

Trutnovská. Myslivci, posádkou v Liberci mli poho-

tovost a opateni byli ostrými náboji. — Nebylo však
teba ani etník, ani náboj, dlnictvo eské a n-
mecké na památném tom míst uzavelo trvalé bratrství.

Mimo Schmidta a Posledníka, kteí zvoleni byli za

pedsedy, ujali se slova z eských dlník Bavor-
ský a Pla nt z Prahy, Kutil z Vídn. Z nmeckých
dlník mluvili Schmidt, Vith, Schiller aAlpt
z Liberce a dr. Walster z Drážan.

Jednáno o právech národních a obanských, jak

by se dalo docíliti bratrské spojení mezi obma ná-

rody v Cechách, o tom eho je teba, aby se dl-
nictvo domohlo blahobytu a o nutnosti zakládání dl-
nických spolk.

Rejdy socialistické Je liantýrka policejní.
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Jednohlasn od této ped tím nikdy nevídané

raassy lidu na veejném shromáždní pijata resoluce,

v které se žádá stejných práv pro ob národ-

nosti, sestavení zemského zastupitelstva

na zásadách demokratických se stejným

právem pro všechny, politická rovnost

sostatním obanstvem, neobmezené pravdo

shromažovací a spolovací, úplná svo-

boda v záležitostech školních i nábožen-

ských, svoboda tisku, oddlení školy od

církve, bezplatné vyuování ve školách,

všeobecné právo volební pi všech vol-

bách, ádné upravení práva a mzdy. Dl-

nictvu pak radno, aby zakládalo dlnické spolky. —
Mohutný tento projev dlnictva obou národností

byl svtelným majákem a požadavky zde usnesené

novým programem dlnictva. Zde ob strany

prohlásily, nmecká prostednictvím Schillera že

nmeckým továrníkm nenáleží tolik na cti jako na

zisku, z eské strany pak Pelant volal: Poroba
a bída vládne nad veškerým obanstvem,
jen tída privilegovník binká pýchou. — Nemá-h se

vše ješt do horších konc dostati, musíme si

proti tomu tžkému zlu pomoci sami! —
Poctiv mínno, oteven eeno. Ano, musíme si

pomoci sami, bez arcibiskupa a dar krále!

Socialismus cizorodou bylinou.

Nyní známe již ty bludné a pochybné cesty dl-

nictva ve Vídni, jak za svdectví eského dlnictva —
vykládal dr. Ghleborád na ostrov Steleckém.

^

Stejné píiny vyvolávají stejné dsledky. Geské

dlnictvo vzdor svému pisluhování eské buržoasii

nežilo v lepších pomrech než dlnictvo nmecké a

proto také ani u eského dlnictva nemohla nadejíti

jiná íáse vývojová. eskými mšáky bývá sociahsmus

nazýván cizorodou bylinou. Dlnictvo eské

v dobách tch mlo jen nepatrné potuchy o socia-

lismu a pece stejn jako dlnictvo nmecké, usilo-
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valo o upravení pracovních pomr. Jakou ale byli-

nou je ta vyssávací snaha eských zamstnavatel,
která i nesocialisticky smýšlející dlnictvo nutila ku
ochran svých zájm ? Od koho se nauili eští za-

mstnavatelé tomu nebratrskému jednání s vlastene-

ckým a loyalním dlnictvem? Bylinka, otravná bylinka
soukromokapitalistického vyssávání dlnictva rodí se

všade, ve všech vlastech, v nížinách i horách, kde po-

zmují se výrobní a spoleenské pomry, kde m-
šáctvo výrobních svých prostedk vždy ve vtší
míe a rafinovanjším zpsobem využitkovává ku
vlastnímu obohacení, k obohacení se na úkor pra-

cujících.

Se zmnnými výrobními a spoleenskými po-

mry v Cechách zmnilo se i smýšlení a snahy dl-
nictva. Se vzrstem prmyslu a výroby strojové, se

zakládáním velkovýroby, každé soutže s rukodílnou

schopné v hrubých konturách rýsovaly i v mysli e-
ského dlnictva jiný obraz jeho budocnosti. Nadje na
samostatnou, se strojovou výrobou soutže zpsobilou,

živnost mizela více a více. Samostatnost stávala se

dlníkovi ím dále tím více nedostižitelnou. Za to však

tím zejmji šklebila se na dlníka trvalá hospodá-
ská odvislost, ono trapné plahoení se za mzdu,
kterou mu pán jeho uštdí.

Beznadjnost, že se dlník stane samostatným,
že z poctivé a pilné práce i jemu a rodin nadejdou

lepší dny života rostla a s tou rostlo i poznání a od-

hodlání k obran, k novým tužbám.

MysUvé hlavy, ta samorodá inteligence v dl-
nictvu — práv jako v Nmecku, ve Francii a jinde

pochopila, že zabezpeování si blahobytu tmi pro-

stedky a zpsoby, jako inila a iní buržoa na vlastní

pst a bez ohledu na obt, pro všechny a celou tídu
dlnickou, dosíci nelze. Zmna výroby mnila i názor,

zmnn i smr postupu. „My chudí, ku trvalé
odvislost i, ku dennímu prodávání práce
za mzdu odsouzení, my musíme se o to

starati, abychom sob co celá tída, aby-
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chom svým dtem, které rovnž pracují-
cími za mzdu u cizího zstanou, zabezpe-
ili lepší budoucnost." Toto poznání proniklo
i mozkem eského dlnictva a diktovalo mu jiný

smr snažení. Tužba po upravení mzdy, pracovní doby,
zabezpeení pro dny nemoci, pro dny neschopnosti
ku práci, \áov a sirotk to vše vyrstalo s probu-
zením samo sebou. Takové zájmy dlník kižovaly se

se zájmy zamstnavatel, kteí více a více usilovali,

aby dlník rychleji, více a za menší plat pracoval.

Tam u té hranice pestalo a pestává každé
bratíkování se s pány prácekupci, by i vlaste-

neckými.

Socialismus, který z prvu organisoval nespo-
kojenost, nalezl práv tak jako vlastenecké vykoi-
sování i v echách pdy, on stal se domorodou, e-
skou bylinou jako moderní kapitalismus jako které-

koli sebepoznání vdní a obrana. Socialismus našel,

musel i mezi eským lidem nalézti tolik pdy, jako
nalezla manchestrovská výroba, která vyhlášena byla

za podnikavost, za první národní ctnost, jež vede ku
síle a blahobytu národnímu.

Úvahy našeho prvního literárn inného soudruha
J. B. Pecky nalezly ohlasu. „Ty dlnictvo, které
jsi dokázalo již tolikrát svou obtavost
pro vci národní, dokaž ji nyní i na pro-
spch svj! Vystup odhodlan na pole ve-
ejné innosti!" — „Zasv život s jeho
obtavou láskou sociální demokracii!" Ano,
výzvy ty, vrženy na pdu plazivým bejlím porostlou,

ujímaly se, a od poátku dušeny. — Inteligence e-
ského dlnictva jim porozumla, ona neuzavela se,

jako iní sta „reformátor" eského života ve svou
komrku, odkud pomocí vlasteneckého tisku své pidi-

mužické pedantsko-vlastenecké skehotání vynášejí —
ped velikým obzorem myšlenkovým. Tato samo-
rostlá inteligence dlnická, bez ohledu na kaceování,
pijala dobrovoln názory a poznání dlnictva v ji-

ných zemích, ona pijala snahu po sociální reform
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od stejn sužovaných, od stejn vyssávaných, se stej-

ným zápalem, za zlepšení vlastní tídy bojujících ka-

marád v práci, a doplovala poznání to a snahu
všeobecnou svým vdomím, svými skušenostmi.

Dlnictvo sudetských zemí svými požadavky za

upravení pracovních, mzdových a sociálních pomr,
piadilo se záhy k západoevropské legii pracovník
za hospodáské a mravní povznesení tíd výrobních.

Za všeobecného myšlenkového víení a zásadového

chaosu vržena v ady eského dlnictva hesla: „Na
oslavu sociální demokracie! Pry s re-

akcí! Vraždní národ mezi sebou nikdy
lid ku cíli nep o vede! Vdcové dlnictva
musí býti mužové znající pomry a po-
vahu jeho, jakož i nejhlavnjší zlo!" Hesla

Pecková urovala jiný smr. Dlnictvo žádalo mzdu,
zkrácení práce, stávkovalo a mluvilo o socialismu, dá-

valo se na nové cesty.

Strany a smry.

Hlavním psobením probudilých dlník a stou-

penc strany bylo zakládání nebo reformování vzd-
lávacích a odborn podporovacích spolk. Skorém
všechny odbory mly svá stediska, od dnešních od-

borových organisací ovšem odlišná.

Socialisticky smýšlejícímu dlnictvu pipadla
úloha ve spolcích tch pracovati pro rozšíení vzd-
lávacího tisku a poukazovati na spoleenské a tídni

rozdíly. Zásadami sociáln demokratickými prodchnut

byl jen nepatrný hlouek. Za to však bylo mnoho ne-

spokojených s dlouhou pracovní dobou, nízkou mzdou
a politickým bezprávím. Za tehdejších sociálních po-

mr byla pda ku agitaci dosti zkypena. První

léta. po vydání ministerských výnos proti socialismu

pracovali socialisté pod firmou „sociáln politickou",

opraváskou.
Za nedlouho však nastalo tídní duch. Spolený

tábor dlník eských a nmeckých na Ještdu, jich

sjednocení, bylo prvním signálem alarmující jiacio-
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nálaí buržoasii. Prohlášení o sjednocení, dále pak roz-

šiování uení, že dlník nmecký i eský — jsou si

bratry a konen stále obnovované požadavky dl-
ník továrních i živnostenských pi^ipomínaly panstvu
na „Internacionalu" a povstání paížské komuny.
Proto také z kruh buržoasních inny pípravy, aby
dlnictvo v Cechách neupadlo „ve spáry internacio-

náiy a bui." Svobodomyslná strana mladoeská
mla se svými demokratickými snahami mezi m-
šáctvem valné pízn, ona naproti vlád vídeské
potebovala demostraní, obtí se nelekající armády.

Stíbrník Nmec, rukaviká Beznoyský, redaktor

Barák, redaktor Šubert, K. Adámek, ada, sekretá
Fr. Schwarz, Sabina a jiní udržovali styk s dlnictvem
a fedrovali jeho politické snažení. Podobných pátel
dlnictva našlo se i ve stran konservativní! Dívjší
dkan na Slabecku u Rakovníka P. Karlách, nyní

národní socialista Krasl, stíbrník Žižka a jiní p-
sobili ve smyslu klerikálnim. Vedle asopisu „Dlník"
založeny Antonínem Tmou i „Dlnické Noviny",
které z poátku zastávaly smr svépomocný, pozdji
pak smr konservativní. Roku 1872 vydány „Dl-
nické Listy" smru národn demokratického, za

jichž zodpovdného redaktora stanoven byl Barák a

hlavním spolupracovníkem Louis Schmidt, který

ješt nyní mezi Cechy a Francouzy vyrábí pro nacio-

nální noviny eskofrancouzské sympatie a projevy.

Barák za nedlouho z redakce „Dlnických List"
vystoupil. Knihkupectví dra Grégra a Datla pe-
stalo nésti jich administraci a list pešel tak pln do

rukou dlník demokratických a sociáln demokra-
tických. Tím také pineseno do ad dlnických víru

a varu v míe dostatené.

V ele smru sociáln demokratického stál stále

Josef B. Pecka, pozdji již zástupce ústedního vý-

boru dlník tkalcovských v Cechách a na Morav
První léta v desetiletí osmdesátém pracováno hlavn
na zizování spolk. Smry konservativní a nacionální

fedrovaly svépomocná družstva nákupní, zásobovací a
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výrobní. Roku 1872 ítalo se podobných „Oul", „Ho-
rymír", „Kroj" na 400. roztroušených po mstekách
a ddinách Cech i Moravy.

Dlníci mladoeští a jich program sociální.

Neteba vésti mnoho ukázek, že dlnické hnutí,

které od roku 1897 vyvolávají pánové Klofá, Choc
a jiní, že mlo bystejšího i estnjšího pedchdce.

Již roku 1872, tedy ped celým tvrtstoletím dal

eskému dlnictvu podobný program jako nyní pan
Kloíá, redaktor Barák. Smr jím ízeného listu byl

národní a demokratický, požadavky pak jako pana Klo-

íáe. Státní právo, boj proti Nmcm, zakládání své-

pomocných družstev a spoleenstev, jednota všech
tíd v eském národ a konený cíl? Opisuji doslovn:

*

„Sloužíc národu, slouží dlnictvo zárove též své
vznešené myšlence, kterou si na prapor svj napsalo:

Svobod. Nebo jen po šastném ukonení
boj našich politiko národních mže dlnictvo
eské se nadíti, že zasvitne i jemu spolen s celým
národem šastnjší, volnjší budoucnost a teprve
v té chvíli, kdy svoboda oteve arovným
proutkem svým všecky ty dosud ve ska-
lách uzavené prameny blaha a štstí ná-
rodního, že i dlnictvu vyprýští se zídlo
spokojeného života.*

*

Nejen dr. Chleborád, kožešník Kornalik, okresní

starosta v Hlinsku Adámek, E. Špindler, Louis Schmidt
a jiní, nýbrž i Barák odkazovali eské dlnictvo s jeho
požadavky za hospodáské úlevy teprve na tu

chvíli, až ukoneny budou politiko národní
boje eského národa Kdyby bylo eské dl-
nictvo radou pán tch se ídilo a na centralistický

parlament vídeský se hnvalo, netšilo by se dojista

ješt dnes zákonem obmezené pracovní dob, nemo-
censkému a úrazovému pojišování, ba ani oné špetce

volebního práva a mnohým jiným svým vymoženostem



31

které si svou organisací, svým odbojem na cizáckých
i vlasteneckých podnikatelích vynutilo.

Již dávno pilnou rukou eského dlníka zotví-

rády jsou skály a prameny blahobytu, eská vlaste-

necká buržoasie bohatne, ale pro dlníka vlastní ná-

rodní krve má tak málo porozumní jako ped ticeti

roky. Pokej, ty dobrá duše eská, pokej ty dlníku,
až dobojujeme svj národn politický boj, až uznáno
bude eské státní právo, až budeme mít na posvátném
hrad pražském eského králo, v palácích a zámcích
eskou šlechtu, v úadech eské ministry, v zem-
bran eské velení, pak pijde ada i na tebe a budeš
užívat téhož blaha a štstí jako dlník v samostatných
Uhrách, v samostatné Itálii, v Srbsku a Bulharsku.

Také Barák znal špatn ty vlastence, u nichž
stál v žoldu. Domníval se, že eskému podnikatelstvu
bude možno prací dlníka kdy nasytit, že nechá žít,

když samo dobe živo bude, že obdaí velkomysln
dlníka volností, svobodou a právem. Myslíme, že je

špatn znal, jinak by byl nemohl a nesml volati až

teprve po ukonení boje národního.

Po vlasteneckých pátelích dlnictva let sedm-
desátých a osmdesátých volají i dnešní také pátelé
„pokejte, až bude po našich bojích národních, pak
dojde ada i na otázky dlnické a sociální!"

Nuže, dlníci, necítíte-li tu hroznou nejistotu exi-

stence, není li vám mzda nízká za tak mnoho práce,

nemáte-li potebu zabezpeiti sebe pro pípad neschop-
nosti ku práci pro dobu stáí, mžete-li umírati s tím
sladkým vdomím, že žena vaše a sirota, která po
vás ostane, dostatek bude míti výživy a máte-li zá-

ruku, že vás z obce za nicotnou záminkou nevypoví,
abyste jim nezabrali žebrácký koutek v pastoušce,
mžete li lhostejn pihlížeti k tomu, jak obce vyna-
kládají tisíce na uvítanou biskup a 'jiných pán,
když pro vás nemají ani sklenici isté, kalem stok
nezneištné vody, nuže pokejte. Vaši národní a vla-

stenetí vdcové jsou již nedaleko svých cíl pou
se práv mezi sebou o vnitní úední e pro eské
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a nmecké úady a úedníky, rozumují džbánku pi e-
ského piva, má-li se vám dáti do obce volební právo
v té míe, jak to zavedl reakcioná dr. Lueger nebo
má-li ostati pi starém, bez práva.

Od bitvy na Bílé Hoe není tak dlouho, aby ne-
návidné vídeské vlády za dobu tu již mohly býti

donuceny k uznání a hlavn k provedení státoprávních
požadavk, bude tedy ten národn politický boj snad
ješt njaký týden trvati a to pece mžete pokat na
ten uherský blahobyt v budoucím samostatném krá-

lovství eském.
Programem národních dlník mladoeských

v otázkách práce, mzdy, ochranného zákonodárství bylo

a jest:

„Cekat, teprv až — —

"

Takové odkazování bylo hlavní pínou, pro dl-
nictvo probudilejší odlouilo se i od Baráka a Grégra—
kteí tehdy byli opravdovými demokraty, a pro dalo

slechu sociálním demokratm.

Program konservativc proti továrnám a ženní.

V eském dlnickém hnutí ml stíbrník a poz-

dji redaktor „Dlnických Novin" Václav Žižka
dosti pízn.

Muž ten dal se unáštíti demokratickým duchem
let sedmdesátých a zapadl do tábora konservativc,

cecha a stal se pozdji skrz na skrz reakcionáem.

O Zižkovi lze íci, že on je duchovním otcem ne sice

etné, ale v bojích dlnických významné skupiny ke-
sansko sociální.

Václav Zižka inným byl mezi dlnictvem od

prvních dob veejného psobení dlnictva, pracoval

dosti až do dnešních dob, ovšem že se skrovnými

výsledky. V „Dlnických Novinách" vydatn otravoval

tenáe svými cechovními reformami a po nkolika-

leté psobnosti uinil dlnictvu r. 1876 návrh násle-

dovního programu:
„Mnoho obíhá svtem rozliných program a re-

solucí. jež tu a tam ve shromáždních od dlnictva
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aby cosi podobného i také bylo smyšlenkou, jež se

byla zrodila v hlav dlníka. Jakož vbec velmi mnoho
•od rozliných lidí nepoctivých jménem dl-
nictva na svtlo se vydává a na útraty jeho se heší.
Zdá se, jakoby ten dlník ani samostatn mysliti

nesml aneb k tomu ani schopným nebyl, že vždy
jiný za nho tlumoí, nebo jakoby vlastní jeho my^
šlenka jeho vlastní jen vždy k pevratm e-
lila. Proež shledáváme v tchto resolucích asto vci,
jež stavu dlnického se netýkají. Poznavše tuto
vadu, jali jsme se již ped nkolikaletý snášeti látku

k takovému programu, jímž by se otázka dl-
nická nejen rozluštiti dala, ale jímž by i práce zp-
sobem spravedlivým se organisovala.

Návrh toho programu jest následující:

1. Právo práce náleží pedevším lidu pracujícímu;
jenom lidé ze stedu stavu dlnického
vyšlí jsou oprávnnými úastníky práva toho.

2. Práva toho nabývá každý mužský dlník, jenž

pedepsaný as k uení nkterého emesla v udení
téhož emesla pestál a na to ješt deset rok jako
dlník pi emesle tom pracoval.

3. Každý takto oprávnný mže kdekoliv chce
emeslo své provozovati, když i neúhonnost jeho
života osvdena jest a žádný mu nemá v tom
brániti.

4. Kdož by však, jsa již schopností a pestálým
asem oprávnn k vedení samostatné živnosti, pro-

stedk neml a jako dlník pracovati musil, má již

míti právo ve shromáždních samostatných zasedati
a hlas mezi nimi míti.

5. Každé emeslo nech tvoí spolek, jenž se ji-

stými zákony spravuje, nad poádkem práce bdí a nad
prací svou rozhodovati udlené právo má. Spolek ten
záleží nejprve z oprávnných a pak z dlník.

6. Spolek každého emesla mj právo jednomu
každému obchod s výrobkem práce jeho bu povo-
liti nebo zapovdti. (Viz odst. 3.) Taktéž m



34

spolek právo i lenm svým obchod s výrobkem
zapovdti, když obchod takový na témže míst e-
meslu škodí.

7. emeslníci, již výrobek S7j prodávají, jako

pekai, mlynái, pernikái, cukrái, ezníci a jiní, kde
spolek prodej výrobk za nutný uzná, nesmjí jen po
jednom krámu míti, aby z užitku emesla vždy ra-

dji více oprávnných podíl bralo a jeden všechno

na sebe strhnouti nemohl.

8. Každý samostatný emeslník nesmí více nežli

deset dlník v práci zamstnáno míti, tak aby
v míst mezi dlnictvem každý desátý samostatným
býti mohl. asem však pracuj se k tomu, aby poet
dlník tchto na jednotlivce pracujících až na pt se

zmenšil.

9. Kdož by více dlník míti musil, jelikož n-
která emesla jinak se provozovati nedají, je povinen

mezi svými dlníky každého šestého oprávnného míti,

jemuž by za každého z pti na pipadajících dlník
pt krejcar denn vyplácel. V tom pípad
nebudiž více jak padesát dlník povoleno.

10. Nech nedovolí vláda žádné zaizo-
vání velkolepých továren, kde by se vtší

poet dlník nežli sto zamstnával. Vláda nech
hledí všechen možný nátlak na továrníky initi, aby
poet svých dlník zmenšiti nuceni byli, až by vláda

v píhodném ase poet jich na padesát ustanovila.

Avšak i pi tom potu musil by býti každý dlník
oprávnným nebo tak zvaným mistrem, jemuž by

za každého z devíti na pipadajících dlník pt krej-

car denn odvádl. Z desíti dlník neplatí továrník

nikomu.
11. Zitež se pokladny, do kterých každý dlník

hned po svém vyuení po celých deset rok desátý
díl svého výdlku povinen jest ukládati, aby po

uplynutí toho njaký kapitál ku svému zaopatení

ušetený ml. Pokladny takové zitež se pod dozorem

státu a peníze ty zúrokujtež se v ten zpsob, kde by

se malému emeslníku, jenž pes pt dlník neza-

mstnává, úvru poskytlo.
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12. Žádný dlník by se nesraldíveže-
niti, pokud by svj as desíti rok nepe-
kal a k oprávnným pipoten není.

13. Žádný emeslník nesmí více uv nežli

ti míti.

14. Nech zavede se da ze stroj, jelikož jimi

dlník zkrácen jest, budoucnost svou pojistiti nemže
a bemenem spolenosti se stává. Da ta

vybírej se od obce, kde stroj se nachází a použij se

ku podpoe k práci neschopných dlník.

15. Ženské vdané, jež rodinu mají, nech nejsou

pipuštny k práci v továrnách. Ženské pak svobodné
dovoluje se do práce bráti, však jen pod tou vý-

minkou, aby ve zvláštních svtnicích odloueny od
mužských pracovaly.

16. Dti jen ve stáí trnácti rok do práce pi-
jaty býti mohou, jejich as pracovní nepesahuj však
až do 16 let osm hodin denn.

17. Továrník povinen jest svého nahodilým ne-

štstím pi práci zmrzaeného dlníka zaopatiti nebo
jemu pimenou pensi vypláceti, kterouž úad k vý-
živ jeho za dostatenou uzná Pišel-li by však do-

cela o život, má to samé jeho rodin se státi. V pí-
pad jeho nemožnosti má se mu pi druhém pípad
právo k provozování živnosti odejmouti aneb zpsob
práce zapovdti, pi kterém dlníku nebezpeenství
hrozí.

18. Práce nedlní a ve svátek má býti všude
zakázána a podniky továren jen s tou výminkou po-

voleny, pakliže pikázání toho šetiti chtjí. Stávající

již podniky, v nichž bez velké škody v tyto dny práce

pestati nemže, mají dlníkm v ty dny pracu-

jícím bu jiné dny k odpoinku vykázati aneb jim za

tento den dvojnásobnou mzdu vyplatiti." —
Kdyby byl pan Václav Zižka býval roku 1876

povolán za ministra vnitra nebo obchodu a program
svj mohl uiniti zákonem, bylo by Rakousko a jeho

všecky národy dojista pohebeny. Tmito progra-

movými požadavky otravován eský dlnický svt
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v dob páry a železnic, kdy velkovýroba umožovala
lidstvu vtších požitk pi menší námaze, v dobách,

kdy dlnictvo jiných národností volalo po sespoleen-

štní výrobních prostedk, po hospodáské neodvi-

slosti a výnosu své práce, kdy Anglie, Francie a N-
mecko jalo se strojními výrobky zaplavovati a ovlá-

dati veškeren trh.

Pan Žižka vedl dlnictvo do boje proti strojm,
tm strojm, pomocí nichž lze blahobyt lidstva zmnoho-
násobniti, jimiž lze dlnictvo z tžké a úmorné práce

osvoboditi.

Rádce a vdce eských dlník dlal z tžké
práce výsadu pro dlníky a chtl dílnu uzavíti všem,

jichž otec stavu dlnickému nenáležel. Výslovn pak
žádal, aby mladší dlníci pracovali nejen na mistra,

ale i na dlníka staršího. Dle názoru tohoto v po-

sledních letech Jirouškova pítele, stával se dlník
bemenem spolenosti. Dkan a kníže jsou jí bezpo-

chyby na prospch. Že taková copasko klerikální kon-

fusnost djiny eského dlnického hnutí zdobí, dobrého

dlníka jist zabolí.

Smry a programy sociáln demokratické

pracovaly více na zakládání spolk odborových a vzd-
lávacích a na rozšiování socialistických hesel a na-

uení mezi dlnictvem. Propaganda sociáln demo-
kratická provádla se více cestou dvrnou a osobn.

Soudruzi nmetí ve Vídni a v Liberci neostý-

chaU se vystoupiti oteven pod firmou socialistickou.

Pro sociáln demokratické hnutí mezi eským dl-

nictvem rozhodnými se stala léta 1873 a 1874 Soudr.

Pecka ve svých zaslánech a vyzváních poal prvn po-

sílati bratrm — z nichž se stávali soudruzi —
sociál n demokratické pozdravy. Posléze

pak inna pro socialismus i propaganda otevená
tiskem. Mimo „Dlnických List" vydána byla i „Bu-
doucnost", která se stala ústedním orgánem
eskoslo van ské strany sociáln demo-
kratické v Rakousku.
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Víiení a kvašení o programovosti a zásadovosti

nemlo konce. Ku smru socialistickému hlásily se

živly, jimž smr mšácko demokratický byl úzkým,
pro hospodáské snaení a osvobození nedostateným.
S postupem kapitalismu získával i socialism, a po-

licejní mocí z veejného života bezohledn vytlaován.
Nebyl to také socialismus vdecký, který mysle dl-
ník zaujímal. Dalo by se snad íci, že to byly asi

takové záchvaty, jakým podléhá každý dlník, žijící

v ovzduší podnikatelským uskokem, podvodem a bez-

ohledností prosyceném. Instinktivní touha po spra-

vedinosti, hospodáské neodvislosti, politických svo-

bodách. Nenávist proti úzkoprsému policejnímu a

ostatnímu zaízení, zhrdání šosáctvím mšák do-

cházela v socialismu tom výrazu. Socialismus ten

nekryl se však více láskcu kesanskou, nedovolával

se uení Kristova. Sociální sentimentahta nahrazo-
vána positivností, evangelická snášenlivost snahou po

odboji. S tím rostlo i tídní vdomí a rozšiována
i navazována propast mezi svtem buržoasním a dl-
nickým, Vzntlivost a ideovost byla nejvtším bohat-

stvím sociálních demokrat. Policie, vláda, soudy a

buržoasie, vzntlivost a hnv pronásledováním jen

živila a vyvolávala obtavost v míe nevídané a

úžasné.

Všeobecn za platný názor pijato ono mínní,
že nápravy nelze získati jinou cestou, než jaké bylo

v pohnutlivých dobách užíváno. Mén znám soci-

ahsmus vývojový jako evoluní a proto také, když
ne s pochvalou tož mlky, avšak s povdkem pi-
jímán byl každý in tehdejších ruských nihilist nebo
západoevropských anarchist. Každý projev nespo-

kojenosti, odporu a odboje proti panujícím ádm a

vládnoucím tídám provázen sympatií socialisticky

smýšlejících.

K nejvtším výchovným úkolm patí u širokých

vrstev pirozenou náklonnost ku romantismu nahra-

diti zásadovosti a touhy po náhlém ukonení vše-

obecn cítných bd a nespravedlivosti málo dráždi-
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vým a lichotivým poznáním neúprosné logiky spole-

enského vývoje.

V Rakousku, pi nesvobodách a malohokynáské
politice hospodáské, dále pak pi byrokraticko feu-

dální správ a národnostních protivách vytváí se

tolik výbušných látek, že nelze trnáct dn pedem
s jistotou tvrditi, že to i ono heslo, ten i onen in
nepivede ktqv lidu do varu zoufalc a mstitel.

Mladé hnutí dlnické v echách a v Rakousku
vbec pracovalo po více rok bez raakavých úspch.
Žádosti, resoiuce, protesty a podobné projevy zstá-
valy nepovšimnuty. Buržoasní a feudáln byrokratický

svt pohlížel na dlnictvo co na drzého smlce, jako

na svobodami opojeného otroka, jemuž nedávno byla

pouta sata. Volání po rovných právech pijímáno
s tmitéž pošklebky, jako do dae^ miuví klerikál a

feudál o požadavcích emancipujících se žen. Každý
zoufalý projev, jako stávky dlník, považovány za

dílo niemných a nesvdomitých štvá, a kde se jen

píležitost naskytla, zakroila starostlivá policie a pra-

pory vojska, aby ve vzeních utlumili a v krvi utopili

snažení nespokojenc.
Znáti se ku socialismu bylo trestným, žádati

ochranu od státní správy, ped neobmezeným vyssá-

váním a libovolným vydíráním dlník v továrnách,

pi stavbách a v kantinách, bylo drzou smlostí. Žá-

dati zabezpeení dlník pro pípady nemoci, úrazu

a stáí bylo fantastickou pošetilostí. Požadavek za

zkrácení práce byl výmysl lenoch a povale, stávka

pak trestuhodným odporem proti chlebodárci, spiknu-

tím proti poádku, in nanejvýš nepatriotický. Vše

bylo híchem proti milostivému panstvu a trestností

proti platnému poádku a veejnému blahu. Zamst-
navatelé nebyli vyssávai, nýbrž dobrodinci dlnictva.

Národem a státem byly tídy zámožné, bohem a pravo-

mocí svého vzdlání a poplatnosti povolané lidu vlád-

nouti^ a v kázni i poslušnosti jej udržovati.

Že se sociální demokraté obmezovali na konven-

tikle, na porady a hovory dvrné, vyplynulo samo
sebou z tehdejšich pomr.
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lovk o pti zdravých smyslech nebude pece
tvrditi, že tehdejší sociáln demokratické hnutí, íta-
jící nkolik tisíc pívrženc, bývalo státu, poádku a
spolenosti nebezpenjší jako je dnes, kdy má sta-

tisíce stoupenc i vydatnou organisaci a tisk. Stávky
nebyly dílem organisovaným, nýbrž jen výbuchy zp-
sobenými nesnesitelnou kivdou. Nikde nebyly rozbíjeny

stroje, nikde zapalováno ani drancováno, a pece ta

slepá váše i nenávist proti dlnictvu. proti sociali-

stm neznala ani meze ani slitování.

Lid, který volal po zastoupení v zákonodárných
sborech, zakládal vzdlávací a podprné spolky, vy-

dával si censorované asopisy, který posílal ministrm
petice, který protestoval proti nezákonným výnosm
vlády a domáhal se tchže práv, jaká požívaly tídy
ostatní, ten nebyl, ten nemohl být státu a spolenosti
nebezpený, nanejvýš, že by bezpráví a kivda byla
neposkvrnitelným paladiem státu.

Socialistické dlnictvo vídeské, liberecké a brnn-
ské pejalo program staré internacionály a pak pro-

gram soudruh nmeckých, usnesený v Eisenachu.
Marxovo heslo „Proletái všech zemí spojte
se!**, dále pak usnesení eisenašského sjezdu
stávaly se programem všeobecným všech socialist.

Odstavce:
^Hospodáská odvislost dlnictva od

kapitalist je koenem všeho otroctví, a
proto domáhá se strana sociáln demokra-
tická zrušení nynjšího zpsobu výroby
a zavedení práce spoleenské, zaruující
každému úplný výnos svého konání."

Dále pak odstavce:

„Dnešní politické a sociální pomry
jsou nanejvýš nespravedlivé, a proto
musí býti potírány s nejvtší energií."

„Boj o osvobození pracujících tíd
není bojem o tídní výsady a privileje,
nýbrž pro stejná práva a stejné povinno-
sti, a pro odstranní jakéhokoliv tídního
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panství" a další požadavky za rovné volební právo,
odstranní stálých armád, zrušení všech pedností
majetkových, rodových a církevních, ano, ty odstavce
a požadavky stávaly se i požadavky saraorostlých
socialist eských, jichž byl stále ješt jen hlouek
nepatrný.

Náležel li kdože sociaUst pražských ku Inter-
naci onále, nikdy jsem se nedopátral, jenom tohk
je známo, že pražská policie, již poátkem
ledna roku 1872 byla zvstí o Internaci-
onále znepokojena a že hlavn na Smíchov
— zda z vlastního popudu i na pokyn, to neznáme —
shánla leny mezinárodního revoluního
spolku. Policejní komisaství na Smíchov pedvo-
lalo tehdy více len „Dlnické Besedy" a vyzvídalo
okhkou i pímo, komu je co známo o lenech tako-
vého tajného spolku, který má své sídlo v Londýn
a leny po celé Evrop. Výslech ten asi pražskou
policii uspokojil; nedopátrala se totiž nieho a vyslý-
chaní opt bez pekážky propuštni ku svým ro-

dinám.

Hospodáské požadavky a snaha zvrátiti stávající

výrobní a spoleenské ády se snahou po rovných
právech politických, po všeobecném vzdlání, odlou-
ení církve od státu, po lidovlád atd. tvoila pro
eské socialisty první a základní program. V tom
smyslu také soukrom i ve spolcích hovoeno a po-
zdji i v asopisech psáno.

Úplná emancipace od mšáckého smru demo-
kratického nastávala založením asopisu „Budou-
cnost" a ustavujícím sjezdem Geskoslo-
vanské sociálndemokratické strany vRa-
ko usku.

Pro socialistické hnutí v echách presekucí pa-
mátný ustavující sjezd Ce skoslo v ans k é

strany soc. demokr. v Rakousku konal se
7. dubna r. 1878 v hostinci Karla Vyhnala
u Sv. Markéty za Strahovskou bránou
u Prahy.
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Na sjezdu tom usnesen program, organ i-

saní ád i ustanovení taktická.

V programu, který pozdji ástí techže soudruh
byl odmítnut, žádáno: hospodáské osvobození prole-

tariátu, nahrazení výroby soukromokapitalistické vý-

robou spoleenskou. Pevedení výrobních prostedk
z vlastnictví jednotlivc v majetek spoleenský a

.tíd výrobních.

Vytknuto, že se strana domáhá všeobecného

rovného práva hlasovacího, svoboiy tisku, spolování,

zrušení všech nepímých daní a nahrazení tchto
jedinou vzestupnou daní z píjmu, zavedení bezplat-

ného soudnictví, bezplatného vyuování na školách,

odlouení církve od státu, ochrany za mzdu pracu--.

jících a pod.

Organisaní statut soudruhm ukládal povinnost

starati se o rozšíení svých demokratických idei, soc.

dem. tisku, odvádti píspvky k úelm strany.

Správu strany vedl výkonný výbor a kontrolní ko-

mise. Sídlo výkonného výboru bylo v Praze, sídlo

. kontrolní komise ve Vídni. Základem organisace byly

organisace místní, v jichž ele ctál dvrník. Když
poet píslušník místní organisace dostoupil dvacet,

mly býti utvoeny organisace dv. !Cu demokratitj-
šímu zízení strany mly místní organisace prosted-
nictvím svých dvrník tvoiti organisace kanto-

nální, obvodové, v ele se sborem dvrník.

Ze organisace ty byly dvrné práv tak jako

jsou dnes, leží v povaze každé organisace kterékoli

politické strany. Nádech tajnosti organisací tch mohl
býti spatován jen v ustanovení obraezeného potu
píslušník organisací místních. Však i taká záminka
byla pošetilostí, uváží-li se, že se veejné schze ne-

dovolovaly a socialistická propaganda že byla zaká-

zána.

Revolunost pipisována stran proto, že si vytkla

usilovati o zmnu stávajících spoleenských ád a

zamnní jich za ády socialistickorepubUkánské.

4
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U strany, která se dovolávala všeobecného práva
hlasovacího, tedy cesty parlamentární a veejné, ne-
dala se pedpokládat revolunost s podávkami v ruce,

nýbrž revolunost, jakou sleduje každá socialistická

strana, dovolávající se zmny platného práva a za-

ízení. Tak a ne jinak ml být program a strana
posuzována a s ní co s veejnou parlamentární stra-

nou jednáno.

Snad by se tak bylo i stalo, kdyby nebylo vý-
nosu ministr Giskry a Taaffea, a kdyby vbec nebylo
snahy sociáln demokratické idee z policejního státu
rakouského — navždy vypuditi.

Že sociáln demokratické snahy a jich požadavky
byly myslícím dlnictvem docela jinak cenny a pi-
jímány, než program konservativc — pana Žižky
nebo Barákv až po národnostn politických bojích —
to dosvdila obtavost a houževnatost, s jakou stou-
penci strany pracovali, obtavost, s jakou se u dl-
nictva zídka shledáváme.

Pravda, byly to nejbystejší hlavy a nejsmlejší
povahy ze ad dlník, které socialistické snažení za
své pijímaly, byli to vtšinou ti. kdo dovedli rozlišo-

vati mezi slovy a skutky mšáckých demokrat, kdo
vystihovali, že národ a lid jsou dva pojmy a že zájmy
a úkoly dlník jsou nezídka protichdné zájmm
tch, kdo si íkali národ a pod standardou národní,
na útraty lidu se obohacovali a politických výsad
zneužívali.

Toto sebepoznání, ona myšlenková bystrost, od-

vaha vyprostit se z vleku a emancipovati se od m-
šáckých pachtý rozumu, lidovosti, demokratinosti,
ta snaha pracovati proti kapitalisticko soukromé vý-

rob, proti výsadníkm, byrokracii a policii pišla
všem stoupencm strany draho.

Ta všeobecn vynášená liberálnost, svobodomysl-
nost, demokratinost, ona „bezmrná láska ku dl-
nictvu", ta ústavnost, rovnost všech oban ped
zákonem, svoboda v myšlení a pesvdení, ta ne-

úprosná zákonitost policie, soud, vlády, vše to, ím
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se buržoasní nacionální strany a tídy ped svtem
blýskají, vše to, ím šlechta a vysocí úedníci feudáln
byrokratický stát a vláda ped soudem západních ná-

rod ukrývají, ano, vše to se ukázalo v pravém svtle
naproti hrstce chudých, bezbranných dlník.

Trvalé pronásledovám' sociálních demokrat, kon-

fiskování a zastavování jich asopis dohnalo ást
soudruh, že zekla se požadavku všeobecného práva

hlasovacího vbec, ba ona zaujala protiparlamen-

tární stanovisko. Vývojové heslo „osvtou k svobod"
zamnila za heslo „svobodou k osvt".

Tato taktika a smr našel nejvíce stoupenc v Ce-

chách a v Dolních Rakousích, tedy tam, kde perse-

kuce nejvíce ádila. Zeknutím se požadavku voleb-

ního práva nastal ve stran rozkol ba i osobní boj,

který nemálo stranu v její agitaní innosti poškodil

a naproti buržoasii a policii oslabil.

Programem radikál se stalo „Oko za oko, zub
za zub". Byl to výsledek tch zoufalých boj sou-

druh a organisací s policií a státní mocí.

Nešetení zákonnosti na stran panující, zatla-

ovalo dlnické hnutí mimo zákon.

Lze souditi, že také pro takové jednání mla
vláda své dvody. Svdí o tom alespo materiál

vládních a polovládních list, žaloby vídeských stát-

ních zástupc, které socialisty obviovali z nej-
sprostších zloin, jen aby tisk mohl hlá-

sati, že socialisté loupí a kradou. Že se pi
soudních líeních oddlila pravda ode lži, že musil

soudní tribunál prohlásiti nevinu socialist,
státním zástupcem pro loupež a krádež
žalovaných, nelze pece pipsati snahám
policie a buržoasní ho tisku.

Avšak i v té dob byli zde sociální demokraté,

kteí se socialistickými radikály a anarchisty svádli

polemiky iiejbitší a hájili p v o d lU prograiii

i taktiku strany.
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Roku 1882 konán v Brn sjezd, na nmž dle

tehdejšího uení podílu brali, živlo vé mírní. Také
tento sjezd prohlásil se pro osvobození veškerého lidu

bez rozdílu pohlaví a plemena, kteréž mže se státi

pevedením výrobních prostedk v ma-
jetek spol&enský, pro pímé hlasování lidu o zá-

konech, pro povinnou návštvu školní do 14. roku
stáí, pro odstranní pedností stavu, držby, rodu a
vyznání, pro volbu soudc, pro zavedení lOh o-

dinné doby pracovní v podnicích, kde práce

nejsou zdraví lidskému škodlivý a pro Shod. dobu
práce pi podnicích, kde pracuje se bez
pestávky nebo s látkami zdraví škodli-
vými. Pro obmezení práce žen, pro odstranní
práce dtí. Za ustanovení živnostenských in-
spektor, pro volební právo do všech sbor pro ty,

kdož dosáhli 20. roku stáí atd.

Na sjezdu tom program strany rozšíen o vyjme-
nované požadavky na ochranu dlnictva. Do doby
té ani jediný z ostatních program dlnictva a dl-
nických stran nekladl té váhy na nutné ochranné
zákonodárství, do doby té se také ani
vlád ani buržoasii, ba ani národnímu dl-
nictvu, nezdálo, že by byla donucena v ne-
dlouhém ase s požadavky dlnictva poí-
tatiatyto i v parlament zastupovati.

Jednotlivé pak požadavky, hlavn Shodinný den
pracovní rozvedeny a znovu zdvodnny byly na tak

zvaném smiovacíra sjezdu e s ko slova n =!<

sociáln demokratické strany rol^' .o67
v Brn ped sjezdem a program n hajn-
feldským. Programy ty se s hajnfeldským zásadov
i v mnoha podrobnostech kryjí.

Od roku 1867 bylo první snahou sociálních de-

mokrat, aby mli dlnický socialistický, lidový a po-

krokový program, odpovídající tomu pesvdení, že
ku osvobození národa jest teba osvobo-
zení dlného lidu z odvislosti hospodáské
a jama výroby s o u k r o m o k a p i t a 1 i s t i c k é.
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Je nepopiratelná že jednotlivé ásti programu

jsou programem další budoucnosti, ale to pravé na-

svduje tomu, že sociáln demokratická strana ce-

lému svtu oteven povídá co chce, k emu pracuje

a co jest jejím koneným cílem, i to, co musí ne-

zbytn nadejíti a pivedeno býti, ku plnému osvo-

bození výrobních tíd.
Smiovací sjezd eskoslovanské soci-

áln demokratické strany, konaný o Váno-

cích r. 1887 v Brn zaujal i své stanovisko ku

bojm a právm národnostním.
V resoluci tehdy pijaté vyslovena istá zásada

rovnoprávnosti. Prohlašuje se tam:

., Žádný kmen nestal se sám sebou ím jest, a

chce-íi v budoucnosti nejvyššího stupn kultury do-

sáhnouti, nesmí se vzdalovati kmen ostatních Kdy-

koli se jedná o národnostní otázku v objektivní form,

jsme pro rovnoprávnost a volnost všech jazyk; jedná-li

se ale o moderní formu národnostní otázky, prohla-

šujeme, že sociáln demokratické dlnictvo jedin e-
skoslovanskému jazyku s ostatními jazyky zjednati

mže rovného práva, protože rovnoprávnosti jazykové

. a národnostní pedcházeti musí rovnoprávnost sociální

a politická. Lidu musí býti dáno právo sebeurení a

pak zmizí každá odnárodovací a penárodovací

snaha sama sebou, každý jazyk bude volným a všem

ostatním rovnoprávným — tak zvané strany národ-

nostní v prvé ad sledují osobní a stranické pro-

spchy a národnosti jako prostedku a škrabošky

k tomu užívají." —
Ceskoslovanská strana sociáln demokratická tudíž

do roku 1888 propracovala se zhruba ku všem velkým

a vírem denního života koiotajícím otázkám, a všichni

ti pánové mladých eských reformních a buržoasních

stran a jich pívskové jsou na omylu, prohlašají-li

že strana naše je filiálkou strany soudruh nmeckých,
anebo že její samostatnjší innost poíná od té

doby. co oni nás mentorují nebo njak doplují.

eskoslovanská sociáln demokratická strana vy-

rstala z dlnických organisací národn demokrati-
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ckých jako pirozený a nezbytný útvar vytvoený vý-

vojem prmyslovým a ády soukromokapitalistickými.

Kdyby v zemích eských nebylo soukromokapitali-
stické výroby s tendencí lid vyssávající, kdyby nebylo
moderního kapitalismu, nebylo by ani moderního so-

cialismu a nebylo by v moci nikoho sociáln demo
kratiké hnutí vyvolati a po desítiletí za hrozného
pronásledování udržovati, jako není v moci nikoho
hnutí to zniiti nebo na jalov sociální pemniti.

DÍL DRUHÝ.

Obrázky persekuce a utrpení sociálních demokrat.

»Naše ádné zákony jsou tako-

vého obsahu, že by je v jiném,

svobodomyslném stát výjime-
nými nazvali.

«

Posl. dr. Kronawetter v ei své na rad
íšské dne 6. kvtna )887.

Zloínné snahy a zloinecké oblieje sociálních

demokrat.

Když jsem se na žádost soudruh plzeských
poátkem roku 1891 odsthoval do Plzn a vydával
tam díve v Praze vycházející asopis „Heslo", ml
jsem více styk než mn milým bylo, s tamjším
okresním hejtmanem rytíem z Hansgirg. Radil mi
otcovsky, abych se vrátil do Prahy. V Plzni, která je

sama sebou konservativní, že beztak se sociahsmem
nic nespravím, a mimo toho že budu mít nepíjem-
nosti, a na konec že budu ješt zaven.

Odpovdl jsem, že pece jen zkusím — jak se

íká — štstí, a že mn neodstraší ani to, když n-
kolik dní dýchati budu vzduch tamjšího vzení. Po-
dotkl jsem: ,.Stojíme na pd zákona a budu se jej

dovolávati i pro svá práva a osobní svobody." —
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„Žíákon, zákon!" rozbhl se pan rytí, „zákon je

suchá litera, duchem zákona jsme my!" Nepo-
chyboval jsem o pravd slov pána toho, odešel jsem
z kanceláe s myšlenkou: uvidíme, kdo s koho.

•X-

Sociální demokracie v Rakousku od roku 1868 až
do roku 1890, tedy plné dvacet dva roky, svádla
nejkrutjší zápasy s veejnou mocí.

Nebylo léku a prostedku.^ jehož by na potení
„hydry" té nebylo použito. Úady, soudy, etnická
velitelství obsazena byla vtšinou pány, kteí se za

doby tuhého absolutismu velice dobe vpravili v uží-

vání takka neobmezeného práva pašovského. V úed-
ních kanceláích, v soudních síních, na policejních

strážnicích vládl starý duch absolutistického Rakouska
vzdor tomu, že jsme mli novou ústavu, jiné zákony
a jiné právo.

Zákony byly jiné, vykladai zákona však ti staí,

z nichž si každý královsky myslel: „Stát jsem já!"

Vedle § 14. státních základních zákon máme
ješt jiná ustanovení, která celou ústavnost a práva
oban státních iní illusorními, když si toho vykla-

dai zákona pejí.

Nezídka užíváno je rakouskými vládami „dobro-
diní" i. 20. o právech oban státních, jímž se

pipouští, že práva oban státních, pokud vytena
jsou v i. 8., 9., 10., 12. a 13. zákona o právech ob-

an státních, mohou býti doasn z moci vlády nebo
z moci íšské rady zrušeny, a sice na základ zákona
ze dne 5. kvtna 1869.

lánek 8. pojišuje osobní svobodu.
lánek 9. ustanovuje, že právo domácí je nepo-

rušitelné.

lánek 10. nedopouští porušování listovního ta-

jemství a zabavování psaní.

lánek 12. dává obanm právo shromažovati
se a spolky zakládati.

lánek 13. dovoluje projevovati mínní oban
jak slovem, písmem, tiskem i vyobrazeními.
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Co se v jiných konstituních státech rozumí samo
sebou, co vlastn je pirozeným a nezrušitelným
právem obanským, to se v Rakousku povoluje jen

podmínen do odvolání, do libovle té které
vlády.

Kdyby však vláda a úady ani tchto výjime-
ných opatení na žádost zemských chéf, policejních

úad a soud neužívali, dostaí úpln náš trestní

zákon sám o sob, aby mnohá ustanovení zákona
o právech oban státních byla suspendována i bez
použití zákona ze dne 5. kvtna 1869. O doklady pro

toto tvrzení v Rakousku ješt nikdy nouze nebyla.

V platný zákon trestní pojata mnohá ustanovení

ze zákona vydaného roku 1852, z dob absolutismu:
jsou to hlavn ustanovení § 65., zvláštní ochrana len
císaského domu a veejného poádku §§ 285., 286.,

287. až 297. o tajném spolování a pod., dále pak

§§ 300., 302. a 305. o zlehování manželství, rodiny,

úadu, církve, církevních výkon, veejných ád blaha

a podobn. Jediná tato série trestních ustanovení

staí prc '""^i tolik a takých hrz, že se vyrovnají

opatením výjimeným v plném smyslu slova a vrcho-

vaté míe.

Mezi práviiíky <% souuci nebude ani jediného, který

by popel, že Rakousko nemá a že nikdy míti nebude
tolik kriminál, koiik by jich potebovalo na své ob-

anstvo, jež denn heší proti duchu tchto paragraf.

A jen tak bylo možno, že ve všech prmyslových
zemích Rakouska odsuzováno bylo tisíce lidí, kteí
nikomu ani vlasu na hlav nezkivili. Stm a stm
žalovaným nebyl dokázán hmatavý in. Oni odsu-

zováni byli proto, že orgánové veejné bezpenosti
u nich jen cítili njaké nebezpeí, dle svého vlast-

ního evangelia a bible njakou tu híšnost, kterou si

sami konstruovali.

Rakouská ústava a všechna zákonná ustanoveríí

o právech oban státních jsou jen pozlátkem, pod
liíinž na první škrábnutí poznáte klí od kriminální

cely, a pozlátkem tím zstanou, dokud výše uvedené
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a jim podobné paragrafy zdobiti budou náš zákon

trestní.

Žádná strana a žádná spoleenská vrstva v Ra-

kousku nemá tolik dvod jako dlnictvo, a hlavn

dlnictvo sociáln demokratické, o to usilovati, aby

ustanovení ta ze zákona vymizela. ím díve, tím lépe,

ponvadž není vyloueno, že opt pijdou ministi a

jim oddaní veejní žalobci, kteí budou vydávati fer-

many a sestavovati žaloby na trestnost a iny, které

ize jen cítiti, nikoli ale hmatati.

Uvádím také v této ásti nkolik dat, aby vtší

ást soudruh, kteí v pozdjších dobách ke stran

pilnuli, poznali, co se státi mže stoupencm strany,

která nechtla býti služebnou ani té, ani oné koterii

mšácké, ani žádné ze snah, které tou dobou vy-

hlašovány byly za správné a spasitelné.

Vývoj sociáln demokratické strany byl by s©

dojista bral jinými kolejemi a cestami, než se stalo,

kdyby nenadešlo co dnes, snad jen po tu dobu, jak

se strany vlády, tak i se strany buržoasie považováno

je za zbytené..

Tisícerých bd a zoufalství, ohromná a úmorná

práce, obrovské výlohy jak od stoupenc strany

sociáln demokratické, tak i se strany tíd panujících

a vládnoucích mohly býti uspoeny, kdyby ten poše-

tilý nápad, pokoiti, zdolati, ze svta sprovoditi idee

socialistické byl neovládl mysle rakouských ministr

a jich rádc.

Nápodobení Bismarcka po eisenašském sjezdu

sociálních demokrat v Nmecku, který ve své umí-

nnosti myslel, že je s to hrav zastaviti nové my-

šlenky a smry, ano, to nápodobení nejnesmysl-
njšího díla na svt, pronásledovati lid

pro jeho cítní a chtní, zpsobilo, že v N-
mecku a Rakousku hnutí sociáln demokratické stalo

se nesmiitelným a nedvivým, že lakovým ostává
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a ješt dlouho ostane proti všem, kdo v jeho ovzduší

nevyrstají, kdo iní pokusy na sblížení.

Výnosy ministr Giskry a Taaffea, kterými se na-

izovalo potlaiti dlnické spolky, v nichž se objeví

smry sociáln demokratické, ty posílily byrokratickou

libovli i zlovli penesenou do úad z dob absolu-

tismu.

Výnosy tmi dána sociáln demokratická idea

na index a celý svt utvrzován byl v právu, když
stoupence kaceované zásady pronásledovsi a štval

se zuivostí fanatik. Výnosy tmi zrušeny byly pro

stoupence myšlenky té platné zákony a práva, ony
potvrdily a upevnily víru dlnictva, že tato spolenost
pro nemá než strádání a útisk.

Výnosy tmi vyštván proti dlnictvu kde jaký
pedpojatec. Dle vzoru politických úad poalo jed-

nati i mšáctvo všech smr a barev. Na mysli ob-

mezený pohán z dílny, komisní etník, u zembrany
osm týdn vyslouživší obecní policajt, z poddanství se

neosvobodivší sedlák radní a starosta obce, vypoítavý
podnikatel a jeho iditel, padesát rok za dobou asu
pokulhávající živnostník, všechno spolen s farskou

hospodyní a kostelníkem hnalo bezohledným útokem
i všemi zbranmi proti mladému sdružení lidí ideál-

ních, proti skupinám muž, kteí vdechovaU nové
smry a jimi posíleni chtli uplatovati je ve velikém

víení lidského snažení.

Nech vlády nenaíkají na neústupnost, nech
buržoa nežaluje na bezohlednost, nech si copai ne-

stžují na bitkost zbraní sociální demokracie!

Více jak dvacet rok byli jsme u vás, pánové,

vyvrhelem, zralým pro pušku a šibenici. Dvacet rok
týrali jste bezohledn nejvzntlivjší muže, jakých
vydávají zotroované ady prmyslového dlnictva.

Celý jeden lidský vk nemli jste pochopení pro cit,

pro potebu, pro hospodáské, kulturní a politické

snažení pionér dlnických. Po celý život svj jste

nevynaložili ani hodiny asu, abyste porozumli tomu
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uhntenému, láskou ku lidskosti planoucímu srdci

vámi neuznaného, probudilého a vdomého dlníka.

Sprostá nadávka, niemná karikatura, vné št-
betání o dlení a volné, smilné lásce, nízké udava-
ství, cynism tyrana, pouta, pod nimiž se ruka krví

podlévala, hnanecké stanice, vypovídání a sužování

nevinných žen a ubohých dítek, jichž otce jste do

tmavých, o zrak a zdraví olupujících cel pozavírali,

internování, povolávání vojsk, krmení hladového lidu

olovem po plných dvacet a více rok, to byly vaše

argumenty, tmi jste nás pesvdovali o zbloudilosti

v názorech, tmi jste nás pesvdovali o vznešených
cílech vašich, o lásce ku svobod, ku pokroku a

práci.

A pišel-li jste kdo jinak, nestalo se tak za upím-
nou snahou. Bu jste chtli; abychom svj ideál spa-

tovali v nízkém kramáství, ve vzájemném prodávání

si bandur. nebo jste nás verbovali do ad slep vám
a vašim snahám bezmyšlenkovit sloužících a vaše

dílo velebících mameluk. Pišli jste najímati nás pro

služby ímské hierarchie, pro cechovnická tovaryšstva

a nebo jste pišli docela za tím zámrem, abyste po-

znali naše zámysly, naši zpsobilost, naše zbran,
jimž byste snadnji elili. V jednom jste však byli

všichni jednotní a všichni velicí. V nízké msti-
vosti, v potírání a pronásledování.

Od vesnického drába až po ministra, všichni jste

nás uili, jakou máte moc, jak prosyceni jste záštím

proti sociální demokracii.

Od roku 1867 až do onoho velkého triumfálního

dne roku 1890, do prvního našeho svátku, byli jste

proti nám bez ohledu a citu.

Niih jste nám naše spolky, konfiskovah námi
napsané knihy, ani spolk pro vzájemné podpoení
v nemoci jste nám nedopáli. Dobroinné podporování

rodin uvznných stoupenc našich prohlašovaU jste

za trestnost, udávali a odsuzovali jste nás.

Co jste své vdce obmýšleli tisícovými národním
dárky, co jste jim poádali triumfální vjezdy, chtli
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jste na nás, abychom v hladu a bíd ponechali ro-

diny vzfi, rodiny pro socialistické pesvdení
z práce propouštných, Kainovým znamením opate-
ných a za hranice vyštváných lidí našich. Vaši advo-

káti i za poctivý peníz dlnický odpírali nám právní

poradu a zastání. A pesvdeni o kivdách, odpírali

podepsati odvolání a rekursy ku nejvyšším soudm
za zjednání platného práva.

Úžasné a kruté obti vynutili jste si, než pivedli

jsme vás ku jinému posudku a úsudku.

Policejní iditelství v Praze a ve Vídni mohlo by
vám na doklad našich snah od prvních dn innosti

vystavením zabavených spolkových knihoven dosvd-
iti, že vaše knihy jsme kupovali z krejcar sob
i dítkám od úst urvaných, iditelství ta mohla by vám
uspoádati i velikou výstavu podobizen a vy na první

pohled byste vystihli z ela a tváe policejn foto-

grafovaných socialist, že to nejsou zloinecké obli-

eje, ba naopak, že každý rys a tah výmluvným je

dokladem vážnosti, oduševnlosti, vytrvalosti a energie.

Všechna ta utrpení, která nám byla údlem, ta

nás zocelila, vycviila a pesvdila, s kým máme tu

est vésti boj o ideály a zásady. Vlastnícn bd lo-

vk nezapomíná, a pvodci jich i dobré srdce nerado

odpouští.

Není zásluhou nepátel vašich, že se jedny a

tytéž zákony vykládají jmak jako od roku 1869 až

do prvních voleb páté kurie do rady íšské.

Není zásluhou vaší, páni odprci, že se dlný
lid ani socialismu, ani vašich hrz neleká v té míe,
jako díve. Není zásluhou vaší, že se již dnes neví
o socialistech, že jsou petrolejníky, pumai a loupež-

nými vrahy, jak jste o nás díve psali a mluvili.

Máte- li jakou zásluhu, pak je to ta, že jste až

dosud dovedli lidu pedstírati, že sociální demokraté

stojí mravn níže než pes, který lne ku své boud,
sociální demokraté za to, že vlasti klnou a národ

zrazují.
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Vím, že i na tomto poli vaše kramaení s vla-

stenectvím a národem neúnavnou prací sociálních

demokrat bude lidem poznáno, omezeno a peka-
ženo.

Malé hodiny ídí se podle velkých.

Ve vídeském ministerstvu vnitra fabrikovaly se

výnosy proti sociálním demokratm i jich snahám a

organisacím. Vládní a polovládní tisk rozepisoval se

vehce svdomit o nesmyslnosti, pošetilosti nkolika
zbrklých hlav. které chtjí zvrátiti staleté ády,,

o piklech a rejdech podvratník i nesvdomitých
štvá.

Vládnímu tisku do noty padl tisk klerikální, který

si za první povinnost obral, ochrániti boha, církev a

zaízení božská ped spojenci samého satana. Sociální

demokraté 'a svobodní zednái stavni do jedné ady
mezi zloince, pro nž již roste díví na šibenice a

v horoucích peklech vytápn kotel.

Buržoasní tisk, byC i si svobodomyslný pezdíval,

nemohl a nesml ostati pozadu. Pánm zastupujícím

zájmy tíd majetných nešlo ani o uhájení minister-

ských výnos ani o ochranu boha a církve. Jim ne-

líbil se vzdor dlník, požadavky za zvýšení mzdy
a zkrácení doby pracovní. Žurnalisté a jiní vyrábi
veejného mínní se spocenoii skrání dokazovali, že

každé zvýšení mzdy a každé zkrácení pracovní doby
musí míti za následek i zdražení výroby a výrobk
Snahy dlník vyhlašovány za pochybené, ponvadž
dlnictvo, i když na krásn dosáhne zvýšení mzdy,
musí opt vtší ten výdlek vydati za zdražené zboží

a konec konc, že se octne tam, kde bylo díye.

Spousty papíru potištny a hd hromadn otra-

vován i jinými výklady. Mezi nejuenjší náležely ony,

kde se psalo ze stanoviska národohospodáského proti

snahám dlnictva. Vykládáno, že národní kapitál musí
ostati zpsobilým soutže s kapitálem cizáckým, jinak

že vštíchno podnikání zakrní. Zdražili se následkem
zvýšení mzdy i výroba, nebude objednávek, nebude
práce, dlnictvo prý postiženo bude hladem.
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Proti dlnickým snahám psáno ve všech smrech
a zpsobech. Internacionála po Bakuninových revo-

luních pokusech ve Španlsku a po "pádu komuny
v Paíži veejn s pathosem rozpáleného vlastence a

s potmšilou mstivostí jezovit prokleta na vné asy.
lUustrovaný tisk našel si novou pastvu. Roztr-

haný rošák s „plackou" koraly, s kyjem, revolverem

a bombou byl vydáván za pedstavitele socia-
lismu a jeho cíl. Námezdní písai, kreshi a vtip-

kai vládního, kapitalistického i vlasteneckého tisku

nedali si ani hodinku asu ka posuzování rozdíl mezi
nihilismem. socialismem a anarchismem. Oni unisono

hanobili, soudili a odsuzovali, a kde se jen dalo, vy-

dali za socialisty i nejvtší zloince.

Taková „dobrá vlastenecká a patriotická výchova"
nemohla zstati bez vlivu na smýšlení a úsudek lidu.

Vzpomeneme li ješt policejního a soudního vyšeto-
vání, domovních prohlídek, zatýkání a spoutávání za-

tených socialist v etzech, vytvoíme si alespo
pibližný obraz, jak vše to psobilo na zotroilou duši,

na zatemnlé mysli lidské.

Kdo ml zmužilost prohlásiti se za socialistu,

ten musil býti pipraven na nejsprostší nadávky a na
nejsurovjší s ním nakládání.

Vznný socialistický agitátor za asistence c. k. soudce
mluví na ulici ku srotivšímu se dlnictvu. Vojskem

zastelený dlník.

Neoekávaná demonstrace socialistického dlnictva
ve Vídni vzbudila všeobecné pekvapení a úžas. Dl -

nické socialistické hnutí bylo projevem tím i v jiných

mstech povzbuzeno. Liberetí socialit svolali

veejnou schzi dlnickou na den 16. ledna 1870 a

chtli rokovati o následovním programu: „Obžník
ministra Giskry k místodržitelm a stav
dlnický". Ku schzi jako eník pozván — dosud
na živu — soudr. Ondej Scheu, redaktor sociáln
demokratického listu „Volkswille" ve Vídni. Politický

úad v Liberci konání schze té zapovdl z tch
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dvod, že ohlášený program není dosti jasný, a že

by pi schzi té uinn býti mohl pokus, rozšio-
vati smry sociáln demokratické, což by
bylo nezákonné. Zákaz ten dlnictvo neodstrašil,

a ujednáno, že se zakázaná schze v nedli konati

nebude a místo této že bude odpoledne uspoádána
vycházka do blízkého Janského údolí, zá-

bavního místa a že tam soudr. Scheu k dlnictvu
promluví.

Brzo po polednách táhly skupiny dlník do Jo-

hanesthalu. Scheu vskutku pítomné dlníky oslovil

a vybízel je „ku svornosti a vytrvalosti. Vc dlnická
a požadavky téhož musí dosíci vítzství nad libovlí
ministr a nezákonnostmi!"

Ku tvrté hodin ohlašovali na stráži stojící dl-
níci, že se etnické hlídky blíží k místnostem. Hudba
poala hrát a mnozí dali se do tance. etnictvo s na-

sazenými bodáky vešlo do místnosti, a když shledalo,

že socialisté „blahem a veejným poádkem rakou-

ského státu neotásají," uspokojilo se trvalým obchá-
zením a hlídkou v místnostech.

O sedmé hodin veer hotovilo se dlnictvo ku
hromadnému odchodu zpt do Liberce; hlídky et-
nické následovaly prvod až na hranice msta, kde
je ve služb vystídala mstská policie s komisaem
Knirschem v ele. Dlníci odebrali se do míst-

ností, které si zamluvili pro nov zakládaný so-

ciáln demokratický spolek a zde se pod dozorem
policie zdrželi pres plnoc a ujednali, že Scheu
jim musí ješt v pondlí veer nco vy-
právti. V pondlí dne 17. ledna sešlo se na 400
dlník v téže místnosti. Také ^cheu pišel a pro-

mlouval ku shromáždným. Záhy dostavila se i mstská
policie, sesílená etnictvem. Místnosti byly však tak
naplnny, že komisa, který ml rozkaz schzi roze-

hnati, ku tribun dostati se nemohl. A dlnictvo sto-

jící v chodb k místnosti, neuhýbalo se „representantm
veejného poádku". Bezpenostní orgánové uspokojili

se zjištním, že se schze odbývala a že Scheu mluvil
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O socialismu apotebách dlník. Po schzi
odešel Scheu do hostince Frankova, kde nocoval.

O druhé hodin v noci dostavil se do svtnice, ve
které Scheu pespával policejní komisa se stráží a
Scheue zatkl, a odvedl ho do vzení ve
mstské šupáme. Scheu se legitimoval, vzdor
tomu ponechán však ve vzení tom do 9 hod. ráno
a na to odveden k soudu do vazby vyšetovací. Zpráva,
že Scheu byl zaten a že je ve vzení držán, roznesla

se záhy do továren a dílen. Dlnictvo usuzujíc dle

svého právního citu, spatovalo v jednání úad ne-

spravedlnost; vdlo, že Scheu ve své pednášce dl-
nictvo jen pouoval a jen o jeho právech i povin-

nostech vykládal.

Zatením Scheue rozhoené dlnictvo zastavo-
valo práci a hrnulo se ped budovu soudní. Dav rostl.

Mšanosta naídil, aby policie dlala poádek a de-

monstranty rozehnala.

Dlnictvo neustoupilo a žádalo pro-
puštní zateného. Povoláno i etnictvo na udržo-

vání poádku. Dlnictvo však klidn stálo nebo se

procházelo ped budovou soudní a trvalo na pro-
puštní vznného. V tom objeví se Scheu
v prvoduc. k. zemského rady a správce
soudu apka. Pan sudí ohlašoval shromáždným,
že hned na druhý den bude se Scheuem provedeno
líení, aby se jen klidn rozešli. Konen na po-
nuknutí soudce mluvil i vze Scheu ped
soudní budovou ku shromáždnému lidu,
tentokrát ovšem ,,na ochranu blaha a poádku".
Vyzýval shromáždné, aby zachovali klid a aby se

rozešli.

Dne 18. ledna, v den soudního líení již

ped devátou hodinou ranní putovaly davy dlník
a vesnického lidu optn ped budovu soudní, aby
zvdli, ím se socialista provinil, a jak s ním okresní

soud naloží

Mstský úad vyžádal si na posilu stráže asi-
stenci vojska, tou dobou v Liberci garnisonovaných
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myslivc. Vojsko s nasazenými bodáky a na-

bitými zadovkami postupovalo proti klidn
se chovajícímu lidu a vytlailo jejzeSte-
lecké ulice, kde nalézal se vchod do soudní bu-

dovy, ulici tu pak silnými kordony uzaveno, aby

pan soudce ve svém vznešeném soudcovském povo-

lání nespokojenci nebyl rušen. Lid shromáždil se na

námstí a etl na rycblo nalepené plakáty mstského

úadu. Mšanosta totiž vyhlašoval, že se dlnictvo

svádí ku nezákonným výstupm a srocování, a proto

že se naizuje, aby každý sám zstal v obydlí a do-

mácí svj lid v dom udržel. Ti, kdož v domech
svých nezstanou, považováni budou za

buie a bude snimi jednáno ve smyslu
§ 282. trestního zákona. Vyhláška ta pohnvala

lid ješt více. Jeden z dlník chtl pejíti na druhou

stranu, dstojník s tasenou šavlí chtl mu v tom však

zabrániti. Muž ten se nerozmýšlel chytl dstojníka

za krk a povalil jej k zemi. Na to troubeno na
poplach a dán povel, aby shromáždný dav
byl bez milosrdenství rozehnán. Vojsko po-

stupovalo proti lidu s puškou k bodáni pipravenou.

Lid tlaen ku zdi a bodán. Tiskaský dlník Fischer

volal na ustupující lid: „Neutíkejte, vždy oni

nesmjí stílet do bezbranného lidu!" —
Nedomluvil, náboj z vojenské runice projel

mu spánkem. Fischer za krátko dokonal. Více Hdí

bodáky zranno. — Takový byl kest! Pda
pro veliké lidové hnutí zmrvena drahou šCavou, hdskou

krví. —
Scheu odsouzen na msíc do vzení a o 1.

hodin odpoledne propuštn. Dlníci ve velkém davu

provázeli ho k nádraží a slibovali, že sociáln demo-

kratickým snahám dopomohou k rozšíení a ku

platnosti.
*

Ano, Liberec stal se ohniskem rozlévajícím

osvtovou svoji zá do chudých, msteckým proleta-

riátem obydlených tvrtí v eském Švýcarsku, stal
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se svtlem nového uení, pronikajícího do 'tihelných

dol v hndouhelné pánvi severovýchodoeské, i do
odlehlých chat v horách Krkonošských.

První ob kriminálu. eská socialistická hesla v n-
meckém kostele.

Mezi nmeckým dlnictvem v Liberci vyskytlo se

v Cechách poprvé hnutí pod pímým oznaením so-

ciáln demokratickým. Vedle SchúUera a H. Schmidta
stál v ele hnutí toho i dlník Krosch, Týž byl

z jara roku 1870 zaten a vzat do vyšetovací vazby
ku krajskému soudu v Liberci. Krosch se totiž po-

koušel o založení sociáln demokratického spolku a

byl svolavatelem schze, kde se o založení spolku
toho rokovalo. Dle udání vládního zástupce dopustil se

Krosch pi schzi peci nu rušení veejného poádku.
Na rozkaz z Prahy byl Krosch dne 15. ledna 1870
zaten a do vazby ku krajskému soudu odveden, kde
se také na smrt roznemohl. Na to pevezen do
tamjší nemocnice. Dny života Kroschova byli se-

teny.
Politické úady chtly zabrániti jakémukoli pro-

jevu se strany dlnictva a proto nechtly, aby
dlnický politický vze — ml v Li-

berci poheb. Dne 15. dubna dostavil se do ne-

mocnice hospodá krajského soudu a naídil Kroschovi,

aby se oblekl, že bude pevezen do všeobené ne-
mocnice v Pra z e. Rozkaz znl urit. Krosch tžce
nemocen, omlouval se, že nemá s dostatek
sil, aby se mohl jen obléci a žádal pro-
hlídku c. k. soudním lékaem, který ml
nemocnému dáti vysvdení, že jeho síly nestaí
na tak dalekou cestu. Žádost Kroschova byla
sekretáem odmítnuta a drazn mu naízeno,
že musí býti za tvrt hodiny na nádraží. Nemocný
se vzpíral, ovšem marn. Pomocí nemocniního per-

sonálu obleen, odvezen na liberecké nádraží a odtud
vlakem do Prahy do — — novomstské trest-
nice ku zemskému soudu. Do vzeské cely
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dopraven Krosch polomrtvý. Léka ústavu dosta-

vil se k nmu až druhého dne. Soudní léka zjistil,

že Kroschovi n e 1 z e pomoci - ml pravdu. Do-

prava do Prahy strávila zbytek jeho sil. Krosch ze-

mel dne 11. kvtna o ^^2. hodin v noci.

Když se dlnictvo v Liberci dozvdlo o úmrti

svého rádce, zmocnila se jej hokost nad jednáním

soudu. Vypravilo do Prahy deputaci, která se s cásti

sociaUsticky smýšlejícího dlnictva eského, zúast-

nila pohbu. Nkteí osobní pátelé Kroschovi v Praze,

dále pak nkteré dlnické spolky vnovali na rakev

pronásledovaného vnce a stuhy se socialistickými

hesly. Pohební prvod provázelo as 30 policistu. Nad

hrobem v Olšanech pny zbožné písn. Vyslanci li-

bereckého dlnictva vzali po pohbu v Praze daro-

vané stuhy do Liberce a dle obvyklého zvyku zakou-

pili velikou voskovici s pípadnou úmrtní tabulkou

a vše to vystavili v dkanském kostele v Liberci.

Geské nápisy. „Pokoj popeli jeho!" — „Radj žala,

než dlnictvo zradit!" — „Volnost, rovnost, bratrství

vzdor protestu nmeckého mšáckého tisku zstaly

v dkanském kostele až velká voskovice dohoela. —
Od té doby dkanský kostel eských a soclahstických

hesel nevystavoval.
*

Dlníci v Liberci sebrali mezi sebou i obnos

20 zl., za který dali na hrob Kroschov postaviti že-

lezný kíž.

Sbor dvrník délnickýcli v Praze a v pedmstích
rozpuštn.

Ku s!iadnjšímu organisováuí dlnictva zvoleni

pro každou pražskou tvrt dva dvrníci, kterým ve-

ejná schze dlnická konaná v konviktském sále ulo-

žila, svolávati schze a zakládati dlnické spolky.

Sbob dvrník ítal 12 osob, dva^^ ze Starého, dva

z Nového Msta, dva z Malé Strany, dále pak po dvou

z Karlina a Smíchova. — V kvtnu 1870 dodán ob-

anu J. Bavorskému — který tou dobou byl pro stávku
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typograf uvznn — nález od místodržitele Ko 1 lera,
v kterém se „sbor dvrník dlnických" rozpou-
ští, ponvadž sleduje politické a sociáln de-
mokratické tendence.

Ministr hrab Taaffe proti sociálním demokratm.

V ervenci roku 1870 obnovil ministr hrab Taaffe
tajný ministerský rozkaz Giskrv, a vyzval všechny
poUtické a policejní úady, aby se co nejrozhodnji
opely sociáln demokratické propagand, hlavn pak,
aby rozpuštny byly kluby a spolky se sociáln de-
mokratickou tendencí.

Zákaz mluviti o socialismu. Památný výnos c k. po-
licie pražské . 4724. p. p.

Dne 9. íjna 1870 konána byla v Praze na Vel-
kých Benátkách tetí všeobecná scze dlnická.

Na schzi mlo býti rokováno: 1. jak zlepšiti

trudný stav našeho dlnictva. 2. o zrušení nucených
„herberk". Dlník Pel lan t poal vysvtlovati jak
jak nutno je, aby sidlnictvo vymáhalo po-
litických práv, hlavn pak práva rozhodovati
o zákonech, jak uí zásady sociáln demo-
kratické. — Po tchto slovech povstal po-
licejní komisa a prohlásil, „že se na
tchto místech a zásadách sociáln de-
mokratických mluviti nesmí a že vbec
nepipustí, aby se mluvilo o politice.

Schze sociáln demokratické nebezpeny veejnému
blahu.

V úední hantýrce je dosud platný ád oznao-
ván „veejným blahem'-. S ohledem na toto „ve-

ejné blaho' , nebývalo v Rakousku, hlavn pak v Praze
dovoleno mluviti o krocích, jaké má dlnictvo pod-
niknouti na zlepšení svého hospodáského stavu. Na-
šimi soudruhy bude dojista uvítán obsah policejního

zákazu dlnické schze, v nmž dmysl c. k. úed-
ník u policejního editelství náležit je charakte-
risován.
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V análech c. k. policejního editelství pod . 4724
p. p. ze dne 19. íjna 1870 bude možno nalézti spis

následovního znéní:

Panu Antošovi Pellantovi,
dlníku lakýrnickému íslo 524 I.

Dne 16. íjna jste zde podal oznámení, že svoláte

ku dni 23. íjna 1870 na 3. hod. odpoledne do sálu

u Egenberku*) na Smíchov všeobecnou dlnickou
schzi a sice s následujícím programem: Rokování
o zrušení spoleenstev a 2. eho má se dlnictvo
pedevším domáhati, aby uhntený jeho stav povzne-
sen byl ?

Jest to tentýž program, který stanoven byl pro
veejnou schzi dlnickou, již svolal pan Antoš Pel-

lant a soudruzi jeho ku dni 9. íjna t. r. do sálu

ostrova Velké Benátky v Karlin. Rokování této schze
bralo se smrem sociáln demokratickým a když pí-
tomný zempanský komisa prohlásil, že tento
smr ei pipustiti nelze, vyjádili se za-

psaní eníci, vzdávajíce se slova, že též jen ve
smru sociáln politickém eniti zamý-
šleli. Ježto vzhledem k stejnému programu, jakož
i k tomu, že opt p. Antoš Pellant nachází se v ele
poadatel, pedpokládati se musí, že by rokování
schze dlnické, která se míní odbývati dne 23. t. m.
na Smíchov v sále u Egenbergu, byla rázu so-
ciáln^ demokratického, tedy veejnému
blahu nebezpeného, zapovídá se odbývání této

schze podle § 6. zákona ze dne 15. listopadu 1867
o právu shromažovacím a poukazuje se Vám k usta-
novení §§ 13. a 19. téhož zákona atd.

*

Podpis tohoto klasického spisu, o kterém lze íci,

že veejné blaho národ rakouských ped nebezpeím
sociální demokracie pece jen ochránil, byl neitelný
a tím, budiž prominuto, také znemožnno dlnictvu
slávu onoho pána šíiti i ve dvacátém století.

*) Egenberg býval v místech v okolí nynjších kasáren.
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Buržoasní tisk proti socialistm. Pítel dlník
E. Špindler. Petroiejníci, zlodji, úkladní vrahové.

Vlastenecký tisk eský mél již v letech 1870

až 1884 velice vyvinutý smysl protisociální a proti-

socialistický.

V dobách tch, hlavn pak, když Taífeova vláda

pomýšlela na prohlášení výjimeného stavu proti an-

archistm — za jehož trvání než socialisty chytala a

vznila — bylo možno ísti denn o njakém zloinu,

který se socialistm podkládal.

„eská Politika" dne 28. bezna 1883 v lánku
svém dává vlád, úadm a veškeré spolenosti v úvahu,

nebylo li by záhodno a žádoucno netrpti, „aby se

na schzích dlnických pro socialism dlala
propaganda. Vždy i v obvodu mocnáství našeho

stále uritji vyskytují se stopy agitace socialistické.*

Aby podán byl doklad, že opravdu socialism „te-
náe" „eské Politiky" ohrožuje, uvádno, že jsou so-

cialisté petrolejníky, ervenou bandou, a že je vláda

nucena chopiti se ostejších prostedk, bude-li dél-

nictvo podporovati socialistický ruch podvratný.

Tehdejší „Pražský Denník" (pražský úední
list vládní za 1 kr.) každý týden odhalil nkolik
sensaních zloin socialistických, ovšem že vtšinu
loupežných, vlasti a velezrádných. Svt ml uveden

býti v úžas nad bídáckostí socialist.

Nejen vládní a polovládní, z disposiního fondu

odpouštním novinového kolku krmený, nýbrž i opo-

siní a svobodomyslný tisk vedl si podobným zp-
sobem.

Ku charakteristice mladoeského krajinského tisku

dovoluji si uvésti následovní srovnávací obrázky.
*

Státní zastupitelstvo ve Vídni pišlo na ábelský
nápad. Usmyslilo si, že socialistické idee a socialisty

se svta nejdíve pipraví, když je uvede v sou-

vislost a souinnost s nízkou zloinností a

loupežným pepadením. Plán sestaven velice dobe,

efektnost a pikantnost psobila na venek úžasné,
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tenástvo všech mšáckých asopis etlo s uta-

jeným dechem do podrobná vylíené a smyšlené zprávy,

jak socialisté pepadávají, omamují a kradou. Celý
svt uvádn v úžas po celé msíce. Vlastenecké žur-

nály žily z nápad státního zástupce i tehdy, kdy již

soudn rozhodnuto, že osoení to postrádá jakéhokoli
pravdivého a správného podkladu.

Na dkaz toho uvádím „Národní Listy", které

hned po pelíení dne 22 bezna 1883 vzaly do držení,

a krajinský asopis ,,Podipan", který po skoneném
líení a po vrohodné zpráv Eimov v „Národních
Listech" ješt v první povolici dubna proti socialistm
zloincm štval.

Z Vídn, 22. bezna. (Pvodní dopis „Nár. L.")

Veliké poslední pelíení s anarchisty vídeskými
skonilo pro vídeského státního zástupce co
nejšpatnji. Už bhem líení cítil tento slabost
své žaloby a sám upustil pi nkolika obvin-
ných od žaloby. Pi všech ostatních nemohl udr-
žeti žalobu pro zloin velezrády. Porota dílem
jednohlasn, dílem velikou pevahou hlasv
osvobodila všechny obžalované ze všech poli-

tických zloin. Ani na rušení veejného po-
koje, ani na spiknutí neuznala. Prbh líení již

pedem ukazoval, že takový bude konec. Porota
odsoudila jenom loupežníky Engla, Pflegra a Berndta
pro spoluvinu na zloinu loupeže. Jedenadvacet obvi-

nných socialist ihned propuštno na svoboda, pt už

díve sám státní žalobce osvobodil. Tak skonila tato

pe, kteráž ve svém vzniku vzbudila tolik pízrané
sensace a u starousedlých pátel poádku tolik zby-
teného strachu.

Socialisté vídeští, jak v pelíení tom se ukázali,

nejsou dokonce nebezpení a nepodobají se
v niem socialistm jiných zemí, kteíž pra-
cují dynamitem a železem. Pelíení ukázalo, že
není ani jednotné organisace socialistické, a to je pro
celou íši tak utšený zjev, že mže v tom na-
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jíti státní zástupce útchu nad svou porážkou.
JestU Paíž taní nad sopkou, jestli Španlsko dsí
se „erné ruky", jestli Anglie sbírá celou svou zrnu

žilost proti hroznýEQ spiklencm, jichžto „íslo první"

nedá všem policistm anglickým spáti — jestli N-
mecko musí býti chránno ped socialisty svým malým
„výmineným stavem", jestli Rusko chvje se ped
tajným nihilistickým spolením: Rakonsko v tomto

ohledu jest šastnjším, nežli všechny tyto státy!"

*

Toto rozhodnutí vídeské poroty a Eimv referát

v „Národních Listech" byl pro pítele dlnictva, spi-

sovatele a básníka Špindlera niím.

Orgán pítele dlnictva E. Špindlera „Pod-

ipan" v dubnovém ísle r. 1883 napsal:

„Do rakouského soustátí dostala se sociální de-

mokracie z Nmecka teprve nedávno sice, ale již vy-

kazuje pknou adu proces pro velezrádu, zloiny
úkladné vraždy, tajné spolování atd.

Nejasným, zbrklým a nerozumným snahám pod-

vratným uvykli si tito socialisté íkati „naše dobrá
vc" nebo „naše svatá vc" a touto dobrou svatou

vcí myslí na sociální revoluci, domáhají se penz,

vem, kde vem."

Drobná buržoa proti sociálním demokratm.

Správa obce Nýan koncem srpna vypovdla
horníka s. Uxu pro socialistické rejdy z obvodu obce.

Z Chebu byl soudruh Zápotocký r. 1884 vypo-

vzen mstským úadem proto, že co z kriminálu vy-

šlý socialista chodil do tamjší „eské Besedy".

Kladenský rašanosta. Z jara r. 1882 bylo

na Kladn a okolí, dále pak ve Svinaov zateno

15 soudruh, vtšinou horník, pro tajné spolování.

Mužové trávili as ve vznici, ženy a dítky trpli

hladem. Nkolik žen odešlo ku mšanostovi horního

msta Kladna s prosbou o práci, aby dítkám svým
mohly opatiti chléb. Mšanosta žadatelky odmítl,
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s podotknutím, že pro ženy socialist nemá žád-

nou práci.

Na veejné mladoeské schzi v Praze v le-

tech osmdesátých v sále konviktském^ dovolilo si n-
kolik sociálních demokrat zvolati ,,Chceme chleba!"

Za smlé toto volání dostalo se socialistm za vy-

uenou, samy „Národní Listy" ohlašovaly velkomysl-

nost pán vlastenc, že by bývali byli soudr. Pecka

a Zápotocký za volání to utlueni.

Kdyby socialisti pochcípali! V Královém

Dvoe u Berouna po dlouhá léta pracoval dlník sle-

vaský, který byl propuštn z práce proto, že „Dl-

nické Listy" pinesly zprávu o pomrech v závodu tom.

Dlník se omlouval a prosil, aby ponechán byl v práci

alespo než se s ním bratrská pokladna vyrovná. Ja-

kýsi úedník Hadraba oboil se na, že mu nedá ani

tu práci, za kterou se platí 38 kr. denn. „Ty kobylo

sakramentská, chcípni hned. Beztoho by se socialistm

nejlepší stalo, kdyby je nechali pochcípati hladem."

Týž dlník pracoval v závod tom pes deset rok a

panstvo zvdlo, že etl „Dlnické Listy".

Dobejovický fará ezníek ml eledína,

který odbíral „Dlnické Listy". Fará se toho dopátral

a došel si pro list na poštu. etbou socialistického

asopisu se rozpálil tak, že se nemohl eledína ani

dokati. Zastavil si jej na cest z pole a poal: „Jak

se mžete opovážit odebírat takový paliský list, který

vydávají a odebírají jenom trháni. Každý kdo jej ode-

bírá, je" špatným lovkem a je postaven pod dozor

etník. Zapovídám si takové listy nositi do domu."

Obecní správa Bohosudova vypovdla z obce

po ukonené hornické stávce soudr. Josefa Pospíšila

a V. Horálka. Vypovzení se proti rozhodnutí pana

mšanosty odvolali ku teplickému hejtmanství, to jim

pak dalo na srozumnou, že obec je v právu a aby

— šli.

Pro dobrodiní socialistovi vyhnán ze služ-

by. Dne 4. prosince 1882 po desítimsíním trestu

5
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propuštn byl z vzení soudruh Zoula a tak jako
všichni dopraven na postrkovou stanici, aby jej do-

dala „zadarmo" do domovské obce. Na nádraží Fran-
tiška Josefa ekal se svým prvodím na vlak. Jeden
ze zízenc dráhy jej poznal, byli díve kamarády a
vyptával se jej, jak k takové cti pišel, co s ním je

a podobn. Zoula vyprávl i to, že jej ženou o hladu,

aniž by mu vlastních penz vydali. Zízenec dal Zou-
lovi 50 kr. To zpozoroval vdce „šupu", zízence udal
a týž po llleté služb ihned propuštn. Marnou byla

omluva, že jej zná z dílny, že on sám 11 rok vrn
slouží a obdaen jest etnou rodinou. Poskytl pomoc
socialistovi a proto — pry.

Proletariát proti sociálním demokratm.

V Nové Páce byli v první polovici ledna r. 1883
zatknuti soudruzi Rudolf Novotný a bratr téhož Josef

Novotný a na žádost pražské policie i otec obou, Jo-

sef Novotný zamstnaný tou dobou ve Weigelsdorfu

u Vídn. Manželka RudolfaNovotného udala et-
nictvu, že muž její je socialista, bratr téhož že

je rovnž socialista a odebírá „Dlnické Listy",
otec obou pak, dle udání téže ženy, prý syny k to-

mu ml, aby se stali socialisty.
*

Roku 1882 byl jsem zamstnán ve sklárn v Hro-

bech co pomocník u bratí Seidl, u nichž jsem se

také vyuil. Pracovali jsme po celý rok od páté ho-

diny ráno, s nepatrnou pestávkou k obdu, do devíti

hodin veer (zákona, který by stanovil pracovní dobu,

tehdy nebylo). Žehral jsem dost nesmle na tak dlou-

hou práci. Facit této „vzpoury" byla veliká domluva,
která v nedli odpoledne trvala celé ti hodiny. Byla

to totiž souasn i pednáška proti socialistm. Mi-

strová našla v mých kapsách dlnické asopisy. Na-

ped byl výslech: Hlásím-li se také k tm socialisti-

ckým lumpm, k tm oslm se zpraženým mozkem?
A jak jsem se s nimi seznámil? Na to následoval vý-

klad, kdo ti buii jsou, co chtjí a že na všechny
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eká zasloužený kriminál. Mistr mj byl tenáem
„Pražského Denníka" a když si chtl zavlastenit,

koupil si „Politika". Myslím, že tyto žurnály pro uv-
domní eského lidu vydávané etl asi pt rok, než

se dostal ku pednášce, kterou mi za asistence své

matky a manželky držel. Pnznal jsem již tehdy jak

velký vliv a význam má tisk. Když své hrozn ne-

smyslné výklady ukonil (litoval jsem jej, nebyl tak

stár a jinak velmi bystré mysle) a kladl mi otázku,

jestli tch hloupostí nechám a tm prašivcm soci-

alistm se vyhnu, odpovdl jsem: „Vrate mi pra-

covní knížku, odejdu od vás ješt dnes!" Nešel jsem více

do práce, v pondlí jsem dostal knížku a odešel doDnch-
cova. Byl jsem na novém míst asi 20 hodin, když pišel

etník do kanceláe sklárny Kopfovy pro toho soci-

alistu co vera pišel z Hrob. Nedovoluji si napsati,

že to byla osobní msta muže, který m znal pt rok
a byl uebním mým mistrem. Myslím, že to byla ne-

návist, tiskem odchovaná nenávist proti socialistm.

*

As devt rok pozdji byl jsem dožádán dlníky
Invaldovy firmy v Nmeckém Schtzendorfu, tedy ko-

legy z povolání, abych jim udlal pednášku a mimo
toho v Polné schzi. Pednáška byla v sobotu veer.
V nedli po obd odcházeli jsme do Polné. Staena
jakás pásla poblíž silnice vedoucí do Polné nkolik
koz. Když vidla, že picházíme, dala se do kiku a

tahala pekvapené kozy na provazech uvázané ku vsi

za hrozného pokiku, ,,že socialisté jdou, aby jí ukradli

kozy." Byli jsme od staeny dosti daleko a žádný
z nás k ní nepenesl ani slova. — Vc se vysvtlila.

Ped, pi a po pednášce patrolovala obcí sesílená

hlídka etnická, což u osadník vyvolalo rozruch. N-
kolik etník mlo pohotovost v byt starosty a od-

tamtud se také rozšíila zpráva, že etníoi jsou v obci

proto, aby^ socialisté, kteí mají schzi, nic v obci ne-

ukradli. Zena ta za kiku pes pole pádila i když jí

kozy vypovdly poslušnost a neutíkaly s ní. — Každý
ze starších soudruh mohl by takých vcí vyprávti,
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dly se všude, ponvadž všude byl lid vychován stej-

ným zpsobem. V obcích, kam nevnikl tisk, tam sta-

ral se o „dobrou" povst socialist páter z kazatelny,

nebo pi odpoledních cvieních. Všade jsme byli známi
a ^šade také stejn nenávidni a proklínáni.

ervené strašidlo.

Profesor dr. Albín Bráf dává eskému méšáctvu
klasické vysvdení o neznalosti pomr dlnických.

Representace v Cechách vedoucí a neobmezen
vládnoucí strany sešla se v nedli 5. bezna r. 1882

v „eském klubu", tedy v místnostech, odkud ješt

dnes bývalí vdcové eského národa mluvívají pro

politické asopisy ku vlád i pro mimoklubovní ve-

ejnost. Byla stávka horník v Nýanech. Pro-

fesor Bráf mluvil o stávce uhlokop, která svým
krvavým prbhem ponkud rozrušila eskou veej-

nost. Bráf uznal právo stávkovati a pokraoval: —
„Má-li se však pomoci jednotlivým neblahým po-

mrm, musí býti ádn seznány. Ale v tom je velká

vada, že o tyto pomry pramálo se staráme, že

je známe bu jen nepatrn aneb i zcela nic.

— Je poteba, aby se sociální otázky všímali úady,
všechny inteligentní vrstvy obecenstva.

Bojíme se onoho erveného strašidla, které

sem tam strašiti poíná, ale co iníme, abychom
je zažehnali? Voláme obyejn jen po policii a pede
je poteba, abychom piložili ruce k dílu záclirannému."

Profesor Bráf byl již tou dobou vedle dra Riegra
vynikajícím pracovníkem , staroeského národa", tou

dobou repraesentantem eského „lidu'-. On nejlépe oce-

nil a posoudil zpsobilost své strany, která se tak

jako jiné politicky lhostejné vrstvy,
,,
pramálo starala"

o poznání pomr, v jakých žilo eské hornictvo, ona

znala pomry ty nepatrn, nebo zcela nic

Staroeští vdcové, z nichž jediný dr. Bráf po-

važoval za málo rozumné ono obvyklé volání po

policii, sami schvalovali na rad íšské výjimená

opatení, suspendování nkterých zákonných ústa-
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novení o právech oban státních, ano oni sami

odhodlali se ku zábran „ervenému strašidlu" tím, že

veškeré socialisticky smýšlející dlnictvo vydali na

pospas policejním orgánm a zvláštním, ku

souzení socialist sestaveným soudním se-

nátm.
Dlnictvo v dobách tch postrádalo odborových

organisací, v nichž spoívá obrana proti libovli a

bezohlednému využitkovávání se strany nenasitných

podnikatel. Ono však také nenašlo pochopení a

porozumní u tch, kdo pedstírali býti jeho za-

stanci a mluvími.
Že ta ped socialismem ,.zabraovací práce",

kterou tak krvav provedlo ministerstvo Taaffea se

svou slovanskou vtšinou na rad íšské ne-

byla nutná, vyísti lze z doznání téhož dra Bráfa,

který pi výše oznaené pednášce v eském klubu

prohlásil: .,Mocné potlaování socialistického hnutí

pedpokládá porušování zákona. Ale proti šíení se

pouhých myšlenek, pokud tu není skutkv
protizákonných, nemže se nikdy vystupo-

vati. A nynjší socialistické hnutí provádí

se u nás, až na pomrn nepatrné výjimky
na pd zákonné. Vdcové vdí, že potéto
cest dojdou bezpenji cíle a ídí setím
sami a nabádají dlnictvo, aby zachovalo
všechny formy zákona. Mocného potlao-
vání socialistického hnutí tedy celkem
ani užiti nelze a krom toho také tou ce-

stou nikdy píliš mnoho se nedokáže."
Klasitjší svdectví než toto, od vzdlaného, kon-

servativního a v popedí veejného života stojícího

muže. nebylo ani poteba ku dkazu, že násilné po-

tlaování hnutí socialistického bylo neoprávnné,
nezákonné a bezúelné.

Staroeští poslanci, z nichž se pozdji stali a jsou

poslanci eské strany svobodomyslné, schvalovali

Taaífv výjimený stav — jak ekli — z krvácejícím

srdcem.
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C. k. policie v innosti na ochranu veejného blaha,

poádku a státu. Domovní prohlídky za asistence

vojska. Policejní filosofie o socialismu.

Pražská policie si vyžádala u vídeské domovní
a osobní prohlídku redalitora „Dlnických List'' ve

Vídni. Jak souvisela prohlídka ve Vídni u soudruha
Mikolandy se zatením v Praze, zstalo tajemstvím
c. k. policie. Dne 11. února 1882 odebral se c k.

komisa s detektivem do domu v X, okresu ve Vídni.

Komisa byl „pekvapen", když mu nájemce bytu

s rozhodností tvrdil, že tam žádný Mikolanda ne-
bydlí.

Na telegramu z policejního iditelství byla udána
správn adresa domu a bytu, do kterého komisa se

svým pomocníkem vešel. V dom nad takovou ná-

vštvou nastal rozruch. Pichvátala i domovnice a

komisae ubezpeovala, že se Mikolanda svatosvaté

z bytu toho odsthoval již 14. ervna 1881, tedy

ped osmi msíci a že byl také náležit u úadu
odhlášen. Po odchodu prohlídkové komise po celém
dom a tvrti vyprávli si lidé, co se ti páni nana-

mahají k vli tm socialistm.

Soudr. Mikolanda byl redaktorem, a proto také

u policie byla dvojnásob hlášena zmna bytu. Pravda,

v dobách lch slavná policie s nejvtší ochotou pro-

vádla své emeslo nejokázaleji, aby se o socialistech —
mluvilo. Touže dobou prohlížel Mikolandu jiný komisa
v redakci „D.nických List«.

Zaten a v poutech odveden pro sbírku na

rodinu uvznného. Soudruh E. Milý, saze, byl

z Vídn vypovzen a postrkem poslán do Píbrami.

Po ptidenní „marschroul" dostal se do Píbrami
a odtud se svubodn odebral znovu za chlebem. Dne
21. zái 1882 dorazil do Kladna a navštívil rodiny uvz-
nných soudruh. Sotva však se v byt Janouškové
usadil, pišel etník, Milého zatkl a odvedl k soudu,

kdo adjunktovi nmecky oznamoval, že zloinec ten

koná nedovolené sbírky. Pan adjunkt dal jej zavíti a

poslal si etnika pro soudr. Hidinu i Janouškovou,
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Janoušková byla za nkolik hodin propuštna. Milý a

Hrdina dostali pouta — jak Miiý psal utažená, až mu
modiny zstaly — a odvezeni k panu Roztoilovi do

Prahy.
Školní dít svdkem na v.lasjtního otce.

Stávka horník v pánvi hndouhelné v echách roku

1882 spla ke konci. Horníci vodni do práce etníky

a vojáky. Kdo se zdráhal nastoupiti práci, byl zaten

a jako hnanec do domovské obce poslán postrkem,

ponvdaž prý se nemohl vykázati, od eho
žije. Persekuce se piostovala. Domovní prohlídky

u horník konány denn za tou záminkou, že mají

nedovolené tiskopisy vyzývající ke stávce, dy-

namit a podobn.

Dne 5. kvtna hledán dynamit v byt horníka

F. Martínka v Chabaovicích. Nenalezeno nieho.

etníci sebou vzali dva kuchyské nože náležející

žen Martínka. Druhý den dostavili se obecné školy

dva etníci pro dcko zateného, aby vydalo sv-
dectví o zloinnosti svého otce. Pi vší námaze

a vyšetování se zjistilo, že Martínek opravdu dostal

zásylku nkolika ísel — ve Vídni vycházejících „Dl-
nických List". Martínek odveden do vyšetovací

vazby ke krajskému soudu do Litomic.

Ticet domovních prohlídek provedeno bylo

ke konci srpna a poátkem záí v Liberci. Zateni a

pražskému soudu dodáni redaktor a vydavatelstvo

„Volksfreund" a jiní, mezi tmito Ulbrich. Walter,

Schwarz, Konig, Nestar, Kiesewetter, Schiller a Krejí.

Prohlídková komise v prvodu vojska.
Dne 6. až 7. ledna 1882 provedeno bylo u chabao-

vického hornictva více domovních a osobních prohlí-

dek. Hledány vci, které by podaly dkazu o tajném

spolování. Prohlídková komise sestávala z c. k. po-

licejního komisae, obecního policajta, ty etník a

z jednoho setníka a ety pších vojín. A nenale-

zeno jiných vcí než „Dlnických List" nebo jiných

asopis, pece zatknuto 13 osob. Zatení byli

v prvodu vojska odvedeni na nádraží a
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odtud odvezeni do Litomic ku krajskému soudu.
Kladeno jim za vinu tajné spolkaení.

Soudr. Nechvíle pozván byl vládou co dl-
nický expert, aby se vyslovil o zaízení proponova-
ných „Dlnických komor". Nechvíle pi anket
prohlásil nepokryt své stanovisko proti komorám.
Když bylo po expertise, pišla vídeská policie a dala
Nechvíleho vypraviti z Vídn — co státu a poádku
nebezpeného — postrkem.

Osvobozen a poslán postrkem. J. Choura,
horník z Teplic byl po deset týdn držán ve vyšeto-
vací vazb pro urážku císae. Dne 25. kvtna uznán
krajským soudem v Most nevinným. Choura po skon-

eném soudním líení poslán postrkem do domovské
obce. Týž byl otcem pti malých dítek.

Od jakých lidí pijímala pražská policie informace
o socialistech.

Dne 18. prosince 1881 provedeno v Praze osm-
náct domovních prohlídek u 18. soudruh. Všem pro-

hlídkám následovalo i zatení. Zatení to stalo se na
udání J. Paleka, o nmž jeho vlastní otec
pi závreném líení prohlásil: „Mj syn je špatný
lovk, nevydail se mi, odcizí nám z domácnosti
kde co mže. Mnohdy prodá se sebe i šatstvo,
peníze promarní a vrátí se polonahý dom. Jeho vý-

povdím se nesmí vit. Slyšel jsem, že mj
syn od policie za udání dostal „ptku". Pro
sím, aby se mu žádné peníze nedávaly, my se za
to stydíme."

J. Paleek obvinil soudruhy, že konali v jednom
pražském hostinci tajnou schzi a že tam rozšiovali

noviny. Ze zatených bylo 7 soudruh odsouzeno.

Jakým znalcem socialistických nauk byli zízenci
pražské policie.

Jan Vurstiál, brašná; byl pražskou policií ve
zvláštní policejní not oznaen co „tajný spolka".

Nota ta nese íslo 1630, je ze dne 14 února
1886 a podepsána policejním presidentem Stejskalem.
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V not té lze se doísti:

„Jan Vurstiál byl jako 16 let starý mladík pro

úastenství pi tajném spolku s nkolika úastníky
zaten, zemskému co trestnímu soudu dne 17. ervna
1878 . 28.011 udán, aniž by proti nmu trest-

ní rozsudek vynesen byl. Od té doby kloní se

vždy k socialistické stran a pidržuje
se uení Schultze-Delitsche. Nyní píše do pro-

stjovského socialistického listu ,,Duch asu" a do

tiskopisu „Naše Listy" pod vlastním svým jménem,

proež se k socialismu veejn pi-
znav á."

Vypovídací rozkazy.

Policejní úady, hlavn pak pražská policie uží-

vala naproti všem žalovaným, by i neodsouze-
ným ustanovení zákona ze dne 27. ervence 1871.

Socialisté, kteí si trest svj odsedli, anebo z vyše-

tovací vazby co nevinní propuštni byli, odvádni
na policejní iditelství na tak zvaný „Spiegl", kde

byli fotografováni a pak jim ku podepsání pedložen

dekret, jímž se fotografovaný navždy vypovídal

z Prahy a policejního obvodu.

Po této procedue dodáni vypovzení na hna-

neckou stanici a odtud dopraveni postrkem do svých

domovských obcí.

Pi tomto díle pražské policie bylo charakteri-

stické i to, že z Prahy a policejního obvodu
navždy vypovídala i takové soudruhy,
kteí byli za svého života poprvé v Pra-
ze proto, že je tam etníci v etz ích pi-
vedli.

§ 2. Zákona o shromažování.

Soudr. Zápotocký ve svých ,.Starých vzpomín-
kách" píše: „Myslím o Václave r. 1875 oznámil jsem

veejn v asopisech, že svolám dvrnou shzi vy-

davatelstva asopisu ,Budoucnos, bych i jen stín n-
jakého tajnstkáství od vci naší odvrátil. Byl jsem

6



74

povolán k policejnímu editeli Stejskalovi, který mi
oznamoval, že onu dvrnou schzi zakazuje. Když
odvolával jsem se na § 2. zákona o právu shromaž-
ovacím, který m ku svolání schze té opravuje,
odvtil mi pan Stejskal zcela pímo: ,Ano, vy máte
právo a já mám moc. Schzi mžete konati, ale do-

padneme-li vás, budete všichni zateni!' — Policejní

editel hrozbu tu také splnil." —

Úastníci sjezdu Ceskoslovanské strany
sociáln demokratické, který se konal 7. dubna
r. 1878 u sv. Markéty u Prahy, svolán byl ve smyslu

§ 2. zákona o shromažování. Všichni úastníci sjezdu

toho byli policií vypátráni, pro tajné spolování žalo-

váni a odsouzeni až k 6 týdnm vzení.

Jsou echy také v Rakousku?

Soudruh mj z r. 1881 Kuera v Cukmantlu u Teplice,

dopsal mi roku 1890, abych pijel z Prahy na dvr-
nou agitaní schzi do blízkého Mstišova, kde pra-

cují sklái. V nedli se konala dvrná schze, v pon-

dlí pišel ke Kuerovi etník na domovní prohlídku.

Byl jsem žalován a odsouzen okresním soudem v Te-

plicích na 5 dní. Ku pelíení jsem nejel v tom v-
domí, že u okresního soudu nic nespravím. Vykal
jsem písemního rozsudku a odvolal jsem se ku kraj-

skému soudu do Litomic. Došlo k soudu. Hájil jsem
se se zákoníkem v ruce, vykládaje smysl § 2. a na do-

klad, že jsem paragrafu tomu neublížil odvolával jsem
se na Víde a Dolní Rakousy, na Moravu, kde všude
takových schzek koná se na sta. Pedseda senátu

mn perušil, to že k vci nepatí, ponvadž my jsme

v echách. Byl jsem tímto upozornním opravdu pe-
kvapen a dívám se honem na titul zákona. Platil pro

zem zastoupené na rad íšské. Dokonil jsem svou

obhajobu krátce, a odhodil jsem zákoník s poznámkou:
„Myslil jsem, pane pedsedo, že jsou echy také v Ra-

kousku." — Dostal jsem již jenom pt dní vzení.
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Pozdji pak za svolání takových schzek dávali

jen 48 hodin a nyní?

Ten duch a moc slavné policie a žandarmerie
ztratily také na cen!

Soudní anály. Rekord o. k. zemského soudu v Praze.
Persekuce socialist.

Sou ní anály z let 1879 až 1886 zstanou
trvalou upomínkou na pronásledování sociálních de-

mokrat. Mezi zemskými trestními soudy v Rakousku
nejvtší „ryt" v odsuzování sociálních demokrat do-

stihl zemský trestní soud v Praze. Pražské policii a

pražskému soudu pikáuta býti mla cena prvního
championa. Roku 1882 bylo bylo v celém Rakousku od-

souzeno 91 osob pro tajné spolování a na zemský
trestní soud v Praze z této práce pipadlo
90 odsouzení. Z tchto odsouzených bylo 40 otc
a živitel rodin a 85 povoláním svým byli dlníky.
Roku 1885 žalovalo státní zastupitelství v Praze 113
osob pro pein tajného spolováni a zemský soud
v Praze ze žalovaných odsoudil rovnž 90 osob. Prá-

vem lze íci, že pražský zemský trestní soud držel

stejné tempo s výjimeným senátem vídeským, který

za rok 1885 na základ suspendování celé ady zá-

konných práv odsoudil 236 osob, které si nemohly
uvyknout na práva výjimenými ustanoveními obme-
zená. Tak bylo i roku 1894, kdy odsouzeno na základ
zvláštních tch ustanovení 251 osob.

Co doklad neobvyklého výkonu, policie, státních

zástupc protisocialistického senátu z doby proti

-

socialistické persekuce stj zde malá, avšak pamti-
hodná tabulka, která v djinách dlnického hnutí
zstane upomínkou nezapomenutelnou.
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císaského domu. To z pravidla souviselo s rozšiová-

ním nedovolených tiskopis. Pochybuji však, že se

nékonm kdy zdaí ze soudních spis a statistik vy-

brati a odlišiti data o odsouzených socialistech a ne-

socialistecb.

V Rakousku totiž je také etn (ron 200 až 300)

úráže císae a len císaského domu jen proto,

aby si ve své bíd zaopatili byt, šat a výživu na
útraty státu. Odsouzence ty statistika zaraduje do

jedné rubriky s tmi, kdo tak uinili z pohnutek po-

litických a proto je holou nemožností rozlišiti „zlo-

ince" politické.

Uvedená ísla neobsahují také poet všech cd-

sou/^ených soudruh v dob té.

Také o peiny rašení veejného poádku a ádu,
o pekrucování ustanovení zákona spolovacího, shro-

maždovacího, koaliního a tiskového peují osoby
z tábora nesocialistického. asopisecké záznamy z doby
té jsou neúplné a málo detailované. Nejinak je to

s pohcejním nebo soudním vypovídáním. Žebrák, ne-

vstka, tulák, zlodj zahrnuti jsou pod jednou rubri-

kou s tmi, kdo byli pro socialistické rejdy postrkem
posláni.

Než není vyloueno, že se snad jednou i v Ra-
kousku najde ministr spravedlnosti který nechá
ze soudních záznam, akt a rozsudk vytáhnouti

íslo takých odsouzenc a postrkem poslaných, jimž

ku inm tm pohnutkou byla nespokojenost se stá-

vajícími ády a kdo patili ku oné armád provádi-

tel rejd socialistických.

V tom se však shodují všichni úastníci hnutí,

že poet odsouzených a vypovzených socialist šel

do tisíc a doba vyšetovací vazby a dohra odsouze-

ného trestu že iní sta rok.

Zvláštní pozornosti zasluhuje, že žádný odsou-

zený socialista ani když si odpykal 12 rok trestu

nebyl amnestován, a v dob té akt amnestie prove-

den byl nkolikráte a mezi amnestovanýrai byli

i sprostí zloinci. Nejinak se to má s povnIovátn'm ná-
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vratu do Vídn nebo do Prahy. Ješt dnes je etn
soudruh pro které je policejní rayon Prahy nebo
Vídn uzaven. Vídenská policie udlala soudruhovi

Hybešovi ten „milosrdenský" slíutek, že mu dovolila,

aby se ve Vídni co poslanec po dobu zasedání rady

íšské sml zdržovati. Policie pražská, je naproti tomu
taktnjší, ona totiž nevidí, když soudruzi poslanci

Hýbeš, Cingr, Hanich a jiní do Prahy pijedou a na
schzích mluví.

Pan rada Mars chán, který z pamti zná se-

znam všech z Prahy vypovzených, ba i píiny a

datum vypovzení, ml by pece zase jednou provést

svou hrdinnost a takového nenapravitelného sociali-

stického poslance rejdíe pi návštv zlaté matiky
Prahy „in flagranti" postihnouti a soudu pro nedo-

volený návrat dodati. O njaký ten protokol a poli-

cejní notu, kterých se díve na sta vybájilo a napsalo,

pece nejde. A jaká by to byla podívaná kdyby tak

do pražské šupárny doveden a po še poslán byl

len c. k. íšské rady v Rakousku. Snad pražské po-

licii nescházejí zákonné dvody, kterými by dívjší
své vypovídací dekrety i ped soudem podepela?

*

Obeslání. . 21.382

Dává se Vám tímto obeslání, abyste se v sobotu

dne 19. srpna 1882 o 2. hod. odpoledne v soudním

dom na Karlovu námstí k úela výslechu Vašeho

za píinou obvinní c. k. státním zastupitelstvím

(jakožto žalobníkem) pro — — — — — —

na Vás uinného. Pakli byste se nedostavil, budete

osobn ped soud postaven.

Z c. k. zemského co trestního soudu.

C. k. soudce vyšetující

Roztoi 1.

*

Vzdor tomu, že ád soudu trestního § 173. vý-

slovn pedpisuje, že v písemné a zapeetné obsílce
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pojmenována býti má vSc, k níž vyšeto-
vání se vztahuje, tedy pein, z nhož státní zá-

stupce obeslaného obviuje, nestalo se tak. Bylo-li

to nedopatení ze spchu, s jakým tehdy Roztoil sou-

druhy pedvolával, anebo bylo-li to vypoítané zapo-

menutí, aby obvinný nebyl pedem upozornn na

pedmt, z nhož ml býti vyslýchán — íci nelze.

Karakteristické, jak se socialisty dlníky jednalo, je

to pece.
*

Veliká vtšina zatených a ve vazbu vyšetovací

do Prahy v etzích etnictvem dopravených byla ža-

lována, souzena a odsouzena pro tajné spolo-
vání. Základem žalob bývalo tvrzení, že N. N. ná-

leží ku tajné Geskoslovanské sociáln demokratické

stran v Rakousku, založené na sjezdu dne 7. dubna

1878 v hostinci Karla Vyhnala u svaté Markéty u Prahy

a že je odbratelem ústedního orgánu této strany

„Dlnických List", což píslušnost žalovaného ku

této tajné spolenosti dotvrzuje.

Žalobní spis.

Pražské státní zastupitelstvo v etných pípadech

užívalo z pravidla v obžalobách následovní formulky:

„Státní zástupce žaluje N. N. a soudruhy, že

jsou co tuzemci leny sjednocené, více osob íta-

jící — k úelu tajné organisace a agitace esko-
slovanské sociáln demokratické strany — sjedno-

ceni, jejížto jsoucnost se vrchnosti zúmysln ukrývá,

ímž spáchal jeden každý pein proti veejnému
pokoji a ádu v §§ 285., 286. a 287. trestního zá-

kona uvedený."

Na to následovalo popisování, kdo se kde ím
ml — dle rzných udání a píznak — proviniti.

Výklad soudního dvora.

Dne 4. února r. 1882 v Praze pro urážku císae a pro

tajné spolování odsouzení soudr. L. Zápotocký, Motl,

Janata, Pecka a Maíek, podali proti rozsudku zrna-
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tení stížnost. Na rozhodnutí soudního dvora ve Vídni
ekali ve vzení pt msíc. Nejvyšší soud rozsudek
pražského soudu potvrdil a takto odvodnil:

„Slova „tyranie, despot, utiskovatel lidu nejso u
pímo urážkou císae a u jiných osob se
také za urážku císae nepovažují, u odsou-
zených však za takovou urážku považovati se musí,
a to z dvod, že náležejí ku stran, která si vy-
tknula atd.

ech správcem ministerstva spravedlnosti.

V trestnici u zemského soudu v Praze jednalo se

s odsouzenými socialisty jako se sprostými zloinci.
Zlodjm dovolena procházka na vzduchu dvakráte
denn, socialistm jednou denn. Soudr. Bol, Pecka
a Ant. Motl podali k ministerstvu spravedlnosti do
Vídn rekurs proti výnosu c. k. vrchního zemského
soudu, který rozhodl, že tajné spolováníajiné
podobné deliktypovažovati nelze zapein
politický, a že tudíž také odsouzeným nepísluší
výhody ministerského naízení ze dne 29. prosince
r. 1864 . 2205, dle kterého se za politického vzn po-
važuje ten, kdo se z pohnutek politických dopustil zlo-

inu velezrády, rušení veejného pokoje a ádu nebo
zloinu vzpoury. Výhody politických vz spoívají
v tom, že vze se mže stravovati, nositi svj ob-
anský odv, ísti i kouiti. Politickému vzni nesmí
býti také vnucována býti spolenost zloinc nepo-
ntických.

Rekurs byl ministerstvem spravedlnosti — správcem
ministerstva byl tehdy Cech baron Pražák — od-

mítnut s poukazem, že rozhodnutí nejvyššího zem-
ského soudu v Praze jest správné. Na základ tom
odaty všem socialistm všechny výhody politi-

ckých vz, tmto navléknuty trestanecké šaty a
pidržováni ku všem domácím trestnickým pracím
a do cel za spoleníky-vyzvdae dosazena jim nízká,

žaláníkm sloužící individua.
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Skonfiskovaný spis rakouského ministra.

„Tres socialismu". Pod tímto názvem byl roku

1875 vydán spis sepsaný bývalým rakouským mini-

strem Schofflerem. Spis šel dobe na odbyt, byl ku-

pován socialisty i protivníky socialismu v letech 1877,

dále pak r. 1878 uspoádáno druhé a tetí vydání

spisu toho.

Za deset rok na to vydal zemský soud v In-

nomostí soudní nález, že se spis ten zabavuje, po-

nvadž se v nm bývalý ministr-spisovatel dopustil

„skutkové povahy" pestupku ve smyslu § 305. trest-

ního zákona. — Spis ten ml pro úady tu vadu, že

liberálnji, jak vládní a mšácký tisk, posuzoval sna-

žení sociální demokracie.

Vazba vyšetovací.

Dne 16. ledna 1882 konáno a krajského soudu

v Litomicích závrené pelíení se soudruhem E.

Zellerem, obvinným pro pein tajného spolování

v eskoslov. stran sociáln demokratické. Zatení
stalo se na poukaz vídeské policie, která Zellera

oznaila jako agitátora. Želler uznán byl za nevinna,

ale odsedl si ped tím 16 týdn ve vyšetovací
vazb.

Dne 6. února r. 1882 osvobozen byl soudr. Fuík,
odsedl si tyi týdny vazby vyšetovací.

Po tymsíní vazb vyšetovací pilícení

dne 17. dubna 1882 za nevinné uznáni soudr. Fr i ede
a Menhart. Posledn jmenovaný z Prahy policejn

na vždy vypovzen.

Zateni a vznni pro vydraženi buchty.

V hostinci Jana Tebíe v Jihlav konala se

dne 19. íjna 1886 zábava, pi které jeden soudruh

daroval buchtu na krejcarové vydražení. Tímto zp-
sobem sebráno bylo 2 zl. 32 kr. Vydražovatelé obnos

ten zaslali do Prostjova na prospch vydávání dl-

nického asopisu. „Hlas Lidu". Dne 16. íjna 1886

byla u nkolika dlník vykonána domovní prohlídka
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a pedsevzato zatení. Dne 19. února 1887 — tudíž

po tyech msících — proveden soud se zatenými
a pro tajné spolování — smluvili se na vy-

dražení buchty a jsoucnost své úmluvy vrchnosti
ukrývali — a po tyi msíce nevinn byvše vznni,
uznáni byli krajským soudem v Jihlav nevinnými.

Odsouzenci.

Ve dnech 24. a 25. února 1879 odsouzeni pro

tajné spolování soudruzi Fr. Choura, horník, C Zich,

sedlá, Joseí Kaka, zámeník, S. Zápotocký, krejí,

Ferd. Schwarz, peka, ku 2, Vlád. Vyhnal, Ad. Seidel,

studenti, Norb. Zoula, stíbrník, Václav Sedmidubský,
truhlá, Frant. Mráek, krejí, ku 3 msícm tuhého
vzení.

Na podzim roku 1881 pozatýkáno a pro rzné
delikty pražským státním zástupcem obžalováno 29
soudruh. Závrené pelíení dokoneno a soud vy-

nesen dne 4. února 1882. Celé líení bylo tajné.

V soudní budov a na strážnici vedlo hlídku na 50
zízenc tajné policie. — Také když vynášen byl roz-

sudek, — který má býti vždy veejný — za-

bránno strážníky vz vstup do soudní sín
i ženám souzených. §20. obžalovaných odsou
zeno bylo 26. S. Zápotocký obdaen 18 msíci tž-
kého žaláe jako náelník tajného spolku, uráže cí-

sae a schvalova nezákonných skutk. Soudr. Motl
a Jan a ta pro tytéž delikty odsouzeni na 14 msíc
tžkého žaláe, Rezler na 18, Maáek a Pecka na 14,

Kochman na 12 a Zoula na 10 msíc. Nynjší vdce
klerikálního dlnictva, J. Jiroušek na 4 msíce tuhého
vzení. Dále odsouzeni z dosud inných soudr. R a-

dimský, Freitag, Krafnetr, Kašp árek a jiní

ku msínímu vzení. Všem odsouzeným yy-

nieno 11 rok 8 msíc tžkého žaláe a v-
zení mimo 40 zl. pokuty. Vyšetovací vazba, jež

trvala rovnž nkolik rok, není v to ítána. Soudruzi
ti odsuzováni jako náelníci a hostitelé tajné esko-
slovanské strany sociáln demokratické strany v Ra-
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kousku, (která vydávala veejné asopisy a o celé

innosti v nich referovala). Pedsedou senátu byl rada
z. s. Baltazar.

Dvacet domovních prohlídek provedeno
v Praze a pedmstí v jediný den, totiž 9. února roku
1882. Nový redaktor a administrátor ^Budoucnosti"
opt zateni.

Advokám komora v Praze.

Dne 11. dubna konáno bylo u zemského soudu
v Praze pelíení s 18 soudruhy. Obžalovaní ucházeli

se u mnohých vlasteneckých advokát o zastupování,
byli však všude odmítnuti. Posléze obrátili se s prosbou
o právního zástupce na advokátní komoru, také tato

odmítla. Konen se dopátrali advokáta Morice Po-
láka, doktora, který byl chudý a neml ani svou
kancelá. Židovský ten advokát nebál se, že se za-

stupováním socialist v politicky „vysplé" spole-
nosti potísní a zastupování pevzal.

Dne 17. dubna odsouzeno v Praze z 23
obžalovaných socialist 12 pro tajné spolování k v-
zení 14 dn až 6 týdn a 60 zl. pokuty. V Plzni
odsouzen soudr. Uxa ku 20 zl. pokuty, že sbíral a
zasílal pedplatné na socialistické asopisy.

V Kladn dne 13. kvtna zateni soudr. Gadek
a Stefan a adkova žena, která byla v šestinedlí. Po
zatených Gadkových zstalo v byt pt nezaopa-
tených dítek. Na adresy zatených zaslány jakési do-

pisy, které etnictvo na pošt vyzvedlo.

V Plzni, Temošné aTlucné zateno bylo
18. kvtna 1882 devt soudruh, sedm z nich však
bylo po ptidenní vazb propuštno.

Soudr. Hýbeš odsouzen byl r. 1881 ve Štýrském
Hradci ku 3msínímu vzení. Trest po marném od-

volávání nastoupil 2. ervna 1882.

V Ledvicích bylo pi domovní a osobní pro-

hlídce u soudr. Frymla nalezen záznam hesel a pe-

níze pro vzeský fond. FrymI vzat byl do vyšetovací
vazby.
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Soudr. Han nich redaktor „Arbeiterfreundu" v Li-

berci, zaten 1. ervence 1882 a bez odkladu odvezen
k soudu do Prahy.

Soudr. R. Loskot z Ústí nad Labem na jakýsi

rozkaz etníkem zaten, spoután a v poutech hnán
do Prahy k zemskému soudu. V Praze pak dne 13.

ervence odsouzen proto, že rozdával ve vagón le-

táky, což vzato za dkaz, že jest lenem tajné so-

ciáln demokratické spolenosti.

Sedm rok vzení a 85 zl. pokuty. Dne 3.

ervence 1882 poalo v Praze- pelíení se 14 sou-
druhy, vtšinou horníky ze Svinaova a Kladna. Sou-
zení trvalo do 8. ervence. Jeden z obžalovaných
uznán nevinným. Ostatní odsouzeni, z nichž pak
horník Waigel a obuvník Dvoák každý ku dvma
rokm tžkého žaláe pro urážku císae a pro tajné

spolování, najímání len pro stranu, pro rušení ná-

boženství a rozšiování konfiskovaných asopis. Mezi
odsouzenými byl ku 6 msícm tuhého vzení pro

tajné spolování, pro propjování místnosti ku po-

radám a pro osnování stávky^ obecní radní v obci

Rozdlov dosud inný soudr. Šnábl.

Poátkem srpna znovu zaten soudr. Zeller,

dále pak Stezska v Libni a Skála z Duchcova a do-

dáni soudu do Prahy. Zatení stalo se na rozkaz
soudce Roztoila, vyšetujícího socialisty.

V záí r. 1882 odsouzeni v Praze pro tajné spol-

ování: Šikl z Kladna, Pnkava z Plzn jia tyi
msíce. Mukenšnábel z Plzn na pt ms., Šronc na
ti týdny tuhého vzení.

Vyšší státní zájem, 2 roky žaláe, 9 rok a 8 msíc
tuhého vzení.

Vyšetující soudce v Praze, Roztoil, pomocí pražské

policie a státního zastupitelství pipravovali svtu údiv

a pknou podívanou. Oni to dovedli monstrosním
procesem se socialisty.

Sta domovních prohlídek po Cechách, Morav a

v Dolních Rakousích, nkolikamsíní vodní a svá-
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Žení socialistv samo sebou již prozrazovalo dmysl
pán. Ti až pt dní trvající tajná líení byla již po-

nkud všední.

Ped Vánocemi, aby do Nového roku skoncována
býti mohla práce, posazeno do pražská porotní sín
51 obžalovaných, jenže místo porotc vynášel rozsudky
tak zv. protisocialistický senát.

Tajné líení poalo dne 4. prosince; prvodní ízení
trvalo do 16. prosince. Zástupce žaloby o nkolika
arších zloinnost obžalovaných odvodoval jeden a
pl dne, obhajovací ei advokát dra Stránského,
Epingra a Glasera trvaly rovnž jeden a pl dne, po-

rady soudu vyžádaly si ti dny. Vyslýcháno 32 rz-
ných svdk, mnoho etník, okresních hejtman a
jiných úedních osob; rozsudek vyznl navinu a trest

2 roky žaláe, 9 rok a 8 msíc tuhého vzení a
njaké pokutiky pro rozšiování tiskopis.

Soudruzi nmetí, kteí ani slova esky neumli,
byli na stejné žalob pro tajné spolkáství esko

-

slovanské strany sociáln demokratické v Rakousku.
Ped a po tomto procesu se okna pražské baštily

zpvem socialistických písní otásala. Píse „Zapjme
si píse, brati, jak se na nás muže patí, teba v ža-

lái byli," bývala každodenním povzbuzením.

Z tajného tohoto procesu se mnoho nevyneslo
do veejnosti. „Národní Listy" proces ten opatily
tímto rehefem:

„Z obžalovaných vynikají mnozí zvláštní inteli-

gencí a odhodlaností ve výslechu. V ele ech stojí

Vaic, obuvník z Ústí nad Labem, a jej v enictví
duchcovský horník Choura pedí. Na otázka vo-

tanta barona Trantenberga, pro Vaic sob tolik knih
kupoval, odpovdl tento: „Nkdo je náruživým hráem
karet, druhý rád komo jezdí, tetí se ženami zabývá,

a já náruživ tu." V ele Nmc stojí známý socia-

lista Schwarz, redaktor Han nich a tkadlec

Schiller. Poslední vzbudil obdiv svými emi, jichž

koncepty u nho byly nalezeny. Nmci mají mezi
sebou básníka Teucherta, který zde ve vzení ješt
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básn na soudní dvr psal a za to 2 dny temné ko-

mrky disciplinárn byl trestán." — K tomu dodávám,
že mezi obžalovanými byl i kresli, který rozestavení

celého soudu skizzoval.

Soudr. Fischer odsouzen byl c. k. zemským
soudem v Praze v tajném líení pro zloin velezrády

a urážky císae na dvanáct rok do tžkého
žaláe. Fischer se ml zloinu toho dopustiti v ja-

kémsi dopise, který zaslal synkovi uitele v obci

Krúgern u Žatce. Jak se s Fischerem a s jinými ve

vzení nakládalo, o tom svdí vlastnoruní
list Fischerv, zaslaný z bývalé trestnice sv. vá-

clavské v Praze, jehož znní jsem v popedí spisku

tohoto umístil.

Po skoneném únorovém líení r. 1882, kdy jed-

náno bylo o žalob 31 soudruh se soudr. L. Zápo-
tockým v ele, prohlásil pedseda soudu rada Bal-
tazar,— který z pravidla protisocialistickému senátu
pedsedal — ku soudr. Zápotockému: „Odpuste, pane
Zápotocký, vc nemusila tak zle dopadnouti, kdyby
nebylo bývalo pokynu s hry."

Pi jiném soudním líení odvodoval veejný
zástupce žaloby odsouzení socialist proto, že to káže
vyšší interes státu.

Nebylo mým úkolem sdlati rejstík protisociali-

stické persekuce, nýbrž uvésti jen ukázky, jak byli

socialisté pronásledováni, aby socialism byl —
ubit. —

Inu, malé hodiny ídily se dle velkých.

První poselství o výjimeném stavu.

Jednání c, k. orgán a soud se socialisty nebylo
nijak právn opodstatnno. Nad tím se pozastavovali

nejen lidé práv znalí. Aby nabyla právního pod-
kladu tehdejší praxe c. k. etník, policie, soud,
obecních policist a obecních úad, aby totiž n a

základ zákona mohli i na dále provádny býti
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domovní a osobní prohlídky bez pedbžného nebo

dodateného rozkazu soudcova, aby na základ zá-

kona mohly chytány a otevírány býti dopisy, zabavo-

vány asopisy, dodané adresátm nebo na pošty došlé,

bylo teba zrušiti platné zákonné ustanovení o taj-

nosti listovní, o právu domáckém, o právu
svobodného sthování, shromaždování a

spolování.
První zpráva, že pedseda ministerstva hrab

Taaffe hodlá vydati výjimený zákon proti socia-

listm, pronikla do veejnosti koncem bezna roku

1882.

Psalo se, že Taaffe po zpsobu železného kan-

clée Bismarcka hodlá socialistickou hydru postaviti

mimo zákon (tak bylo ped tím vždy) a ji mocí

potlaiti. Jinými slovy, že jednání bezpenostních

úad a zízenc se socialisty bude na píšt z á-

konem podepeno, když se zákony o svo
bodách oban pro socialisty zruší.

Redaktoi nesetných socialistických list pro-

hlásili v asopisech, že takovým ustanovením se my-

šlence socialistické neublíží, že vypovídáním bude so-

cialism penášen z prmyslových míst na
v e n e k a — stalo se tak

Flinta, kterou se všechno zastelí.

Když již po nkolika letech policie a etnictvo

ochabovalo v dodávkách socialist pro pražský soud

a kriminály v Cechách, pocítila se poteba nového

jakéhosi rozhodnutí, kterým by se dokázalo, že nebez-

peí státu není menší, jako díve, a že vskutku tajné

spolení socialistv v Rakousku stává.

Roku 1886 bylo zavedeno trestní vyšetování

s malíem porcelánu A. Heimanem, K. Košutem a drem

Klutschakem z Karlových Var a okolí, Heimann a

Košut zadali k místodržitelství stanovy odborného
spolku malí porcelánu. Ped tím však ko-

nána byla veejná schze, na které se založení spolku
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novy nebyly místodržitelstvím zakázány a spolku ne-
dalo se ani vytknouti, že sleduje sociáln demokra-
tické tendence. Vzdor tomu však pražská policie zji-

stila, že Heimann udržuje se socialisty v Brné spojení

a že píše do „Volksfreundu", dále pak, že K. Košut
byl pro socialistickou innost policií z Brna vypovzen
a dr. Klutschak, že jim poskytoval právní radu pi
sestavování stanov odborného spolku a byl tudíž také
socialista. Dle vší pravdpodobnosti byl udavaem
tchto obvinných mstivý iditel továrny ScháfferUng,

nebo on, jak v obžalob se praví, svdil, že hnutí
dlník za zvýšení mzdy nabylo zjevné tvánosti hned,
jak Heimann do práce vstoupil.

Soudní dvr dne 8. ervna 1886 pi odvodo-
vání rozsudku, — ímž mlo býti prokázáno, že ža-

lovaní jsou leny tajného spolku — uvádl, že žalo-

vaní zakládali spolek, „k jehož založení žádných
poteb nebylo a že z nkolika soudních
rozhodnutí tohoto (pražského) soudního dvoru, ze-

jména ale z rozsudku ze dne 22. ervna roku 1887
. 17.080 nabyl soud pesvdení, že v Rakousku
stává spolení více osob za úelem tajné organi-

sace a agitace sociáln demokratické strany dlnické,
jehož jsoucnost vrchnosti zúmysln se skrývá, a které

má ústední výbor, jehož lenové jsou povinni od
ústedního výboru vycházející usnesení plniti, zejména
socialistické orgány strany (asopisy) odebírati, ve
vazb nebo bez výdlku jsoucí soudruhy podporovati,

socialistickou nauku rozšiovati a pro to zejména
v rzných dlnických spolcích psobiti."

Soud ten jinými slovy prohlašuje:

Proto, že jsme rozsudkem ze dne 22. ervna roku
1887 obžalované odsoudili pro tajné spolování, stává
tajný socialistický spolek v Rakousku, a proto odsu-

zuje se i Heimann, který odborný spolek zakládal, na
rodiny uvznných a stávkujících sbíral a odebíral

socialistický list „Volksfreund"', vycházející v Brn.
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Nelze mi zjistiti, z kterých soudc skládal se

dotyný senát. Pražské' policii, zejména panu Marscha-

novi, který z pravidla socialistm policejní vysvdení
pro soudy vystavoval, nebude za tžko jmen pán
soudc se dopátrati, a tu mu sdluji, že pi stávce

horník r. 1900 uspoádal sociáln demokratický po-

slanec dr. Verkauf sbírku pro rodiny stávkujících

horník v poslanecké snmovn a že kii sbírce té

pispl bývalý a bez pochyby i budoucí ministr šl Báh-
renreither, len zemského soudu v Brn šl. D. Ehlver a

jiní. Dále, že ministerstvo vnitra a spravedlnosti a

policejní iditelství v Praze a jinde odebírají ústední
orgány sociáln demokratické strany v Rakousku.

Myslím, že by udání tato dostaila, aby všichni

ti páni na základ soudního rozsudku ze dne 22.

ervna roku 1887 . 17.080 obžalováni a odsouzeni

byli proto, že plní nkteré povinnosti ústedním vý-

borem strany usnesené.

DÍL TETÍ.

Dlnické orgaiiisace a boje za úpravu pracoyních

pomr.

»Pijde den, kdy nejvlšim umním
vláinouti bude zabezpeovati blaho tí-

dám pracovním.*
A. Blanqui.

Dlnické organisace.

Myslím, že sotva najde se péro, které by dovedlo

vylíiti onu mravení píli, jaké bylo a je teba, ku
vybudování rozsáhlých a pohotových organisací dl-
nických.

Marný byl by pokus jen pibližn udati hodiny
ztrávené veer a v noci pi vážných i pohnutlivých
rozpravách, v malých, oudem naplnných míst-

nostech hostinských, a pi agitaních schzích, nebo
pi rokování výborových. Ani z daleka se vypoítati
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nedají ony hovory dlník v dílnách, mimo práci a
pi práci, vedené za tím úelem, aby ten i onen zí-

skán byl pro nkterou z dlnických organisací.

Dílo to, zdá se býti nepatrné a pec má pro
vývoj strany, pro celou dlnickou a sociální otázku,

práv tak, jako pro zvýšení všeobecné vzdlanosti a
pro život spoleenský ceny nesmírné. Jinak lze pra-

covati jiným stranám a jinak sociální demokracii.

Stoupenci jiných politických stran rekrutují se

z onch tíd, kterým se dostalo vyššího školského
vzdlání, z onch vrstev, které jsou hospodásky mén
odvislé anebo docela neodvislé, z kruh, které si

i finann lépe stojí jako dlníci. Ony požívají dobro-
diní kratší pracovní doby anebo úplné svobody v práci.

Na n píšala neb zvonec závod vbec nevolá tak
asn a písn.

Jinak je u dlnictva. Nízká mzda, z pravidla

i etná rodina, hrubí a neúprosní dozorci nebo úko-
lová práce, ženou je až do vvsílení.

Únavou zmoený dlník vrací se domu, nikoli

aby si oddechl. Nové rodinné a domácí starosti a
strasti obtíží jeho, bez tak zlobou, psotou znavenou
mysl a hukotem i skípáním stroj podráždné nervy.

Za takového rozrušení musí se oddati i jiným pra-

cím. Rád by ulehl, rád by mysl svou nechal tkati,

nesmí. — Panující spolenost dala dlnictvu vzdlání
nejnižší. Nauili jej nkolik modliteb a pikázání,
které vedou k poslušnosti, skromnosti i ponížení. Na-
uili jej víe, že za vše utrpení bude na vnosti od-

mnn a dobe že se protlue svtem, bude li choditi

s epicí pod paží. Nauili jej nco djepravných bá-

chorek o sláv král a ekli, že to i sláva národa.

Nechali jej zkoušeti z toho, jak se jmenují jednotlivé

ásti menších rouch ale o sociálním a spoleenském
rozvrstvení, o zájmech té které spoleenské tídy,

o pojmu práva, o zákonitostech a veejném život,

nedozvdl se nieho, vzdor tomu, že se jej v celém
život ani jeden zamstnavatel, ani jeden kupec
práce a ani jeden soudce neotáže, jaké umí raod-
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litby a jak vzornou byla ta i ona knžna nebo
královna. Ona špetka vdomosti v psaní, tení,

zempisu, pírodopisu, ty v pravd pro praktický

život nejsou ani dostaitelnou základnicí. — —
Tak posílají se dítky proletá do svta, s tímto
vzdláním vyplniti mají nejvtší kulturní
dílo, osvobozovati sebe a bíti se za celé
tr p í^cí lidstvo.

Že takové školské vzdlání nestaí ani ku správ-

nému pochopení tené povídky, je samozejmo. Na
dlnictvu se však vzdor tomu žádá, aby si osvojilo

vtší vdomosti a zájem jeho káže, aby se zabývalo

spletitými sociálními otázkami, aby sledovalo poli-

tické makléství buržoasních zákonodárc a obojet

nictví, hladkých, neurit hovoících státník.

Úloha probudilejších dlník stižena je tisíci a ti-

síci obtížemi. Trvalé a systematické snižování tch,

kdo se v agitaci uvázali, stálé tvrzení, že agitátoi

dobrého jména dlník zneužívají jen proto, aby mohli

žíti z krejcar na dlnictvu vymámených, nezmrná
bezohlednost naproti tm dlníkm smlcm, kteí

své chlebodárce oznaují za vykoisovatele, to vše

zanechalo v duši širokých vrstev lidu rys vzájemné
nedvivosti. Dlnictvo odchováno bylo k tomu, aby
dávalo halé pro „svatého otce" na ofru, na národní

dary a podniky, že však má nco obtovati na
vlastní výchovu, na obranu sebe sama
ped vydraným kapitálem, to muneekli
ani ve škole, ani v kostele ani v knihách
a ani vnovinách. Naopak; stávky prohlášeny byly

za dílo zbojník, dlnický tisk za bídný škvár, který

ani za to nestojí, aby vzat byl do ruky. Podpora v-
novaná pro rodiny uvznných, vyhlašována za vyho-

zený peníz na ty, kdo nezízený život vedou a bu-

iské ei drží.

Podpora pro rodiny stávkujících, vyhlášena za

poplatek z hlouposti, ponvadž ji vdcové odcizí a

lehkovážn promarní. —
Jak úžasné to množství práce, než se jen taková

pedpojatost a nedvivost z myslí dlného lidu vy-
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pudí. Co tu obtí, námahy, eí a asu? To vše by
ješt šlo, jen kdyby se nemusilo platit, kdyby nebylo
tch sbírek, píspvk a neúprosných povinností

vbec. —
Jiné politické strany dlnictvu za hlasovací lí-

stek slibují lepší zamstnání, právo choditi do obec-
ního lesa na chrastí a stelivo, v mstech pak, obecní
práci, ba i pohoštní. Sociální demokraté ale, ti chtjí,

aby dlník svj as volný i ást své mzdy obtoval
za myšlenku, aby byl vždy a ve všem se zápasí-

cími dlníky solidární, aby pispl na stávkující, které

ani nezná, aby každý sám agitoval a pracoval, aby
pohrdal pízní svého pána i pedstaveného, aby osvojil

si rozhledu národohospodáského i politického. To vše
ve službách stran mšáckých initi nemusí, tam
staí volání sláva panu poslanci, podkuování panu
dozorci a psí lichocení se ku pánovi.

Všichni to také víme, neteba tudíž podrobnji
líiti. —

Persekuce spolk dlnických. Vzdlávací a podpo-
rovací snahy dlník.

Uvedu jen vzor, jak sociáln demokratické spolky
rozvrhovaly svou innost. Ponvadž bylo nezakázáni
stanov vcí nadmíru vzácnou, zadávaly se jedny a
tytéž nezakázané stanovy pod rznými jmény. Také
innost spolk bývala velice podobná a proto pro upo-
mínku a obrázek dostaí níže uvedené.

Rozvrh innosti „Dlnické Jednoty"
v Liberci na msíc kvten r. 1882.

V nedli 7. deklamatorní zábava ve prospch
knihovny.

V pondlí 8

Pednáška. — Spolkové záležitosti.

V pondlí 15.

Vdecké pedítání. — Všeobecné záležitosti dl-
nické.

V pondlí 22.

Spolkové záležitosti. — Rozhovor.
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V pondlí 29.

Pednáška. — Rozhovor. — Spolkové záležitosti.

Pátelm osvty!

Dlnictvo e sko si o vans ké v Liberci
postrádalo až dosud pomcek vzdlávacích a spolk,
tak že není divu, když dlnictvo tanenímu hýení a

karbanu oddávati se poalo, nebo obé je zde tak

rozvinuto, že unáší lehce jak mladé tak staré, velké

i malé. Avšak nemá tak nadále býti, nebo zde
založen spolek, kde semá dlnictvo vzdáti
dosavadního života a zapoíti životnový,
dlníka dstojnjší.

Z tchto ohled se obracíme na Vás, pátelé osvty,
byste nám svými dárky teba dosti malými pomohli

zbudovati knihovnu, bez které se obejíti nemžeme a

na jejíž zbudování síly a prostedky naše nestaí.

Proto se obracíme na Vás, pátelé vzdlání, s prosbou,

byste nám pomohli zbudovat oltá vzdlání.

Dárky pijímá Fraat. Šprynar v Liberci . 28 L
IV. Doufáme, že hlas náš nebude hlasem volajícího

na poušti.

*) Výbor „Dlnické Jednoty" v Liberci.

Rozpuštné spolky.

Spolek vzájemn se podporujících hor-
ník vBohosudov založený roku 1878 byl

28 prosince 1881 c. k. místodržitelstvím rozpuštn,
ponvadž se vnm pstovaly tendence so-

cialistické. Spolkové jmní zabaveno. — Ve
Vídni r. 1884 rozpuštn spolek „Dleni c ká jednota",
zabavené movitosti prodávány pozdji ve veejné
dražb. Prokurátorem jmní toho ustanoven soudní

advokát, rytí z Kaschenreuter.
Všeobecná vzdlávací dlnická jed-

nota v Praze byla v záí 1882 ,,pro sociali-
stické rejdy" policejn rozpuštna.

*) Uveejnno v 2>r)li>ických Listech« dne 21. ervna 1883.
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Bylo na sta spolk v Rakousku, které stejnou
pocítili podporu vlády a úad pro lidové vzdlání a
snahy humánní.

Našim soudruhm a bratrským spolkm!

Po uplynutí lhty 60. dn od rozpuštní
spolku »Délnické Jednoty" ve Vídni, ucházel sedle
znní stanov rozpuštného spolku Vzdlávací spolek
„Rovnost" o jmní zabavené, což také jmeno-
vanému spolku místodržitelstvím piknuto bylo a
jmní odevzdáno soudnímu advokátovi dru Katschen-
reutero vi k vyízení. Advokát, místo aby oprávnnému
spolku jmní vydal, nabízel jej — hlavn knihovnu —
ku koupi a to tak draze, že spolek „Rovnost" m u s i 1

si odepít práva ddického, ponvadž pal-
máre advokáta bylo píliš vysoké.

*

G. k. pohcie ve Vídni jmní spolku zabavila bez
pomoci advokáta, ale bez advokáta jej nedo-
vedla pedati.

Již od roku 1887, kdy zmírnno bylo pronásle-

dování sociáln demokratických živl, zapoato znovu
se zakládáním spolk vzdlávacích, odborových, se za-

zaizováním knihoven, dále pak zakládány spolky poli-

tické. Odborové spolky sluovány ve svazy a unie.

Úzkoprsost spolovacího zákona je již sama se-

bou velikou pekážkou ve vybudování a sluování
dlnických organisací, které se vždy a ve všem vázati

musí na znní zákona a stanov, aby si nevysloužili

u strážného oka policie dekret rozpouštcí.

První a hlavní snahou všech spolk strany je

opatovati prostedky ku uvdomní a odchovávání
lenstva. —

Jak vysoký obnos vnován je ron k úelm
vzdlávacím tžko odhadnouti. Vedle biblioték, aso-
pis a etby vbec, poádají se etné schze a ped-
nášky, jichž výlohy uliražovány jsou z píspvk len-
ských, ze sbírek z pokladny ústedních spolk nebo
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Z fondu agitaního. Pesnou sumu bude možno stano-

viti v dobách pozdjších, až se i u našich samostat-

ných spolk vypstí více pochopení pro zpracová-
vání podrobných výkaz a odesílán í tchto
napíslušná ústedí.

Je však nesporno, že u vzdlávacích a politických

spolk nejvtší procento vnováno je k úelm vzd-
lávacím Z ostatních odborových a podprných
spolk, vykazuje položka na úele vzdlávací 16-87o
veškerých výdaj.

Statutárním organisacím dlnickým pipadá ve

stran sociáln demokratické zvláštní úkol. Ony mu-
sejí rekrutovati stran stoupence a probouzeti v nich

tužby po vyšším i vznešenjším život a p-
sobení. Ve vzdlávacích i v odborových spolcích, ko-

nají se pednášky, jichž úkolem je, vychovávati dlnictvo
na pesvdivé a zásadní stoupence strany. Je tedy

samozejmé, že vtšina soudruh usiluje o to, aby
tomuto úelu odborové organisace ponechány byly

na dále, aby se jim nestíral ráz spolk
strannických k vli veliké menšin tch
dlník, kterým je ješt dnes socialismus
vcí odpornou, nebo kteí stojí v tábo-
rech odprc a odborové spolky sociáln
demokratické degradovati chtl na pouhé
svépomocné pojišovny, ponvadž jich
píslušná mšácká strana neskytá jim
žádných zajištní a záruk pro pípady
mzdových zápas, kterým se vbec dl-
nictvu vyhnouti nelze.

Ponechme jen všem spolkm povin-
nost provádti „socialistické rejdy",
vždy jsme si to právo na vládnoucí spo-
lenosti velice draze vykoupili. Nesu-
žujme sami sob pole psobnosti a in-
nosti, nedopusme, aby v organisacích so-

ciáln demokratických za píze žárli-
vých protivník zahnízdil se indife-
r e n t i s m.



Geskoslovanská strana sociáln de-
mo k[ra ti cká ítala:

roku:
1899 1901

Spolk odborových . . . 328 342
„ vzdlávacích . . . 356 328

„ jiných 105 52
politických ... 57 56

mly úhrnem len . . . 48.623 48.677.

Poet spolk a len organisací statutárních dle
uvedených údaj za poslední dva roky se valn ne-
zmnil, za to však rozšíena byla sí strany o nový
útvar organisaní. Vybudováno na 500 volných or-
ganisací místních, k nimž se hlásilo 14.755
píslušník strany.

Strana a organisnce naše za poslední 4 roky vedla
hlavn zápas o upevnní svých posic proti živlm
rozkladným. V severních okresích Cech pracovali na
vyhubení sociálních demokrat sociaUsté neodvislí,

v okresích eských a na Morav sociálové národní
za protekce a podpory veškerých protivník sociální

demokracie. Na potení a vyhubení sociálních demo-
krat vynaloženy desetitisíce, bojováno lží,

uskoky, úklady, noži i revolvery. Strana naše však
spolky i lenstvo podržela, ve svazy z celila
a mimo to vybudovala si pohotovou, demokratickou
organisaci politickou, která až do roku 1886 pro-
hlašována — ponvadž byla sociáln de-
mokratická — za organisaci tajnou.

Také pi sítání píslušník odborových organi-

sací esk oslov an ské strany sociáln demokra-
tické nelze podati úplný pehled. Jest tisíce eských
soudruh ve všech západních zemích cislajtanských,
kteí jsou píslušníky odborových organisací sou-,
druh nmeckých, jednak proto, že eské dél-

nictvo v rzných odborech v nmeckých mstech je

poetn slabé, dále pak i z tch dvod, že dlnictvo
pracující v jedné díln vyhledává i jedno stedisko
organisaní.



Organisace soudruh nmeckých vyka-

zuje ovšem vtší íslo spolk i len. Rozkladný živel

anarchistický v adách jich ped lety již dohospo-
dail. Antisemité obmezují se více na organisováuí

poutník a úsporních spolk tch odbor, které jsou

odvislé na pracech veejných. Vážným odprcem jsou

nmetí nacionálové proto, že zamstnavatelé zp-
sobem nejbrutálnjším vystupují proti všem takovým
dlníkm, kteí hlásí se ku stran „adlerovské." Také
tato zbra se o vytrvalost, obtavost, opravdovost a

zásadnost sociálních demokrat otupí, by i kalena

byla v nicot zpsobem pímo umlým.
Statutární organisace soudruh nmeckých vy-

kazují následující postup:

Organisováno bylo roku 1892 1896 1899

odborových spolk a skupin . 724 1076 1555
všeodborových spolk .... — 19 198
vzdlav. a podpor, spolk . . 584 539 509

Spolky ty mli len:
roku 1892 1896 1899

odborové 46.606 98.669 119.344

všeodborové — 769 9.170

vzdlávací 23 737 18 508 29 269
z tchto bylo žen . 4.263 5.761 9.206

Dále od roku 1889 zakládány tak zvané svobodné
odborové organisace, které platí jen stávkový fond

svého odboru.

Pihlášené píjmy statutárních organisací

r. 1889 obnášely 2:049 219 korun. Inventá odhadnut
v cen 130.700 korun. Knihovny odhadnuty v cen
480.087 kor.

Vydání obnášelo 1.910071 kor. Z toho pr-
mrn pipadlo:



na podporu v nezamstnání . . 15 5 pro.

„ , „ cestovní .... 44
„

„ „ v nemoci .... 150 „

„ „ ve stáí 4 9 „

„ „ v pípad úmrtí . 31 „

„ „ v nezavinné tísni r4 „

„ právní ochranu len .... 1-5
„

„ úely vzdlávací 16-8
„

„ agitaci a správu 15"4
„

„ jiná vydání 171 „

„ poplatky do odbor, sdružení .49 „

Skromný dotaz.

Socialism ml být zastaven v Podmoklí. Za tím
úelem vydáno nkolik ministerských výnos na po-

litické úady. Zakládání dlnických spolk, v nichž

by se daly oekávati „rejdy socialistické", zakázáno.
Tím nebylo uvdomlé dlnictvo odstrašeno. Opato-
valo si a podávalo ku schválení stanovy povolených
již spolk. Za sta zlatých nalepeno na n kolk a ti-

síckráte vyšetovali etníci, jakého smýšlení jsou pro-

ponenti spolku. Vyptávali se v továrnách, dílnách

i v kanceláích dol, v sousedství i u obecních radních.

Podavatelé stanov strašeni trestem i propouštni ze

zamstnání. Spolky mnohdy sotva a stží ustavené,

rozpouštny, knihovny a spolkové pokladny konfisko-

vány, funkcionái odsuzováni, hostinským hrozeno
odejmutím koncesse. Piinním páter a starost od-

píráno dlníkm propjování raísností pro spolkové

schze a skín. Sta lidí vydržováno k služb vyzv-
daské. Vyhlášen i výjimený stav na potení hydry
socialistické. Vše, všecinko od bohabojné babiky, která

syna ped tím ábelským spolkem varovala, od ženy,

která muže zapísahala, aby se spolku tomu vyhnul,

od továrního holenosie, jemuž se nedostávalo na
spolek nadávek, od sfanatisovaného mistra, vypoíta-
vého a bezoiiledného zamstnavatele, od obecního po-

slíka až ku velikému, draze placenému aparátu mi-

nisterskému, vše pracovalo proti socialistickým spol-
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km proti stediskm a lidovým akademiím, odkud

mlo býti šíeno poznání, vdomí, láska vzájemná,

vše pracovalo proti tm spoleenským krbm, které

tisíceré dobrodiní vykonávaly a vykonati mly naproti

osobám a rodinám trpících, naproti institucím, jez ná-

pomocny býti mly pi rozšiování lidového vzdlaní,

pi podporování bezradných a pomocných, ano vse

ve své vášni, v nízké nenávisti pracovalo proti

Pánové, ruku na srdce! Pehlédnte ta ísla, pe-

hlédnte ty' bilance, pehlédnte vysplost toho lidu,

který sociáln demokratickými spolky prošel, a eknete

upímn i oteven, co jste, a pro jste to tak dlali?

Vyslovte vy, kteí horujete pro vzdlám lidu, pro do-

broinnost, vyslovte soud nad vlastním svým dílem

a zaízením. Ubránili jste socialismu? Pro nicili jste

to mravení dílo, pro pronásledovali jste ty, jejichz

duše prahla po širším obzora ty, kteí usilovali, aby

vámi bída a tužby lidu poznány byly, kdo chth, aby

dlný lid stal se dokonalejším a získal pochopem

pro snahy ušlechtilého národa?

Za deset rok, pánové, co umírnih jste se v pro-

následování socialist, vybudováno bylo to veliké dílo,

které základ dá ku emancipaci tvrtého stavu, ku

osvobození ducha z pedsudk, ku osvobozeni prole-

tariátu z jama poddanského.

Mníte že ten krvavý list pronásledováni a utrpení

nebude vložen v djiny, myslíte, že nad dílem jašim

nebude pronesen soud, i oddáváte se nadji, ze vse

vám bude prominuto a odpuštno?

Dílo vás všech bylo již posouzeno mužem ne-

stranným, píslušníkem vašich spoleenských trid.

Slyšte jej, než uslyšíte hlas vámi pronásledovaného a

pece vítzícího.

Posudek poslance dra Kronawettra o rozpouštní

dlnických spolk.

(Z ei, pronesené dne 4. února 1887 na rad íšské.)

Pánové, lidé, kteí díve v hostincích své peníze

a svj as promrhávali, vyšli z dlnických vzdlá-
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vacích spolk jako pokojní a vzdlaní lidé. (Velmi
dobe v levo.) A když se potom stali živnostníky a

byli s to svého hlasovacího práva použiti, tu docela

jinak své hlasovací právo bránili, než jako díve. Kdo
ml píležitost pozorovati — a já jsem tak uinil —
jak byli lidé roku 1867 ve voliských schzích nmí
a obmezení a jak pozdji, když lidé ti z dlnických
vzdlávacích spolk vyšli a volební innost nastala,

ten bude vdti, že politická innost lidu docela jiným
duchem jest obdaena než díve, že se vohové men-
ších živností docela rázn o své záležitosti starají, že

vcem veejným rozumí mnohem více nežli díve.

Takové ponauení a vzdlanost se jim musí posky-
tovati. Dlnické spolky nelze niím nahraditi!

A jak to bylo s odbornými spolky ? Každý prmysl
ml pro sebe odborový spolek dlnický, v kterém se

ešily i otázky o mzd a cenníku. Pipomínám od-,

borný spolek knihtiska ve Vídni. Pomocí tchto
spolk dosplo se konen k výsledku, že jednotlivý

dlník s jednotlivým mistrem více o výši mzdy ne-

vyjednával, nýbrž mzda stanovena obapolným dohod-
nutím dlník a zamstnavatel. V tchto odborných
spolcích bylo pojednáváno o pokroku v prmyslu, ve
spolcích tch vyloženy byly odborné spisy, v kterých

pojednávalo se o nejnovjších výzkumech, poádány
pednášky o nejnovjších vynálezech a nejnovjším
zpsobu práce. Tyto krásné kvty spolova-
cího ducha našeho lidu byly „výtenou"
inností naší policie znieny, jako by byl
pesn zavál ledový severák. — Jistí páni

u policie cítih potebu slavného jména, a aby doká-

zali, že zde pece jen na darmo nejsou, a že musí
také postoupiti, bylo proto ujednáno, aby spolky ty

byly znieny.

Netoliko pedstavení tchto spolk
byli se ženou a dtmi chleba zbaveni a

postrkem posláni, nýbrž i lidé, kteí byli
kdysi v pedstavenstvu tchto spolk,byli
vyhledáni a beze všeho z Vídn postrkem



101

posláni jen proto, že byli jednou leny ped-
stavenstva takových odborových spolk.

U policejního iditelství ve Vídni byly
litografo vány b lankety protokol o pí-
inách postrku, do kterých se jen vpisovala
jména vypovzených.

Kdo sleduje dlnické hnutí od roku 1867 do ny-

njška, kdo ví, co v této dob vytvoeno bylo, oznaí
takový in za nej brutálnjší vandalism a

ekne, že surovou rukou v okamžiku tak
mnoho krásného a šlechetného ztroskotáno
bylo, co nákladem mnohatisíc zlatých po
krejcaru sebráno pílí a prací nejschopnj-
ších a nejhodnjších dlník, — kteí po
vtšin svj noní klid pro to obtovali —
bylo vytvoeno. Všechny ty obti pineseny na-

darmo. Surové zniení tak mnoha nžných
zárodk kultury a vzdlání nejpokojnjších lidí,

musí každé srdce nanejvýš zarmoutiti. Ped hnutím
dlnickým nebylo o pojištní pro pípad úrazu a ne-

moci ani nejmén postaráno. Dlníci z vlastních penz,
svépomocí zakládali podprné pokladny a nebylo osady,

kde dlníci bydlili, aby tam takové pokladny nebo
vzdlávací spolky nebyly dlnictvera založeny.

Bylo potebí tuto organisaci tak brutáln bou-

rati? Nejprve rozpouštny dlnické vzdlávací spolky a

najednou vláda nahlédla, že i poj i što v ací po-

kladny pro podporu v nemoci, úrazu a stáí
jsou státu nebezpeny. Naše moudrá policie vi-

dla v nemocenských pokladnách pokladny stávkové
a za nkolik rok pišla k tomu poznání, že se za-
kládání takových spolR nemlo ani po-
voliti." —

X-

Tak soudil o dvacítiletéra soustavném niení dl-
nických spolk, o výsledcích výjimeného stavu ne-

dlník, zástupce vídeské buržoasie, a soudil správn.
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Mzdové boje dlník a stávky.

Boulivými projevy délnictva ve Vídni za poli-

tická práva, zatýkáním a odsuzováním mluvích to-

hoto hnutí pro velezrádu, vystupováním sociáln de-

mokratického dlnictva v Lijjerci, Lassallovým hnutím
v Nmecku, pípravou komunistických zápas v Pa-
íži, dostalo i v Praze dlnické hnutí jiný ráz. Vše-

obecný rozruch politický a sociální nezstaly bez
vlivu ani na vlastenecké dlnictvo. Dlnictvo rzných
odbor poalo na popud rádc zakládati své e-
meslné a podporovací spolky, na prodávání šafránu
v Oulech zapomínáno, a za nedlouho nadešlo s no-

vým duchem i nové jednání dlník.
Pstováním dlnického a tídního vdomí, oceo-

váním práce a probuzenou touhou po lepším upra-
vení pracovních, mzdových, spoleenských a politi-

ckých pomr, došlo i v Praze ke schzím jednotli-

vých odbor, k usnášení se za zkrácení pracovní
doby, za úpravu mzdy za odstraování „herberk".
Jeden odbor poal pedstihovati druhý ve svých jed-

náních a požadavcích.

Nyní platný zákon o právu koaliním (také již

zpola na pensi), musil býti vybojován a právo na
stávku, utrpením musilo vykoupeno býti.

*

Prvn od vydání zákona spolovacího vstoupli

v hromadnou stávku brnnští textilníci, na
nž pozváno vojsko, pražští ko vodlníci aknih-
tiskai v Praze.

Ze zamstnaných knihtiska v Praze dalo 280
trnáctidenní výpov, aby si na svých principálech

vynutili vyšší mzdu a zrušení práce v ne-
dli v noci. V tíie dlník stál Jan Bavorský.
A bylo zákonným právem . dlník vypovdti
práci, pece na udání a stížnost princi-
pál vybráno 13 pedák a podána na n žaloba
pro pestupek § 481. z á k. trestního a pro
pestupek § 11. zákona shromažovacího.
Dne 3. záí r. 18G9 všichni žalovaní také odsouzeni
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ku vzení na 5 dn až na 4 týdny. — Dr. Eduard

Grégr, který byl pedsedou „Typografické
Besedy" vzdal se této funkce, dojista proto, že ne-

mohl býti v jednom spolku s rebely, kteí se smlou-

vali proti pánm.
*

Také dlnictvo krejovské téhož roku po-

cítilo, že „výkik bolesti dlníka není bo-

lestným výkikem celého národa." Dlnictvo

tohoto odboru žádalo na svých mistrech, aby výplata

mzdy byla v sobotu o 6. hod. veerní, aby zízena

byla poptavárna po práci a tím, aby uspoeno bylo

dlníkm bhání od mistra k mistru a konen aby

si dlnictvo nemusilo ze své mzdy kupovati
nit. hedvábí a podobné pípravy. Dlnictvem
zvolená komise prosila nkolikrát pedstavenstvo

krejovských emesel, aby skromné žádosti „za zmnu"
bídných tch pomr vyhovlo. Nu a výsledek tchto

proseb? Ani prosba u bývalého purkmistra msta
Prahy, dra Klaudyho nic nepomohla! Pedsta-
venstvo emesel krejovských všechny
požadavky odmítlo, nedbalo volání Kornalíka,

že ten, kdo zkracuje dlníka v právu, že
zkracuje zárove celý národ eský.

Drem Chleborádem, vdcem dlnictva v ervnu
téhož roku (1869) vychválená pražská policie zakázala

konání schze dlník krejovských svolané na den

14. záí, „aby se pedešlo usnesení tovaryš
o stávce a aby porušen nebyl § 481. tr. zá-

kona." Dále podán býti ml dkaz, že se vrchnosti

protiví ten, kdo od svého mistra žádá nit a mzdu —
v uritou dobu tím, že zatýkání a do vzení od-

vádni i en o v 8 k omise, která mistryonit
prosila.

Vlastenetí misti pracovali do rukou tehdy ,,valn
nenávidné policie," udav ali dlníky svých dílen,

kteí ostatní ku podání výpovdi nabádali. Mistry

oznaení „rejpalové" voláni na policii a hrozeno jim,

že budou odsouzeni a posláni postrkem udlají-li
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stávku a zstanou-li v Praze bez práce. —
Snahy dlníka a píliš skromné stály v od-

poru se snahami vlasteneckých zamstna-
vatel a tím také bylo po shod a jednotné
snaze „celého národa".

Ministerstvo vyzvalo veškeré obchodní komory,
aby prozkoumány byly pomry, mzdy a pracovní doba
dlnictva. Obchodní komora pražská podala pro
trvalé asy pamtihodnou zprávu, v které se praví:

„Pomry dlnictva až na nkolik výjimek,
považovati lze za uspokojivé. Misti platí
dlníkm v prmru 68'4 krejcar denn.
Ne j nižší mzda továr nich dlník je 43 2 kr.

denn, nádenice 20 kr. nejnižší mzdy. Dlník
svobodný, a menší mzdu má, vycházeti
mže a též ženatému dlníkovi nejnut-
njší poteby uhraditi lze." —

Dle téže zprávy zamstnáno bylo v podnicích
v obvodu obchodní komory pražské 42.965 osob, z nichž
bylo 1569 mistr, 23.318 továrních dlník, 9534 dlnic
1937 hocha743 dvat ve stáí pod 14 rok,
3512 nádeník a 882 nádenic.

Pracovní doba dle téže zprávy obnášela 1 1 až

12 hodin.

Zpráva ta vyšetovaná a podávaná továrníky, n e-

kryla se ovšem vždy a ve všem pravdou. Pra-

covní doba byla neobmezená a trvala dle po-
teby 18 až 20 hodin bhem jednoho dne,
o tom etné doklady i svdkové. Prmyslníci sami
dodávají, „že v pracovní dob jsou veliké rozdíly."

*

Pi schzi dlník obuvnických dne
31. íjna r. 1869 v místnostech Prmyslové jednoty
prohlásil dlník Pudil, který byl pi etn navští-

vené schzi té zvolen za pedsedu, toto:

„My pracujeme v lét 16 až 17, zimního asu
20 až 22 hodin denn. A co si vydlá dlník za

nadlidské to piinní? Dva, ti až i tyi
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zlaté týdn." Dlník Hoffmann pedložil pí-

tomným návrh, v kterém se praví: — „Až posavad
pracuje dlník v lét 16, v zim 18 az 22

hodin denn, tak že mu není možno po njakém

vzdlání se ohlédnout. Z tohoto ohledu bud doba

pracovní zkrácena na 12 hodin denn." —
X-

Na schzi pekaského dlnictva dne

29. ervna r. 1870 v místnostech Staromstské rad-

nice bylo jednohlasn usneseno, aby žádáno bylo

zavedení 12hodinné doby pracovní, kde toho

však nevyhnuteln zapotebí jest, je dlník po-

vinen pracovati 13 hodin denn. Trva-li

však práce déle jak 13 hodin, vynahražena

bud každá hodina 10 kr. na mzd. Týdní plat pro

nejmladšího dlníka nesmí býti nižší než 1 zl. oO kr.

Obvyklý týdní plat pekaského dlníka
v Praze a pedmstí obnášel: u nejstaršího pomocníka

6—7 zl. 50 kr., u teníe 5—5 zl. 20 kr., u mládka 2 až

3 zl, pedpeckých 1 zl. 50 kr. až 1 zl. 80 kr., nej-

mladších pomocník 1 zl. 20 kr. až 1 zl. 50 kr.

Sladovnická chasa dne 12. prosmce 1869

prosila své pány za povolení schze, na

které by se jednati mlo o zlepšení pomr. Pra-

covní doba obnášela 18 až 20 hodin denn;
týdní mzda 5 nebo 6 zl. Dlníci žádali zvýšeni mzdy

pro dosplého dlníka na 8 zl. týdn a kde se více

jak ti várky pro dm dlaly, žádáno za každou dalsi

várku 1 zl. — Spoluúdové sladovnické jednoty shro-

máždní dlník nepovolili a prohlásih, že

upravení platu a práce v nedli je vcí každého da-

vatele práce zvláš. „Výbor, pravilo se, nemže vdt
jak mnoho který najímá tel práce pracuje a

jak za to odmnn býti mže."
*

Stávka dlník pekaských v Praze.

Pekaští misti odmítli veškeré požadavky dlníku.

Dne 11. záí 1869 konaná schze pekaských dlníku

na Smíchov v sále „Egenbergu" usnesla, požadavku

8
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svých domáhati se stávkou. Do stávky vstoupilo

pes 300 dlník. Stávka^ byla neúplná. Nkteí mistfi

po nkolikadenní stávce pidali dlnictvu na mzd.
Stávka sleva ve slévárn františkovské pro-

pukla dne 21. dubna 1870. Píinou stávky bylo sní-

žení mzdy od metr. centu ze 2 zl. 63 kr. na 1 z 1. 60 kr.

Správcem závodu byl R. Smolík. Když dlníci prosili,

aby jim zvýšil mzdu na starou míru, aby mohli býti

alespo živi, pidával jim ze sražené zlatky 10 kr.

Stávka skonila pro dlnictvo nepízniv.
Železniní zízenci 52 hodin ve služb.

Souasn s ostatními odbory pronikla do veejnosti
i zpráva o mzdových a pracovních pomrech želez-

niních zízenc, kterou na doklad tehdejších pomr
zde uvedu. — Chtl-li se kdo státi brzdaem na dráze,

musil pedem podati žádost. Byl-li pijat, stalo se tak

na zkoušku. První den dostal instrukce, na to pak
po osmi neb po desíti dnech byl vzat na zkoušku.
Mimo theoretické zkoušky v kancelái, byl povinen
tikrát provázeti vlak, bez nároku na ja-

koukoli náhradu. Po zkoušce pijat ve službu za
denní mzdu 65 kr. a 5 kr. za míli jízdy. Mílové za první
msíc zstalo co záruka, za praporeek a instrukce.

Msíní mzda pro takové zízence obnášela 19 zl.

14 kr. a chtl-li dostati 20 zl. msín mílového, mu-
sil jeti 400 mil, nebo-li desetkrát v m-
síci do eské Tebové a zpt. Jedna cesta
a návrat do Prahy vyžadovala však dobu
52 hodin, pi emž polovina mílového byla i za

skrovnou výživu strávena.
*

Horníci v revíru plzeském a stíbr-
ském. Po vánocích r. 1881 byly na dolech Pangraco-
vých u Nýan snižovány mzdy a ást hornictva pro-

puštna z práce, aniž se jim dostalo vyrovnání z bra-

trských pokladen.

Hornictvo v potu pes 600 u firmy té zamst-
nané, rozhodlo se, žádati za nápravu. Zvolili si ze

svých ad deputaci, která v sobotu dne 25. února 1882

dostavila se k iditeli dol a jménem dlnictva žádala:



107

1. Zkrácení pracovní doby z 12 na
10 hodin.

2 Zvýšení mzdy
3. Znovu pijetí do práce v poslední dob propu-

štných horník.

Vojenská pomoc ped hladovými tkalci.

V textilní továrn barona Libiga ve Svarov
(severovýchodní echy) byla dlnictvu snížena mzda
o 10 procent; (mzdy obnášely denn pi práci dítek

20 až 25 kr.. mladistvých dlník 28 až 30 kr. Další

stupnice pro dosplé dlníky poínala od 40 kr.) Úmyslem
správy závodu snížiti ješt tuto hubenou mzdu, bylo

dlnictvo rozhoeno a dne 15. ledna 1870 zastavilo

práci a shromáždilo se v blízkém hostinci k úad
o dalších krocích. Správce továrny dal se stávkou ob-

mkiti a uvolil se snížiti mzdu jen o 5 pro-
cent. Stávka na to ukonena. Pímí netrvalo dlouho
Koncem února téhož roku bylo dlnictvu opt na mzd
utrženo a dlnictvo optn odpovdlo zastavením
práce v továrn svárovské a haratické.

iditel závodu vyžádal si u politických úad
ochranu. Z celého okolí sehnáno do Svarová etnictvo.

V noci pijelo 180 vojín obsadilo továrnu jako

pevnost a zamezilo dlnictvu vstup do továrny.

Povst o tom, že správce Palm e ho hlídá vojsko,

rozšíila se v krátkém ase po celém okolí a pivedla
do Svarová mnoho zvdavých z okolních obcí. Za ve-

era dne 31. bezna kolem 7. hodiny, podráždn byl

dstojník, velící hlídce, že se lid, který ekal na vý-

sledek vyjednávání výboru, nerozchází. Velel k palb,
houkla salva, dva dlníci a jedna dlnice zasteleni a
více osob ranno. Státnf zastupitelstvo obžalovalo 18
dlník pro pozdvižení. Soud konal se ve Mladé
Boleslavi, pi kterém písežní svdkové dokazovali, že

dlnictvo nedopustilo se nijakého násilí. Svdek dlník
Kra si u soudu prohlásil, že mu správce továrny na-
bízel 300 zl., aby vydal falešné svdectví, že
se mezi délnictvem pipravovalo pozdvi-
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Žení a že pvodcem pozdvižení toho byl mlyná
Ny gri n. Svdek dále vyprávl, že v hostinci „u Schon-
tag" konal stávkující komitét poradu a zpracoval

petici, která mla býti majiteli závodu zvláštní depu-

tací dodána. Díístojník. hlídku konající, deputaci do
továrny nechtl vpustiti, nad ímž byl lid rozhoen,
nedopustil se však nijaké násilnosti.

Bambitka na ochranu ped dlníky.

Podnikatel stavby drah uNové Paky zjara
r. 1870 strhl skupin ze svých dlník pi útování
mzdy 19 zl. Dlníci se proti tomu ohradili. Podnikatel

Jung vytáhl bambitku, podal ji jednomu ze své
chasy a kázal stílet Povelu pánova usposlech-

nuto a jeden z dlník tžce zrann.

Pracovní doba a pomry.

V Božanov tkalcovn ve Weigelsdorfu

u Vídn pracovalo se denn od 5 hodin ráno do 8

hodin veer s plhodinovou pestávkou Mzdy za rok

1882 vykazují pro dosplého dlníka 2 až 5 zlatých

týdn.
•X-

v Lomnické tkalcovn poátkem r. 1882

vydlali si dosplí tkalci 3, 4 až 5 zl. za 14 dn.
Z toho se jim ješt inila srážka 3 kr. od kusu a
ukládány byly rzné tovární pokuty. Pracovní doba
trvala 12 hodin denn.

Pekaské dlnictvo v Ústí nad Labem
pracovalo r. 1882 plných 16 až 18 hodin denn.

*

Do doby hornické stávky v severních Ce-

chách nuceno hornictvo pracovati 14 až 18 hodin za

šichtu. Na oseckých dolech pracováno 14 hodin.

*

Ve Verndlové továrn ve Štýru (pozdji Ra-

kouská zbrojovka) byla r. 1881 a pozdji tináctibo-

dinná doba pracovní.
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V Buš t hrad v uhelném dole Ferdinand roku

1881 pracovalo se pod zemí 12 až 13 hodin. Pipo-

itala-li se ku práci v dole práce na povrchu, ezání,

pipravování a nakládání podprných dev, trvala práce

za šichtu 15 až 16 hodin.

V Nýanech r. 1884 na uhelných dolech Pan-

kraeových vyplácena vtší ást mzdy horník ve znám-

kách do závodního skladu jako poukázky na potra-

viny. Prosba mnohých pespolních dlník, aby se jim

tak nedlo, byla pomíjena.

Obt stávky. Poet osob (poítaje v to rodiny)

které byli ve stávce nebo po stávce hornictva v hndo-

uhelném revíru r. 1882 od politických a samospráv-

ných úad vypovzeny nebo postrkem poslány, od-

hadován na 14 000.
*

Okresní hejtmanství z obavy ped
stávkou horník. „Neue Freie Presse" pinesla

v záí 1882 otisk dopisu, který zaslalo okresní hejt-

manství ve Stíbe západoeským majitelm dol.

Pipiš ten zní:

„Od poslední stávky hornické (25. února 1882)

nebyla dlníkm pranic zvýšena mzda, za to však

ceny kamenného uhlí stouply na metrickém centu

o r/o kr. C. k. okresní hejtmanství žádá majitele dol,

aby uvažovali, zda by nebylo vhodné, uiniti dlníky

úastnými zlepšeného, zvýšením ceny uhlí docíleného

výtžku." — Majitelé dol pipomínku tu. — jak list

ten dodává — zamítli, a úad souasn upozoroval,

že na podzim hrozí znovu stávka horník.

Sociální demokraté a stávky.

Panuje mínní, že stávky jsou vynálezem nebo

cílem sociáln demokratického dlnictva. Mínní to

správným není. Stávky bývaly díve než sociáln demo-

kratické organisace. Cena stávek i tak zvaných gene

rálních stávek je u sociáln demokratického dlnictva
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vyzkoušena a nikdo je nepovažuje za základy sociál-

ních pevrat.

Stran sociáln demokratické jsou stávky tak ne-
píjenany jako jiným tídám spoleenským. Stávky
jsou však nezbytným zjevem pi dosavadní zabedn-
nosti, umínnosti a vzdorovitosti vlastník výrobních
prostedk. Rozšafný zamstnavatel se s dlnictvem vy-

rovná než dojde ku stávce, ba rozšafný zamstnavatel
nezavdá ani píinu, aby delnictvo na stávku po-

mýšlelo.

Vtšina stávek povstává teprve tehdy, když i nej-

oprávnnjší požadavek dlník byl odmítnut, když se

s dlnictvem vbec nechtlo ani vyjednávati.

Namítne se, „když dlnictvo klade požadavky za
zkrácení pracovní doby a mzdy". — Také takové po-

žadavky jsou opodstatnné a ani pi tchto by ne-
musilo dojíti ku stávkám. Zvýšení mzdy a zkrácení
pracovní doby dlnictvu nepivodilo ješt žádnému
podniku zkázu, za to však stávkami znieno již více

dobe fundovaných podnik. Rozeznává-U dlnictvo,
že zamstnavatel bohatne, klade vyšší požadavky a
cítí více oprávnnosti k svému jednání, vede i zápas
svj energitji. Zamstnavatelé, kteí stiženi jsou ni-

ivou soutží, kteí závod svj jen pi živoení udržují,

ti chránni jsou ped vyššími požadavky již citem
dlnictva, které radji místo své vymní, než aby
stejn tžce o život zápasícímu kladlo vtší poža-
davky. Staí se vžíti do statistiky o stávkách a moment
tento vystihuje se ihned. Malé a chudé podniky vy-

kazují nejmenší procento stávek. A konen, když
i dlnictvo postaví požadavek o zkrácení doby pra-

covní nebo za zvýšení mzdy o 5 nebo 10 procent,

není tím ješt eeno, že by se požadavek ten nedal
splnit i od podnikatel menších. Splnním požadavk
uspokojené dlnictvo zvýšení své mzdy nahrazuje
v práci nkolikanásobn.

Jen proto, že zamstnavatelé nechtjí uznati opráv-

nný a proveditelný požadavek dlník, proto jen

dochází ku stávkám. Nutno tudíž poítati, že po tak
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dlouho, pokud se strany zamstnavatel nebudou
uznávány oprávnné požadavky dlník, pokud bude
s dlnictvem jednáno jako s poddanými a otroky,

potud také dlnické stávky potrvají, nebo ony jsou

výrazem právního citu, zoufalého odhodlání a oprávn-
ného vzdoru.

Pravda jest, že organisace sociálních demokrat
béou velikou ást dlnických stávek na svj úet a
jméno. Kdo by tak uinil, když ne tídn uvdomlé
dlnictvo; kdo poskytne stávkujícím a hladovícím po-

moci, kdo porady?

Strany zamstnavatelské, i ona nepatrná sesku-

pení klerikálních a nacionálních dlník, kteí sami
ješt jsou v nejasnu, neutrpí-li stávkou národní ka-

pitál nebo osoba, která ve volbách vhvem svým pro-

kázati jim mže dobré služby.

Jen organisované, solidaritou vázané dlnictvo
mže se dodlati úspchu a jen dlnictvo vyškolené

s potebným rozhledem mže stávku vésti, nikoli však
patolízalové a tak zvaná dlnická aristokracie ze so-

kolských spoleností, vázaná ohledy ku bratrm m-
šákm.

Popud ku stávkám zavdávají zamstnavatelé, jich

iditelé a dozorci. Stávky propukají jako ochrana a

odpov neuznaných, vykoisovaných a pokoených;
vdci a podporovateli povstalých stávek stávají se

skoro bezdn sociální demokraté, kteí by pednost
dali ujednání beze stávky.

Vedení a podporování stávkujících stalo se v naší

dob skoro umním. Dlnictvo je snižováním mzdy
anebo jiným chikanováním obtžováno nejvíce v do-

bách nedostatených objednávek, za nejnepíznivjší
konjunktury. Propukne-li stávka za takých okolností,

a to u mén probudilého dlnictva, pak bývají i ho-

spodáské úspchy stávky ceny malé, a stávka ta-

ková stojí nejvíce obtí. Na mravní úspchy stávky

se málo kdy co dá. Avšak i za píznivé konjunktury stojí

veliké námahy stávku vydržeti a vším úskalím pomluv,
rozšiované nedvry, malomyslnosti, uskok a hrozeb
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zamstnavatel provésti. Máme naproti organisacím dl-
nickým i organisace zamstnavatel, naproti stávkovým
fondm dlník podprné a reservní fondy prmyslni-
ckých svaz a kartel, naproti vli dlník moc zámož
ných, továrníky ochotné pevzíti a nahraditi ve svých zá-

vodech práce a dodávky firem stávkou postižených.

Pejímá-li organisace sociáln demokratická vedení a

podporování stávky, iní tak proto, že má smysl pro

bídu dlnictva, že s nasazením svého jména, svých
píspvk od probudilých stoupenc dopomoci chce
ku vítzství všech, kdo vzchopih se k odporu proti

vykoisování, proti dlouhé a duchamorné této pra-

covní dob, proti sprostotám a surovostem, proti pro-

následování dlník, pro jich mínní a pesvdení.
Strana utiskovaných v boji naproti utiskovate-

lm nemže a nesmí se uspokojiti s povrchní plato-

nickou sympatií, s novinásky zamodrchanou zprávou,

ona zasahuje do boje toho aktivn i tehdy, stojí-li ve

stávce její politití nepátelé. Proto také ješt nikdo

a nikdy nevidl, že by ve stávce podporovaní byli

jen píslušníci organisací a strany, jak praktikovati

poali národní a kesanští sociálové. Za to však je

mnoho pípad, kde píslušníci organisace a strany zí-

kají se nárok na podporu ve prospch indiferent-

ních a etnými rodinami obdaených.

Úkol naší strany ve stávkách je trpký, zodpo-

vdný a obtíplný, nelze se mu však vyhnouti, pokud
stávek bude.

Strana sociáln demokratická je nejchudší, po
haléích sbírá své dchody a po stech vyplácí. Stou-

penci strany obtují se pro soudruhy i nesoudruhy,
jen aby zvýšena byla hospodáská, mravní a duševní
úrove dlnictva, aby zjednány byly dlnictvu pod-

mínky k udržení fysických sil pro vtší a vyšší roz-

h!ed i vzdlanost.

Dosáhlo li dlnictvo v zemích jednotlivých od-

vtví prmyslu v Rakousku kratší pracovní doby,

vtší svobody a volnosti v dílnách, nauili-li se za-

mstnavatelé a dozorci s dlnictvem jinak nakládati.
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není-li dlník z práce propuštn pro své politické pe-

svdení a píslušnost, pak za to plná zásluha patí

stran sociáln demokratické, která bojem a podpo-

rováním odboje ve velké míe již zlomila hrdopyšnou

domýšlivost, nadutost a sveepost armády stojící pod

praporem svobodného vykoisování, neobmezeného

poruníkování a katanování hospodásky odvislých

proletá.

Co i tady bylo obtí, kolikrát se i v tchto bo-

jích chvla duše, co zde padlo existencí a život,

kolik tisíc dlník posledním haléem pisplo na po-

moc, kolik tu zoufalství a slzí? Jen veliká, vše vní-

mající duše dovede pochopiti celé to usilovné dílo,

jen ten, kdo svdkem byl toho zoufalého odhodlání,

tch rozrušujících a srdcervoucích scén, kdo sebou

prodlal všechny ty záchvvy duše, komu v mysl ne-

smazateln vrylo se tisíce tch pronikavých, po

útše, rad, pomoci a mst toužících pohled, jen ten

dovede oceniti, nikoli ale vylíiti množství práce stou-

penci strany i v tomto oboru vykonané. —
Když se buržoa uzavírá do svého salonu, kdy

úedníci státní nejdou mezi lid jinak než za prvodu

válen vyzbrojené hlídky vojenské, kdy vdcové po-

litických stran na sto hon vyhýbají se svému lidu,

kdy mšátí mudrcové odíkají se pravidelné veerní

schzky pi džbánku, kdy rzní mšátí pátelé dl-

nictva ostýchají se do stávkového území jen podívati,

tu vstupuje sociální demokrat, agitátor, rádce, uitel

denn na tribunu ped tisícová shromáždní, povzbu-

zuje, potšuje, radí a shání pomoc, vdom si toho, že

bude smýkán po soudních síních, že nízké duše bu-

dou jej v nezdaené divadelní neb povídkové scén

líiti co neúprosného mstitele a pitím ochraptilého

nízkého, sprostého hospodského otevhubu.

Pehlédnte jen všechny ty pátele dlnictva a

vdce národ od omladináského „mueníka' Hajná

až po tribuna lidu Herolda a Stránského, od nme-
ckého tygra Wolfa až po muže lidu Luegra, od hla-

satele papežské encikliky z vesnické fary, až po bi-
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skupa virilního zákonodárce, vzpomete krev Hrzové
v Polné, hledajícího Baxy, až všenmeckého nacionál-

ního sportovníka Schonerera, ano vzpomete všech
tch, kdo sociální demokracii veejn klnou, za zrádce

národa a vlasti vyhlašují, vzpomete všech tch su-

di a proklína a ptejte se, kdo z nich pišel

radit, kdo z nich pišel potšit vás do ve-

likých shromáždní v prmyslových mstech, kdo
pišel k Vám do pohorských ddin, kdo strávil s Vámi
hodiny a dny pi úzkostlivých poradách, když jste

stávkovah, kdy jste pro rodiny své poslední kabát
zastavovali, když obklopeni jste byli etami etník a
prapory vojsk. Kdo z nich pišel, aby hájil Vaše ob^

anské právo, aby poskytl Vám radu, když Vás z bytu
vypovídali, kdo zastoupil Vás u soudu?

Ti vášniví odprcové socialismu a sociálních de-

mokrat, ti urážei nejposvátnjších cit, ti utrhai
na cti, ti neznají T národe. Ty chudý národe, když
v zoufalství svém užiješ svého práva, a práci odepeš,
abys sob lepší bytí vymábal. Oni, a sami se z práce

a náklonnosti Tvé k nim obohacují a obohatili, oni

cynické drží ei a píší lánky na Tvj zoufalý boj,

i hrdlejí ty, kdo ze své mzdy poslední obtovali, že

ti nedali více z penz Rotschildových, oni za bídný
žold novináských insert shánjí stávkokaze, lidi bez
pátee a vdomí, aby boj Tvj ztížili a vítzství zne-

možnili.

Tak krutým, tak niemným Ty, dlný lide, býti

neumíš ani nesmíš. Protivníci Tvoji musí býti jinak

poueni Tvým sebevdomím, vytrvalostí a obtavostí.

Ty mžeš jen jimi pedstírané pátelství odmítat, úkla-

dm jich se vyhýbat, hanobení a pošklebky jich by
i s trpkým, tož pec s úsmvem pomíjet. Ty musíš
být velkým a vždy svým, pátelství pak ce dle vy-

konaných skutk a sám-li si dovedeš pomáhati o po-

moc cizí nežádej, nebudeš odmítnut ani sklamán.
*

Stávky organisovaného dlnictva mívají jiný prbh
a význam než stávky dlník neorganisovaných. Jest
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klamná domnka, že zamstnavatel nezná povahu a
smýšlení vtšiny svých dlník. Sám jsem slyšel pi
vyjednávání ped stávkou iditele, který mi popisoval

povahy i hospodáský stav etných ze svých dlník
a s tužkou v ruce vypoítal, kolik jich ve stávce vy-

drží dva dny, kolik týden a kteí se nepodají vbec.
Znal jsem dlníky tak dobe jako on, a abych si za-

choval vážnost, pestal jsem odhodlanost dlnictva
ku stávce dlati vtší. Vyprávl mi, kolik dlník je

organisováno, mnoho-li dostanou úvru a kdy dle

stávkového ádu mají nároky na podporu. On dovolil

si i odhadovati,^kolik by jim jich odbor na sbírkách

mohl pispti. iditel ten se ovšem nevyhýbá etb
dlnických asopis, zná pednosti i slabosti našich

organisací. Teprve tehdy, když jsem prohlásil, že jsou

eventuality, kdy celá strana bére stávku za svou
i když dlnictvo nedostálo požadavkm stávkového
ádu, odmlel se a po chvíli dodal: „Kdyby se tak

opravdu stalo, pak by to bylo nco jiného!" Poítal
znovu a docílena dohoda. Podobných pípad znám
více, a je mnoho soudruh, kteí podobných pekva-
pení zažili od ukonení veliké textilnické stávky
v Brn.

Vzal jsem si z toho, a myslím správné pouení,
že by postup dlnictva mohl býti rychlejší a vymo-
ženosti etnjší, kdyby zamstnavatelé mli pesvd-
ení, že veškeré jejich dlnictvo jest organisováno a
stávkovými fondy zabezpeeno tak, aby jednoduchý
výpoet zamstnavatele pesvdil, že dlouhou stávkou
ztratí více, než když dlnictvu uiní ústupky. Pestalo
by dojista také propouštní dvrník a spekulace, že

dlnictvo zkrotne, budouli pedáci pro výstrahu po-

trestáni. Stávkové íondy jsou již sami sebou tvrcem
zmužilosti, odhodlanosti a solidarity. Ony jsou po-

strachem podnikatel a zárukou, že s dlnictvem jed-

náno býti musí slušn jako s kontrahentem rovným
a na milosti nezávislým.

Ujme-li se mezi dlnictvem pesvdení o nut-

nosti stávkových fond ve vtší míe než dosud, bude-li
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se etnji a ve vtší míe stávkovými fondy zabezpe-
ovati, dosáhne již tím velikých úspch, zmenšení
potu stávek a rychlejší splnní svých požadavk. Jen
silný se slabým chce vésti válku a hledá k ní

dvod.
Také pi této píležitosti použiji nkolik histo-

rických dat z úedních pramen. Uvedu poet stávek
a jich výsledky za doby ty rok, kdy lze již mlu-
viti o stávkách organisacemi ízených. Pi té píleži-

tosti nutno podotknouti, že slova „plný a ástený
úspch" stávky celkem málo znázorují, ponvadž
se jimi nijak nevyjaduje, eho dlnictvo dosáhlo
pln anebo ásten. Oznauje li se jimi nco, pak
je tím eeno jen tolik, že pi stávkách splným
a ásteným úspchem ustupoval zamst-
navatel a že pi stávkách skonených bez úspchu,
nedosáhlo dlnictvo ani nejmenšího ze
svých požadavk.

Roku:
1897 1898 1899 1900

Bylo stávek 246 255 311 303
stávek skonilo pro dl-

nictvo s plným úsp-
chem 43 48 68 61

s ásteným úspchem 91 105 137 136
bezvýsledn 112 102 117 106
z dlnictva, které na

stávkách bralo podílu

dosáhlo plného osob
úspchu 6.034 3.315 9 265 4 891

ásteného úspchu . 18.391 26.356 39.197 89.921

bezúspšn stávkovalo 14.042 9.387 10.865 10.316

Poítáno v procentech
dosáhlo 7o stávku-

jících plnéhoúspchu 8'367o 15'61Vo 13-54o/o 22-62%
ásteného úspchu . 47-81 „ 66 64 „ 6607 „ 4434 „

bezúspšn stávkovalo 3650 „ 25 18 „ 18-32 „ 33-04 „

Tabelka ta uí, že r. 1900 bylo nejvíce stávek, na
nichž podílu bralo 105.128 stávka z nichž se 6697
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procent doraohlo ásteného úspchu. V rok ten spadá
veliká stávka horník a v rok 1899 velké stávky
textilnik. Obé si vyžádaly hlavn od stoupenc strany
sociáln demokratické znaných obtí, a bylo a je

známo, že práv textilníci a horníci jsou první mezi
tmi odbory, které na své stávkové fondy nejmén
pamatují a na podporu stávek jiných odbor pomrn
k jinému dlnictvu nejmén olDtují.

Podpory stávkové.

Stran naší schází onoho úedního aparátu, který

by mohl sestaviti obnosy penz a ceny potravin, které

vnovány byly na stávky.

Odhadování ceny potravin je samo sebou dosti

obtížné pihlížeje ku kvalit dar, jakož i k tomu. že

vnování taková nedjí se vždy na ústední stávkové
výbory. Je tudíž velice tžko odhadnouti jen pibližný
obnos takto poskytnutých podpor.

Pokud jsou výkazy, pak jsou to vnování na
sbrací listiny nebo dary organisacím nebo asopi-
sm vnované, které jsou také co nejpesnji úto-
vané, kvitované a kontrolované jak dárci tak i stáv-

kujícími.

Pi každé vtší stávce mluví domnlí pátelé i ne-

pátelé o krádeži penz na podporu stávky vnovaných.
A zpravidla sami niím nepispjí, tož pece jen slídí,

jak by se njaké nesprávnosti dopátrali.

Zprávy o zpronevrách stávkových penz jsou

zpravidla psány tak, že se nikdo nedote, kdo pe-

níze odcizil. Aby se vyhnuli podati dkaz u soudu,
neoznaí ani pibližn kdo a kde zpronevru provedl.

Jsou si vdomi svého nesprávného a lživého tvrzení

a vyhýbají se tak soudu. ,,Strana sociáln demokra-
tická'', „vdcové"' a podobné pojmenování neoznauje
právní osobu, kterou by soud uznal za dotenou a
proto se lže vždy a znovu, jen aby do dlnictva vná-
šena byla nedvra a v organisaci nezasvcené, ve
špatnost sociálních demokrat vící kruhy, aby v do-

mnnce té byly utvrzovány.
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Ve stran naší je tak starým zvykem jak starou

je strana, že fondové sbírky a úty jsou veejné, sou-

druhu i nepíteli pístupné. Ve všech organisacích

jsou kontrolní sbory mimo kontrolu dárc a stávku-

jících, kteí výkazy velmi bedlivé proítají a pehlí-

žejí. Statistiky odsouzenc nezaznamenávají žádných

dat o defraudantech penéz vnovaných na stávku.

S jakými obtmi organisace dlnické pro pod-

poru stávkujících pracují o tom svdectví vydávají

sebrané a na podporu vydané obnosy.
*

Na podporu stávkujících knihtiska ve Vídni

roku 1882 vnováno bylo 74.000 zl.

Geskoslovanské odborové sdružení v Praze bylo

založeno roku 1897. Z píspvk a sbírek svých vy-

dalo korun :

Roku: .

1887 1888 1899 1900 1901

Cestovní podpory

a nocležné . . — — 336 671 1118-64

na agitaci ... 84 378 596 1050 304704
napodporustávek 1784 9192 13972 110.51 573-51

íšská odborová komise ve Vídni ve

prospch stávkujících pijala a vydala:

Roku:
1887 1888 1889 1900 1901

Na 10 halé, dani — — 27.901 - —
na sbracích li-

stinách . . . 4.079 4.065 24 610 374 580 11.239

na dobrovolných
darech . . . 17.710 10.671 133.308 — —

na stávkových
blocích ... 510 125 - — —
K obnosu 374.580 korun roku 1900 (stávka hor-

ník) pisply dlnické organisace v Nmecku 96096
korun, v Anglii 31.798 korun, z ostatních zemí 5390

korun. Úhrnem 133.285 korun, nebo li 36% celého

obnosu, který byl téhož roku na stávky sebrán. Téhož
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roku bylo íšskou komisí na podpory stávkujících vy-

plar^eno 354.490 korun z ehož na stávku horníku

330.024 korun, na stávky textilník 18.000 korun, na

stávky jiných odbor 6465 korun.

Výsledky stávek jsou cenné a jak pro dlníky tak

i pro podnikatele velmi drahé. Mlo by se po všech

tch etných zkušenostech a ústupcích, ku kterým

isóu ve vtšin pípad zamstnavatelé donuceni

z jich strany jednati jinak, mén pansky a zarputile.

Stávkami v jednotlivých oborech dosaženo zkrá-

cení pracovní doby tak že již hranií na osmi a de-

vítihodinné práci. Jiné odbory op5t dosáhly devt a

pl a desetihodmné práce Zkrácení práce zustava

z pravidla trvalou vymožeností dlnictva, jinak ovsem

je z vynucenými pídavky na mzd. Každá krise ve

výrob zavdává zamstnavatelm podnt, aby zcela

oteven snižovali dlnictvu mzdu. Za takých okolnosti

bývá stávka zamstnavateli mnohdy i vcí Jitanou.

eknme si oteven a upiímn, že znaná ást dl-

nictva ješt stávkovati neumí, jednoduše proto, že se

ídí jen' vlastním citem, dojmy, jimiž trpí, ale neohlí-

žeje se jaká je konjunktura, jak píznivá doba pro trh

zboží a práci. Nezdary stávky, lze i podobným pí-

padm pipoísti. Stávky tkalc, na Smíchov r. 1897,

v Brn 1899 vypukly v nevhodný as. První skonila

s hrozným fiaskem a na brnnskou vynaloženo vse,

aby zakonena byla alespo s úspchem.

V obou tchto letech bylo podobných pedem již

ztracených stávek více. Marné bylo tehdy varováni se

strany sociáln demokratické ped stávkou, vyslouzúi

jsme si za to nedvru a nepíze v kruzích doty-

ného dlnictva Na podporu stávek vydaly se deseU-

tisíce, obti to, v porovnání s výsledky stávek v pravd

Pi tom všem bývá ale nejnápadnjší ten zjev,

že veliká ást do stávky vstupujícího dlnictva, a ne-

náleží žádné organisaci, a na žádný z dlnických

úel nepispívá, tož pece jen zavazuje stranu soci-

áln demokratickou v povinnost starati se o stávkové
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podpory. Je v tom sice znaná ást dvivosti ku
sociáln demokraticl^ým organisacím, za to však mén
oprávnnosti.

Dovoluji si na tomto míst a v této vci íci ná-
sledovní: Také sociáln demokratické dlnictvo není

neomylné i elným osobám v organisaci mže se státi

to, že dobe nevystihnou dobu ku stávce píznivou,
neznajíce vztahy jednoho podniku k jinému, nebo po-

vahu a bohatství podnikatele, u nhož dlnictvo stáv-

kovati zamýšlí, je-li však ale pedem všemi okol-

nostmi dokázáno, že se stávka se zdarem nepotká, a

radili se vykati doby píhodnjší, je nutuo, aby se

rady té také dbalo a chu ku bezvýsledné stávce po-

tlaila.

Právem neodvodnným žádá neorganisované a

nedisciplinované dlnictvo, aby velkých obtí schopní

organisovaní dlníci vlastní své fondy vydávali a
krváceli jen proto, že vypoítavému zamstnavateli
je stávka vhod, že k ní dráždí a rznými chikany
pracuje.

Opakuji; vedení stávek stalo se umním, ale ješt
vtším umním je — když není jiného vyhnutí —
stávku dlati v píhodný as, aby se mravním i ho-

spodáským výsledkem minouti nemohla.

Stávka prohraná je nkolikanásobným neštstím
pro dlnictvo. Porážka iní jej malomyslným, zamst-
navatele a jeho zízence troufalejšími. Prohraná stávka

znamená ztrátu mzdy, ztrátu tžce sebraných fond
— jsou-li jaké — propuštní a vyštvání bystejších

hlav ze ad dlník a zpustošení organisaci i pdy
pro tyto.

Proto také veUkou zodpovdnost na se béou ti,

kdo se prohlašují pro stávku ve vdomí, že mezi dl-
nictvem není ani organisace, ani stávkových fond,
kdo pes odpor ve stávkování zkušených rádc i v dob
nepíznivé stávkou odpovídati chtjí za každé píkoí.

Pehlédneme-li obnosy sociálními demokraty na
podporu stávká sebraných a vydaných penz, uvá-

žíme-li, že ást stávek musela býti pedasn a s men-
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ším úspchem zakonena proto, že dalších podpor
nebylo, srovnáme li pevelikou obtavost a zkušenost
stoupenc strany sociáln demokratické, s obtavostí
a zkušeností tch, kdo sociálním demokratm ani

jich pravé jméno nenechají, pak také snadno bude
zodpovídati si nkteré pro další jednání nutné otázky.

Zaslouží si ono dlnictvo, které ku stávce pistupuje
jenom proto, že jeho požadavku jinak slechu dáno
nebylo, které brání vlastní a rodiny své zájem, aby
jím bylo povrhováno, aby bylo nenávidno a neskrom-
nými buii nebo ubohými obmi štvá nazýváno?

Jednají správn ti dlníci, anebo tak zvaní pá-
telé dlnictva, když z osobních nebo stranických zájm
stávkující dlnictvo v tžkém zápase ani mravn ani

hmotn nepodpoí ?

Jednají správn ti dlníci, kteí pišli ku poznání,

že se stávkám za dnešních pomr pro neústupnost
zamstnavatel nelze vyhnouti, když se sami ku orga-

nisaci svého odboru nehlásí, když na stávkové fondy
ani pravidelným poplatkem, ani pi stávkách nepi-
spjí?

Lze to srovnati s poctivým dlnickým jednáním,
podpory žádati a podpory nedávati?

Je oprávnno spílati tm, kdo stávkové podpory
sbírají a dávají, že jich neposkytli tolik, kolik jich

vehké a etné stávky vyžadují?

i je správné po prohrané, v nevhodný as vy-
volané stávce spílati tm, kdo ped ní varovali ?

Má se dlník dáti svésti svými odprci a jich

zízenci k tomu, aby nevdkem, nebo pstí splácel

tm, kdo mu v jeho tžkém boji radih, kdo jej po-

uovali, kdo jednomyslnost a vytrvalost mezi stávku-
jícími a jich ženami udržovali?

Mají se nízkou mstou a až do krve pronásledo-

vati ti, kdo s dlnicteem jiných zemí bratrské styky
navazují, kdo pracují ku solidarit a vzájemné pod-

poe všech slzených, utiskovaných?
Je spravedlivo zaprodanci jmenovati ty osoby a

tu stranu, která u dlnictva v cizin prosí o podporu
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pro hladovící, kteí podnikatelem vlastní krve v zou-

falou stávku vehnáni byli?

Je možno zlepšiti mzdu a pomry dlník tm,
jimž stejn na srdci leží zájem zamstnavatele?

Mohou se pomry dlnictva v jedné zemi, v jed-

nom národ zmniti k dobru bez piinní, vle a

pomoci dlnictva v zemi a národ jiném ?

Mohla by se podpoiti veliká stávka brnnských
tkalc, veliká stávka po vtšin eských horník,
kdyby byli nepomáhali dlníci nmetí z Rakouska,
z Nmecka a anglití z Britanie?

Jakou tedy eskému dlnictvu poskytují záruku
a podporu ve stávkách ty strany, které se se svou
organisací a pomocí obmezují jen na eské dlnictvo
v eských mstech a obcích?

Jak by bylo možno stranám národn sociální,

radikáln státoprávní, radikáln pokrokové, kesansko
sociální, opatiti a sehnati mezi eským lidem na
podporu horník jen tak málo, jako zdailo se vtší
v celém Rakousku. Nmecku a Anglii sbírající stran
sociáln demokratické ?

Lze vbec mysleti, že tyto strany jsou s to pro

dlnictvo v tomto smyslu neho uiniti?

Pracovní doba.

Ode dne zrušení poddanství a roboty, po vyhlá-

šení tak zvaných svobod o volb povolání, podnikání

a soutži, poal se i v Rakousku zmáhati ruch pr-
myslový a s ním i nové formy výrobní, obchodní a

sociální, oteven nový zdroj výživy a dchod. Podél

ek a v mstech oznamovaly vysoké komíny novou
epochu lidstva, epochu, v které konec uinn býti má
hladomoru a hospodáské odvislosti tídy na tíd.
Sotva že zapomenuto na slavnost zahajovacích prací

ku stavb drah, již tu suptla technická vymoženost,

lokomotiva. Jak kriminál veliké továrny, skípání a

pištní jich stroj, pravidelné oddychování parního

stroje, to vše bylo píznakem, že i v Rakousku vy-

rstá nové zízení prmyslové ve zízení agrárním
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a rukodílném. Již tisíce stroji zmrzaených dlník
a veliké skupiny z továren ku opuštným rodinám
spchajících matek dosvdovaly, že stala se ve vý-

rob i v rodinném život revoluce, ale vláda zamst-
navatele a panující svt vbec ješt nechápal svou
úlohu v nové dob.

Jednotlivé kraje zemdlské promnny v pr-
myslové, píjmy státní rostly o miliony, prmyslová
místa z ohledu bezpenostních obsazována vojskem,

avšak o novém zákonodárství, o ochran dlnictva
ani potuchy. Rakousko i se svými ády zstávalo stá-

tem feudálním, mezi dlnictvem prmyslovým a zem-
dlským neinno rozdílu, zamstnavateli ponecháno
právo zapáhati dlnictvo do závodní s bezduchými
stroji, kdy a jak dlouho chtl. Sám pracoval jsem
nepetržit po dobu tí rok od páté hodiny ráno do
devíti veer a nádavkem k tomu v sobotu v noci

a v nedli dopoledne. Dlnictvo v severoeských sklár-

nách pracovalo s malými pestávkami ku nasycení

20, 30 až 36 hodin, dokud roztavené sklo nebylo
z pánví vypracováno. Rovnž tak bylo i v dolech,

tak zvané dvojnásobné šichty jednou i dvakrát v týdnu
nebyly nijakou ídkostí. V továrnách na zpracování
kov pracovalo se hodiny nepoítané, kdy a jak dlouho
si to chef nebo iditel pál. S pracovní dobou dopa-
dalo to všude tak jako nyní na malém msteku
u obuvnického nebo krejovského mistra. Správa státní

a buržoa vbec nestaila si vychvalovati nové a nové
úspchy, kterých se v prmyslové výrob dodlává, ale

že by se ze vší té vymoženosti, ze všech tch úspch
mlo dlnictvu dostati alespo ást ústupk, o tom
se nemluvilo, aby mladý prmysl domácí uchoval
si zpsobilost soutže se starým prmyslem anglickým
a nmeckým.

Mnoho stávek a usilovnou námahu stálo, než byl

dlnictvem vynucen zvyk dvanáctihodinné práce a

než konen dokázáno, že prmysl netrpí ani tehdy,

pracuje-li dlnictvo jedenáct, deset hodin, nebo devt
a pl hodiny.
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Proti zkrácení pracovní doby.

Ve snaze za zkrácení pracovní doby pipadl so-

ciálním demokratm tžký úkol. Tisíce dlník žilo

v domnní — bylo tak odchováno, — že mzda jejich

by se snižovala se zkrácením pracovního asu. S po-
dobnými zjevy setkáme se ješt nyní. Ve statistice

stávkové zaznamenán je i pípad, že dlníci zastavili

práci proto, aby smli pracovati jako díve pes 11

hodin denn, (stávka ta byla v Pošumaví.)
Buržoasie a její tisk v domnní takovém dlnictvo

jen udržoval a zastance zkrácené pracovní doby se-

smšoval. V jednom takovém duchaplodu se psalo,

„že socialisté chtjí míti celý den poledne a každý
den sobotu." Veliká obava projevována i nad tím, co

by dlnictvo ve volném ase inilo. Psáno a vypra-
vováno, že by se jen rozmnožil život hospodský a v ko-

alnách. „Posmšn voláno „Práci est, když je šest"

a podobn.
V popedí boje proti zákonnému obmezení pra-

covní doby stáli prmyslníci a živnostníci. Nejbez-
ohlednjší ze všech podnikatel — uhlobaroni — sešli

se dne 23. ervence roku 1882 ku spolené schzi
v Praze, aby zaujali stanovisko proti vlád, která

hodlala parlamentu pedložiti osnovu zákona na opravu
horního zákona ze dne 24. kvtna 1854 a zavázali se

solidaritou spoleného vystupování proti neskrovným
požadavkm horník a dlník vbec.

Horníci tehdy žádali zkrácení pracovní doby na
10 hodin — a za úelem tím také pracováno ku
sdružení se všech majitel horních a hutních podnik.
Páni ti vedou rozhodné slovo ješt dnes, jak stávka
horník roku 1900 ukázala. Ne jinak bylo tomu po-

zdji, když po etných projevech dlnických vláda

ohlásila úmysl vydati živnostenský ád. Kde kdo
z pán stavl se proti njakému obmezování pracovní

doby. Tvrdili, že se tím obmezí i svoboda, ba že celá

ada podnik utrpí a zajde. Kde jaký cech a panský
rozumec, všichni vystupovali proti obmezení pra-

covní doby.
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Stávky a odboje dlnické trvaly dále a vždy
s vtší prudkostí rozráželi staré názory a uvyklosti.

Dlnictvo uilo se býti samostatným a postavilo se

na tutéž zásadu svobody, prodávati práci tak dlouho,

jak za vhodné uznává.

Konen došlo k doplnní živnostenského zákona
ze dne 1. kvtna 1860 novelou ze dne 15. bezna 1883 a

8. bezna 1885, jimiž urovnán pracovní pomr do té

míry, že alespo pro velké podniky stanovena pra-

covní doba na 11 hodin s pestávkami k oddechu.

Sotva že se tak stalo, organisováno a postupováno
dále, kratší doba pracovní vynucována pímo na za-

mstnavatelích a tak jsme se dožili, že již roku 1890
jako všeobecný požadavek stanovena býti mohla osmi-
hodinná doba pracovní, ku které jednotlivé odbory za

nedlouho úpln, nkteré pak ásten dospjou, jiné

se již jí piblížili až na poslední etapu.

Nejblíže 8hodinné dob pracovní jsou horníci.

Menší procento horník si stávkami již vynutilo 8hod.

dobu pracovní a požívá dobrodiní její, aniž by na
tom s výdlkem bylo he než jejich kamarádi, kteí
pracují v dole celých 11 hodin. Letošním rokem na-

stane však znatelný obrat v pracovní dob ve všech
dolech.

Dlouholetou námahou vybudované organisace dl-
nické a tžce snesené stávkové fondy umožnily hor-

níkm svésti boj s nejbohatšími a nejbezohlednjšími
kapitalisty. Tisíce a tisíce schzí mezi horníky za po-

sledních deset rok a bhem stávky ukázali svj plod

ve vzorné solidarit, i když dostavilo se utrpení a boj

nejprudší. Káze v adách hornických i vytrvalost

vzbudily úžas na všech stranách a dodaly hornickým
bataillonm nebývalého respektu.

Pímo vášnivý boj sociáln demokratických po-

slanc jak ve výborech, tak i v plenu parlamentu,
trvalá kontrola vlády a rzných politických po-

ouchlík tiskem sociáln demokratickým, vystupo-

vání sociáln demokraticky smýšlejícího dlnictva
ve Vídni, to všechno pivodilo usnesení zákona,
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jímž še pro hornictvo stanoví 9hodinná doba
pracovní; poítaje v to vjezd a výjezd. Ve
skutenosti pak pi píznivjší konjunktue zákon ten

znamená Shodinnou dobu pracovní ve vtšin dol a

pro vtšinu hornictva. Ustanovení to nabude platnosti

tohoto roku.

Blízcí Shodinné dob pracovní jsou i knihtiskai.

Tito mocí svého vdomí, organisace a tarifních fond
dosáhli osmi a plhodinné doby pracovní pi pracech
novinových, devítihodinné pracovní doby pi pracech
ostatních.

Touže cestou a témuž cíli blíží se i tovární dl-
nictvo truhláské a kovodlnické. Také tyto odbory
mají již o dv hodiny kratší pracovní dobu ped nor-

mou zákona. He je u dlnictva živnostenského a pi
výrob domácké. To stále ješt ve svém celku ídí
se nesprávnou zásadou, ím delší pracovní doba,

tím vtší výdlek. Dojde dojista. i zde ku platnosti

názor socialist a zvyk panský. ím kratší doba pra-

covní, tím vyšší musí býti i mzda, ponvadž je výkon
dlníka hledanjší a tím i cennjší.

Pojišování dlnictva.

Dlnictvo v Cechách 'hned v prvních letech svého
veejného psobení netajilo se svými požadavky i na
poli sociální politiky. Stav dlník a jich rodin byl hrozný,

usadila-li se v týl živitele vleklá choroba. Zákonem
povinného pojišování nebylo. Svobodný dl-
ník odcházel na léení do nemocnice a ženatý, po-

kud to možno bylo, ostával na rodinném loži mezi hlu-

ícími dtmi a uplakanou ženou. Nebylo-li skrovných
úspor, scházel nejen chleb v rodin, ale i léka i léky

pro nemocného. Když bylo nejhe a nepomáhal žádný
z domácích lék, dostavil se na nkolikerou prosbu

manželky okresní chudinský léka, který se pro množ-
ství pochzek z pravidla obmezoval na odhadování
choroby, aby pro pípad úmrtí mohl vydati
pare re. Nkdy pak také pi návštv potšil rodinu

a plaící dítky utišoval krejcarem, aby tatínkovi u hlavy
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tolik nekiely. Aby zakoupen býti mohl lék za cenu
pro chudé, shánny ženou nemocného peníze u chu-
diny obvyklou cestou, zastavováním a dlužením se.

Zamstnavatel, kteí dávali zálohy na nemoc
svého bývalého dlníka, nebylo mnoho. Z tch dob
udržela se v mnohých dílnách ta zvyklost, že dl-
níci pi výplat hodí sbrateli, kamarádu nemocného
do epice desetník. Až do roku 1888 byly tyto sbírky

a milodary spoludlník a soused jedinou pod-

porou, které se v práci onemocnlému dostalo.

Jen menší ást dlnictva pamatovala na po-

dobné zlé chvíle a zabezpeovala se u „Vzájemn se

podporujících spolk pro pípad nemoci a úmrtí",

nebo u vysloužilc, pípadn u rzných pojišovacích

spoleností a spolk „pod ochranou svatého Václava,

Antonína, Josefa" a pod.

innost podobných spolk, jichž lenstvo skládalo

se hlavn z otc rodin, obmezovala se na poskytování
podpory v nemoci a na vypravení dstojného
pohbu s knzem, pochodnmi, prvodem a na „po-

slední poctu" i s hudbou. Lékaské pomoci a lék
poskytovala jen nepatrná ást takových sdružení. Zá-
pisné do podporovacích spolk zvyšovalo se, ím pi-
hlašující len ítal vtší stáí.

První eská veejná schze dlnická za úely
pojišovacími.

Dne 15. února r. 1870 konána byla v Praze ve-

ejná schze dlnická, na které projednávána nutnost
nemocenského a starobního pojišování.
Hlavními eníky byli sociální demokraté: Ho ch-
r a n, Klíma a Pecka. Dle projekt, hlavn na
pání horník v severních echách, které velmi tížily

trvale neurovnané pomry a naprostá libovle majitel
dol, nebo jich úedník v bratrských pokladnách,
mla býti pro celé echy zízena Pojišovací
banka, kt rá by mla v okresích své filiálky. Žá-
dáno, aby starobní pojišování platilo pro veškeré dél-

nictvo v echách. Správa banky mla býti v rukou
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pojištných a mli ji vésti úedníci dlnictvem "volení.

Vrchní dozor mohl býti penesen na úady.
Také v jiných prmyslových stediskách žádáno

za pojišování dlnictva, až konen do Prahy svo-
lán soudruhy našimi sjezd, který se ml o zá-

sadách pojišování sjednotiti. Sjezd nebyl ani valn
obeslán, dlníci pojištní u spolk pro pípad nemoci
na dva nebo ti msíce, domnívali se, že s nimi je

hej a ti, kdo ani u podobných spolk a bratrstev ne-
byli, tm scházelo i dostatek porozumní pro tuto

snahu. Od roku 1870 opakován astji pokus s po-

dobnou akcí až do doby, kdy nastala všeobecná per-

sekuce policejní a kdy se vtší ást probudilého dl-
nictva piklonila ku smru radikálnímu.

V dobách prudké persekuce, kdy byly dlnické
vzdlávací spolky politickými úady na naízení vlády
rozpuštny, uchýlila se znaná ást soudruh
do spolk podporovacích a na venkov po-
dobné spolky i zakládány a zizovány
v nich, za zvláštní píplatek len, knihovny a od-

bory vzdlávací.

Vzájemn se podporující spolky poaly neobvykle
vzrstati i co do potu lenstva. Také tento zjev nebyl

bystrému oku policejnímu vhod. Po zadání stanov
pátralo se, kdo je proponentem spolku. Nad poklad-

nami, kde nebyli v oích etník, starost a hejtman
velmi spolehliví lenové ve výboru, provádn písný
dozor, aby penz spolkových nebylo potají užíváno

k „socialistickým rejdm".

Mén lépe než nemocným vedlo se tm dlníkm,
kteí byli postiženi úrazem. Dle obecného zákona
byl zamstnavatel vázán nésti finanní ná-
sledky za nastalý úraz. Vyrovnával úty lékae nebo
nemocnice. Mimo to stanovena byla taxa za úrazy,

totiž: když zamstnavatel zmrzaeného dlníka v práci

nepodržel, byl na žalobu zmrzaeného nebo pozsta-
lých po zabitém povinen zaplatiti za pravou ruku
jinou taxu než za levou nohu, za oko, za ten který

prst atd.
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Každý úd dlníka byl jinak cenn, jako maso
u ezníka, a málo kdy pihlíženo k tomu, jak mnoho
své emeslné schopnosti k práci k úrazu pišlý dlník
ztratil. Ve vtších závodech zmrzaeným a dívjší
práce nezpsobilým dáváno zamstnání poslíka, sluhy,

vrátného, noQÍho hlídae a podobn. He bylo s dl-
nictvem v závodech menších, kde podobných
služeb „z milosrdenství" nebylo a kde prácekupce
nebyl zpsobilým platit. Tam z pravidla nepomohla
ani žaloba, jestliže zmrzaený se na žalobu zmohl
a nedal-li si namluviti, že byl sám úrazem tím
vinen.

Každý nepatrný tovární pestupek
býval zpravidla zamstnavateli záminkou,
aby se zbavil povinnosti naproti zmrzae-
nému zejména když právo žaloby bylo již

promlen o.*) V nkolika závodech zízen i p e n s i j n í

íond, aby dlníci mli pro podobné pípady spoko-

jenjší mysl, nebo zamstnavatelé pojišovali v závod
zamstnané u soukromých po ji šo vacích spo-
leností. Zmrzaený si musil pojistnou rentu ne-

chati v pokladn závodu, dokud tam zamst-
nán byl.

Karabá a cukrátka.

Taaffova vláda uila se mnohému od kanclée
sousední íše, Bismarka. V jednom smru jej pak
napodobila vehce vrn, totiž v „praktické výchov",
v dresue. Když na zdolání socialist nestail ka-

rabá sám o sob, vzat do pravé ruky karabá a do

levé cukrátko, (jak kavalíi cvií domácí zv). Taj-

nými výnosy proti socialistm a hrubým pronásledo-

váním pracovalo se plných trnácte rok. Policii, cel-

níkm, okresním hejtmanm a soudm pidáno práce

v míe úžasné, státní pokladn pidlávány veliké vý-

lohy, obcím ukládáno platit postrky, buržoasii a ne-

prohlídavým lidem nahánn strach a stm nejinteli-

Právo žaloby promlovalo se ve tech letech.

9
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gentnjším a nejprobudilejším dlníkm zpsobováno
utrpení a bída.

trnáct rok vládlo se proti sociálním
demokratm pomocí tajných výnos apak
teprve sáhnuto po nové method, po kava-
lírské method v pravém slova smyslu.

V ministerstvech vydán rozkaz, pracovati na v y-

hlášce výjimeného stavu, který by nesl firmu
proti anarchistm, jímž všakbybylo možno
vyhubiti socialism. Dále vydán rozkaz ku vy-

pracování osnovy zákona živnostenského,
úrazového a nemocenského. Dlnictvu bhem
doby dostalo se obého, karabáe mnohonásob
cukrátek jen po skrovnu, a to ješt z neisté
rafinády.

Dne 30. dubna 1884 po bouích dlnických ve
Vídni, jež propukly pro konfiskování pokladen a za-

bití policejních zízenc, vyhlášen výjimený
stav a 8. bezna 1885 schválen živnostenský
zákon. Co policie a soudy pracovaly se vší vojenskou
ízností a inkvisitorskou dragonadou, sekní chefové
v ministerstvu vnitra pracovali na osnov zákona
o úrazovém a nemocenském pojišování
dlnictva. Tak jsme si konen i v Rakousku tžce
vykoupili nkolik zákonných ustanovení, jimiž pive-
deno mnoho dobra, ale která již hned ped projed-
náváním ve snmovnách potebovala nále-
žité revise a doplnní, aby se mohlo íci:
obstojí, vyhovují.

Pi sdlávání úrazového zákona ze dne 28.

prosince 1887 a pi uvádní téhož v praxi stalo se

více pochybení. První a hlavní pochybení je to, že

nemocenské a úrazové pojišování není sloueno, že
vyšetování úrazu a vymování rent dje se píliš

byrokraticky, k zoufání zdlouhav, že nemocenské po-

kladny musí úrazem postižené vydržovati po tyi
týdny na vlastní úet, a že úrazovny po 20 týdnech
nemoci od úrazu, — kdy nemocenské pokladny pe-
stanou vypláceti podpora — do skoneného výše-
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tování a vymení renty o dchod zmrzaeného se ne-

starají, jakoby mrzák mohl sebe a svou ro-
dinu živiti nadjí na skrovnou rentu.

Státní správ a zákonodárcm nutno vytknouti,

že dhiictvu nedaly nic, než suchou literu zákona,
píspvek žádný, ba naopak, že si státní správa
úrazových pojišoven dává ješt vypláceti výlohy
živnostenských inspektor; vzešlé vyšeto-
váním úrazu. Dále pak, že nezachováno obvyklé zá-

kladní, a nesprávné pravidlo, — kdo neplatí, neroz-

hoduje — . Stát neplatí a pece jednou tetinou
jmenovaných len pedstavenstva o správ ústavu
a výši rent rozhoduje. Zákon ten má ovšem ješt více

stejn citlivých nedostatk, jako je ten, že nenai-
zuje pojištní všeobecné, že úrazy, sta-
nou-li se mimo práci, nejsou úrazy atd.

*

Zákon o pojišování nemocenském ze

dne 30. bezna 1888 byl sdláván více na spekulaci

než z ohled sociáln reformních a humánních. Státní

správa ani zde ku tak velikým povinnostem, spole-

enským nepispla niím jiným, než suchou a tvrdou
literou zákona. Veejné zemské a okresní nemocnice
se zákonem tím udlali dobrý obchod. Dokud
nebylo nemocenských pokladen, byli dlníci v nemoc-
nicích tch léeni na útraty veejné, na útraty obce,

zem a státu. Od doby, co zákon ten nabyl platnosti,

musí výlohy ty hraditi prmysloví dlníci a zamst-
navatelé ze svých píspvk, a to v plné míe. Snad
jen jedin proto, aby veejné ústavy s pojištnými a
nemocnými dlníky nemli výloh, ano snad jen proto

bylo do zákona toho pijato pímo barbarské ustano-

vení, že pojištný po d vacetitýdenn í nemoci
nemá nárok na další penžitou podporu,
že chorý, který jednou a toutéž chorobou trpí, by
i obdobn byl nemocen a mezitím pracoval, nemá
práva na delší jak '20týdenní podporu. Což stn dlník
pes dvacet týdn nebo léta s jednou chorobou pouze
z luxusu, nebo ze zisku, aby za to byl trestán tím,

že se mu další nemocenské nesmí vypláceti?
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Sociáln demokratické dlnictvo v dobách ped
výjimeným zákonem proti „anarchistm" nejednou
prohlásilo, že nemocenské a úrazové pojišování do-

plnno býti má pojišováním pro pípady ne zp-
sobilosti ku práci a pojišováním ve stáí.
To vše jsou garnitury, které náležejí ku jednomu a

témuž pedmtu; bez tchto je i celé 'pojišování kusé,

nedostatené.
Pravda, vláda Taaífeova udlala si vc velmi po-

hodln. Rozehnala sociáln demokratické organisace,

pozavírala ty pední harcovníky a tlumoníky poteb
dlník, zakázala, potlaila veškeren sociáln demo-
kratický tisk, aby ani jeden hlas protestu se neozval

nad jejím dílem.

Mocným potlaováním správných a zdravých snah
vdomého dlnictva zbavila se i doasn é, oprávnné
kritiky. Ano, jenom doasné. Za dva roky po vydání

tchto zákon vystoupila naše strana opt a po celé

desítiletí, co znovu dechu chytla, ukazuje na nedosta-

tený materiál, z nhož jako ob všade se šíícímu
živlu socialistickému hozeny byly tyi vesms nedo-

statené, neúplné zákonníky.

Vady, které v zákonech tch byly námi od po-

átku vystavovány, nahlédla konen i státní správa,

svolala anketu o reform živnostenského ádu, anketu

na reformu úrazového zákona, anketu na úpravu zá-

kona o nemocenském pojišování a ve všech tchto
anketách vyslechla z úst stoupenc strany so-

ciáln demokratické tytéž výtky, které by
byla slyšela hned, jak osnovy ty vešly ve známost,

než se zákonem staly.

Starobní pojišování, o kterém soudruzi

naši již ped ticeti dvma roky rokovali, stalo se

piinním tolik nenávidné a pronásle-
dované strany tak aktuelním, žesi ani pr-
myslníci ani vláda nedovolí více vysloviti se proti

požadavku tomu.
Nástupce a napodobitel Taaftév dr. Koerber ne-

nalezl ani odvahy ani slov, vida, jak se vozem ku
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snmovn dováží petice více jak tvrt millionu oban,
íci nikoli. Koerber neml vyhnutí a slíbil ve veejném
sezení snmovny dne 21. kvtna 1901, že se na
osnov za invalidní a starobní pojišování
pracuje a že pedlohu tu také podá. Totéž
opakoval ve schíízi rozpotového výboru dne 14. ledna
1902.

Ne jiné než sociáln demokratické dlnictvo dalo

vlád i v tomto pípad nástin, na jakých zásadách
zákon ten spoívati má a ono také zstane na stráži,

ono zstane korrektorem práce a nápad tch pán
z ministerstev, jichž sociáln politické zákony až dosud
nedají se bez opravy vydatn a pln ani upotebiti.

Tentokráte kriminály Rakouska nestaí již pojmouti
sociáln demokratické kritikae a protestanty.

Mnoho-li krve prolévá dlnictvo?

Pedstavu o významu dlnického pojišování možno
si uiniti tehdy, když seznáme, pro jak velký poet
dlnictva stalo se pojišování nezbytností. Okolí a
obzor, v kterém každý z nás žije jest píliš úzký.
Víme, že tu i tam spadl dm, slyšíme, že v té i oné
továrn byl dlník tžce zrann, že stroj jej zachytil

a úd mu rozmakal, nebo že u píbuzných na venku,
nkterý len rodiny pišel o prsty v mlátice. Jak dje
se v našem okolí, tak dje se i jinde. G;m více
prmyslem obdaený kraj, ím chvatnjší
výroba, ím více práce pes as a v noci,
tím také vtší poet úraz a zabití. Také
vdomí a inteligence dlníka rozhoduje. Vdomý dl-
ník brzy vystihuje nebezpeí a má i dosti zmužilosti,

vynutí si ochranných opatení a odpírá práci, k'lyž

se mu nedostává fysických sil nebo potebné ducha-
pítomnosti. Inteligentní dlník je si vdom ochrany,
které zákon nebo živnostenské pedpisy skýtají, a do-

volává se jich bu pímo u zamstnavatele, u živno-

stenského úadu anebo nepímo, pomocí dlnických
asopis a odborových organisací. Dlník svých práv
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málo dbalý dává se pouovati teprve nehodami, které

asto na vlastním svém zdraví trpce zakouší.

Nebude na závadu, když k témto vývodm pi-
pojím i nkolik íslic, které znázorují, kolik

obtí na zdraví a na životech prmyslové, úrazovému
pojišování povinné dlnictvo za mzdu, ku potebám
rodiny nedostatenou, pináší.

Každoroní vzrst hlášených úraz piísti se

musí dvraa okolnostem.

1. Vzrnstajícímu potu podnik a dlník úrazo-

vému pojišování povinných.

2. Vyšší vysplosti a ostražitosti dlnictva, které

samo peuje, aby každý vážný úraz hlášen byl a tím
také, aby zranný ml záruky na rentu neb odškodné
u dlnických pojišoven. Odpovídá to nezvratné pravd,
že strana dlnická sociáln demokratická prosted-
nictvím svého tisku, svých organisací a schzí nej-

více k tomu pispla, že dlnictvo hlásí úrazy, a že si

ukládá doklady o výši mzdy, aby pi vymování rent,

skutenou výši vydlané mzdy, prokazovalo.
Je však ješt sta úraz, které se neohlašují a

proto i pro ten pípad, kdyby pojištnc ani nepi-
bývalo, bude také v budoucnu vzrstati poet hláše-

ných úraz, až konen se jednou dodláme skute-
nostem pibližného ísla, které teprve odhalí bsné
ádní, chvatné soukromokapitalistické
výroby, která mrzaí celou jednu tídu spo-

leenskou.
V Rakousku zízeno je sedm dlnických

úrazových pojišoven, každá pro jednu i více

zemí. Zákon vydaný dne 28 prosince 1887 nabyl
platnosti 1. prosincem 18^9. Od doby té máme také

úední statistiku úraz, z které uvávím nkterá vý-

znamná data.

Úraz bylo hlášeno,



lyá

stavu

£ ^ ^ ^^
>y2 S
SK

1890 4.039 2 380 4 575 1.070 1.627 ro6 429

1891 5.653 2 889 6.576 1.517 1942 932 609

1892 6.567 5 422 7.777 1.625 1.910 016 /oO

1893 7.854 6 243 11.628 1.698 2.1o^ 082 949

1894 9.074 7 596 15 465 1.751 2.3o8 J^l 1-2^9

1895 10.818 8.668 20 813 2.174 2.720 396 1148

1896 12.896 10 523 24.546 2.008 3 282 1 S-jS 1 ^55

1897 13.588 10.662 26 466 2.278 4.1 O 1939 1699

1898 14.651 11118 28 517 2.521 4.810 2.036 1 8
<^^

1899 14.247 12 071 29.146 2.670 5.37o 2 3bo 1890

*

Písní rok psobnosti dlnických úrazových poji-

šoven hlášeno bylo celkem 14 876 úrazu, d e^s a t ý

rok psobnosti 67.765 úraz a jen u jedmebo

ústavu v Cechách hlášeno roku 1899 pibližn tolil^

úraz, kolik roku 1890 u všech ústavu v celém

Rakousku. —
,

Mimo dlnických úrazoven jsou v KakousKU
ješt dvoje pojišovny dlnické.

^

a) „Spoleenstevní pojišovna želez-

nic v Rakousku".
, ., u ,

6) Bratrské pokladny" pro horníky a hut-

níky. Na tomto míst dovoluji si uvésti nkolik cisel

z podnik železniních. Také zde prolévá se proudy

lidská krev. Roku 1890 hlášeno 1165 úrazu, roku 1890

hlášeno již 11.495 úraz, jež se pihodily zízencm

ve službách drah. •

, ^ , ., ,

U dvojích tchto pojišoven dlnické a železniní

bhem deseti rok hlášeno bylo 485.737 úrazu

a tmto následovala smrt dlníku u dlni-

ckých pojišoven v 7720 pípadech u že-

lezniní pojišovny ve 212 pípadech.
^

Za desítiletí to zstala u dlnických úrazových

pojišoven armáda í taj í cí 39 872 trvale ku

práci neschopných mrzák.
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Krv^avá tato statistika, a vinou k úrazu pišlých

a podnikatel neúplná, saraa v sob je již velikým

pokrokem.
Také ped lety "nechávalo dlnictvo své údy v ozu-

bených kolech, na hídelích, emeny roztrhané a v od-

padky rozházené po všech koutech dílny, nikdo však

nevdl v jakém množství. Ku cti a dobré povsti
firmy a dílny se úrazy umlovaly, jako se dnes uml-

ují jména hotel, v nichž spáchána sebevražda.

Objektivnost však káže, uvésti i výsledky po-

jišování.

Pro pípady úrazu bylo k pojištní prmrn
pihlášeno:

Ku konci roku: 1890 1899

Podnik živnostenských 53.193 92.787

v tchto zamstnaných dlník 893324 1,699.696

pihlášených na mzdu milion
korun 47052 1.11478

podnik zemdlských . 78 133 173,168

v tchto zamstnaných dlník 338.494 634.865

pihlášených na mzdu milion
korun 336 1000

Ku konci roku 1899 pojištno bylo cel-
kem pro pípad úraz 2.334.561 dlník ze
265.955 závod na mzdu 1.124,780.000 korun.

Píjem všech sedmi ústav na píspvcích za

týž rok inil 22,766.349 korun.

Vydáno bylo: Pojištným a jich píslušníkm
11,347 574 korun, to jest 49 8 procent z pijatých pí-

spvk, neboli 10 09 procent z pihlášené mzdy. Z vy-

daného obnosu pipadlo: Na pohebné 43 967 K,

na rentách vdovám 697.179 K, sirotkm 766.403

korun, ascendentm 68.830 K, práce neschop-
ným po dobu léení 7,190.958 K, odbytného atd.

vyplaceno 234 229 korun.
*

Bylo by pokrytectvím neuznati výhodnost a

prospšnost tohoto pojišování a nelze také za-

mhouiti oko nad tím, že každoron bývá podporou
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tou ped smrtí z hladu a ped zoufalstvím uchová-

váno tisíce život. Úrazové pojišování potebuje opravy

i doplk, to musí býti další snahou dlmctva a ne-

teba se vzdávati nadjí, že se tak také bhem doby

nestane, zejména pak, když dlnictvo tak jako drive,

myšlenku tu bude živit, když bude svou silou orga-

nisací a mocí veejného mínní tídy panující nutiti

ku novým ústupkm.

Pi všem dalším snažení v oboru pojišování úra-

zového, a pi dlnickém nebo hornickém pojišování,

nebude zapomínáno, že tak zvaná zásada krycích

hodnot proti které se zamstnavatelé staví a na

níž stále útokem ženou, musí býti se strany dlmctva

uhájena, ponvadž ona jediná zabezpeuje zmrzae-

nému dlnictvu jeho renty, jak pro pípady všeobecné

hospodáské a výrobní krise, tak i ped váleným a

státním krachem. Dlnictvo obtuje zdraví a životy,

nech panstvo dá alespo peníze, které by do unarti

zmrzaeného dlníka a jeho vdovy zaruovaly jim bez

tak skrovnou rentu uloženou v trvalých hodnotách.

Pojišování nemocenské.

Dalším ústupkem, který vládnoucí kruhy boju-

jícímu dlnictvu uinili a jímž socialistickému hnuti

mlo býti eleno, je nucené pojišování d 1-

nictva pro pípad nemoci.

Také toto pojišování vzdor všem nedostatkm

a neúplnostem znamená pro tídu dlnickou znanou
úlevu a dlník práv pi tomto pojišování vázán

je k vyšším poplatkm, jako pi pojišovaní

úrazovém. j -ui
Vtší ást dlnictva pracujícího za mzdu, dosáhla

pojišováním tím lékaského ošetování a léku, eho
do roku 1888 nebylo.

Je nesporné, že v mnoha tisících pípadech by

více jako pedepsané léky pomáhala dobrá

silná polévka, šunka a nco vína. Takové

léky vyhublému a na krev chudému dlnictvu ped-

lo
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pisovati není dodnes úkolem léka. Dobrá a správná
výživa lidu, dále pak správa života spadá pod psob-
nost jiných initel, jako jsou lékai a pokladny ne-

mocenské. Je to jeden z problém, jehož rozluštní
souvisí s výrobou, s hospodáskou a politickou správou
státu a spolenosti lidské.

Léky, kterých se z pravidla délnictvu dostává,

jsou léky utišující a potšující, málokdy pak
výživné.

Mezi lékai jsou lidé svdomití i mén svdomití,
nkterým záleží velmi na tom, aby chudé rodin za-

chovaU živitele, jiní pak odbývají svou povinnost jako
páter tichou nezaplacenou mši. Mnohem he bylo

díve, kdy dlnictvo nemlo pokladen a kdy také ne-

mlo žádného vlivu ve výbru svdomitých nebo
mén svdomitých léka, kdy vbec postrádalo i tch
utišujících a utšujících lék, kdy trplo i nedostat-

kem léka, ku kterým by se mohlo o radu obrátiti

bez dvou zlatek v kapse a do lékárny bez penz
v ruce.

Nemocenským pojišováním nezískává se jen do-

asná podpora a pohebné, nýbrž i statistika, a

sice velmi cenná. Do nedávných let nemli jsme ani

pibližného poznání o nemocech, které pináší jed-

notlivá povolání, scházela nám i hromadná ísla,

zkrátka celý obraz, v jakých rozmrech zachvácena
je tída pracovní tou kterou chorobou, v kolika letech

dlník, v kolika letech dlnice pedasnou smrtí stává

se obtí práce. Ani takové statistiky a poznání, by
smutné výsledky vykazovaly, nelze se stanoviska

sociálního podceovati. ísla ta pro soudnou a my-
slivc veejnou správu a pro dlnictvo stávají se

kompase m, který ukazuje, kde a v jakém smru
nutno pracovní as a podmínky za nichž se pracuje,

reformovati, ony nutkají ku ochranným opatením
jak se stanoviska sociálního, tak i zdravotního Jimi

znázorována jsou chorobná místa na tle spoleen-
ském, ony ukazují, kde a jak léiti pochybené a ne-

dokonalé napravovati. Pro dlnictvo ísla ta jsou
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nezvratnou argumentací na podepení žaloby, podá-

vanou za nápravu, za lepší budoucnost.
*

Aby možno bylo udlati si alespo pibližný obraz,

v jakých až dosud nemocenské pojišování psobí,

dovoluji si pipojiti nkolik statistických dat dle vý-

kaz ministerstva vnitra ze dne 1. ervna 1901.

Nemocenské pojišování obstarávalo roku 1899

3310 nemocenských pokladen, z nichž bylo*);

a mly úhrnný
pokladen prmrný

poet len
572 okresních nemocenských pokl 1,007.669

1357 závodních nemocenských pokl. . . . 650.339

5 stavebních nemocenských pokl. . . . 1.485

871 spoleenstevních nemocenských pokl. 360 395
139 spolkových nemocenských pokl. . . . 421.692

361 uenických nemocenských pokl. . . 61.363

Poet pokladen proti roku 1898 vzrostl o 83 a

poet pojištných dlník vzrostl o 95.766. Prmrný
poet na nemocenském pojištní súastnných osob

obnášel 2,503.543.

Téhož roku udalo se 1,275.611 pípad onemoc-
nní a vyplaceno nemocenské podpory za 21,253.586

dn. Mimo toho poskytnuta podpora v 49.319 pípa-
dech porod za dobu 1,349.566 dn.

Za týž as bylo tudíž úhrnem podporováno
1,324930 pípad onemocnní po dobu 22.603 152 dn.

Úmrtí ohlášeno 23.477. V tolika též pípadech
zapraveno pohebné. Na každých 100 pojištnc
pipadlo 50957o onemocnní a na každých 100 žen-

ských pojištnc 9 367o porod. Prmrná doba trvání

jednoho onemocnní obnášela 1666 dn. Z každých
100 pojištných zemelo 0947o-

Píjem všech pokladen za dobu tu inil

45,493.854 K. Z tohoto pak bylo na píspvcích od-

vedeno 42,497,188 K. Na podporu onemocnlých, na
pohebné atd. vyplaceno úhrnem 38,971549 K.

*) Výkazy podalo jen 3305 pokladen.
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nebo-li 91-70% z výše uvedených píspvk. Reservní
fond pokladen ml na hotovosti 34,358.849 K.

Již nkolik hrubých ísel, které zde uvádím,
osvtlují, jak nutné bylo dlnické ochranné
zákonodárství, již díve a jak nutno je,

aby další požadavky sociálndemokra-
tického dlnictva staly se skutkem. Vy-
nasnažme se. aby dílo zapoaté bylo také dokoneno.
Bez úsilí našeho nebude nemocenská pod-
pora zvýšena tak, aby se rovnala mzd,
aby vyplácena byla po celou dobu nemoci,
aby se pojištní rozšíilo i na zemdl-
ské a jiné za mzdu pracující dlnictvo.
Bez našeho úsilí nebude také dosaženo, aby trvalou

chorobou postižení dlníci dostávali invalidní
nebo úrazovou rentu, povstala U choroba ta

z povolání dlníka.
-X-

stoupenci naší strany osobní svobodou, ba i ži-

voty vynucovali si ústupky, jimž se tšíme dnes, ne-

litujme námahy a práce ani my, aby zákonodárství
zabezpeující dlníka a jeho rodinu pro pípady ne-

zpsobnosti ku práci bylo dokonalejší, dokonalé, po-

tebám vyhovující.

Zápasy hornictva a jeho ochrana.

Pracoval a psobil jsem po dobu deseti rok
s malými pestávkami mezi hornictvem ve tech uhel-

ných revírech v echách a mohu dosvditi, že hor-

nictvo ve volné chvíli a pi svých schzích nejastji
pojednávalo o bratrských pokladnách a pracovních

pomrech.
Ostatní dlnická veejnost se otázkou bratrských

pokladen mnoho nezabývá a bývala skoro pekvapena
když hornictvo— ekl bych pravideln v šesti letech —
zahajovalo stávky, aby si v 'prvé ad vynutilo ná-

pravu v bratrských pokladnách.

Boje hornictva za nápravu v bratrských poklad-

nách datují se od roku
i
1876. Poátkem roku 1882
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Vstoupilo do prvé veliké stávky hornictvo v re-

víru plzeském a stíbrském. Stávka ta po-

vstala hlavn proto, že správa dol pankráckých po-

ala hromadn propouštti sedené horníky a ty, na
nž padlo podezení, že jsou sociálními demo-
kraty, „bui i".

Propuštným odpíráno zptné vyplacení
jakékoli ástky vklad do pokladny bra-
trské uložených.

Rozhoení horník • bylo veliké a oprávnné.
Vždyt ukládali si od svého dtství po dvacet a více

rok z každého vydlaného zlatého tyry krejcary
do pokladny bratrské za tím úelem, aby si na stará

kolena zabezpeili njakou tu „pensi". Propušt-
ním nebo vystoupením z práce zbaveni
však byli na ráz všech svých nadjí i ná-
rok a nikde nenalezli práva, nikde za-
stání. Zákon a moc, který by jim ku vkla-
dm nebo ásti vklad dopomohl, neexi-
stovaly.

Téhož roku, poátkem druhé poloviny dubna,
propukla optn stávka horník v pánvi
hndouhelné v severovýchodních Cechách.
Stávky té se súastnilo hornictvo revíru mosteckého,
teplického a ústeckého.

Pi porad dne 26. dubna v Duchcov, které se

súastnili hlavní iditelé dol Baling a Hartisch, dále

zástupcové úadu a nkolik dlnických delegát,
v jichž ele stál horník Šíp. zjištno, že stávka
povstala hlavn pro zmnu stanov, které
správa bratrských pokladen v souhlasu
s úady provedla. Zmna spoívala hlavn v tom,
že odstavec stanov, který piznával práci opustivšímu
horníku navrácení 75o/o z uložených vklad,
pemnn v tom smyslu, že žádný neml (formáln)
nárok na více než jednu tetinu svých vklad.

Hornictvo revíru kladenského a slánského rovnž
svedlo více velice tžkých a trpkých boj s povst-
ným iditelem Bachrem, který ješt nyní po smrti
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hornictvem vzpomínán není jinak než s titulem ,,raord

himl krucifix, ten !"

O právním stavu, jaký tehdy — pokud se týká
bratrských pokladen a práv horník — panoval, do-

voluji si za svdky citovati osoby, které stály mimo
dlnické a sociáln demokratické hnutí:

Dr. Albín Bráf v asopise „Právník" roku 1880
píše i toto: „Vždy bylo v moci podnikatele jediným
slovem výpovdí zbaviti dlníka, mnoho-
letého lena pokladny, veškerých nárok
dosavadními píspvky nabytých. Že ta

možnost nezídka stávala, dosvdují opt samy zprávy
úední (Bergwerksbetrieb) vru nikterak nepedpojaté
na prospch dlnictva."

*

Z kruh horník v severních Cechách vydána
byla brožura „Naše postavení naproti stáva-
jící správ bratrské pokladny". V brožue té

pisatel o právním postavení horník píše:

„Potrestaný zloinec, i když nkolik let

mu uloženo, bude s to, aby opt nabyl, eho pozbyl

trestem utrpným, jestliže se pak jako ádný len spo-

lenosti lidské zachová; ale horník ztrátou práv na
podporu potrestaný, utrpí tou pokutou škodu nena-
hraditelnou, jí celá budoucnost v šanc se dává, nebo
eho smí se nadíti vtšina dlník do budoucnosti,

pozbudou-li práv, jichž naproti pokladn nabyli? Zdaž
není takový trest — u porovnání se všemi jinými

zpsoby trest — píliš tžký? Byla-li pohnutkou
tohoto trestního ízení snaha zachovati disciplinu,

tedy se pece zapíti nedá, že jest toto písnjší jako

ono ízení disciplinární v íši rakouské, totiž v o-

j en s ké."
*

Nejvýmluvnjším a nejpípadnjším dokladem
o tom, že pojištnci mohli býti o všechny své vklady
obrány, nasvdují rzná ustanovení bratrských po-

kladen. Stanovy ^bratrské" jednoty na hutích vojtš-

ských v Kladn z r. 1872 obsahují tato ustanovení.
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§ 5. Cleném býti poíná dlník každým dnem

nastoupení s-tálého zamstnání a za opatrnosti v § 2.

vytknuté*) a pestává jím býti: a) když bez dovo-

lení dobrovoln práci opouští, b) byl- li z práce

propuštn. Tím, že pestává kdo býti lenem „bra-

trské" jednoty, pozbývají i dotyní písluš-

níci veškerých nárok na jednotu bra-

trskou. —
§ 6. ustanovuje, že se píspvky lenu ne-

vrátí za žádnou podmínkou.
*

Znamenalo-li vystoupení nebo propuštní z práce

ztrátu nárok na rentu z úrazu, na pensi a odbytné,

bylo také samozejmou pohnutkou ustanovení loh,

aby se dlníci v podniku drželi a propuštní z práce

úzkostliv se vyhýbali. Hornictvo bylo takovým zp-

sobem na závod a píze dozorc pímo up ou táno

apostaveno v pomr poddanský. Ze za takých

ukrutných ustanovení i smeka popohán mezi dl-

nictvem divoce ádila, že donášení, pijímání dárk a

kupování SI pízn, bylo na denním poádku, neteba

zvláš podotýkati. Ustanovení taková mla za následek,

že v adách horník širokých rozmr nabylo i rame-

náství, udavaství, ba každá nectnost, která správcm

závod a dozorcm sloužila za prostedek ku potla-

ení jakéhokoli vznešenjšího citu a solidarity mezi

horníky.

Podnikatelé nebyli vázáni kužádnému
píspvku a zídka bylo takých, kdo by tak dobro-

voln inili. Za to však v rozhodování komu
se pense dostati má a komu nikoli, vedli

první a hlavní hlas. Oni stanovili si pedsedu

i úetní a nezídka i leny výboru z ad svých úed-

ník a dozorc. Vdomý dlník ve výboru neobstál,

ukázal-U, že má více rozhledu jak pánm milo, byl

*)§ 2. .Každý musel býti lékaem uznán za úpln zdravého,

všech nemocí prošlého a nesml býti zbaven obanských
práv.
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Z práce pod rznou záminkou propuštn a tím zbaven
i práva lenského a výborství. (Na mnohých místech
dje se tak ješt dnes.)

*

Dne 12. ledna 1883 zaslali nýanští horníci mi-
nistru orby petici se žádostí, aby zamstnavatelé ne-

mli zasedati ve výborech bratrských pokladen.

*

Z penz bratrských pokladen zakupovány státní

papíry a losy, zde i onde pozemky na dlnické domy
(kolonie). Vyhrála-li kdy majitelka losu, pokladna, n-
jaký los a který, o tom by bylo tžko dopátrati se

v protokolech a útech. Mezi hornictvem a hutnictvem
na Kladn koluje verse, že také tamjší závodní ko-

lonie huské postaveny byly za peníze bratrských po-
kladen. Kolonie ty jsou majetkem spolenosti, svdí
o tom alespo pozemkové knihy.

Po velkých a boulivých stávkách hornických,
jimž v ele stáli sociální demokraté, a které byli

sociáln demokratickým dlnictvem hmotn podporo-
vány, dosaženo toho, že vydán byl zákon pomry
v pokladnách upravující.

Bratrské pokladny rozdleny , na nemocenské
a zaopatovací (starobní) Zamstnavatelé zavá-
záni pispívati do pokladen stejným ob-
nosem jali o dlníci. lenm zabezpeeno pene-
sení jich podílu do jiné bratrské pokladny,
pakli jinde zamstnání nastoupili a tm, kdo vbec
vymní povolání, a po vystoupení nebo propuštní,
zabezpeena je tvrtina jich vklad z pokladny za-

opatovací tím, že se jim ukládá v poštovních spoi-
telnách a vyplácejí se pro pípady nezpsobilosti ku
práci.

*

Nábh na reformu v tomto smyslu stal se po
výše uvedených stávkách v západních a severních

echách r. 1882 a zákon ze dne 23. kvtna 1854,

pokud se bratrských pokladen týká, nahrazen novelou



la

ze dne 21. ervna 1884, dále pak po nových stávkách

r. 1889 zákonem ze dne 28. ervna 1889.

Horníci a hutníci vyjmuti jsou z ostatního

zákonodárství dlnického. Pro n upravuje se zvlášt-

ními ustanoveními jak pracovní doba, tak i pracovní

pomry.
Nejkrutjším ze všech ustanovení a pedpis jsou

tak zvané „služební ády" podepené § 200. vše-

obecného horního zákona. Dle tchto služebních ád
zavazuje se dlník ku povinné úct naproti za-

mstnavateli a dozorcm jak v dole, tak i mimo zá-

vod. asté katastrofy v dolech, které mají za

následek i ztrátu lidských život, pipsati lze na
mnoze i tomu, že horník nesmí odepíti roz-
kazu dozorce — nechce- li býti propuštn — a ko-

nati práce i v místech zdraví a životu nejnebezpe-
njších. Pímo vojenská disciplina a tresty, jaké slu-

žební ády stanoví, byly ovšem znan oteseny a na
mnoze i bezvýznamnými uinny solidaritou a spo-

leným odbojným vystupováním hornictva ve stáv-

kách i mimo tyto. V ele všech tchto malých i vel-

kých zápas, pokud jsem sledovati mohl, stáli vždy
sociahsté a ti také všechny ty vynucené ústupky za-

platili nejen ztrátou zamstnání, ale i osobní svo-
body, vypovídáním z obcí a policejních
obvod, postrkem živitel i rodin do jich
domovských obcí. Více stou p e nc s tr any
bylo v odboji etnictvem a vojskem za-

steleno.
Poátek s invalidním pojišováním dlnictva, se

zaopatováním vdov a sirotk v Rakousku, uinn
u hornictva, za zdokonalení téhož musí býti dále bo-

jováno.

Nebude na závadu, bude-li hornictvo i na dále

hovoiti o úplném zabezpeení existence svých vdov
a sirotk, uloží-li sob za další cíl vymoci si invalidní

a starobní zajištní dokonalé. Jeho povolání je nej-

nebezpenjší, každým rokem zanechává spolenosti
veliké procento — mrzák.
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Stj i zde krátký pehled o psobnosti bratrských
pokladen za rok 1900.

Pro pípad nemoci bylo u bratrských
nemocenských pokladen

pojištno osob
povinnému pojištní povinných 179 791
píslušník jich rodin 180 846

0-nemon ní téhož roku hlášeno 133.139 pí-
pad, 19.137 onemocnní vzniklo následkem po-
ranní.

Nemoce ty trvaly 1,777,05472 dne.

Nemocenská podpora vyplacena za 1,753.68872 ^ne.

Na podporu len, na léky atd. vydáno 3,993.031

korun, z tchto pipadlo na

nemocenskou podporu ádnou 1,674.283 K
nemocenskou podporu mimoádnou . . . 119 514 „

pohebné 127.097 „

Jmní nemocenských pokladen
obnášelo 3,067.633 „

Bratrské pokladny pojišovací mly
len s plným nárokem 166 733

„ mén právných .... - 8.452

nároky majících vdov a sirotk bylo .... 283 537
provise požívalo osob 45.693

Na provisi vyplaceno:
lenm plnoprávným 3,814.295 K

„ ménprávným 21.324 „

vdovám 1,522.512 „

sirotkm 373768 „

Pojišovací pokladny vydaly za týž rok 5,731.899 K
Hotové jich jmní obnáší 75,899.209 K

*

Hornictvo v Rakousku je prvním v evropských
státech, kterému zkrácena doba pracovní
cestou zákona na devt hodin denn, po-

ítaje v to vjezd i výjezd. S pomry v dolech obe-

znalý je si toho vdom, že zejména na velkých do-
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leoh s moderní tžbou, zkrácení to znamená systema-

tické zavedení trojí smny, jinými slovy, trojí dlnictvo

ve 24 hodinách. Tento ústupek — nikdo nepope —
je výslednicí velikého boje horník r. 1900. Vzdor tomu,

že i v této stávce na sociální demokraty štváno a

podkládán jim neistý úmysl — že pracují pro ži-

dovské uhlobarony — ukázalo se, že všechno to pode-

zívání je niemnou lží, dále pak, že sociáln

demokratické organisace vyerpaly se do posledního

halée, že využily veškerého svého úvru, aby stávkující

horníky po dobu osmi až dvanácti týdn podpoili.

Se sebezapením veden byl krutý ten zápas, soli-

darita mezi dlnictvem dlouholetou a úmornou prací

agitaní pstná, prodlala zkoušku ohnm. Celé jmní,

po haléích nastádané jmní sociáln demokratických

organisací obtováno, aniž by jediné bylo záruky, že

i hornictvo pro jiné odbory jen ást obtí tch splatí.

Pi rozdlování podpor nepihlíženo, dostane-li je

Cech nebo Nmec, zda píslušným je ku stran, i
je-li protivníkem.

Co se jiní „pátelé dlnictva" mezi hornictvem

ani neukázali, anebo co pijíždli dívati se, jak vy-

padá horník stávká, pracovali agitátoi a organisátoi

naší strany s nadlidskou námahou, s nasazením svého

zdraví, aby generální stávka ta nebyla jako všechny

pedchdkyn, utopena v krvi. Starostí o podporu

sedmdesátitisícové armády a starostí o harmonický

postup všech rznorodých živl, o vyhnutí se všemu

úskalí a nástrahám, praštly nervy v hlav. My pla-

zih se do úmoru, my vydali se z posledního halée a

mli jsme za vdk spílání, podezívání od niemných
lidí všech politických stran a jich pívsk, „také

socialist" a „také dlník".

A víme, práv tak jako díve, že tisíce a tisíce

horník a jiných lidí innost a obtavost strany naší

nepochopí, ani neocení, tož pece nelVáme, ani ne-

vyítáme. Sociáln demokratické dlnictvo uilo hor-

nictvo obtavosti, novodobému boji a postupu proti

nejmocnjším podnikatelm a kapitalistm v Rakousku.
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Svt buržoák a byrokrat i se svými malomstskými
a dlnickými nohsledy, ustoupil na prospch pracov-

ník vedených v boji sociální demokracií.

Podivuhodný obrat.

Podivuhodný obrat nastal však za poslední léta

ve svt ueném.
Ze vzdlanc, by i z tíd a rodin zámožných,

stávají se docela jiní lidé. Zakládají mezinárodní sdru-

žení, poádají sjezdy, mluví a píší pro zákonnou
ochranu dlnictva. Vyhledávají dílny, studují zprávy

a sami na denní svtlo vynášejí bdy a útrapy dl-

ného lidu, dlnických dítek a podobn. Všichni bojí

se postaviti do ad odprc sociálních oprav. Nkolik
iditel zavedlo na zkoušku osmihodinnou dobu pra-

covní a po zkoušce ponechávají ji jako normální den
práce.

Tovární inspektoi, o kterých vládnoucí svt díve
také nechtl slyšet, picházejí, aby sprostedkovali spory.

Díve vláda nemla proti stávkám než zákaz

umlouvati se ku stávkám, vzení a vojáky pro stáv-

káe. Mní semení, to „veejné mínní", mní se ten

starý karabánický náhled. Panstvo pistoupilo i na
zízení živnostenských soud, dlníku po

skytnuto bezplatné právo žaloby, ba i to, že si píse-

dící takových soud volí, že rozhoduje o povinnosti

pána „chlebodárce."

Socialism je na postupu, sociální demokracie ví-

tzí, ady protivník a niitel ídnou, stávají se

z nich sociální reformátoi. Živnostenští inspektoi

pisvdují dlnictvu, když se organisuje. Vláda si i

ze socialist vybírá rádce pro své sociáln politické

osnovy, zizuje pracovní rady i komise, vysílá

do kraj stávkou postižených své sprostedko-
V a t e 1 e.

Bez neoprávnného nadsazování lze íci, že i

v tomto smyslu uí se mšáctvo a byrokracie jinak

posuzovati boje dlník.



DÍL TVRTÝ.

Boje dlník za politická práva. — Parlament

a parlamentární innost. — Závrek.

»Osvojovati si ale právo, dru-

hého vyluovati z rovných práv,

jesttoHk, jako osvojovati si právo
k loupeži. T. Payna.

Spory dlník o cen volebního práva.

V celém dlnickém a sociáln demokratickém hnatí

nezaznamenáváme tolik ne ustálenost i, vrtka-
vosti a vniterných zápas jako v boji za
všeobecné, rovné práv o h laso vací. Až dosud
ukázalo se, že vždy v obdobích ást dlnictva se od
požadavku rovného volebního práva odvracela a se

sociálními demokraty, kteí vrnými programu a zásad
té zstávali, nejprudší i osobní boje svádla, nešetíc
pi tom žádných platných pravidel vzájemné úcty ku
politickému pesvdení.

Od roku 1869 poznamenáváme ti podobná
období. Dr. Cbleborád poal buditi nedvru k po-

litické innosti dlnictva vbec a chtl ady dlnické
od všeobecného snažení za demokratisaci práva od-

dliti. Zdravý instinkt lidový pouil jej za krátkou
dobu jednoho roku, že nedobe iní.

Mohutné projevy dlnictva v Nmecku oživily

i v Rakousku a v Cechách novodobé zásady. Rous-
seauova „Smlouva spoleenská" oživila názory
o sebevlád a sebespráv lidu.

Dne 23 kvtna 1869 na táboru dlník na Letné
v Praze, kde mluvilo se o požadavku všeobecného, rov-

ného práva hlasovacího, kryl dr. Chleborád — ped-
seda táboru — svj ústup pi zahájení shromáždní
tmito úzkostlivými slovy:

„Za posledních dn slyšány jsou hlasy z lna
dlnictva pražského za práva poUtická. Hlasy ty
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jsou oprávnny. Právo, domáhati se na zákonnépd
politických práv, nemže upíti dlníku nikdo Povolán
k tomu každý, kdo ve vdomosti tak pokroil, že mu
národ smí dvousený me, me mo ci politické
sviti."

*

Ku manifestaním projevm za požadavek vše-

obecného, rovného práva hlasovacího považovati lze

tábor dlník eských a nmeckých na hoe
Ještdu, projevy dlnictva vídenského a
brnnského. Také tehdy, kdy inn byl první

nábh k politické organisaci eskoslovanské strany

sociáln demokratické, pi kongresu u sv. Markéty,
dále pak roku 1882 konaný sjezd sociálních demokrat
v Brn, nezvratn trvalo se na požadavku všeobecného
práva hlasovacího, a vzdor protestním projevm
ústedního orgánu strany z péra soudr. Pecky, Hybeše
a jiných, požadavek ten v programu podržen.

Poprvé se socialistické dlnictvo od požadavku
toho odvrátilo v letech 1882 a 1883, a to samovoln.
Bezohlednou a bezmrnou persekucí rozhoení so-

cialisté zavrhli tento, jako všechny jiné paliativní

prostedky, jako doklad nesmiitelnosti se zízeními té

doby a postupu.

„Taktika strany íditi se musí dle toho, jaký tlak

s hora ukazuje ruika na barometru," psal z novo-
mstské vznice soudr. Pecka. Tlak s hora byl píliš

silný, podlamoval vytrvalost i obtavost, a proto v zou-

falé té chvíli u vtší ásti organisovaného dlnictva
pijato heslo: „Jak oni proti nám, tak my proti nim!
Oko za oko, zub za zub!" — Na doklad, že volební

právo hlasovací je pro dlnictvo bezcenným, uvádny
pochybné píklady z Nmecka, kde Bismarck ze své
moci všeobecné, rovné právo hlasovací provedl a kde
prý se sociální demokraté nedodlali do doby té žád-

ných úspch. Že toto stanovisko vedlo k rozporm
a hrozným bojm ve stran samé, neteba dokládati.

Pamatuji se velmi dobe na vášnivost tohoto boje,

kde se soudruzi na potkání hádali a ve spolenostech
se hrub snižovali. Pro zastance všeobecného práva
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hlasovacího pezdívka vodopolívkový, patoká nebo

zrádce vci dlnické, nebylo pojmenováním nejsprost-

ším. Chvl jsem se vždy pi takové píležitosti, maje

na mysli sta ubohých obtí Úpicích v rakouských kri-

minálech. Pozoroval jsem, že tento rozvrat ve stran

zanechává stopy nesmiitelnosti, že obtavost vzájem-

ným tím bojem se podlamuje, že policie a soudy

z oslabení toho tží, že vždy drakonitji se vystupuje.

Vidl jsem, jak celá ada, jindy dobrých a obtavých

soudruh vyhledává ústraní. Plakal jsem hoce a st-

žoval si, vida na vlastní oi po páru jedním etzem
spoutané a etníky obklopené, zajaté soudruhy odvá-

dné na nádraží v Duchcov. Svíjel jsem se v žalu,

když obtavost na podporu jich rodin rozvratem ve

stran píhš ochabovala, když nesnášenlivost a váš-

nivost zamnna byla za nutnou socialistickou tole-

ranci. Ulevoval jsem si i kletbou a v závazných slibech

zoufajícího, když pln zdšení nevidl jsem dosti ochoty

a nutné pomoci pro právní zastání tch žen a dítek^,

které byly ze severoeských obcí vypovídány, když

chuouký nábytek nkoíika rodin nakládán na žebi-

nový vz a za prvodu stráží s rodinami do písluš-

ných obcí postrkem dodáván.

Nemusily se všechny ty hrzy dostaviti, nemusila

zde býti ta bezradnost a bezmocnost, kdyby i sou-

druzi mezi sebou o nutnosti i zbytenosti volebního

práva nebyli vedli tak krutý a vášnivý boj. Rozpol-

tní strany znamenalo bezmocnost, nevraživost a pád.

Sám jsem patil v ady radikál, ale cenu volebního

práva jsem vždy uznával. Byl jsem pesvden, že by

moc okresních hejtman byla alespo z ásti podlo-

mena, kdyby socialisté mohU zasáhnoati do volebního

reje a ve voliských schzích použili tribuny k pro-

nášení stezku, k obhajování svých poctivých snah a

cíl, ponvadž v dobách tch pro socialisty a dlníky

ani shromažovací zákon neplatil a po více jak sedm

rok žádná veejná politická schze nepovolena. —
Po tetí došlo ku sporm a bojm o cen voleb-

ního práva mezi dlnictvem po mezinárodním socia-

listickém sjezdu v Curychu r. 1893.
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Vylouení anarchist a rzných dobrodruh ze

sjezdu socialist bylo mšáckým tiskem náležit vy-

užitkováno na zmar sociálních demokrat. Také tehdy

nebyly ješt^' zásady sociáln demokratické v širokých

vrstvách dlnictva podrobn známy. Kdo byl proti

platným ádm a mluvil na dlnických schzích proti

utiskování malého lidu, byl dlnictvem vítán s otevenou
náruí. Po curyšském sjezdu nastalo istní. Cítním
a smýšlením individualisté a anarchisté vystoupili
proti byrokratické, copaské, policajtské
sociální demokracii. Z pedák tohoto odbojného

hnutí (v Cechách) ani jeden z daleka neznal dobro-

družné karaktery nmeckých anarchist, kteí se

zdržovali ve Švýcarska a osobovali si právo delegát
dlnických organisací v Nmecku. Soudr. Bebel tehdy

pímo do oí nkolika ekl, jaké služby konají nmecké
policii. To ovšem nebylo mšáckými asopisy slyšáno

a uvádno. V echách se také na to obané Meyer, Ka-

lina, Fárek, Rosák, Fr. Toužil, Habr a jiní neptali.

Národní a jiné listy postavily se proti so-

ciálním demokratm a s nimi i organisatoi nové

„socialistické neodvislé strany" výše jmeno-

vaní a nejmenovaní obané.*)
„Národní Listy", „Hlas Národa" a „eská a Ná-

rodní Politika" s nejvtší ochotou pinášely nadávkové

referáty oban Fárka, Habra, Mayera, na copaté, ra-

kušácké, adlerovské, centralistické sociální demokraty

a facit této kampan byl, že se Rosák, Holub a jiní po-

*) Také naši nynjší soudruzi Skalák, Modráek a Veselý vzali

si vylouení anarchist ze sjezdu curyšskébo za záminku a ve

svém spisku »Zásady pokrokových socialist* napsali:

»V této snaze (pokrokov socialistické) vidíme se stýkati

mládež pokrokovou, anarchislickou i sociálna demokratickou, když

v resoluci, pijaté na dvou schzích v Žižkov dne 13. srpna

1893 postavila se proti sociální demokracii, jež osobila si na >ž e-

nevském« (^ženevský* sjpzd uveden asi omylem, byl to sjezd

curyšský.) kongresu právo mluviti za veškeren proletariát.c —
I dosavadní dlnické hnutí eské je do podrobnosti cizího pvodu.

Nco podobného zasluhuje nazý^áfio býti opií politikou. Je tím

vinna neodpustitelná lenivost vdc zmínných stran ku pemý-
Siení.<
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stavili proti požadavku rovného volebního práva a zí-

skali tím hlavn mezi eským hornictvem v severních

echách a mezi tkalci na Náchodská, Novopacká a Ho-

icku tolik pdy, že bylo teba veliké odvahy k obhajob

požadavku volebního práva. Nedvivost k rovnému

právu hlasovacímu uvedených krajinách není ješt dnes

zplna pekonána a myslím, že o tchto bojích mezi e-
ským dlnictvem do dnes kapitolu tu uzavíti nelze.

Dlnické komory.

Nmecko-hberální poslanec dr. šl. Plener do-

mníval se, že se policií týranému dlnictvu zavdí,

když mu dopomže ku zákonem uznaným institucím,

v kterých by se o zájmech dlník, vyvolenci prmy-
slového dlnictva, pod dozorem zamstnavatel a vlády

smlo rokovati. Aby mohlo dlnictvo rzné spolkaení

postrádati, navrhl zízení dlnických komor.

Všechny „Dlnické komory",. v Rakousku
mly míti právo, do rady íšské v olit i de-

vt svých poslanc za veškeré dlnictvo.

Návrh ten podán byl roku 1874. Když došlo ku

odvodování návrhu toho, prohlásil šl. dr. Plener:

„Dlnické komory budou povolány k tomu,

aby i socialism a kolektivism potíraly,

ony se budou zabývati jen otázkami uritého rázu,

které dlnictvo dojista odpudí od takých
utopií socialistických" —

Sociáln demokratické dlnictvo vystihlo hned

pozadí snahy vdce nmeckých Ižiliberál a ješt

díve než tento o úelu komor se vyslovil,, také k ná-

vrhu tomu zaujalo stanovisko: Protestovánoproti
zizování institucí, které by lépe a he
placené dlnictvo, prmyslový a zemdl-
ský proletariat roz vrstvo valy, jedny men-
ším, jiné žádn ým právem n adaly. Hlavní odpor

zvedl se však proti úmyslu Plenerovu odbyti dlnictvo.

Místo rovných obanských práv, místo všeobecného

tajného práva hlasovacího, odbyto býti mlo ve-
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škeré prmyslové dlnictvo všech zemí
devíti mandáty do rady íšské.

Úinnou e proti zavedení takové obanské a po-

litické nerovnosti pronesl na rad íšské, pi de-

bat o dlnických komorách, demokratický .poslanec

vídeský dr. Kronawetter (dne 4. února 1887).

Plenerovy dlnické komory strašily až do r. 1888,

kdy vládou sezvána byla anketa, aby se o dlnických
komorách a volb devíti poslanc vyslo^^ila. Mlado-

eští dlníci pi anket komorám nesmle pikyvovali,

sociální demokraté stavli se jim na od-
por. Facit celé té Plenerovsko-vládní akce byl, že

projekt komor a kurie dlnická zarovnány v archiv

snmovních a ministerských spis.

eská buržoasní demokracie.

Podivný proces prodlává ve vci té i buržo-

asie, hlavn pak stoupenci strany mladoeské. Ti jsou

o cen volebního práva pesvdeni, oni vdí, že jím

získali té moci, že jím dle libovle bh koles rakou-

ského státního stroje zastavují, vášnivý a úskoný
jich boj o každý hlas a mandát to dosvduje.

Zvláštnost jich myšlenkového procesu spoívá
hlavn v tom, že prospšnost všeobecného práva hla-

sovacího pestali uznáv ati, jde-li o právo lidu.

*

Redaktor „Národních List" Karel Tma, již v le-

tech osmdesátých mluvil a psal pro všeobecné rovné
právo hlasovací. Tak roku 1881 v „Epištolách svo-
body" píše:

„V Rakousku nechce se o nm (rovném právu
volebním) ani slyšet, .ve vídeském poslanectvu

hlasují ustaváci, Poláci, eští poslanci (staroeši) svorn
s nmeckými klerikály a šlechtici proti zavedení
zde všeobecného práva hlasovacího." —
„Kdož jest vbec ten, jenž chce druhého vylouiti?

Odkud vzal k tomu právo? Vždy ten druhý mže
zrovna tak dobe vylouiti zase je! — Osvojo-
vati si ale právo takové proti druhému
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jest tolik, jako osvojovati si právo k lou

peži!" — Ano i tato slova Tomáše Payna cituje spolu-

vdce mladoeský ve prospch rovného práva politi-

ckého. To bylo ovšem r 1881. Nyní za 20 roku by

to redaktor pod svým jménem sotva uveejnil.

*

Byly asy, kdy mladoeští poslanci sami stavli
návrhy na zavedení všeobecného rovného práva hla-

sovacího, jak na snmu zemském tak i na rad íšské.

Mladoeská strana jediná z mšáckých stran poža-

davek ten vzala v program, navrhovala a hájila jej a

to velmi správn a vydatn.

Poslanec dr. Karel Kramá omlouvá sociální

demokraty.

Pi debat o návrhu vlády hr. Taaffea ve dnech

23. až 27. íina 1893 dr Kramá prohlásil:

Jeden z"nej vtších dvod uvedených proti vše-

obecnému, pímému a rovnému právu hla-

sovacímu, je pohnutka placení dan. — Pá-

nové! Od dob velké ei Lassallovy o nepri-

mýchdaních nemlo by býti žádné diskuse

více; nechci uvádti jeho slova dotených doklad,

kde táže se, zda ví se, že okoláda, již pijí bohatí

tam pod lipou v Krausov cukráství, udržuje stát.

Ne pánové, bohatí svou spotebou nebudou
miliony odvádti (Velmi správn! v lavicích

mladoeských), ty jsou odvádny velkopotebou a žel,

u nás spotebou z nejnutnjších poteb. (Volání ralado-

ech: Tak jest!) A pánové, vy nemáte zapomínati

skutenosti, že zejména, ím chudší je lovk,
tím více že jej tísní i vydání na nejnut--

njší poteby. A pánové! Ani svou pímou da
nemžete za vámi odvádnou da považo-

vati. — Všeobecná brannná povinnost, bez poskyt-

nutí všeobecného pímého práva hlasovacího, obsa-

huje v sob nebezpeí, o nmž by se nemlo pochy-

vati. (Tak jest! u mladoech.) — Pedevším chci se

ohraditi proti tomu, že zde stále ta strana (nmecká
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levice) mluví jménem vzdlaného mšáctva. Též my
zastupujeme zde mšáctvo, mšáctvo eské a to není

skutené horším ve svém významu a ve svém vzd-
lání jako mšáotvo jiných národ. Rzní se od
vás v tom, že je spravedlivjší, netrvá na
svých výsadách, nýbrž je ochotno chudým
tídám ze svých práv dáti, aby seony bez-
právné plnoprávnými staly. (Souhlas u mlado-
ech.) — Všeobecnou školní povinnost ukládáte lidu.

proto že lid potebujete proti klerikalismu; ale
jedná-li se o to, svých výsad ve prospch
velké massy se zíci, pak zapomínáte
svých velkých liberálních zásad. — Práva
spolovacího a shromaž ovací ho pro dl-
níky nestává, ti mají trvalý výjimený
stav. Ani do parlamentu je nechcete pu-
stiti. Nedivte se pak, že dlníci jsou nuceni vyhle-

dávati ctsty a prostedky, jimiž by dosply ku svým
právm, nech to jsou již cesty a prostedky záko-

nité i nezákonité. To je logické, to ale není vina

dlník, nýbrž tch, kteí nynjší stav udr-
žují. Mnozí eknou, že máme dosti voják, abychom
se proti agitaci lidu postavili. Myslíte, že v zou-
falství vehnané dlnictvo se zastaví ped
kasárnami? A to chcete potírat sociální
demokracii velkými sociálními opravami'?
Na každou opravu, kterou zde uiníte, bude dlnictvo
pohlížeti s nedvrou a ekne: Vy bez nás, tedy
proti nám! Nedve dlnic tva se nesmíte
diviti. Vy nemáte k tomu práva, abyste
jim rovnosti upírali. Pedhazujete sociálním de-

mokratm, že jsou ve svých eích brutálními a že

štvou massy lidu. V dlnických schzích neteba
massy pesvdovat, politické, hospodáské a
spoleenské utlaování cítí každý dlník
ve svých údech, které jsou prací vysíleny.
Zde neteba soudných dvod. Tu jedná se o to, aby
chrabrost soudruh byla utužena, o posilu ku vytrva-

losti, uiniti lid schopným boje za práva.
Tu každé slovo doutná a proto neteba slov vy-
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hledávati. Chcete li. aby jinými byli, pak musíte chtíti,

aby dlníci do snmovny vstoupili, by se
stali rovnoprávnými leny celé spole-
nosti. — Proti sociální demokracii se do-
sud neznalojiné zbran než železnou moc.
Pro ni není práv. kterých požívají jiné vrstvy
a tu nelze se diviti, že sociální demokraté
proti tomuto státu a zízení nemají nic
jiného než záš a odpor, by bychom toho ješt
více litovali. Prohlašuji zejm, že je hrozné, když se

pomyslí na onu velkou massu, nejvtší to ást lidu,

že cna žije jen ze záští. Proto také každý, kdo pes
hranici své strany vidí, kdo i tam vidí lovka a duši.

má vše nejlepší nasaditi a chudé bez-
právné masse ku právm dopomoci a tuto
na roven jiným vrstvám postaviti, aby
k veejnému životu pivedena byla.

Dle návrhu Baernreithera má zízena býti ku-
rie pro dlnictvo pojištné u nemocen-
ských pokladen. Kurie ta má míti 20 mandát.
To zcela jednoduše znamená, že sociální demokracie
má býti umlena, hodí se jí 20 mandát a odejme
sejí nadje, že si kdy více vybojuje. Myslíte

sociální nebezpeí zažehnati tím, když zde socialisté

z 20 hrdel budou pronášeti samomluvy a mezi sebou
krasoeniti? Massy lidu mají se snad radovati a míti
útchu vtom, že zde mezi 373 poslanci
20 žádného vlivu nemá a nikdy míti ne-
bude?

Doufáme, pakli íšské zastupitelstvo na pirozené
základy postaveno bude, saneli se íšská rada
opravdovým domem lidu, douíáme, žeoprav-
dový demokratický národ nebude znáti
také žádné výsady a žádných pedností.
Neklamte sel Pichází velký demokratický duch asu,
jejž nezadržíte svým rzným skupinovým
sestavením a vším tím, co zde navrhujete.
V pravé volné demokracii spoívá budouc-
nost, a proto myslím, že mžeme íci: V tomto zna-

mení (ve všeobecném rovném právu hlasovacím) zví-
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tžíš! (Pochvala. Mladoeští poslanci dru Kramáovi
blahopejí.)

*

Omlouvám se u obana demokrata a nyní i to-

várníka dra Kramáe a žádám za odpuštní, že jsem
vzpomnl lepších dn jeho psobnosti.

Pojal jsem vývody ty ve spisek proto, ponvadž
je mi známo, že mezi mladoeskými poslanci, kteí
panu dru Kramáovi pochvalu tleskali a neutuchající

výborn! volali, jakož i mezi onmi pány z nmecké
levice, k nimž hlavn dr. Kramá ml výtenou e,
od té doby nastalo sblížení v názorech. Leviáci totiž

zstali pi svých starých náhledech, že se dlnictvu
rovného hlasovacího práva poskytnouti nemže, aby
neutrpla vzdlanost a zájem mšták. Za to však
mladoeši s panem drem Kramáem v ele a i s tím
eským mšáctvem, „které se roku 1893 zíkalo po-
litických výsad na prospch chudých", obrátili do té

míry, že pomýšlí i pro zemský snm, pro lid
své vlastní krve, zavésti zastoupení nede-
mokratické, kuriátní, vše obecnou tídu v o-

liskou s 18 mandáty.
Vím, že také p. dr. Kramá pi jednání o re-

form volebního ádu na zemském snmu, k nmuž
dojíti má v tomto šestiletí, uiní to, co jiní mšátí
politikové a že zaujme stanovisko proti zavedení
všeobecného, rovného práva hlasovacího
s výmluvou, že široké massy lidu žijí v záš ti proti státu

a dnešnímu poádku. Je to tak v djinách méšáckých
politických stran a v djinách mšáckých politik, že

pres „hranici zájmu svého stavu a své strany n e-

vidí lovka, nevidí tu rozhoenou duši"
bezprávných mass lidu chudého. Že také dr. Kramá,
jako poádný mšácký politik v sedmi letech své

názory a pesvdení mní, dosvduje pece jeho

prohlášení, které uinil v prvním zasedání snmov-
ního období z roku 1901, kdy pravil, „že sociální
demokracie je tím vinna, když ochablo
nadšení pro všeobecné, rovné volební
právo."
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Ve znamení náboženství a vlastenectví.

Proces, který v adách méšáckých prodlává

názor o všeobecném, rovném právu hlasovacím, zdá

se býti podivný, je však pirozený. Hospodáské
postavení dlníka podmiuje jiné zákonodárství,
a proto také i jinou politiku. Vlastenectví a

lidovství není buržoasii niím jiným, než prosted-
kem, kterým se kryje jich vlastní cíl, po-

litika zájmová a stavovská. Je to nápodobení kleri-

rikál, kteí ve znamení kíže, boha a náboženství

hájí výsady své a vrchnosti z milosti boží na lid do-

sazené.

ím zámožnjší stává se tída buržoasní, tím více

se také rozchází její zájem se zájmem lidu a na
ochranu tchto zájm — jelikož je poetn
slabou — potebuje výsady politické. Proto

také zamuje své mladistvé snažení, své programy

z mládí za programy sytých, na udržování platných

zízení a ád proti hladovým a revoltujícím. To je

pirozený bh vci, opodstatnný zájmovým svým sna-

žením.

V Rakousku pak jist na váhu padá lenivost

buržoasie v myšlení a podnikání. Místo samoinnosti,

nutné to pedpodmínky soutže, stále se dovolává po-

moci a ochrany státu. Znázoruje se tento její život

nejlépe v tom, že si dlá zákony, které ji samou nutí

ku spoleenstevní, výrobní a zájmové organisaci. Ob-

chodní komory, nucená spoleenstva rolnická a živ-

nostenská jsou toho nejlepším dkazem.

Kdyby nebylo tchto hospodáských^ zájm, ne-

mohlo by býti ani jediného vdomého echa, který

by se z národních pohnutek postaviti mohl proti vše-

obecnému, rovnému hlasovacímu právu, ponvadž te-

prve toto právo eskému živlu jak v obcích, tak i na

snmu a v rad íšské umožní poetnosti a vysplosti

odpovídající zastoupení. Teprve všeobecným, rovným
právem hlasovacím znemožnna bude na mnohých
místech nadvláda poetn slabších Nmc.
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Je tedy smšno, když bohatnoucí buržoasie eská
nechu svou ku svým dívjším zásadám a poža-

davkm svaluje na sociální demokraty.
Upímnjším by bylo, kdyby prohlásili, že jen ten

považován býti mže za rovnoprávného obana a za
dobrého syna národa, kdo se zavazuje voliti mlado-
echy a zachovati platné výrobní a spoleenské ády.

Bylo by proto také neprozíravostí dlnictva, kdyby
jiné než zájmové mítko pikládalo na politiku nacio-

nálních nebo jiných stran, kdyby se dalo unésti

v ovzdaší vybájených ideál na zakrytí ist kupí-
ckého a hrabivého snažení, diktovaného buržoasií bez-

citným, djinn vždy prokázaným sebezachováním po-

mocí výsad.

Hrab Taaffe uznal rovné právo dlník s mšácivem.

V užším kroužku asto jsme pojednávali o zp-
sobu, jak vymoci pro naše hnutí více volnosti a še-

trnosti.

Pi svých úvahách mli jsme ovšem na mysli

záležitosti a vci, kterými jsme byli od pán policej-

ních úedník každotýdn a každodenn obmýšleni.

Výsledek podobných úvah býval zpravidla jeden a týž.

Zpsobovati jim tolik práce a námahy, až umdlí a
sami horlivost svou ponou považovati za
vlastní trest. Poznání bývalo i povzbuzením a pra-

covalo se velmi asto s úspchem. Proti malým poli-

cejním nápadm se poalo a u velkých celý policejní

aparát v neutuchající innost uvádjících projev se

„konilo".
Nejvtšího rozsahu ze všech organisováných pro-

jev a nejdéle trvaly demonstrace za všeobecné, rovné

právo hlasovací. Od spoe navštívených pednášek
dosplo se až k táborm a prvodm, na kterých

bralo úast desetitisíce osob. Nebyla-li policie spoko-

jena se schzí v místnostech uzavených, svolávaly

se tábory, a bylyli tyto zakázány, ekala ji práce na

ulicích. Místo jednoho pišli všichni policejní komisai

s celým sborem policejním a tak etnými a hromad-
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nými projevy, — které neostaly bez krveprolití —
znavena byla i státní správa. Hrab Taaffe, — jehož

zásluhou bylo ono kruté pronásledování sociálních

demokrat, dne 23. íjna 1893 pedstoupil ped plenm
snmovny a prohlásil:

„Bedlivá pozorování rzných událostí ve veej-
ném život bhem posledních let jak uvnit
státu, tak i v cizin pimli vládu k povinnosti,
by v této vážné a dležité otázce sama chopila se

iniciativy a pedložila snmovn tuto pedlohu na

zmnu volebního ádu." —
Jaké že to byly události ve veejném život

uvnit státu, které díve tak bezohlednou vládu do-

nutily k podání návrhu na zavedení rovného práva
hlasovacího ve všech obanských kuriích

pro ty, kdož byli písma znalí?

Od roku 1868 s malými pestávkami dávalo dl-

nictvo pi každé píležitosti na jeve své tužby po

rovných právech politických. Usnášeny resoluce a vy-

sílány deputace, poslanci ctí zavazováni, aby se za-

sadili o odinní politické bezprávnosti dlnictva. Na
tisíce lze odhadovati ony klidné projevy, jichž si pa-

nující kruhy hrub ani nevšímaly.

Organisovanjší zápas za všeobecné, rovné právo

hlasovací nadešel sreorganisací sociáln demokratické

strany po sjezdu v Hajnfeldu a vyvrcholil v letních

msících roku 1893.

Srážky dlnictva s policií a vojskem.

Požadavek všeobecného rovného práva hlasovacího

stal se trvalým denním požadavkem všech dlnických

schzí od první veliké manifestace prvního kvtna.

Mezinárodní socialistický sjezd v Paíži r. 1889

usnesl se na projevu za osmihodinnou dobu pracovní.

Sociáln demokratické dlnictvo v Rakousku k mani-

testaci za zkrácení práce pipojilo i manifestaci
za všeobecné rovné právo hlasovací.

Pro tento požadavek byla hlavn mezi dlnictvem

eským pda více upravena, jak pro j^osmihodinnou

11
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dobu práce. Mladoeské kruhy požadavek ten pímo
i nepímo podporovaly. Poslancové jich dostavili se

i na mnohé schze dlnictva s prohlášením, že
konati budou svou povinnost co strana
svobodomyslná a lidová.

„Veejné mínní v echách" bylo tedy všeobec-
nému právu hlasovacímu více naklonno, než kterému-
koli jinému požadavku dlník. Smýšlení to umožo-
valo agitan vnikati i do takových míst a mezi
vrstvy, které byly pro socialistické uení hluché nebo
docela nepátelské. V letech tch strana sociáln demo-
kratická velikou a neúnavnou agitací také neobvykle
vzrstal a.

Bývalá pedpojatost a nenávist mizela. Z veejn
inných osob jediní — veejnému psobení odumíra-
jící — staroeši s drem Riegrem v ele, stále ješt
tvrdili, že se volební právo nemže mit,
nýbrž, že se musí vážit.

Od Šumavy až po Tatry, od Krušných a Krko-
nošských hor až po Píbramské vysoiny, týden co

týden mluveno na stech schzí za pítomnosti sta-

tisíc o všeobecném rovném právu hlasovacím. Ve
Vídni, v Praze a Brn opakovaly se i pouliní de-

monstrace.
Veliké posily dlnickému hnutí za všeobecné

rovné právo hlasovací v Rakousku dostalo se vystu-

pováním, pouliními boji a stávkami sociahstického

dlnictva v Belgii. Sympatie,, s jakou belgické pokro-

kové mšáctvo pihlíželo a podílu bralo na hnutí

dlnictva belgického, zvrtkala i mnohé mšácké zar-

putilce v Rakousku.

Hnutí neslo se jak ostrá sviš a hrozilo všem
odprcm. „Po belgicku!" radili mnozí ze shro-

máždných, když eníci prohlašovaH, že se boj ten

musí dokonit vítzn.

Z jara roku 1893 pi pedkvtnové agitaci pi-
bíral zápas za volební právo na své ostrosti. Ve Vídni

došlo ku pouliním bojm s policií, v Praze k veliké

demonstraci a srážce s policií a vojskem u Strašnic,
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V Brn ku krveprolití na zpátením pochodu z Bílé

Hory. Prolitá krev dlník odboj živila, vše uvádla
v rozechvní. Návrh poslance Pernerstorfera a Krona-
wettera na zvolení 24lenného výboru ku vypracování
návrhu (ze dne 8. íjna 1891) mladoeských poslanc
podaný drem Slavíkem, nacházel mezi dlnictvem
všech národností tolik sympatie a podpory, jaké se

ped tím netšil žádný z návrh v íšské rad kdy
podaných. S návrhem tím rostla i sláva eského jména,
mladoeští demokratití poslanci stavni od dlnictva
všech národ za vzor. Sláva eské, znovu ožilé demo-
kracie nesla se s dlnickými projevy daleko za hra-

nice a v celém kulturním svt vynucovala si úcty
práv tak, jako neúnavný boj dlník.

Po etném krveprolití, soudech a žaláování, n-
mecko ústavovrný poslanec šl. Baernreither
uznal za vhodné, proti návrhu mladoech postaviti

návrh jiný. Baernreither, pozdji ministr a do dnes
vdce nmecké šlechty, navrhoval, aby ku tehdejší

kurii velkostatku, obchodních komor, mst a obcí ven-
kovských, pipojena byla kurie dlnická, ítající

20 poslanc. Právo v této kurii voliti mli míti ti

dlníci, kteí jsou pojištnými u všech, zákonem uzna-
ných nemocenských pokladen Vyskytly se jiné, mén
závažné projekty.

O pedsedovi ministr hr. Taaffeovi nedalo se

íci, že by se lekal lidových projev. Lékem jeho proti

každému lidovému hnutí byly ministerské výnosy ku
zemským chefm a policii, a výpomoc se zavedením
výjimených opatení.

Všeobecné pekvapení však vzbudilo, když ped-
seda ministr ze svého kesla dne 10. íjna 1893 po-

vstal, v tvái siln zarudlý a jednu ruku v žluté ruka-
vici obleenou, slavné snmovn poslanc ohlásil po-
dání osnovy zákona na zmnu volebního ádu, pro
niž si pedem opatil nejvyšší sankce.

Konali jsme tehdy ve Vídni íšskou konferenci,

na níž jsem bral podílu co delegát krajinské organi-
sace plzeské. Po konferenci a ped návratem v domov,
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kde jsme sluchu svému ani nedvujíce, vyslechli

krátké, ale urité prohlášení rakouského premiermi-

nistra Taaffea.

Prohlášení to psobilo jako bomba na celý dm
a na celou veejnost. Taafte ohlásil vládní pedlohu,
kterou se zavádlo rovné právo hlasovací pro všechny
plnoleté obany, jež jsou znalí tení a písma, aby
svj volební lístek vlastnorun mohli vyplniti. Jen
kurie velkostatku mla ostati nedotknuta hlasovacím
lístkem publikán.

Taaffe a Steinbach tuto svou pedlohu zaplatili

opuštním ministerských kesel, spojili se proti nim
Poláci, nmetí liberálové, klerikálové, nmetí ústa-

váci i eští feudálové.

Marné byly pesvdivé dvody poslanc Perner-

storfera, Kronawettra, Kramáe i Kaizla, marná tvrzení

Taaffea, že se vláda odhodlala ku podání pedlohy té

jen proto, že to státní reisona vyžaduje, aby se pe-
dešlo nebezpeí, které hrozí mšáké spolenosti a.

tím i státu se strany dosud bezprávného živlu.

Ped zarputile úzkoprsým stanoviskem nmeckých
Ižiliberál, polských staník a klerikál, musela ustou-

piti státní raisona i miliony ítající bezprávný lid.

Taaffe povalen a s ním zapadla i jeho a ostatní ped-
lohy na rozšíení volebního práva.

' Zprávou o rozšíení volebního práva potšené a
uklidnné dlnictvo muselc^znovu v tuhý boj do schzí
a na ulice.

Druhý následní k Taafíev, B a d e n i, nemohl již cí-

sae desavouovati. Na radu^zastanc zastoupení zájmo-

vého, — které se panstvu zdá nezvratným principem —
vymanipuloval nezájmovou pátou kurii, která

se roku 1896 stala i zákonem, zákonem dlnické vo-

listvo snižujícím a poslance páté kurie sužujícím,

ponvadž volistvo této všeobecné kurie má tolik

protichdných zájm, z kolika sestává tíd. Okresy
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jsou tak veliké, že je s nasazením zdraví a všech sil

nelze propracovati a obsloužiti.

Marné byly protesty sociáln demokratického dl-

nictva proti takovému volebnímu právu, proti páté kurii.

Tato vnucena mu proti vli, pes moc, na znamení

nevyspélosti. Délnictvo postaveno v podpráví a pod

kuratelu všech ostatních tíd.

Buržoa poítá, že se tato kurie vžila, že se dél-

nictvo ukonejšilo a uspokojilo a nepomýšlí ani pro

ostatní zákonodárné a samosprávné sbory na jiný
než na kuriový volební ád.

Piznejme, že jsme po dlouhých a tžkých bojích

byli unaveni, nikoli ale uspokojeni a umleni. Sbí-

ráme nových sil, nových zkušeností ku novým bojm
za svj nezvratný požadavek všeobecného rovného

práva hlasovacího, se zastoupením menšin pro

všechny zákonodárné a samosprávné sbory, abychom
dospti mohli ku cíli svému, jenž zní: „Svéprávnost a

svrchovanost lidu prostednictvím lidem navrhovaných

a odhlasovaných zákon."

Dlnická strana sociáln demokratická v Rakousk
je nejpoetnjší politickou stranou.

Mnoho našich soudruh cítí se slabo, osamoceno

a asto lká nad bezmocností, nad zvolným postupem

a skromnými úspchy.
Zoufalci ve stran bojovné znamenají tolik,

co pítž.
Zoufalostí vynikají hlavn ti, kdo ve stran te-

prve krátkou dobu psobí, nebo se pi hnutí jen tak

piživují. Dvacet a více rok se o veejné a dlnické

záležitosti nestarali, vše jim bylo neznámo, nebo lho-

stejno, žili život lovka indiferentního. Sotva však

o hnutí zavadili, nkolik píspvk zaplatili, a kýžené

blaho a svobody se jim nedostavily, tu zanou svou

plativou: „Všechno je marno. bezúelno, škoda penz,
cest a asul" Myslím si asto, to je stesk po politi-

ckém lenošení, výmluva zbaviti se pec jen v duchu
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uznávaných povinností. — Také i jiní bývají do ad
našich zrekrutováni, totiž horlivci. kteí vše vdí,
všemu rozumjí, všechno hrakou udlají. Kritika jich

nezná meze a asto ani forem soudružských.

Z horlivou tch bývají desertéi, pebíhai a asto
i odprci, ponvadž vše nešlo tak, jak si oni
páli. Nadje a pedstavy jich se nezplnily. Také tito

chodí potom s rznými výklady rozmrzelých, prací a
nevdkem pesycených. Obojí vyhledávají posléze or-

ganisace a stranu, když jim teba rady. zastání nebo
pomoci. Tu odvolávají se na své dívjší soudružstvi,
nebo innost. ím si lze vysvthti takové jednání?
Soudím, že si ob tyto povahy jsou blízké, totiž blízké

v tom, že si nikdy nedaly práci, aby poznaly v prvé
ad spoleenské i výrobní pomry a z tchto nutn
a neúprosn plynoucí vývoj.

Jakým právem žádá na stran sociáln demokra-
tické náhlou nápravu spoleenských pomr svobod a
práv ten, kdo tvrt století lhostejn ku vší práci

a innosti pihlížel? Nebo jakým právem žádá onen,
aby organisace a celá strana, která za sebou má tolik

a tak krutých zkušeností bez odkladu vyhovovala jeho
tužbám a pání, aby znovu opakován byl n-
který ze zažilých proces a fásí?

Neznalost djinného vývoje, neznalost psobení a
úspch strany, neznalost její velikosti a složitosti

mže vyvolati ochablost, zoufalost, rozmrzelost a ne-

uspokojení. Ten úzký obzor pozorování a jednostranný
náhled, ten je jediným svdcem na pedasný, pí-
padn optný odpoinek, nebo docela k deserci a
pebhlictví.

Zjevy ty jsou obvyklé u každého seskupení poli-

tického, u každé strany, která nepstuje dobrodruž-
ství, a sociální a politické.

Strana sociáln demokratická, nemže a nesmí
ani po stránce sociální ani politické nápodobiti m-
šácké dobrodruhy, jimž v první ad na mysli tane
jich vlastní osobika, osobní šimrání, podkuování,
úad, mandát a podobné vci pomíjející.
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Zásadovost a istota stoupenc i strany, první

musí býti podmínkou pro všechny, všade a vždy.

Pro tak býti musí, naznauje již sám cíl strany,

vypoítavost, uskok i msta nepátel.

Stalo se a stane se ješt etných pokus dl-
nictvo svésti na scestí, smazati jeho svérázovitost,

která se odprcm zdá býti nesmyslnou a neopráv-

nnou pedpojatostí a fanatismem zbaviti jej té své-

rázovitosti, která vždy a všade odolala, která vlastní

ady istí a skytá záruku, že dlnictvo na tvrt a pl
cest nezabedne v bahnisko politického a sociálního

achrování, že se samo ve služby domnlých pátel
nezapadne. Nadbytek je doklad, že mšáctvo
naproti dlnictvu nikdy svých slib nedo-
drželo, že vždy po bedrech a mrtvolách
jeho splo ku dosažení vlastního zájmu.
Ona zásadová vyhranénost, ostré rozlišo-
vání a neúprosné postupování, vzorná ob-
tavost, z nezvratn ého pesvd cení vyplýva-
jící obtavost udržuje stranu pi svžím
mládí, istou, za ideály obti zpsobilou
a nepodajnou.

Z tchto a podobných dvod nelze dlat žád-

ných koncesí hlouposti, pošetilosti, politickému hum-
bukáství, velkohubému vlastenectví, jednotlivým sta-

vm, uznaným výsadám, zvykm a osobnostem. Proto

také nemže býti pro sociálního demokrata smro-
datným píze, i nenávist, té i oné osoby, strany,

tídy a vlády.

Ti, jimž se postup strany sociáln demokratické
— z neznalosti vci a pomr — zdá pozvolný, nebo
marný, ti nech se na vlastní pst a úet pokusí
o úspch rychlejší a výslednjší. Ti, kdo hledají
osobní vdnost za své snahy a práce, ti ji v a-
dách našich nenaleznou, ponvadž neznám je
nám výkon z milosti, nýbrž jen z povinnosti.
Takový je charakter, taková je morálka, taková je po-
litika nás sociálních demokrat.

Mezi nepáteli je již znaný poet tch, kdo nám
závidí toto neúprosné a pec svobodné stanovisko.
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Je mnoho tch. kdo se od nás uí, nás napodobují a
za píklad staví. Vme, že jich bude více, že
mnozí a mnozí sama sebe a okolí své, so-
ciáln demokratickou svérázovitostí
obrodí.

A že tato svérázovitost není proletástvu cizou
a odpornou o tom nás pec s dostatek uí statistika

voleb a celkový vzrst i postup strany.

Do dneŠ!n'ho dne, nedá se dlnické sociáln de-

mokratické stran vytknouti, že by za úelem získání
voliských hlas, uzavírala kompromisy, že by k vli
hlasm a mandátm zadala na svých zásadách. Vzdor
tomu, že hlavn v okresích národnostn smíšených —
dosti by mla píležitosti spojovati se s raalom-
šáctvem — vtšinou to s dosu-i neprobudilým prole
tariátem — jedné národnosti proti drahé. Ano, vzdor
takové, jinde neobvyklé a namnoze i nezávazné poli-

tické istot, dosáhla strana naše za pomrn krát-

kého svého veejného psobení nejvtší poet hlas.
je v lidu ze všech politických stran zastoupena nej-

poetnji.
Ku sjezdu strany roku 1891 podaná zpráva o vý-

sledcích voleb do rady íšské v ledna téhož roku ko-

naných podává toho dkaz. Pi pímém volení poslanc
pipadlo by dle odevzdaných hlas:
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jsme mezi svými, ta nemusí zoufati nad svou „strnu-

lostí, upjatostí", ta mže s úsmvem pihlížeti k tem
komáím bodm, jimiž ji státoprávní, velkonmetí
neb jiní mušketýi ve svých asopisech nebo na sch-
zích zasazují.

V takové stran také není na míst po-
cit jakési opuštnosti nebo beznadj-
nos ti.

Netesknili-li jsme díve, kdy považováni jsme byli

za štvance, kdy se lid socialist bál, kdy za-

kázali nám spolky, potlaili asopisy, ne-
tesknili-li jsme, kdy advokáti zíkali se
hájiti právo, poslanci zákon o osobních
svobodách, proto že šlo o socialisty, neteba plati-

vých jeremiad nyní, kdy stává se všeobecnou ctí, býti

sociáln zabarveným, hráti si na sociálního politika

pítele a zastance trpícího dlnictva.

Parlament a parlamentarism.

Nikdy jsme se nezastávali vci nespravedlivé a
proto také nikdy dosavadních sbor zákono-
dárných a samosprávných, obesílaných tídou
zámožnou „a bohem vyvolenou".

Stáli jsme vždy na krajním stanovisku proti vý-

sadám a obanským nerovnostem a stojíme proto

i proti dosud stávajícím sborm zákono-
dárným, a to íšský nebo zemský snm, a to

okresní nebo obecní zastupitelstvo.

Vzdor tomu je však strana sociáln demokratická
parlamentární stranou par excellence, usnesení
vtšiny je pro ni usnesením závazným a platným.

Pro tedy bojujeme proti dosud platným zákono-
dárným a representantivním sborm zastupitelským?

Odpov je krátká a jasná. Ponvadž sbory
ty jsou zastupitelstvy a representanty
menšiny, menší, malé menšiny lidu a ná-
rod. —

Považujem za vtší zlo, když menšina vládne
vtšin, než vtšina menšin. Záleží nám na

12
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udržení parlamentarismu, ale nezáleží nám na zacho-
vání dosavadních zastupitelských sbor.

Tento názor je tafeé základnicí celého parlamen-
tástyí strany.

Boj proti parlamentm, aby dosažen
byl parlamentarism lidový, demokra-
tický, aby vle lidu došla nejen výrazu,
nýbrž i moci, moci svrchované výsadami
rod a tíd neo b mezo van é, je heslem strany.

Ze stavu vci, v jakém se nalézáme a v nmž
žijeme, jde na jevo, že dosud postrádáme síly i moci
ideály demokracie pivésti k platnosti. Dlnictvo také

nemže žíti ze samých deklamací o demokratismu
a z hrozeb výsadníkm. Béeme tedy i úast na pra-

cích parlamentárních, nikoli však z tch pohnutek
jako jiné strany pohtické.

Vtšin, hlavn pak oné vtšin, umlými voleb-

ními ády sestrojené, velkým stranám, jde o to, aby
dosavadní parlamenty státní a výrobní formy udržo-

valy. Ony hájí výsad nicky parlament, aby
zabránili demokracii. Ony hájí tento
stát a jeho poádek, aby uhájili svj stát
a svj poádek. Ony hájí zásadu a formu
soukrom o kapitalistické svobodné výroby,
aby si uhájili svobodu ve vykoisování
pracovní aduchové síly hosp odásky slab-
ších. Strany ty hájí právo, které si samy daly a jež
je pro vtšinu lidu a národ neprávem,
ony hájí zákonodárnost, aby pomocí svých zákon
snadnji ovládaly velikou vtšinu. Ony usnáší zákony
bez vle lidu pro lid.

Dlnická strana sociáln demokratická bére úast
v parlament proto, aby pedn propagovala své zá-

sady a názory z tribuny chránné immunitou, za druhé
aby pi každé vhodné píležitosti podržela pánm tm
zrcadlo o jich lidovosti, ádech, blahu, právu atak zva-

ném poádku, za tetí, aby jménem dlnictva, jménem
jeho poteb a požadavk na panující spolenosti vy-

nutila ve prospch dlného lidu tolik úlev, ústupk a
ochrany, mnoho-li se vynutiti dá.
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Nejde nám tudíž jen o propagaci zásad, o kritiku

rašácké spolenosti a jich ád, ale i o to, aby dl-
nictvo ped bezcitnou lakotou, vyssáváním a vydírá-

ním bylo ochránno, aby udrženo bylo pi
síle, schopné dalších boj za hospodáské
osvobození své vlastní a všech, z jichž vý-
nosu práce trubci spoleenští a pod ja-

kýmkoli jménem a oznaením tyjí.

Kdo z uvedeného hlediska pohlíží na innost so-

ciáln demokratických poslanc, ten také shledá že

je od jiných stran odlišná. Ona je zásadov oposiní,

proti každé vlád a stran, která hájí platné ády,
ona je bezohledná naproti každé stran usilující

o udržení rodových, majetkových a politických výsad.

Taková innost zdá se býti negací, ona je však
inností positivní, kára, ukazuje a vystavuje vady,

klestí cestu názorm pokrokov lidovým, sociali-

sujícím.

Jako hnutí samo, tak i jeho parlamentární re-

presentace musí býti zásadní, neúprosná a kde toho

teba i bezohledná, proti komukoh. — Jako nám
každému ve spolenosti, v cizím shromáždní, ne-

daí se dvakrát dobe za to, že neuhýbáme, že jsme
otevení a smlí, tak daí se i poslancm sociáln
demokratickým ve spolenosti, která se tam sou-

steuje.
Jak pohlíží zamstnavatel na dlníka, sedlák na

eledína, z taRého též hlediska pohlíží výkvt buržoa-

sie, selská bramborová a rodová šlechta, na poslance

sociáln demokratické.

Také naduelost, zhrdání a ignorování, musí býti

sociáln demokratickými poslanci pekonáno, jako

pekonáváno býti musilo a musí v dílnách a na poli.

Není proto na míst pílišná citlivost
mnoha soudruh jakou jeví proti buržoasnímu
tisku. Poslanci každé strany, sociáln demokratické
zvláš, stojí na první stráži, na n vedou se útoky.

Kompromitováním, ubitím poslance, ubíjí se strana

a proto veškeren tisk mí a stílí do erveného.
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Neteba a neradno býti slepým oddancem po-

slance, nezpsobno považovati jej za neomylného nebo
modlu, na nm se musí žádati povinnosti, jako na
každém stoupenci strany. Má-li kdo omluvu pro sebe,

musí ji také míti i pro poslance. Nedaí- li se m dle

mé vle. narážím-li na etné pro as nepekonatelné
pekážky, naráží na n dojista i poslanec. Snmovna
není nic jiného než odrazem a obrazem pomr mimo
snmovnu.

Právem kárati se dá^ zavinná nedbalost, lhostej-

nost a protizásadovost. Že nám poslanci ješt nepi-
nesli svobody, blaho, nebo jak se íká modré z nebe,

je samozejmo, a bláhové by bylo podobných vcí
oekávati, dokud bude pesila, pevaha hlas a moci
proti nám.

Za práva lidu, za zlepšení jeho stavu, za urov-

nání kiklavostí, pracovních pomr, za svobody bylo

se strany poslanc našich bojováno vždy a to zpso-
bem málo kde obvyklým a se znaným výsledkem.
Pes odpor a nenávist celého nepátelského svta vy-

nucují si sociální demokraté uznání a respektu
i v parlament. Svými vývody a dvody, z nichž za

každých okolností proráží celá opravdovost, upímnost
a odhodlání, argumentují a agitují pro veškeré dl-
nictvo, pro rovné svobody a práva všech.

Jestliže velkým nákladem a všemi prostedky ži-

vená nenávist proti socialismu a socialistm ocha-
buje, stávali se mén fanatickou a více líenou,
je.stliže díve ku dlnickým snahám lhostejné strany

nyní o píze dlnictva závodí, jestliže v neznalosti

a nemotornosti strany ty ve stech návrzích žádají

vládu o pedložení toho neb onoho zákona, jímž ui-
nn býti má ústupek dlnictvu, pak se i tento obrat

v názorech a snažení pipsati musí volebnímu
právu, trvalému pohánní a soutži s po-
slanci sociáln demokratickými.

Mluví strany naší mohou se však vykázati i pra-

cemi positivními.

Kdo by poslancm nnšim upíti chtl zásluhu na
zrušení novinového a kalendáního kolku? Kdo na
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zkrácení pracovní doby horník? Kdo na tom. žédl-
nictvo zamstnané pi stavb drah a prplav poží

váti bude více ochrany uež dosud ?

To bylo veejn i nepáteh doznáno, že jedinými
pilnými a úkol svých vdomými jsou po-
slanci sociáln demokratití. Protivníci naši

jsou na uznání píliš skoupí, a uiní-li tak pece, musí
k tomu býti valných dvod.

Poslanci sociáln • demokratití do rakouského
parlamentu zavedli mnohé. V prvé ad nedopustí,

aby státním zástupcem zabavené stati novináské, ba
celé brožury, byly na vždy umleny. Svými .interpe-

lacemi propíjjují spism tm immunosti, práva bez-

trestného znovuotištní. I jinak nutno uznati snahu
a práci jejich.

Co se jiné strany dovolávají vlády, aby tu i onu
osnovu zákona dala vypracovati — tm jimi nenávi-

dným byrokratm v ministerstvech — pracují po-

slanci naši na osnovách zákon nebo na jich stžej-

ních zásadách sami.

Poslanecké snmovn pedloženo bylo sociali-

stickými poslanci celá ada osnov zákona na ochranu
za mzdu pracujících, vypracovaných a paragrovaných
od a až do z. Jsou v nich vtleny požadavky dlník
usnesené na politických a odborových sjezdech.

Dostaí vyjmenovati:
Osnova zákona na rozmnožení a volbu dlnických

živnostenských pomocných inspektor a inspektorek.

Osnova zákona na rozmnožení báských inspe-

ktor a na svobodnou volbu výpomocných hornických
inspektor ze ad horník.

Osnova zákona na upravení pracovních a služeb-

ních pomr obchodních pomocník.
Osnova zákona na obmezení práce a pracovní

doby žen a mladistvých dlník zamstnaných pi
práci v dolech.

Osnova zákona na upravení pracovní doby a slu-

žebních pomr pro železniní zízence.

Llohl bych dále vypoítati více i mén známé
osnovy a iniciativní návrhy. Více však záležeti bude
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na tom, aby potebám a duchu dlnictva odpovídající

osnovy pány z tábor protivných nebyly pokaženy a

odmítnuty.
Kdo má tu možnost proísti snmovní protokoly

a jich pílohy, ten ani u tch na poet nejsilnjších

stran, zastupujících celé národy, nenajde té opravdové

práce, tolik snažení lidu pomoci a prospti, kolik

u malého mnohonárodního hlouku poslanc sociáln

demokratických. Taková snaha a práce musí si získati

pochopení i respektu u myslivého dlnictva i u pro-

tivník.

Závrek.

Nechme nyní defilovati dra Chleboráda s jeho

snahou dlnické spoivosti, zakupování továren na
posilování a zvelebování vlasteneckého prmyslu, do-

brého kožešníka Kornalika s falšovaným cítním
eské buržoasie, pány Karlacha a Žižku s jejich pro-

gramovým celibátem pro „nesamostatné" dlníky
i s jejich vojenským reglementem, jímž „upraveny"

býti mly výrobní a sociální pomry. Vzpomeme oné

ubohosti duševní, ve které se eské dlnictvo ploužilo

ku dveím salonu svých spolkových protektor, ono

neproniknuté husitské chvástounství, ono spolkové fu-

riantství proti ženám, ano vzpomeme té úrovn, ze

které „Pražský kat" doporuován a prostednictvím

redakce dlnického asopisu prodáván byl, srovnejme

to vše s vdomím dnešních pionér a dlnické inte-

ligence. Je teba výklad a slov, je teba líiti veliký

ten pokrok a rozdíl? Kdo mže, kdo má zmužilosti

popíti ideám a stran sociáln demokratické velikou

zásluhu i na tomto poli práce?

Kde je onch 400 oul a konsumních spolk
s desetitisíci leny a stotisícovými vklady, kde jsou

ty veliké družstevní továrny a sklady, které vábily,

lákaly, jimiž ml býti eský dlník povznesen v ady
vlasteneckých podnikatel?

Ze všech ideí do ad dlnických vnesených ob-

stála idea sociáln demokratická. Tato odchovala dl-

nickému hnutí karaktery, bojovníky, ona vykazuje
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ty tvrí síly. kterých teba k úspšnému zápasu

s rznými, vždy na jiné kopyto naraženými formul-

kami a programy méšáckýcii stran nebo jich nápo-

dobitel, kteí se za své proletáství stydí.

Co chtjí pánové Klofá a Choc po nevalných

úspších poestnjšího Baráka u probudilého a orga-

nisovaného dlnictva ? Na se pánové ti lopotí se se-

stavováním programu napodobením Chleborádových

družstev a Barákového „pokejte, až eský národ do-

sáhne samostatnosti?" Z jakých dvod Ran Choc

radji nesáhne ku programu stíbrníka Zižky na

ochranu stav ped velkokapitahstickou výrobou?

Co pánové ti chtjí v adách dlnictva, vše to

zde již bylo. Takových kl, které mly sloužjti za

spojovací mstek mezi dlnictvem a eskou buržoasií,

bylo již velmi mnoho odplaveno, zaneseno do moe
zapomenutí. Také Ghleborád a Barák radili dlnictvu,

aby zakládalo výrobní družstva a nieho neekali

od vídeského centralistického parlamentu, a vše aby

žádali jen doma od zemského snmu, který dlnictvu

s ochotou vyhoví, jak jen oteveny budou ony pra-

meny blahobytu.

Dlnictvo sociáln demokratické již v tch dobách

vystihlo, že uení jich není nic jiného, než jemným

pokynem ku dalšímu hladovní do té ^doby, až se

podle programu liberalistických kapitalist ze živnost-,

ník stanou továrníci, ze sedlák zemani, ano ekat,

až se všechny vyšší vrstvy a tídy nasytí, až budou

nejen politicky, ale i hospodásky saturovány,

pak teprve zbude blahobyt i pro nás dl-
níky.

Nuž, dlníci, kdo chcete, mžete ekat, pracovat,

trpt, mlet, až bude hospodáský stav živnostník

zabezpeen, až se z nich stanou fabrikanti, z eských

rolník velkostatkái, ze statisícá milionái, až eský

kapitál získá moci a velikosti, aby soutžiti a zdolati

mohl nepátelský kapitál nmecký, až svou arovnou

prací vytvoíte bohatství pro všechny, pak pijde ada
i na vás— budou-li totiž do doby té šastn ukoneny
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národn politické boje, kterým z pravidla u malého
národa nebývá nikdy konce.

Do té doby mžete odmítat od rakouského cen-

trahstického parlamentu každou pedlohu rázu so-

-ciáln politického, abyste nezadali v niem právm
snmu trojjediného království.

Kdo chcete, mžete ekat, a abyste si as ukrá-

tili, rate se, jak máte pomoci živnostnictvu, jak rol-

nictvu, jak ubohému eskému podnikatelství a kapi-

tálu, aby nmecký, cizácký kapitál v soutži pekonal,
vytlail nebo poeštil.

Kdo chcete, mžete si znovu hráti na majitele

„sndených krám'*, spekulovati, jak domoci se fabrik,

tšiti se nadjí, že se hospodásky osvobodíte, až se

stanete lidmi zámožnými.
-X-

Kdo však nemžete a nechcete ekat, kdo jsa

proletá, za chudobu svou se nestydíte, kdo pišli jste

ku pesvdení, že výnos z práce po právu patí tm.
kdo práci konali, kdo víte, že panské sliby jsou

chyby, kdo poznali jste, že dosud dosažené ústupky
v sociálním zákonodárství nebyly dosaženy koledo-

váním u dveí fabrikant ani vyprošeny mšáckými
poslanci u mocných vlád, nýbrž že vše to musilo býti

vynuceno, krvav vykoupeno, vy, kdož nechcete e-
kati, ponvadž je právo na stran vaší, vy nesmíte

a nemžete se dáti ukonejšiti rznými znovu opako-
vanými dobrodružnými pokusy tch pošetilc, kteí
neuznávají sociáln demokratické nauky, protože tyto

nemají vlasteneckého cejchu. Vy všichni musíte se

vystíhati jak nacionálního, tak i sociálního dobro-

družství.

Chtjme v ped za každé doby a za všech okol-

ností, vynucujme si úlev, ústupk vždy a všade tak

bezohledn jako jsme potlaováni a vykoisováni.
ime tak jako inili sociální demokraté dosud.

Jednejme, abychom i za dobu od roku 1897 mohli

smle íci, co íci mžeme o stoupencích a bojích

strany naší do onoho dne, kdy poprvé proletá šel

k volební urn, kdy vláda a mšáctvo všech stran
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po veliké stávce hornické donuceno ku kapitulaci

i v zákonodárství.

Dosavadní pehled vývoje vydává stran sociáln
demokratické, té vždy chudé eskoslovanské sociální

demokracii, tolik dosvdení o mužnosti, neoblomnosti

a úspšné práci, že ani nepíteli nebude možno, práci

a postup ten — na prospch zájm dlnických, lido-

vého vzdlání, dobývání politických práv a svobod
obanských — zneuznati.

Pekonána býti musela výchova dlnictva k od-

íkání se práv, pošetilost uitel našich ze ad buržoa-

sních. Více muselo pekonáno býti. Nízká nenávist,

vypoítané klamání a šalba, bezohledná moc, nízké

zhrdání i mstivost, šibalské kramaení, licomrné ped-
stírání, krutá, na tisíce obtí se neohlížející brutálnost

jak zdola, tak shora, neronská bezohlednost, domý-
šlivé a naduelé názory policajtsky služebné buržoasie,

ano, vše muselo býti pekonáváno, než se nepátelský
svt nauil respektovati díve politicky a spoleensky
nic neznamenajícího jich — „ošlapka."

Strana, která až dosud byla jen na vzntlivost
a zápal pro lepší, vznešenjší život a jen na ideovost

bohatá, ta mže. ta musí hrd pohlížeti na veliké své
dílo, které vytvoila z atom po srdci a mysli —
zklamaného, týraného, zrazovaného, zotroeného a

štvaného lidu — rozptýlených.

Vzdor všemu ukrutenství hamižnému snižování

stojí dnes i mezi dlnictvem eským tak silný kádr
sebevdomých dlník, sociálních demokrat, že
odolá každému novému vypotenému pokusu na od-

loudní a svedení dobrých, velikých duší ze ad bo-

jující a postupující sociální demokracie. •

-X-

Na první pohled po poznání smýšlení a pomr,
jaké mezi dlnictvem díve za Chleboráda panovaly,

vystihne každý, že ona drobná, mravení práce, a^
v kulturním, a v hospodáském, a v sociálním nebo
politickém život, vyvrcholila v dílo, které
vzbuzuje uznání a respekt.
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Soudruzi a kamarádi, kdo úastni jste byli díla

toho, vás nebude nikdy zapomenuto! Snaha a práce

vaše zvedá se výš a výše, vytváí novou epochu v d-
jinách lidstva.

Vy neobtovali jste práci, vlastní svobodu a ideu
hnutí pomíjejícímu. —B u te hrdi, bute šastni,
že oslnni, že prodchnuti jste byli zásadou sociali-

stickou, která vedla vás, která povznášela, utšovala
a utvrzovala v jediné víe, že svoboda bude
úplná, až pestane i hospodáská odvislost
a s ní i nerovnost sociální.

Nu a vy, kdož umdléváte, kdo hlásíte se a kdo
se hlásiti budete k boji, vy posíleni, vy pesvdeni
bute o velikosti a vznešenosti nauk socialistických!

Chtjte býti prvními v další osvobozovací práci, užijte

zplna svými pedchdci vybojovaných práv, vynucené
volnosti ku zdokonalení díla zapoatého. Osívejte, ob-

rábjte piln tu roli slzami a krví pionér našich pro-

sycenou. Nedlejte ústupk žádné z povr, žádnému
lichocení se strany mšák, nenechte se zneužívati

tmi, kdož neuznávají hospodáskou rovnost
jen proto, aby se nemusili zíci výsady a

práva, žíti z práce dlnictva.
Veme dále ve formách ušlechtilých boj, boj

svj, za svá práva a za své osvobození, k úplné
kapitulaci systému soukromokapitalistického, k úplné
kapitulaci svobody ve vykoisování lovka lovkem.

Opravy. Na 29. sir. 10. . zdola má státi místo nésti vésti;

na 37. str. ve 20. . budiž vypuštno »i navazována* a na téže str.

na 11. í. zdola má státi místo evoluní revoluní; na 51. str. 7. .
zdola má státi mislo námi vámi; na 52. str. 13. f. zdola má státi

místo vašich našich; na 54. sir. 7. . shora má státi místo »placlvOu«

)opluckou«; na 77. str. 16. . shora má státi místo pekrucování
prekroování; na 82. str. 16. . zdola má stáli místo § 20. §731.;
na 87. str. 20. . shora má státi místo nesetných neetných; na
SO. str. 6. . zdola má státi místo menších mešních.
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